THE GREEK NEW TESTAMENT
Principal Manuscripts and Versions
cited in the Textual Apparatus
(See Introduction, pages I 2*-35*)
Abbreviations: e-Gospels; a-Acts; c-Catholic or General Epistles; p--Pauline
Epistles; r-Revelation. Roman numerals indicate approximate dale of origin.
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x
v

IX

v

VII

xv
VIII
XII
XII

v

Versions
Old Latin

Abbr.
it TI
it"
it"
itr
itr
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p
e
x
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e
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p
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x
ar
VNI
e
acpr
XI
VII
e
VIII/IX
p
XIV/XV
a
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vgd
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Vulgate
Clementine
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1592
WordswonhWhite
1889-1954
Stuugan
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Syriac

vgww
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syr
syr"
syr"•'
syr"h
syr"

e
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IV
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arm

Kunzie
edition
Zohrab
edilion

1984
1805

Georgian

Abbr.
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geo
geo 1
geo 2
geoA
geoB

eacp
eap
eap
eap
eap

Abbr.
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eth
eth'°

eacpr
Rome
edition
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v
IX

x
x
x

v
VI
VI
VII
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Abbr.

Contents
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cop~

eacpr
eacpr
e
ea
e
eacp
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e

IV
IX
IVN
IVN
IVN
IV
IV
IV

cop"°
coppbo
copmeg
copmf
copfay
copach
copach2
copv
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v

ethPP
ethTH

ethms

Dale
VI
154849

Pell Platt
1830
edition
Talda
Hliymlinot
1982-83
XIII
e

Principal Symbols and Abbreviations
(See Introduction, pages 58*-{)3*)
{ } enclose a letter A, B,
C, D which indicates
the relative degree of
certainty for the reading adopted in the
text.

[ ] in the text enclose

words whose presence or position in the
text is regarded as disputed; in the critical
apparatus, immediately following the
symbol Byz. enclose
the symbols for certain Byzantine witnesses (seep. 10*).
D enclose passages
which are regarded as
later additions to the
text, but which are of
evident antiquity and
importance.
• follows a word or passage where two different variants could
equally well be adopted as the initial text. If
there is an apparatus
unit the same sign will
be found at the variant
in the apparatus seen
as equal to the reading
text.
( ) in the critical apparatus, indicate that a witness supports the
reading for which it is
cited. but with minor
differences; in the dis-

course segmentation
apparatus.
indicate
minor differences of
detail in segmentation. while the authority supports in general
the segmentation for
which it is cited.
[( )] indicate negligible
differences in the
witness of selected

Byzantine

manu-

scripts to the reading
allested.
• the reading of the original hand of the manuscript.
? indicates that an early
version is probably in
support of a reading.
but that there is some
doubt.
112 • 213 • 517 etc. indicate the
statistics for variant
readings in multiple
instances of a passage.
The second number
indicates the number
of times the passage
occurs in a lectionary
or
manuscript
Church Father; the
first number indicates
how many times the
reading attested is supported.
AD Apostoliki Diakonia
(1988)
BJ La Bible de Jerusalem
(1998)

BTI Biblia Traducci6n
In Le rcon fess ion al
(2008)
Byz the reading of the majority of the Byzantine
witnesses.
ByzP' a part of the Byzantine manuscript tradition.
com citation in the commentary section of
a manuscript where
the reading differs
from the accompanying Greek text.
DHH Dias Habla Hoy
(1996)
Diatessaron seep. 44*ff.
ed the reading from an
edition of a Church
Father when it differs
from a reading in the
papyrus tradition of
his text.
EU Einheitstibersetzung
der Heiligen Schrift
(1999)
GNB Good News Bible
(1992)
gr a citation from a Greek
fragment of the work
of a Greek Church
Father which is preserved complete only

in a translation.
a lectionary manuscript. identified by
the superscript number following it.

/AD

reading of the lectionary edition of the
Apostoliki Diakonia,
Athens.

f""' 112

shows the relative
frequency of a reading
in the multiple occurrence of the same passage in a single lec1ionary manuscript.
The second numberof
the fraction indicates
the number of times
the passage occurs in
the manuscript; the
first number indicates
how many times it
suppons the reading
a nested.

181

the Larin translation
of a Greek Church
Father.

LB Lutherbibel ( 1999)

Leet the reading of the
majority of the lectionaries selected, together with the text of
the edition published
by Apostoliki Diakonia, Athens.
Lecl"' A pan of the
leclionary manuscript
1.radition (at least 10
manuscripts) which
differs
from
the
rest (also designated
LectP').

Lecl"'· AD A pan of the
lectionary manuscript
tradition in agreement
with the edition by
Apostoliki Diakonia.

tern in the Church Fathers,
a citation from a
lemma. i.e., the text of
the New Testament
which precedes the
commentary ( 0 m) in a
commentary manuscript.
LXX the Septuagint or
Greek Lranslation of
the Old Testament.
M Merk, No\lum Testamentum Graece el La1i11e (1992 II).
mg textual evidence contained in the margin of
a manuscript.
""·""" manuscript(s) of an

early version, or of a
Church Father's text,
when differing from
the edited text.
NA Nestle-Aland (2012).
NBS La Nouvelle Bible
Segond (2002)
NIV New lnlemational
Version (1984).
NRSV New Revised Standard Version (1989).
pap a reading from the
papyrus stage of the
1.radition of a Church
Fa1her's text when it
differs from an edition
of the Father.
REB The Revised English Bible ( 1989)
{sic]
an abnormality
reproduced
exactly
from the original.
supp a portion of a manuscript or a Church Father's text supplied by

a Iater hand where the
original is missing.
Theodotion Theodotion 's
text of the Greek Old
Testament.
TOB Traduction <Ecumenique de Ia Bible
(1988)
TR Textus Receptus (Oxford, 1889)
t:1i the text of a manuscript
of the New Testament
when it differs from
another reading given
in the margin (m~). or
in the commentary
section (comm) which
accompanies the text
of a Church Father.
"id the most probable
reading of a manuscript where the stale
of its preservation
makes complete verification impossible:
or the apparent suppon of a Church
Father for the reading
cited, where stylistic
and contextual factors
do not permit complete certainty.
v .r. variant reading.
".r. a variant reading
specifically designated in a manuscript as
an alternative.
WH Westcott and Hon,
The New Testament in
the Original Greek
(1881).
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PREFACE TO THE FIFTH EDITION
This Fifth Edition of the UBS Greek New Testament is essentially a
further revision of the Fourth Edition, in which important corrections
and additions have been made. For example, the readings of the new
Papyri 117 through 127 are now included in the critical apparatus.
In the case of the Catholic Letters a fundamentally new approach
has been followed. For this part of the New Testament the Editio Critica Maior (ECM) is already available. The ECM represents a new level of scientific research on the text and offers a text newly established
on this basis. These new insights and results had to be incorporated
into the present edition, especially since they are also included in the
28th edition of the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece, with
which the Greek New Testament continues to share an identical text.
For this reason the text of the Catholic Letters was taken over from
the Editio Critica Maior and the apparatus was reconstructed on the
basis of this text. A certain inconsistency in the Fifth Edition could not
be avoided, because of the wish to transfer achievements made in the
context of the ECM to the hand editions. The text of the remaining
New Testament writings will remain unchanged until progress with
the ECM provides the material and knowledge needed for a sustainable revision of each part in tum.
Work on the Fifth Edition of the Greek New Testament has be nefitted from generous and substantial support of the Deutsche
Bibelgesellschaft by the American Bible Society. This has made it
possible for the Fifth Edition of the Greek New Testament to appear
relatively soon after the 28th edition of Nestle-Aland.
The work of revision was undertaken in Stuttgart by Florian
Voss, whom I would like to thank warmly for his commitment over
many years. He was supported by colleagues from the Institute for
New Testament Textual Research in Mtinster, especially Klaus
Wachtel and Beate von Tschischwitz. The first proofs were read by
Wolfgang Richter (Mtinster). Roger Omanson undertook a thorough
revision of the Discourse Segmentation Apparatus and collaborated
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in expanding the apparatus of textual differences in modem Bible
translations. Lastly, Simon Crisp is to be thanked for checking the
language of the Introduction and for much valuable advice.
HOLGER STRUTWOLF, Munster/Westphalia
October 31, 2013

PREFACE TO THE FIRST EDITION
To meet the growing need for an edition of the Greek New Testament specially adapted to the requirements of Bible translators
throughout the world, the American Bible Society, the National
Bible Society of Scotland, and the Wi.irttemberg Bible Society appointed in 1955 an international and interdenominational committee of textual scholars to prepare such an edition. The three societies were later joined by the Netherlands Bible Society and the
British and Foreign Bible Society.
In keeping with its distinctive purpose, the edition has the following special features: ( l) a critical apparatus restricted for the
most part to variant readings significant for translators or necessary
for the establishing of the text; (2) an indication of the relative degree of certainty for each variant adopted as the text; (3) a full citation of representative evidence for each variant selected; and (4)
a second apparatus giving meaningful differences of punctuation.
Much new evidence from Greek manuscripts and early versions has
been cited. A supplementary volume, providing a summary of the
Committee's reasons for adopting one or another variant reading,
will also be published.
The Committee carried out its work in four principal stages: ( 1) on
the basis of Westcott and Hort's edition of the Greek New Testament,
a comparison was made of the text and apparatus of several other editions, including those of Nestle, Bover, Merk, and Vogels, and to
some extent those of Tischendorf and von Soden, in order to deter-
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mine which of the variant readings warranted further study; (2) data
on several thousand sets of variants were gathered, not only from
printed editions, commentaries and technical studies, but also from
hitherto unused papyri, uncials, minuscules, and lectionaries; (3)
about six hundred variations in punctuation which appeared to merit
consideration were selected and compared in editions of the Greek
text and in the principal English, German, and French translations;
and finally, (4) the Greek text was established, the degree of certainty
for the reading adopted in the text was estimated, and decisions were
made whether or not to include a set of variants in the apparatus.
This edition has certain calculated limitations: (1) the sets of
variants have generally been restricted to readings meaningful for
translators; consequently there is an appreciable reduction in the
number of variants in the apparatus (but there is fuller attestation
for the variants selected). (2) Citations of evidence from the major
lettered uncials and the Church Fathers have been derived from
critical editions of the Greek New Testament, primarily those of
Tischendorf and von Soden, but the uncials have been checked
where the printed evidence was contradictory or incomplete. (3) As
a rule, no attempt has been made to represent the wide range of orthographic variation in the manuscripts; the orthography of Bauer's
Lexicon (5th edition) has been followed. 1 (4) The cross reference
system has been limited to the citation of direct quotations, definite
allusions, and literary and other parallels.
The Editorial Committee which was responsible for preparing this
edition consisted of Kurt Aland, Matthew Black, Bruce M. Metzger,
and Allen Wikgren, with the participation of Arthur Voobus during
the first part of the work. The project was initiated, organized, and
administered by Eugene A. Nida, who also took part in Committee
discussions, especially those relating to major decisions of policy and

1 Exceptions chiefly involve proper names and citations of individual manuscripts
within variants. In a few cases the Committee has adopted the spelling proposed for
the 6th edition of Bauer (e.g. Mm'J1'aioi;. Ma1'1'iai;. and Ma1'1'n-r for Mm1'aioi;.
Manha<;. and Mm1'n-r; u-rpaapxt(J) for -rnpapxt(J) and -rnpaapxlii; for tEtpapxfii;).
Aramaic words are printed without accents and breathing marks.
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method. J. Harold Greenlee and Robert P. Markham, as secretaries of
the Committee, handled a mass of detail with skill and competence.
They were assisted by Karen Munson and the staff of the Institut ftir
neutestamentliche Textforschung at Miinster/Westf., in particular
Klaus Junack, Peter Weigandt, Paolo Ferreira, and Barbara Trill.
The Committee also obtained advice by correspondence with a
group of consultants, representative of scholars and churches in
many areas, on questions arising during the course of the project.
In the collation and evaluation of versional evidence, special help
was provided by Harold K. Moulton and Brynmor F. Price (Itala and
Vulgate), N. Joseph Kikuchi (Syriac), Robert McL. Wilson (Coptic),
1. A. Huisman (Gothic), A. F. J. Klijn (Armenian), Rochus Zuurmond
(Ethiopic, for the Gospel of Matthew), and T. Amse-de Jong (Georgian). In the assembling of lectionary evidence, assistance was provided at Chicago by David Backus. The punctuation apparatus was
prepared by J. Harold Greenlee, Robert P. Markham, and Harold
K. Moulton.
Of the members of the Committee, Kurt Aland was responsible
for the Greek papyri, numbered uncials, and minuscules: Allen Wikgren for the lectionary readings. Matthew Black supervised collations of Syriac data, and Bruce M. Metzger is preparing the supplementary volume.
Since this edition is intended primarily for translators, it is not to
be regarded as in competition with other modem editions, e. g. the
continuing Nestle-Aland editions, which provide a more restricted
selection of data from witnesses on a much wider range of variant
readings. It is the intention of the Committee from time to time to
revise its work in order to take into account new discoveries and
fresh evidence.
KURT ALAND, Miinster/Westph.
MATTHEW BLACK, St. Andrews
BRUCE M. METZGER, Princeton
ALLEN WIKGREN, Chicago
August 26, 1965
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PREFACE TO THE THIRD EDITION
The Second Edition of the Greek New Testament, published in
September, 1968, contained only a few (although in certain respects quite significant) textual changes. The principal differences
between the First and Second Editions consisted in changes in the
evaluation of evidence for the variant readings, i.e., revisions in the
A. B, C, and D ratings. The Third Edition, however, contains a
more thorough revision of the Greek text. In a series of meetings
the Committee (including Carlo M. Martini, who has been a member of the Committee for both the Second and Third Editions) undertook a thorough review of the text of the First Edition by carefully considering not only a number of suggestions made by specialists in the field of New Testament studies, but also numerous
recommendations resulting from the experience of the members of
the Committee as they worked with the text of the First Edition.
The greater part of these suggestions for further modification came
from Kurt Aland, who had been making a detailed analysis of
changes proposed for the 26th edition of the Nestle-Aland text. A
number of these were textual alterations which had not been previously discussed by the Committee in their work on the First Edition. As a result of the Committee's discussions, more than five
hundred changes have been introduced into this Third Edition.
The Committee, sponsored by the United Bible Societies, has
thus been able to establish a single text for the Third Edition Greek
New Testament and for the 26th edition of the Nestle-Aland text.
That this step marks a significant advance will be obvious to all who
work with the Greek text of the New Testament. At the same time
the goals of both publications remain unchanged. The 26th edition
of the Nestle-Aland text will develop even further in the direction
of handy-sized scientific edition through an extension and improvement of the critical apparatus, and this Greek New Testament will
continue to cite more extensive evidence for a more select number
of variants. Though the arrangement and format of the two publica-
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tions will be different, the texts will be the same, and both will be
published under the editorship of the Committee.
All the textual changes agreed upon by the Committee are incorporated into this Third Edition. These changes, of course, involve
corresponding alterations in the critical apparatus. The editorial
work has been undertaken by the Institut fiir neutestamentliche
Textforschung in Mi.inster/Westphalia, under the direction of K. Junack, Secretary to the Committee. Editorial changes decided upon
by the Committee include the transposition of the pericope John
7 .53-8. l l from the end of the Gospel to its traditional location, with
the double brackets retained. Several minor errors both in the text
and in the apparatus have been corrected, and some alterations have
been made in the evaluation of evidence. A Textual Commentary on
the Greek New Testament (l 971). edited by Bruce M. Metzger on
behalf of the Committee, is based on this Third Edition.
Certain additions which are important for translation committees
have been incorporated into the punctuation apparatus, but the
citations of evidence from the Translator's New Testament (based
on earlier preliminary publications) have been eliminated. The
evidence for Old Testament quotations has been thoroughly
reviewed, both in the text and in the references. The Index of
Quotations has been completely rewritten, now calling attention
only to those passages which are clearly quotations from the Old
Testament, and eliminating references to words and phrases which
are only allusions or literary echoes. A second part, listing the
Old Testament quotations in their New Testament order, has been
added to the Index of Quotations. The responsibility for the revision
of the punctuation apparatus and the citations of quotations has
rested with the Translations Department of the American Bible
Society, which has worked closely with the Institut fi.ir neutestamentliche Textforschung in Mi.inster.
Plans are already under way for a Fourth Edition of the Greek
New Testament, which will contain a correspondingly thorough revision of the textual apparatus, with special emphasis upon evidence
from the ancient versions, the Diatessaron, and the Church Fathers.
In addition, the evidence from Greek manuscripts will be carefully
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controlled by direct comparison with manuscript readings. This will
apply particularly to the evidence which could not be so treated in
previous editions. In the listing of manuscript evidence, the Introduction to the Third Edition contains only the completely necessary
modifications (for example, the expansion of the lists of Greek manuscripts cited for particular isolated readings), but the Fourth Edition
will have a completely new treatment of textual data.
January, 1975

PREFACE TO THE FOURTH EDITION
After the Third Edition of the United Bible Societies' Greek New
Testament was issued, realizing a common single text for both GNT
and the 26th edition of the Novum Testamentum Graece (NestleAland), the Committee made plans for a thorough revision of the
GNT apparatus in all of its aspects. The familiar established format
of the edition was never basically questioned, but its reliability, clarity, and the accuracy of its information required improvement in order to meet the needs of its many users. The results of many years
of research are now available, most important among which are the
following points.
The GNT continues to offer "more extensive evidence for a more
select number of variants" (Preface to the Third Edition, p. xi),
but the selection of passages for the apparatus was thoroughly reviewed by the Committee. This resulted in eliminating from the
apparatus a large number of variant units where the readings were
of minor significance, concerned only with the minutest textual
variations, and including others having a greater importance for
the reader's understanding of the history of the text and exegesis.
Further, the Committee also redefined the various levels in the
evaluation of evidence on the basis of their relative degrees of
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certainty. Thus the evaluations of all the 1438 sets of variants cited in the apparatus have been completely reconsidered.
Finally, in every instance very careful consideration was given to
the selection of representatives for each group of witnesses in order
to reflect faithfully the character of the textual tradition and exclude elements of uncertainty. This is discussed in more detail in
the Introduction.
While work on this new edition was proceeding, the consultants
of the UBS Translations Department in New York (especially
Roger Omanson) proposed and developed a revision of the punctuation apparatus. In its new form this segmentation apparatus no
longer indicates all the punctuation marks found in representative
modem translations, because differences in the systems followed
in the various editions could lead to confusion. Instead, they note
only the major and minor divisions as they bear on the interpretation of the text.
The text of the edition has remained unchanged. This should not be
misunderstood to mean that the editors now consider the text as established. Work on the text of the Holy Scriptures continues to be a
task of concern for each of the editors who will offer the results of
their research in future editions of the Greek New Testament. Yet
the editors feel that at the present time this responsible research has
not yet advanced sufficiently to authorize making specific changes
in the text. The Committee is always genuinely grateful to readers
for their proposals and suggestions.
The principles underlying the present revision were established at
a long working session of the Committee in 1981 for which detailed
preparations had been made. At that time the decisions were made
for eliminations and inclusions in the apparatus of variant readings,
and also for reconsidering the evaluation of readings. The guidelines
for witnesses to be included in the apparatus were also thoroughly
discussed and established. There were some further refinements
made as particular issues continued to be discussed among the edi-
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tors through succeeding years. Participants always included Kurt
Aland and also Jan de Waard, who succeeded doyen Eugene Nida
representing the whole Committee and the United Bible Societies.
The organization and implementation of the work. including the
selection, collation, and multiple checking of the various groups of
witnesses, was done in the Institute for New Testament Textual Research at Mi.inster/Westfalen, with the assistance of specialists from
elsewhere to whom we are deeply grateful. While their fields and
contributions are described in the Introduction, their names are repeated here: H.J. Frede of Beuron (Latin manuscripts and Church
Fathers), Chr. Hannick (Armenian, Georgian, Old Church Slavonic), E. Hammerschmidt (Ethiopic), Dom Louis Leloir (Diatessaron).
All our colleagues in the Institute for New Testament Textual Research at Mi.inster have been engaged through the years with work
on the Greek New Testament. Their particular responsibilities are
indicated at the appropriate places in the Introduction. Special acknowledgment is due to K. Junack for editing the critical apparatus
from the mass of individual manuscripts in varying formats contributed by the participating scholars. For their labors in proofreading at various stages of production we are indebted to B. Koster,
K. Wachtel, and M. Welte. All the working sessions, meetings, and
individual projects were sponsored by the United Bible Societies,
and the work in the Munster Institute by the Hermann Kunst Foundation for New Testament Textual Research.
BARBARA ALAND, Miinster/Westph.
KURT ALAND, Mi.inster/Westph.
JOHANNES KARA VIDOPOULOS, Thessaloniki
CARLO M. MARTINI, Milano
BRUCE M. METZGER, Princeton
October, 1992

INTRODUCTION

I. The Fifth Edition
The Fifth Edition of The Greek New Testament is, like its predecessors, intended to enable its readers to read, understand, and translate
the New Testament in its original language in as competent and skilled
a manner as possible. To meet this aim the edition was revised in two
ways. On the one hand, several improvements have been introduced
that concern the entire New Testament (see below I. I). In the Catholic
Epistles, on the other hand, the edition has been made consistent with
the Editio Critica Maior 1 (ECM) of the Greek New Testament, which
entailed some fundamental changes in this part of the New Testament
(see below 1.2), including textual changes in the base text. This orientation towards the ECM was approved by the editorial committee of
The Greek New Testament and seemed a natural step, because the text
of the ECM has been established on the basis of all the relevant material from the Greek manuscripts, the early versions, and the Church
Fathers.

1. Revision of the Whole Edition
Since the Third (corrected) Edition, the text of The Greek New Testament has been identical with that of the Nestle-Aland Novum Testamentwn Graece, apart from differences in punctuation and capitalization, and a few differences in matters of spelling. The latter were harmonized in the present edition. Hence, in matters of spelling the Fifth
Edition of The Greek New Testament is fully consistent with the 28th
edition of the Novum Testamentum Graece.

1
Novum Testamentum Graecurn - Editio Critica Maior IV. The Catholic Letters.
ed. B. Aland. K. Alandt, G. Mink, H. Strutwolf, K. Wachtel. Stuctgart: German Bible
Society. 2nd rev. edition 2013.
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In the case of the textual apparatus several changes from the
Fourth Edition need to be mentioned. First, the readings of the newly discovered Papyri 117-127 have been introduced. Papyrus 127 in
particular is worth mentioning because at several instances in Acts
it presents a text similar to Codex Bezae (05).
Second, at the end of the list of witnesses in the textual apparatus
the reader will immediately notice new abbreviations. These represent
selected modem Bible translations (English, German, French, and
Spanish). All instances where the text of these translations is based on
a variant reading instead of the main text of The Greek New Testament
are indicated. It may be of interest for translators as well as for other
readers of these Bible translations to see where the respective translations differ from the main text of The Greek New Testament. It should
be noted, however, that these translations are of course not witnesses
to the Greek text. In fact, their inclusion in the textual apparatus is
based on practical considerations, since it did not seem advisable to
create another, separate apparatus. But the reader should be aware of
the categorical difference between these Bible translations and the
textual witnesses listed at the beginning of the apparatus units. Further
details are given below on p. 46* ff.
Finally, it should be noted that the Discourse Segmentation Apparatus has undergone a thorough revision (cf. p. 51 *ff.).

2. Revision of the Catholic Letters
The Editio Critica Maior (ECM) sets new standards in providing
source material relevant to the history of the text and in analyzing it
systematically. Naturally the Fifth Edition of The Greek New Testament has benefitted from the research results of the ECM. This relates
to the base text as well as to the textual apparatus.

2.1 The Text
Compared to the Fourth Edition, the text differs at the following 33
passages:
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The reconstructed text of the Catholic Letters reflects the ECM in one
further respect. Passages for which the editors of the ECM had to leave
open the decision as to which of the variants is the initial text are specially marked. The ECM has a split guiding line at these passages. In
The Greek New Testament the reading text remains unchanged in such
cases, but the sign • (diamond) follows the word or phrase in question. If there is an apparatus unit at such a place the same sign will be
found at the citation in the apparatus of the variant seen as equal to the
reading text. At most places, however, there is no apparatus unit because the textual differences are of no relevance for translation and exegesis. For these places the text of the alternative readings can be
found in an appendix on p. 890. For information about the attestation
of the two different readings and about other variants at these places
the reader is invited to consult either the ECM or the 28th Edition of
the Novum Testamentum Graece.

2.2 The Textual Apparatus
For the Fifth Edition, a general revision of the selection of apparatus units did not seem advisable. In the Catholic Epistles, however,
four new passages were selected for inclusion in the apparatus, two
of them at places where the textual basis for text changes needed
to be displayed in the apparatus (lPe 4.16; 2Pe 3.6), and the other
two at places of importance for translation and exegesis (!Jn 5.6;
Jd 15). At the same time, 11 passages previously included were removed, because the variants affect translation and exegesis only
marginally. In addition, for the sake of clarity, at some places either
two apparatus units were combined or one apparatus unit was split
into two.
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The selection of witnesses to be cited in the apparatus has been reviewed in light of the ECM, because the preparation of this edition
led to a reevaluation of the Greek witnesses (papyri, majuscules, minuscules) and their relationship to the initial text of the New Testament. For this purpose a new scholarly method was developed, the
Coherence-Based Genealogical Method (in what follows "coherence
method"). 2 One essential concept of this method is that of "potential
ancestor". One of two textual witnesses may be classified as potential
ancestor of the other, if it more often supports a variant from which
the variant of the other witness can be derived. Some witnesses have
many, others have a few or only one potential ancestor. The percentages of agreement between the witnesses compared are used to
arrange the potential ancestors of a witness in a ranking order, according to their degree of relationship. The method can also be applied to
a comparison with the reconstructed initial text. Hence it is possible
to define for which manuscript texts the initial text has the highest
rank among their potential ancestors. In the Catholic Epistles this is
the case - apart from a couple of highly fragmented papyri and majuscules - for the following 18 manuscripts:
~ (01), A (02), B (03), C (04), P (025), 'P (044), 048, 5, 81, 436, 442,
1175, 1243, 1735, 1739, 1852,2344,2492.
The text of these manuscripts is more closely related to the initial
text than to any manuscript text. 468, an important witness to the 13th
century Byzantine text, also ranks among manuscripts of this category. However, as the Byzantine text is very well represented, 307 from
the IOth century was selected instead of 468. These are close relatives,
but the decision was made in favor of 307 because its text represents
an early branch of the Byzantine tradition which diverges from the
mainstream.
For 88 and 188 l, the initial text is the most closely related potential
ancestor in one writing only, for 88 in the Letter of Jude, for 1881 in
2 See Gerd Mink: Contamination. Coherence, and Coincidence in Textual Transmission: The Coherence-Based Genealogical Method (CBGM) as a Complement and
Corrective to Existing Approaches. In: K. Wachtel and M. Holmes (ed.), The Textual
History of the Greek New Testament (SBL Text-Critical Studies 8), Atlanta 2011,
pp.141-216.
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the First Letter of John. Consequently they are cited for these texts
only.
33 continues to be a consistently cited witness, not because of its
relevance for reconstructing the text, but because of its interesting special readings.
1448 and 161 l represent the well-known group of manuscripts
transmitting the text translated by Thomas of Harke! in 616.
Finally, 642, a minuscule from the 14th century, was numbered
among the consistently cited witnesses because it documents the
text of a group of late Byzantine witnesses, a text with several peculiarities. The following members of this group are cited in the
ECM: 218, 808, 1127, 1359, 1563, 1718, 2374.
In addition, all the papyri containing the text of the Catholic Letters
were included.
Jas
!Pe
2Pe
Un
2Jn
3Jn

Jd

;p20, ;p23, ;ps4, \})74, ;pioo
;p14, ;psi, \})12s
'})n, >p74
>p9, \})74
\})74
>p74
>p72, \})74, ;p78

1p12,

These witnesses are identical with the so-called consistently cited witnesses of the Novum Testamentum Graece, 28th edition.
Regarding the versions and the quotations from patristic literature
The Greek New Testament still offers a wider range of witnesses than
the ECM and also the Novum Testamentum Graece.
Finally it should be noted that all the apparatus units of The Greek
New Testament were double-checked on the basis of the ECM, and as
a result of this a small number of corrections have been made.
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II. The Text
Apart from the above-mentioned text changes in the Catholic Epistles
and the other minor spelling changes, this Fifth Edition reproduces the
Greek text of the Third (corrected) and of the Fourth Edition. Its text
is identical with the 28th edition of the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece.
The paragraph divisions and section headings remain as before,
based on the model prepared by the United Bible Societies for the
use of translators. These have proved their worth. They are largely
similar to those of the New Revised Standard Version and of the Nestle-Aland Greek-English edition. Cross-references to parallel passages are found immediately under the section headings.
Superscript numerals in the text refer to the critical apparatus.
These are in series, beginning afresh with each chapter. Verse numbers in the apparatus appear in bold face type. Superscript letters refer to the segmentation apparatus.
Bold face type is used to identify direct quotations from the Old
Testament. Quoted poetic passages and passages with a clear formal
structure are indented, exactly as in the preceding editions. The punctuation agrees essentially with that of the Nestle-Aland edition, with
the exception of certain small differences (e.g., a capital letter introducing direct speech, preceded by a comma, etc.). Such differences
generally have no bearing on the division of the text.
[ ] Brackets in the text indicate that the enclosed word, words, or
parts of words may be regarded as part of the text, but that in the present state of New Testament textual scholarship this cannot be taken as
completely certain. Such passages have a C-rating in the critical apparatus. If the variant is of minor grammatical significance with no appreciable bearing on translation, no note is taken of it in the apparatus.
In the Catholic Letters, the sign (diamond) follows the word or
passage where two different variants could equally well be adopted as
the reconstiucted initial text. Seep. 4* above.
[ ] Double brackets in the text indicate that the enclosed passages,
which are usually rather extensive, are known notto be a part of the orig-

+
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inal text, but an addition at a very early stage of the tradition. They are
included with the text in this way because of their antiquity and the position they have traditionally enjoyed in the church (e.g., Jn 7.53-8. l l).

III. The Textual Apparatus
For the Fourth Edition the selection of passages for the apparatus underwent considerable revision. The intention was to provide an apparatus where the most important international translations of the New
Testament show notes referring to textual variants or even have differences in their translations or interpretations. Other groups of variants were included when for various reasons they were significant and
worthy of consideration. For the Fifth Edition only a small number of
apparatus units in the Catholic Letters were added, while others were
removed (seep. 4* above).

1. The Evaluation of Evidence for the Text
On the basis of generally accepted principles of textual analysis the
Committee took into account the widest possible range of manuscript
readings as well as all internal considerations concerning the origin
and transmission of the text. But since in a number of instances the
evidence from such sources points to the possibility of different solutions and thus involves different degrees of certainty with respect to
the form of the original text, the letter A, B, C. or D has been employed
within braces { } at the beginning of each apparatus item so as to mark
one of four levels of certainty, as representing in large measure the difficulties encountered by the Committee in making textual decisions.
The letter A indicates that the text is certain.
The letter B indicates that the text is almost certain.
The letter C, however, indicates that the Committee had difficulty
in deciding which variant to place in the text. 3
J

For a discussion of C-rated variants with brackets, see p. 7*.
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The letter D, which occurs only rarely, indicates that the Committee
had great difficulty in arriving at a decision.
At places with a diamond ( +) there is no ranking because no final
textual decision seemed possible. Hence, the diamond as such signifies the highest level of uncertainty.

2. The Selection of Witnesses from Manuscripts,
Versions, and Quotations from Church Fathers
The purpose of selecting witnesses for the critical apparatus was generally to provide a broad number of witnesses that would be significant and representative of the whole tradition for the limited number
of variation units noted in the apparatus of this edition. The emphasis
is therefore naturally on Greek manuscripts of the New Testament.
This resulted in a selection based on verifiable tests of the entire Greek
manuscript tradition carried out at the Institute for New Testament
Textual Research in Mi.inster. The criterion for acceptance of evidence
from the versions and Church Fathers was the availability of all reliable evidence for their New Testament text on the basis of current
scholarly research. Evidence which did not meet this standard was rejected in order to avoid the possibility of misleading inferences. The
Committee established the following guidelines for the different
groups of witnesses.

3. The Greek Text Manuscripts
3.1 The Selection
With the exception of the Catholic Letters (see below) the selection of
Greek text manuscripts has remained unchanged in the Fifth Edition.
All the papyri (designated by an initial 'J)) are included. If any of the
fragments are not cited in the apparatus, it is because they are not extant for the passages selected for the apparatus.
All the majuscule manuscripts (designated by capital letters or an
initial 0) are included from the categories I, II (manuscripts of a special quality, corresponding to the so-called Alexandrian text), Ill
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(texts of varied origin, with a distinctive character and partly with
considerable Byzantine influence), and IV (manuscripts with a paraphrastic text, corresponding to the so-called Western text). For a
more detailed definition of these manuscript categories and their significance in textual criticism as a tool for grouping manuscripts, see
K. and B. Aland, The Text of the New Testament, 2nd edition,
pp. 106f., 317-337. The Committee made use of these categories in
selecting manuscripts because they provide the only tool presently
available for classifying the whole manuscript tradition of the New
Testament on an objective statistical basis. The assignments of all
important Greek New Testament manuscripts to these categories are
given in the above-mentioned book, pp. 107-140. Majuscules with a
Byzantine text (category V) are represented by the group symbol
Byz, along with all the other Byzantine manuscripts. The most important Byzantine majuscules are represented in brackets [ ] after the
symbol Byz as individual witnesses to this text type: in the Gospels
the majuscules so cited include EFG H N 0 P QI, in Acts LP, in
Paul K LP, and in Revelation P 046. The full range of the Byzantine
text type, which especially in the earlier manuscripts is not characterized by complete uniformity, is documented in this way.
All the minuscule manuscripts (designated by simple arabic numerals) are included from categories I and II. From category III some
ten manuscripts have been selected as representative in each part of
the New Testament (Gospels, Acts, Paul, Revelation). There are no
minuscules in category IV which represent the text type of the socalled Western text of Codex D (05) in its pure form. Sometimes
some minuscules are claimed for or regarded as related to the Western text, e.g., the well-known minuscule 614 in Acts. These minuscules, of course, are represented in the edition, because they have already been selected under category III. Minuscules of the Byzantine
text type (category V) are represented by the symbol Byz. In addition
to these selected manuscripts which are regularly cited, some other
Greek manuscripts are also mentioned occasionally when they support a significant reading (e.g., Mk 16.8 (3) manuscript 304).
In this way the critical apparatus offers a broad and through the 9th
century almost complete account of manuscript attestation based on
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clearly defined grounds. Each manuscript that is cited individually has
a certain number, and sometimes a considerable number, of early and
independent readings for which it deserves consideration. In a few instances, where the place of a manuscript among the categories is not
quite certain, it is cited regularly and individually. All the collating
and checking of manuscripts was the responsibility of the Institute for
New Testament Textual Research in Miinster.
The selection of Greek text manuscripts for the Catholic Letters is
based on the coherence method that was applied in connection with
the ECM (seep. 5* above) and thus on a different scholarly approach.
Only occasionally additional manuscripts are cited if they provide a
reading that is of special interest for exegesis and translation. The most
important Byzantine majuscules are still mentioned in brackets after
the group symbol Byz. These are the manuscripts K L P.

3.2 The Presentation
The manuscripts appear in the apparatus in the order of papyri, majuscules, minuscules, and lectionaries (cf. p. l 2*ff.), and within each
group in the alphabetical or numerical order of their Gregory/Aland
identification. Manuscripts are always named individually, with the
exception of two groups which conventionally have been known asf 1
(manuscripts I, 118, 131, 209, 1582, and others) and JD (manuscripts
13,69, 124, 174,230,346,543, 788, 826, 828,983, 1689, 1709,and
others). For these the following rule is observed: the leading manuscripts 1 and 13, and also 828, are cited separately when they support
an independent variant in contrast to the remaining members of their
respective groups which support a Byzantine reading. In such instances the other members of the group f 1 are subsumed under the
symbol Byz; the group symbol! 13, however, is retained even when the
leading manuscript 13 reads independently.
At the beginning of each entry in the apparatus is printed the reading which is considered original, the form given in the text, followed
by all the variant forms found in the selected manuscripts. The symbols for manuscripts, versions, or patristic citations which show insignificant differences from the reading attested are given in parenthe-
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ses ().More significant differences are printed in parentheses after the
symbol for the pertinent witness (cf. e.g., Ac 10.11 ). This makes for
a clearer synopsis of the variants and their mutual relationships. When
witnesses from different groups (manuscripts, versions, citations)
agree in such a difference, they are brought together within the parentheses instead of remaining in their normal order. For Byzantine letter
majuscules which are indicated within brackets [ ], the parentheses appear within the brackets after the group symbol Byz (cf. Ac 8.24, etc.).
For correctors' hands in manuscripts and for readings which are difficult to decipher, see the list of symbols and abbreviations at the end of
the list of manuscripts.
In the following lists all papyri, majuscules, and minuscules used
in this edition are recorded. In general, the selected manuscripts are
regularly cited in the critical apparatus to the extent that they are free
of lacunae or other damage, etc. Some manuscripts, however, are cited
only at places of special text-historical relevance (e.g., the "Comma
Johanneum" in IJn 5.7-8).
PAPYRI
Manuscript

;pi
;p2
'J)J
IJ)4

;ps
'J)6
IJ)7
1})8
IJ)9
;p10
'J)I 1[+14°]

Contents"

Location

e
e
e
e
e
e
e
a
c
p
p

Philadelphia, Pa.
Florence
Vienna
Paris
London
Strasbourg
Kiev
Berlin
Cambridge, Mass.
Cambridge, Mass.
St. Petersburg

Date

Ill
VI
VI/VII
III
Ill
IV
III/IV?
IV
III
IV
VI

4 This column indicates only the contents of the manuscripts which are used in this
edition. The abbreviations: e Gospels; a Acts; c Catholic or General Epistles; p
= Epistles of Paul; r = Revelation.

=

=

=
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Contents

Location

~12

p
p
p
p
p
p
r
e
c
e
e
c
r
e
p
p
e
a
p
p
p
a
p
e
e
e
a
e
p
a
e
r
e
ea
p

New York
London; Cairo
Sinai
Cairo
Cairo
Cambridge
London
Oxford
Princeton, N.J.
Allentown, Pa.
Glasgow
Urbana, Ill.
Newton Center, Mass.
Berlin
Dallas, Texas
Cambridge
Berkeley, Calif.
Oxford
Ghent
Manchester
Manchester
Vienna
Vienna
Florence
Florence
Ann Arbor, Mich.
Ann Arbor, Mich.
Rochester, NY
Heidelberg
Vienna
Vienna
London
New York
Dublin; Vienna
Dublin; Ann Arbor, Mich.

~13
~14[+11')

~15
~16

~17
~18
~19

~20
~21
~22

~23
~24
~25
~26

~27
~28
~29
~30
~31
~32
~33[+58]

~34

~35
~36

~37
~38
~39
~40

~41
~42
~43
~44
~45
~46

13*

Date

late III
III/IV
VI
III
III/IV
IV
III/IV
IV/V
III
IV/V
III
early III
IV
late IV
about600
III
III
III
III
VII
about200
VI
VII
IV?
VI
III/IV
about300
III
III
VIII
VII/VIII
VI/VII
VI/VII
III
about 200
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Date

Manuscript

Co111e111s

location

'P47
'P48
IJ)49
;pso
;psi
;ps2
;psJ
;ps4
;pss
;ps6
1)57
[;pss]
IJ)59
1)60
IJ)61
IJ)62
IJ)63
IJ,)6'1[+67]
'J)65
'J_)66
[1)67]

r
a
p
a
p
e
ea
c
e
a
a
cf. 'JY.i
e
e
p
e
e
e
p
e
cf. IJ)M
p
e
e
e
c
e
ac
e
e
e
c
p
e
c

Dublin
Florence
New Haven, Conn.
New Haven, Conn.
Oxford
Manchester
Ann Arbor, Mich.
Princeton, N.J.
Vienna
Vienna
Vienna

late III
late III
late III
IV/V
about400
about 125
III
VIVI
VI/VII
VIVI
IV/V

New York
New York
New York
Oslo
Berlin
Oxford; Barcelona
Florence
Cologny; Dublin; Cologne

VII
VII
about700
IV
about500
about200
III
about200

'}_\6K

IJ.)69

;p10
'J_)71
IJ.)72

;p1.i
'J_)74
;p1s
;p16

;p11
;p1s
IJ)79
IJ.)80
IJ.)81

St. Petersburg
Oxford
Oxford
Oxford
Cologny; Citta de! Vaticano
Cologny
Cologny
Citta de! Vaticano
Vienna
Oxford
Oxford
Berlin
Barcelona
Trieste

VII?
III
III
IV
III/IV
VII
VII
early III
VI
II/III
III/IV
VII
III
IV
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Contents

Location

<p82

e
e
e
r
e

Strasbourg
Lou vain
Lou vain
Strasbourg
Cologne
Cologne
Milan
Florence
Oxford
Sydney, Australia
Cairo
Florence
Cairo
Florence
Vienna
Dublin
Cairo
Dublin
Oxford
Oxford
Oxford
Oxford
Oxford
Oxford
Oxford
Oxford
Oxford
Oxford
Oxford
Oxford
Oxford
Oxford
Oxford
Oxford
Vienna

lf_)83
'J.)84
'J.)85
\):)86
<p87

p

<p88

e

1})89

p

'J.)90
1f>91

e
a

1})92

p

lf_)93

e

'J_)94

p

lf_)95

'J_)97

e
e
e

'J_)98

r

'J_)%

lf_)99

p

1f>IOO

c
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
a

<piOI
\}) 102
<pJ03
lf_)I04
<pi OS
lf_)I06

'PIO?
'J_)i08
'J_)I09

1)110
'})I 11
'J_)I 12

\})I IJ
;p114

p
p

'J_)I 15

r

lf_)ll6

p

15*
Date

IVIV
VI
VI
IVIV
IV
III
IV
IV
II
III
III/IV

v
VIVI
III
VI
VI/VII
II?
about IV
III/IV
III
III/IV
II/III
II
VIVI
III
III
III
III
IV
III

v
III
III
III/IV
VI/VII
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Manuscript

Conte ms

Location

;pt t7

p
p
e
e
e
e
p
p
c
p
a

Hamburg
Cologne
Oxford
Oxford
Oxford
Oxford
Oxford
Oxford
Oxford
Florence
Oxford

;pi IS
J)l 19
'J)l20

J)l21
~122

-pm
'J._\124
;pm
;pt26

'J) 127

Date

IV/V
III
III
IV
III
IV/V?
IV
VI
III/IV
IV

v

MAJUSCULES
Majuscule fragments which have been identified as parts of the same
manuscript are cited in the apparatus by the number with which they
are associated in the list of manuscripts below. Such related fragments
are noted in the list under the fragment with the lowest number (e.g.,
T 029 now incorporates 0113, 0125, and 0139). Fragments which by
error or by confusion have been identified by the same number but actually represent different manuscripts appear in the list with their new
numbers. Their traditional numbers are assigned in parentheses to
such manuscripts (e.g., new 0121=012la). These adjustments conform to the second edition of K. Aland, Kurzgefasste Liste der
griechischen Handschriften des Neuen Testaments (ANTI I, I 994)
and to the New Testament Virtual Manuscript Room of the Institute for
New Testament Textual Research (ntvmr.uni-muenster.de).
Manuscript'

Contents

Location

KOi
A02
B 03

eacpr
eacpr
eacp

London: Sinaiticus
London: Alexandrinus
Citta del Vaticano: Vaticanus

Date

IV

v
IV

5 Bracketed manuscripts are majuscules with a Byzantine text. As representatives
of this text type they are regularly cited following the group symbol Byz.
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Manuscript

Collle/l/s

Location

C04
DOS
D06
[E07]
E08
[F09]
FOlO
[GOll]
G012
[H 013]
H015

eacpr
ea
p
e
a
e
p
e
p
e
p

I016
[K 018]
L019
[L020]
M02l
[N 022]

p
cp
e
acp
e
e

[O 023]
[P 024]
[P 025]
[Q 026]
s 028
T029
+OJ 13
0125
0139
W032
X033
Z035
f036

e
e
acpr
e
e
e

Paris: Ephraemi Rescriptus
v
Cambridge: Bezae Cantabrigiensis
v
Paris: Claromontanus
VI
VIII
Basel
VI
Oxford
Utrecht
IX
Cambridge
IX
London; Cambridge
IX
Dresden
IX
Hamburg; Cambridge
IX
Athos; Kiev; Moscow; Paris;
VI
St. Petersburg; Torino
Washington, D.C.
v
Moscow
IX
Paris
VIII
IX
Rome
Paris
IX
VI
Athens; Lerma; London; New York;
Patmos; Citta del Vaticano; St. Petersburg;
Thessalonica;
Vienna
VI
Paris
Wolfenbilttel
VI
St. Petersburg
IX
v
Wolfenbilttel
Citta de! Vaticano
949
v
Citta de! Vaticano; New York
Paris
Paris
Paris
Washington, D.C.
IV/V
x
Munich
VI
Dublin
x
Oxford
IX
St.Gall

~037

e
e
e
e
e

Date
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Manuscript

Contellfs

Location

8038
A 039
.:: 040
0041
[E042]
ct> 043
'¥ 044
(046]
047
048
050
051
057
058
059
+0215
060
062
066
067
068
069
070

e
e
e
e
e
e
eacp
r
e
acp
e
r
a
e
e

Tbilisi
Oxford
Cambridge
St. Petersburg
Rossano
Tirana
Athos
Citta del Vaticano
Princeton
Citta del Vaticano
Athens; Athos; Moscow; Oxford
Athos
Berlin
Vienna
Vienna

e
p
a
e
e
e
e

Berlin
(formerly: Damascus)
St. Petersburg
St. Petersburg
London
Chicago, Ill.
Oxford
London
Paris
Vienna
Vienna
Vienna
Vienna
Vienna
Paris
London
Cambridge, Mass.
(formerly: Damascus)
Sinai; St. Petersburg

+o!IO

0124
0178
0179
0180
0190
0191
0193
0202
071
072
073

e
e
e

Date

IX
IX
VI
IX
VI
VI
IX/X

x
VIII

v
IX

x
IVIV
IV
IVIV
VI

v
VI
VI

v
v
VI

VIVI
VIVI
VI
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+084
075
076
077
078
079
081
082
083
+0112
0235
084
085
086
087
+092b
088
089
091
092a
092b
094
095
+0123
096
097
098
099
0101
0102
+0138
0105
0106
+0119
0107

Contents

Location

p
a
a
e
e
p
p
e

Athens
New York
Sinai
St. Petersburg
St. Petersburg
St. Petersburg
Moscow
St. Petersburg
Sinai
St. Petersburg

cf. 073
e
e
e

St. Petersburg
London
St. Petersburg; Sinai

19*

Date

x
VIVI

v
VI
VI
VI
VI
VI/VII

VI
VI
VI

St. Petersburg
p
cf. 0293
e
St. Petersburg
cf. 0293
cf. 087
e
Athens
St.
Petersburg
a

VIVI

a
a
p
e
e
e

St. Petersburg
St. Petersburg
Grottaferrata
Paris
Vienna
Athos; Paris

VII
VII
VII
VII
VIII
VII

e
e

Vienna
x
St.Petersburg; Sinai; Leipzig; Birmingham VII

e

St. Petersburg

VI

VI
VIII

VII
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Conte/lf->

Location

Date

0108
0109
0110
0111
0112
0113
Oll5
Oll8
0119
0121
(012 la)
012lb
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0130
0131
0132
0138
0139
0140
0141
0143
0145
0146
0147
0148
0150
0155
0159
0160

e
e
cf. 070
p
cf. 083
cf. 029
e
e
cf. 0106
p

St. Petersburg
Berlin

VII
VII

Berlin

VII

cf. 0243
p
cf. 095
cf. 070
cf. 029
e
e
e
e
e
e
cf. 0102
cf. 029
a
e
e
e
e
e
e
p
e
p
e

IX/X
VIII

Paris
Sinai

x

London

St. Petersburg

(formerly: Damascus)
Paris
Paris
St. Gall; Zi.irich
Cambridge
Oxford

Sinai
Paris
Oxford
(formerly:
(formerly:
(formerly:
Vienna
Patmos
(formerly:
(formerly:
Berlin

IX

VIII
VIII
IX
IX
IX
IX

x
x
Damascus)
Damascus)
Damascus)

Damascus)
Damascus)

VI
VII
VIII
VI
VIII
IX
IX
VI
IV/V
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Manuscript

Contents

Location

0161
0162
0163
0164
0165
0166
0167
0169
0170
0171
0172
0175
0176
0177
0178
0179
0180
0181
0182
0183
0184
0185
0186
+0224
0187
0188
0189
0190
0191
0193
0198
0199
0200
0201
0202

e
e
r
e
a
ac
e
r
e
e
p
a
p
e
cf. 070
cf. 070
cf. 070
e
e
p
e
p
p

Athens
New York
Chicago, Ill.
Berlin
Berlin
Heidelberg
Athos; Louvain
Princeton, N.J.
Princeton, N.J.
Florence; Berlin
Florence
Florence
Florence
Vienna

Vienna
Vienna
Vienna
Vienna
Vienna
Vienna

IV/V

e
e
a
cf. 070
cf. 070
cf. 070
p
p
e

Heidelberg
Berlin
Berlin

YI
IV
II/III

p

cf. 070

London
London
London
London

Date

VIII
III/IV

v
YI/VII

v
v
VII
IV
VIVI
about300

v
v
v

x

v
VII
YI
IV
VIVI

VI
VI/VII
VII

v
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Manuscript

Contents

Location

0204
0207
0208
0209
0210
0213
0214
0215
0216
0217
0218
0219
0220
0221
0222
0223
0224
0225
0226
0227
0228
0229
0231
0233
0234
0235
0236
0237
0238
0239
0240
0241
0242
0243
+012lb

e
r
p
cp
e
e
e
cf. 059
e
e
e
p
p
p
p
p
cf. 0186
p
p
p
p
r
e
e
e
cf. 083
a
e
e
e
p
p
e
p

London
Florence
Munich
Ann Arbor, Mich.
Berlin
Vienna
Vienna
Vienna
Vienna
Vienna
Vienna
Oslo/London
Vienna
Vienna
Vienna
Vienna
Vienna
Vienna
Vienna
(formerly: Florence)
Ox.ford
M i.inster/Westphal ia
(formerly: Damascus)
Moscow
Vienna
Vienna
London
Tbilisi
Cologny
Cairo
Venice; Hamburg

Date

VII
IV
VI
VII
VII
VIVI
IVIV

v
v

v
IVIV
III
IV
VI
VI
VI

v
v
IV
VIII
IV
VIII
VIII

v
VI
VIII
VII

v
VIVI
IV

x
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Manuscript

0244
0249
0250
0252
0254
0256
0259
0260
0261
0262
0266
0269
0270
0271
0274
0275
0277
0293
+089
092a
0298
0299
0300

Contents

Location

a
e
e
p
p
e
p
e
p
p
e
e
p
e
e
e
e
e

Lou vain
Oxford
Cambridge
Barcelona
(formerly: Damascus)
Vienna
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
London
Amsterdam
London
Cairo
Dublin
Florence
Sinai; St. Petersburg

Date

e
e
e

Barcelona
Paris
Cairo

v
x
VIII

v
v
VIII
VII
VI

v
VII
VI
IX
IV/V
IX

v
VII
VII/VIII
VI

VIII/IX
X/XI?
VI/VII

MINUSCULES

Manuscript

Contents

5
6
13
28
33
61
69
81

e
c
p
e
e
eacp
c
e
acp

Date

XII
XIII
XIII
XIII
XI
IX
XVI

xv
1044

Manuscript

Contents

88
104
118
124
131
157
174
180
181

c
p
e
e
e
e
e
e
a

Date

XII
1087
XIII
XI
XIV
about 1122
1052
XII

x
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Manuscript

Conrenrs

Date

Manuscript

Contents

Date

205
209
221
225
230
249
256
263
307
346
365
424
429
436
442
453
459
543
565
579
597
610
614
629
636
642
700
788
826
828
892
918
945
983
1006

er
er
c
e
e
e
p
p
ac
e
p
p
c
cp
c
a
p
e
e
e
e
a
a
c

xv

1010
1071
1!75
1241
1243
1253
1292
1319
1333
1342
1409
1424
1448
1505
1506
1573
1582
161 l
1678
1689
1709
1735
1739
1841
1852
1854
1881
1891
1912
1962
2030
2050
2053
2062
2127

e
e
acp
ecp
ec
e
ec
p
e
e
ac
e
c
ec
p
p
e
er
a
e
e
c
acp
r
cp
r
cp
a
p
p
r

XII
XII

e

XIV, r XV

x

1192
1013

XII
XI/XII
XIII

x

XII
XII
XI II
XIV !
XI/XII :
XII/XIII I
XIV I
1092 :

XII I
IX I
XIII II
XIII I
XII I
XIII :
XIV I

c

xv

c
e
e
e
e
e
c
ac

XIV
XI
XI
XII
XII
IX
XVI
XI
XII
XI

e

er

I

I
I
I

x

XII
XI

xv
XIII
XII
XI
XIII/XIV
XIV
IX/X
XII
XII
1320

XII/XIII
948

XII
XIV
1200?

XII

x
x

IX/X
XIII
XI
XIV

x

x
XI/XII
XII

r

l !07

r
r
p

XIII
XIII
XII
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Manuscript

Contents

2200
2318
2329
2344
2351

p
c
r
acr
r

Date

XIV
XVIII

Manuscript

Contents

2377
r
2464
acp
x 2473
c
XI 2492
c
x , 2818 (=36a) a

Date

XIV
IX
1634

XIV
XII

The following symbols and abbreviations are used in connection with
the citation of Greek manuscript evidence.
"Family I": manuscripts l, 118, 131,209, 1582,andothers.
"Family 13": manuscripts 13, 69, 124, 174, 230, 346, 543, 788,
826, 828, 983, 1689, 1709, and others (manuscripts I and 13 and
also 828 are cited separately when they read independently of
their groups, cf. above p. 11 *).
Byz The reading of the Byzantine witnesses, i. e., the text of the great
majority of all Greek manuscripts, especially of the second millennium.
ByzP' One part of the Byzantine text when its witness is divided, i.e.,
in contrast to another part. Accordingly this symbol always appears twice in a given set of variants.
* The original reading of a manuscript (when the reading of a manuscript has been corrected); correlative with c or I. 2·3•
The reading of the corrector of a manuscript; correlative with*.
12 3
• • ·c Successive correctors of a manuscript in chronological sequence to the extent this can be determined. The symbol c at the
end of the sequence refers to the latest corrector. Correlative
with*.
( ) Parentheses indicate the presence of a negligible difference in the
witness of the enclosed manuscript to the reading attested.
[ ] Brackets enclose certain selected Byzantine manuscripts immediately following the symbol Byz (see above p. 10*). When the
original or corrected reading of 13 or 828 differs from f13, the
correlative witness for the group is bracketed with the sign * or
c following the group symbol (cf. Mk 4.28).
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[( )] Parentheses within brackets indicate negligible differences in the
witness of selected Byzantine manuscripts to the reading attested.
The New Testament text of a manuscript when it differs from a
citation in a Church Father's running commentary (co"'), a marginal reading (mg), or a variant reading (v ').
com
Citations in the running commentary text when it differs from the
text of the manuscript ('") on which the commentary is based.
mg
Textual evidence contained in the margin of a manuscript; correlative with* or"'.
v.r.
A variant reading specifically designated in a manuscript as an
alternative; correlative with rx•.
vid
The most probable reading of a manuscript where the state of its
preservation makes complete verification impossible.
[sic] An abnormality reproduced exactly from the original.
'"PP
A portion of a manuscript supplied by a later hand where the
original is missing, usually representing a different text type.

4. The Greek Lectionaries
For the Fourth Edition the lectionaries (designated by the prefix /)
were thoroughly reviewed, with a fresh selection of manuscripts and
completely new collations. Under the direction of J. Karavidopoulos
in the Lectionaries Research Center of the University ofThessaloniki
a spot-check was made of a large number of Greek lectionaries of different content and different age, including those used in previous editions of The Greek New Testament, to determine the range of their textual affinities and to ensure a selection representative of the full spectrum. Manuscripts were selected to include not only the normal
Byzantine lectionary text, but also a sampling of those differing from
it more or less frequently. The text of the standard edition of the lectionary used in the Greek Church and published by the Apostoliki
Diakonia, Athens, is also represented. On the basis of these criteria a
total of 30 manuscripts for the Gospels and 40 for the Apostolos were
selected for regular citation. Among the Gospel lectionaries are 16
manuscripts with the daily lessons and 14 with the Saturday/Sunday
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lessons; among the Apostolos lectionaries are 26 manuscripts with the
daily lessons and 13 with the Saturday/Sunday lessons for the period
in which Matthew and Luke are read (i.e., approximately, between
Pentecost and Christmas). One manuscript has only the weekday lessons for this period. A total of 13 lectionary manuscripts (6 for the
Gospels and 7 for the Apostolos) agree with the lectionaries which
form the basis ofB. Antoniadis' edition of the New Testament (Apostoliki Diakonia, Athens 1988).
In all the passages where they are read, the evidence of the lectionaries is cited in the critical apparatus along with that of the text
manuscripts. The group symbol Leet represents the agreement of the
majority text of the selected lectionaries with the Apostoliki Diakonia
edition. Lectionary manuscripts which differ are cited individually
with their respective readings. When the Apostoliki Diakonia edition
differs from the majority of the selected lectionary manuscripts it is
indicated by the symbol/ AD. When ten or more lectionary manuscripts
differ from the majority text represented by the symbol Leet, both
groups are identified as LeefP1• The agreement of the Apostoliki Diakonia edition with either of these groups is represented by the symbol
LeetPt.AD. When a given passage occurs more than once in a single lectionary manuscript and its witness for a reading is divided, this is indicated by a superscript fraction indicating the frequency of the reading (l 866 112 ; cf. the list of abbreviations following the list of lectionary
manuscripts). If a similar symbol (i.e .. another I 866 112 ) is not found
in support of another reading, agreement with Leet may be assumed
by default. Special readings which are peculiar to lectionaries and not
to be confused with variant readings of the New Testament text, such
as are characteristic of lesson incipits, are noted with brief comments.
No mention is made of whether a lectionary reading is from the
Synaxarion or the Menologion because in this edition it is the reading
itself which is of interest.
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LIST OF LECTIONARIES

Manuscript

Co11tents6

159
160

a
ea
e
e
e
a
a
a
a
e
e
e
e
e
e
ea
e
e
e
e
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
e

/ 68
176

/ 127
/ 147
/ 156
/ 165
/ 170
/ 184
/ 211
l 253
1292

/ 384
/ 387
l 422
/ 514
1524
l 547

l 563
l 590
1591
1592
1593
1596

l 597
1598
1599
1603

/ 617
1672

6

Date

Manuscript

Contents

Date

XII

1673

1021

/ 680
/751
l 770
1773
/ 809
/ 813
/ 858
1859
/ 866
/ 883
/ 884
/ 890
/ 895

e
ea
ea
e
e
a
e
e
e
e
a
a
e
a
a
a
e
e
ea
e
a
a
a
a
a
e
a
a
a
a
a
a
a
e

XII
XIII
XI

XII
XII
IX
XII

x
XI
XIV
1319

XII
1020

IX
XII
XI
XIV

x
XII
XIII
IX
XI
XI
1576

xv
1146

x
XI
XI
XI
XI
IX

e = Gospels; a = Acts and Epistles.

1921

/ 938
1950

/ 1016
11021

/ 1074
11153
11154
/1156
I 1159
11178
/ 1223
I 1298
/1356
/ 1364
/ 1365
l 1439
/ 1441
/ 1443
/ 1552

x
XI
XII
1069

XII
XI
1174

XI
XIII
1420

XIII
XII
XIII
1289/90

XII
XII
1290

XIV
XII
XIV
1331

XI
XIII
XI
XI
XII
XII
XII
XIII
1053
985
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Manuscript

Contents

Date

Manuscript

Contents

Date

I 1590
I 1627

a
e

XIII

/ 1780
/ 1977

e
ea

XII

XI

XII

The following abbreviations are used in connection with the lectionary
evidence.
The majority of the selected lectionaries together with the
lectionary text of the Greek Church (i.e., the text of the edition published by Apostoliki Diakonia, Athens).
I 68, etc. Individual lectionary manuscripts when they differ from the
reading of the majority.
LectP' A part of the lectionary manuscript tradition (at least 10
manuscripts) which differs from the rest (also designated
Lecfl'1). This symbol always appears in pairs in the critical apparatus.
Lectpt.AD A part of the lectionary manuscript tradition in agreement
with the lectionary text of the Greek Church (i.e., the edition
by Apostoliki Diakonia, Athens).
l AD
A reading of the lectionary text of the Greek Church (i.e., the
edition by Apostoliki Diakonia, Athens).
I 866 112 The superscript fraction after the symbol for a lectionary
manuscript shows the relative frequency of a reading in the
multiple occurrence of the same passage in a single lectionary manuscript. The second number of the fraction indicates the number of times the passage occurs in the manuscript; the first number indicates how many times it suppons
the reading attested.
Leet
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5. The Early Versions
The early versions are important witnesses for the Greek text of the
New Testament because they derive from a relatively early stage of the
tradition. They witness to the early form of the text as it was used at the
time and place of their origin and development. It is only the form of
the Greek text underlying these translations which is of interest in a
manual edition of the Greek New Testament. Intraversional variants
are irrelevant. Therefore the versions are cited only in instances where
their underlying Greek text may be determined with certainty or with a
high degree of probability. In the latter case the citation of the version
is qualified by a question mark. Evidence for which there is any serious
element of reservation is omitted in order to avoid misleading the reader. The decisions here have been the responsibility of specialists in the
respective versions, e.g., Hermann Josef Frede ofBeuron forthe Latin;
G. S. Wendt and Andreas Juckel ofMi.inster for the Syriac; Franz-Ji.irgen Schmitz and Gerd Mink of Miinster for the Coptic; Christian Hanni ck of Trier for the Armenian, Georgian, and Old Church Slavonic;
and Ernst Hammerschmidt of Vienna for the Ethiopic. Versional evidence is not cited regularly, but when it is cited the reader may have
confidence in its reliability within the limits indicated. If for two or
more readings in a set of variants a version is cited with a question mark,
this is to indicate that its support may definitely be denied for the other
variant readings in the set which are not so marked.
Since it is only the underlying Greek text witnessed by the versions
that is of interest, only those versions are included which are known to
have been (at least probably) translated directly from Greek, or with
dependence on particular Greek manuscripts. Authoritative editions of
the texts are used unless citation is otherwise justified, as by the survival of only a limited numberofmanuscripts (e.g., the Old Syriac survives in only two manuscripts). A rather extensive range of witnesses
must be available to permit a critical judgment on a version's text.
On the basis of these criteria the following important major versions were selected: Latin, Syriac, Coptic, Armenian, Georgian,
Ethiopic, and Old Church Slavonic. The following manuscripts, dialects, and individual translations were examined.
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Latin
The Old Latin version is cited with all its important manuscripts. They
are identified by the traditional symbol it (for Itala) with superscript
symbols for the individual manuscripts. The following Old Latin manuscripts have been included. 7
Manuscript"

a
a2
ar
aur
b
b

p
c

C ontents9 Location

3 e
16 e
61 acpr

15 e
4 e

89 p
26 e
6 ea

comp 109 p
d
5 ea
d
dem
div
e

75 p
59 ap

e
f
f
ff

50 a

p
2 e

IO e
78 p
66 c

Date

Vercelli
IV
v
Chur
Dublin
IX
VII
Stockholm
v
Verona
Budapest
VIII/IX
St. Paul, Austria VII
Paris
Madrid
Cambridge

XII/XIII
IX/X

v

Paris
VNI
?
XIII
Dijon
XII
Trent; Dublin;
v
Rome; London
Oxford
VI
Brescia
VI
Cambridge
IX
St. Petersburg
IX

Edi1io11 10

J i.ilicher/ Aland
Ji.ilicher/ Aland
Gwynn
J i.ilicher/ Aland
J i.ilicher/ Aland
Frede
de Bruyne;
Ji.ilicher/Aland
Ji.ilicher/ Aland;
Wordsworth/White
Frede
Scrivener;
Ji.ilicher/Aland
Tischendorf
Matthaei
Wordsworth/White
J i.ilicher/ Aland
Tischendorf
Ji.ilicher/ Aland
Scrivener
Thiele

7 The infonnation is based on the work of the Old Latin Institute in Beuron, which
has only been published in part.
8 The numbers are cited according to the Beuron catalogue.
9 Only the parts of the New Testament are shown (e, a, c, p. r) which preserve an
Old Latin text, either wholly or partially.
10
Editor of an edition of the manuscript, or of a standard critical edition in which
the manuscript is cited; cf. Bibliography.
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Manuscript

ffl

ff2
g
gl
gig
gue
h
h

Contents Location

9 e
8 e
77

7
51
79
12
55

17
22

j
k
I
I

II
67

/...

44

mon
µ
µ
n

86
45
82
16
I6

0

I

oPEL(B) 11
20
p
p
54
ph
63
q>

-

1t

18

q
q

64

r1
r
r
ro

p

I3
I4
57
64

62
24

p
e
ar
p
e
acr
e
e
e
e
ac
e
p
e
p
e
e
p
e
a
a
e
e
e
c
e
a
p
a
e

Date

Edition

VIII J i.ilicher/Aland
St. Petersburg
v Ji.ilicher/Aland
Paris
Dresden
IX Matthaei
VIII/IX J i.ilicher/ Aland
Paris
Stockholm
XIII Belsheim
Wolfenbi.ittel
VI Tischendorf
v J i.ilicher/Aland
Rome
Paris
v Buchanan
Naples
v Ji.ilicher/Aland
VI Ji.ilicher/Aland
Sarezzano
IV/V J i.ilicher/Aland
Turin
VIII J i.ilicher/Aland
Berlin
VII Fischer; Thiele
Leon
Cambridge, Mass. VIII/IX
Ji.ilicher/Aland
Monza
x Frede
v J i.ilicher/Aland
Munich
Munich
IX Frede
v Ji.ilicher/Aland
St.Gall
VII J i.ilicher/ Aland
St.Gall
xv Frede
Oxford
VIII Ji.ilicher/Aland
St. Gall
Paris
XII Wordsworth/White
Ann Arbor
XII Sanders
v Philippart
Vienna
Stuttgart
VII J tilicher/Aland
VI/VII J i.ilicher/Aland
Munich
VII Thiele
Munich
VII Ji.ilicher/Aland
Dublin
VII/VIII Morin
Selestat
VI/VII de Bruyne
Munich
Wordsworth/White
Paris
VII/VIII Jtilicher/Aland
Milan

x

11 In this edition it0 indicates the readings for the Epistles of Paul in Pelagius manuscript B (=Oxford, Balliol College 157); cf. Vetus Latina Ill, p. 477, s.v. PEL.
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Manuscripl

p

s
s
s
sa
sin

88
21
53
87
60

74
19

v
v
w
w

z

56
25
81
58
32
65

p
e
ac
p
a
ar
e
acpr
e
p
a
c
cpr

Date

Basel
x
VI/VII
Milan
Naples
VI
VIII
Selestat
XIII
Sarria
Sinai
x
VIVI
Bern
Paris
XI
Vienna
VII
Paris
VIII/IX
XIV/XV
Prague
Wolfenbi.ittel
VI
London
VIII
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Ji.ilicher/ Aland
White; Thiele
Frede
Bover
Lowe
Ji.ilicher/ Aland
Morin
Ji.ilicher/ Aland
Souter

Thiele
Buchanan; Thiele;
Frede

The Vulgate (Fourth and Fifth Centuries)
The agreement of the editions indicated below is represented by the
symbol vg; the editions are cited individually when they show any differences.
vg
vgd
vg"w
vg''

Vulgate
Clementine Vulgate
Wordsworth-White
Stuttgart Vulgate
Syriac

Several of the independent translations of the New Testament into
Syriac have survived only partially or in fragments. These are described below.
For Syriac, as for all of the following versions, the editions listed
beside the abbreviation have been used. When several are cited, the
most recent edition has been used to the extent it has appeared (cf. Bibliography).
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Old Syriac (Third/Fourth Century)
Sinaitic (Lewis, The Old Syriac Gospels)
Curetonian (Burkitt, McConaughy)
Peshitta (First Half of Fifth Century)
(Pusey /Gwi II iam; Gwi lliam/Pin kerton/Kilgour;
cf. Aland/Juckel)
Philoxeniana (A. D. 507/8)
(Gwynn, Remnants; Gwynn, Apocalypse)

Harklensis (A. D. 616)
The Harclean version has an explicit critical apparatus, with critical
symbols in the text and with marginal readings. These are indicated as
follows.
syrh
(White; Bensly; Voobus; Aland; Aland/Juckel)
syrh with* A Syriac reading in the text enclosed between an asterisk
and a metobelos
syrhmg
A Syriac variant reading in the margin
syrhgr
A Greek qualification in the margin for a Syriac reading
Palestinian Syriac (from about the Sixth Century)
An Aramaic dialect written in a Syriac script (Estrangelo) used by a
group known as the Melchites. and only fragmentarily preserved.
syrP•1

(Lewis/Gibson, Palestinian Syriac Texts; and others)

Coptic (from the Third Century)
cop'"
cop 00
copP 00
copmeg
copmr

Sahidic (Hintze/Schenke; Homer; Kasser; Quecke;
Schussler; Thompson)
Bohairic (Homer)
Proto-Bohairic (Kasser)
Middle Egyptian (Schenke)
Middle Egyptian Fayyumic (Husselmann)
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copfay
cop•ch
cop•ch2
copv
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Fayyumic (various fragments)
Achmimic (Rosch)
Sub-Achmimic (Thompson)
Dialect V (Schenke)

Armenian (from the Fifth Century)
arm

(Kunzie; Zohrab)

Georgian (from the Fifth Century)
geo

(Blake [Mt]; Blake [Mk]; Briere [Lk]; Blake/Briere
[Jn]; Garitte [Ac]; Dzocenidze/K. Daniela [Paul]; K'.
Lort'k'ip'anidze [Cath], here as a rule only the earliest
revision A1 of both Sinaitic manuscripts from A. D. 974
and 977 were used). Georgian Rev was not available.
geo 1/geo 2 Two revisions of the Georgian tradition in the Gospels,
Acts, and Pauline Epistles. 12 The agreement of both: geo.
geoA,B
Manuscripts which form the basis of geo 2 ; cited individually
when they differ.
The Georgian I:Ianmeti fragments were not included because their witness was too infrequent and insignificant in the passages selected for
the critical apparatus of the Greek New Testament.

Ethiopic (from about 500)
eth
eth'°
ethPP
ethTH
ethm'

The agreement of the following editions; for Rev the
Hofmann edition is taken as the basis.
Rome edition of 1548-49
(Pell Platt [based on the Rome edition of 1548-49))
(Takla Haymanot)
(Paris, Ms. Eth. n. 32; Hacks pill [only Mt 1-10))

12 In the Dzocenidze/K. Daniela edition of Paul's Epistles the symbols AB - CD
indicate geo 1 and geo2 respectively.
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Old Church Slavonic (from the Ninth Century)
slav

(Vajs [Goss.]; Kalufoiacki ["Christinopolitanus", the earliest and most reliable manuscript of the Apostolos]; Kovcevic/D. E. Stefanovic; the Sifatovac Apostolos lectionary).
The superscript symbol ms indicates a variant reading in one
of these three manuscripts.

The following abbreviations are used in connection with the evidence
of the Early Versions.
ms(s)

vid

?
?, ?

indicates that individual manuscripts differ from others or
from the text of the standard edition of the version. This symbol is used only rarely with the earlier, less reliable editions.
the most probable reading where the state of a manuscript's
preservation makes complete verification impossible.
a probable back-translation from a version into Greek where
for intraversional reasons complete verification is impossible.
the possible support of a version for various readings in contrast to the exclusion of its support for other readings.

6. The Evidence from Church Fathers
The citations of the Church Fathers are only used as witnesses for the
Greek text they cited. For a citation to be included there were two criteria to be met. The citation must be capable of verification, i.e., the
New Testament text or the manuscript cited by the author must be
identifiable. Patristic paraphrases, variations, and allusions have no
place in this edition. The citation must relate clearly to a specific passage in the New Testament. Connected or harmonized citations, especially in the Synoptic Gospels, are not included. This should be remembered if the reader finds that information is missing for a passage.
But the advantage of this restriction is that the information provided
is as reliable as any information in this difficult area can be.
Yet in spite of the above restriction, the number of patristic citations
was greatly increased in the Fourth Edition. In contrast to earlier editions,
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emphasis was placed on offering as complete a survey as possible of
the Fathers through the mid-fifth century, because the citations of these
authors are of the greatest importance for reconstructing the original
text of the New Testament. Basically the works of Irenaeus, Clement
of Alexandria, Origen, Hippolytus, Methodius, Eusebius, Didymus,
Epiphanius, and Cyril of Alexandria were thoroughly reviewed. Authors
after this period most often cite the Byzantine text, which is well attested
elsewhere. Later authors (such as Severus of Antioch, Oecumenius,
Maximus Confessor, and Anastasius Sinaita) are cited in only a few of
the more important critical passages. Only John of Damascus is cited
regularly because of his importance in the Greek Orthodox Church.
The Church Fathers appear in the apparatus in the traditional
sequence, following the versions, in chronological order, and with
their names printed in full. Manuscripts of their works used in critical
editions are generally not mentioned. The Greek Fathers come first,
followed by the Latin Fathers. Greek authors are always cited with the
first group even when the reading attested is extant only in a Latin
translation (e.g., as frequently for Irenaeus and Origen).
Authors whose witness is preserved only by other Fathers are
always cited with the source noted (e.g., Marcusacc to Irenaeus). The only
exception is Theodotus the Gnostic, who is cited with the symbol
Clementfrom Theodoius in order to remind the reader that in the Excerpta ex
Theodoto it is not always possible to distinguish between the original
citation and Clement's editorial hand.
Marcion's treatment of the New Testament is difficult to determine
with confidence. When his witness has a tolerable degree of certainty,
its source is generally indicated (e.g., acc. to Tertullian, Origen, etc.).
When Marcion is cited without such an indication of the source, the
basis is Harnack's edition, which could not be checked for verification
in every detail. Thus any reference to Marcion should always be
accepted with a degree of caution.
Citations from the Latin Fathers are treated similarly. Here again in
many instances the chronological limits have been overridden for authors whose citations contribute significantly (cf. the following list).
The Eastern Fathers, however, have not been included. The evidence
which these Fathers, especially from the early period, could provide
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for the Greek text was so encumbered with difficulties that it had to be
abandoned, especially in view of the increase in evidence from the
Greek Fathers.1'
Following are alphabetical lists of the Greek and Latin Church
Fathers mentioned in the critical apparatus of this edition. The dates
shown are generally of the author's death; when not precisely known,
it is an inferred date. Frequently only the century is known. Anonymous works are identified by their period; works that are pseudonymous or of questionable authorship are given after the author to whom
they are ascribed when no further information is available.
LIST OF GREEK CHURCH FATHERS

Acacius, of Caesarea
Acacius-Melitene
Adamantius
Alexander, of Alexandria
Amelius [Neo-Platonic]"cc. to Eusebius
Ammon, Bishop
Ammon as
Ammon ius-Alexandria
Amphilochius
Anastasius-Sinaita
Andrew, of Caesarea
Apollinaris, of Laodicea
Apostolic Canons
Apostolic Constitutions
Ariansacc. to Epiphanius
Ariusacc to Epiphanius
Arsenius, Anachoreta
Asterius, Sophist
Asterius-Amasea
Athanasius, of Alexandria

366
about 438

IV
328
III

IV
IV
VIVI
after 394
after 700

VI/VII
about390

IV
about380

IV
336
445
after 341
about410

373

11 Cf. Aland/Juckel. ANTI 7 and 14 for a collection of the most important Syriac
patristic citations of the New Testament.
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Athenagoras
Basil, the Great
Basil-Ancyra
Basilidians•cc. to Clement
Celsusacc. ro Origen
(John) Chrysostom
Clement, of Alexandria
ClementfromTheodorus =Clement's Excerpta ex Theodoto
2nd Epistle of Clement (so-called)
Cyril, of Alexandria
Cyril-Jerusalem
Diatessaron, of Tatian
Didache
Didymus
Diodore
Dionysius, of Alexandria
Docetists•cc. 10 Hippolyius
Epiphanius
Eunomians
Eunomius, of Cyzicus
Eusebian Canons
Eusebius, of Caesarea
Eusebius-Emesa
Eustathius, of Antioch
Evagrius, of Pontus
Flavian-Antioch
Flavian-Constantinople
Gregory-Nazianzus
Gregory-Nyssa
Gregory-Thaumaturgus
Hegemonius
Hegesippus
Heracleon•cc. ro Origen
Heraclidesin Origen
Hesychius, of Jerusalem
Hippolytus
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II
379
about364
II
about 178
407
before 215
before 150
444
386
II
II
398
before 394
264/265
II/III
403
IV/V
about394
IV
339
about359
before 337
399

404
449
about390
394
about270
IV
after 180
II
about245
after 450
235
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Letter of Hymenaeus
Hyperechius
Irenaeus
Isidore, of Pelusium
John-Damascus
Josippus
Julius Cassianus•cc. 1° Clemen•
Justin
Macari us/Symeon
Marcellus, of Ancyra
Marcian
Marcionacc. to Tertullian/Origen/Adamantlus/Epiphanius
Marcus, Gnostic•cc. io Irenaeus
Marcus-Eremita
Maximus-Confessor
Meletius, of Antioch
Methodius
Naassenes•cc. 10 Hippoly1us
Nestorians•cc. io Cyril
Nestorius
Nil us
Origen
Orsiesius
Paul-Emesa
Perateni•cc. w Hippoly1us
Peter-Alexandria
Philo-Carpasia
Polycarp
Polychronius
Porphyry
Presbytercc. 10 Irenaeus
Proclus
Ps-Asterius, Sophist
Ps-Athanasius
Ps-Clement, of Rome
Ps-Clementines

about 268

IV/V
II
about 435
before 754

IV?
about 170
aboutl65

IV/V
about374
about390
II
II
after 430
662
381
III
II/III

v
after 451
about430
253/254
about380
after 432
II/III
311

IV
156
about430
301/304
II
446
after 341
?
III

IV
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Ps-Dionysius
Ps-Eustathius
Ps-Gregory-Thaumaturgus
Ps-Hippolytus
Ps-Ignatius
Ps-Justin
Ps-Oecumenius
Ps-Peter-Alexandria
PtolemyFlora ace to lrenaeus
Serapion
Severian
Severus, of Antioch
Socrates, of Constantinople
Tatian, Oratio ad Graecos
Theodore, of Mopsuestia
Theodore-Heraclea
Theodoret, of Cyrrhus
Theodotus, Gnostic (see Clementrrom Theodotu')
Theodotus-Ancyra
Theophilus, of Antioch
Theophilus-Alexandria
Timothy-Alexandria
Titus-Bostra
Valentinians•cc. 10 lrenaeus/Hippolytus
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v
IV/V
?
?
IV/V
IV/V
VI
?
II
after 362
after 408
538
after 439
II
428
355
about466
II

v
after 180
412
IV/V
before 378
II

LIST OF LATIN CHURCH FATHERS

Ambrose
Ambrosiaster
Apringius
Amobius
Augustine
Beatus
Bede
Caesarius, of Aries
Cassian

397
after 384
after 551
after455
430
798
735
542
about435
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Cassiodorus
Chromatius
Cyprian
Facundus
Faustinus
Faustus, of Riez
Faustus-Milevis
Ferrandus
Finnie us
Fortunatus
Fulgentius
Gaudentius
Gildas
Gregory-Elvira
Hilary
Jerome
Julian-Eclanum
Juvencus
Leo
Lucifer, of Calaris
Maximinus
Maximus, of Turin
Niceta
Novatian
Optatus
Orosius
Paci an
Paulinus-Nola
Pelagius
Petilianus
Phoebadius
Primasius
Priscillian
Ps-Cyprian
Ps-Vigilius
Quodvultdeus
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about 580
407
258
after 57 l
IV
490/500
IV
VI
IV
392
533
after 406
about570
after 392
367
419/420
about454
IV
461
370/371
IV/V
IV/V
after 414
after 251
lV
after 418
before 392
431
after418
IV/V
after 392
after 552
385
IV
IV/V
about 453
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Rebaptism (De Rebaptismate)
Rufinus
Salvian
Sedulius Scottus
Severus
Speculum
Sulpicius
Tertullian
Tyconius
Varimadum
Victor-Tunis
Victor-Vita
Victorinus-Pettau
Victorinus-Rome, Marius
Vigilius
Zeno
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258
410
about480

IX

v
v
about420
after 220
after 390
445/480
after 566
after 489
304
after 363
after 484

IV

The following abbreviations are used in citing evidence from the
Church Fathers:
()

vid

!em

com

indicate that a citation from a Church Father supports
the reading for which it is cited, but deviates from it in
minor details.
the apparent support by a Church Father for the reading cited, where stylistic and contextual factors do not
permit complete certainty.
a citation from a lemma, i.e., the text of the New Testament which precedes the commentary (com) in a commentary manuscript.
a citation from the commentary part of a commentary
manuscript when it differs from the text of its accompanying lemma. 14

14
Citations from the commentary part are frequently more faithful than the lemma
of a commentary manuscript in witnessing to a Father's text. because later copyists
would often replace the whole New Testament text of a manuscript with a text of a
completely different type.
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supp

ms, mss

IDSSacc. ro Origcn

112. 213.

sn etc.

pap

ed

gr

1a1. •yr. arm. sla•. arab

acc. Lo

dub

a portion of a Church Father's text supplied by a later hand where the original is missing (e.g., Origen's
Commentary on John).
manuscript(s) of a Church Father's text when differing from the edited text.
variant readings of manuscripts according to a Church
Father's witness.
Superscript fractions indicate the statistics for variant
readings in multiple instances of a passage. The second number of the fraction indicates the number of
times the passage occurs in the Church Father's writings; the first number indicates how many times the
reading attested is supported.
a reading from the papyrus stage of the tradition of a
Church Father's text when it differs from an edition
(usually now dated) of the Father.
the reading from an edition of a Church Father when it
differs from a reading in the papyrus tradition of his text.
a citation from a Greek fragment of the work of a
Greek Church Father which is preserved complete
only in a translation.
a Latin, Syriac, Armenian, Slavonic, or Arabic translation of a work by a Greek Church Father which has
not survived entire in its original form.
according to: indicates the source of a citation of a
Church Father which is preserved only indirectly, i.e.,
through quotation by another Church Father.
a citation from the work of a Church Father to whom
its attribution is dubious.

7. The Diatessaron
As a witness to the text of the New Testament, Tatian's harmony of
the Gospels known as the Diatessaron is burdened with particularly
complex problems. Among the more serious are the circumstances
that the work itself has not survived in its original form, the language
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of the original is in dispute (Greek or Syriac), and neither the sources
nor the methods used by Tatian in compiling it are known. The available translations (especially a 6th century Arabic translation) and numerous revisions made in many different languages and cultures admittedly permit the scholar to obtain a fairly precise impression of the
work's profile, but they do not provide the textual critic with verifiable
readings in the sense defined above on p. 9*. The necessary definitive
research is lacking here just as for Marcion's New Testament. But as
the Committee wished to offer as accurate a view of the data as possible rather than ignore this early (though indirect) witness completely,
the following principles were agreed upon for its citation.
The Greek fragment of the Diatessaron (New Haven, Yale University, P. Dura 10) does not contain a text represented in the critical
apparatus, so that only the earliest surviving commentary on the
Diatessaron by Ephraem Syrus (t374) was considered. It has long
been known in an Armenian translation, and it is now also available
almost in its entirety in Syriac. It is cited according to the same principles as defined for the Church Fathers (cf. p. 36*). Editorial responsibility for its inclusion was accepted by Dom Louis Leloir, the
editor of the Syriac text of Ephraem's commentary. Differences between the original Syriac form of the commentary and its Armenian
translation are indicated by the superscript symbols syr and arm following the symbol Diatessaron. Thus the reader has access to the
earliest appearance of the Diatessaron (possibly in its original language) in the form of the commentary used in the region of the
church where it was for centuries regarded as the standard form of
the Gospels. The data provided here are as authentic as the present
state of scholarly research in the field can yield. In contrast, information derived from later translations and revisions of the Diatessaron is often lacking in consistency, and in default of any reliable
principles for dealing with such materials their inclusion in the present edition could only lead to confusion. The reader would be well
advised, however, even for the citations derived from Ephraem's
commentary, to be cautious in using the Diatessaron as a witness to
the text of the New Testament, especially in citations from parallel
pericopes in the synoptic gospels.
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The following abbreviations are used in connection with the Diatessaron.
a citation from Ephraem 's commentary on the Diatessaron where the Syriac original and the Armenian
translation are in agreement.
Diatessaron'Y' a citation from the Syriac original of Ephraem 's commentary where it differs from the Armenian version.
Diatessaron•rrn a citation from the Armenian version of Ephraem' s
commentary where it differs from the Syriac original.

Diatessaron

8. Modern Bible Translations
The Fifth Edition of The Greek New Testament introduces a new feature in the critical apparatus. At each of the units of variation throughout the New Testament, the decisions of several modern translations
in English, French, Spanish, and German have been listed to show
where they disagree with the textual decisions made in The Greek New
Testament. These translations are the following (for details see the
bibliography on p. 64*ff.):
English
GNB
NIV
NRSV
REB
French
BJ
NBS
TOB
Spanish
BTI
DHH
German
EU
LB

Good News Bible (1992)
New International Version (1984)
New Revised Standard Version ( 1989)
The Revised English Bible (1989)
La Bible de Jerusalem ( 1998)
La Nouvelle Bible Segond (2002)
Traduction CEcumenique de la Bible ( 1998)
Biblia Traducci6n Interconfesional (2008)
Dios Habla Hoy (1996)
Einheitstibersetzung der Heiligen Schrift ( 1999)
Lutherbibel ( 1999)
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The reader should be aware of the fundamental difference between the
witnesses of the Greek text (including the early versions and the
Church Fathers) on the one hand and the modem translations - which
are not textual witnesses in this sense - on the other hand. Strictly
speaking the modem translations should have been documented in a
separate apparatus. It is only for practical reasons that they have been
included in the textual apparatus.
Many modem translations indicate in their preface that they are
based "on the best critical editions of the original texts" (TOB). For
most modern translations of the New Testament, the critical text
which served as the basis was the latest edition of either the Novum
Testamentum Graece (Nestle-Aland) or The Greek New Testament.
This is explicitly said to be the case in several of the translations listed
above.
It is therefore not surprising that the selected modem translations
are almost always in agreement with the text of The Greek New Testament. Because it occurs so frequently this is not mentioned in the apparatus. In the apparatus only those cases are mentioned where a modem translation evidently followed a specific variant reading.
Sometimes this is an easy decision because a footnote indicates
which variant was followed. For example, in NBS the notes sometimes make clear which variant reading was followed. In 2 Pe 2.14,
NBS reads "Ils ont Jes yeux pleins d'adultere," which would seem to
follow the variant reading µ01x£ia<;. But the footnote states "litt.
Pleins de la femme adultere" which shows that the translators in fact
intended to follow the UBS text µ01xaA.iOo<;. There are also translations whose underlying Greek text has been published. This applies to
the Greek texts behind the NIV 15 and, with reservations, the text behind the REB 16 •
" The NIV is based on an eclectic text, which Edward Goodrick and John Kohlenberger III later reconstructed from the NIV translation. It was published as A Reader's
Greek New Testament, Grand Rapids 2004. That Greek text differs from the UBS text
at 231 places. All differences are noted in its textual apparatus.
16
The Greek New Testament, edited by R. V. G. Tasker. Cambridge 1964. Tasker's
edition provides the text translated in the New English Bible, of which the Revised English Bible is a revision.
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However, for several reasons it is sometimes difficult to know which
reading a particular translation has followed at any given text:

Functional equivalence translation principles were followed
Following the principles of functional equivalence translation, 17 translators sometimes made something explicit that is implied in the text.
For example, in Mt 17 .26 the participle at the beginning of the verse
has no subject, but it is clear that Peter is in mind. EU explicitly says
"Als Petrus antwortete," while LB says "Als er antwortete." When one
looks at the textual variants, it is most unlikely that the translators of
EU based their translation on the reading of manuscript 392mg, Origen,
and two other Church Fathers. This is simply an instance where the
translators followed the reading of the UBS text but made the subject
of the participle explicit.
To take another example, according to the text of The Greek New
Testament in Php 2.26, Paul writes that Epaphroditus was "longing
for" the readers of the letter. Some good manuscripts including K A
C D say that Epaphroditus "was longing to see" the readers. Similarly, GNB says "He is anxious to see you all" (also in German EU and
in French TOB). Were the translators simply making explicit the
sense of "longing for" someone, just as some early scribes apparently
did? Or did they make a textual decision to follow the respective
variant reading? Other than in the first example, the latter seems at
least conceivable because the attestation of the variant is much better.
But a definite decision is impossible. To be safe, the three translations are mentioned alongside the variant reading but have a question
mark.

Considerations of style and grammar in the receptor language
In Ga 1.11, The Greek New Testament reads as follows: fvropt/;ro
yap uµ'iv, a0£Aq>Ot,

to £uayyi:A.tov to £uayy£Atcr\H:v un' £µou Ott

17 See Nida, Eugene A., and de Waard. Jan, From One Language to Another:
Functional Equivalence in Bible Translating. Nashville 1986.
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OUK fottV Kata av~pomov. NRSV clearly follows that reading:
"For I want you to know, brothers and sisters, that the gospel that
was proclaimed by me is not of human origin." Numerous manuscripts read 8£ in place of yap. Since many modem translations,
such as NIV ("I want you to know") and REB ("I must make it clear
to you"), leave the connection between verses 10 and 11 implicit, it
is impossible to know which reading the translators followed. In
such cases the translations are usually not mentioned in the apparatus at all.
One other observation may show the difficulties regarding questions of style: In Phm 2 REB says "our sister" rather than "the sister",
but manuscripts do not have the pronoun, so obviously the translators
added "our" for reasons of English style. But this means that one cannot be sure whether pronouns have been added for reasons of style also
in other passages where the presence or absence of pronouns constitutes the textual problem.

Variations in word order only
Sometimes the variants in the Greek text concern word order only.
Regarding Mt 20.31, for example, a number of modem translations
follow the order of the variant reading (with the word "Lord" coming
before the words "Have mercy on us"), but it is not clear whether this
is done for text-critical reasons or for reasons of style in the receptor
language. Since the variant reading has good manuscript support, one
could conclude that the respective translations should be listed together with the Greek manuscripts that have the variant reading.
However, the German translations (and also, for example, the NIV)
not only have the word "Lord" before "Have mercy on us" but also
the words "Son of David." This transposition has no support in the
manuscripts. Since these translations transposed "Son of David" to
the beginning of the translated sentence, perhaps they transposed the
word "Lord'' also. In light of these difficulties the textual decisions
behind the modem translations at this and similar units of variation
have not been noted.
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Synonyms in the source text variants
Often the variant readings consist of synonyms and are translated in
the same way in the receptor language. So the variants in Ga 2.1 7taA1v av£PT\v (again I went up), av£PT\v 7taA.1v (I went up again), and
7tclAIV avilA.lfov (again I went up) - are merely differences in style
(word order); and since av£Pllv and avilt.lfov are synonyms, the
differences are not reflected in translation. In this particular instance,
the reading TCclAlV av£PT\V has overwhelming manuscript support, so
it may be assumed that the translations have followed that reading.

No exact match with one of the variants
Sometimes a translation obviously did not follow the text of The Greek
New Testament, but it is impossible to find an exact match between the
text of the translation and one of the variants. In Ac 13.42, for example,
The Greek New Testament reads 'E~16vtwv 8£ o:ut&v. NIV translates
"As Paul and Barnabas were leaving the synagogue" (similarly BTI),
which in Greek would be 'E~16vtrov 8£ o:ut&v EK tf]<; cruvo:yroyil<;.
Accordingly this is the wording in A Reader's Greek New Testament (see
footnote 15 above). But if one looks at the apparatus no variant reading
corresponds exactly to this text. The Byzantine and a few other witnesses,
however, read 'E~t6vtrov 8£ o:ut&v EK til<; cruvo:ywril<; t&v 'Iou8o:irov
(a part of the manuscripts leaving out the word o:utrov ). The Greek text
behind the NIV resembles this variant reading but is not identical. Therefore it was decided to enclose the acronym for the NIV in brackets.
These examples may demonstrate that it is sometimes difficult or even
impossible to assign a modem translation to a specific variant reading.
Often this is a matter of discretion. Hence it was decided to note the
modem translations in a very cautious way. In cases of doubt no notes
are given. This implies that the reader may not make any conclusions
e silentio: If a modem translation is not mentioned in an apparatus unit
this may be for several reasons and does not necessarily imply that the
translation unambiguously follows the text of The Greek New Testament, although this is normally the case. For the above-mentioned
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reasons the degree of precision regarding the notations of the modem
translations is lower than for the textual witnesses.
The following symbols are used in connection with the modem translations:
()
?
[]

The translation principally follows the variant reading but
with minor differences.
The translation seems to follow the variant but a definite decision is impossible.
The translation indicates by brackets or some sort of note that
the respective words may originally not have been part of the
Greek text.
If the acronym is preceded by an arrow it is recommended
that the reader consult the translation itself for more detailed
information.

IV. The Discourse Segmentation Apparatus
The first editions of The Greek New Testament provided a Punctuation
Apparatus, which included some 600 passages where a difference in
punctuation in several editions of the Greek text and in a number of
translations in modem languages seemed to be particularly significant
for the interpretation of the text. While many of these differences were
significant for interpretation, others were not. It mattered little or not
at all in some instances whether a minor break (such as a comma) or
a major break (such as a period, colon, or semicolon) had been used.
Such differences were sometimes simply stylistic and did not have
significance for interpretation. Furthermore, advances in discourse
studies indicate that the meaning of texts is related not only to segmentation at the clause and sentence level, but also to the larger units of
paragraph and section divisions.
For this reason, the Punctuation Apparatus was replaced in the
Fourth Edition with a completely new Discourse Segmentation Appa-
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ratus. Differences in segmentation of the text at various levels were
noted in the apparatus rather than simple differences of punctuation.
Now, this Fifth Edition once again includes a thorough revision of
the Discourse Segmentation Apparatus. In the previous edition, many
of the differences of paragraphing that were noted, both in editions of
the Greek texts and in modem translations, did not really affect the interpretation. Many of these differences have been omitted in this Fifth
Edition. At the same time, some new differences have been added.
As in the previous Fourth Edition, segmentation at both the clause
level and the paragraph level is marked. Where a word, phrase, clause,
or paragraph is grouped with a different segment of the text from that
in the UBS text, that difference is noted.
Each successive problem of segmentation is marked by an italic superscript letter in the text. Several acute difficulties are involved in
comparing segmentation in different Greek editions and modem language translations:
l. Different editions of the Greek text employ punctuation symbols
with different values to mark segmentation (one editor, for example,
may tend to use colons where another will generally use commas).
2. Systems of marking segmentation which are employed in editions of the Greek text and in modem-language translations do not
completely correspond.
Special problems are involved with respect to
which may introduce indirect discourse, direct discourse, a causal construction, a
question, or may serve some other function in the sentence. In this
edition, when
introduces indirect discourse, no comma precedes,
and neither
nor the word following is capitalized. When
is
used to introduce direct discourse, no mark of punctuation precedes
or follows it and the next word begins with a capital letter. When otl
introduces a causal construction, a comma may precede; it is always
capitalized when it is causal at the beginning of direct discourse.
In the Discourse Segmentation Apparatus, only differences from
the text are noted, except when a modem-language translation has an
alternative translation in the margin which agrees with the segmentation of the UBS text. The major sets of alternatives given in the Discourse Segmentation Apparatus are as follows:

ott,

ott
ott

ott
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P or NOP The letter P indicates that a paragraph break occurs in the
editions or translations cited, and NO P indicates that no paragraph
break occurs in the editions or translations cited. (See I Tm 2.15; 3.1.)
S The letter S indicates that a section heading or section break occurs in which several paragraphs are grouped together to fonn a larger
segment of discourse.
C or NO C
The letter C indicates that a break occurs between
clauses or words in the editions or translations cited. Such differences in segmentation result in different words and clauses being
grouped together with a change of meaning from that in the UBS
text. NOC indicates that no break between clauses or words occurs
in the editions or translations cited. (See I Cor 16.3; Eph 1.4; Php
3.12.)

Comma When the presence of a comma in the editions and translations cited results in a segmentation different from that in the UBS
text, that difference is noted. However, only those differences in the
use of commas which reflect differences of segmentation, and not simply differences of style, are noted. (See Mk 1.1.)
Colon or dash When the presence of a colon or a dash results in a
segmentation different from that in the UBS text, that difference is
noted with the word Colon or Dash.
Period When the presence of a period results in a segmentation different from that in the UBS text, that difference is noted. When the use
of a comma, period, or semicolon results in different segmentation and
does not simply reflect stylistic differences, those differences from the
UBS text and between the editions and translations cited are noted.
(See Php 2.15; 1Jn2.5.)

ott

Direct, Indirect, Causal When the use of
is understood differently from that in the UBS text. those different uses of
are
indicated as Direct (or recitative), Indirect, or Causal. In some in-

ott
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ott,

stances it is difficult to interpret the function of
since an editor
may have preferred to leave it ambiguous. (See Mt 13.11; 16.7 [Direct]; Ac 6.1 [Indirect]; Mt 13.ll; 16.7 [Causal]).

Parens When parentheses are used to mark a difference in segmentation and do not simply reflect a difference in style, the word or
phrase set off by parentheses is marked with the sign Parens. (See Lk
7.28, 30; 1Tm4.10.)
Begin quotation, End quotation When a difference exists concerning where direct discourse begins or ends, that difference is noted
with the words Begin quotation or End quotation. (See Ac 1.20; Jn
3. 13, 15. 21, 30, 36; Ac l.l 7; Col 2.21, 22.)
End embedded quotation When a difference exists concerning
where a quotation within a quotation ends, that difference is noted
with the words End embedded quotation. (See Mt 21.3.)
Quotation marks When certain words or phrases are set off in quotation marks to signify the citation of someone else's words, that segmentation is marked with the words Quotation marks. (See l Cor 6.12,
13, 18; 7.1.)
Question, Statement, Command, Exclamation The contrast between question and non-question is usually clearly indicated in
Greek texts (though editions of Greek texts sometimes differ concerning which sentences are which), but in certain contexts the additional contrast between statement, command, and exclamation
may be made explicit only in translation. (See Jn 4.48; 1 Cor 5.13
[Question]; l Cor 5.2; 6.4 [Statement]; l Cor 6.4 [Command and
Exclamation].)
Poetic structure When certain words, phrases, or verses are set off
from the surrounding text as poetic in form, that difference is noted
with the words Poetic structure. (See Eph 1.3-14.)
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Traditional material When certain words, phrases, or verses are
set off from the surrounding text in some form which indicates the
use of traditional material from the worship life of the early church,
that difference is noted with the words Traditional material. (See
Eph 4.5-6; Php 2.6-11; Col 1.15-20.)
Not traditional material When an edition of the Greek text or a
modem translation does not follow the format of the UBS text in
indicating the use of traditional material, that difference is noted
with the words Not traditional material. (See l Tm 3.16; 2 Tm
2.11-13.)
as text When the segmentation in an alternative translation given in
the margin agrees with the segmentation of the UBS text, that agreement is noted with the words as text. (See Php 3.12; He 12.22.)
Different text When the underlying text is so different that no
correspondence can be indicated, the words Different text are used.
(See Jn 4.35; 1 Cor 7.29.)
Different construction When the translation is too free to indicate
agreement or disagreement with the segmentation of the UBS text, the
words Different construction are used. (See Re 1.14.)
The following symbols and abbreviations have also been used with the
Discourse Segmentation Apparatus.
?

indicates that the citation of a particular edition or translation is
doubtful, since the evidence does not clearly support one or another alternative.

( ) parentheses indicate minor differences of detail in segmentation,
while the authority supports in general the segmentation for which
it is cited.
mg

a marginal reading in one of the translations.
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The following editions of the Greek New Testament and translations
into modern languages have been cited in the Discourse Segmentation
Apparatus (for details see the bibliography on p. 64*ff.):
WH
TR
NA
M
AD
GNB
NIV
NRSV
REB
BJ
NBS
TOB
BTI
DHH
EU
LB

Westcott and Hort (1881)
Textus Receptus (Oxford, 1889)
Nestle-Aland Novum Testamentum Graece (2012)
Merk (1984)
Apostoliki Diakonia (i.e., B. Antoniadis' edition of the
New Testament, 1988)
Good News Bible ( 1992)
New International Version (1984)
New Revised Standard Version (1989)
The Revised English Bible (1989)
La Bible de Jerusalem ( 1998)
La Nouvelle Bible Segond (2002)
Traduction <Ecumenique de la Bible ( 1988)
Biblia Traducci6n Interconfesional (2008)
Dios Habla Hoy (1996)
Einheitsi.ibersetzung der Heiligen Schrift ( 1999)
Lutherbibel ( 1999)

V. The Cross-Reference System
The cross-references, given at the bottom of the page with the principal
Greek words involved, include the following categories: ( 1) quotations
from biblical and non-biblical books; (2) definite allusions, where it is
assumed that the writer had in mind a specific passage of Scripture; and
(3) literary and other parallels. References to parallel passages are given immediately below the section headings, rather than in the crossreferences. When verse numbers in English editions differ from the
Hebrew Old Testament, the numbering of the RSV is followed.
The following abbreviations are used in the reference system:
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Gn
Ex
Lv
Nu
Dt
Jos
Jdg
Ru
1,2Sm
1,2 Kgs
1,2 Chr
Ezr
Ne
Est
Job
Ps
Pr
Ee
Sol
Is
Jr
Lm
Eze
Dn
Ho
JI
Am
Ob
Jon
Mic
Na
Hab
Zph
Hg
Zeh

Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuteronomy
Joshua
Judges
Ruth
1, 2 Samuel
l, 2 Kings
1, 2 Chronicles
Ezra
Nehemiah
Esther
Job
Psalms
Proverbs
Ecclesiastes
Song of Solomon
Isaiah
Jeremiah
Lamentations
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah

Mal
Mt
Mk
Lk
Jn
Ac
Ro
1,2 Cor
Ga
Eph
Php
Col
1,2 Th
l,2Tm
Tt
Phm
He
Jas
1,2 Pe
1,2,3 Jn
Jd
Re

Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1, 2 Corinthians
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1, 2 Thessalonians
l, 2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
I, 2 Peter
I, 2, 3 John
Jude
Revelation

Bar
En
1,2 Esd
Jdth
1,2,3,4 Mace

Baruch
Enoch
I, 2 Esdras
Judith
I, 2, 3, 4
Maccabees
Psalms of
Solomon
Sirach
Susanna
Tobit
Wisdom

Ps Sol
Sir
Sus
Tob
Wsd
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Other writings cited:
Aratus (Ac 17.28)
Ascension oflsaiah (He 11.37)
Assumption of Moses (Jd 9)

Cleanthes (Ac 17 .28)
Epimenides (Tt l.12)
Menander (1Car15.33)

The following abbreviations are also used in the reference system:
MT
LXX
Theodotion

The Masoretic Text, where it differs from the Greek.
The Septuagint, where it differs from the Hebrew.
Theodotion' s text of the Greek Old Testament.

VI. Master List of Symbols and Abbreviations
{}
[]

[ Il

+

()

enclose a letter A, B, C, D which indicates the relative degree of certainty for the reading adopted in the text.
in the text enclose words whose presence or position in
the text is regarded as disputed; in the critical apparatus,
immediately following the symbol Byz, enclose the symbols for certain Byzantine witnesses (cf. p. 10*).
enclose passages which are regarded as later additions to
the text, but which are of evident antiquity and importance.
precedes a word or passage where two different variants
could equally well be adopted as the reconstructed initial
text. If there is an apparatus unit the same sign will be
found at the citation of the variant in the apparatus seen
as equal to the reading text.
in the critical apparatus, indicate that a witness supports
the reading for which it is cited, but with minor differences; in the Discourse Segmentation Apparatus, indicate
minor differences of detail in segmentation, while the authority supports in general the segmentation for which it
is cited.
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indicate negligible differences in the witness of selected
Byzantine manuscripts to the reading attested.
the reading of the original hand of a manuscript.
indicates that an early version is probably in support of a
reading, but that owing to the grammatical structure of
the language there is some doubt.
the possible support of a version for various readings in
contrast to the exclusion of its support for other readings.
etc. indicate the statistics for variant readings in multiple instances of a passage. The second number indicates the
number of times the passage occurs in a lectionary manuscript or a Church Father; the first number indicates how
many times the reading attested is supported.
successive correctors of a manuscript in chronological sequence. The symbol c at the end of the sequence refers to
the latest corrector.
indicates that a text manuscript contains the Acts of the
Apostles; or that a lectionary manuscript contains lessons
from Acts and the Epistles.
indicates the source of a citation.
Apostoliki Diakonia (i.e., B. Antoniadis' edition of the
New Testament, 1988).
critical apparatus.
Arabic version of a Greek Church Father.
Armenian version, or an Armenian translation of a Greek
Church Father.
La Bible de Jerusalem ( 1998).
Biblia Traducci6n Interconfesional (2008).
the reading of the majority of the Byzantine witnesses.
a part of the Byzantine manuscript tradition.
indicates that a manuscript contains all or part of the
Catholic or General Epistles.
indicates the corrector or the last of successive correctors
of a manuscript.
citation in the commentary section of a manuscript where
the reading differs from the accompanying Greek text;
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also used to designate the New Testament text cited in the
commentary of a Church Father, when the citation differs
from the accompanying New Testament text.
cop•<h
Achmimic (Rosch).
cop•ch2
Sub-Achmimic (Thompson).
copbo
Bohairic (Homer).
copfay
Fayyumic (various fragments).
copmeg
Middle Egyptian (Schenke).
coprnf
Middle Egyptian Fayyumic (Husselmann).
copPbo
Proto-Bohairic (Kasser).
copsa
Sahidic (Hintze/Schenke; Homer; Kasser; Quecke;
Schi.issler; Thompson).
copv
Dialect V (Schenke).
Dios Habla Hoy (1996).
DHH
Diatessaron Diatessaron quotations preserved in the commentary by
Ephraem Syrus.
Diatessaronarrn citation from the Armenian version of Ephraem's
commentary where it differs from the Syriac text.
Diatessaron'Y' citation from the Syriac text of Ephraem 's commentary where it differs from the Armenian version.
dub
a citation from the work of a Church Father to whom its
attribution is dubious.
indicates that a manuscript contains all or part of the
e
Gospels.
ed
the reading from an edition of a Church Father when
it differs from a reading in the papyrus tradition of his
text.
Ethiopic version.
eth
the Hackspill edition of the manuscript Paris, Ms. Eth. n.
eth'"'
32.
ethPP
the Pell Platt edition of the Ethiopic version.
the Rome edition of the Ethiopic version.
eth'°
ethTH
the Takla Haymanot edition of the Ethiopic version.
Einheitsi.ibersetzung der Heiligen Schrift ( 1999).
EU
"Family I," a group of Greek manuscripts first described
f1
by K. Lake (see p. 25*).
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"Family 13," a group of Greek manuscripts first described by W. H. Ferrar (seep. 25*).
Georgian version.
two revisions of the Georgian tradition.
manuscripts which form the basis of geo 2 •
Good News Bible (1992).
a citation from a Greek fragment of the work of a Greek
Church Father which is preserved complete only in a
translation.
Old Latin (ltala) version. Superscript letters identify individual manuscripts; see p. 31 *ff.
a lectionary manuscript, identified by the number following it.
reading of the lectionary edition of the Apostoliki Diakonia, Athens.
shows the relative frequency of a reading in the multiple
occurrence of the same passage in a single lectionary
manuscript. The second number of the fraction indicates
the number of times the passage occurs in the manuscript;
the first number indicates how many times it supports the
reading attested.
the Latin translation of a Greek Church Father.
Lutherbibel ( 1999).
the reading of the majority of the lectionaries selected, together with the text of the edition published by Apostoliki
Diakonia, Athens.
a part of the lectionary manuscript tradition (at least IO
manuscripts) which differs from the rest (also designated
LectP'). This symbol always appears in pairs in the critical
apparatus.
a part of the Jectionary manuscript tradition in agreement
with the lectionary text of the Greek Church (i.e., the edition by Apostoliki Diakonia, Athens).
in the Church Fathers, a citation from a lemma, i.e., the
text of the New Testament which precedes the commentary (com) in a commentary manuscript.

62*

LXX
M
mg
ms. mss

NA
NBS
NIV
NRSV
p

'J.) 1 etc
pap

pt

r

REB
[sic]
slav
supp

syr

syr
syr11
syrh with*
syrhgr
syrhmg
syrP
syrpal

INTRODUCTION

the Septuagint or Greek translation of the Old Testament.
Merk, Novum Testamentum Graece et Larine ( 1992).
textual evidence contained in the margin of a manuscript.
manuscript(s) of an early version, or of a Church Father's
tex.t, when differing from the edited text.
Nestle-Aland Novum Testamentum Graece (2012).
La Nouvelle Bible Segond (2002).
New International Version (l 984).
New Revised Standard Version (l 989).
indicates that a manuscript contains all or part of the
Epistles of Paul.
a papyrus manuscript, identified by the superscript
number.
a reading from the papyrus stage of the tradition of a
Church Father's text when it differs from an edition (usually now dated) of the Father.
partim (Latin: in part).
indicates that a manuscript contains all or part of the text
of Revelation.
The Revised English Bible ( 1989).
an abnormality reproduced exactly from the original.
Slavonic version. or a Slavonic translation of a work by a
Greek Church Father.
a portion of manuscript or a Church Father's text supplied
by a later hand where the original is missing.
Syriac versions, or a Syriac translation of the text of a
Greek Church Father.
Curetonian Syriac version.
Harclean Syriac version.
Harclean Syriac reading in the text enclosed between an
asterisk and a metobelos.
a Greek marginal qualification for a Harclean Syriac
reading.
Harclean Syriac variant reading in the margin.
Peshitta Syriac version.
Palestinian Syriac version.
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Philoxenian Syriac version.
Sinaitic Syriac version.
Theodotion's text of the Greek Old Testament.
Traduction <Ecumenique de la Bible ( 1988).
Textus Receptus (Oxford, 1889).
the text of a manuscript of the New Testament when it differs from another reading given in the margin (mg) or in
the commentary section (c 0 m) which accompanies the text
of a Church Father.
Vulgate version.
Clementine edition of the Vulgate.
Stuttgart edition of the Vulgate.
Wordsworth-White edition of the Vulgate.
the most probable reading of a manuscript, where the
state of its preservation makes complete verification impossible; or the apparent support of a Church Father for
the reading cited, where stylistic and contextual factors
do not permit complete certainty.
variant reading.
a variant reading specifically designated in a manuscript
as an alternative.
Westcott and Hort, The New Testament in the Original
Greek (1881 ).

SELECTED BIBLIOGRAPHY
Aland. Barbara, Das Neue Testament in syrischer Vberlieferwzg I. Die GroBen Katholischen Briefe. [ANTI 7). Berlin-New York 1986. [syrP/syr"J
_ _ . and Juckel, Andreas, Das Neue Testament in syrischer Vber/ieferung II. Die Paulinischen Briefe. Teil I: Romer- und I. Korintherbrief. [ANTI 14). Berlin-New
Yark 1991. l syrP/syr"]
_ _ .and Juckel, Andreas, Das Neue Testament in syrischer Vberlieferung II. Die Paulinischen Briefe. Teil II: 2. Korintherbrief, Galaterbrief, Epheserbrief, Philipperbrief und Kolosserbrief. [ANTI 23]. Berlin-New York 1995. [syrP/syrh)
_ _ ,and Juckel, Andreas, Das Neue Testament in syrischer Vberlieferung II. Die
Paulinischen Briefe. Teil III: 1./2. Thessalonicherbrief, 1./2. Timotheusbrief, Titusbrief, Philemonbrief und Hebraerbrief. [ANTI 32]. Berlin-New York 2002.
[syr"lsyr")
Aland, Kurt, Kurzgefasste Liste der Grieclzischen Handschriften des Neuen Testaments, 2., neubearbeitete und erganzte Auflage, Berlin/New York 1994.
__ .Die a/ten Vbersetzungen des Neuen Testaments, die Kirchenviiterzitate und
Lektionare. Mit Beitragen van M. Black, B. Fischer, H.J. Frede, Chr. Hannick,
J. Hofmann, K. Junack, L. Leloir, B. M. Metzger, G. Mink, J. Molitor, P. Prigent,
E. Stutz. W. Thiele herausgegeben von K. Aland. Berlin 1972.
, see Text und Texrwert.
_ _ ,and Barbara Aland, The Text of the New Testament. An Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism. Grand
Rapids-Leiden, 2nd edition, revised and enlarged, 1989.
Altaner, Berthold, Patrology. Translated from the 5th German edition by Hilda C.
Graef. Freiburg-London-Edinburgh 1960.
Apostolos-Lektionar aus Sisatovac in der Fruska Gora aus dem Jahre 1324, ed. Stefanovic. D. E. (forthcoming). [slav)
Antoniadis, B.. H KA!NH Li!A8HKH, KATA THN EKLiOllN TOY O!KOYMEN!KOY
nATPlAPXE!OY, Athens: Apostoliki Diakonia, 1988. [AD] (Compare also
Lectionary edition)
Baarda, T., A Syriac Fragment of Mar Ephraem's Commentary 011 the Diatessaron,
NTS 8 (1962), pp. 287-300. [Diatessaron'Y']
Bauer, Walter, Griechisch·Deutsche.~ Wbrterbuch zu den Schrifren des Neuen Testame111.1· 1111d der ubrigen urchristlichen Literarur. 6th completely revised edition by
Kurt and Barbara Aland. Berlin-New York 1988.
__ .A Greek-English Lexicon of the New Testamellf and Other Early Christian Lit eramre, based on Walter Bauer's Griechisch-Deutsches Worterbuch ... 6th edition ... rev. and ed. by F. W. Danker, 3'd ed., Chicago 2000.
Belsheim, Johannes, Die Apostelgeschichte und die Offenbarung Johannis in einer a/ten lateinischen Vbersetzung aus dem "Gigas librorum" auf der kbniglichen Bihliothek zu Stockholm. Christiania 1879. [itg;g]

BIBLIOGRAPHY

65*

Bensly, R. L., The Harklean Version of the Epistle to the Hebrews, Chap.Xl:28-XJJ/:25.
Now edited for the first time, with introduction and notes on this version of the
Epistle. Cambridge 1889. [syr1']
Beuron, see Vetus Latina.
La Bible de Jerusalem. Paris 1998. [BJ]
Bi/Jlia Sacra Vulgatae editionis Sixti Quinti Pont. Max. iussu recognita atque edita.
Rome 1592. [vgcI]
Bib/ia Sacra iuxta Vulgatam versionem, adiuvantibus Bonifatio Fischer OSB, Johanne
Gribomont OSB, H.F. D. Sparks, W.Thiele, recensuit et brevi apparatu instruxit
R. Weber OSB, editio quarta emendata quam paravit Roger Gryson cum sociis
B. Fischer, H.J. Frede, H.F. D. Sparks. W. Thiele. Stuttgart 1994. [vg"]
Biblia Traducci6n Interconfesional. Madrid 2008. [BTI]
Black, Matthew, ed., A Christian Palestinian Syriac Horologion (Berlin Ms. Or. Oct.
1019). Cambridge 1954. [syrl'"1]
__ ,A Palestinian Syriac Palimpsest leaf of Acts XX/ ( 14-26), BJRL 23 (1939),
pp.201-214.
__ . Rituale Melchitarum: A Palestinian Euchologion (Bonner orientalische Studien
22). Stuttgart 1938.
Blake, Robert P., The Old Georgian Version of the Gospel of Markfrom the Adysh Gospels with the variants of the Opiza and Tbet' Gospels, edited with a Latin translaiion (Patrologia Orientalis, Vol. 20, fasc. 3). Paris 1929.
__ ,The Old Georgian Version of the Gospel of Matthew from rhe Adysh Gospels
with the variants of the Opiza and Tbet' Gospels, edited with a Latin translation
(Patrologia Orientalis, Vol. 24, fasc. I). Paris 1933.
__ ,and Maurice Briere, The Old Georgian Version of the Gospel of John from the
Adysh Gospels with the variants of the Opiza and Tbet' Gospels, edited with a
Latin translation (Patrologia Orientalis, Vol. 26, fasc. 4). Paris 1950.
Bover, Jose M., Unjragmento de la Vetus wtina (Act. 1,15-26) en un epistolario de/
siglo Xl/I, Estudios Eclesiasticos 6 ( 1927), pp. 331-334. [it'"]
Briere, Maurice, La version georgienne ancienne de l'Evangile de Luc, d'apres !es
Evangiles d'Adich, avec /es variantes des Evangiles d'Opiza et de Tbet', t!ditee
avec une traduction latine (Patrologia Orientalis, Vol. 27, fasc. 3). Paris 1955.
De Bruyne. Donatien, Les Fragments de Freising - epitres de S. Paul et epitres catholiques (Collectanea Biblica Latina, 5). Rome 1921. [it']
__ , Deux Feuillets d'un Texte Prehieronymien des Evangiles, Revue Benedictine 35
( 1923 ), pp. 62-80. [itb]
Buchanan, Edgar S .. The Epistles and Apocalypse from the Codex Harleianus (Sacred
Latin Texts, 1). London 1912. [it']
__ ,The Four Gospels from the Codex Corbeiensis, together with fragme/l/s of the
Catholic Epistles. of the Acts and of the Apocalypse from the Fleury Palimpsest
(Old Latin Biblical Texts, 5). Oxford 1907. [itffl. h]
Burkitt, Fr.incis C., Evange/ion da-Mepharreshe. The Curetonian Version of1he Four
Gospels, with the Readings of the Sinai Palimpsest and the early Syrian Patristic
Evidence. 2 vols. Cambridge 1904. [syrJ

66*

BIBLIOGRAPHY

The Chri.ltian-Palestinian Aramaic New Testament Version from the Early Period:
Gospels, ed. by Chr. Muller-Kessler and M. Sokoloff (A Corpus of Christian-Palestinian Aramaic IIA). Groningen 1998. [syr1''1]
The Christian-Palestinian Aramaic New Testament Version from the Early Period: Acts
of the Apostles and Epistles, ed. by Chr. Muller-Kessler and M. Sokoloff (A Corpus of Christian-Pale~tinian Aramaic IIB). Groningen 1998. [syrP'1]
Cureton, William, Remains of a Vel)· Antient Recension of the Four Gospels in Syriac.
London 1858. [syr")
Dios Habla Hoy. United Bible Societies 1996. [DHHJ
Duensing, Hugo, Zwei christlich-pa/dstinisch-aramdische Fragmente aus der Apostelgeschichte, ZNW 37 (1938), pp.42-46.
__ . Nachlese christlich-paldstinisch-aramdischer Fragmente. Nachrichlen der Akademie der Wissenschaften in Gottingen aus dem Jahre 1955. Philologisch-Historische Klasse, pp. 113-19 I.
__ , Christlich-paldstinisch-aramdische Texte und Fragmellle. Gottingen 1906.
Dzocenidze, K'., and K. Daniela, Pav/es epistolet'a k'art'u/i versiebi (Dzveli k'art'uli
enis kat'edris Sromebi 16). Tbilisi 1974.
Einheitsiibersetzung der Heiligen Schrift. Stutlgart 1999. [EU]
Ehrman, Bart D., and Michael W. Holmes (eds.), The Text of the New Testament in Contemporary Research, Es.mys on the Status Quaestionis, 2nd ed., Leiden/Boston
2013.
The Ethiopic New Testament, edited by Petrus Ethyops et al. Rome 1548-1549. [eth'°)
Fischer. Bonifatius, Ein neuer Zeuge zum westlichen Text der Apostelgeschichte, in Bib lica/ and Patristic S111dies in Memory of Robert Pierce Casey, edited by J. N.
Birdsall and R. W. Thompson, pp. 33-63. Freiburg 1963. [it1]
Frede. H.J .. Altlateinische Paulus-Handschrijien. Freiburg 1964. [it'" 0 "]
__ . Ein neuer Paulustext und Komme/l/ar. Bd. J: U/l/er.mchungen, Bd. II: Die Texte.
Freiburg 1973 and 1974. [itb(89)]
. see also Vetus Latina
Funk. W. P., Zur Frage der achmimischen Version der Evangelien. In: Giversen et al.
(Hg). Coptology: Past. Present, and Future. Studies in Honour of Rodolphe Kasser (OLA 61 ). Leuven 1994, pp. 327-339.
Garitte, Gerard, L 'ancienne version georgienne des Actes des Ap<ltres; d'apres deux
manuscriis de Sinai (Bibi. du Museon, 38). Louvain 1955.
Good News Bible, Today's English Version. 2nd edition. New York 1992. [GNB]
Gregory, C.R., Prolegomena, see Tischendorf.
Gryson. R.. Alt/ateinische Handschriften. Bd. I: Mss 1-275. Freiburg 1999.
Gwilliam. G. H., The Palestinian Version of the Holy Scriptures, Five More Fragments
(Anecdota Oxoniensia). Oxford 1893. [syr1'"1]
__ . F. C. Burkitt, and John F. Stenning. Biblical and Patristic Relics of the Pale.1ti11ia11 Syriac Literature (Anecdota Oxoniensia, Semitic Series, Vol. I, Part 9).
Oxford 1896.
_ _ , J. Pinkerton, and R. Kilgour, The New Testament in Syriac. London 1920 [syrP]

BIBLIOGRAPHY

67*

Gwynn. John, The Apocalypse of Sr. John in a Syriac Version Hitherto Unknown. Edited
from a MS in the library of the Earl of Crawford and Balcarres, with critical notes
on the Syriac text, and an annotated reconstruction of the underlying Greek text.
Dublin-London 1897 (Amsterdam 1981 ). fsyrPh]
__ , Liber Ardmachanus: The Book of Armagh. Dublin 1913. [it"']
__ ,Remnants of the Later Syriac Versions of the Bible, Part I. New Testament. The
Four Minor Catholic Epistles in the Original Philoxenian Version of the sixth
century and the History of the woman taken in adultery (St.John 7,53-8,12).
London-Oxford 1909 (Amsterdam 1973 ). fsyrPh]
Hackspill, L., Die iithiopische Emngelieniibersetzung (Math. 1-X), Zeitschrift fiir Assyriologie, XI (1896). pp.117-196. 367-388.
Haddis kidtln (= New Testament). Prepared by the Ethiopian Orthodox Church Conference of Scholars and Publication Division. commissioned by Patriarch Tak la
Haymanot of Ethiopia. Addis Ababa 1975 'Amata mehrat (=Year of Grace)=
A.D. 1982-1983.
Harris. J. Rendel, Biblical Fragments from Mount Sinai. London 1890. [syr1'•1]
Hintze. F., and H.-M. Schenke, Die Berliner Handschr(ft der sahidischen Apostelgeschichte (P. 15926). TU 109, Berlin 1970. [cop")
Hofmann, Josef, Die iithiopische Oberserzung der Johannes-Apokalypse (CSCO 281 ).
Louvain 1967. [eth]
The Holy Bible, New International Version. 2nd edition. revised. New York 1984.
[NIV)
The Holy Bible ... New Revised Standard Version. New York 1989. [NRSV]
Horner, George, The Coptic Version <>fthe New Testament in the Northern Dialect otherwise called Memphiric and Bohairic. 4 vols. Oxford 1898-1905. [coptx']
__ .The Coptic Version of rhe New Testament in the Southern Dialect otherwise
called Sahidic and Thebaic. 7 vols. Oxford 1911-1924. [cop'"]
Hoskier, H. C.. Concerning the Text of rhe Apocalypse. 2 vols. London 1929.
Husselmann, Elinor M., The Gospel of John in Fayumic Coptic (The University of
Michigan, Kelsey Museum of Archaeology. Studies 2). Ann Arbor 1962. [copm'l
Jiilicher, Adolf, Walter Matzkow. and Kurt Aland. /ta/a: Das Neue Testament in altlateinischer Oberlieferung. 4 vols. [Matthew-John]. Berlin 1938-1972.
Katufoiacki, Ae., Actus epistolaeque apostolorum pa/aeoslovenice. Vienna 1896.
[slav]
Kasser. Rodolphe, Papyrus Bodmer III: Evangile de Jean et Genese 1-IV.2 en bohai" rique (CSCO 177, 178. Scriptores Coptici, Tomi 25. 26). Louvain 1958. [copP"°]
__ , Papyrus Bodmer XIX: Evangile de Matthieu XIV,28-XXVII/,20, Epfrre au.\' Romains 1,/-//,3 en sahidique (Bibliotheca Bodmeriana). Cologny-Geneve 1962.
[cop")
Kerschensteiner, Joseph. Der alHyrische Paulus/ext (CSCO 315/subs. 37). Louvain
1970.
Kiraz, G. A. Comparative Edition of the Syriac Gospels. Aligning the Sinaiticus, Curetonianus, Peshi!td and lfarklean Versions, 4 vols [NTSS XXl/1-4]. Leiden 1996
(Piscataway 32004) [sy', sy', syP, syh]

68*

BIBLIOGRAPHY

Liste der koptischen Handschriften des Neuen TeHaments I. Die sahidischen Handschriften der Evangelien. bearbeitet von F.-J. Schmitz und G. Mink, mil einem
Vorwort von Barbara Aland. Part I. (ANTI 8). Berlin-New York 1986; part 2.
(ANTI 13.15). Berlin-New York 1989, 1990.
Kovacevic, R., and D. E. Stefanovic, MatiCin-Apostol ( 13.Jh.). Belgrade 1979. [slav)
Kraeling, Carl H., A Greek Fragment ofTatian's Diatessaronfrom Dura (Studies and
Documents 3). London 1935.
Kiinzle, Beda 0., Das a/tarmenische Evangelium. Part I. Edition; part II. Lexikon. Bern
1984. [ann]
Lake, Kirsopp, Codex 1 of the Gospels and Its Allies (Texts and Studies, Vol. VII,
No. 3). Cambridge 1902. [f 1J
__ ,Silva Lake, and Jacob Geerlings, Family 13 (The Ferrar Group). 4 vols. [Matthew-John] (Studies and Documents XI. XIX, XX, XX!). [Mark =] London
1941. [Matthew, Luke, John=] Salt Lake City, Utah 1961-1962. [f 13 ]
Land, J.P. N., Anecdota syriaca (Lugduni Batavorum, Tomus IV). Leiden 1875.
[syrP"1]
Lectionary edition of the Aposloliki Diakonia: 8EION KAI lEPON EYArrE/\ION, Athens
n. d.; APOSTOLOS, Athens 1979. [/ADJ
Lefort, L. Th., Fragments bibliques en dialecte akhmfmique, Le Museon 66 (1953),
pp. 1-30.
__ ,Fragments de S. Luc en akhmfmique, Le Museon 62 (1949), pp. 199-205.
Leloir, L., Saint Ephrem. Commentaire de l'Evangile concordant. Version annenienne
(CSCO 137, 145/Ann. I, 2). Louvain 1953-1954. [Diatessaronarm]
__ ,Saint Ephrem. Commentaire de L'Evangile concordant. Texte syriaque (manuscrit Chester Beatty 709; Chester Beatty Monographs 8). Dublin 1963. [Diatessaron'Y')
__ ,Saint Ephrem. Commentaire de l'Evangile concordant. Texte syriaque (manuscrit Chester Beatty 709). Folios additionnelles. (Chester Beatty Monographs 8).
Leuven-Paris 1990. [Diatessaron'Y')
Lewis, Agnes Smith, Catalogue of the Syriac MSS in the Convent of St. Catharine 011
Mount Sinai (Studia Sinaitica I). London 1894. [syrP'1]
__ ,Codex Climaci rescriptus: fragments of sixth century Palestinian Syriac texts of
the Gospels. of the Acts of the Apostles and of St. Paul's Epistles. Also fragments
of an early Palestinian lectionary of the Old Testament (Horae Semiticae 8).
Cambridge 1909. [syr""1]
__ ,The Old Syriac Gospels. or, Evangelion da-Mepharreshe: being the text of the
Sinai or Syro-Antiochene Palimpsest, including the latest additions and emendations, with the variants of the Curetonian text, corroborations from many
other MSS .. and a list of quotations from ancient authors. London 1910. [syr')
__ ,and Margaret Dunlop Gibson, Palestinian Syriac Texts. From Palimpsest Fragments in the Tay/or-Schechter Collection. London 1900. [syr"'1)
__ ,and Margaret Dunlop Gibson. The Palestinian Syriac Lectionary of the Gospels.
London 1899. [s yr"'1)

BIBLIOGRAPHY

69*

_ _ , Eberhard Nestle, and Margaret Dunlop Gibson, A Palestinian Syriac Lectionary, containing lessons from the Pentateuch, Job, Proverb.1, Prophets, Acts and
Epistles. London 1897. [syr'"1)
Lort'k'ip'anidze, K'., Kat'olike epistolet'a k'art'uli versiebi X-XIV saukunet'a helnacerebis mihedvit' (Dzveli k'art'uli enis dzeglebi 9). Tbilisi 1956.
Lowe, Elias A., Two New Latin Liturgical Fragments on Mount Sinai, Revue Biblique
74 (1964), pp. 252-283. [it';"(= Arab. Ms 455)]
Lutherbibel, revidierter Text 1984, durchgesehene Ausgabe, Stuttgart 1999. [LBJ
McConaughy, Daniel L., A Recently Discovered Folio of the Old Syriac (Syc) Text of
Luke 16,13-17,1, Biblica 68 (1987), pp. 85-88. [syr")
Margoliouth, G., The Liturgy of the Nile, Journal of the Royal Asiatic Society (October
1896), pp. 677-731. [syrl'"1)
__ ,More Fragments of the Palestinian Syriac Version of the Holy Scriptures, Proceedings of the Society of Biblical Archaeology 18 (1896), pp. 223-236,
275-285; 19 (1897), pp. 39-60.
Matthaei, Christian Friedrich, Novum Testamentum, XII, tom is distinctum Graece et Larine. Textum denuo recensuit, varias lectiones nunquam antea vulgatas excentum
codicibus MSS ... 12 vols. Riga 1782-1788. [itdem)
__ ,XIII Epistolarum Pauli Codex Graecus cum versione Latina veteri vu/go Antehieronymiana olim Boernerianus nunc Bibliothecae Electoralis Dresdensis ...
Leipzig 1791. WI
Merk, Augustinus, Novum Testamentwn Graece et Latine. 11th edition, Rome 1992.
Metzger, Bruce M., The Text of the New Testamem, its Transmission, Corruption, and
Restoration. Oxford 1964; 3rd edition 1991; 4th edition rev. by Bart D. Ehrman
2005; German translation, Der Text des Neuen Testaments, Einfiihrung in die
neutestamentliche Textkritik. Stuttgart 1966; Japanese translation, Shinyaku
Seisho no Honmon Kenkyu. Tokyo 1973.
__ ,A Textual Commentary 011 the Greek New Testament. a Companion Volume to
the United Bible Societies' Greek New Testament. London-New York 1971;
second edition 1994.
__ ,The Early Versions of the New Testament. their Origin, Transmission. and
Limitations. Oxford 1977.
Morin, Germain, Etudes, text es, decouvertes. Contributions ii la Litterature et ii l 'histoire
des douze premiers siecles. Vol. 1 (Anecdota Maredsolana. 2• Serie). Paris 1913.
[it']
__ , Liber Comicus sive Lectionarius missae quo Toletana Ecclesia ame annos mi lie
et ducentos 11teba111r (Anecdota Maredsolana 1). Maredsou 1893. fit']
Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece. Edited by Barbara and Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger. 28th edition, Stuttgart
2012. [NA)
Das Neue Testament auf Papyrus. I. Die Katholischen Briefe. In Verbindung mil K. Junack bearbeitet von W. Grunewald, mit einem Vorwort von Kurt Aland. (ANTI
6) Berlin-New York 1986; II. Die Paulinischen Briefe. Tei! 1. Rom., I. Kor .. 2.

70*

BIBLIOGRAPHY

Kor. Bearbeitet van K. Junack. E. Gtiting. U. Nimtz. K. Witte. mit einer Einftihrung van B. Aland. (ANTI 12) 1989. Tei! 2. Gal-Hebr. Bearbeitet van K. Wachtel. K. Wine. mit einer Einftihrung van B. Aland. (ANTI 22) 1994.
The New International Version. 2nd edition. revised. New York 1984. [NIV]
The New Revised Standard Version. New York 1989. [NRSV]
The New Testament in Greek: The Gospel according to St. Luke. Edited by the American
and British Committees of the International Greek New Testament Project. Part
One. Chapters 1-12. Oxford 1984. Part Two. Chapters 13-24. Oxford 1987; IV.
The Gospel according to St.John. Volume one. The Papyri. Ed. By W.J. Elliott
and D.C. Parker. Leiden-New York-Ki:iln 1995.
Niccum, L. C. The Book of Acts in Ethiopic (with Critical Text and Apparatus) and its
Relation to the Greek Textual Tradition. Notre Dame 2000. [eth]
Nida, Eugene A .. and Jan de Waard, From One Language to Another: Functional Equivalence in Bible Translating. Nashville 1986.
La Nouvelle Bible Segond. Paris 2002. [NBS]
Novum Testamentum cum para/le/is S. Scripturae locis vet ere capitulorum notatio11e canonibus Eusebii. Accedunt tres appendices (A corrected reprint of Lloyd's 1828
edition of Mill's 1707 edition of the Stephanus 1550 "Textus Receptus"). Oxford
1889. [TR]
Novum Testamentum Graecum - Editio Critica Maior, vol. IV The Catholic Letters. ed.
Barbara Aland. Kurt Alandt, Gerd Mink. Holger Strutwolf, and Klaus Wachtel.
2nd revised ed .. Stuttgart 2013.
Omanson, Roger L.. A Textual Guide to the Greek New Testament. Stuttgart 2006.
Parker. David C., New Testame/l/ Manuscripts and their Texts. Cambridge 2008.
Perrot, Ch., Un fragment christo-palestinien decouverr a Khirbet Mird. Acte.1 des Apotres x:28-29. Revue Biblique 70 ( 1963), pp. 506-555. [syrP"1]
Philippart, G .. Fragments Palimpsestes Latins. Analecta Bollandiana 90 ( 1972),
pp. 404-406. lit•]
Platt, T. Pell. Novum Testamentum Domini nostri ... Je.1·u Christi. London 1830. Revised by F. Praetorius. Leipzig 1899. [ethPP]
Pusey. Philip E., and Gwilliam. G. H., Tetraevangelium Sanctum juxta simplicem
Syrorum versionem adfidem codicum, Massorae, editionum denue recognitum.
Oxford 190 I. [syrPJ
Quecke, H., Das Markusevangelium saidisch: Text der Handschrift PPalau Rib. lnv.Nr. 182 mit den Varian/ender Handschrift M 569. Barcelona 1972. [cop"]
__ ,Das Lukasevangelium saidisch: Text der Handschrift PPalau Rib. Jnv.-Nr.181
mil den Varian/ender Handschrift M 569. Barcelona 1977. [cop'"J
__ .Das Johannesevangelium saidisch: Text der Handschrifi PPalau Rib. lnv.Nr. 183 mit den Varian/ender Ha11dschriften 813 und 814 der Chester Beatty
Library und der Handschrift M 569. Barcelona 1984. [cop'"]
A Reader's Greek New Testament. Revised edition. Edited by Richard J. Goodrich and
Albert L. Lukaszewski. Grnnd Rapids 2007.
The Revised English Bible. Oxford and Cambridge 1989. [REB]

BIBLIOGRAPHY

71*

Rosch, Friedrich, Bruchstiicke des ersten Clemensbriefes nach dem achmimischen Papyrus der Strassburger Universitiits- und landesbibliothek mit bib/ischen Texten
derselben Handsclzrift. Strassburg 1910. (cop•ch)
Sanders, H. A., The Text of Acts in Ms. 146 of the University of Michigan (Proceedings
of the American Philosophical Society 77 ,!). Philadelphia 1937. (itPh]
Schenke, H.-M., Das Matlhiius-Evange/ium im mitteliigyprischen Dialekt des Koptischen (Codex Scheide). Berlin 1981. [copmeg]
_ _ ,Das Mat1hiius-Eva11gelium im mitteliigyptischen Dialekt des Koptiscl1e11 (Codex
Schoyen). (Manuscripts in the Sch0yen Collection 2; Coptic Papyri I). Oslo 2001.
_ _ , Apostelgesclziclzte 1,1-15,3 im mitleltigyptischen Dialekt des Koptischen (Codex
Glazier) (TU 137). Berlin 1991. [copmeg]
_ _ .in cooperation with R. Kasser, Papyrus Michigan 3520 und 6868 (a). Ecclesiastes, Erster Johannesbrief und Zweiter Petrusbrief im faywnischen Dialekt (TU
151). Berlin-New York 2003. [copv]
Schmid. Josef. Studien zur Geschichte des griechischen Apokalypse-Textes. 3 vols.
(Mlinchener Theologische Studien). Munich 1955-1956.
Schmitz, F. J .. Das Verhiilt11is der koptischen zur griechischen Oberlieferung des Neu en
Testaments. Dokumentation und Auswertung der Gesamtmateria/ien beider Traditionen zum Jakobusbrief und den beiden Petrusbriefen. ANTI 33 (Berlin-New
York 2003).
Schulthess, Friedericus, Christlich-paliistinische Fragmente, ZDMG 56 (1902),
pp. 249-261.
__ , Christ/ich-paldstinische Fragmente aus der Omai}aden-Moschee zu Damaskus
(Abhandlungen der kiinigl ichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Gi:ittingen.
Philologisch-Historische Klasse. N. F. Bd. 8, Nr. 3). Berlin 1905.
Schultze, Victor, Codex Waldeccensis. Munich 1904. [itw]
Schiissler, Karlheinz, Epistularum Catholicarum Versio Sahidica (Diss .. Mlinster
1969. Pierpont Morgan Library M 572). [cop'"]
Scrivener, Frederick H., An Exact Transcript of the Codex Augiemis. Cambridge-London 1859. [itr]
__ , Bezae Codex Cantabrigiensis, edited with a critical introduction, annotations,
and facsimiles. Cambridge 1864 (Pittsburgh 1978). [itd]
Segond. see la Nouvelle Bible Segond.
Soden, Hermann von. Die Schriften des Neuen Testaments in ihrer iiltesten erreichbaren Tex/gestalt. 4 vols. Tei I I, Abteilung 1-3, Berlin 1902-1910; Teil 2, Text mit
Apparat, Gi:ittingen 1913.
Souter, Alexander, Miscellanea Ehrle I (Studi e Tesli 137). Rome 1924. [it']
Streitberg, Wilhelm, Die Gotische Bibel. 2nd edition, 2 vols. (Germanische Bibliothek,
11,3). Heidelberg 1919; reprinted 1950.
Takla Haymanot, see l:faddis kidan.
Text und Textwert der griechischen Handschriften des Neuen Testaments. I. Die Katho/ischen Briefe. in Verbindung mit A. Benduhn-Mertz und G. Mink hrsg. von Kurt

72*

BIBLIOGRAPHY

Aland, Band I. Das Material, Band 2, 1/2. Die Auswertung, Band 3. Die Einzelhandschriften (ANTI 9, 10, I +2, II). Berlin-New York 1987.
Text und TexMert der griechischen Handschriften des Neuen Testaments. II. Die Paulinischen Briefe, in Verbindung mil A. Benduhn-Mertz, G. Mink und H. Bachmann hrsg. von Kurt Aland, Band I. Allgemeines, Romerbriefund Ergdnzungsliste, Band 2. Der I. u1ui der 2. Korintherbrief. Band 3. Galaterbrief bis Philipperbrief, Band 4. Kolosserbrief bis Hebrderbrief (ANTI 16-19). Berlin-New
York 1991.
Text und Textwertder griechischen Handschriften des Neuen Testaments. Ill. Die Apostelgeschichte, in Verbindung mil A. Benduhn-Mertz. G. Mink, K. Witte und H.
Bachmann hrsg. von Kurt Aland, Band I. Untersuclzungen und Ergdnzungsliste,
Band 2. Hauptliste (ANTI 20-21). Berlin-New York 1993.
Text utui Textwert der griechischen Handschriften des Neuen Testaments. IV. Die sy11optisc/1en Evangelien. 1. Das Markusevangelium. In Verbindung mil K. Wachtel
und K. Witte hrsg. von Kurt und Barbara Aland, Band I, l. Handschriftenliste und
vergleichende Beschreibung, Band 1,2. Resultate der Kollation und Haupt/isle
(ANTI 26-27), Berlin-New York 1998. 2. Das Matthdusevangelium, 3. Das
Lukasevangelium. In Verbindung mit K. Witte hrsg. von Kurt Aland t, Barbara
Aland und Klaus Wachtel, Band 2,1/3,1. Handschriftenliste und vergleichende
Beschreibung, Band 2,2/3,2. Resultate der Kollation und Hauptliste sowie Ergdnzrmgen (ANTI 28-31 ). Berlin-New York 1999.
Textm Receptus, see Novum Testamentum cum para/le/is S. Scripturae ...
Thiele, W., see Vetus Latina.
Thompson. Herbert, The Coptic Version of the Acts of the Apostles and the Pauline
Epistles in the Sahidic Dialect. Cambridge 1932. [cop"']
__ .The Gospel of St.John According to the Earliest Coptic Manuscript. London
1924. [cop"'h 2 ]
Till, Walter C.. Coptic Biblical Texts published after Vaschalde 's Lists, Bulletin of the
John Rylands Library 42 ( 1959), pp. 220-240. [List of copray manuscripts and
fragments]
Tischendorf, Constantinus, Anecdota Sacra et Profana. Editio repetila, emendata,
aucta. Leipzig 1861. [ itgue]
__ . Codex Claromontanus. Leipzig 1852. [itd)
__ , Codex Laudianus, sive Actus aposto/orum Graece et Larine (Monumenta sacra
inedita, nova collectio. 9). Leipzig 1870. [it•]
__ , Novum Testamentum Graece. Editio octava critica maior, 2 vols. Leipzig
1869-1872. Vol. 3, Prolegomena, edited by C.R. Gregory, Leipzig 1884-1894.
Today's EngliJh Version, see Good News Bible.
Traduction <Ecumenique de la Bible. 2nd edition, revised. Paris 1988. [TOB]
Uhlig, S./Hofmann, J .. Novum Testamemum Aethiopice: Die Katholischen Briefe
(Athiopistische Forschungen 29). Wiesbaden 1993. [eth]
Uhlig, S./Maehlum, H., Novum Testamentum Aethiopice: Die Gefangenschaftsbriefe
(Athiopistische Forschungen 33). Wiesbaden 1993. [eth]

BIBLIOGRAPHY

73*

Vajs, J., Evangelium sv. Matouse. Text rekonstruovanY. Prague 1935; Evangelium sv.
Marka. Text rekonstruovanY. Prague 1935; Evangelium sv. Lukti§e. Text rekonstruovanY. Prague 1936; Evangelium sv. Jana. Text rekonstruovanY. Prague 1936.
Valdivieso, P. 0., Un nuem fragme/lfo siriaco de/ comenrario de San Efren al Diatesaron (PPalau Rib 2), Studia Papyrologica 5 (1966), pp. 7-17. [Diatessaron'Y']
Vaschalde, A., Ce qui a ete pub/ie des versions coptes de la Bible. Revue Biblique
N.S.16 (1919), pp. 220-243, 513-531; 29 (1920), pp. 91-106, 241-258; 30
( 1921), pp. 237-246; 31 (1922). pp. 81-88, 234-258; Le Museon 43 (1930), pp.
409-431; 45 (1932), pp. 117-156; 46 (1933), pp. 299-313. [Lists of copray
manuscripts and fragments]
Vetus Latina: Die Reste der Altlateinischen Bibel, nach Petrus Sabatier neu gesammelt
und in Verbindung mit der Heidelberger Akademie der Wissenschaften herausgegeben von der Erzabtei Beuron. II I Gryson, Roger, Repertoire general des auteurs ecclesiastique Latins, 2 vols., 5. aktualisierte Aufl. Freiburg 2007. 1/2 Gryson, Roger, Altlateinische Handschriften/Manuscrits vieu.x latins, 2 vols., Freiburg 1999-2004. 19. Evangelium secundum Iohannem, ed. P.H. Burton, H. A.G.
Houghton, R. F. MacLachlan, D. C. Parker, Fasc. l Jo 1.1-4.48. 21. Epistula ad
Romanos, hrsg. von H. S. Eymann. l. Lf. 1996; 22. Epistula ad Corinthios /, hrsg.
von U. Frohlich. 1.-3. Lfg. 1995-1998; 24/1. £pi.Hula ad Ephesios, herausgegeben von H.J. Frede, 1962; 24/2. Epistula ad Philippenses et ad Colossenses,
herausgegeben von H.J. Frede, 1966-1971; 25. Epistulae ad Thessalonicenses,
Timotheum, Ti tum, Plzilemonem, Hebraeos, herausgegeben von H.J. Frede,
1975-1991; 26/1. Epistulae Catholicae, herausgegeben von W. Thiele,
1956-1969; 26./2. Apocalypsis Johannis, hrsg. von R. Gryson. l.-2. Lfg. 2000.
Voobus, Arthur, The Apocalypse in the Harklean version. A facsimile edition of MS.
Mardin Orth. 35, fol. 143'-159v with an introduction (CSCO 400, subs. 56).
Louvain 1978. [syi1')
Vulgate, see Biblia Sacra and Wordsworth/White.
Wachtel, Klaus, and Michael W. Holmes (eds.), The Textual History of the Greek New
Testamelll, Changing Views in Co111emporary Research, Leiden/Boston 2012.
Wechsler, M. G., Evangelium Iohannis Aethiopicum (CSCO 617). Louvain 2005). [eth]
Welles, C. B., R. 0. Fink, and J. F. Gilliam, The Parchments and Papyri (The Excavations at Dura Europos, Final Report 5, I). New Haven 1959, pp. 73-74.
Westcott, Brooke Foss, and Fenton John Anthony Hort, The New Testame/l/ in the
Original Greek. Vol. l. Text; vol. 2. Introduction [and] Appendix. CambridgeLondon 1881-1882; 2nd edition of vol. 2, 1896. [WH]
White, Henry J., Portiom of the Acts of the Apo.>tles, of the Epistles of St.James, and of
the First Epistle of St. Peter from the Bobbio Palimpsest (Old Latin Biblical
Texts, 4). Oxford 1897. [it']
White, Joseph, Sacrorum Evangeliorum versin Syriaca Philoxeniana. 2 vols. Oxford
1778. [syrh)
__ , Actuum Apnstolorum et Epistularum tam catholicarum quam Paulinarum versio
Syriaca Philoxeniana. 2 vols. Oxford 1799-1803. [syi1']

74*

BIBLIOGRAPHY

Williams, P. J., Early Syriac Translation Technique and the Textual Criticism of the
Greek Gospels (Texts and Studies 3rd series, vol 2). Piscataway 2004.
Wilson, E.J., The Old Syriac Gospels. Studies and Comparative Translations, 2 vols.
Louaize/Piscataway 2 2003. [sy'. syc]
Wordsworth, John, and Henry J. White, et al., Novum Testamentum Domini Nastri lesu
Christi Latine Secundum Editionem Sancti Hieronymi. 3 vols. Oxford
1889-1954.
Zorabean. Yovhannes, Astuaca5unc' Matean Hin ew Nor Ktakaranac'. 4 vols. Venice
1805.
Zuurmond, R. Novum Testamentum Aethiopice. The Synoptic Gospels. General Introduction, Edition of the Gospel of Mark (Athiopistische Forschungen 27). Stuttgart 1989. [eth]
Zuurmond, R. Novum Testamentum Aethiopice Ill: The Gospel of Matthew (Athiopistische Forschungen 55). Wiesbaden 2001. [eth]

THE GREEK
NEW TESTAMENT

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ
The Genealogy of Jesus Christ
(Lk 3.23-38)

1

Βίβλος γενέσεως Ίησοίι Χριστοί> υίοίι Δαυ1.δ υίου Άβραάμ.•

Άβραaμ έγέννησεν τον 'Ισαάκ, Ίσαaκ δε έγέννησεν τον
'Ιακώβ, 'Ιακώβ δε έγέννησεν τον Ίούδαν καl το-Uς ιΧδελφο-Uς
αύτοίι, 3 'Ιούδας δε έγέννησεν τον Φάρες κα1. τον Ζάρα έκ της
Θαμάρ, Φάρες δε έγέννησεν τον Έσρώμ, Έσρώμ δε έγέννησεν
τον Άράμ, 4 Άρaμ δε έγέννησεν τον Άμιναδάβ, Άμιναδαβ δε
έγέννησεν τον Ν αασσών, Ν αασσών δε έγέννησεν τον Σαλμών,
5 Σαλμών δε έγέννησεν τον Βόες έκ της 'Ραχάβ, Βόες δε
έγέννησεν τον Ίωβl~δ έκ της 'Ρούθ, Ίωβl~δ δε έγέννησεν τον
'Ιεσσαί, 6 Ίεσσαt δε έγέννησεν τον Δαυ1.δ τον βασιλέα.
Δαυlδ δε έγέννησεν τον Σολομώνα έκ της τοίι Ούρίου,
7 Σολομών δε έγέννησεν τον 'Ροβοάμ, 'Ροβοaμ δε έγέννησεν
τον Άβιά, Άβιa δε έγέννησεν τον Άσάφ, 8 Άσaφ 1 δε έγέννησεν
τον Ίωσαφάτ, Ίωσαφaτ δε έγέννησεν τον Ίωράμ, Ίωρaμ δε
έγέννησεν τον Όζίαν, 9 Όζίας δε έγέννησεν τον 'Ιωαθάμ,
'Ιωαθaμ δε έγέννησεν τον Άχάζ, Άχaζ δε έγέννησεν τον
Έζεκίαν, 10 'Εζεκίας δε έγέννησεν τον Μανασση, Μανασσης
δε έγέννησεν τον Άμώς, Άμώς 2 δε έγέννησεν τον 'Ιωσίαν,

2
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ΤΟΒ ΒΤΙ

1 Βίβλος γενέσεως Gn 5. 1 υίού Δαυίδ 1 Chr 17. 11 υίού Άβραάμ Gn 22. 18 2 Gn 21.3. 12;
25.26; 29.35; 1Chr1.34 3 Gn 38.29-30; 1Chr2.4. 5. 9; Ru 4.12. 18-19 4-5 Ru 4.13, 17-22;
1 Chr 2.10- 12 6 Ίεσσαi ... βασιλέα Ru 4.17, 22; 1 Chr 2.13-15 Δαυίδ ... Ούρίου 2 Sm 12.24
7-10 IChr 3.10-14

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ

1. Ι Ι-17

2

11 Ίωσίας δε έγέννησεν 3 τον Ίεχονίαν και το-Uς άδελφο-Uς αύτου
έπ\ τfις μετοικεσίας Βαβυλ&νος.
12 Μετι'χ δε τΤ~ν μετοικεσίαν Βαβυλ&νος Ίεχονίας έγέννησεν
τον Σαλαθιήλ, Σαλαθιf~λ δε έγέννησεν τον Ζοροβαβέλ,
13 Ζοροβαβελ δε έγέννησεν τον Άβιούδ, Άβιο-Uδ δε έγέννησεν
τον Έλιακίμ, Έλιακ1.μ δε έγέννησεν τον Άζώρ, 14 Άζώρ δε
έγέννησεν τον Σαδώκ, Σαδώκ δε έγέννησεν τον Άχίμ, Άχtμ δε
έγέννησεν τον Έλιούδ, 15 Έλιο-Uδ δε έγέννησεν τον 'Ελεάζαρ,
'Ελεάζαρ δε έγέννησεν τον Ματθάν, Ματθι'χν δε έγέννησεν τον
'Ιακώβ, 16 'Ιακώβ δε έγέννησεν τον Ίωσf~φ τον &νδρα Μαρίας,

έξ ~ς έγεννήθη 'Ιησο-Uς ό λεγόμενος Χριστός4 •
17 Πaσαι ο-Ον αί γενεα\ άπο Άβραaμ εως Δαυtδ γενεα1.
δεκατέσσαρες, καl άπο Δαυ\δ εως τfις μετοικεσίας Βαβυλ&νος
γενεα\ δεκατέσσαρες, κα1. άπο τfις μετοικεσίας Βαβυλ&νος εως
του Χριστου γενεαl δεκατέσσαρες.

1006 1010 124112431342 14241505 Byz [ΕΣ] Lecr
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2Chr 36.10; Jr 27.20 l2 Ίεχονίας ... Ζοροβαβrλ 1 Chr 3.17. 19; Ezr 3.2 16 Ίησοίις.
Χριστός Μι 27.17. 22

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ

3

) .IR-25

The Birth of Jesus Christ
(Lk 2.1-7)

18 Του δέ Ίησου Χριστου 5 ή γένεσις 6 οϋτως ΤΊν. μνηστευ
θείσης της μητρος αύτου Μαρίας τφ 'Ιωσήφ, πρ\.ν η συνελθεΊν
αύτούς εύρέί}η έν γαστρ\. ίίχουσα έκ πνεύματος άγίου. 19 Ίω
σΤ~φ δέ ό ά.νηρ αύτης, δίκαιος ων καl. μη θέλων αύτΤ~ν δειγμα
τίσαι, έβουλήί}η λάθρι;ι ά.πολυσαι αύτήν. 20 ταυτα δέ αύτου
ένθυμηθέντος ίδού ayyελος κυρίου κατ' οναρ έφάνη αύτφ
λέγων, Ίωσi~φ υίος Δαυίδ, μη φοβηθi]ς παραλαβε'iν Μαρίαν
την γυναΊκά σου· το γaρ έν αύήl γεννηθέν έκ πνεύματός έστιν
αγιου. 21 τέξεται δέ υίόν, καl. καλέσεις το ονομα αύτου
Ίησουv- αύτος γaρ σώσει τον λαον αύτου ά.πο τ&ν άμαρτι&ν
αυτων. 22 Τουτο δέ ολον γέγονεν 'ίνα πληρωθi] το pηθέν ύπο
κυρίου διa του προφήτου λέγοντας,
23 Ίδο\J ή παρθένος έν γαστρ1. εξει καl τέξεται υίόν,
κα1. καλέσουσιν το ονομα αύτοί\ Έμμανουήλ,

ο έστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ' ήμrον ό θεός.

24 έγερθε\.ς δέ

ό Ίωσi~φ ά.πο του ϋπνου έποίησεν ώς προσέταξεν αύτφ ό ayyελος
κυρίου καl. παρέλαβεν τΤ~ν γυνα'iκα αύτου, 25 κα\. ούκ έγίνω

σκεν αύτΤ~ν εως ot ετεκεν υίόν 7 κα1. έκάλεσεν το ονομα αύτου
Ίησουν.

r> 1 Ν C L Ζ Δ Θ J1 f1' 28 33 157 180 205 565 579
1071 1241 1243 1292 1424 1505 Βγz [Ε Ρ Σ] Lecι

' 18 {Β} ΊησοiJ ΧριστοiJ

597 700 892 1006

\Ο 10

syr" h. "'1 cop"· ""'· "" aπn (eth) geo slaν Diatessaron""" Irenaeus" Origen Eusebius
Didymus""" Epiphanius Chrysostom Theodotus-Ancyra Nestorius // ΧριστοiJ
ΊησοiJ Β Origen 1"; Jerome // ΊησοiJ W Ps-Athanasius // ΧριστοiJ it'·'"'·"·'·'ι.r. 111 ·
1
1
1
' ·'·• νg syr·' Irenaeus "; Chromatius Jerome Augustine
"18 {Β} γένεσις lj.) 1 Ν Β C Ρ W Ζ Δ Θ Σ f1 579 ann Eusebius PsAthanasius //γέννησις L /" 28 33 157 180 205 565 597 700 892 1006
1
\Ο 1Ο 1071 1241 1243 1292 1424 1505 Byz [Ε] Lect it'· '"" "· '· d. r. rrι ' ' " νg slaν
lrenaeus'' Origen Didymusd"" Epiphanius Chrysostom Theodotus-Ancyra Nestorius; Chromatius Jerome Augustine
7
25 {Α} υ\όν Ν Β Ζ f1 .f" 33 ith·'-' 1 ' syr·'·P"1m" cop 1"' 1·""•· 1""1 geo Ambrose
18 μνηστευθείσης .. αύτούς Lk 1.27 έν ... άγίου Lk 1.35 21 τέξεται ... Ίησοίιν Μι 1.25:
Lk UΙ: 2.21 αυτος ... αύτ&ν Ac 4.12 23 Ίδού ... 'Εμμανουήλ ls 7.14 Μεθ" ... θεός
1< Η.Χ. 10 LXX 25 έκάλεσεν ... Ίησοϊιν Μι 1.21: Lk 1.31: 2.21

2.Ι-11
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The Visit of the Wise Men

2

Του δε Ίησου γεννηθέντος έν Βηθλέεμ τflς 'Ιουδαίας έν

ήμέραις Ήρ<ί>δου του βασιλέως, ίδοi:ι μάγοι άπο άνατολι:Ον
παρεγένοντο είς 'Ιεροσόλυμα 2 λέγοντες, Που έστιν ό τεχθεις
βασιλεi:ις των 'Ιουδαίων; εϊδομεν γaρ αύτου τον άστέρα έν τfι
άνατολfι και ilλθομεν προσκυνflσαι αύτφ. 3 άκούσας δε ό
βασιλεi:ις Ήρφδης έταράχθη και πiiσα 'Ιεροσόλυμα μετ' αύτου,
4 και συναγαγών πάντας τους άρχιερε'iς και γραμματε'iς του
λαού έπυνθάνετο παρ' αύτι:Ον• που ό Χριστος γεννaται. b 5 οί

δε εiπαν αύτφ, Έν Βηθλέεμ τflς 'Ιουδαίας οϋτως γaρ γέγραπται
διa του προφήτου·
Καi σύ Βη1'λέεμ, γη 'Ιούδα,

6

ούδαμ&ς έλαχίστη εi έν τοiς ήγεμόσιν 'Ιούδα'
έκ σου γaρ έξελεύσεται ήγούμενος,
οστις ποιμανεi τον λαόν μου τον 'Ισραήλ.
7 Τότε Ήρφδης λάθρι;ι καλέσας το\Jς μάγους ήκρίβωσεν παρ'
αύτ&ν τον χρόνον του φαινομένου άστέρος, 8 και πέμψας

αύτοi:ις είς Βηθλέεμ εiπεν, Πορευθέντες έξετάσατε άκριβι:Ος
περ\. του παιδίου· έπaν δε εϋρητε, άπαγγείλατέ μοι, οπως κάγώ
έλθών προσκυνήσω αύτφ.

9 οί δε άκούσαντες του βασιλέως

έπορεύθησαν και ίδο\J ό άστήρ, ον εiδον έν τfι άνατολfι, προfjγεν
αύτούς, εως έλθών έστάθη έπάνω σi> ΤΊν το παιδίον. ιο ίδόντες
δε τον άστέρα έχάρησαν χαρaν μεγάλην σφόδρα.

11

καl

Chromatius //τον υίον αυτης τον πρωτότοκον (see Lk 2.7) C D' (D* L
οnιίt α\ιτf~ς) W Δ 087 28 157 180 205 565 579 597 700 828 892 1006
ΙΟ ΙΟ 1071 1241 1243 1292 1505 Byz [Ε Ν Σ] Lect it""'· (d). r rrι (4) νg syr<' '· Ρ''"'"
aπη eth slaν Diatessaron Cyril-Jerusalem Didymus Didymusd"" Epiphanius
Chrysostom Proclus; Jerome Augustine
'4 Colon: ΝΑ"" (GNB) 11 'Quesιion: ΝΑ"' GNB

1 Ίησοϋ .. - Ίουδαiας Lk 2.4-7 ήμέρα1ς ... βασ1λέως Lk 1.5: 3.1 2 τον άστέρα ... άvατολft
Nu 24.17; Mt 2.9 5 Βη1,λέεμ Jn 7.42 6 Mic 5.2 ποιμανεi ... 'Ισραήλ 2 Sm 5.2; 1 Chr 11.2
9 ό άστήρ ... άνατολft Μι 2.2
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2.12-18

Ε:λθόντες είς τΤ,ν οίκίαν ε'tδον το παιδίον μετα Μαρίας της
μητρος αύτου, και πεσόντες προσεκύνησαν αύτφ και άνοίξαντες
τους θησαυρο-Uς αύτ&ν προσήνεγκαν αύτφ δ&ρα, χρυσον και
λίβανον και σμύρναν. 12 και χρηματισθέντες κατ' οναρ μη
άνακάμψαι προς Ήρψδην, δι' Cίλλης όδοί> άνεχώρησαν είς τΤ,ν
χώραν αύτ&ν.
The Flight

ιο

Egypt

13 Άναχωρησάντων δε αύτ&ν iδo-U Cίγγελος κυρίου φαίνεται
κατ' οναρ τφ Ίωσf~φ λέγων, Έγερθεις παράλαβε το παιδίον και
τΤ,ν μητέρα αύτοί> και φεί>γε είς Αϊγυπτον και ϊσθι Ε:κεΊ εως aν
εϊπω σοι· μέλλει γαρ Ήρψδης ζητειν το παιδίον του άπολέσαι
αύτό. 14 ό δε Ε:γερθεις παρέλαβεν το παιδίον και τΤ,ν μητέρα
αύτοί> νυκτος και άνεχώρησεν είς Αϊγυπτον,

15 και lΊν έκει εως

τΤ\ς τελευτΤ)ς Ήρψδου· 'ίνα πληρωθfι το pηθεν ύπο κυρίου δια
του προφήτου λέγοντος, 'Εξ Αίγύπτου έκάλεσα τον υίόν μου.
The Slaying of the

lnfanιs

16 Τότε Ήρψδης ίδών οτι ένεπαίχθη ύπο τ&ν μάγων Ε:θυμώθη
λίαν, και άποστείλας άνεtλεν πάντας τοlις παtδας τοlις έν
Βηθλέεμ και έν π&σιν το'iς όρίοις αύτΤ)ς άπο διετούς και
κατωτέρω, κατa τον χρόνον ον ήκρίβωσεν παρα τ&ν μάγων.
17

τότε έπληρώθη το pηθεν δια Ίερεμίου του προφήτου λέγον

τας,

18

Φωνι'ι έν 'Ραμa ήκούσ1'η,
κλαυ1'μος 1 και όδυρμος πολύς
'Ραχiιλ κλαίουσα τα τέκνα αύτης,
και ούκ ή1'ελεν παρακλη1'1]ναι, δτι ούκ είσίν.

18 {Β} κλαυθμός Ν Β Ζ 0250 Γ it"'"'·"·'·'·"'·•' k.1.4 vg syr"·P"1 cop'"·m''·"''
Justin Macarius/Symeon Hesychius; Hilary Jerome Augustine // θρf~νος καl
κλαυθμός (see Jr 38.15 ιχχ; 31.15 ΜΤ) C D L W Δ 0233 Γ·' 28 33 157 180
1

11

έλθόντες

...

αύτοi:J

ματισθέντες κατ. οναρ Μι

18Jr.lI.15

Lk 2.16 πεσόντες ... σμύρναν p, 72.IO-l !, 15: ls 60.6 12 χρη
2.22 13 φαίνεται κατ' οναρ Μι 1.20; 2.19 15 Έξ . _. μου Ηο 11. Ι
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2. 19-3.5

6

The Retum from Egypt

19 Τελευτήσαντος δε του Ήρφδου iδoi> arιελος κυρίου
φαίνεται κατ' οναρ τiρ Ίωσf~φ έν Αiγύπτφ 20 λέγων, Έγερθεl.ς
παράλαβε το παιδίον καl. τήν μητέρα αύτου κα\. πορεύου εiς γfιν
'Ισραήλ· τεθνήκασιν γaρ οί ζητουντες τήν ψυχf~ν του παιδίου.
21 ό δε έγερθε\.ς παρέλαβεν το παιδίον καl. τi~ν μητέρα αύτου
κ:α\. είσήλθεν εiς γfιν 'Ισραήλ. 22 άκ:ούσας δε οτι Άρχέλαος
βασιλεύει της 'Ιουδαίας άντl. του πατρος αύτου Ήρφδου έφο
βήθη έκεt άπελθεtV" χρηματισθεl.ς δε κατ' οναρ άνεχώρησεν είς
τa μέρη της Γαλιλαίας, 23 καl. έλθrον κατφκησεν είς πόλιν
λεγομένην Ναζαρέτ· οπως πληρωθft το pηθεν διa τ&ν προφητ&ν
οτι Ναζωρα\ος κληθήσεται.
The Preaching of John the Baptist
(Mk

3

Ι.Ι-8;

Lk 3.1-9. 15-17: Jn 1.19-28)

'Εν δε ταi:ς ήμέραις έκείναις παραγίνεται 'Ιωάννης ό βαπτι

στής κηρύσσων έν τil έρήμφ της 'Ιουδαίας

2 [κα\.] λέγων,

Μετανοεtτε· ilrιικεν γιΧρ ή βασιλεία των ούραν&ν. 3 ο-Lτος
γάρ έστιν ό pηθεl.ς διa Ήσαίου του προφήτου λέγοντος,
Φωνiι βοrοντος έν τiJ έρήμφ'
'Ετοιμάσατε τfιν όδον κυρίου,
w-θείας ποιείτε τΟ:ς τρίβους α-Uτου.

4

Αύτος δε ό 'Ιωάννης εiχεν το ενδυμα αύτου απο τριχ&ν

καμήλου κα! ζώνην δερματίνην περl τήν όσφi>ν αύτου, ή δε
τροφη ilν α-Uτου άκρίδες καt μέλι aγριον. 5 τότε έξεπορεύετο
προς αύτον 'Ιεροσόλυμα καl. π&σα ή 'Ιουδαία καl. π&σα ή

205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1424 1505
[Ε Σ] Leι·r

(it•) syr"'·"

aπη

Β)'Ζ

eth geo slav (Diatessaron'"") Proclus

19 φαίνεται κατ" οναρ Μι 1.20; 2.12 20 τεθνήκασιν ... ψυχήν Εχ 4.19 22 χρηματισθείς
... οναρ Μι 2.12 22-23 τiχ μέρη ... Ναζαρέτ Mk 1.9: Lk 1.26: 2.39; Jn 1.45-46 23 Ναζωραίος
κληθήσεται Jdg IJ.5. 7: !s 11. Ι; 53.2
3.2 Μετανοείτε ... ούρανίi!ν Μι 4.17: 10.7: Mk 1.15 3 Φωνi, ... αύτοϋ Js 40.3 4 το
ί'νδυμα ... όσφiιν αύτοϋ 2 Kg' Ι .Η

7

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ

3.6·16

περίχωρος του Ίορδάνου, 6 κ:α\. έβαπτίζοντο έν τψ 'Ιορδάνη
ποταμψ ύπ. αύτου έξομολογούμενοι τaς άμαρτίας αύτων.
7 Ίδιbν δΕ. πολλους των Φαρισαίων κ:α\. Σαδδουκαίων έρχο

μένους έπt το βάπτισμα αύτου εtπεν αύτο'i:ς. Γεννήματα έχιδνων,
τίς ύπέδειξεν ύμΊν φυγε'i:ν άπο της μελλούσης όρ-yilς;

8 ποιή

σατε ο.\'Jν κ:αρπον &ξιον της μετανοίας 9 κ:α\ μη δόξητε λέγειν
έν έαυτοΊς, Πατέρα ί::χομεν τον Άβραάμ. λέγω γaρ ύμ'i:ν οτι
δύναται ό θεος έκτων λίθων τούτων έγε'i:ραι τέκνα τφ Άβραάμ.

10 ηδη δΕ. ή άξίνη προς την pίζαν των δένδρων κ:ε'i:ται· πaν ο.\'Jν
δένδρον μη ποιουν κ:αρπον κ:αλον έκκόπτεται κ:α\. εiς πυρ
βάλλεται. 11 έγιΟ μΕ.ν ύμaς βαπτίζω έν ϋδατι είς μετάνοιαν,

ό δΕ. οπίσω μου έρχόμενος ίσχυρότερός μού έστιν, o.f> ούκ είμ\
ίκανος τa ύποδήματα βαστάσαι·

πνεύματι άγίφ κα\. πυρί·

αύτος ύμaς βαπτίσει έν

12 o.fi το πτύον έν τn χειρ\. αύτου

καt διακαθαριε'i: τΊ,ν (iλωνα αύτου κα\. συνάξει τον σΊτον αύτου
εiς την άποθήτην, το δΕ. aχυρον κατακαύσει πυρt άσβέστφ.
The

Bapιism

(Mk

1.9-Ι Ι:

of Jesus

Lk :i.21-22)

13 Τότε παραγίνεται ό Ίησους άπο της Γαλιλαίας έπ\ τον
Ίορδάνην προς τον Ίωάννην του βαπτισθηναι ύπ' αύτου. 14 ό
δΕ. 'Ιωάννης διεκώλυεν αύτον λέγων, ΈγιΟ χρείαν ί::χω ύπο σου
βαπτισθηναι, κ:α\. συ ί::ρχη πρός με; 15 άποκριθε\.ς δΕ. ό Ίησους
εtπεν προς αύτόν, 'Ά.φες aρτι, οϋτως γaρ πρέπον έστl.ν ήμΊν
πληρωσαι πaσαν δικ:αιοσύνην. τότε άφίησιν αύτόν. 16 βαπτι
σθε\.ς δΕ. ό Ίησους εύθυς άνέβη άπο του ϋδατος κα\. ίδου

Τ~νεψχθησαν [αύτψ] 1 οί ούρανοί, κα\ εtδεν [το] πνε-Uμα [του]
1
16 {C} αύτίρ Ν' C D"'PP L W Δ 0233 f' f" 28 33 157 180 205 565 579
597 700 892 1006 1Ο10 1071 1241 1243 1292 1424 1505 Βγ~ [Ε Ρ Σ] Lecι

7 Γεννήματα έχιδνοον Μι 12.34; 23.33: Lk 3.7 τίς ... όργfiς Μι 23.33; Lk 21.23: Ro 1.18:
2.5: 5.9; Eph 5.6: Col 3.6: 1 Th Ι.ΙΟ: Re 6.16-17 9 Πατέρα ... Άβραάμ Jn 8.33. 37. 39;
Ro 4. 12 10 πίiν ... βάλλεται Μι 7. 19: Lk 13.7, 9: Jn 15.6 11 έγώ ... ϋδατι Jn 1.26. 31, 33;
Ac 1.5; 11.16 βαπτίζω ... μετάνοιαν Ac 13.24; 19.4 ό δέ ... έρχόμενος Μι 11.3: Jn l.15
οίι ... βαστάσαι Ac 13.25 αύτός ... άγίφ Jn l .33: Ac 1.5: 11 .16 12 συνάξει ... άποθήκην
Μι 13.30 16 εiδεν ... αύτόν Jn 1.32

3.17--4.6
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θεού καταβα\νον ώσει περιστερaν [και] έρχόμενον 2 έπ' αύτόν·

17 κα1. iδοlι φωνl~ έκ τ&ν ούραν&ν λέγουσα, οLτός έστιν ό υίός
μου ό άγαπητός, έν φ εύδόκησα.
The Temptation of Jesus
(Mk 1.12-13; Lk 4.1-13)

4

Τότε ό 'Ιησούς άνήχθη είς τi~ν ερημον ύπο του πνεύματος

πειρασθηναι ύπο του διαβόλου. 2 και νηστεύσας ήμέρας
τεσσεράκοντα και νύκτας τεσσεράκοντα, ϋστερον έπείνασεν.

3 Και προσελθrον ό πειράζων εiπεν αύτ<ρ, Εί υίος εi του θεού,
είπε 'ίνα οί λίθοι ο-bτοι aρτοι γένωνται. 4 ό δΕ: άποκριθε1.ς
εiπεν, Γέγραπται,
Ούκ έπ' άρτφ μόνφ ζήσεται ό άν1'ρωπος,
άλλ' έπi παντi pήματι έκπορευομένφ
διΟ. στόματος 1'εοίi.

5 Τότε παραλαμβάνει αύτον ό διάβολος είς τl~ν άγίαν πόλιν και
εστησεν αύτον έπ1. το πτερύγιον του ίερο\J 6 και λέγει αύτ<ρ, Ei
υίος εi του θεου, βάλε σεαυτον κάτω· γέγραπται γaρ οτι
Τοiς άγγέλοις αύτοίi έντελεiται περi σου
και έπi χειρmν άροίiσίν σε,
μήποτε προσκόψης προς λί1'ον τον πόδα σου.

it'· '"'· '· '· ''· r. rr'. • 1· ''·' vg syrr· ''· ''"' coρm''·"" ann eth geo slav Irenaeus•• Ps-Hippolytus
Eusebius Basil Ps-Justin Chrysostom; Chromatius Jerome Augustine Speculum // omit (seeLk 3.21)Ν* Β /211 /1627 vg"'" syr·' cορ~ geo 8 lrenaeus'"
Cyήl-Jerusalem Didymusd"'; Hilary Ps-Vigilius NIV REB BJ NBS ΤΟΒ ΒΤΙ
EU
' 16 {C} κα\ έρχόμενον Ν' C D L W Δ 0233 f' f" 28 33 157 180 205 565
579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1424 1505 Byz [Ε Σ] Lect
it"· r.' vg'' syr· '· Ρ· '· <r,ιr aπη eth geo slaν Irenaeus'' (Ps-Hippolytus) (Eusebius) Basil
Cyril-Jerusalem Chrysostom Proclus; Speculum // έρχόμενον Ν* Β 1890 it'· '"'· b.
1
'· '' • «." vg cop"" Irenaeus'"'; Hilary Jerome Augustine Ps-Vigilius REB EU // οmίι
(828 ίιιc/ιιι/ίηg έπ · αύτόν) (l 1627 inc·/ιιding ώσε\ περιστεράν) cop" ""''
17 άrτός ... εύδόκησαGn 22.2; Ps 2.7; ls42.l; Mt 12.18; 17.5; Mk 9.7; Lk 9.35: 2Pe 1.17
4.1 πειρασθηναι ... διαβόλου He 2.18; 4.15 2 νηστεύσας ... νύκτας τεσσεpάκοντα
Εχ 34.28 3 Εί ... θεο\ι Mt4.6: 27.40 4 Ούκ ... θεου Dt 8.3 5 τiιν ... πόλ1ν Ne 11. Ι: (.ς 52.1;
Mt27.53;Re 11.2:21.2. 10:22.19 6 Εί ... θrο'ίrΜι4.3:27.40 Τοίς ... πόδασουΡs91.Ι Ι-12
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4.7-16

7 Εψη αυτφ ο 'Ιησούς, Πάλιν γέγραπται, Ούκ έκπειράσεις
κύριον τον θεόν σου. 8 Πάλιν παραλαμβάνει α-Uτον ό διά
βολος είς ορος ύψηλον λίαν κα1. δείκνυσιν αυτφ πάσας τaς

βασιλείας του κόσμου κα\ τ!~ν δόξαν αύτ&ν 9 κα1. εiπεν αυτφ,
Ταύτά σοι πάντα δώσω, εαν πεσών προσκυνήσης μοι. 10 τότε
λέγει α-Uτφ ό 'Ιησούς, 'Ύ παγε 1 , Σατανά· γέγραπται γάρ,
Κύριον τον θεόν σου προσκυνήσεις
και αύτφ μόνφ λατρεύσεις.
11 Τότε άφίησιν αύτον ό διάβολος, κα1. ίδοi> ayyελοι προσηλθον
καl διηκόνουν αύτφ.
The Beginning of the Galilean Ministry
(Mk 1.14-15; Lk 4.14-15)

12 Άκούσας δr οτι 'Ιωάννης παρεδόθη άνεχώρησεν είς τΊ,ν
Γαλιλαίαν. 13 κα1. καταλιπών τΊ,ν Ναζαρa έλθών κατψκησεν
είς Καφαρναο\Jμ τf~ν παραθαλασσίαν εν όρίοις Ζαβουλών κα1.
Νεφθαλίμ· 14 ϊνα πληρωθ] το pηθrν διa Ήσα·ιου τού προ
φήτου λέγοντος,
15 Γij Ζαβουλών και γij Νεφθαλίμ,
όδΟν θαλάσσης, πέραν του Ίορδάνου,
Γαλιλαία των έθνων,
16 ό λαος ό καθήμενος έν σκότει
φιί)ς είδεν μέγα,
και τοϊς καθημένοις έν χώpf!. και σκιq. θανάτου
φίσς άνέτειλεν αύτοϊς.

' 10 {Α} ϋπαγε Ν Β C"'d Ρ W Δ Σ 0233 f' f 13 565 579 700 892* 1253 it'"
syr<" Ρ'' cop"m·''. '"0 ' · " " geo slaν"'" Diatessaron""" Origen Asteriusm'' Ps-lgnatius;
Tertullian Hilary Chromatius Jerome // ϋπαγε όπίσω μου (see 16.23; Mk 8.33)
C 2 DLZ2833157180205597828892' 10061010107112411243 1292
1424 1505 Byz [Ε] Lect itl"'"'>· h.(c). d.ιπ'.s'>. h.Ι vgm<.ιm"Ι syr·<»· h •iιh • cop"m'" ""m" arm
eth slavm" geo 8 Diatessaron"' Peter-Alexandria Asterius Athanasius Chrysostom
Nestorius; (Ambrose) (Augustine) P>-Vigilius NIV
νg

7 Ούκ ... σου Dt 6.16; (l Cor 10.9) 9 πεσ<;>v πpοσκυvήσnς Dn J.5. 1Ο, 15; Mt 2.11; 18.26;
4.ΙΟ; 5.14; 7.1l:l1.16; 19.4. ΙΟ: 22.8 10 Κίιp10v ... λατpεύσεις Οι 6.13
12 Ίωάνvης παρεδόθη Mt 14.3; Mk 6.17: Lk 3.20: Jn 3.24 13 κατψκησεv είς Καφαpvαούμ
1n2.12 l5-16!s9.l-2 l6Lkl.79

1Cor14.25; Re

ΚΑΤ Α ΜΑΘΘΑΙΟΝ

4. 17-24

ιο

17 Άπο τότε ilρξατο ό 'Ιησούς κηρύσσειν κα1. λέγειν, Μετα
νοε'iτε· Τiγγικεν γαρ 2 ή βασιλεία τό':ιν ούρανό':ιν.
The Calling of Four Fishennen
(Mk 1.16-20: Lk 5.1-11)

18 Περιπατrον δε παρα τl~ν θάλασσαν τfjς Γαλιλαίας εlδεν
δύο άδελφούς, Σίμωνα τον λεγόμενον Πέτρον και Άνδρέαν τον
άδελφον αύτου, βάλλοντας άμφίβληστρον είς τi~ν θάλασσαν·

1lσαν γαρ άλιε'iς.

19 κα1. λέγει αύτο'iς, Δεύτε οπίσω μου, κα1.
20 οί δε εύθέως άφέντες τα
δίκτυα ήκολούθησαν αύτφ. 21 Κα1. προβας έκε'iθεν εiδεν

ποιήσω ύμίiς άλιεi:ς άνθρώπων.

aλλους δύο άδελφούς, Ίάκωβον τον του Ζεβεδαίου κα1. 'Ιωάννην
τον άδελφον αύτοίJ, έν τφ πλοίφ μετα Ζεβεδαίου του πατρος

αύτrον καταρτίζοντας τα δίκτυα αύτrον' κα1. έκάλεσεν αύτούς.

22 οί δε εύθέως άφέντες το πλο'iον κα1. τον πατέρα αύτό':ιν
ήκολούθησαν αύτφ.
Ministeήng Ιο

a Great Multitude

(Lk 6.17-19)

23 Κα1. περιΤ]γεν έν ολη ή1 Γαλιλαίι;ι διδάσκων έν τα'iς
συναγωγα'iς αύτrον κα1. κηρύσσων το εύαγγέλιον τfjς βασιλείας
κα1. θεραπεύων πίiσαν νόσον κα1. πίiσαν μαλακίαν έν τφ λαφ.
24 καl άπΤjλθεν ή άκοl~ αύτου εiς ολην τi~ν Συρίαν· καl.
προσήνεγκαν αύτφ πάντας τούς κακrος Ε:χοντας ποικίλαις νόσοις
κα1. βασάνοις συνεχομένους [κα1.] δαιμονιζομένους καl. σελη
νιαζομένους κα1. παραλυτικούς, και έθεράπευσεν αύτούς.

2
17 {Α} μετανοείτε, i]γγικεν γάρ (see 3.2) ~ Β C D L W Δ Θ''d 0233 f1 f' 3
28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292
1424 1505 Β_νz [Ε Ρ Σ] Lect it'·'"'·"·'·d. r. rr'·•'·"·' νg syri'· h.P'1""' cop"""'"· "'''·"" aππ eth

geo slav Oήgen Ba.~il Didymus Chrysostoιn Severiaπ Marcus-Eremita Cyril
Hesychius Theodoret; Ambrose Chromatius Jerome Augustiπe // μετανοεiτε,
i]γγ1κεν syri'' 1"'' cop""'"'"'"' 11 ijγγ1κεν it' syr·' mss"' •00'''"d"b (Eusebius)
17 Μετανοείτε ... ούρανwν Mt 3.2: 10.7
Mk 1.39 24 Mk 6.55-56

18 δύο ... αύτοίJ Jn 1.40-41

23 Μι 9.35:

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ

11

4.25-5.8

25 κα1. ήκολούθησαν αύτψ οχλοι πολλο1. άπο της Γαλιλαίας κα1.
Δεκαπόλεως κα1. 'Ιεροσολύμων κα1. 'Ιουδαίας κα1. πέραν του
Ίορδάνου.
The

Seπnon

on the Mount

Matthcv.· 5-7

5

Ίδών δk τους οχλους άνέβη είς το ορος, κα1. καθίσαντος

αuτοί> προσfιλθαν αύτφ οί μαθητα\. αύτου·

2

κα\. άνοίξας το

στόμα αuτου εδίδασκεν αύτους λέγων'
The

Β eati tudes

(Lk 6.20-2.1)

4

Μακάριοι οί πτωχο1. τψ πνεύματι,
οτι αύτ&ν εστιν ή βασιλεία των ούρανών.
μακάριοι οί πενθοί>ντες,

5

μακαριοι οι πραεις,

6

οτι αύτο\. κληρονομήσουσιν τ!~ν γfιν. 1
μακάριοι οί πειν&ντες καί διψ&ντες τ!~ν δικαιοσύνην,
οτι αύτοί χορτασθήσονται.

7

μακάριοι οί ελεήμονες,

8

οτι αύτο1. ελεηθήσονται.
μακάριοι οί καθαροί τn καρδίq,
οτι αuτοί τον θεον οψονται.

3

οτι αύτο1. παρακληθήσονται.
'

.

-

4-5 {Β} 4 μακάριοι ... παρακληθήσονται. 5 μακάριοι ... τήν -γίjν. Ν Β C
W Δ Θ f' f" 28 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241
1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε Σ] Lect ith.1.4 syr'·P·h·Ι" 1 cop''""''·"" aιm eth
1

geo slav Macarius/Symeon Chrysostom 112 ; Tertullian Chromatius // 5 μακάριοι
... τfiv -γίjν. 4 μακάριοι ... παρακληθήσονται. D 33 it'-'"""•· 111 -• 1·h·'·' vg syr
cop"''m' Origen Eusebian Canons Chrysostom 112 Theodoret''"; Hilary Ambrose
Jerome Augustine ΤΟΒ
25 Mk 3.7-8
5.4 οί πενθοuντες ... παρακληθήσονται ls 61.2-3 5 οί πραείς ...
έλεήμονες ... έλεηθήσονται Μι 18.33; Jas 2.13 8 Ps 24.3-4

-yiiν

Ps 37.11

7

οί

5.9-16

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ

12

μακάριοι οί είρηνοποιοί,

9

οτι αύτο1. υίο1. θεου κληθήσονται.
μακάριοι οί δεδιωγμένοι ίfνεκεν δικαιοσύνης,
οτι αύτων έστιν ή βασιλεία των ούρανων.
11 μακάριοί έστε οταν όνειδίσωσιν ύμίiς καl. διώξωσιν κα1.
εϊπωσιν πίiν πονηρον καθ' ύμων [ψευδόμενοι] 2 ίfνεκεν έμο\>.
12 χαίρετε καl. άγαλλιίiσθε, οτι ό μισθος ύμων πολυς έν τοίς
ούρανοίς οϋτως γaρ έδίωξαν τους προφήτας τους προ ύμων.

10

Salι

and Light

(Mk 9.50: Lk 14.34-35)

13 Ύμείς έστε το aλας της γης έCι.ν δε το aλας μωρανθ-ft, έν
τίνι άλισθήσεται; είς ούδεν ίσχύει rτι εί μη βληθεν rξω
καταπατείσθαι ύπο των άνθρώπων. 14 Ύ μεις έστε το φως
του κόσμου. ού δύναται πόλις κρυβfjναι έπάνω ορους κειμέ
νη· 15 ούδε καίουσιν λύχνον καt τιθέασιν αύτον ύπο τον
μόδιον άλλ' έπ1. τi~ν λυχνίαν, καl λάμπει πίiσιν το'iς έν τn οίκί~.
16 οϋτως λαμψάτω το φως ύμων rμπροσθεν των άνθρώπων,
οπως ϊδωσιν ύμων τα καλλ rργα κα1. δοξάσωσιν τον πατέρα
ύμων τον έν το'iς ούρανοίς.

'11 {C} ψευδόμενοι Ν Β C W Δ Θ f 1 f 13 28 33 157 180 205 565 579 597
700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε Σ] Lect it''·
1

""'· r. rr . ι. 4 vg syr<· Ρ· h. ""' cap~· meg."" aπn eth geo slaν Origen 112 Basil Apostolic

Constitutions Gregory-Nyssa Didymus Epiphanius Chrysostom Cyri1 Hesychius
Theodoret; Chromatius 1n Jerome Rufinus Augustine6111 // omίt D iιb.c. d. • 1· h. • syr'
Origen 112 ; Tertullian Hilary Lucifer Ambrosiaster Ambrose Chromatius 112 Augustine5111 Speculum REB
9 είρηνοποιοί He 12.14; Jas 3.18 10 μακάριοι ... δικαιοσύνης 1 Pe 3.14 11 Mt 10.22;
1 Pe 4.14 12 οϋτως ... προφήτας 2Chr 36. 16; Μτ 23.30, 37; Ac 7.52; He 11.32-38;
Jas 5.10 14 το φως του κόσμο\> Jn 8.12; 9.5; Php 2.15 15 Mk 4.21: Lk 8.16; 11.33
16 Eph 5.8-9; 1 Pe 2. 12
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ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ

5.17-24

Teaching about the Law

17 Mii νομίσητε Οτι iιλθοv καταλ\>σαι τΟν νόμον Τι τους
προφήτας ούκ -ίlλθον καταλυσαι άλλ& πληρ&σαι. 18 άμηv
γCι.ρ λέγω ύμιv· ίfως av παρέλθn ό ούρανος και ή γη, ί&τα ΕΥ η μία
κεραία ού μη παρέλθn άπο του νόμου, ίfως av πάντα γένηται.

19 ος έαv ο-δν λύση μίαν τ&ν έντολ&ν τούτων των έλαχίστων
καl. διδάξη οϋτως τους άνθρώπους, έλάχιστος κληθήσεται έν τfj

βασιλείι;ι τ&ν ούραν&V" ος δ' av ποιήση κα\. διδάξη, οtτος μέγας
κληθήσεται έν τfj βασιλείι;ι τ&ν ούραν&ν. 20 λέγω γCι.ρ ύμ!ν
οτι έ&ν μη περισσεύσn ύμ&ν ή δικαιοσύνη πλεtον τ&ν γραμμα
τέων κα\. Φαρισαίων, ού μη είσέλθητε είς την βασιλείαν τ&ν
ούραν&ν.
Teaching about Anger

21 Ήκούσατε οτι έρρέθη τοις άρχαίοις, Ού φονεί1σεις· ος
δ' av φονεύσn, εvοχος εσται τfj κρίσει. 22 έγώ δf: λέγω ύμ!ν οτι
πας ό όργιζόμενος τφ άδελφφ αύτου 3 εvοχος εσται τfj κρίσει· ος
δ' av εί'πη τφ άδελφφ αύτου, 'Ρακά, εvοχος εσται τφ συνεδρίψ
ος δ' aν εί'πη, Μωρέ, Ιίνοχος Ιίσται είς τliv γέενναν του πυρός.
23 έαv ο-δν προσφέρης το δ&ρόν σου έπ\. το θυσιαστήριον κάκει
μνησθfjς οτι ό άδελφός σου Ιίχει τι κατ& σου, 24 aφες έκει το
δ&ρόν σου Ιίμπροσθεν του θυσιαστηρίου κα\. ϋπαγε πρώτον
διαλλάγηθι τφ άδελφφ σου, κα\. τότε έλθών πρόσφερε το δ&ρόν
·' 22 {Β} αύτου ςp 64 Κ* Β 1292 it'"' νg eιhm' Oήgen mss"''· '" Λ"" 11 '""'' TheodoreHeraclea Theodore"'· '" Α"""'"""'; Tertullian''d Chromatius Jerome Augusιine 314
Greek mss"'' ωΑ"'"'""' // αύτο\J είκ-\1 Ι'\ 2 D L W Δ Θ 0233 Jl f'' 28 33 157
180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1342 1424 1505
Byz [Ε Σ] Leι·ι it'·b.c.d.r.πι.,ι.h.k.l.q νg""' syr'·'·P· 1'-P' 1 cop"'·mog.bu arm eιhTH geo slaν
Irenaeus 1" mss"'· '" 00 •'" Eusebius Basil Apostolic Constitutions mss""· τu Αpοιι;""''
Ps-Justin Chrysostom Cyήl Theodoret; Cypήan Hilary Lucifer mss'" 001 '"'m'
Augustine 114 Speculum
17 Mt 3.15; Ro 3.31 18 εως ... νόμου Lk 16.17; 21.33 19 ος ... έλαχίστων Jas 2.ΙΟ
21 Οίι φονεύσεις Εχ 20.13; Dt 5.17 (Mt 19.18; Mk 10.19; Lk 18.20; Ro 13.9; Jas 2.11);
(Εχ 21. 12; Lv 24. 17) 22 πiiς ... άδελφψ αύτο\ι 1 Jn 3. 15

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ

5.25-~2

σου.

14

25 1σθι εύvοωv τφ Ο:ντιδίκφ σου ταχύ, ίίως οτου εi μετ'

αύτου εν τη όδφ, μήποτέ σε παραδφ ό Ο:vτίδικος τφ κριτη καl ό

ιφιτης τφ ύπηρέτn και είς φυλακi~ν βληθήσn· 26 Ο:μηv λέγω
σοι, ού μη εξέλθnς εκείθεν, ίίως &ν Ο:ποδ<ρς τον ί:iσχατον
κοδράντην.
Teaching about Adultery

27 Ήκούσατε οτι f,ρρέθη, Ού μοιχεύσεις. 28 έγώ δε λέγω
ύμίν οτι πaς ό βλέπων γυναίκα προς το έπιθυμησαι αύτηv Τ\δη
έμοίχευσεν αύτf~ν έv τη καρδί~ α-Uτου. 29 εi δε ό όφθαλμός
σου ό δεξιος σκανδαλίζει σε, ί:iξελε αυτον και βάλε Ο:πο σου·
συμφέρει γάρ σοι ϊνα Ο:πόληται ΕΥ των μελωv σου καl μη ολον το
σωμά σου βληθΊΊ εiς γέενναν. 30 και εί ή δεξιά σου χεlρ
σκανδαλίζει σε, ί:iκκοψον αυτην και βάλε Ο:πο σου· συμφέρει γάρ
σοι 'ίνα Ο:πόληται εν των μελών σου καt μη ολον το σώμά σου είς
γέενναν Ο:πέλθn.
Teaching about Divorce
19.9: Mk 10.11·12: Lk 16.1~)

(Μι

31 Έρρέθη δέ, 'Ός δ.ν άπολύση τfιν γυναiκα αύτου, δότω
αύτft άποστάσιον. 32 έγώ δε λέγω ύμίν οτι πaς ό άπολύων τi~ν
γυναίκα αυτου παρεκτος λόγου πορνείας ποιεί αύτηv μοιχευ
θηναι, και ος έαv Ο:πολελυμένην γαμήσn, μοιχaται 4 •

' 32 {Β} κα\ ος έfι.ν (οι· &ν) άπολελυμένην γαμήσn, μοιχίiται Ν (L 579
1241 γαμήσει) W Δ Θ 0250 f' f" 28 33 157 180 205 565 597 700 892 1006
1Ο1 Ο 1071 1243 1292 1342 1424 1505 aπn eth Byz [Ε Σ] Lect ith syr" cop""''· 00
Basil Chrysostom // κα\ ό άπολελυμένην γαμήσας μοιχίiται (see Lk 16.18)
Β (828 1184 κα\ ος) (geo) slaν Origen (κα\ ος έfι.ν ... γαμήσn οι· κα\ ό ...
γαμήσας μοιχίiται ίt'"'·'·'·"ι_,ι_, νg syr'·"·P· 1'' 11 cop'" Tertullian Jerome Augustine111) // oιnit D it'· •. d ' mss"'· '" 0 "«"; Zeno Chromatius Augustine 112 Greek and
Latin m.ss•κ~. io Auί! 11 ' 1 il'h.' Speculum
25-26 ό κριτής ... ιωδράντην Μι 18.34-35: Lk 12.58-59 27 Ού μοιχεύσεις Εχ 20.14;
5.18 (Μι 19.18: Mk 10.19: Lk 18.20: Ro 13.9: Jas 2.11) 29-30 Μι 18.!!-9; Mk 9.43-47
31 ··ας ... άποστάσιον Dι 24.1 (Μι 19.7: Mk 10.4) 32 1Cor7.ΙΟ-11
Οι

15

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ

Τ eaching

about Oaths

33 Πάλιν ήκούσατε οτι έρρέθη το'iς άρχαίοις, Ούκ έπι
ορκήσεις, άποδώσεις δε τφ κυρίφ τους δρκους σου.
34 έγrο δε λέγω ύμίν μη όμόσαι ολως μήτε έν τφ ούρανiρ, οτι
θρόνος έστlν του θεου, 35 μήτε έν τfι γfι, οτι ύποπόδιόν έστιν των
ποδών αύτου, μήτε είς 'Ιεροσόλυμα, οτι πόλις έστιν του μεγάλου
βασιλέως, 36 μήτε έν τfι κεφαλfι σου όμόσnς, οτι ού δύνασαι
μίαν τρίχα λευκi~ν ποι11σαι η μέλαιναν. 37 εστω δε ό λόγος
ύμ&ν ναl. ναί, οϋ ου· το δε περισσον τούτων έκτου πονηρου έστιν.
Teaching about Retaliation
(Lk 6.29-JU)

38 Ήκούσατε οτι έρρέθη, Όφ-θαλμον άντi όφ-θαλμοίJ και
όδόντα άντi όδόντος. 39 έγι:Ο δε λέγω ύμίν μη άντιστllναι τψ
πονηρψ· άλλ' οστις σε pαπίζει είς τi~ν δεξιaν σιαγόνα [σου],
στρέψον αύτφ και την &λλην· 40 και τψ θέλοντί σοι κριθηναι
και τον χιτ&νά σου λαβε'iν, &φες αύτφ και το ίμάτιον· 41 και
οστις σε aγyαρεύσει μίλιον εν, ϋπαγε μετ' αύτου δύο. 42 τφ
αίτουντί σε δός, και τον θέλοντα aπο σου δανίσασθαι μη

άποστραφfις.
Love for Enemies
(Lk 6.27-28. J2-J6)

43 Ήκούσατε οτι έρρέθη, Άγαπήσεις τον πλησίον σου
και μισήσεις τον έχθρόν σου. 44 έγrο δε λέγω ύμίν, άγαπΟ:τε
τους έχθρους ύμ&ν 5 και προσεύχεσθε ύπερ των διωκόντων
5
44 {Α} ύμ&ν (see footnote 6) Κ Β f 1 205 it' syr' cop'"· "'''' Theophilus
Irenaeus1"' "d Oήgen Adamantius; Cypήan Faustus-Mileνis // ύμ&ν, εύλογείτε

33 Oύκ ... σoυLv19.12;Nu30.3;Dt23.22 34-35 μήτε ... γfίJas5.12 34 ούpανifι ... θεοϋ
ls 66.1; Mt 23.22: Ac 7.49 35 yf\ ... αύτοϋ ls 66.Ι; Ac 7.49; Jas 5.12 πόλις ... βασιλέως
Ps 48.2 37 Jas 5.12 ναί vαί. οϋ oiJ 2Cor1.17 38 'Οω'1αλμόv ... όδόντος Εχ 21.24; Lv 24.20;
Dt 19.21 39 pαπίζει ... σου Jn 18.22 40 ICor 6.7 43 Άγαπήσεις .. σου Lv 19.18
(Μι 19.19; 22.39; Mk 12.31; Lk ΙΟ.27: Ro 13.9; Ga 5. 14; Jas 2.8) 44 άγαπuτε ... ύμώv
Εχ 23.4-5; Pr 25.21: Ro 12.20 προσεύχεσθε ... ύμuς Lk 23.34; Ac 7.60; Ro 12.14; 1Cor4.12

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ

5.45-48

16

ύμaς6, 45 οπως γένησθε υίοι τού πατρος ύμ&ν τού έν ούρανο'iς,
οτι τον ilλιον αύτού άνατέλλει έπι πονηρους και άγαθους και

βρέχει έπl. δικαίους και άδίκους. 46 έCι.ν γaρ άγαπήσητε τους
άγαπ&ντας ύμaς, τίνα μισθον εχετε; ούχι καl. οί τελ&ναι το αύτο
ποιο\Jσιν; 47 και έaν άσπάσησθε τους άδελφους ύμών μόνον,
τί περισσον ποιε'iτε; ούχl. και οί έθνικοl. 7 το αύτο ποιούσιν;

48 'Έσεσθε ο-δν ύμεiς τέλειοι ώς ό πατi~ρ ύμών ό ούράνιος
τέλειός έστιν.

το-ίJς καταρωμένους ύμίiς 1071 186611016 cop""P' geo 1 (Athenagoras) CJement
Eusebius 112 (Theodoret); Tertullian // ύμίiJν, καλίiJς ποιεi:τε το'iς μισο:Uσιν ύμiiς
it'·'"""·n·ι.,ι.ι vg aπn"'" Eusebίus 112 Arsenius; Ambrose Chromatius Jerome Augustine // ύμ&ν, εύλογε'iτε τοiις καταρωμέvους ύμiiς, καλ&ς ποιεi:τε το'iς
μισο:Uσιν ύμiiς (see Lk 6.27-28) D' (D* ύμ'iν for jiι-st ύμiiς) L W Δ Θ f1 3

28 33 157 180 565 579 597 700 892 1006 1010 1241 1243 1292 1342
1424 1505 aπn"''' ethPP-ΠH> geo 2 slav Byz [Ε Σ] Lect it"d.r.h syr"·''"11 (syrP τόν
καταρώμενον)

cop""g (Chrysostom); (Lucifer) (Speculurn)
44 {Α} καl. προσεύχεσθε ύπερ τ&ν διωκόντων ύμίiς (see footnote 5) Ν Β f1
205 it' syr' ' cop"- "'Ρ' eιhm"" (Athenagoras) Origen;ιo (Adamantius); Tertullian
Cyprian Lucifer Jerome 2' 3 Faustus-Milevis Augustίne (Speculum) // κα\ προσ
εύχεσθε ύπέρ τίiJv έπηρεαζόvτωv ύμίiς (see Lk 6.28) 1241 1253 1547 1563
1858 11223 geo 1 Theophilus (Clement) Oιigen"6 (Chrysosto1n) // καί προσ
εύχεσθε ύπέρ τ&ν έπηρεαζόvτων ύμίiς καί διωκόντων ύμiiς D' (D* 157 οnιίι
firsι ύμiiς) L (W 1505 omit first καί) Δ Θ /11 28 (33 1342 1524 omit
6

secondύμiiς) 180 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1243 1292 1424
Byz [Ε Σ] Leι·t (176 προσέχετε for προσεύχεσθε) it'''· ιh>. '· ωJ. r. '"' syf PΙ. "· ιr•n ann
ethτH

geo 2 slav (Eusebius) Basil (Gregory-Nyssa) (Nilus) Arsenius; (Ambrose)
(Chromatius) // et orate pro pa.1·equentihus et ca/umniantibus νοs it""'· πι. gΙ. ι vg

Jeromeω
7
47 {8} έθvικοί Ν Β D Zf133 (205) 892 1071 1241 1424 it'·'"'·"·'·Hrrι_.ι,
vg syr<·"·"' cop'"·""''·""·'" eth geo' Basil; Cyprian Lucifer Chromatius Augustine // τελ&ναι (see 5.46) L W Δ Θ f 13 28 157 180 565 579 597 700 1006
1010 1243 1292 1342 1505 Byz [Ε Σ] Leι·t it" syrP geo 2 slav // τελίiJναι κα\ οί
άμαρτωλοί ann

45

οπως ... σύρανοiς

Eph 5.1

48 Lv 19.2;

Οι

18.13
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6.Ι-7

Teaching about Almsgiving

6

Προσέχετε [δε] την δικαιοσύνην ύμ&ν μη ποιεiν Εμπροσθεν

των άνθρώπων προς το θεαθηναι αυτοiς είδε μή γε, μισθον ουκ
εχετε παρiχ τφ πατρl. ύμ&ν τφ έν τοί:ς ουρανο'iς.

2 'Όταν ο-Ον ποιtlς έλεημοσύνην, μη σαλπίσnς εμπροσθέν
σου, ωσπερ οί ύποκριται ποιοί>σιν έν τα'iς συναγωγα'iς και έν τα'iς
pύμαις, οπως δοξασθ&σιν ύπο τ&ν άνθρώπων· άμην λέγω ύμ'iν,
άπέχουσιν τον μισθον αυτ&ν. 3 σου δε ποιοί>ντος έλεημοσύ

νην μη γνώτω ή άριστερά σου τί ποιε'i ή δεξιά σου, 4 οπως

n

σου ή έλεημοσύνη έν τφ κρυπτφ· καl. ό πατήρ σου ό βλέπων έν τφ
κρυπτφ άποδώσει σοι 1 •
Teaching about Prayer
(Lk 11.2-4)

5 Και οταν προσεύχησθε, ουκ εσεσθε ώς οί ύποκριταί, οτι
φιλοί>σιν έν τα'iς συναγωγα'iς και έν τα'iς γωνίαις τ&ν πλατειών
έστ&τες προσεύχεσθαι, οπως φαν&σιν το'iς άνθρώποις άμην
λέγω ύμiν, άπέχουσιν τον μισθον αυτων. 6 συ δέ οταν προσ
εύχn. εϊσελθε είς το ταμεiόν σου και κλείσας την θύραν σου
πρόσευξαι τφ πατρί σου τφ έν τφ κρυπτφ· καl. ό πατήρ σου ό
βλέπων έν τφ κρυπτφ άποδώσει σοι 2 • 7 Προσευχόμενοι δέ μη

1

4 {Β} σοι (see 6.6, 18) Ν Β D Ζ f' f 1J 33 205 1292 it'"' d. 111 'νg syr< cop"·

mc,. ""· 1"' Diatessaron''' Origen; Cyprian Chromatius Augustine Greek mss'" '0
'"'""'"' 11 σοι έν τiρ φανεpiρ L W Δ Θ 0250 13 28 157 180 565 579 597
(700) 828 892 1006 ΙΟΙΟ ΙΟ71 1241 1243 1342 1424 1505 Byz [Ε Σ] Lecι
(168 omit σοι) it'· b. '· r.• 1· "· Ι.•1 syr'· Ρ· "· Ρ"1 arm eth geo slav Diatessaron""" Basil
(Apostolic Constitutions) Nilus Chrysostom; Latin mss"' •0 Α 1""'""' Speculum
2
6 {Β} σοι (see 6.4, 18) Ν Β D Ζ f' 205 it'"" "· rrΙ. • νg syr<· '· "'1"" cop~· '"''·""
Diatessaron''' Origen Eusebius (Ps-Clementines); Hilary Ambrose Chromatius
Augustine // σοι έν τiρ φανεpiρ L W Δ Θ f 13 28 33 157 180 565 579 597 700
892 1006 lOIO l07l 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Σ] Lecι it"·
b.c.r.,i.,.1. •. 4 syr"·'·r•1m" arm eth geo slav Diatessaron~ Chrysostom Cyril
1 μή ... αύτοίς Mt 23.5 5 οπως ... άνθρώποις
ls 26.20 εϊσελθε ... πρόσευξαι 2 Kgs 4.33

Μι

6.16; 23.5

6

εϊσελθε

...

θύραν σου

6.8-ΙJ
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βατταλογήσητε οοπερ οί Εθνικοί, δοκουσιν γaρ οτι ΕΥ τn

πολυλογί~ αύτ&ν είσακουσθήσονται. 8 μη ο.Ον όμοιωθητε
αύτοίς οiδεv γaρ ό πατf~ρ ύμ&v 3 ώv χρείαν ί::χετε προ του ύμας
αιτησαι αυτον. 9 Οϋτως ο.Ον προσεύχεσθε ύμείς
Πάτερ ήμ&ν ό Εν τοίς ούρανοiς

άγιασθήτω το ονομάσου·
Ελθέτω ή βασιλεία σου·
γενηθήτω το θέλημά σου;
ώς ΕΥ ούραvφ και Επι -yί'ις
τον aρτοv ήμ&v τον Επιούσιον δος ήμίv σήμερον·
καt aφες ήμίν τα όφειλήματα ήμ&ν,
ώς και ήμεiς άφήκαμεν τοίς όφειλέταις ήμ&ν·
και μη είσενέγκnς ή μας είς πειρασμόν'

10

11
12

13

άλλα ρυσαι ήμας άπο του πονηροu 4 •

8 {Α} ο πατi,ρ ύμ&ν Ν* D L W ΖΔ Θ Ol 70v;d f1' 33 157 180 565 579 597
ΙΟΙΟ ΙΟ71 1241 1243 1292 1342 Byz [Ε G Σ] Lect it.. '"'·"·
1
'·'·" ·• ·"-'·ι.'·• νg syr·'·P·pa1 cop""·''' ann geo slaν DiatessaronΨ Origen 112 Basi\ 112 ;
Ambrosiaster Ambrose Chromatius Jerome Augustine //ο πατ1,ρ ήμ&ν f' 205
1184 Ι 387 1859 1 1074 //ο θεός ο πατ1,ρ ύμ&ν Ν 1 Β cop"· ""' 11 ο πατ1,ρ ύμ&ν ο
ούράνιος (see 6.14) 28 892"'' 1424 1505 syr" eth geo 8 (Origen 112 ) Basil 112
4 13 {Α} πονηρου. Ν Β D Ζ 0170 f 1 205 1547 it"·'"'·b.,.ni.h.Ι νg cop""•·boP'
Diatessaron"' Origen Cyril-Jerusalem•"b Gregory-Nyssa Cyril; Tertullian Cyprian Ambrosiaster Ambrose Chromatius Jerome 516 Augustine // πονηρου. άμήν
17 νg' 1 Jerome 116 fj ΠΟνηρου, Οtι σου έστιν ή βασιλεία Καl ή δύναμις Καl ή
δόξα είς τους αί&νας. άμήν. (.~ee 1Chr 29.11-13) L W Δ Θ 0233 f 13 28 33
180 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 (1342 syr
οmίι καί ή δύναμις) 1424 1505 Byz [Ε G Σ] Lect (11Ο16 οιnίt καί ή δόξα) it'· (y!
(it• 1 syrP οιnίι άμήν) (it' omit ή βασιλεία καί and καί ή δόξα and άμήν) syr"·"'1
cορ""Ρ' (cop"· ,,, Didache oιnit ή βασιλεία καί) arm eth geo slaν //πονηρού, οτι
3

700 892* 1006
1

σου έστιν ή βασιλεία καί ή δύναμις καί η δόξα του πατρός καί του υίου καί
του άγίου πνεύματος είς τους αi&νας. άμήν.
καί ή δόξα)

'10

ΝΟ

C: BJ

ΤΟΒ ΒΤΙ

157 ( 1253

οmίι καί ή δύναμις

// dash: NBS TOBm•

8 ο\δεν ... iiχετε Mt 6.32: Lk 12.30 9 άγιασθήτω ... σου Eze 36.23 10 γενηθήτω ... σου
Mt 26.42: Lk 22.42 12 Sir 28.2: Mt 18.32-33 13 μή ... πεφασμόν Sir 23.1: 33. Ι: Μι 26.41:
Lk 22.40 p\Jσαι ... πονηροίι Jn 17. 15: 2 Th 3.3: 2 Trn 4.18
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6.14-21

14 Έαν γαρ αφητε τοi:ς άνθρώποις τα παραπτώματα αυτων,
άφήσει κα\. ύμi:ν ό πατηρ ύμmν ό ούράνιος 15 έαν δε μη άψητε
τοi:ς άνθρώποις5, ούδε ό πατΤ,ρ ύμmν άφήσει τα παραπτώματα
ύμmν.
Teaching about Fasting

16 'Όταν δε νηστεύητε, μη γίνεσθε ώς οι υποκριτα\. σκυ
θρωποί, άφανίζουσιν γαρ τα πρόσωπα αύτmν οπως φανmσιν τοίς
άνθρώποις νηστεύοντες άμην λέγω ύμi:ν, άπέχουσιν τον μισθον
αύτmν. 17 συ δε νηστεύων &λειψαί σου τi~ν κεφαλi~ν κα\. το
πρόσωπόν σου νίψαι, 18 οπως μη φανΊlς το'iς άνθρώποις νη
στεύων άλλα τφ πατρί σου τφ έν τφ κρυφαίψ κα\. ό πατήρ σου ό
βλέπων έν τφ κρυφαίφ άποδώσει σοι 6 .
Treasure in Heaven
ίLk 12.υ-34)

19 Μη θησαυρίζετε ύμ'iν θησαυροi>ς έπ\. της Ύίlς. οπου σΤ,ς
και βρώσις άφανίζει κα\. οπου κλέπται διορύσσουσιν κα\.
κλέπτουσιν· 20 θησαυρίζετε δε ύμi:ν θησαυροi>ς έν ούρανφ,
οπου ο-Uτε σΤ,ς ο-Uτε βρώσις άφανίζει κα\. οπου κλέπται ού
διορύσσουσιν ούδε κλέπτουσιν· 21 οπου γάρ έστιν ό θησαυ
ρός σου, έκε'i εσται κα\. ή καρδία σου.
'15 {C} άvίJρώποις Κ D f' 205 892* it'·'"'·'·" 1·• 1 h.k.ι vg syr" cop""''·""•'
Chromatius'"" Augustine // άvίJρώποις τa παραπτώματα αύτrον Β L W Δ Θ

0233 f'' 28 33 157 180 565 579 597 700 892' 1006 1010 1071 1241 1243
1292 1342 1424 1505 Β.νz [Ε G Σ] LRct it"' r." vgm" syr h. •'1 cop'"· οοΡ' arm eth geo
slav Basil; Chromatius'"m NIV

• 18 {Α} σοt (see 6.4, 6) Ν Β D L W Θ 0250 f' f') 28 33 180 565 597 700
892 1006 1010 1292 1424 Byz•' [G Σ] LecfP' it'"'·'- ιr'. ι.q vg syr· Ρ· h.J"ιm" cop"· "'"·""
aπn'"" Petrus-Chrysologus; (Ambrose Chromatius Augustine Speculum ύμ\ν
far σοt) // σοι έν τiρ φανερiρ Δ 0233 157 205 579 1071 1241 1243 1342
1505 Βγz•' [Ε] LecfP•.AD (it"h.,.,ι.h.• ύμ\ν fοrσοι) syr""1m' armm" geo slav Diatessuron:.ιπn

14 Mk 11.25: Eph 4.32; Col 3.13

15

Μι

18.35

άν1~pώιτο1ς Mt 6.5: 23.5 19 Μή ... άφανίζΕΙ J•s 5.2-3
Μι 19.21: Mk 10.21: Lk 18.22: Col 3.1-2

16 "Όταν ... αύτων ls 58.5 οιτως ...
20 θησαυρίζετε ... ούρανψ Sir 29.11;
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The Light of

ιhe

20

Body

(Lk 11.34-36)

22 Ό λύχνος του σώματός έστιν ό όφθαλμός. εαν ο.Ον Τι ό
όφθαλμός σου άπλους, ολον το σ&μά σου φωτεινον εσται·
23 έaν δΕ: ό όφθαλμός σου πονηρος η. ολον το σ&μά σου

σκοτεινον εσται. εί ο.Ον το φ&ς το έν σο1. σκότος έστίν' το σκότος
πόσον.
God and Mammon
(Lk 16.13)

24 Ούδε1.ς δύναται δυσι κυρίοις δουλεύειν· η γaρ τον ενα
μισήσει κα1. τον ετερον aγαπήσει, η ένος aνθέξεται και του
έτέρου καταφρονήσει. ού δύνασθε θει'ρ δουλεύειν και μαμων(f.
Care and

Anxieιy

(Lk 12.22-34)

25 Διa τουτο λέγω ύμ'iν, μη μεριμνάτε ή1 ψυχn υμων τί
φάγητε
τί πίητε]7, μηδΕ: τι'ρ σώματι ύμ&ν τί ένδύσησθε. ούχι ή
ψυχΤι πλε'iόν έστιν της τροφης και το σώμα του ένδύματος;
26 έμβλέψατε είς τα πετεινa του ούρανου οτι ού σπείρουσιν
ούδΕ: θερίζουσιν ούδΕ: συνάγουσιν είς aποθήκας, και ό πατΤιρ
ύμ&ν ό ούράνιος τρέφει αύτά· ούχ ύμε'iς μάλλον διαφέρετε
αύτ&ν; 27 τίς δΕ: έξ ύμ&ν μεριμν&ν δύναται προσθε'iναι έπι
τΤιν ήλικίαν αύτου πηχυν ενα; 28 και περι ένδύματος τί
μεριμνάτε; καταμάθετε τα κρίνα του aγρου π&ς αύξάνουσιν·

[il

25 {C} η τί πίητε Β W f 13 33 157 205 13421547 it"'"·'·'·• 1·h.q cop""'".π-.g.bo
arm'"" geo 1• ΙΒJ slav Origen Basil 112 Evagrius Nilus Marcus-Eremita; (mss''"· 1°Joωme)
Speculum // κα! τί πίητε L Δ Θ 0233 (28 Ι071 1858 l ΙΟ 16 πίετε) 180 565
579 597 700 1006 ΙΟΙΟ 1241 1243 1292 1424 1505 Byz [Ε G Ν Σ] Lect
syri'·" geoA Basil 112 ; Augustine 113 LB // omit (~·ee Lk 12.22) Κ f' 892 it•·•· 1' 1·" 1 vg
syr'··P'1 cop""'" arm"'" Diatessaron''' Athanasius Chrysostom Cyril; Hilary Jerome
Augustine213 ΤΟΒ EU
7

26

23 i:ixν ... ~ Μι 20. !5; Mk 7.22 24 μαμων~ Lk 16.9 25 μfι μεριμνiiτε Php 4.6
i:μβλiψατε ... αύτά Ps Sol 5.9-11 ιχχ ούχ ... αύτών Μι 10.31; Lk 12.7, 24

21
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6.29-34

ού κοπιώσιν ούδε νήθουσιν 8 • 29 λέγω δε ύμίν οτι ούδε Σολο
μών έν πάση τfl δόξn αύτου περιεβάλετο ώς ev τούτων. 30 είδε
τον χόρτον του άγρου σήμερον οντα και αϋριον είς κλίβανον
βαλλόμενον ό θεος οϋτως άμφιέννυσιν, ού πολλφ μάλλον ύμaς,

όλιγόπιστοι; 31 μη ο{ιv μεριμνήσητε λέγοντες, Τί φάγωμεν; η,
Τί πίωμεν; η, Τί περιβαλώμεθα;

32

πάντα γaρ ταυτα τιΧ eθνη

έπιζητουσιν· οiδεν γιΧρ ό πατηρ ύμών ό ούράνιος οτι χρflζετε
τούτων άπάντων. 33 ζητε'iτε δε πρώτον την βασιλείαν [του
θεου] κ:αl τiiv δικαιοσύνην αύτου 9 , κα\. ταυτα πάντα προστε

θήσεται ύμ'iν.

34 μη ο{ιv μεριμνήσητε είς την αϋριον, ή γaρ

αϋριον μεριμνήσει έαυτής άρκετον τf1 ήμέρι;ι ή κακία αύτής.

"28 {Β} αύξάνουσιν· ού κοπιωσιν ούδέ νήθουσιν Ν' (Β κοπιούσιν)
(Θ νήθουσιν ούδέ κοπιόJσιν) f' (33 κοπιούσιν αιuiνήφουσιν) 205 (1071 αύ
ξάνει) it"·'"'·b.c.r.rr 1 .s 1 .h.ίkJ.Ι νg (syr') cop'""" geo 1·A slav Athanasius Chrysostom'om:
Hilary Augustine Speculum // ού ξαίνουσιν ούδέ νήθουσιν ούδέ κοπιόJσιν
// αύξάνει ού κοπιί! ούδΕ: νήθει (see Lk 12.27) L W Δ 0233 f'l 28 157

ι;:•νοd

180 565 579 597 700 892 1006 1010 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz
G Ν Σ] Lect (arm) Basil (Philo-Carpasia) Chrysostom 1'~ Nilus // αύξάνει
1009
9 33 {C} τΤ~ν βασιλείαν τού θεού καl. τΤ~ν δικαιοσύνην αύτού L W Δ Θ
0233* (0233' 0111ίtαύτού) f 1 f 13 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892
1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Ν Σ] Leι·ι it'·'"'·h·
[Ε

1. 1. h vg'1·ww syr· Ρ· "· Ρ"Ι copm'' arm eth'PP> geo 1· Α slaν Serapion Basil (Didymus112) Eνagrius Chrysostom 1112 Marcus-Eremita Cyril Theodoret John-Damascus: (Hilary) Chromatius Augustine 2Π // τΤ~ν βασιλείαν των ούρανων κα\ τΤ~ν
δικαιοσύνην αύτού / 858 (Clement) DHH //την βασιλείαν καl. τΤ~ν δικαιο
σύνην αύτού Ν (Β τΤ~ν δικαιοσύνην καl. τΤ~ν βασιλείαν αύτού) (1646 cop""b"
βασιλείαν αύτού) (ίt' Cyprian Augustine 517 δικαιοσύνην του θεού) it1 vg"
(Eusebius) (Gregory-Nyssa) (Didymus 112 ) Macarius/Symeon: Speculum ΤΟΒ //
τΤ~ν βασιλείαν του θεού 245 1 184 geo 8 Diatessaron"' Chrysostom 4112 ; Jerome 11 την βασιλείαν των ούρανων Justin Chrysostom'112
'· '· 11· g

29 Σολομ<ον ... αύτου t Kgs ΙΟ; 2Chr 9
33 Ps 37.4 34 μή ... έαυτfiς Εχ 16.4

32 οiδεν ... άπάντων Mt 6.8; Lk 12.30

7. Ι-12

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ

22

Judging Oιhers
(Lk 6.37-38. 41-42)

7

Μη κρίνετε, 'ίνα μη κριθητε· 2 έν φ γaρ κρίματι κρίνετε

κριθήσεσθε, κα\ έν φ μέτρφ μετρείτε μετρηθήσεται ύμίν.

3 τί

δΕ: βλέπεις το κάρφος το έν τφ όφθαλμφ τού άδελφού σου, την δΕ:
έν τφ σφ όφθαλμφ δοκον ού κατανοείς; 4 η π&ς έρείς τφ
άδελφφ σου, 'Αφες έκβάλω το κάρφος έκ τού όφθαλμού σου, κα1.
ίδου ή δοκος έν τφ όφθαλμφ σού; 5 ύποκριτά, εκβαλε πρ&τον
έκ τού όφθαλμού σου την δοκόν, κα1. τότε διαβλέψεις έκβαλείν

το κάρφος έκτου όφθαλμου του άδελφου σου. 6 Μη δ&τε το
aγιον το'iς κυσ1.ν μηδΕ: βάλητε τους μαργαρίτας ύμ&ν εμπροσθεν
των χοίρων, μήποτε καταπατήσουσιν αύτο-Uς έν τοίς ποσl.ν
αύτ&ν κα1. στραφέντες pήξωσιν ύμaς.
Ask. Seek, Knock
(Lk 11.9-13)

7 Αiτείτε κα1. δοθήσεται ύμίν, ζητε'iτε καl. εύρήσετε, κρούετε
κα1. άνοιγήσεται ύμ'iν· 8 πaς γaρ ό αίτ&ν λαμβάνει κα1. ό ζητ&ν
ευρισκει καΊ. τφ κρούοντι άνοιγήσεται. 9 η τίς έστιν έξ ύμ&ν
&νθρωπος, ον αίτήσει ό υίος αύτου &ρτον, μη λίθον έπιδώσει
αύτφ; 10 η καl. ίχθυν αiτήσει, μη οφιν έπιδώσει αύτφ; 11 εί
συν ύμείς πονηροΊ. οντες οϊδατε δόματα άγαθa διδόναι τοίς
τέκνοις ύμ&ν, πόσφ μaλλον ό πατηρ ύμ&ν ό έν τοίς ούρανο'iς
δώσει άγαθa το'iς αiτούσιν αύτόν.• 12 Πάντα συν οσα έaν
θέλητε 'ίνα ποι&σιν ύμ'iν οί &νθρωποι, οϋτως κα1. ύμε'iς ποιε'iτε
αύτο'\ς οtτος γάρ έστιν ό νόμος καΊ. οί προφflται.

"11 Question: AD NAm•
1 Μη κρίvετε Ro 2.1; 14.4. 10: 1 Cor 5.12: Jas 4.11 2 έv ,Ρ μέτριρ ... ύμiv Mk 4.24
7 Αίτείτε. καί δοθήσεται ύμίv Mk 11.24: Jn 14.13-14; 15.7: 16.23-24: Jas 1.5; 1Jn 3.22:
5.14-15 11 ό πατi~ρ ... αύτόv Jas 1.17 12 uuτος ... προφfiται Mr 22.40; Ro 13.8-ΙΟ
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The

7.13-16

Naπow Gaιe

(Lk 13.24)

13

Εiσέλθατε διa τflς στενflς πύλης οτι πλατε"i:α ή πύλη 1 και

εύρύχωρος ή όδος ή άπάγουσα είς τΤ,ν άπώλειαν και πολλοί
είσιν οί είσερχόμενοι δι' αύτης 14 τί2 στενi~ ή πύλη 3 και
τεθλιμμένη ή όδος ή άπάγουσα είς τΤ,ν ζωi~ν και όλίγοι είσιν οί
εύρίσκοντες αύτήν.
Α

Tree Known by Its Fruit
(Lk 6.43-44)

15

Προσέχετε άπο των ψευδοπροφητών, ο'ίτινες ερχονται

προς ύμίiς έν ένδύμασιν προβάτων, εσωθεν δέ είσιν λύκοι
&ρπαγες. 16 άπο τrον καρπών αύτ&ν έπιγνώσεσθε αύτούς. μήτι
συλλέγουσιν άπο άκανθrον σταφυλιΊς η άπο τριβόλων συκα;

w

1 13 {Β} ή πύλη Ν 1 8 c L
Δ Θ Γ Γ' 28 33 157 180 205 565 579 597 700
892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 B_vz [Ε G Ν Ο Σ] Lect
it'"'·'·rrι.,ι.ι., vg syr·P·h·r'' cop'"""'·"" aπη eth geo slav Origen•' 214 · 1" 112 Basil
Didymus 112 Chrysostom Cyήl; Jerome Augustine 112 // onιit Ν* / 211 it"•-•.h.'
νg'"" Oiatessaron Clement Naassenes'"· '" H;ppoιyιu< Hippolytus Oήgen"' 214 · 1" 112 Eusebius Oidymus 112 ; Cypήan Hilary Lucifer Augustine 112 Speculum BJ
'14 {Β} τί Ν 2 (8 2 τί δέ) C L W Δ Θ Γ Γ' 28 180 565 579 597 700* 892
1006 1241 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Ν Ο Σ] Lect it" '"'·•·'·' rrι.,ι '' ιω "vg
syr· r.h- ''1 (aπη) eth slav Didymus Macarius/Symeon; Cyprian Gaudentius Jerome
Augustine // οτι Ν* (Β* NIV EU οτι δέ) 157 700' 828 1010 1071 1243 Ι 184
/547 /673 /751 /859l1552 /AD vg'"' cop'">·'""-"'' geo Naassenes"'"""""°'Y'"'
Origen Ps-Justin; Ambrose Gregory-Elvira Speculum ΟΗΗ // καί 205 Chrysostom // omit (i11cludί111: στενΤ~ δέ) 2148 Diatessaron Cyril
1
· 14 {Α} ή πύλη Ν Β C (L 1241 οιnίtή) W Δ Θ Γ Γ' 28 157 180 205 565
579 597 700 892 1006 101 Ο 1071 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Ν Ο
1
Σ] Leι·t it'"""·'·'·" ·•'·'·' vg syΓ·•·h·"'' cop"·""'·"" aπη eth geo slav Origen 115 Basil
Didymus Macarius/Symeon Philo-Carpasia Chrysostom Cyril Theodoret; Ambrose Gaudentius Jerome 1111 Augustine 117 // onιit 544 it''.h.• Diatessaron Clement
Naassenes"""0 ";•ro'Y'"·' Origen415 Eusebius Gregory-Nyssa Ps-Justin Nilus Hesychius; Cyprian Gregory-Elvira Jeromeιoιι 1 Augustine 017 Speculum

14 τεθλιμμένη . . . ζωήν Ac 14.22 15 Προσέχετε
ψευδοπροφητων Μι 24.11. 24;
Lk 6.26; 2Pe 2.1; 1 Jn 4.1; Re 16.13 λύκοι Ει.e 22.27; Mt 10.16; Jn 10.12; Ac 20.29
16-17 Μι Ι 2.33, 35 16 άπο ... αύτούς Sir 27.6 μήτι ... σuκα Ja., 3. Ι 2

7.17-26
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17 οϋτως παν δένδρον άγαθον καρπο-Uς καλο-Uς ποιει, το δf.
σαπρον δένδρον καρπο-Uς πονηρο-Uς ποιεϊ 18 ού δύναται
δένδρον άγαθον καρπο-Uς πονηρο-Uς ποιεί:ν ούδf. δένδρον σαπρον
καρπο-Uς καλο-Uς ποιciν. 19 πCι.ν δένδρον μη ποιουν καρπον
καλον έκκόπτεται καί είς πυρ βάλλεται.
καρπών αύτών έπιγνώσεσθε αύτούς.

20 &ρα γε άπο τ&ν

1 Never Knew Υ ou
(Lk Ι 3.25-27)

21 Ού πας ό λέγων μοι, Κύριε κύριε, εiσελεύσεται είς τitν
βασιλείαν τών ούρανών' άλλ' ό ποιών το θέλημα του πατρός μου
του έν τοiς ούρανοί:ς. 22 πολλο\. έρουσίν μοι έν έκείνn τfl
ήμέρ~, Κύριε κύριε, ού τφ σφ όνόματι έπροφητεύσαμεν, κα\. τφ
σίρ όνόματι δαιμόνια έξεβάλομεν, κα\. τφ σφ όνόματι δυνάμεις
πολλaς έποιήσαμεν; 23 κα\. τότε όμολογήσω αύτοΊς οτι Ούδέ
ποτε εγνων ύμας άποχωρεί:τε άπ' έμου οί έργαζόμενοι τitν
,
'
ανομιαν.

The Two Foundations
(Lk 6.47-49)

24 πας αδν οστις άκούει μου τους λόγους τούτους κα\. ποιεi
αύτούς, όμοιωθήσεται 4 άνδρ\. φρονίμφ, οστις φκοδόμησεν αύτου

τi~ν οίκίαν έπί τitν πέτραν· 25 κα\. κατέβη ή βροχη κα\. Ίlλθον οί
ποταμο\. κα\. i:ίπνευσαν οί aνεμοι καl. προσέπεσαν τfl οίκίι;ι: έκείνn,
καί ούκ i:ίπεσεν, τεθεμελίωτο γaρ έπ\. τitν πέτραν. 26 κα\. πας ό
4
24 {Β} όμοιωθήσεται Ν Β Ζ Θ (f' add αυτόν) f 13 33 205 700 892 1071
1241 1866 it''-'"'· 0·'· 1,.1-' 1· 1 νg syfi'·''m"""'''"" cop"-m'' ann eth geo Oιigen Didymus

Philo-Carpasia Chrysostom Cyιil; Ambrose Jerome Augustine 11 θ // όμοιώσω
αυτόν C L VV Δ 157 180 565 579 597 1006 1010 1243 1292 1342 1424
1505 Byz [Ε G Σ] Lect ίtf.h.k.q syr'·h cop"' s1aν Cyprian Hilary Lucifer Augustine718 Speculum
19 Μι 3.10; Lk 3.9: 13.6-9: Jn 15.6 20 Μι 7.16: 12.33 21 πας ... κύριε Lk 6.46 ό ποιών
... πατρός Mt 21.31: Ro 2.13; Jas 1.22. 25: 1 Jn 2.17 22 τφ σφ όvόματι έπροφητεύσαμεv
Jr 14.14: 27.15 τφ σφ όvόματι ... έξεβάλομεv Mk 9.38: Lk 9.49 23 τότε ... ύμας Μι 10.33:
2Tm 2.12 άποχωρείτε ... άvομίαv Ps 6.8: Μι 13.41-42: 25.41 24 Πας ... αlιτούς Jas 1.22
26 πας ... αlιτούς Jas 1.23
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7.27-8.9

άκούων μου τους λόγους τούτους καl. μη ποιων αύτους όμοιω
θήσεται άνδρl. μωρφ, οστις <ί>κοδόμησεν αύτου τΤ,ν οίκίαν έπl.

τl,ν aμμον· 27 κα\. κατέβη ή βροχΤ, καl. lΊλθον οί ποταμοl. καl.
επνευσαν οί aνεμοι κα1. προσέκοψαν ή1 οίκίι;ι έκείν11, κα1. επεσεν
κα1. ην ή πτ&σις αύτfΊς μεγάλη.
28 Κα1. έγένετο οτε έτέλεσεν ό Ίησους τους λόγους τούτους,

έξεπλήσσοντο οί οχλοι έπ1. τf1 διδαχf1 αύτου· 29 ην γf:ι.ρ διδά
σκων αύτους ώς έξουσίαν εχων κα1. ούχ ώς οί γραμματεiς αύτ&ν.
The C!eansing of a Leper
(Mk 1.40-45; Lk 5.12-16)

8

Καταβάντος δe αύτου άπο του ορους ήκολούθησαν αυτφ

οχλοι πολλοί. 2 καl. ίδου λεπρος προσελθwν προσεκύνει αύτφ
λέγων, Κύριε, έf:ι.ν θέλ11ς δύνασαί με καθαρίσαι. 3 κα1. έκτεί
νας τΤ,ν χεiρα Ίlψατο αύτου λέγων, Θέλω, καθαρίσθητι· καl.
εύθέως έκαθαρίσθη αύτου ή λέπρα. 4 καl. λέγει αύτφ ό
Ίησους, Όρα μηδεν1. εϊπ11ς. άλλ' ϋπαγε σεαυτον δεiξον τφ ίερεϊ:
κα1. προσένεγκον το δ&ρον ο προσέταξεν Μωϋσfις, είς μαρτύριον
αύτοϊ:ς.
The Healing of a Centurion's Servant
(Lk 7.1-10: Jn 4.43-54)

5 Είσελθόντος δe αύτου είς Καφαρναουμ προσfΊλθεν αύτφ
έκατόνταρχος παρακαλ&ν αύτον 6 κα1. λέγων, Κύριε, ό πα'iς
μου βέβληται έν τf1 οίκίι;ι παραλυτικός, δειν&ς βασανιζόμενος.
7 κα1. λέγει αύτφ, Έγw έλθwν θεραπεύσω αύτόν.' 8 κα1.
άποκριθε1.ς ό έκατόνταρχος εφη, Κύριε, ούκ είμl. ίκανος 'ίνα
μου ύπο τi)ν στέγην είσέλθης, άλλa μόνον είπe λόγφ, κα1.
ίαθήσεται ό πα'iς μου. 9 κα1. γf:ι.ρ έγw aνθρωπός είμι ύπο

'7

Qιιestion:

NAm• EUm• NBSm•

ΤΟΒ

// as text: EU TOBm•

28 έ-γέvετο ... τούτους Μι 11.1: 13.53: 19.1: 26.1: Lk 7.1 28-29 έξε... ί'χωv Mk 1.22: Lk 4.32
8.4 'Όρα ... εΪΠJ1ς Mt 9.30; 12.16; Mk 7.36 σεαυτόv ... ίερεί Lv 14.2: Lk 17.14
προσέvεγκοv ... Μωϋσiiς Lv 14.4-32 5-7 Jn 4.46-47
27 Eze 13.10-12

πλήσσοvτο

26
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8. 10-17

έξουσίαν, ίfχων ύπ' έμαυτον στρατιώτας, κ:αl. λέγω τούτφ,
Πορεύθητι, κ:αl. πορεύεται, κ:αl. aλλφ, 'Έρχου, κ:αl. ίfρχεται,
κ:αl. τφ δούλφ μου, Ποίησον το-Uτο, κ:αl. ποιεϊ 10 άκ:ούσας

δε ό Ίησο-Uς έθαύμασεν κ:αl. εtπεν το'iς άκολουθο-Uσιν, Άμf~ν λέγω
ύμ'iν, παρ' ούδενl. τοσαύτην πίστιν έν τφ Ίσραl,λ ε{φον 1 •

11 λέγω δε ύμ'iν οτι πολλο1. άπο άνατολrον κα1. δυσμων 1lξουσιν
κ:α1. άνακ:λιθήσονται μετa Άβραaμ κ:αl. Ίσαaκ: κ:αl. 'Ιακ:rοβ έν τft
βασιλείςχ των ούρανων, 12 οί δε υίοl. τfiς βασιλείας έκ:βλη
θήσονται είς το σκότος το έξώτερον· έκ:ε'i εσται ό κ:λαυθμος κ:αl. ό
βρυγμος των όδόντων.

13 κ:αl. εiπεν ό Ίησους τφ έκ:ατοντάρχ11,

'Ύπαγε, ώς έπίστευσας γενηθήτω σοι. κ:αl. ίάθη ό πα'iς [αύτο-U]

έν τft i.όρςχ έκ:είν11.
The Healing of Many People
(Mk 1.29-34; Lk 4.38-41)

14 Καl. έλθrον ό Ίησους εiς τl,ν οίκ:ίαν Πέτρου εtδεν τl,ν
πενθερaν αύτου βεβλημένην κ:αl. πυρέσσουσαν· 15 κ:αl. ηψατο
τf]ς χειρος αύτης, κ:αl. άφf]κ:εν αύτl,ν ό πυρετός, κ:α1. ήγέρθη κ:α1.
διηκ:όνει αύτφ. 16 Όψίας δε γενομένης προσήνεγκ:αν αύτφ
δαιμονιζομένους πολλούς κ:αl. έξέβαλεν τa πνεύματα λόγφ
κ:αl. πάντας τους κ:ακ:ως ίfχοντας έθεράπευσεν,

17 οπως πλη

ρωθft το pηθεν διa Ήσα·ιου του προφήτου λέγοντος,
Αύτος τdς άσί)ενείας ήμrον Ελαβεν
καi τdς νόσους έβάστασεν.

1 10 {Β} παρ· ούδενί τοσαύτην πίστιν έν τiρ ΊσραΤ,λ εiJρον 8 W (f' 205
1
οιnίι έν τiρ 'Ισραήλ) (892 εiJρον έν τiρ 'Ισραήλ) it'· 1• '·' "syr·"m'·"'' cop"·"" (ethm')
Diatessaron'"" Augustine' 1" // ούδε έν τφ ΊσραΤ,λ τοσαύτην πίστιν εiJρον

(see Lk 7.9) Ν C L Δ Θ 0233 0250

!"

33 157 180 565 579 597 700

100610101071124112431292134214241505Byz[EGNΣ]Lectit'"'·•''

vg syr'·•· h copmc' arrn (ethPP) geo slav Diatessaron''' Oήgen'" Chrysostom;
Hilary (Chromatius) Jerome Augustine 17118

1 1
1
" · 1• '· h.

10 παρ' ... είφοv Mt 15.28 11 άπό ... Τiξουσιv Ps 107.3 11-12 άπό ... έξώτεροv
Lk 13.28-29 12 έκεϊ ... όδόvτωv Mt 13.42. 50: 22.\3; 24.51; 25.30: Lk 13.28 13 ώς.
έκείνn Mt 9.29; 15.28; Jn 4.50-51 14 είς ... αύτοi:ι 1Cor9.5 17 Αύτός ... έβάστασεν Is 53.4
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8. 18-25

The Would-be Followers of Jesus
(Lk 9.57-62)

18 Ίδών δΕ: ό Ίησους οχλον 2 περl αύτον έκ:έλευσεν άπελθεiν
είς το πέραν. 19 κ:αl. προσελθών dς γραμματευς εiπεν αύτφ,
Διδάσκαλε, άκ:ολουθήσω σοι οπου έaν άπέρχn. 20 κ:αl. λέγει
αύτiρ ό Ίησους, Α ί άλώπεκες φωλεους (χουσιν καl. τa πετεινa
του ούρανου κατασκηνώσεις, ό δΕ: υίος του άνθρώπου ούκ: (χει
που τl~ν κεφαλl~ν κλίνη. 21 ετερος δΕ: των μαθητων [αύτου] 3
εiπεν αύτφ, Κύριε, έπίτρεψόν μοι πρ&τον άπελθεΊν καl. θάψαι
τον πατέρα μου. 22 ό δΕ: 'Ιησούς λέγει αύτiρ, Άκ:ολούθει μοι κ:αl
CΧ.φες τους νεκρους θάψαι τους έαυτ&ν νεκρούς.
The Calming of a

Stoπn

(Mk 4.35·4 Ι: Lk 8.22-25)

23 Καl έμβάντι αύτiρ είς το πλοiον ήκολούθησαν αυτφ οί
μαθηταl αύτου. 24 κ:αl ίδου σεισμος μέγας έγένετο έν τn
θαλάσσn, rοστε το πλοίον καλύπτεσθαι ύπο των κυμάτων, αύτος
δΕ: έκάθευδεν. 25 καl. προσελθόντες4 fίγειραν αύτον λέγοντες,

2 18 {C} οχλον Β cop"m" // οχλον πολύν W (1424 1524 Ι 1074 πολυv
οχλοv) it' ,ι cop"m"'""' aπnm" eιhm' geo (slavm") (Speculum) // οχλους Ν* f1
(1 184 cορbυ τους οχλους, 168 τους οχλους έρχομένους) //πολλούς
1071 // πολλους οχλους Ν 2 C L Δ Θ 0233 f1' 33 157 180 205 565 579

597 700 892 1006 1010 1243 1292 1342 1505 Β_νz [Ε G Ν Σ] Lecr eιhτΗ
1
slaνm" Chrysostom NRSV ΤΟΒ 11 οχλους πολλούς 108 it'" ""· b. " · "·' 1· q νg aπnm"
ethΙ'P

Hilary Chromatius Augustine
·' 21 {C} των μαθητων αύτοίJ C L W Δ Θ 0250

f1 f1' 157 180 205 565

57959770089210061010107112431292134214241505Β_νz[ΕGΝΣ]
Lecι ίt""'·"·ι_,ι_\k).\ νg syr"·•·•-pal cop""•·"" arrn eth geo Jerome Speculum //των

μαθητων Ν 8 33 it"· 1• '·" qJ cop" slaν Chromatius LB ΤΟΒ //τις (and οιnίt δf:
των μαθητων αύτοu) 1253 Chrysostom
4
25 {Β} προσελθόντες Ν Β 33' 1d 892 it"·'"'-'·" 1·'· 1 νg cop"'· 00 Jerome // προσ
ελθόντες οί μαθηταί C 2 L Δ f1 3 157 180 565 579 597 700 1006 1010 1071
1243 1292 1342 1505 Byz [Ε] Lect (1 1016 112 ) ίι" νg"" arm geo 8 Eusebius:
Chromatius // προσελθόντες οί μαθηταl. αύτοίJ W Θ Σ f' 205 1424 1127 1184

18 έκέλευσεν ... πέραν Mk 4.35; Lk 8.22 20 ό δέ ... κλίνn 2 Cor8.9 21
1 Kg.~ 19.20 22 Ίησοϋς ... μοι Mt 9.9; Jn 1.43; 21.19

έπίτρεψον

...

μου
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8.2b-34

28

Κύριε, σώσον5, άπολλύμεθα. 26 καl λέγει αύτο1ς, Τί δειλοί
έστε, όλιγόπιστοι; τότε έγερθε\.ς έπετίμησεν τοις άνέμοις καl τn
θαλάσση, και έγένετο γαλήνη μεγάλη. 27 οί δε aνθρωποι

έθαύμασαν λέγοντες, Ποταπός έστιν ο-Lτος Οτι καi οί &νεμοι
καl ή θάλασσα αύτφ ύπακούουσιν;

1

The Healing of the Gadarene Demoniacs
(Mk 5.1-20: Lk 8.26-39)

28 Κα\. έλθόντος αύτου εiς το πέραν εiς τi~ν χώραν των
Γαδαρηνων 6 ύπήντησαν αύτφ δύο δαιμονιζόμενοι έκτων μνη
μείων έξερχόμενοι, χαλεποl λίαν, rοστε μη ίσχύειν τινα παρελ
θεtν διιΧ τflς όδου έκείνης. 29 κα\. iδo-U εκραξαν λέγοντες, Τί
ήμiν κα\. σοί, υίε του θεου; -fιλθες δ:ιδε προ καιρου βασανίσαι
ήμάς; 30 -fιν δε μακριΧν άπ' αύτων άγέλη χοίρων πολλων
βοσκομένη. 31 οί δε δαίμονες παρεκάλουν αύτον λέγοντες,
Εί έκβάλλεις ήμάς, άπόστειλον ήμάς εiς τ1,ν άγέλην τ&ν χοίρων.

32 κα\. εlπεν αύτοtς, Ύ πάγετε. οί δε έξελθόντες άπflλθον εiς
τους χοίρους καl ίδου rορμησεν πάσα ή άγέλη κατα του κρημνου
εiς τi~ν θάλασσαν κα\. άπέθανον έν τοις ϋδασιν. 33 οί δε
βόσκοντες εφυγον, κα\. άπελθόντες εiς τ1,ν πόλιν άπήγγειλαν
πάντα κα\. τα των δαιμονιζομένων. 34 κα\. ίδου πάσα ή πόλις

/ 253 / 384 / 770 /773 / 1016 112

/

1780

[AD

ίtb· gl. 4

syr'· p. h

pol

eth geo 1· Α s\aγ //

πpοσελθόντες αύτίρ οί μαθηταt αύτοίJ c••id Vg' 1 Cop~•

C f' f' 3 [828*] 33 205 892 1547 cop""'"" Cyήl ' 2 //
L W Δ Θ 0242'ω 157 180 565 579 597 700 828' 1006
1010 1071 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε Σ] Lecι it'·""'h"' '' ·• 1 ·•-•.ι., vg
5

25

{Β} σίl:ισον Ν Β

1

σίl:ισοv ήμίiς

1

syr' Ρ· •· '"' cop~· ~•. "" aπn eth geo slav Oήgendub Eusebius Chrysostom Cyήl 112
Hesychius; Ambrose Gaudentius Chromatius Jerome Augustine
6
28 {C} Γαδαpηνίl:ιν (Ν* Γαζαpηνίl:ιν) Β C (Δ Γαpαδηvίl:ιv) Θ Σ 1010 1253
syr'· Ρ· h geo 1 Diatessaron"' mss"' 1" 0 "•'" Epiphanius // Γεpγεσηνίl:ιν Ν 2 L W f' f' 3

157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1071 1243 1292 1342 1424 1505
B)'z [Ε] Lect (syr"'"" 2·h"·'"1) cop"" aπn eth geo 2 slav Diatessaroπ•m• Οήgeπ
Eusebius''d Apollinaήs mss"' ιυEpiphoni"' Hesychius // Γερασηνίl:ιν (see Mk 5.1;
Lk 8.26) it'·'"'·b.,.d.f.rr 1·•'·•-•.1.q νg syr"'"' 1 cop""""' mss=-'00"•'"; Hilary Ambrose
Chromatius
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...
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l Kgs 17.18: Mk 1.24; Lk 4.34
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9.Ι-8

έξftλθεν είς ύπάντησιν τφ Ίησου καl ίδόντες αύτον παρεκάλε
σαν οπως μεταβΊl άπο των όρίων αύτ&ν.
The Healing of a Paralytic
(Mk 2.1-12; Lk 5.17-26)

9

Καl. έμβaς είς πλοίον διεπέρασεν καί ilλθεν είς τΤ~ν ίδίαν
2 καl. ίδο-U προσέφερον αύτφ παραλυτικον έπ1. κλίνης

πόλιν.

βεβλημένον. καl. ίδών ό Ίησους τΤ~ν πίστιν αύτων εiπεν τφ
παραλυτικψ, Θάρσει, τέκνον, άφίενταί σου αί ά.μαρτίαι.

3

κα1.

ίδού τινες των γραμματέων εiπαν έν έαυτοίς, Οf>τος βλασφημεί.
4 καl. ίδών 1 ό Ίησους τaς ένθυμήσεις αύτ&ν ε'iπεν, Ίνατί
ένθυμείσθε πονηρa έν ταίς καρδίαις ύμων; 5 τί γάρ έστιν
εύκοπώτερον, είπείν, Άφίενταί σου αί ά.μαρτίαι, η είπείν,
'Έγειρε καl. περιπάτει; 6 ϊνα δε είδftτε οτι έξουσίαν ίίχει ό
υίος του άνθρώπου έπl. της γης άφιέναι ά.μαρτίας - τότε λέγει τψ

παραλυτικψ, Έγερθεlς &ρόν σου τf~ν κλίνην κα1. ϋπαγε είς τον
οlκόν σου. 7 καl έγερθεl.ς άπfiλθεν είς τον οtκον αύτου.

8 ίδόντες δε οί οχλοι έφοβήθησαν 2 καl έδόξασαν τον θεον
τον δόντα έξουσίαν τοιαύτην τοίς άνθρώποις.

'4 {Β} καi ίδών Κ C D L W Δ 0233 f'" 33 180 579 892 1006 1010 1071
1243 1292 1342 1505 Byz [Ε* F G] Lect it'""h.' ,ι.r.π'·•'·' 1.4 vg copbo slav
Chromatius Augustine // ίδmν δέ Ν Σ it" h syr'"'m" Jerome Speculum // καi εiδώς
Β Ε' f' 157 205 565 597 700 1424 176 1184 1253 1547 1672 1673 1813
/ 1223 syr" aπn geo' Chrysostom NIV REB EU DHH? // εiδώς δέ Θ syr"

cop"'· ""'' geo 2
2 8 {Α} έφοβήθησαν Κ Β D W f' 33 205 892 1424 it'·'"'·b·'·"·'' 1·• 1·h·'·' q vg
syr'·"·"'' cop''"""'·"" Hilary Chromatius Augustine // έθαύμασαν C L Δ Θ 0233

f 13 157 180 565 579 597 700 1006 1010 1071 1243 1292 1342 1505 Byz [Ε F
G Ν Σ] Lect syr" aπn geo slav Chrysostom // adnιίrantes tίιnuerunt ίt' (eth) // omίt
(inclιιdίng καί) Χ Irenaeus'"
2

παραλυτικόν

εlπεν Mt 12.25

... βεβλημένον Mt 8.6; Lk 9.33 άφίενται ...
6-8 λiγει ... άνθρώποις Ac 9.33-35

άμαρτίαι

Lk 7.48 4

ίδών

...
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9.9-17
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The Calling of Ma\thew
(Mk 2. 13-17: Lk 5.27-32)

9 Καl. παράγων ό Ίησους έκειθεν εtδεν aνθρωπον καθήμενον
έπl. το τελώνιον, Μαθθα'iον λεγόμενον, καl. λέγει αύτφ, Άκο

λούθει μοι. καl. aναστι':ις ήκολούθησεν αύτψ. 10 Καl έγένετο
αύτου άνακειμένου έν τft οίκίq;, καl. ίδοi.> πολλοl. τελώναι καl.
άμαρτωλοl. έλθόντες συνανέκειντο τφ Ίησου καl. τοις μαθηταις
αύτου. 11 καl. iδόντες οί Φαρισαιοι ελεγον τοις μαθητα'iς
αύτου, Διι':ι τί μετι':ι τών τελωνών κα\ άμαρτωλών έσθίει ό

διδάσκαλος ύμών; 12 ό δΕ: aκούσας εiπεν, ου χρείαν εχουσιν
οί ίσχύοντες ίατρου άλλ' οί κακώς Εχοντες.

13 πορευθέντες δΕ:

μάθετε τί έστιν' 'Έλεος -θέλω και ού -θυσίαν· ού γaρ ήλθον
καλέσαι δικαίους άλλ' άμαρτωλούς.
The Question about Fasting
(Mk 2.18-22: Lk 5.33-39)

14 Τότε προσέρχονται αύτψ οί μαθητα\ 'Ιωάννου λέγοντες,
Διά τί ήμεις καl. οί Φαρισαιοι νηστεύομεν [πολλά]3, οί δΕ:
μαθηταί σου o-U νηστεύουσιν; 15 καl. εiπεν α-Uτοις ό Ίησους,
Mii δύνανται οί υίοl. του νυμφώνας πενθειν έφ' οσον μετ' α-Uτών
έστιν ό νυμφίος; έλεύσονται δΕ: ήμέραι οταν άπαρθft άπ' α-Uτών
ό νυμφίος, καl. τότε νηστεύσουσιν. 16 ο-Uδε\ς δε έπιβάλλει
έπίβλημα pάκους άγνάφου έπl. ίματίφ παλαιφ· αtρει γάρ το
πλήρωμα α-Uτου aπο του ίματίου καί χειρον σχίσμα γίνεται.
17 ο-UδΕ: βάλλουσιν οiνον νέον είς aσκοi.>ς παλαιούς εί δΕ: μή γε,

pήγνυνται οί άσκο\ καl. ό οiνος έκχειται καl. οί aσκοl. aπόλ-

'14 {C} νηστεύομεν πολλά Ν 2 C D L W Δ Θ 0233 f' f'J 33 157 (180)
205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1243 1292 1342 1424 1505
Byz [Ε F G Ν Σ] Lect ir'·l'J syrP·"·"'' cop"'"'"·""'•·"' eth geo•.A Basil Chrysostom //
νηστεύομεν πυκνά Ν' it"'"""-'· r. rr•.,•.o.ι.q vg syr'? aπη Hilary Chromatius Jerome
Augustine // νηστεύομεν Ν* Β cop"m' geoB Cyril NIV REB EU ΤΟΒ
9
...

λέγει

8.22; Jn 1.43; 21.19 10-11 Μι 11.19; Lk 7.34; 15.1-2; 19.7 13 'Έλεος
6.6 (Μι 12.7) 14 μαθηταί ... νηστεύομεν Mt 11.18; Lk l 8. l 2 15 Μή ... έστ~ν
Jn 3.29
...

θυσίαν Ηο

ό νυμφίος

μοι Μι
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9.18-JO

λυνται· άλλa βάλλουσιν οίνον νέον είς άσκους καινούς, και
άμφότεροι συντηρουνται.
The Ruler's Daughter and the Woman Who Touched Jesus' Garment
(Mk 521-43; Lk S.40-56)

18 Ταυτα αύτου λαλουντος αύτο'iς, ίδοi.J aρχων εiς έλθών
προσεκύνει αύτφ λέγων οτι Ή θυγάτηρ μου aρτι έτελεύτησεv
άλλ' έλθών έπίθες τl,ν χείρά σου έπ' αύτήν, και ζήσεται.
19 και έγερθε1.ς ό Ίησους Τ~κολούθησεν αύτφ κα1. οί μαθηται
αύτου. 20 Και ίδοi.J γυνη αίμορροουσα δώδεκα 'έτη προσελ
θουσα οπισθεν Τ]ψατο του κρασπέδου του ίματίου αύτου·
21 'έλεγεν γaρ έν έαυτil, Έaν μόνον aψωμαι του ίματίου αύτου

σωθήσομαι.

22 ό δε Ίησους στραφεις κα1. ίδών αύτl,ν εiπεν,

Θάρσει, θύγατερ· ή πίστις σου σέσωκέν σε. και έσώθη ή γυνl,
άπο τiiς rορας έκείνης. 23 Καl. έλθών ό Ίησους είς τl,ν οίκίαν
του aρχοντος και ίδών τους αύλητaς και τον οχλον θορυβού
μενον 24 'έλεγεν, Άναχωρείτε, ού γaρ άπέθανεν το κοράσιον
άλλa καθεύδει. και κατεγέλων αύτου. 25 οτε δε έξεβλήθη ό
οχλος είσελθών έκράτησεν της χειρος αύτης, κα1. ηγέρθη το
κοράσιον. 26 καl. έξηλθεν ή φήμη αϋτη είς ολην τΤ~ν γην

.

'

εκεινην.

The Healing ot· Two Blind Men

27 Και παράγοντι έκείθεν τφ Ίησου ήκολούθησαν [αύτφ]
δύο τυφλοι κράζοντες κα1. λέγοντες, 'Ελέησον ήμaς, υίος Δαυίδ.
28 έλθόντι δε είς τΤ~ν οίκίαν προσηλθον αύτφ οί τυφλοί, κα\
λέγει αύτοίς ό Ίησους, Πιστεύετε οτι δύναμαι τουτο ποιησαι;
λέγουσιν αύτφ, Ναl. κύριε. 29 τότε Τ]ψατο τ&ν όφθαλμ&ν
αύτ&ν λέγων, Κατa τf~ν πίστιν ύμ&ν γενηθήτω ύμ'iν. 30 και
ήνεφχθησαν αύτ&ν οί όφθαλμοί. και ένεβριμήθη αύτοίς ό

8.3; Mk 6.5: 7.32; 8.23. 25: Lk 13.13 20 γυνiι ... ί'τη Lν 15.25
22 η πίστις ... σε Mk ΙΟ.52: Lk 7.50: 17.19; Ac 3.16
24 ού ... 1'αθεύδει Jn 11. 11 25 έκpάτησεν ... ήγέρθη Mk 1.31: 9.27 27 Μι 20.29-31
29-30 i\φατο ... όφθαλμοί Μι 20.34 29 ΚατΟ: .. ύμiν Μι 8.13: 15.28
18

έπίθες

...

αύτήν Μι

i]ψατο ... αύτοϋ Μι 14.36; Mk 6.56
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9.3ι-ΙΟ.ι

Ίησο-Uς λέγων, Όρaτε μηδεις γινωσκέτω.
διεφήμισαν αύτοv έv ολη τn Ύfl έκείνη.

31 οί δe έξελθόντες

The Healing of a Dumb Man

32 Αύτ&ν δe έξερχομένων ίδο\J προσήvεγκαν αύτφ &νθρωποv
κωφον δαιμονιζόμενον. 33 και έκβληθέντος του δαιμονίου
έλάλησεν ό κωφός. καl. έθαύμασαν οί οχλοι λέγοντες, Ούδέποτε
έφάνη οϋτως έν τφ 'Ισραήλ. 34 οί δe Φαρισα'iοι 'Ελεγον, 'Εν τφ
&ρχοντι των δαιμονίων έκβάλλει τa δαιμόνια. 4
The Compassion of Jesus

35 Καl. περι1)γεν ό Ίησο-Uς τaς πόλεις πάσας και τaς κώμας
διδάσκων EV τα'iς συναγωγα'iς αύτ&ν καl κηρύσσων το εύαytέ
λιον της βασιλείας καl θεραπεύων π&σαν νόσον καl. πaσαv
μαλακίαν. 36 Ίδώv δe τοiις οχλους έσπλαγχνίσθη περι αύτ&ν,

οτι ΤΊσαν f.σκυλμέvοι καl Ερριμμέvοι ώσεl. πρόβατα μη Εχοντα
ποιμένα.

37

τότε λέγει το'iς μαθητα"iς αύτου, Ό μeν θερισμος

πολύς, οί δe έργάται ολίγοι·

38 δεήθητε o.;:Jv του κυρίου του

θερισμοί".> οπως f.κβάλη έργάτας είς τον θερισμον αύτου.
The Mission of the

Twelνe

(Mk 3.13-19; Lk 6.12-16)

10

Καl. προσκαλεσάμεvος το\Jς δώδεκα μαθητaς α-Uτο-U 'Εδω

κεν α-Uτο'iς έξουσίαν πνευμάτων άκαθάρτων rοστε έκβάλλειν
αύτa καl θεραπεύειv πασαν νόσοv καl. πaσαν μαλακίαν.
4

34

{Β}

include ver:>e 34 (see 12.24; Mk 3.22; Lk 11.15) Ν Β C L W Δ Θ Γ

Jl 3 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1243 1292
1342 1424 1505 Byz [Ε F G Ν Σ] Lect it'"'·h.c.r.rrι.,ι.h.ι.μ.4 vg syrP· 0·P•1cop"·mcg.bo
arm eth geo slav Chrysostom; Jerome Augustine // οιnίι ver~·e 34 D it'· '·' syr'
Juvencus Hilary REB
30-31 Όρίiτε ... έκείνπ Mk 7.36 32-33 nροσήνεγκαv ... κωφός Μι 12.22; Mk 7.32. 35;
9.17. 25; Lk 11.14 33 έθαύμασαν ... οϋτως Mk 2.12 34 Μι 12.24; Mk 3.22; Lk 11.15
35 Μι 4.23; Mk 1.39 ι1εpαπεύωv ... μαλακίαv Μι 10.1; Mk 1.34; Lk 7.21 36 Ίδώv ... αύτώv
Μι 14.14; 15.32; Mk 6.34 ώσεί ... ποιμένα Nu 27.17; 1 Kgs 22.17; 2Chr 18.16; Eze 34.5;
Zch 10.2; Jdth 11. 19; Mk 6.34 37 Ό μέv ... πολύς Jn 4.35 37-38 Lk 10.2
10.l Mk 6.7; Lk 9.1 θεραπεύειν ... μαλακίαv Μι 9.35; Mk 1.34; Lk 7.21
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10.2-14

των δε δώδεκα άποστόλων τα ονόματά έστιν ταύτα· πρώτος
Σίμων ό λεγόμενος Πέτρος κα\. Άνδρέας ό άδελφος αύτοί>, και
'Ιάκωβος ό του Ζεβεδαίου κα\. 'Ιωάννης ό άδελφος αύτοί>,
3 Φίλιππος κα\. Βαρθολομα'iος, ΘωμCις και Μαθθαίος ό τελώ

2

νης, 'Ιάκωβος ό του Άλφαίου κα\. Θαδδαίος', 4 Σίμων ό
Κανανα'iος κα\. 'Ιούδας ό 'Ισκαριώτης ό και παραδοuς αύτόν.
The Comrn.issioning of the Twelve
(Mk 6.7-13: Lk 9.1-6)

5 Τούτους τοuς δώδεκα άπέστειλεν ό 'Ιησούς παραγγείλας
αύτο'iς λέγων, Είς όδον έθν&ν μη άπέλθητε κα\. είς πόλιν
Σαμαριτ&ν μη είσέλθητε· 6 πορεύεσθε δε μCιλλον προς τα
πρόβατα τα άπολωλότα οϊκου 'Ισραήλ. 7 πορευόμενοι δε
κηρύσσετε λέγοντες οτι 'Ήγγικεν ή βασιλεία τ&ν ούραν&ν.
8 άσθενοί>ντας θεραπεύετε, νεκροuς έγείρετε, λεπροuς καθα
ρίζετε, δαιμόνια έκβάλλετε- δωρεαν έλάβετε, δωρεαν δότε.
9 Μη κτήσησθε χρυσον μηδε &ργυρον μηδΕ: χαλκον είς τας
ζώνας ύμ&ν, 10 μη πήραν είς όδον μηδε δύο χιτώνας μηδΕ:
ύποδήματα μηδε pάβδον· &ξιος γαρ ό έργάτης τfις τροφfις α\ιτοί>.
11 είς ftν δ' aν πόλιν κώμην είσέλθητε, έξετάσατε τίς έν α\Jτf\
aξιός έστιν· κάκεί μείνατε εως aν έξέλθητε. 12 είσερχόμενοι

ll

δΕ: είς τΤ~ν οίκίαν άσπάσασθε αύτήv- 13 κα\. έαν μΕ:ν Τι ή οίκία
άξία, έλθάτω ή είρήνη ύμ&ν έπ' α\ιτήν, έαν δε μη Τι άξία, ή
είρήνη ύμ&ν προς ύμ&ς έπιστραφήτω.

14 κα\. ος aν μη δέξηται

3 {Β} Θαδδαi:ος Κ Β f' 3 892 it""'·'·ιτ'.ι vg cop""""g·"" Jerome Augustine //
D it"· ίk). μ Oήgen 1 "; mss'" •0 Α"'"'';"' 11 Θαδδαi:ος ό έπικληθείς Λεββαi:ος
13 828 // Λεββαi:ος ό έπικληθείς Θαδδαi:ος C 2 (C''id ό καί Θαδδαi:ος) L W Δ
Θ f' 28 33 157 180 205 565 579 597 700 1006 1010 1071 1243 1292 1342
1424 1505 Byz [Ε F G Ν Σ] Lect it' syri' h ''''"" (arm) (eth) geo slav Apostolic
1

Λεββαi:ος

Constitutions Chrysostom // Judas Zelotes it" b. gι. h.' (syri'' 1"")
of laιnes after Καναναi:ος in verse 4 syr'

//

add Jιιdas the Δ·οn

2 Σίμων ... Άνδρέας ό άδελφός αύτοi:ι Jn 1.40-4 l 3 Φίλιππος Jn 1.43 4 'Ιούδας ... αύτόν
Μι 26.25; 27.3: Mk 14.44; Jn 6.64: 12.4; 13. Ι Ι: 18.2. 5 6 προς ... 'Ισραήλ Jr 50.6; Μι 15.24
7 "Ηyyιιcεν ... ούραν&ν Μι 3.2; 4.17; Lk 10.9, 11 10 μή ... ίιποδήματα Lk \0.4 iiξιος ...
αύτοi:ιΝu 18.31;Lk 10.7; 1Cor9.14: 1Tm5.18 12-13 Lk \0.5-6 14-15 Lk 10.10-12

ΙΟ.1;.23
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ύμaς μηδε άκούση τους λόγους ύμών, έξερχόμενοι εξω της
οίκίας η της πόλεως έκείνης έκτινάξατε τον κονιορτον των
ποδων ύμων. 15 άμην λέγω ύμΊν, άνεκτότερον εσται γft Σοδό
μων καl. Γομόρρων έν ήμέρ({: κρίσεως η τη πόλει έκείνn.
Coming Persecutions
(Mk 13.9·13: Lk 21.12-17)

16 Ίδο-U έγώ άποστέλλω ύμaς ώς πρόβατα έν μέσφ λύκωv
γίνεσθε ο-δν φρόνιμοι ώς οί οφεις καt άκέραιοι ώς αί περιστεραί.

17 προσέχετε δε άπο των άνθρώπων· παραδώσουσιν γαρ ύμaς
είς συνέδρια καt έν τα\ς συναγωγαΊς αύτων μαστιγώσουσιν
ύμaς 18 καt έπt ήγεμόνας δε καl. βασιλε\ς άχθήσεσθε Ενεκεν
έμου είς μαρτύριον αύτοl:ς καl. τοΊς εθνεσιν. 19 οταν δε
παραδωσιν ύμaς, μη μεριμνήσητε πως η τί λαλήσητε· δοθήσεται
γΟ.ρ ύμΊν έν έκείνn τη οψ({: τί λαλήσητε· 20 ού γΟ.ρ ύμεΊς έστε οί
λαλουντες άλλα το πνε\Jμα του πατρος ύμών το λαλουν έν ύμίν.
21 παραδώσει δε άδελφος άδελφον είς θάνατον καl. πατηρ
τέκνον, καt έπαναστήσονται τέκνα έπt γονείς καt θανατώσουσιν
αύτούς. 22 καt εσεσθε μισούμενοι ύπο πάντων δια το ονομά
μου· ό δε ύπομείνας είς τέλος σbτος σωθήσεται.

23 οταν δε

διώκωσιν ύμaς έν τη πόλει ταύτn, φεύγετε είς τΤ,ν έτέραν 2 • άμΤ,ν

'23 {C} έτέραv Ν Β W 33 892 1424 /813 Origen 517 Peter-Alexandria
Athanasius Apostolic Constitutions"'" Chrysostom''"' Socrates 112 Cyril Theodoret // ίiλληv C Λ 28 157 180 579 597 700 1006 1010 1071 1243 1292 1342
1505 Βγz [Ε F G Ν Σ] Lect Clerηent Origen'"" Basil Apostolic Constitutions
Socrates 112 (έτέραv οrίiλληv ίt'"'·'·ι. 1 vg syr"·" cop"-~'·"' arm eth geo slav
Ambrose Jerorne Augustine) // ίiλληv, κav έκ ταύτης διώκωσιv ύμiiς, φεύγετε
είς τήv έτέραv (L έκδιόJξουσιv) Θ (565 είς τήν ίiλληv) (0rigen 117 ) // έτέραv,
κav έκ ταύτης διώκωσιv ύμiiς, φεύγετε είς τήv ίiλληv f' f '·' 205 (828) //
ίiλλην, έάv δέ έv τn ίiλλ!l διώκουσιν ύμiiς, φεύγετε είς τήν ίiλλην D
14 έκτινάξατε ... ύμwν Ac 13.51 15 Μι 11 .24: Lk 10.12 Σοδόμων καί Γομόρρων
Gn 18.20-19.28: 2 Pc 2.6: Jd 7 16 'Ιδού ... λύκων Lk !0.3 πρόβατα ... λύκων Jn 10.12:
Ac 20.29 φρόνιμοι ... περιστεραί Ro 16.19 17-18 παραδώσουσιν ... αuτοίς Mk 13.9:
Lk 21.12-13 εiς ... i'1,νεσ1ν Μι 24.12 19-22 Mk 13.11-13: Lk 21.14-19 19-20 Lk 12.11-12
21 έπαναστήσοντω ... γονείς Mic 7.6 22 καί ... μου Μι 24.9 ό δ€ ... σω1,ήσετω Μι 24.13
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10.24-33

γeχρ λέ:γω ύμίν, ου μη τελέσητε τeχς πόλεις του Ίσραηλ εως aν
ελθη ό υίος του άνθρώπου.

24 Ούκ: εστιν μαθητης ύπερ τον διδάσκαλον ουδε δουλος
ύπερ τον κύριον αυτου. 25 άρκ:ετον τφ μαθητft 'ίνα γένηται ώς
ό διδάσκαλος αυτου κ:αl ό δουλος ώς ό κύριος αυτου. εί τον
οίκ:οδεσπότην Βεελζεβοi>λ έπεκ:άλεσαν, πόσιρ μaλλον τοi>ς
οiκιακοi>ς αύτοίJ.
Whom to Fear
(Lk 12.2-7)

26 Μη ο-δν φοβηθητε αυτούς ουδεν γάρ έστιν κεκαλυμμένον
ο ουκ: άποκαλυφθήσεται κα1. 1φυπτον ο ου γνωσθήσεται.

27 ο

λέγω ύμ'iν έν τn σκοτί~ εϊπατε έν τφ φωτί, και ο είς το ο-δς
άκούετε κηρύξατε έπl. των δωμάτων. 28 κ:αl. μη φοβείσθε άπο
των άποκτεννόντων το σ&μα, την δε ψυχην μη δυναμένων
άποκτεϊναι· φοβεΊσθε δε μaλλον τον δυνάμενον και ψυχην
κ:αι σ&μα άπολέσαι έν γεέννη. 29 ουχι δύο στρουθία άσσα
ρίου πωλείται; κ:αι εν έξ αυτων ου πεσείται έπι τl~ν γην &νευ του
πατρος ύμων. 30 ύμ&ν δε καl. αί τρίχες τής κ:εφαλflς πaσαι

ήριθμημέναι είσίν.

31 μη ο-δν φοβείσθε· πολλών στρουθίων

διαφέρετε ύμείς.
Confessing Christ before Men
(Lk 12 8-9)

32 Πας ο-δν οστις όμολογήσει έν έμοι εμπροσθεν των άν
θρώπων, όμολογήσω κάγrο έν αυτφ εμπροσθεν του πατρός μου
του έν [τοίς] ουρανοίς 33 οστις δ' aν άρνήσηταί με εμπροσθεν
των άνθρώπων, άρνήσομαι κάγrο αυτον εμπροσθεν του πατρός
μου του έν [τοίς] ουρανοίς.

(0171 •id έκδιώξουσιν) ίτ" (0rigen 1 π) // έτέραν ... &λλην οι· Ι'ice versa or &λλην
... &λλην it"·h.rrr.,ι th.kl.4 (νg'"") syr' Diatessaron Peti\ianus BJ?
23 ί'ως ... άνθρώπου Μι 16.27-28; 24.27, 30, 37. 39, 44: 25.31; 26.64; Mk 13.26; 14.62;
Lk 9.26; 17.30; 18.8; 21.27 24 Lk6.40; Jn 13.16; 15.20 26 ούδ(ν ... γνωσθήσrται Mk 4.22;
Lk8.17 28 τοvδυνάμcνον ... άπολέσαιJas4.12 30ISm14.45:Ac27.34 31 πολλών.
i.ιμεtς Mt 6.26; 12.12 32 Re 3.5 33 Mk 8.38; Lk 9.26; 2 Tm 2.12

10.J4-l 1.1
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Not Peace, but a Sword
(Lk !2.51-53: 14.26-27)

34 Mli νομίσητε οτι ΤΊλθον βαλε'iν είρήνην έπl. τl~ν γην· ουκ
ΤΊλθον βαλε'iν είρήνην άλλα μάχαιραν. 35 ΤΊλθον γaρ διχάσαι
&.νι~ρωπον κατα του πατρός αύτου
και θυγατέρα κατα τijς μητρός αύτijς
καl. νύμφην κατα τijς πεν-θερciς αύτijς,
36 καl. έχ-θρο\ του άν-θρώπου οί οίκιακο\ αύτου.
37 Ό φιλ&ν πατέρα η μητέρα ύπερ έμε ουκ εστιν μου &.ξιος, καl.
ό φιλών υίον η θυγατέρα ύπερ έμε ουκ εστιν μου &.ξιος 38 καl.
ος ου λαμβάνει τον σταυρον αυτού καl. άκολουθε'i όπίσω μου,
ουκ εστιν μου &.ξιος. 39 ό εύρών τl~ν ψυχl~ν αυτού άπολέσει
αυτήν, καl. ό άπολέσας τl~ν ψυχl~ν αυτοί) ενεκεν έμου εύρήσει
αυτήν.
Rewards
(Mk 941)

40 Ό δεχόμενος ύμaς έμε δέχεται, καl. ό έμε δεχόμενος
δέχεται τον άποστείλαντά με. 41 ό δεχόμενος προφήτην είς
ονομα προφήτου μισθον προφήτου λήμψεται, καl. ό δεχόμενος
δίκαιον είς ονομα δικαίου μισθον δικαίου λήμψεται. 42 καl.
ος &ν ποτίστι ενα των μικρών τούτων ποτήριον ψυχρού μόνον είς
ονομα μαθητου, άμl~ν λέγω ύμ'iν, ου μη άπολέστι τον μισθον
αυτου.

11

Καl. έγένετο οτε έτέλεσεν ό 'lησοί'>ς διατάσσων το'iς δώδεκα

μαθητα'iς αυτοί'>, μετέβη έκε'iθεν τοί:ι διδάσκειν καl. κηρύσσειν
έν τα'iς πόλεσιν αυτών.

35-36 iiνθρωπον ... οiκιακο\ αύτοϋ Mic 7.6 37 Dt 33.9 38 Μι 16.24: Mk 8.34: Lk 9.23
39 Mt 16.25; Mk 8.35; Lk 9.24: 17.33;Jn 12.25 40 Mk 9.37: Lk I0.16;Jn 13.20 'Ο δεχόμενος
... δέχεται Mt 18.5 ό έμ[ ... με Jn 12.44: Ga 4.14 41 ό δεχόμενος προφήτην ... προφήτου
λήμψεται 1 Kg> 17.9-24; 2 Kgs 4.8-37 42 Mk 9.41
11.1 Κα\ ... αύτοϋ Μι 7 .28: 13.53; 19.1: 26. Ι
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11.2-10

The Messengers from John the Baptist
(Lk 7.18-35)

2 Ό δ( 'Ιωάννης άκούσας έν τφ δεσμωτηρίφ τα εργα του
Χριστοί) πέμψας διa των μαθητrον 1 αύτοίJ 3 εiπεν αύτφ, Σi.> εl ό
έρχόμενος η ετερον προσδοκrομεν; 4 κα1. άποκριθε1.ς ό Ίησοί'Jς
εiπεν αύτο"iς, Πορευθέντες άπαγγείλατε 'Ιωάννη
άκούετε κα1.
βλέπετε· 5 τυφλοl. άναβλέπουσιν κα1. χωλοι περιπατοί'Jσιν,
λεπροι καθαρίζονται και κωφοι άκούουσιν, και νεκροι έγεί
ρονται και πτωχοι εύαγγελίζονται· 6 και μακάριός έστιν ος
έaν μη σκανδαλισθf~ έν έμοί. 7 Τούτων δ( πορευομένων
Τ\ρξατο ό Ίησοί'Jς λέγειν το'iς οχλοις περι 'Ιωάννου, Τί έξήλθατε
είς τΤ,ν Ερημον• θεάσασθαι;b κάλαμον ύπο άνέμου σαλευόμενον;
8 άλλa τί έξήλθατεc ίδε'iν;d aνθρωπον έν μαλακοtς ήμφιεσμέ
νον; ίδου οί τa μαλακa φοροί'Jντες έν τοις οϊκοις των βασιλέων

a

είσίν.

9

άλλa τί έξήλθατε< ίδε"i:ν;r προφήτην 2 ; ναι λέγω ύμtν,

κα1. περισσότερον προφήτου.

10 οi'Jτός έστιν περι oi'J γέγραπται,

'2 {Β} διά των μαθητί!Jν Ν Β C* D Ρ W Ζ Δ Θ Σ 0233 f' 3 33 ir'·q syrP·"
cop"' ""' arm slaν //δύο τwν μαθητών C 3 L f' 13 28 157 180 205 565 579 597

700 828 892 1006 10!0 1071 1243 1292 1342 1424 1505 Byz

[Ε

F G] Lect

it""'· '' 1· • 1· 1 νg syr'"n'. Ρ'' cop"" geoA Oήgen Chrysostom; Jerome 112 Augustine // di~·ι·ί
pulo.1· it"b.o.r.h.k νg'"' (geo 1· 8 ) Hilary Jerome 112
2
9 {Β} ίδεϊν; προφήτην (see Lk 7.26) Ν 2 Β* C D L Δ Θ 0233 f1 f' 3 28 33

157 180 205 565 579 597 700 1006 !Ο 10 1071 1243 1292 1342 1424 1505
F G Ν Qvod Ρ Σ] Lect it'"'"'·b.c.J. r.rrι.,ι.h.•. 1 ·• νg syΓ"·•·"·•'' cop~ arm eth slaν

Β_νz [Ε

Diatessaron'"" Oήgen 112 Chrysostom1"" Cyήl; Ambrosiaster Hilary Jerome Augustine // προφήτην iδεϊν; Ν* Β' W Ζ 892 copme•·"" eth'" geo Oήgen 1 ' 2 Chrysostom'0'" REB DHH // οιnίt Ι 1074
'7 Question: NAm' NBSm, 11 b ΝΟ C: NAm, NBS"' '8 Question: NAm' NRSν• 0 • NBS•• 11
ΝΟ C: ΝΑ•• NRSVm' NBS'"' • 9 Question: Μ WH NRSVm• REB EU BJ DHH 11 r ΝΟ C:
(WH) (Μ) NRSν 0 •• REB EU BJ DHH

d

2 'Ιωάννης ... δεσμωτηρίφ Μι 14.3; Jn 3.24 3 ό έρχόμενος Mal 3.1: Μι 3.1 Ι: Jn 1.15, 27:
6.14; Ac 19.4; He 10.37; Re 1.4, 8 5 τυφλοί ... άκούουσιν Is 35.5-6; 42.18 πτωχοί
εύαγγελίζονται Is 61. l
6 μακάριος ... έμοί Μι 13.57: 26.31 7 περί ... θεάσασθαι
Μι 3.5 9 ίδεiν ... προφήτου Μι 14.5: 21.26: Lk 1.76
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Ίδο\J έγrο άποστέλλω τόν ϋ.γγελόν μου πρό προσώπου
σου,

δς κατασκευάσει τfιν όδόν σου fμπροσ-θέν σου.
11 άμην λέγω ύμiν· ούκ έγήγερται έν γεννητοις γυναικών
μείζων 'Ιωάννου του βαπτιστου· ό δε μικρότερος έν τft βασιλείι;ι
τών ούρανών μείζων αύτου έστιν. 12 άπο δε τών ήμερών
'Ιωάννου του βαπτιστου εως &ρτι ή βασιλεία τών ούρανών
βιάζεται καl βιαστα\. άρπάζουσιν αύτήν. 13 πάντες γaρ οί
προφηται καt ό νόμος εως 'Ιωάννου έπροφήτευσαν· 14 καt εί
θέλετε δέξασθαι, αύτός έστιν 'Ηλίας ό μέλλων Εpχεσθαι. 15 ό

Εχων Cbτα 3 άκουέτω.

16 Τίνι δε όμοιώσω τi~ν γενεaν ταύτην; όμοία έστlν παιδίοις
καθημένοις έν ταις άγοραις α προσφωνουντα τοις έτέροις
17

λέγουσιν,
Ηύλήσαμεν ύμ'iν κα\. ούκ ώρχήσασθε,
έθρηνήσαμεν 4 καl ούκ έκόψασθε.

18 ηλθεν γaρ 'Ιωάννης μήτε έσθίων μήτε πίνων, καl λέγουσιν,
Δαιμόνιον εχει. 19 ηλθεν ό υίος του άνθρώπου έσθίων καl πίνων,
καl λέγουσιν, Ίδο-U &νθρωπος φάγος καl οίνοπότης, τελωνών φίλος
κα\. άμαρτωλών. καl έδικαιώθη ή σοφία άπο των εργων 5 αύτης.
3

15 {Β} ίhτα (see 13.9, 43) Β D 700 it•· • syr' // ίhτα άκούειν Ν C L W Ζ Δ Θ

f' f' 3 28 33 157 180 205 565 579 597 892 1006

ιο10 1071 1243 1292 1342
1424 1505 Βγz [Ε F G Ν Σ] Lect ίt'""'·"·'·'·"'·•'·•·ι. 4 νg syr"·'·"·"'' cop'"·"'''·"° aπn

eth geo slaν Diatessaron'"" Justin Docetists'"·'" Hippo'''"' Chrysostom; Jerome
• 17 {Β} έθρηνήσαμεν (see Lk 7 .32) Ν 8 D Ζ f' 892 / 211 112 1292 it'"'· '· •· r. "'·
112
•'· '· 1 νg cop"· "''•·"" Gregory-Nyssa Chrysostom
; Augustineω // έθρηνήσαμεν
ίJμίν C L W Δ Θ f'' 28 33 157 180 205 565 579 597 700 !006 IOIO' (!010*
homoioteleuton) 1071 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Ν Σ] Lea it•.b.rr2.
'"" vg"'" syr"· "r. b arm eth geo slaν Gregory-Nyssa"'" Didymus Chrysostom 112
Hesychius; Jerome Augustine 211
5
19 {Β} άπο των Εpγων Ν Β* W syrP·" cop""'"·"" slaν"'" (Apollinaris); mss'" '"
1
2
'"'"'' 11 άπο πάντων των liργων f" 11 άπο των τέκνων 8 C D L Δ Θ f' 28 33
10 'Ιδού
iiμπροσθέν σου Εχ 23.20; Mal 3. 1 (Mk 1.2; Lk 1.76: 7.27); Jn 3.28
12-13Lk16.16 14 Ήλίας ... iiρχεσθαι Mal 4.5: Mt 17.10-13; Mk 9.11-13; Lk 1.17;
Jn 1.21 15 Mt 13.9, 43; Mk 4.9. 23: Lk 8.8; 14.35; Re 2.7; 13.9 18 fιλθεν ... πίνων
Mt3.4; 9.14: Lk 18.12 19 fιλθεν ... πίνων Mt 9.14 iiνθρωπος ... άμαρτωλ&ν Mt 9.11;
Lk 15.1-2: 19.7
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11.20·24

Woes to Unrepentant Cities
(Lk 10.13-15)

20 Τότε ηρξατο όνειδίζειν τiις πόλεις έv αiς εγενοντο αί
πλεtσται δυνάμεις αύτου, οτι ού μετενόησαν· 21 Ούαί σοι,
Χοραζίν, ούαί σοι, Βηθσαϊδά· οτι εί έν Τύρφ καl. Σιδώνι
f,γένοντο αί δυνάμεις αί γενόμεναι Εν ύμ'iν, πάλαι &ν Εν σάκκφ
καt σποδίJ> μετενόησαv. 22 πλf~ν λέγω ύμ'iν, Τύρφ καl. Σιδώνι
άνεκτότερον εσται EV ήμέρq. κρίσεως η ύμiν. 23 και σύ,
Καφαρναούμ,
μη eως ούρανου ύψωθήση 6 ;
eως ςiδου καταβήση 7 •
οτι εί έν Σοδόμοις έγενήθησαν αί δυνάμεις αί γεvόμεναι Εν σοί,
εμεινεν &ν μέχρι της σήμερον. 24 πλΊ,ν λέγω ύμiν οτι ή1
Σοδόμων άνεκτότερον εσται EV ήμέρq. κρίσεως η σοί.

157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1ο1 ο 1071 1243 1292 1342 1424
1505 Byz [Ε F G Ν Σ] Leι't it'"""'·'·d.r.ιτι.,ι "· 1· 4 νg syr'"·"m' cop"m".~• aπn (eth)
geo slaνm~ Origen Epiphanius Chrysostom; Hilary Ambrose Jerome Augustine 11 άπο πάντων των τέκνων (.~ee Lk 7 .35) 13 828 (/ 950 άπο των τέκνων
αύτijς πάντων) it'
6
23 {Β} μή eως ούρανου ύψωθήσn (.1·ee Lk 10. 15) Ν Β* (C 1 του ούρανου)
D W Θ it'· ""'· b. '· d. 111 · " 2 · '• 1· '· 11 νg syr cop'"· m,,_ '" aπn eth geo Irenaeus''"; Gaudentius
Jerome 11 η eως του ούρανου ύψωθείσα (Β' ύψωθήσn αιιd οmίι του)
(Lύψωθήσn) (Δ

157 597 1292 οιnίιτου) 33 565 579 892 1071 1243 1424
1505 Byz"' [Ν Σ] Lecι it" (slaν) Chrysostom 2" 11 η eως του ούρανου ύψώθης (f')
28 omiι του) 13 180 205 700 (828 οιnίι ii) 1006 1Ο10 1342 Byz'' [Ε F G]
ίtf.(glJ.q syf6·P·h Chrysostomω; ms:ιι:ι.:.ιoJerome

23 {C} καταβήσn (see Is 14.15; Lk 10.15) 8 D W it'"""-"'·'·'·'' 1-''2 ,ι.h.k.ι.,
νg syr·' cop"' arm eth geo slaν lrenaeus'"; Jerome // καταβιβασθήσn Ν C L Δ Θ
7

f' !'' 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1243 1292
1342 1424 1505 Byz [Ε F G Ν Σ] Lecι syr<'·" cop""'·"" Chrysostom; Gaudentius
Pelagius // καταβληθήσn l 1552
21-22 Τύρφ κα\ Σιδ&vι ls 23.1-8; Eze 26-28: JI 3.4-8: Am 1.9-10; Zch 9.2-4 21 σάκκφ κα\
4.1; Jon 3.6 23 μη .. καταβήσn ls 14.13. 15 εί ... σήμερuv Gn 19.24-28; 2 Pe 2.6:
Jd 7 24 Μι ΙΟ.15; Lk ΙΟ.12
σποδίp Εsι
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Come to Me and Rest
(Lk 10.21·22)

25 'Εν έκείνφ τφ κ:αιρφ άποκ:ριθε1.ς ό 'Ιησους ε'iπεν, Έξομο
λογουμαί σοι, πάτερ, κύριε του ούρανου κ:α1. τfις -γί'~ς, οτι εκρυψας
ταυτα άπο σοφ&ν κ:α1. συνετ&ν κ:α1. άπεκ:άλυψας αύτa νηπίοις
26 ναι ό πατήρ, οτι οϋτως εύδοκ:ία έγένετο εμπροσθέν σου.

27 Πάντα μοι παρεδόθη ύπο του πατρός μου, κ:α1. ούδε1.ς έπι
γινώσκ:ει τον υίον εί μη ό πατήρ, ούδε τον πατέρα τις έπιγινώσκ:ει

εί μη ό υίος 8 κ:α1. φ έaν βούληται ό υίος άποκ:αλύψαι.

28 Δευτε

πρός με πάντες οί κ:οπι&ντες κ:α1. πεφορτισμένοι, κ:άγrο άναπαύσω
ύμaς.

29

aρατε τον ζυγόν μου έφ, ύμaς κ:α1. μάθετε άπ, έμου,

οτι πραίiς είμι κα1. ταπεινος τn κ:αρδίι;ι, κ:α1. εύρήσετε άνάπαυσιν
τα!ς ψυχα!ς ύμ&ν· 30 ό γaρ ζυγός μου χρηστος κ:α1. το φορτίον
μου έλαφρόν έστιν.
Plucking Grain

οη

the Sabbath

(Mk 2.23-28: Lk 6. 1-5)

12

'Εν έκ:είνφ τφ κ:αιρφ έπορεύθη ό 'lησους τοις σάββασιν διa

των σπορίμων· οί δε μαθητα1. αύτου έπείνασαν κα1. ηρξαντο

τίλλειν στάχυας κ:α1. έσθίειν.

"27

2 οί δε Φαρισα!οι ίδόντες ε'iπαν

{Α} τον υίον εί μή ό πατήρ, ούδέ τον πατέρα τις έπιγινώσκει εί μή ό
Lk 10.22) ςp 62"d ~) 7 οvω Κ Β C D L W Δ Θ ΟΙ 18•ίd J1 Jl 3 28 33 157 180

υίός (see

205 565 579 597 700 892 1006 ( 1010 τίς έστιν ό υίός for τον υίόν) 1071
1243 1292 1342 1424 1505' ( 1505* omit εί μή ό υίός) Β}'Ζ [Ε F G Σ] Lect it'
'"'· b.c. "· r. ιι·Ι. rι 2 . • 1· h. <"· 1· • νg syrω.-. ρ. h. '"' cop';" "''""" aπη eth geo slaν Irenaeus1" 214 ·"""
(Clement) (Origen) Eusebius 112 Athanasius Cyril-Jerusalem (Gregory-Nyssa)
(Didymus""b 2/J) (Epiphanius 216 ) Chrysostom Cyril Theodoret; Victorinus-Rome
Hilary Ambrose Jerome Augustine Speculum //τον πατέρα εί μή ό υίός, ούδέ
τον υίόν τις έπιγινώσκει εί μή ό πατήρ Ν Diatessaronr"">·'"" (Marcus'" 00 1"'"oc"' ")
(Gnosticsoc' 001 "'"''"' 1") (Justin) (lrenaeus1" 214 • '") (Eusebius 112 ) Adarnantius (Marcellus) Didymusd"b 111 (Ps-Clementines) (Epiphanius416 ) Seνerian (John-Damascus)
25 κύριε ... -yiiς Tob 7.17 €κρυψας ... νηπίοις 1Cor1.26-29 27 Πάντα ... μου Μι 28.18:
Jn 3.35; 13.3; 17.2; Php 2.9 ούδείς ... υίός Jn 1.18; 10.15 28 Jr 31.25 29 εύρήσετε ... ύμών
Jr 6.16 30 ζυγός ... έστιν 1 Jn 5.3
12. l τίλλειν ... έσθίειν Dt 23.24-25
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12.3-14

αυτφ, 'Ιδού οί μαθηταί σου ποιοί>σιν ο ουκ εξεστιν ποιείν έν

σαββάτφ.

3 ό δε εtπεν αυτοίς, Ούκ άνέγνωτε τί έποίησεν

Δαυl.δ οτε έπείνασεν καl. οί μετ' αύτοί>, 4 π&ς εiσfιλθεν είς
τον ο'iκον του θεοί> καl. τους aρτους τfις προθέσεως ί:'φαγον', ο

ούκ έξον 1lν αύτφ φαγείν ούδε τοίς μετ' αύτοί> εί μη τοίς ίερεί>σιν
μόνοις; 5 η ούκ άνέ:yνωτε έν τφ νόμφ οτι τοίς σάββασιν οί
ίερείς έν τφ ίερ(!> το σάββατον βεβηλοί>σιν καl. άναίτιοί είσιν;

6 λέγω δε ύμίν οτι του ίεροί> μείζόν έστιν ώδε. 7 εί δε
έγνώκειτε τί έστιν, 'Έλεος -θέλω κα1. ού -θυσίαν, ούκ aν
κατεδικάσατε τούς άναιτίους. 8 κύριος γάρ έστιν του σαββά
του ό υίος τού άνθρώπου.
The Man with a Withered Hand
(Mk 3.1·6; Lk 6.6-11)

9 Κα1. μεταβaς f.κείθεν lΊλθεν είς τΤ~ν συναγωrΤ~ν αυτωV"
10 κα1. ίδού aνθρωπος χείρα ί:'χων ξηράν. κα1. f.πηρώτησαν
αυτον λέγοντες, Εί ί:'ξεστιν τοίς σάββασιν θεραπεί>σαι; 'ίνα

κατηγορήσωσιν αυτοί>.

11 ό δε εtπεν αυτοίς, Τίς ί:'σται f.ξ ύμ&ν

aνθρωπος ος ίiξει πρόβατον Εν κα1. έaν έμπέσn τούτο τοίς
σάββασιν είς βόθυνον, ούχ1. κρατήσει αυτο κα1. f.γερεί; 12 πό

σφ oi>v διαφέρει aνθρωπος προβάτου. ωστε ί:'ξεστιν τοίς σάβ
βασιν καλώς ποιείν. 13 τότε λέγει τφ άνθρώπφ, 'Έκτεινόν σου
τΤ~ν χείρα. κα1. f.ξέτεινεν κα1. άπεκατεστάθη ύγιης ώς ή aλλη.
14 f.ξελθόντες δε οί Φαρισαίοι συμβούλιον ί:'λαβον κατ' αύτου
οπως αυτον άπολέσωσι ν.

4 {C} εφαγον Ν Β // eφαγεν (see Mk 2.26: Lk 6.4) l.)7° C D L W Δ Θ
j1 j1 3 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892' 1006 JO JO 1071 1243
1292 1342 1424 Ι 505 Byz [Ε G Ν Σ] Lect it' '"' b. '·Η. ιrr ' ,ι ·h. '· 1 " vg syr· Ρ· h cop~
mos."" arm eth geo slav Diatessaron Eusebius Ps-Athanasius Chrysostom; Ambrose
Jerome Augustine LB ΒΤΙ // ελαβεν 892* Ambrosiaster
1

Q233vιd

1

2 ποιοuσιν
προθέσεως Lν

... σαββάτφ Εχ 20.10; Dt 5.14 3-4 τί ... rφαγον 1 Sm 21.1 ·6 4 τούς ...
24.5-8 ο
μόνοις Lν 24.9 5 τοiς ... είσιν Nu 28.9-10 6 Μι 12.41-42:
Lk 11.31-32 7 εί ... θ-υσίαν Μι 9.13 "Έλεος ... θ-υσίαν Ηο 6.6 JO Εί ... θεραπείισαι
Lk 14.3 11 Lk 14.5 12 πόσφ ... προβάτου Mt 6.26; 10.31: Lk 12.7, 24 ί'ξεστιν ... ποιείν
Lk 13.16; Jn 5.9; 7.23; 9.14 14 Μι 27.1; Mk 11.18; Lk 19.47; Jn 5.16: 18

...
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12.15-25

The Chosen

42

Servanι

15 Ό δf: Ίησοuς γνο-Uς άνεχώρησεν έκεϊ:θεν. κα1. τlκολούθη
σαν αύτφ [οχλοι] πολλοί 2 , κα1. έθεράπευσεν αύτο-Uς πάντας
16 κα1. έπετίμησεν αύτοϊ:ς 'ίνα μη φανερον αύτον ποιήσωσιν,
17 'ίνα πληρωθf] το pηθεν δια Ήσαίου του προφήτου λέγοντος,
18 Ίδοu ό παί:ς μου δν ~ρέτισα,
ό άγαπητός μου είς δν εύδόκησεν ή ψυχή μου·

θήσω το πνεί\μά μου έπ' αύτόν,
καi κρίσιν τοί:ς εθνεσιν άπαγγελεί:.
ούκ έρίσει ούδi κραυγάσει,

19

ούδi άκούσει τις έν ταί:ς πλατείαις τt)ν φωνt)ν
αύτου.

κάλαμον συντετριμμένον ού κατεάξει
και λίνον τυφόμενον ού σβέσει,
rως αν έκβάλη είς νί:κος τt)ν κρίσιν.
καi τι'\) όνόματι αύτου εθνη έλπιο\Jσιν.

20

21

Jesus and Beelzebul
(Mk 3 2U-30: Lk 11. 14-lJ: 12.101

22

Τότε προσηνέχθη αύτφ δαιμονιζόμενος τυφλος κα1. κω

φός, καl. έθεράπευσεν αύτόν, ωστε τον κωφον λαλεϊ:ν καl.
βλέπειν. 23 κα1. έξίσταντο πάντες οί οχλοι κα1. έ:λεγον, Μήτι

οiιτός έστιν ό υίος Δαυίδ; 24 οί δε Φαρισαϊ:οι άκούσαντες
εiπον, Οbτος ούκ έκβάλλει τα δαιμόνια εί μη έν τφ Βεελζεβο-Uλ
aρχοντι των δαιμονίων.

25 είδώς δε 1 τας ένθυμήσεις αύτιϊιν

2
15 {C} οχλοι πολλοί C D L W Δ Θ (0233 πολλοί οχλοι) .f' f'' 28 33 157
180 205 565 579 597 700 892 1006 ιο10 1071 1243 1292 1342 1424 1505
By:. [Ε G Ν• Σ J Leι·t it"· 1· '' "'' syr''· 1' cop'"""· "" aπη ( eth) geo slav Oι·igen Eusebius 112

Chrysostom; (Hilary) //πολλοί Ν Β it"·'"'·"'·'τ'.ιτz.,ι.ι.ι vg (syr' ') Eusebius 112 ;
(Chromatius) Jerome Augustine NIV REB EU ΤΟΒ 11 οχλοι Ν*
.1 25 {C} είδόJς δέ ΝΆ 2 Β cop"' // είδώς δέ ό Ίησο'Uς
ι w Δ Θ 0233vid f' f'·'

c

28 157 180 205 565 579 597 700 1006

1ο10

1071 1243 1292 1342 1424

JS Mk 3.7-10: Lk 6.17-19 16 Μι R.4: 9.30: Mk 3.12: 5.43: 7.36
22-23 Τότε . rλεγον Μι 9.32-33 24 ()\)τος ... δαιμονίων Μι 9.34

18-21

ι,

42.1-4
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12.26-36

εl'πεν αύτοiς, Π&σα βασιλεία μερισθεiσα καθ' έαυτης έρημου
ται καl π&σα πόλις η οίκία μερισθεiσα καθ' έαυτης ού

σταθήσεται.

26 καl. εί ό Σαταν&ς τον Σαταν&ν έκβάλλει,

έφ' έαυτον έμερίσθη· πως ο.Ον σταθήσεται ή βασιλεία αύτου;

27 καl εί έγώ έν Βεελζεβουλ έκβάλλω τα δαιμόνια, οί υίοl ύμων
έν τίνι έκβάλλουσιν; δια τουτο αύτοl κριτα\ εσονται ύμων.

28 εί δε έν πνεύματι θεου έγώ έκβάλλω τα δαιμόνια, aρα
εφθασεν έφ' ύμ&ς ή βασιλεία του θεου. 29 η πως δύναταί τις
είσελθεiν είς τΤ,ν οίκίαν του ίσχυρου κα\ τα σκεύη αύτου
άρπάσαι, έαν μη πρωτον δήση τον ίσχυρόν; και τότε την οίκίαν
αύτου διαρπάσει. 30 ό μη ων μετ' έμου κατ' έμου έστιν' και ό
μη συνάγων μετ' έμου σκορπίζει. 31 Δια τουτο λέγω ύμiν,
π&σα άμαρτία καl. βλασφημία άφεθήσεται τοις άνθρώποις, ή δε
του πνεύματος βλασφημία ούκ άφεθήσεται. 32 κα\ ος έαν εϊπn
λόγον κατα του υίου του άνθρώπου, άφεθήσεται αύτψ ος δ' &ν
εϊπn κατα του πνεύματος του άγίου, ούκ άφεθήσεται αύτφ οϋτε
έν τούτφ τφ αίωνι οϋτε έν τφ μέλλοντι.
Α

Tree and Its Fruits
(Lk 6.43-45)

33 'Ή ποιήσατε το δένδρον καλον καl τον καρπον αύτου
καλόν, η ποιήσατε το δένδρον σαπρον κα\ τον καρπον αύτου
σαπρόν· έκ γαρ του καρπου το δένδρον γινώσκεται. 34 γεννή
ματα έχιδνων, πως δύνασθε άγαθα λαλεiν πονηροί οντες; έκ γαρ
του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεl. 35 ό άγαθος
aνθρωπος έκ του άγαθου θησαυρου έκβάλλει άγαθά, καl. ό
πονηρος aνθρωπος έκτου πονηρου θησαυρου έκβάλλει πονηρά.
36 λέγω δε ύμiν οτι παν ρημα άργον ο λαλήσουσιν οί aνθρωποι
1505 Βγz [Ε G Ν Σ] Leι-t it'·""'·b.o.r.rr2·• 1·'· 1·' vg syr"·" cop""' ann eth geo Basil
Chrysostom 1'"': Hilary Chromatius Jerome Augustine // ίδών δέ ~νι Ν 1 D 892*
1387 it' rk> syr·' cop"' slaν""' // ίδών δf: ό Ίησο\Jς 13 33 892' it" 1 cop"'"'" slaν"'"
28 εi ... δαιμόνια Ac 10.38 29 πώς ... ίσχυρόν Is 49.24 30 ό μη ίον ... έστιν Mk 9.40;
Lk 9.50 31 π&.σα ... άν\Jρώποις 1Tm1.13 33 Mt 7.16-20 34 γεννήματα έχ>δν&ν Μι 3.7;
23.33; Lk 3.7 έκ ... λαλεί Mt 15.18; Mk 7.21

12.37-45
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άποδώσουσιν περt αύτου λόγον έν ήμέρι;ι κρίσεως 37 έκ γC:ι.ρ
τών λόγων σου δικαιωθήστι, και έκ τών λόγων σου καταδικα
σθήση.
The Demand for a Sign
(Mk 8.11-12; Lk

Ι

1.29-32)

38 Τότε άπεκρίθησαν αύτφ τινες τών γραμματέων και Φα
ρισαίων λέγοντες, Διδάσκαλε, θέλομεν άπο σου σημείον ίδείν.
39 ό δε άποκριθεlς εiπεν αύτοίς, ΓενεC:ι. πονηρΟ. καt μοιχαλ1ς
σημε"iον έπιζητεί, και σημείον ού δοθήσεται αύτn εi μη το

σημείον Ίωνα του προφήτου.

40 iόσπερ γΟ.ρ ήν Ίωνciς έν τ"fi

κοιλίςι του κήτους τρεiς ήμέρας και τρεiς νύκτας, οϋτως εσται
ό υίος του άνθρώπου έν τn καρδίςι τfις Ύfις τρείς ήμέρας καt τρείς
νύκτας. 41 aνδρες Νινευίται άναστήσονται έν τn κρίσει μετa
τfις γενεας ταύτης και κατακρινουσιν αύτήν' οτι μετενόησαν είς

το κήρυγμα Ίωνα, καt ίδο-U πλείον Ίωνα ώδε.

42 βασίλισσα

νότου έγερθήσεται έν τn κρίσει μετa τfις γενεας ταύτης καl.

κατακρινεΊ αύτήν, οτι JΊλθεν έκ τών περάτων τfις γfις άκο:Uσαι
τf~ν σοφίαν Σολομώνος, καl. ίδο-U πλείον Σολομώνος ώδε.
The Retum of the Unclean
(Lk

Ι Ι

Spiιiι

.24-26)

43 'Όταν δε το άκάθαρτον πνευμα έξέλθτι άπο του άνθρώ
που, διέρχεται δι' άνύδρων τόπων ζητουν άνάπαυσιν και ούχ
ευρισκει.

44 τότε λέγει, Είς τον οlκόν μου έπιστρέψω οθεν

έξηλθοv- καt έλθον εύρίσκει σχολάζοντα σεσαρωμένον και
κεκοσμημένον. 45 τότε πορεύεται και παραλαμβάνει μεθ'
έαυτου έπτa ετερα πνεύματα πονηρότερα έαυτου και είσελθόν
τα κατοικεί έκεί· και γίνεται τα εσχατα του άνθρώπου έκείνου
χείρονα τών πρώτων. οϋτως εσται καt τn γενεft. ταύη1 τn πονηρft..

38 Mιl6.Ι:Mk8.ll:Lkll.16;Jn6.30:1Corl.22 39 ΓενεCι ... Ίωνίi.Μt16.4 40 ί~ν.
νύκτας Jon 1.17 41 μετενόησαν ... Ίωνίi. Jon 3.5. 8 πλεiον ... ώδε Μι 12.6 42 βασίλισσα ..
Σολομώνος 1 Kgs 10.1-10: 2Chr 9.1-12 πλεiον ... ώδε Μι 12.6 45 γίνεται ... πρώτων

2 Pe 2.20
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] 2.46--] 3.8

The Mother and Brothers of Jesus
(Mk 3.31-35; Lk 8.19-21)

46 'Έτι αύτου λαλο\Jντος τοiς οχλοις ίδο\> ή μήτηρ καl οί
aδελφοι αύτου είστήκεισαν ίίξω ζητο\Jντες αύτφ λαλflσαι.

[47 εiπεν δέ τις αύτι'ρ, Ίδο-U ή μήτηρ σου και οί aδελφοί σου
ίίξω έστήκασιν ζητουντές σοι λαλflσαι.] 4 48 ό δε aποκριθεlς
εiπεν τι'ρ λέγοντι αύτι'ρ, Τίς έστιν ή μήτηρ μου καl τίνες είσlν οί
aδελφοί μου; 49 καl έκτείνας τΤ,ν χεiρα αύτου έπι τους

μαθητας αύτο\J ε'iπεν, Ίδο-U ή μήτηρ μου και οί άδελφοί μου.

50 οστις γαρ αν ποιήσ11 το θέλημα του πατρός μου του έν
ούρανο'iς αύτός μου άδελφος και άδελφΤ, καl μήτηρ έστίν.
The

Par.ιble

of the Sower

(Mk 4.1-9; Lk 8.4-8)

13

Έν τΊΊ ήμέρςι έκείν11 έξελθών ό Ίησο\Jς τflς οίκίας έκάθητο

παρα τΤ,ν θάλασσαν· 2 καl συνήχθησαν προς αύτον οχλοι
πολλοί, mστε αύτον είς πλο'iον έμβάντα καθησθαι, και πίiς
ό οχλος έπl. τον αίγιαλον είστήκ:ει. 3 καl έλάλησεν αύτο'iς
πολλα έν παραβολα'iς λέγων, Ίδο-U έξfjλθεν ό σπείρων του
σπείρειν. 4 καl έν τι'ρ σπείρειν αύτον α μεν eπεσεν παρα
τΤ~ν όδόν, καl έλθόντα τα πετεινa κατέφαγεν αύτά. 5 Cι.λλα

δε ίίπεσεν έπl τα πετρώδη οπου ούκ ε'iχεν γflν πολλήν, καl εύθέως
έξανέτειλεν δια το μη eχειν βάθος γης 6 ήλίου δε άνατεί
λαντος έκαυματίσθη και δια το μη eχειν pίζαν έξηράνθη.
7 Cι.λλα δε eπεσεν έπl. τας άκάνθας, καl άνέβησαν αί Cι.κανθαι
καl ίίπνιξαν αύτά. 8 Cι.λλα δε ίίπεσεν έπ1. τΤ,ν γflν τΤ,ν καλΊ,ν κα1.

4
47 {C} inclιtde 11er.~e 47 (wiιh ιnίnor ναrίαιιts; Δ·ee Mk 3.32; Lk 8.20) Κ' C D
W Ζ Δ Θ f' f'' 28 33 157 180 205 565 700 892 1006 1010 1071 1243 1292
1342 1424 1505 Byz [Ε F G Σ] Lect it'·'"' b.c.d.r.rι .,•.h.1.q νg syr"·h cop""'·"" arm
1

1
"

eth geo slav Diatessaron Origen Chrysostom'""; Chromatius Jerome Augustine // οnιίι ιιeι-se 47 Κ* 8 L 579 597 / 387 iιrr•.' syr"·' cap~
46 η μήτηρ ... αύτοϋ
13.1-2 Lk 5.1. 3

Μι

13.55; Mk 6.3; Jn 2.12; Ac 1.14
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13.9-14

έδίδου καρπόν, ο μeν έκατόν, ο δe έξήκοντα, ο δe τριάκοντα.

9 ό fχων dJτα 1 άκουέτω.
The Purpose of the Parables
(Mk

4.ΙΟ-12;

Lk

8.9-ΙΟ)

10 Κα1. προσελθόντες οί μαθηταl. ε'iπαν αύτφ, Δια τι εν
παραβολα'iς λαλε'iς αύτο'iς; 11 ό δe άποκριθε1.ς εtπεν αύτο'iς,
'Ότι• ύμ'iν δέδοται γν&ναι τα μυστήρια της βασιλείας των
ούραν&ν, έκείνοις δe ού δέδοται. 12 οστις γαρ εχει, δοθήσεται
αύτφ κα1. περισσευθήσεται· οστις δe ούκ εχει, κα1. ο εχει

άρθήσεται άπ' αύτου. 13 δια τουτο έν παραβολα'iς αύτο'iς
λαλω, οτι βλέποντες ού βλέπουσιν καl. άκ:ούοντες ούκ άκούου
σιν ούδe συνίουσιν 2 , 14 κα\. άναπληρουται αύτο'iς ή προφη

τεία Ήσαίου ή λέγουσα,

9 {Β} ώτα (see 11.15; 13.43) Ν* Β L it•.e.rr•.• syr' /1 ώτα άκούειν (see
Mk 4.9: Lk 8.8) Ν 2 C D W Ζ Δ Θ f' f' 3 28 33 157 180 205 565 579 597 700
892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Ν Ο Σ]
1

Lect it'"'· '· '" '1· r. "2 -' 1· "· ι. •. q νg syr· Ρ·" cop"· m<g. 00 ann eth geo slav Diatessaron'""
Docetists and Naassenes'" "'Η;pρuι""' Chrysostorn; Jerorne Speculum
2
13 {Β} οτι βλέποντες ού βλέπουσιν καί άκούοντες ούκ άκούουσιν ούδΕ:
συνίουσιν Ν Β* (8 2 33 1571801211 συνιiίJσιν) C L W Δ (28176 omit ούδε
συνίουσιν)
συνιώσιν)

205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 (1241 άκούωσιν ούδε
1243 1292 1342 1505 Byz [Ε F G Ν Ο Σ] Lect (1184) it""'·'·'·•·q vg

syr"· h cop"" arrn eth geo 2 slaν (Diatessaron"') (Clernent) Basil (Chrysostom)
Cyril'11 (Theodoret); (Jerorne) // οτι βλέποντες μή βλέπουσιν καί άκούοντες μή
άκούσωσι μηδε συviίJσιv

1365 //'ίνα βλέποvτες μη βλέπωσιν κα1. άκούοvτες
μή άκούσωσιν καί μη συνιiίJσιν μήποτε έπιστρέψωσιν (see Mk 4. 12) (D
άκούσωσιν καί μη συνiίJσιν) Θ f' 3 1 (13 828 οτι "ίνα) (1424 άκούσωσιν μηδε
συνώσιν and οnιίι μήποτε έπιστρέψωσιν) (/ 384 1770 1773 1950 11780 with
ιnίnοι· vaι·iaιιts) iιr• 1 -r" 1 ·'-"·"ιrr'1.cri 21 - 1 • 11 -rhΙ.k syr·' (cop~-r.,) (lrenaeus 1") (Eusebius)
(Cyril 113 ); (Tertullian)
"11 Direct: AD

ΜΟ
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DHH // Causal: NBS

ΤΟΒ

9Μι11.15; 13.43; Mk 4.23; Lk 14.35; Re 2.7; 13.9 11 γνiί\ναι ...
Eph 3.3-4; 6.19; Col 2.2; 4.3 12 Μι 25.29; Mk 4.25; Lk 8.18; 19.26
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13.15-2.1

Ά κoft άκούσετε κα1 ού μη συνiJτε,
και βλέποντες βλέψετε κα1 ού μη ίδητε.
15 έπαχύν1'η γΟ.ρ ή καρδία του λαου τούτου,
και τοiς ώσιν βαρέως fικουσαν
και τούς όφ1'αλμούς αύτων έκάμμυσαν,
μήποτε ίδωσιν τοiς όφ1'αλμοiς
και τοiς ώσιν άκούσωσιν
κα1 τft καρδί~ συνίίJσιν κα1 έπιστρέψωσιν
και ίάσομαι αύτούς.
16 ύμrον δε μακάριοι οί όφθαλμοι οτι βλέπουσιν και τα ιlιτα
ύμrον οτι άκούουσιν. 17 άμΤ,ν γαρ λέγω ύμίν οτι πολλο1. προ
φfjται κα1. δίκαιοι έπεθύμησαν ίδείν α βλέπετε και ούκ ε'iδαν'
κα1. άκουσαι α άκούετε και ούκ -ilκουσαν.
The Parable of the Sower Explained
(Mk 4.13-20: Lk

Η.11-15)

18 Ύ μείς ο-δν άκούσατε τΤ,ν παραβολΤ,ν του σπείραντος.
19 παντος άκούοντος τον λόγον της βασιλείας και μη συνιέντος
ερχεται ό πονηρος και άρπάζει το έσπαρμένον έν τn καρδίι;ι

αύτου, αbτός έστιν ό παρα τΤ,ν όδον σπαρείς. 20 ό δε έπι τα
πετρώδη σπαρείς, σbτός έστιν ό τον λόγον άκούων και εύθυς
μετa χαρδ:ς λαμβάνων αύτόν, 21 ούκ Εχει δε pίζαν έν έαυτφ
άλλα πρόσκαιρός έστιν, γενομένης δε θλίψεως η διωγμο\J δια
τον λόγον εύθυς σκανδαλίζεται. 22 ό δε είς τaς άκάνθας

σπαρείς, ο-Lτός έστιν ό τον λόγον άκούων, κα1. ή μέριμνα του
αίrονος και ή άπάτη του πλούτου συμπνίγει τον λόγον και

&καρπος γίνεται.

23 ό δε έπl. τΤ,ν καλΤ,ν γf~ν σπαρείς, ο.f>τός

έστιν ό τον λόγον άκούων και συνιείς, ος δΤ, καρποφορεί κα\
ποιεί ο μεν έκατόν, ο δε έξήκοντα, ο δε τριάκοντα.

14-15

Άκοji

του πλούτου

... αύτούς Is 6.9-10 (Jn 12.40; Ac 28.26-27) 16-17 Lk 10.23-24 22
Lk 12.16-21: 1Tm6.9-10. 17

ή άπάτη

13.24-33
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Weeds among the Wheat

24 'Άλλην παραβολΤ~ν παρέθηκεν αύτο!ς λέγων, Ώμοιώθη ή
βασιλεία των ούρανων άνθρώπφ σπείραντι καλΟν σπέρμα έν τ(!>
άγρ(!> αύτου. 25 έν δε τφ καθεύδειν τους άνθρώπους i\λθεν
αύτου ό έχθρος κα\. έπέσπειpεν ζιζάνια άνa μέσον του σίτου κα\.
άπfιλθεν.

26 οτε δε έβλάστησεν ό χόρτος κα\. καρπον έποίη
σεν, τότε έφάνη κα\. τa ζιζάνια. 27 προσελθόντες δε οί δουλοι
του οίκοδεσπότου εlπον αύτφ, Κύριε, ούχ\. καλον σπέρμα
εσπειpας έν τφ σ(!> άγρ(!>; πόθεν οi>ν εχει ζιζάνια; 28 ό δε
εφη αύτο!ς, Έχθρος aνθρωπος τουτο έποίησεν. οί δε δοίJλοι
λέγουσιν αύτφ, Θέλεις οi>ν άπελθόντες συλλέξωμεν αύτά;
ό δέ φησιν, ου, μήποτε συλλέγοντες τa ζιζάνια έκριζώσητε
aμα αύτοtς τον σtτον. 30 aφετε συναυξάνεσθαι άμφότερα εως
του θερισμοί!, κα\. έν καιp(!> του θερισμοί! έρω τοΊς θερισταΊς,
Συλλέξατε πρωτον τa ζιζάνια κα\. δήσατε αύτa είς δέσμας προς
το κατακαίJσαι αύτά, τον δε σΊτον συναγάγετε είς τ1~ν άποθήκην

29

μου.

The Parables of the Mustard Seed and the

Leaνen

(Mk 4.30-32: Lk 13.18-21)

31 'Α..λλην παραβολΤ~ν παρέθηκεν αύτο!ς λέγων, Όμοία έστ\.ν
ή βασιλεία των ούρανων κόκκφ σινάπεως, ον λαβών aνθρωπος
εσπειpεν έν τφ άγρ(!> αύτου· 32 ο μικρότερον μέν έστιν πάντων
των σπερμάτων, οταν δε αύξηθil με!ζον των λαχάνων έστ\.ν κα\.
γίνεται δένδρον, οοτε έλθεΊν τa πετεινeχ του ούρανου κα\.
κατασκηνοίJν έν τοις κλάδοις αύτοίJ.
33 'Α..λλην παραβολΤ~ν έλάλησεν αύτοΊς Όμοία έστ\.ν ή
βασιλεία των ούρανων ζύμη, 1lν λαβοίJσα γυνη ένέκρυψεν
είς άλεύρου σάτα τρία εως σL έζυμώθη ολον.

30 τον ... μου Μι 3.12 31 κόκκψ σινάπεως Μι 17.20: Lk 17.6 32 τά πετεινά ... αύτοϋ
Ps 104.12: Eze 17.23: 31.6: Dn 4.12. 21 33 Lk 13.20-21 ζύμn .. ολον 1Cor5.6: G~ 5.9
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13.34-41

The U se of Parables
(Mk 4.33-34)

34

Ταύτα πάντα έλάλησεν ό 'Ιησούς έν παραβολα'iς το'iς

οχλοις κ:αl. χωρl.ς παραβολί]ς ούδεν έλάλει αύτοΊς,

35 οπως
πληρωθf~ το pηθεν διa 3 τοί:ι προφήτου λέγοντος,
Άνοίξω έν παραβολαlς το στόμα μου,
έpεύξομαι κεκpυμμένα άπο καταβολίjς [κόσμου] 4 •
The Parable of the Weeds Explained

36 Τότε άφε\.ς τους οχλους ΤΊλθεν είς τΊ~ν οίκίαν. κα1. προσ
ηλθον αύτφ οί μαθητα\. αύτού λέγοντες, Διασάφησον ήμΊν τΤ~ν

παραβολΤ~ν τών ζιζανίων του άγρού.

37 ό δε άποκ:ριθεl.ς εiπεν,

Ό σπείρων το κ:αλον σπέρμα έστ\.ν ό υίος τού άνθρώπου,

38 ό

δε άγρός έστιν ό κόσμος, το δε κ:αλον σπέρμα ο.fJτοί είσιν οί υίο\.
της βασιλείας τa δε ζιζάνιά είσιν οί υίο\. τοί:ι πονηροί:ι, 39 ό δε
έχθρος ό σπείρας αύτά έστιν ό διάβολος, ό δε θερισμος
συντέλεια αίώνός έστιν, οί δε θεριστα\. aγγελοί είσιν.

40 ό>σπερ ο-Ον συλλέγεται τa ζιζάνια κ:α\. πυρ\. [κατα]κ:αίεται,
οϋτως εσται έν τn συντελείq: του αί&νος 41 άποστελεί ό υίος
του άνθρώπου τους άγγέλους αύτοί:ι, κ:αl. συλλέξουσιν έκ της
βασιλείας αύτου πάντα τa σκάνδαλα κ:α\. τους ποιούντας τi~ν

' 35 {C} διά Ν 1 Β c D ι w Δ 0233 0242 28 157 180 205 565 579 597
700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Βγ: [Ε F G (0 Σ
1 2 1
ύπό)] Lect it'·'"'·"·'·•·•·'·" ·'' ·• ·"·'·'·'·' νg syr·'·"·" cσρ~·"" aπη eth geo slav
Eusebius Chrysostom 1•m Hesychius; Jerome // διά Ήσα·\ου Ν* Θ f' f'·' 33 vgm'
Porphyry""· 10 J"0 m' Ps-Clementines; mss'"·'01 ''°'"' 11 διά Άσάφ mss"'-'01''°'"'
4
35 {C} ό:πο καταβολfjς κόσμου Ν'- 2 C D L W Δ Θ 0233 f' 3 28 33 157
180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424
1505 Byz [Ε F G Ο Σ] Lect ίt'""'·"·'·"·'·" 1 ·"2 ·• 1 ·"· 1 ·'·' vg syι'••·• coρ~.mog.bo.f•y aπη
geo slav Clement Ps-Clementines Chrysostom 1•m Hesychius; Hilary Jerome 112 //
ό:πο καταβολilς Ν 1 Β 1 it'·' (syr·') eth Origen; Jerome 112 ευ
35 Άνοίξω ... κόσμου Ps 78.2 36 Διασάφησον ... παραβολήν Μι 15.15: Mk 4.10: 7.17;
Lk 8.9 38 οί υίο\ του πονηρού Jn 8.44: 1 Jn 3.10 40 συλλi.γεται ... [κατα]καίεται Μι 3.10;
7.19; Jn 15.6 41 άποστελεί ... συλλέξουσιν Μι 24.31; Mk 13.27 συλλi.ξουσιν ... άνομίαν
Zph 1.3

13.42-50

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ

50

άνομίαν

42 κα\ βαλουσιν αύτο\Jς εiς τΤ,ν κάμινον του πυρός
έκεί εσται ό κλαυθμος κα\ ό βρυγμος των όδόντων. 43 Τότε οί
δίκαιοι έκλάμψουσιν ώς ό Τiλιος έ.ν τft βασιλείι;ι του πατρος
αύτων. ό Εχων ώτα 5 άκουέτω.
Three Purables

44 Όμοία έ.στιν ή βασιλεία των ούρανων θησαυρίρ κεκρυμ
μένφ έν τφ aγρίρ, ον εύρrον &νθρωπος εκρυψεν, και άπο της
χαράς αύτου ύπάγει και πωλεί πάντα οσα eχει και aγοράζει τον
άγρον έκείνον.
45 Πάλιν όμοία έστιν ή βασιλεία τ&ν ούρανων άνθρώπφ
έμπόρφ ζητο\Jντι καλο\Jς μαργαρίτας 46 εύρrον δε ενα πολύ
τιμον μαργαρίτην άπελθΟΟν πέπρακεν πάντα Οσα εiχεν καl
' '
' ,

ηγορασεν αυτον.

47 Πάλιν όμοία έστιν ή βασιλεία των ούρανων σαγήνη
βληθείση εiς τΤ,ν θάλασσαν και έκ παντος γένους συναγαγού
ση· 48 Τιν οτε έπληρώθη άναβιβάσαντες έπι τον αiγιαλον και
καθίσαντες συνέλεξαν τα καλλ εiς &γγη, τα δε σαπρα eξω
εβαλον. 49 οϋτως eσται έν τf1 συντελείι;ι του αiωνος έξελεύ
σονται οί &γγελοι και άφοριο\Jσιν τους πονηρο\Jς έκ μέσου των
δικαίων 50 κα\. βαλο\Jσιν αύτοi>ς εiς τΤ,ν κάμινον του πυρός
έκεί εσται ό κλαυθμος και ό βρυγμος των όδόντων.

; 43 {Β} ίnτα (.fee 11.15; 13.9) Ν* Β Θ 0242 700 iΙ' • '·' vg Hilary Augustine // ίnτα άκούε1v (see Mk 4.9; Lk 8.8) Ν 2 C D L W Δ 0106 0233 0250 f' .f')
28 33 157 180 205 565 579 597 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342
1424 1505 Βγz [Ε F G Ν Ο Ρ Σ] Lect ίt""'·'··'1 · 1 · 1ϊ'· 112 ·•'·"· 1 ·< vg'' syr·'·P·"·'"' cop"·mΨ
"'· '"'' aπn eth geo slav Diatessaron"m' Oήgen; Chromatius Pelagius // anιit ό (χων
ωτα άκυυέτω 1387
42 βαλοϋσιν ... πυρός Dn 3.6: Μι 13.50 έκεi ... ύδόντων Mt 8.12: 13.50: 22.13: 24.51:
25.30: Lk 13.28 43 οί .. iiλιος Dn 12.3 ύ ... άκουrτω Μι 11.15: 13.9: Mk 4.23: Lk 14.35:
Re 2.7: 13.9 44 ι'fησαυρί!J κεκρυμμένφ Pr 2.4 50 βαλοϋσιν ... πυρός Dn 3.6: Mt 13.42 έκεi
... ί1δόντων Μι R.12: 13.42: 22.13: 24.51: 25.30: Lk Ι 3.2R

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ

51

13.sι-14.2

Treasures New and Old

51 Συνήκατε ταίιτα πάντα; λέγουσιν αύτφ, Ναί. 52 ό δε
εtπεν αύτο'iς, Δια τοίιτο πίiς γραμματε\>ς μαθητευθεl.ς ήj βασι
λείq. τ&ν ούραν&ν ομοιός έστιν άνθρώπφ οίκοδεσπόη~, οστις
έκβάλλει έκ τοίι θησαυροί> αύτοίι καινα κα1. παλαιά.
The Rejection of Jesus at Nazareth
(Mk 6. Ι -6: Lk 4.16-30)

53 Κα1. έγένετο οτε έτέλεσεν ό Ίησοίις τας παραβολας ταύτας,
μετilρεν έκεtθεν. 54 καl. έλθών είς τΤ,ν πατρίδα αύτοίι έδίδα
σκεν αύτο\>ς έν τfl συναγαrγfl αύτ&ν, rοστε έκπλήσσεσθα ι αύτο\>ς
κα1. λέγειν, Πόθεν τούτφ ή σοφία αϋτη κα1. αί δυνάμεις; 55 ούχ
αbτός έστιν ό τοίι τέκτονας υίός; ούχ ή μήτηρ αύτοίι λέγεται
Μαριαμ καl. οί άδελφο1. αύτοίι 'Ιάκωβος καl. ΊωσΤ,φ 6 κα1. Σίμων
κα1. 'Ιούδας; 56 κα1. αί άδελφαl. αύτοίι ούχ1. πaσαι προς ήμaς

εiσιν; πόθεν ο-δν τούτφ ταίιτα πάντα; 57 κα1. έσκανδαλίζοντο
έν α\Jτφ. ό δε Ίησοίις εiπεν αύτο!ς, Ούκ εστιν προφήτης aτιμος εί
μη έν τfl πατρίδι κα1. έν ήj οίκίq. αύτοίι. 58 κα1. ούκ έποίησεν
έκεΊ δυνάμεις πολλας δια τΤ,ν άπιστίαν αύτ&ν.
The Death of John the Baptist
(Mk 6.14-29: Lk 9.7-9)

14

Έν έκείνφ τφ καιρφ ilκουσεν Ήρφδης ό τετραάρχης τΤ,ν

άκοi)ν Ίησοίι, 2 κα1. εlπεν τοις παισ1.ν αύτοίι, <Χιτός έστιν
'55 {8} 'Ιωσήφ Ν 1 Β C Ν Ο Θ Σ f113 33 700' 89211841387 it'·'"'
2 1
" ·1 ·"·'-•"

bc r.rrι
νg syr·'·bm< . .,.ι cop"'"-"''"' geo slaνm" Oιigen 2Π Eusebius Basil; Jerome

Augustine // Ίωσijς (see Mk 6.3) L W Δ 0106 f1' 180 205 565 597 1241 1243
1342 Byz Leι·t'"· ΑΙ> it'·"' syrr>'.b' cop"· "''"'" ''' arm eth"'' Chrysostom // Ίωσij 157
700* 1006 1Ο1 Ο 1071 1292· syr"1· "' cop 00 "' eth ΤΗ slavm>< //'Ιωάννης N'vid D Ε G
28 579 1424 1505 LecfP' itd νgm" Origenω //'Ιωάννης κα\ Ίωσijς 1344 (νgm''
Iohannes et loseph)
53 Καί ... ταύτας Mt 7.28: 11.1: 19.1: 26.1: Lk 7.1 54 iόστε ... αϋτη Jn 7.15 55 ούχ
... Ίούδας Μι 12.46 57 καί .. αύτφ Mt 11.6: 26.31
Ούκ ... πατρίδι Jn 4.44

ουτος ... υίός Lk 3.23; Jn 6.42 ούχ η
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52

'Ιωάννης ό βαπτιστής αύτος ήγέρθη άπο τών νεκρών καl διa
τούτο αί δυνάμεις ένεργούσιν έν αύτφ. 3 Ό γaρ Ήρφδης

κρατήσας τον Ίωάννην ίfδησεν [αύτον] και έν φυλακft άπέθετο
διa Ήρφδιάδα τi~ν γυνα\κα Φιλίππου 1 τού άδελφού αύτοίJ·
4 ίfλεγεν γaρ ό 'Ιωάννης αύτφ, Ούκ ίfξεστίν σοι ίfχειν αύτήν.

5

και θέλων αύτον άποκτε\ναι έφοβήθη τον οχλον, οτι ώς

προφήτην αύτον εiχον.

6 γενεσίοις δε γενομένοις τού Ήρφδου

ώρχήσατο ή θυγάτηρ της Ήρφδιάδος έν τψ μέσφ και ilρεσεν τφ
Ήρφδη, 7 οθεν μεθ' ορκου ώμολόγησεν αύήΊ δούναι ο έaν

αίτήσηται.

8

ή δε προβιβασθε'iσα ύπο της μητρος αύτης, Δός

μοι, φησίν, ι1δε έπι πίνακι τi~ν κεφαλΤ~ν 'Ιωάννου του βαπτιστου.

9 καl λυπηθεlς ό βασιλευς διa 2 τους ορκους και τους συνα
νακειμένους έκέλευσεν δοθηναι, 10 και πέμψας άπεκεφάλι
σεν [τον] Ίωάννην έν τf1 φυλακft. 11 καl ήνέχθη ή κεφαλΤ~
αύτου έπ1. πίνακι και έδόθη τφ κορασίφ, καl iiνεγκεν τf1 μητρl

αύτης.

12 καl προσελθόντες οί μαθητα1. αύτου ilραν το πτώμα

καl ίfθαψαν αύτο[ν] κα1. έλθόντες άπήγγειλαν τφ 'Ιησού.
The Feeding of the Five Thousand
(Mk 6.30-44; Lk 9.10-17; Jn 6.1-14)

13 Άκούσας δε ό 'Ιησούς άνεχώρησεν έκε\θεν έν πλοίφ είς
ίfρημον τόπον κατ· ίδίαν· καl άκούσαντες οί οχλοι ήκολούθησαν
αύτφ πεζft άπο των πόλεων.

14 και έξελθrον εiδεν πολυν οχλον

καl έσπλαγχνίσθη έπ' αύτοΊς καl έθεράπευσεν τους άρρώστους

1
3 {Α} Φιλίππου (see Mk 6. 17) :pιω Κ Β C L W Ζ Δ Θ 0106 f' f" 28 33
157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342
1424 1505 Byz [Ε G Ν Ο Σ] Lect it'"'·ι•ι.r.rr .h.q vg'"" syr-'·•·"·•'1''" cop~·'"'•· 00 ·r''
1
aπn eth geo slav Oήgen Chrysostom // οιηίt (see Lk 3.19) D it'-'·"·'·"'·• ·'· 1 vg
2

Diatessaron'Π11

Jerome Augustine

9 {Β} λυπηθείς ό βασιλεύς διά Β D Θ f'' 1 700 1424 it•·•·•·" 1·"2·• 1·" νg'""'
eth // έλυπήθη ό βασιλεύς διΟ: δέ Κ C L' (L * οιnίι δέ) W Δ 0106 28 33 157
180 205 565 579 597 892 1006 l ΟΙ Ο 1071 1241 1243 1292 1342 1505 Byz
[Ε G Σ] Leo it""'· '· r. '· ι.' vg syr· '- r- cop"· 'η'•·""·'" arm geo slav Jerome
2

1
'

3 Lk 3.19-20 Ήρψδης ... φυλαιcfi Μι 11.2; Jn 3.24 3-4 Ήρψδιάδα ... αύτήν Lν 18.16;
20.21 5 ώς ... ε\χον Μι 11 .9; 21.26; Lk 1.76; 7.26 14 εlδεν ... αύτοίς Μι 9.36; 15.32
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14.15·25

αύτών. 15 όψίας δε γενομένης προσΤjλθον αυτφ οί μαθηται
λέγοντες, 'Έρημός έστιν ό τόπος και ή rορα ilδη παρηλθεν·
άπόλυσον τους οχλους, ϊνα άπελθόντες είς τι'χς κώμας άγορά

σωσιν έαυτοίς βρώματα.

16 ό δε [Ίησο\>ς] εlπεν αύτοίς, Ού
17 οί δε

χρείαν Ε:χουσιν άπελθείν, δότε αύτοίς ύμε"iς φαγε"iν.

λέγουσιν αύτφ, Ούκ Ε:χομεν ώδε εi μη πέντε aρτους και δύο
ίχθύας. 18 ό δε εiπεν, Φέρετέ μοι ώδε αύτούς. 19 και κε
λεύσας τους οχλους άνακλιθηναι έπι του χόρτου, λαβών τους
πέντε aρτους και τους δύο ίχθύας, άναβλέψας είς τον ούρανον
εύλόγησεν καl. κλάσας Ε:δωκεν τοίς μαθηταίς τους aρτους, οί δε
μαθηται τοίς οχλοις. 20 καl. Ε:φαγον πάντες καl. έχορτάσθη

σαν, καl. ηραν το περισσευον τών κλασμάτων δώδεκα κοφίνους
πλήρεις. 21 οί δε έσθίοντες ησαν &νδρες ώσει πεντακισχίλιοι
χωρl.ς γυναικών καl. παιδίων.
Walking

οη

the Water

(Mk 6.45-52: Jn 6.15-21)

22 Και εύθέως ήνάγκασεν τους μαθητι'χς έμβilναι είς το
πλοtον και προάγειν αύτον είς το πέραν, εως ο{> άπολύση τους
οχλους.

23 καl. άπολύσας τους οχλους άνέβη είς το ορος κατ,
24 το

ίδίαν προσεύξασθαι. όψίας δε γενομένης μόνος ην έκεl.

δε πλο"iον -flδη σταδίους πολλους ι:Χπο της -yiΊς ι:Χπε"iχεν 3 βασα

νιζόμενον ύπο τών κυμάτων, ην γι'χρ έναντίος ό &νεμος.
25 τετάρτη δf. φυλακf1 της νυκτος -ίΊλθεν προς αύτους περιπατων

3

24 {C} σταδίους πολλούς tiπo τiiς -γίjς άπείχεν Β

f'' ( 1689 οιnίt άπο

τfις

-γίjς) (1253) syr' Ρ·Ρ"' (cop") // σταδίους τίΊς -γίjς άπείχεν ίκανούς 700 // άπείχεν
άπο τfις -γίjς σταδίους ίκανούς Θ (copb" ethTH σταδίους ώς εi:κοσι πέντε) arm

geo //μέσον τiiς θαλάσσης fiν (.5ee Mk 6.47) Ν C L W Δ 073 0106 f' 28 33
157 180 205 565 579 597 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1505
Β.νz [Ε F G Ρ Σ] LeC't it'"'""h·'"'"" 2 ·•'·h.ι., νg syr" cορ~•"·'"'" slaν eth'"·'P Oήgen
Chrysostom'<••; Chromatius Jerome Augustine // ilν είς μέσον τfις θαλάσσης D
(1424 οιnίt είς) it" '· π' cop""'"· ,,,.! eth"''' (Eusebius) // έκινδύνευεν J1δη μέσον τfις
θαλάσσης and omit preceding fiδη and βασανιζόμενον 1546
15 άπόλυσον ... βρώματα Μι 15.32; Mk 8.3 17 Μι 15.34: Mk 8.5 19-22
Mk 8.6- ΙΟ 20 2 Kgs 4.43-44 23 άνέβη ... προσεύξασθαι Lk 6. 12; 9.28

Μι

15.35-39;
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επι Π~ν θάλασσαν. 26 οί δε μαθηταl. ίδόντες αύτον έπl. τfις
θαλάσσης περιπατουντα έταράχθησαν λέγοντες οτι Φάντασμά
έστιν, κα1. άπο του φόβου εκραξαν. 27 εύθυς δε έλάλησεν [ό
Ίησους] αύτοίς λέγων, ΘαρσεΊτε, έγώ είμι· μη φοβεΊσθε.

28 Ο.ποιφιθεις δεαύτφό Πέτρος εiπεν, Κύριε, εί συ εi, κέλευσόν
με έλθείν πρός σε έπι τa ϋδατα. 29 ό δε εlπεν, Έλθέ. κα1.
καταβaς Ο.πο του πλοίου [ό] Πέτρος περιεπάτησεν έπι τα ϋδατα

κα1. ilλθεν 4 προς τον Ίησουν.

30 βλέπων δε τον aνεμον [ίσχυ

ρον )5 έφοβήθη, και aρξάμενος καταποντίζεσθαι εκραξεν λέγων,
Κύριε, σ&σόν με. 31 εύθέως δε ό Ίησους έκτείνας τf~ν χεΊρα

έπελάβετο αύτου και λέγει αύτφ, 'Ολιγόπιστε, είς τί έδίστασας;

32 και αναβάντων αύτων είς το πλοίον έκόπασεν ό aνεμος.
33 οί δε έν τφ πλοίφ προσεκύνησαν αύτφ λέγοντες, Άληθώς
θεου υίος εi.
The Healing of the Sick
ίΜk

ίη

Gennesarct

6.53-56)

34 Και διαπεράσαντες ilλθον έπl τf~ν γfιν είς Γεννησαρέτ.
κα1. έπιγνόντες αύτον οί aνδρες του τόπου έκείνου απέστει
λαν είς ολην Π~ν περίχωρον έκείνην και προσήνεγκαν αύτφ
πάντας τους κακώς εχοντας 36 καl παρεκάλουν αύτον 'ίνα
μόνον aψωνται του κρασπέδου του ίματίου αύτου· κα1. οσοι
ilψαντο διεσώθησαν.

35

4
29 {Β} κα\ i~λθεν Β C'"'' 700 1010 /253 syr' (cop" οnιίι καί) aπn geo
slav"'" Chrysostom // έλθε!ν Ν' C 2 D L W Δ Θ 073"" 0106 f' f'' 28 33 157 180
205 565 579 597 892 1006 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Βγz [Ε F
G Ρ Σ] Lecr it"""'·"·'·d·' '·" 1 ·" ·• 1 ·"·ι.• vg syr"·"·""' cop"'""~""'' 1 eth slavm" Origen
Basil; Gaudentius Chromatius // έλθε!ν· i~λθεν ot!v Ν*
'30 {C} iivεμov ίσχυρόν Β2 C D L Δ Θ 0106 f' f'' 28 157 180 205 565
579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505
2
Βγz [Ε F G Ρ ΣJ Lecι ίt.. '"""·'·"·'·'·"'·" ·•'·•·ι.• vg syr·'·P·"·""' arm eth geo slav
Origen Basil Chrysostom; Gaudentius Chromatius Jerome Augustine // iivεμov
ίσχυρον σφόδρα W (cop""') // iiνεμον Ν Β* 073 33 vg"'' cσρ~ bο. ι., NIV ΤΟΒ
2

... rστιν Lk 24.37 29 καταβάς ... Πέτρος Jn 21.7 31 'Ολιγόπιστε.
32 έκόπασεv ό avεμος Mk 4.39 33 Άληθ&ς ... εί Μι 16.16: 26.63: 27.54:
Mk 14.61: 15.39: Lk 22.70: Jn 1.49 36 'ίνα ... αύτοi:ι Μι 9.20-21: Mk 5.27-28: Lk 8.44
26

έταράχθησαv

έδίστασας Μι 8.26
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15.1.7

The Tradition of the Elders
(Mk 7.1-23)

15

Τότε προσέρχονται τφ 'Ιησου άπο 'Ιεροσολύμων Φαρισα'iοι

καί γραμματεΊς λέγοντες, 2 Δια τί οί μαθηταί σου παραβαί
νουσιν τf~ν παράδοσιν των πρεσβυτέρων; ού γαρ νίπτονται τaς

χε'iρας [αύτ&ν] οταν aρτον έσθίωσιν.

3 ό δε άποκρι θείς εlπεν

αύτοΊς, Δια τί καl. ύμε'iς παραβαίνετε τf~ν έντολf~ν του θεου διa

τf~ν παράδοσιν ύμ&ν; 4 ό γaρ θεος εtπεν 1 , Τίμα τον πατέρα
καl τι)ν μητέρα, καί, Ό κακολογίί)ν πατέρα fι μητέρα 1'ανάτφ
τελευτάτω. 5 ύμε'iς δε λέγετε, "Ος &ν εϊπn τφ πατρί η τn μητρί,
Δώρον ο έaν έξ έμου ώφεληθflς, 6 ού μη τιμήσει τον πατέρα
αύτου 2 • καί ήκυρώσατε τον λόγον~ του θεου δια τf~ν παράδοσιν
ύμ&ν. 7 ύποκριταί, καλώς έπροφήτευσεν περί ύμ&ν Ήσα·~':ας
λέγων,

1

4 {Β} εiπεν (see Mk 7. 10) Ν' Β D Θ 073 f'' 1 579 700 892 it'"'"'·'' '1 '

''

1

"'

syr"· '· Ρ cop"· mψ bσ, ,,, arm eιh geo Diatessaron"' PtolemyF1<>r• Irenaeus'"
Origen Amphilochius Cyril; Ambrosiasιer Chromatius Jerome Augustine // ένε
τείλατο λέγων Ν' 2 C [ W Δ 0106 13 33 157 180 205 565 597 828 1006 1010
1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Ν Σ] Lect it' syr" slaν
(Chrysostom) LB
'6 {C} τον πατέρα αύτοϋ Ν Β D it" '·' syr" cop'" Origen'"; Augustine //τον
2 1
πατέρα αύτοϋ η τήν μητέρα 073 f '-' 33 579 700 892 1071 1505 it" " 1 νg
Cyril"\ Jerome ΒΤΙ? //τον πατέρα η τήν μητέρα αύτοϋ Θ f' 205 1424 1 184
11552 geo 8 slav (Diatessaron'"") Origen; Ambrosiaster ΒΤΙ? //τον πατέρα
αύτοϋ η τήν μητέρα αύτοϋ C L W Δ 0106 0233 157 180 (565 1241 καί
for i]) 597 1006 1010 1243 1292 1342 Byz [Ε F G Ν Σ] Lect it'"'· fh). ' " " ") ' '1
νgΙm><). <) syrN Ρ·" ( cσρm". "") (arm) eιh (geoA) (Diatessaron''') (Chrysostom)
Cyril 21s <) 15 '; Chromatius REB EU ΒΤΙ? DHH
' 6 {Β} τον λόγον (see Mk 7 .13) Ν' Β D Θ 579 700 892 it"· • '· '· "' m" syr" '·
η.hm, cop"""'"'" arm eth geo'·" Irenaeus'" Origen Eusebius; Chromatius //τον
νόμον Ν' 2 C 073 f' 3 1010 slav PtolemyRnrn//τήν έντολήν (Δ·ee 15.3)L W (Δ
omit τήν) Ο 106 0233 f' 33 157 180 205 565 597 1006 1071 1241 1243 1292
1342 1424 1505 Βγz [Ε F G Ν Σ] Lect it""''·'•' ι.q νg syr" geoA Didymus'''
Chrysostom Cyril LB
1
& · 1 ,,

νg

2 ού ... έσθίωσιν Lk 11.38 4 Τίμα ... μητέρα Εχ 20.12: Dt 5.16 (Mt 19.19: Mk 10.19:
Lk 18.20: Eph 6.2) Ό ... τελευτά τω Εχ 21.17 (Lν 20.9)

15.8·19
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8

Ό λαός οtiτος τοiς χείλεσίν με τιμ(i,

9

μάτην δε σέβονταί με
διδάσκοντες διδασκαλίας έντάλματα άν1'ρώπων.

ή δε καρδία αύτrον πόρρω άπέχει άπ' έμοu'

10 Κα1. προσκαλεσάμενος τον οχλον εiπεν αύτοΊς, Άκούετε
και συνίετε· 11 ού το είσερχόμενον εiς το στόμα κοινοΊ τον
aνθρωπον, άλλa το έκπορευόμενον έκ του στόματος τούτο
κοινοΊ τον aνθρωπον. 12 Τότε προσελθόντες οί μαθηται λέ

γουσιν αύτφ, οtδας οτι οί ΦαρισαΊοι άκούσαντες τον λόγον
έσκανδαλίσθησαν; 13 ό δέ άποκριθεις εtπεν, Πίiσα φυτεία Ίlν
ούκ

14

έφύτευσεν ό πατήρ μου ό ούράνιος έκριζωθήσεται.
aφετε αύτούς τυφλοί είσιν όδηγοt [τυφλών ]4 " τυφλος δέ

τυφλον έaν όδηΎft, άμφότεροι είς βόθυνον πεσο\ινται.

15

Άπο

κριθεις δέ ό Πέτρος εtπεν αύτφ, Φράσον ήμΊν τi~ν παραβολi~ν
[ταύτην] 5 • 16 ό δέ εiπεν, Άκμ-J~ν και ύμεΊς άσύνετοί έστε;

17 ού νοεΊτε οτι πίiν το είσπορευόμενον είς το στόμα είς τi~ν
κοιλίαν χωρεΊ και είς άφεδρ&να έκβάλλεται; 18 τa δέ έκπο
ρευόμενα έκ του στόματος έκ της καρδίας έξέρχεται, κάκεΊνα
κοινοΊ τον aνθρωπον. 19 έκ γaρ της καρδίας έξέρχονται
' 14 {C} τυφλοί είσιν όδηγο\ τυφλών Ν' L Ζ Θ 0233 f' f'J 33 205 579 700
892 1241 1424 arm eιhιτΗι geo it'""'-'·'·'· 111 -"'-•'· 1 νg (νg<') syrP·" cop"~'"""m"
Origen'" 1"' Basil Cyήl Theodoret; Cyprian Chromatius Jerome Augusline //
τυφλοί είσιν όδηγοί Β D 0237 it" NIV REB // όδηγοί είσιν τυφλοί Ν* 2
cop" 1'" '"''" Epiphanius // όδηγοί είσιv τυφλο\ τυφλών C (Κ οnιίι τυφλοί) W
Δ 0106•'d 157 180 565 597 1006 1010 1071 1243 1292 1342 1505 Byz
[Ε F G Ν Ο Σ] Lect it4 (syr' ') slav Chrysostom
5 15 {C} τΤ,ν παραβολΤ,ν ταύτην C D L W (Δ αύτήv) Θ 0106 0233
(fl 1 ταύτηv τΤ,ν παραβολήν) 33 157 180 205 565 597 1006 1010 1071
1241 1243 1292 1342 1424 1505 Βγz [Ε F G Ο Σ] Lect il'""· ,. '· '· 1· n' 112 " - ' " νg
syr'"· Ρ· 1' cop"m'. m,, ann eιh geo slav Basil Chrysostom; Jerome Augustine // τΤ,ν
παραβολήv Ν Β Ζ'" f' 579 700 892 vgm" cop" "" Origen Cyήl; Chromatius
REB
8·9 ls 29. 13 ι.χχ 11 το έιcπορευόμενον ... aνι'Jρωπον Μι 12.34 13 Πάσα ... έκριζωι'JήJn 15.2 14 τυφλοί ... όδηήi Μι 23.16. 24; Lk6.39; Ro 2.19 τυφλός ... πεσούνται
Lk 6.39 15 Φράσον ... παραβολήν Μι 13.36; Mk 4.10; 7.17; Lk 8.9 18 τa ... έξέρχεται
Mtl2.34 19Ro 1.29-31; ICor 5.10-11: 6.9-lO; Ga 5.19-21: Eph 5.3-5: Col 3.5. 8:
1Tm1.9-lO: 2Τιη 3.2-4: 1Pe4.3; Re 21.8; 22.15
σεται
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15.20-31

διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχε"iαι, πορνεΊαι, κλοπαί, ψευ
δομαρτυρίαι, βλασφημίαι. 20 ταυτά έστιν τα κοινο\Jντα τον
&νθρωπον, το δε άνίπτοις χερσl.ν φαγε"iν ού κοινο"i τον aνθρω
πον.

The Canaanite Women's Faith
(Mk 7.2.\-30)

21 Καl. έξελθών έκε"iθεν ό 'lησο\Jς άνεχώρησεν είς τα μέρη
Τύρου καl. Σιδ&νος. 22 καl. ίδοi.ι γυνΤ, Χαναναία άπο τ&ν
όρίων έκείνων έξελθο\Jσα Ιίκραζεν λέγουσα, Έλέησόν με, κύριε
υίος Δαυίδ· ή θυγάτηρ μου κακ&ς δαιμονίζεται. 23 ό δε ούκ
άπεκρίθη αύήl λόγον. καl. προσελθόντες οί μαθητα1. αύτου
ήρώτουν αύτον λέγοντες, Άπόλυσον αύτήν, οτι κράζει οπισθεν
ήμ&ν.

24 ό δε άποκριθε1.ς εtπεν, Ούκ άπεστάλην εί μη είς τα

πρόβατα τα άπολωλότα οϊκου 'Ισραήλ. 25 ή δε έλθουσα
προσεκύνει αύτφ λέγουσα, Κύριε, βοήθει μοι. 26 ό δε άπο

κριθε1.ς εtπεν, Ούκi:στιν καλον λαβε"iν τον aρτον τ&ν τέκνων κα1.
βαλε"iν το"iς κυναρίοις. 27 ή δε εtπεν, Να1. κύριε, κα1. γαρ τα
κυνάρια έσθίει άπο τ&ν ψιχίων τ&ν πιπτόντων άπο της τραπέζης

τ&ν κυρίων αύτ&ν.

28 τότε άποκριθε1.ς ό Ίησους εlπεν αύτft,

"Ω γύναι, μεγάλη σου ή πίστις· γενηθήτω σοι ώς ι'έλεις. καl
ίάθη ή θυγάτηρ αύτης άπο της ό)ρας έκείνης.
The Healing of Many People

29 Κα1. μεταβας έκε"iθεν ό 'Ιησους ~λθεν παρα τ1,ν θάλασσαν
της Γαλιλαίας, καί άναβας είς το ορος έκάθητο έκε"i. 30 καl.
προσ-ilλθον αύτφ οχλοι πολλοl. Ιίχοντες μεθ' έαυτ&ν χωλούς,
τυφλούς, κυλλούς, κωφούς, καl. έτέρους πολλοi.ις καl Ερριψαν

αύτοi.ις παρα τους πόδας αύτου, καt έθεράπευσεν αύτούς

31 rοστε τον οχλον θαυμάσαι βλέποντας κωφοi.ις λαλο\Jντας,

22

'Ελέησον

...

Δαυίδ Μι

9.27; 20.30, 31; Mk 10.47, 48; Lk 18.38, 39 24

είς

...

'Ισραήλ

Μι 10.6 27 έσθίει ... τραπέζηςLk 16.21 28 μεγάλη ... πίστιςΜι8.\Ο γενηθήτω ... θέλεις
Μι 8.13; 9.29 29 Κα\ μεταβας ... Γαλιλαίας Mk 7.31 άναβάς ... έκεί Μι 5.1 31 ίi.στε ...
τυφλούς βλέποντας Mk 7. 37

Ι S.32-39
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κυλλους ύγιεtς 6 και χωλους περιπατουντας και τυφλους βλέ
ποντας και έδόξασαν τον θεον 'Ισραήλ.
The Feeding of the Four Thousand
(Mk 8.1-10)

32 Ό δε Ίησους προσκαλεσάμενος τους μαθητaς αύτου εiπεν,
Σπλαγχνίζομαι έπι τον οχλον, οτι ilδη ήμέραι τρεtς προσμένου
σίν μοι και ούκ Ε:χουσιν τί φάγωσιν· και άπολυσαι αύτους
νήστεις ού θέλω, μήποτε έκλυθ&σιν έν τn όδφ. 33 και λέγου
σιν αύτφ οί μαθηταί, Πόθεν ήμtν έν έρημίι;ι &ρτοι τοσουτοι rοστε
χορτάσαι οχλον τοσουτον; 34 και λέγει αύτοtς ό Ίησους,
Πόσους &ρτους Ε:χετε; οί δε εtπαν, Έπτa και όλίγα ίχθύδια.

35 καl. παραγγείλας τφ οχλφ άναπεσειν έπl. τl,ν γflν 36 Ε:λαβεν
τους έπτα &ρτους και τους ίχθύας καl. εύχαριστήσας iίκλασεν
και έδίδου το'iς μαθητα'iς, οί δε μαθηταl. τοίς οχλοις. 37 κα1.
iίφαγον πάντες και έχορτάσθησαν. και το περισσευον τ&ν

κλασμάτων iιραν έπτa σπυρίδας πλήρεις. 38 οί δε έσθίοντες
iισαν τετρακισχίλιοι aνδρες χωρl.ς γυναικ&ν κα1. πα ιδίων.
39 Καl. άπολύσας τους οχλους ένέβη είς το πλο'iον και iιλθεν
είς τa ορια Μαγαδάν 7 •

C L W Δ 0233 180 205 565 597
[Ε F G Η Ρ] LecfP' ΑΓ> it(d) " q) cop"'"
slav Chrysostom // λαλοuντας καί κυλλοiις ύγιείς D Θ f 11 33 157 1424
syr" h // λαλοuντας Ν f' 579 700* 892 ι 184 it'"'· h.c. π'. ιr 2 .~'· k. 1 (it' ιiκούοντας)
vg syr·' eth Jerome Augustine // ιiκούοντας, κυλλοiις ύγιείς Β 1243 1211
(syr"m') // ιiκούοντας. ιiλάλους λαλοuντας, κυλλοiις ύγιείς (1071) Lec/!'' 11
ιiκούοντας καί λαλοuντας, κυλλοiις ύγιείς Ν Ο Σ // transpo.~e: χωλοiις
• 31 {C}

λαλο\ιντας. κυλλοiις ύγιείς

(7()(}) ΙΟΟ6 ιο ιο 1292 1342 1505

Byz

περιπατοuντας καl. κωφο\ις λαλοuντας, τυφλοiις βλέποντας καί κυλλοiις
ύγιείς cop""m'' (cop'"m' οnιίt καί κυλλοiις ύγιείς) // the dumb speaking, the Lame
walkίng.

the bliιιd seeing. and the deaf hearing cop"" (aπn) (geo)
39 {C} Μαγαδάν Ν* Β D it" (syr" Magdu) 11 Μαγεδάν Ν 2 it'''·'"'·h'·'·''·'·'''·
2
''' '· •'· ,., vg cop" eth Eusebius; Jerome Augustine // Μαγδαλάν C Ν Ο W Σ* 33
205 565 579 / 514 1672 (1 ΙΟ74 Μαγδάλου) ίtG cσp~,."" 11 Μαγδαλά L Δ Θ f'
7

32 Σπλαγχνίζομαι . οχλον Μι 9.36: 14.14: Mk 6.34 32-33 άπολϋσαι ... τοσούτον
14.15: Mk 6.36: Lk 9.12 33 Mk 6.37; Jn 6.5 34-37 Μι 14.17, 19-20; Mk 6.38-43:
Lk 9.13-17: Jn 6.9-13 38 Μι 14.21: Mk 6.44
Μι
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The Demand

for

16.Ι-9

a Sign

(Mk 8.11-13: Lk 12.54-56)

16

Και προσελθόντες οί Φαρισαίοι και Σαδδουκαi:οι πειρά

ζοvτες Επηρώτησαν αύτον σημεi:ον ΕΚ του ούρανοί> έπιδείξαι

αύτοίς. 2 ό δε άποκρι θεις εlπεν αύτοi:ς, [Οψίας γενομένης
λέγετε, Εύδία, πυρράζει γάρ ό ούρανός 3 και πρωί, Σήμερον
χειμών' πυρράζει γάρ στυγνάζων ό ούρανός. το μεν πρόσωπον
του ούρανου γινώσκετε διακρίνειν, τάδε σημεία των καιρών ού
δύνασθε;•] 1
4 Γενεά πονηρά καl μοιχαλlς σημεί:ον επιζητεί:,
καl σημείον ού δοθήσεται αύήi εί μη το σημείον Ίωνα. και

καταλιπών αύτους άπηλθεν.
The Leaven of the Pharisees and Sadducees
(Mk 8. 14-21)

5 Και ιiλθόντες οί μαθητα\ εiς το πέραν ιiπελάθοντο &.ρτους
6 ό δε 'Ιησοί>ς εiπεν αύτοίς, Όρaτε και προσέχετε άπο
της ζύμης τrον Φαρισαίων καl Σαδδουκαίων. 7 οί δε διελο
λαβεί:ν.

γίζοντο

Εν

έαυτοίς

λέγοντες

οτιb

'Άρτους

ούκ

ιiλάβομεν.

8 γvους δε ό Ίησοί>ς εlπεν, Τί διαλογίζεσθε εν έαυτοί:ς, όλιγό
πιστοι, οτι aρτους ούκ [χετε; 9 ουπω νοεί:τε, ούδε μνημονεύετε
τους πέντε aρτους τίι1ν πεντακισχιλίων και πόσους κοφίνους

f1 1

157 180 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505
F G Η Σ'] Lecr syr" aπn geo slav Chrysostom
' 2-3 {C} Όψίας γενομένης .. . ού δύνασθε; (1νith nιinor varianf.I;
~ee Lk 12.54-56) C D L W Δ Θ f' 33 180 205 565 597 700 892 1006
Β_ν: [Ε

10101071124112431292134214241505Byz[EFGHNOΣ]Lectit"'"'"

νg syr<'·h cop"""' eth geo slav Eusebian Canoπs Chrysostom;
Juvencus Hilary Jerome Augustine // onιit Ν 8 Χ f1 1 157 579 syr" cop"" "~'"''''
ann Οήgeπ; mss"" "'J"""~ REB EU

1 2
'·"·'-'·" ·" "'·'-•

"3 Statemcnt: WH GNB NIV NRSν EU"' NBS ΤΟΒ ΒΤΙ // "'ιcxt: REB"" "7 Cnu,ul: GNB
NIV NBS DHH // Direct: EU LB BJ ΤΟΒ ΒΤΙ

1 Καί ... πειράζοντrς Μι 19.3 έπη ρώτησαν ... αύτοiς Μι 12.38; Lk 11.16; Jn 6.30;
1 Cor 1.22 4 Γενεiι ... Ίωνα Μι 12.39; Lk 1 1.29 6 Όρiiτε . _ Φαρισαίων Lk 12. 1 9 το1'ς. _.
έλάβεπ Μι 14.13-21; Mk 6.34-44: Lk 9.11-17: Jn 6.1-13

!6.ΙU-18
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έλάβετε; 10 ούδε τους έπτα aρτους τών τετρακισχιλίων καl
πόσας σπυρίδας έλάβετε; 11 πώς ού νοε'iτε οτι ού περl aρτων

εlπον ύμ'iν; προσέχετε δε άπο τf~ς ζύμης τών Φαρισαίων κα\.
Σαδδουκαίων. 12 τότε συνf~καν οτι ούκ εlπεν προσέχειν άπο
της ζύμης τών aρτων 2 άλλ' άπο τf~ς διδαχf~ς τών Φαρισαίων κα\.
Σαδδουκαίων.
Peter's Declaration about Jesus
(Mk 8.27-30; Lk 9.18-21)

13 Έλθών δε ό Ίησους είς τa μέρη Καισαρείας της Φιλίππου
ήρώτα τους μαθητaς αύτου λέγων, Τίνα λέγουσιν οί aνθρωποι
εlναι 3 τον υίον του άνθρώπου;

14 οί δε εlπαν, Οί μεν Ίωάννην

τον βαπτιστήν, aλλοι δε Ήλίαν, ετεροι δε Ίερεμίαν η ενα τών

προφητών. 15 λέγει αύτο'iς, Ύ με'iς δε τίνα με λέγετε εlναι;
16 άποκριθε\.ς δε Σίμων Πέτρος εlπεν, Συ εl ό Χριστος ό υίος του
θεου του ζώντος. 17 άποκριθείς δε ό Ίησους εlπεν αύτφ,
Μακάριος εl, Σίμων Βαριωνa, οτι σaρξ καl αtμα ούκ άπεκά
λυψέν σοι άλλ' ό πατήρ μου ό έν το'iς ούρανο'iς.

18 κάγώ δέ σοι

2
12 {C} των aρτων Ν2 Β L (1 1424 omit preceding της ζύμης) 157 892 1241
/ 1841211 1292 / 387 / 51411552 ίt'"'·ι'' •'·' νg cop~'""·""''· 00 Origen; (Ambrose)
Jerome //του aρτου C W Δ 13 28 180 205 597 700 828 1006 101 Ο 1071
1243 1292 1505 Byz [Ε F G Η Ο Σ] Lect it'· 1·" syr"·" cop"'"'-""'"" eth geoA slaν
Chrysostom; Gaudentius ΒΤΙ? DHH //των Φαρισαίων καί Σαδδουκαίων
(see 16.11) Ν* 579 it 111 syr // τ&ν Φαρισαίων 33 // οnιίt D Θ f 13 565 it"· b. "· 112
syr arm geo 1• 8 Lucifer
3
13 {Β} τίνα λέγουσιν οί aνθρωποι εΤναι Β ίιc vg cop"· """ 00 eιh Origen"'· 1"
Cyril 2' 6 ; Jerome // τίνα οί iίνθρωποι εtναι λέγουσιν Ν* (Ν 2 579 700 Cyril 1' 6
λέγουσιν εtναι) // τίνα λέγουσίν με οί aνθρωποι εlναι c w arm geo slaν
(Diatessaron'"'') // τίνα με λέγουσιν οί aνθρωποι εΤναι (see Mk 8.27; Lk 9.18)
(D οί aνθρωποι λέγουσιν ε'ίναι) L Δ Θ f" (1 λέγουσιν είναι οί iίνθρωποι) 28
33 157 180 205 565 597 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424
1505 Byz [Ε F G Η Ο Σ] Lect ίιι 0 1·""·ιbΙ Ι<1.r.ω 1 1.1 12 -• • 1 -Ι4Ι.ι, 1 (νg'"") (lrenaeus 1")
Adamantius''" Epiphanius 213 · 11131 Chrysostom Seνerian Marcus-Eremita Cyril 3' 6
Theodotus-Ancyra John-Damascus; (Tertullian) (Hilary) (Ambrose) (Augustine)
1

Μι

1

10 τοuς ... έλάβετεΜι 15.32-38;Μk8.Ι-9 14 Mk6.14-15:Lk9.7-8
26.63; Mk 14.61 17 σάρξ ... ούρανοίς Μι 17.5: Ga l.15-16

16

Σu

... ζώντος
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16.19-27

λέγω οτι συ εi Πέτρος, καl έπl ταύτn τn πέτρι;ι οiκοδομήσω μου
τf~ν έκκλησίαν καί πύλαι ~δου ού κατισχύσουσιν αύτflς.
δώσω σοι τaς κλειδας της βασιλείας των ούρανων, καl ο
έάν δήσnς έπl της -yfις εσται δεδεμένον έν τοΊς ούρανοις, καl ο
έάν λύσης έπί τflς γflς εσται λελυμένον έν τοις ούρανοις.
20 τότε διεστείλατο τοις μαθηταις 'ίνα μηδενί εϊπωσιν οτι αύτός
έστιν ό Χριστός4.

19

Jesus Foretells His Death and
(Mk

8.31-9.Ι;

Resuπection

Lk 9.22-27)

21 Άπο τότε ηρξατο ό 'Ιησούς δεικνύειν τοις μαθηταις αύτού
οτι δει αύτον εiς 'Ιεροσόλυμα άπελθειν καί πολλα παθειν άπο
των πρεσβυτέρων καl άρχιερέων καί γραμματέων καί άποκταν
θηναι καί τn τρίτη ήμέρι;ι έγερθηναι.

22 καί προσλαβόμενος

αύτον ό Πέτρος ηρξατο έπιτιμίiν αύτφ λέγων, "Ιλεώς σοι, κύριε·
ού μη εσται σοι τούτο. 23 ό δε στραφείς ε'tπεν τφ Πέτρφ,
'Ύπαγε όπίσω μου, Σατανα· σκάνδαλον εt έμοίι, οτι ού φρονεις
τά του θεού άλλa τά των άνθρώπων. 24 Τότε ό 'Ιησούς ε'tπεν
τοις μαθηταις αύτού, Εϊ τις θέλει όπίσω μου έλθειν, άπαρνη
σάσθω έαυτον καl άράτω τον σταυρον αύτού καl άκολουθείτω
μοι. 25 ος γaρ έaν θέλn τf~ν ψυχf~ν αύτου σό'>σαι άπολέσει
αύτήν· ος δ' αν άπολέσn τΤ~ν ψυχf~ν αύτου Ενεκεν έμοίι εύρήσει
αύτήν. 26 τί γaρ ώφεληθήσεται &νθρωπος έaν τον κόσμον
ολον κερδήση τΤ~ν δε ψυχ-J~ν αύτού ζημιωθft; η τί δώσει
&νθρωπος άντάλλαγμα της ψυχης αύτοίι; 27 μέλλει γaρ ό

4
20 {Β} ό Χριστός Ν* Β L Δ Θ f' f" 28 180 565 597 700 1010 1342 1424
1505 168 16731813 11223 it'"'"'·'·'·rr1.rr2., 1 νg'"" syr'·P cop·"""" anη geo2 slaν"'"
Diatessaron Origen"·"' Chrysostom; Hilary Ambrose // Ίησοϋς ό Χριστός Ν 2 C
W 1315720557982889210061071124112431292Byz[EFGHΣ]Lecr
iι•. ι.ι.q νg syr" coρ~"''.meg.Ιx• eth geo 1 slav"'" Jerome Augustine // ό Χριστος Ίησοϋς
Dit'

111 συ ε\ Πέτρος Jn 1.42 έπί ... έκκλησίαν Eph 2.20 πύλαι ~δου Job 38.17; Is 38. /Ο;
Wsd 16.13 19 ο έάν δήσnς ... λελυμένον έν τυίς ούρανοίς Μι 18. 18; Jn 20.23 20 Μι 17.9;
Mk 9.9 23 'Ύπαγε ... Σαταν&. Μι 4.ΙΟ 24 Εί ... μοι Μι 10.38; Lk 14.27 25 Μι ΙΟ.39;
Lk 17.33; Jn 12.25 26 έάν ... κερδήσn Μι 4.8-9 27 μέλλει ... άγγέλων Μι 25.31
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υίος του άνθρώπου ερχεσθαι έν τn δόξn του πατρος αύτου μετa
των άyyέλων αύτου, καl. τότε άποδώσει έκάστφ κατa τl~ν πρ&ξιν 5

αύτου.

28 άμην λέγω ύμίν οτι είσίν τινες των ώδε έστώτων

ο'ίτινες ού μη γεύσωνται θανάτου Ε::ως aν ϊδωσιν τον υίον του
άνθρώπου έρχόμενον έν τn βασιλείι;ι αύτου.
The

Transfίguration οι·

Jesus

(Mk 9.2-13: Lk 9.28-36)

17

Και μεθ' ήμέρας εξ παραλαμβάνει ό Ίησους τον Πέτρον

καl. Ίάκωβον και Ίωάννην τον άδελφον αύτου και άναφέρει
αύτοi>ς είς ορος ύψηλον κατ' ίδίαν. 2 καl.. μετεμορφώθη εμ
προσθεν αύτων, και ελαμψεν το πρόσωπον αύτου ώς ό ilλιος, τa
δΕ ίμάτια αύτΟlJ έγένετΟ λευκa rος το ψως 1 • 3 και ίδου rοψθη
αύτοίς Μωϋσflς καl.. 'Ηλίας συλλαλοl>ντες μετ' αύτου. 4 άπο

κρι θεις δΕ: ό Πέτρος εiπεν τφ Ίησου, Κύριε, καλόν έστιν ήμας
ώδε εiναι· εί θέλεις, ποιήσω ώδε 2 τρείς σκ:ηνάς, σοl. μίαν καl.
5 27 {Β}
892 1006

C D L W Δ Θ f'' 33 157 180 205 565 579 700
1071 1241 1243 1292 1342 Βγz [Ε G Η Σ] Lect it'"''·'

τi,v πρaξιv Ν 2 Β
ΙΟΙΟ

νgww."

Origen Apollinaris Didymusd"' Chrysostom 112 ; Jerorne"' // τa eργα

(.vee Ps

62. 13) Ν* F 1 28 597 1424 it"·b.c.d.ι.rι'·'12 ·''·' νg' 1 syr·'·" cop"'·""'·""

eth geo slaν Hippolytus'"' Origen 1" Chrysostorn 112 ; Jero1ne""" EU? // τi,v τάξιν

1505 1184 // τi,v aξίαv 1387
1
2 {Α} το φ&ς Ν Β C L W Δ Θ f' f'' 28 33 157 180 205 565 579 597 700
892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Β_νz [Ε F G Η ο ΣJ
Lect it" syr"· "· ""' cop'"· """· "" arm eth geo 1 slaν Origen"· 1" Eusebius Asterius
Chrysostom Cyril 211 Hesychius Theodoret //χιών (see 28.3) D it' '"'· '·'·" '· 1 ηι.
1 1
1
11
2
' · ' · ·"·' vg syr cop"""'" eιhτΗ geo slaν'"' Epiphanius Cyril'''; Hilary Chromatius
Jerome
2
4 {Β} ποιήσω ώδε Ν Β C 700* ίι' ''2 νg"'" Chromatius 2' 4 Jerome //ποιήσω
it"' Chromatius''" // ποιήσωμεν ώδε D L W Δ Θ f'' 28 33 157 180 205 597

700' 892 1006

ιοιο

l071 1241 1243 1342 1424 1505 Byz

[Ε

FG

Η ο Σ]

Lect it"·""'·'·"·«>· 1·•'· 1·"·" νg syr·r.h.r•1"'"? cop"·'"''·"" geo slaν Origen''· 1" Chrysostom; Chromatius''" Augustine // ποιήσομεν ώδε f' 565 12921866 syr·•·"·•"'""'?
eth // ποιήσωμεν 579 νg"'" arm (Diatessaron) Gregory-Elνira
27 άποδώσει ... αύτοu Ps 28.4: 62. 12: Pr 24. 12: Sir 35.19: Ro 2.6: Re 22.12
.. αύτοu Mt 20.21
17.2 2Pe 1.16-18

αύτοϋ Μι ΙΟ.23 εν

28 τον .
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17.5-17

Μωϋσε1 μίαν κα1. Ήλίςι. μίαν. 5 (τι αύτου λαλουντος ίδο\J
νεφέλη φωτεινη έπεσκίασεν αύτούς, και ίδου φωνη έκ της

νεφέλης λέγουσα, Ο{,τός έστιν ό υίός μου ό άγαπητός, έν φ
εύδόκησα· άκούετε αύτου.

επεσαν

επι

πρόσωπον

6 κα1. άκούσαντες οί μαθηται

αυτων

και

έφοβήθησαν

σφόδρα.

7 κα!. προσflλθεν ό Ίησους και άψάμενος αύτών εtπεν, Έγέρ
θητε και μη φοβε1σθε.

8 έπάραντες δε τους όφθαλμο\Jς αύτών

ούδένα εtδον εί μη αύτον Ίησουν μόνον.

9 Και καταβαινόντων αύτών έκτου ορους ένετείλατο αύτο1ς
ό Ίησους λέγων, Μηδεν!. ε'ίπητε το οραμα εως
άνθρώπου έκ νεκρών έγερθ-ft.

ot

ό υίος του

10 και έπηρώτησαν αύτον οί

μαθητα!. λέγοντες, Τί ο.Ον οί γραμματε1ς λέγουσιν οτι Ήλίαν δει
έλθε'iν πρώτον; 11 ό δε άποκριθε1.ς ε'iπεν, 'Ηλίας μεν ερχεται
και αποκαταστήσει πάντα·" 12 λέγω δε ύμ1ν οτι 'Ηλίας iiδη
iΊλθεν, κα1. ούκ έπέγνωσαν αύτον άλλ' έποίησαν έν αύτφ οσα
ήθέλησαv- οϋτως κα!. ό υίος του άνθρώπου μέλλει πάσχειν ύπ,
αύτών. 13 τότε συνilκαν οί μαθητα!. οτι περ1. 'Ιωάννου του

βαπτιστου ε'iπεν αύτοiς.
The Healing of a Boy with a Demon
(Mk 9.14-29: Lk 9.37-4Ja)

14 Και έλθόντων προς τον οχλον προσηλθεν αύτφ &.νθρωπος
γονυπετών αύτον 15 κα!. λέγων, Κύριε, έλέησόν μου τον υίόν,
οτι σεληνιάζεται κα1. κακώς πάσχει· πολλάκις γeχρ πίπτει εiς το
πυρ και πολλάκις είς το ϋδωρ. 16 και προσήνεγκα αύτον τοις
μαθητα1ς σου, κα1. ούκ ήδυνήθησαν αύτον θεραπευσαι.

17 άποκριθε1.ς δε ό Ίησους ε'iπεν, 'Ώ γενεα &.πιστος κα1. διε
στραμμένη, εως πότε μεθ, ύμών εσομαι; εως πότε άνέξομαι

' 11

Qυestion: ΝΑ""

5 ()[,τος ... εύδόκησα Ps 2.7: Μι 3.17; 12.18; Mk 1.11; Lk 3.22: 2 Pe 1.17 άκούετε αύτοϋ
18.15; Ac 3.22 9 Μηδενi ... έγεpθfi Μι 16.20 10-11 Ήλίαν ... πάντα Mal 4.5-6
12 Ήλίας ίlδη i]λθεν Μι 11.14 13 πεpi ... αύτοίς Lk 1.17 17 γενεά ... διεστραμμένη
Dι 32.5. 20
Dι

17.ιs.ZJ
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ύμ&ν; φέρετέ μοι αύτον ώδε.

64

18 κα\. έπετίμησεν αύτφ ό Ίησοί':ις

κα\. έξηλθεν άπ' αύτου το δαιμόνιον κα\. έθεραπεύθη ό παις aπο

της iόρας έκείνης.

19

Τότε προσελθόντες οί μαθητα\. τφ Ίησου

κατ' ίδίαν εiπον, Διa τί ήμεiς ούκ ήδυνήθημεν έκβαλεiν αύτό;
ό δε λέγει αύτοiς, Διa τ-J~ν όλιγοπιστίαν 3 ύμ&ν· άμ-J~ν γaρ
λέγω ύμiν, έaν ίfχητε πίστιν ώς κόκκον σιvάπεως, έρεiτε τφ ορει
τούτφ, Μετάβα ίfνθεν έκε1, κα\. μεταβήσεται· καl. ούδΕ:ν άδυ
νατήσει ύμ ιv. 4

20

Jesus Again Foretells His Death and

Resuπection

(Mk 9.30-32: Lk 9.43b-45)

22 Συστρεφομένων 5 δ( αύτ&ν έν τf1 Γαλιλαί~ εiπεν αύτοiς ό
Ίησοί':ις, Μέλλει ό υίος του άνθρώπου παραδίδοσθαι είς χεiρας
άνθρώπων, 23 κα\. aποκτενοί':ισιν αύτόν, κα\. τf1 τρίτη ήμέρ~
έγερθήσεται. κα\. έλυπήθησαν σφόδρα.

3
20 {Α} όλιγοπιστίαν Κ Β Θ f1f 13 33 579 700 892 syr· ''' cop'"· ""'· 00 aπn eth
geo Diatessaron Origen // άπιστίαν C D L W Δ 28 157 180 205 565 597 1006
1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Βγz [Ε F G Η Ο Σ] Lect it' "'·"·'
d.<.ι.rrΙ.rf2.,ι.ι."·•·' 1 vg syr'·•·h slav Chrysostom; (Hilary) Jerome Augusιine Speculum ΒΤΙ
4
20 {Α} omίt νerse 21 Κ* Β Θ 33 579 892 * 1253 it'· rrι syr· '· ''1 cop"·"""' ethm'
geo 1• Α // U{/d νerse 2 }: τοiJτο δΕ το γένος ούιc έιcποpεύεταt εί μη έν ΠpΟσευχi\
ιcαί νηστείι;ι (see Mk 9.29) (Κ 2 έιcβάλλεταιfοr έκπορεύεται) C D L W Δ f 1 f 13

28 157 180 (205150511074 έξέρχεται) 565 597 700 892' 1006 1010 1071
1241 1243 1292 1342 1424 Byz [Ε F G Η Ο Σ] Lect (1184) (1514) it''"'·b
'· "· r. rr . ,ι. ι. "·""'

vg (syr'· h) cop<m•,ι. """ aπn eth••· ΤΗ geo 8 slav Origen Asterius Basil
Chrysostom; Hilary Ambrose Jerome Augustine ΤΟΒ ΒΤΙ
5 22 {Β} συστρεφομένων Κ Β f' 892 it'·""·b.d.f.ΙΙ 2 ·•'·ι."·" vg cop"'"" Hilary
Jerome Augustine // άναστρεφομένων C (D αύτ&ν δf. άναστρεφομένων) L W
2

1

f 13 28 33 157 180 205 565 597 700 1006 1010 1071 1241 1243 1292
1342 1424 1505 B_yz [Ε F G Η Ο Σ] Lect it'·'· 111 cop"m".m''·"'' arm? eth geo slav
Chrysostom1"" / / ύποστρεφόντων 579

Δ Θ

18 έ1'εραπεύθη ... έκείνης Mt 8.13: 9.22: 15.28: Jn 4.52-53 20 έάv ... μεταβήσεται
Mt21.21; Mk 11.23: Lk 17.6: ICor 13.2 23 άιτοκτενοi:>σιν ... έγερθήσεται Mt 16.21
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Paymenι

24

of

ιhe

Temple

17.24-18.5

Τα.χ

Έλθόντων δε αύτων είς Καφαρναοuμ προσήλθαν οί τa

δίδραχμα λαμβάνοντες τφ Πέτρc:ρ κ:αl. είπαν, Ό διδάσκαλος
ύμών ού τελε'i [τa] δίδραχμα; 25 λέγει, Ναί. κ:αl. έλθόντα είς
την οίκ:ίαν προέφθασεν αύτον ό ΊησοίJς λέγων, Τί σαι δοκ:ε'i,
Σίμων; οί βασιλε'iς τής -γΤ1ς άπο τίνων λαμβάνουσιν τέλη η
κilνσον; άπο τών υίών αύτών η άπο των άλλοτρίων; 26 είπόν
τος δέ 6 , Άπο των άλλοτρίων, Εφη αύτφ ό ΊησοίJς, 'Α.ρα γε
έλεύθεροί είσιν οί υίοί. 27 'ίνα δε μη σκ:ανδαλίσωμεν αύτούς,
πορευθε1.ς είς θάλασσαν βάλε aγκ:ιστρον κ:αl. τον άναβάντα
πρώτον ίχθυν ό.ρον, κ:α1. άνοίξας το στόμα αύτου εύρήσεις
στατήρα· έκ:ε'iνον λαβών δος αύτο'iς άντ1. έμοίJ κ:αl. σου.
The

Greaιesι ίπ

the Kingdom

(Mk 9.33-37; Lk 9.46-48)

18

Έν έκ:είνn τn mρq. προσfjλθον οί μαθητα1. τφ ΊησοίJ

λέγοντες, Τίς aρα μείζων έστ1.ν έν τn βασιλείq. τών ούρανων;
2 κ:α\. προσκ:αλεσάμενος παιδίον εστησεν αύτο έν μέσc:ρ αύτων
3 κ:α\. ε"iπεν, Άμην λέγω ύμ'iν, έaν μη στραφfjτε κ:α1. γένησθε ώς
τa παιδία, ού μη είσέλθητε είς τf~ν βασιλείαν τών ούρανων.

4 οστις oiJν ταπεινώσει έαυτον ώς το παιδίον τοίJτο, οi'Jτός έστιν
ό μείζων έν τn βασιλείq. των ούρανων. 5 κ:α\. ος έaν δέξηται εν
παιδίον τοιοίJτο έπt. τφ ονόματί μου, έμε δέχεται.

6 26 {Β} είπόντος δέ Β Θ 1 700 892* it 1"·""·bJ·'·'·"'· 1" 2·" 1· 1·") (νg) νg"'" syι<"'
cop"· bnP' aπn ethPP· ΤΗ Chrysostom; (Jerome) // είπόντος δi: του Πέτρου 892"''
Origen•'· Οοι 112 ); (Juvencus) (Ambωse) //λέγει αύτψ ό Πέτρος (Η 28 1505 / 1223
οιnίι ό) W Δ f1 3 157 180 205 565 579 597 1006 1010 1071 1241 1243 1292
1342 1424 Byz [Ε F G Σ] Lect it'·ίq) syr·P· 0 (cop""'') eth"'' geo 2 slav Oήgen 1 " 112
Basil // λέ:yει αύτψ D ίιd syr' cop"""'" geo'? // ό δi: [φη, Άπό των άλλοτρίων.
είπόντος δέ !( cop""P' eth"'' //λέγει αύτψ ό Πέτρος, Άπό των άλλοτρίων.
είπόντος δέ αύτοίJ C (L οιnίt αύτοίJ)

24 τiι δίδραχμα Εχ 30. 13; 38.26
18.1 Lk 22.24 2-3 Μι 19.14: Mk ΙΟ.15: Lk 18.17
Lk 22.26 5 Μι l0.40: Lk l0.16: Jn 13.20

4 Mt 20.26-27; Mk 10.43-44;
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Temptations to Sin
(Mk 9.42-48: Lk 17 1-2)

6

"Ος δ, aν σκανδαλίση rνα των μικρών τούτων των πι

στευόντων είς έμέ, συμφέρει αύτψ 'ίνα κρεμασθil μύλος όνικος

περι τον τράχηλον αυτου και καταποντισθil έν τφ πελάγει της
θαλάσσης. 7 ουαι τφ κόσμφ άπο των σκανδάλων· άνάγκη γaρ

έλθείν τα σκάνδαλα, πλην ουαι τψ άνθρώπφ δι, ο-& το σκάν
δαλον ερχεται. 8 Εί δΕ: ή χείρ σου η ό πούς σου σκανδαλίζει
σε, εκκοψον αυτον κα1. βάλε άπο σου· καλόν σοί έστιν είσελθείν

είς την ζωην κυλλον η χωλον η δύο χείρας η δύο πόδας εχοντα
βληθηναι είς το πυρ το αίώνιον. 9 και εί ό όφθαλμός σου
σκανδαλίζει σε, εξελε αύτον και βάλε άπο σου· καλόν σοί έστιν
μονόφθαλμον είς την ζωην εiσελθε\ν η δύο όφθαλμους εχοντα
βληθηναι είς την γέενναν του πυρός.
The Parable of the Lost Sheep
(Lk 15.3-7)

10 Όρaτε μη καταφρονήσητε ένος τ&ν μικρών τούτωv- λέγω
γαρ ύμίν οτι οί aγγελοι αυτων έν ούρανοίς δια παντος βλέπουσιν
το πρόσωπον του πατρός μου του έν ουρανο\ς. 1 12 Τί ύμίν
δοκε\; έαν γένηταί τινι άνθρώπφ έκατον πρόβατα και πλανηθil
εν έξ αυτων, ουχι άφήσει τα ένενήκοντα έννέα έπι τα ορη και
πορευθεις ζητεί το πλανώμενον; 13 και έαν γένηται εύρείν
αυτό, άμην λέγω ύμΊν οτι χαίρει έπ' αυτφ μaλλον η έπι τοίς
ένενήκοντα έννέα το'iς μη πεπλανημένοις. 14 οϋτως ουκ εστιν

1
10 {Β} οιnίt verse 11 Ν Β L * Θ* f'-' 1* 33 892* it'· rr' syr'· '"' cop"· ""''· "°"'
Origen"' Eusebian Canons; Juvencus Jerome // add ver.1·e 11: i,λθεν γiΧρ ό υίος
του άνθρώπου σώσαι το άπολωλός D W Δ Θ' 073v;d Ι·· 28 180 205 565 597
700 1006 1071 1241 1292 1424 Byz [Ε F Η Ν Σ] Lec/f''-AD it'"' ""'"ι•r.d.ιn. rr2 _,ι.τι. oJ.
1
4· ' vg syr· Ρ aπn geo Chrysostom; Hilary Chromatius ΒΤΙ // add verse 1 ]: i,λθεν
γiΧρ ό υίος του άνθρώπου ζητiiσαι κα\ σίίJσαι το άπολωλός (.5ee Lk 19. 10) G
(L' omίt καί) 157 579 892' 1Ο1 Ο 1243 1342 1505 LecfP' (it') syr" cop"°"' eth slav

8-9

Μι

5.29-JO

10

οί

...

αύτών

Ac 12.15: He 1.14
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θέλημα Εμπροσθεν τοϋ πατρΟς ύμ&ν 2 του έν
άπόληται εν των μικρrον τούτων.
Α

18.ΙS-19

'

....

ουρανοις

~,

ινα

Brother Who Sins
(Lk 17.3)

15 Έαν δέ άμαρτήσn [είς σέ]-1 ό άδελφός σου, ϋπαγε ίίλεγξον
αύτον μεταξυ σου καl. αύτου μόνου. έάν σου άκούσn, έκέρδησας
τον άδελφόν σου· 16 έαν δέ μη άκούσn, παράλαβε μετα σου
ίίτι ενα η δύο, 'ίνα
στόματος δύο μαρτύρων η τριmν σταt)ft
πιiν pί)μα· 17 έαν δέ παρακούσn αύτων, εiπέ ή1 έκκλησί~- έαν
δέ κα1. της έκκλησίας παρακούσn, εστω σοι iόσπερ ό έθνικος και

rni

ό τελώνης.
18 Άμl,ν λέγω ύμ'iν· οσα έαν δήσητε έπ1. της γης ίίσται
δεδεμένα έν ούρανφ, και οσα έαν λύσητε έπl. της γης εσται
λελυμένα έν ούρανcp. 19 Πάλιν [άμl,ν] λέγω4 ύμiν οτι έαν δύο

'14 {C} ύμ&ν Ν D' L W Δ f' 28 205 565"• 597 1006 1071 1292 1342
1505 Βγz [Ε G] Leι·t"'·A 0 it"·'"'·'·'·•·'·'· 11·1.rr2 ·• 1 •.1.π. 4 νg syr·Ι'·"m' slaν Chrysostom;
Jerome Augustine Speculum // ήμ&ν D* / 890 Chrysostomm" //μου Β F Η Ν Ο
Θ Σ 078 f' 3 33 157 180 579 700 892 ΙΟ ΙΟ 1241 1243 1424 Lect"' syr'·" cop"
m'•·~' aπn

eth geo Oιigen Macarius/Symeoη // omit syr•"' (Apostolic Coηstitutions
i11cludi11g του έν ούρανο'ίς)
' 15 {C} άμαρτήσ11 είς σέ D L Δ Θ 078 f'' 28 157 205 565 597 700 892
1006 ΙΟ ΙΟ 1071 1241 1243 1292 Βνz [Ε F G Η Ν Ο Σ] Lect''· AD it"· ""'·" ' ,, ,. 1 " 1·
1
112
·''· "· 1· "· ,. rc 1 νg cορmψ ~'"' aπn eth. geo slaν'"" Basilm' Chrysostomm"; Hilary
Lucifer Pacian Chromatius Jerome Augustine 6n // άμάρηι είς σέ W 33 180
1342 (1424) 1505 Lecl"' Basil"9 Didymus Chrysostom Theodoret // άμαρτήσn
Ν Β 1 579 slaν'"" Cyril; Augustiηe 117 REB EU ΤΟΒ 11 άμάρηι (Lk 17.3)
Origen 1'm Basil 4 N
' 19 {C} πάλιν άμηv λέ-γω Β 058 13 28 33 157 180 205 597 700 828 1006

1010 1071 1241 1243 1292 1342 1505 Βγz [Ε F G Η] Lecι it'·''-·'' 1 ·"·"r"ι·' 1
νg""' syr 'r• 1m" geo' Origen 1"' Basil //πάλιν λέγω Ν D L 1 579 892 1524 it'"' • '·
Ψ' vg syr"· '''"" arm geo 2 Origeη''m; Jerome NIV REB EU ΤΟΒ ΒΤΙ
DHH? //πάλιν δΕ: λέγω Ν Ο (W πάλιν δi: ύμ'\ν λέγω) Δ Σ Chrysostom syr"
eth // άμf~ν λέγω f 11 565 1424 iιrr' //λέγω δέ Cyprian 111 (Cypιian 2 π) (Speculum)
15 Lν 19.17; Lk 17.3 16 έπί ... pfiμα Dt 19.15: Jn 8.17; 2Cor 13.1; 1 Tm 5.19
18 Μι 16.19; Jn 20.23 19 έiι.ν ... ούρανοίς Μι 7.7: 21.22: Mk 11.24: Jn 15.7; 16.23:
Ja, 1.5: 1 Jn 3.22; 5.14-15
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18.20-32

συμφωνήσωσιν έξ ύμών έπι τf~ς γf~ς περι παντος πράγματος o.f>
έαν αiτήσωνται, γενήσεται αύτοίς παρα του πατρός μου του έν

ούρανο'iς. 20 ot γάρ είσιν δύο η τρείς συνηγμένοι είς το έμον
ονομα, έκεί είμι έν μέσφ αύτων.
The Parable of the

Unforgiνing

Servant

21 Τότε προσελθών ό Πέτρος εiπεν αύτφ, Κύριε, ποσάκις
άμαρτήσει εiς έμε ό άδελφός μου και άφήσω αύτφ; εως έπτάκις;
22 λέγει αύτφ ό 'Ιησούς, Ού λέγω σοι εως έπτάκις άλλ' εως

έβδομηκοντάκις έπτά. 23 Διiι το\ιτο ώμοιώθη ή βασιλεία των
ούρανων άνθρώπφ βασιλε'i, ος ήθέλησεν συνaραι λόγον μετα
των δούλων αύτο\ι. 24 άρξαμένου δε αύτου συναίρειν προσ

ηνέχθη αύτφ εlς όφειλέτης μυρίων ταλάντων.

25 μη Εχοντος

δε αύτο\ι άποδο\ιναι έκέλευσεν αύτον ό κύριος πραθηναι κα1.

τi~ν γυνα'iκα κα\ τα τέκνα και πάντα οσα εχει, και άποδοθηναι.

26 πεσών ο-δν ό δούλος προσεκύνει αύτφ λέγων5, Μακροθύ
μησον έπ' έμοί, και πάντα άποδώσω σοι. 27 σπλαγχνισθεις δε
ό κύριος του δούλου έκείνου άπέλυσεν αύτον και το δάνειον

άφf~κεν αύτφ.

28 έξελθών δε ό δο\ιλος έκε'iνος ε-f>ρεν ενα των

συνδούλων αύτου, ος ώφειλεν αύτφ έκατον δηνάρια, και
κρατήσας αύτον επνιγεν λέγων, Άπόδος εϊ τι όφείλεις. 29 πε

σών ο-δν ό σύνδουλος αύτοί> παρεκάλει αύτον λέγων, Μακρο
θύμησον έπ' έμοί, καl άποδώσω σοι. 30 ό δε ούκ ilθελεν άλλ'
άπελθών εβαλεν αύτον είς φυλακi~ν εως άποδφ το όφειλόμενον.

31 iδόντες ο-δν οί σύνδουλοι αύτου τα γενόμενα έλυπήθησαν
σφόδρα καl έλθόντες διεσάφησαν τφ κυρίφ έαυτων πάντα τα
γενόμενα. 32 τότε προσκαλεσάμενος αύτον ό κύριος αύτοί>
λέγει αύτφ, Δο\ιλε πονηρέ, πaσαν τi~ν όφειλi~ν έκείνην άφηκά

26 {Α} λέγων Β D Θ 700 it'·'·"·'·'' 1• 1 νg syr'·' anη geo Oήgen Chrysostom;
Lucifer //λέγων, Κύριε~ L W Δ 058 0233 f' f' 3 28 33 157 180 205 565 579
597 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Β)'Ζ [Ε F G Ο ΣJ
Lect it'"'·'b).r.rr2 .•'·1hJ.q.ι''' νgm" syr"·h.pω cop~·"~'·"" eth slaν Oήgen'" Asteήus;
Chromatius
5

20

[κεί

...

αύτίον Μι

28.20; Jn 14.23

21-22

ποσάκις

...

έπτά

Lk 17.3-4 27 Lk 7.42
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18.υ-]9.Η

σοι, έπεt παρεκάλεσάς με· 33 ούκ εδει κα1. σε έλεfjσαι τον
σύνδουλόν σου, ώς κάγώ σε ήλέησα; 34 καt όργισθεl.ς ό κύριος

αύτου παρέδωκεν αύτον τοις βασανιστα"iς εως σb άποδφ παν το
όφειλόμενον. 35 Οϋτως κα1. ό πατήρ μου ό ούράνιος ποιήσει
ύμtν, έαν μη άψητε εκαστος τφ U.δελφφ αύτου άπο τ&ν καρδι&ν
ύμ&ν.
Teaching about Divorce
(Mk 10.1-12)

19

Κα1. έγένετο οτε έτέλεσεν ό 'Ιησούς τοi.>ς λόγους τούτους,

μετηρεν άπο της Γαλιλαίας καl. Ίlλθεν εiς τα ορια της 'Ιουδαίας
πέραν του Ίορδάνου.

2 και ήκολούθησαν αύτφ οχλοι πολλοί,
και έθεράπευσεν αύτους έκεί:.
3 Καl. προσilλθον αύτφ Φαρισα'iοι πειράζοντες αύτον κα1.
λέγοντες, Ei (ξεστιν άνθρώπφ άπολυσαι την γυνα'iκα αύτού
κατα πaσαν αίτίαν; 4 ό δε άποκριθεtς εiπεν, Ούκ άνέγνωτε οτι
ό κtίσας 1 άπ' άρχης άρσεν Και θijλυ έποίησεν αύτούς; 5 καt
εtπεν, 'Ένεκα τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα και
τfιν μητέρα και κολληθήσεται τfi γυναικι αύτοϋ, και εσον
ται οί δύο είς σάρκα μίαν. 6 rοστε ούκέτι είσl.ν δύο άλλα

σαρξ μία. ο οi>ν ό θεος συνέζευξεν &νθρωπος μη χωριζέτω.

7 λέγουσιν αύτφ, Τί οΖιν Μωϋσilς ένετείλατο δοϋναι βιβλίον
άποστασίου και άπολίJσαι [αύτήν ]2 ; 8 λέγει αύτο'iς οτι
'4 {Β} κτίσας (see Mk !0.6) Β Θ 1 700 it' syrr" cop"·~•-"" aπn ethpp.m<-ΙTH!
geo Oήgen (Methodius) Serapion Athanasius Ps-Clementines // ποιήσας Ν C D
(L 579 έποίησαςfοr ό ποιήσας) W Ζ Δ 0233 f" 28 157 180 205 565 597 892
1006 !010 !071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Β)'Ζ [EFG Η ΟΣ] Lect it'·

'"'· '·'-'· r. rr 1. ff2. s1-h. r., vg syr'·'·P· h slav Oήgen'"' Apostolic Constitutions Chrysostom

Cyril: Hilary Ambrosiaster Jerome Augustine Speculum
2

7 {C}

λuσαι)

άπολuσαι αύτήν Β

C W

Δ

078''" 087';' (0233

άπολύειν for άπο

f'' 28 33 157 180 205 565 597 892 1006 101 Ο !071 1241 1243 1292

34 παρέδωκεν ... όφειλόμενον Μι 5.25-26; Lk 12.58-59 35 Μι 6.15; Mk 11.25; Eph 4.32;
Col 3.13
19.1 Καί ... τούτους Μι 7.28; 11. 1; 13.53; 26. 1 3 Καί ... αύτόν Μι 16. 1 4 &ρσεν ...
αύτούς Gn 1.27; 5.2 5 "Ένεκα ... μίαν Gn 2.24 (Eph 5.31) ί'σονται ... μίαν (1 Cor 6.16)
7 δούναι ... αύτήν Dι 24.1; Μι 5.31

19.~-ΙΙ
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Μωϋσης προς τi~ν σκληροκαρδίαν ύμ&ν επετρεψεν υμιν άπο
λ\Jσαι τaς γυναίκας ύμ&ν, άπ, άρχΤjς δε ού γέγονεν οϋτως.

9 λέγω δε ύμίν οτι ος αν άπολύση τi~ν γυναίκα αύτου μη έπ1
πορνείι;ι και γαμήση aλλην μοιχaται3.4. 10 λέγουσιν αύτφ οί
μαθητα1 [αύτο\>] 5 , Εί οϋτως έστ1ν ή αίτία του άνθρώπου μετa

της γυναικός, ού συμφέρει γαμΤjσαι. 11 ό δε εiπεν αύτοίς,
ου πάντες χωρο\Jσιν τον λόγον [το\Jτον ]6 άλλ, οtς δέδοται.
1342 1424 1505 Β)'Ζ [Ε F G Η Ν Ο Σ] Lect it'" syrr '' cop"''"" ethPP· '"'·ΤΗ slaν
Chrysostom 11 άπολίισαι τήν γυναΊκα it"·'·"2 vgm" syr·' Irenaeus'"; Ambrose
Speculum // άπολίισαι (see Mk ΙΟ.4) Ν D L Ζ Θ 1 579 700 it'·'"'·d·'·"'·•'·"' vg
syr""' arm eιhm' geo Origen; Jerome Augustine EU') ΤΟΒ
1
9 {Β} μή ΕΠt πορνείιt κα\ γαμήστ~ &λλην μοιχ&ται Ν (C* ποιεΊ αύτήν
μοιχευθηναι) C·' L (W nιnίt καί) Ζ Δ Θ 078 28 157 l 80 205 565 579 700 892
!006 1010 ΙΟΊ l l 24 l 1243 1292 l 342 1424 1505 Β_νz [Ε F G Η Σ] Lect it' vg
syr'·"·" arm ethPI' Basil; Jerome // παρεκτος λόγου πορνείας ποιε\ αύτΤ,ν μοι
χευθηναι (see 5.32) Β 0233 1 1547 it"' (syrP'') cop"" eιhτΗ slav Origen''
Cyril // παρεκτος λόγου πορνείας κα\ γαμήσn ίiλλην μοιχίiται D f" 33
(597) 1 184 1 ΙΟ 16 it'· ""'·" '· d '· 1 " 2· • 1 " " ' 1 vgm" (syr) cop"' 1"'''"' 1 Origen 1" Chrysostom; Speculum
4
9 {Β} no addίtion a.fter μοιχίiται / μοιχευθηναι (see footιιote 3) Ν C 3 Ο L Ζ
828 1241 1253 1 1074 it"· b. '1 ' " 2 • 1· "· 1• ' 1 νg"" syr'·' cop" bom' Origen // add α.fteι
μοιχίiται / μοιχευθηναι: κα\ ό άπολελυμένην γαμήσας μοιχίiται (see
Mk ΙΟ.11) Β 28 157 180 205 597 700 892 1006 1071 1243 1292 1342
Byz [Ε F G Η] Lect it'"' '·'' vg arm eth geo Origen'"' 1'' Basil Cyril; Jerome // add
after μοιχίiται / μοιχευθηναι: καl ό άπολελυμένην γαμwν μοιχ&ται C* Ν Ο
W Δ Θ Σ 078 0233 f' Γ' 33 (565) (579 άπολελυμένην άπο άνδρός) 1010
1424 1505 1547 cop"" slav Speculum // add a.fteι- μοιχευθΤιναι: ώσαύτως κα! ό
γαμwν άπολελυμένην μοιχ&ται ςp 2 '

' 10 {C} μαθητα! αύτοίι

(cop'"'')

'J-'" C D L W Ζ Δ 078 0233 Γ Γ' 28 33

l 57 l 80
205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424
1505 Βγz [Ε F G Η Ν Σ] Lect it·'·''"'·b·'·"·'·"2·"· 1 4·' 1 νg syr···P·"·""1 cop""'"·"' arm
eth geo slav Augustine // μαθηταί 'J-' 71 ''d Ν Β Θ it'· '' 1· ,ι cop""''· ""' Juvencus
Jerome Speculum NIV REB EU ΤΟΒ ΒΤΙ
6
11 {C} τον λόγον τοuτον Ν C D L W Ζ Δ (Θ) 078 0233 .fl 3 28 33 157 180

205 565 579 597 700 892'"' 1006 10 ιο 1071 1241 1243 1292 Ι 342 1424
1505 Byz [Ε F G Η Ν Σ] Lect it'·'"'·h·'·'· 1·.ιτ 1 .rr2 .,ι.h.Ι.4.u 11 vg syr·'·P·h cop"·'"''·"'
arm, e\hPP· m<. <ΤΗΙ geo slav Basilidians""· "'Clcmc"' Clement Origen 1" Basil Theodoret
9 Μι 5.32: 1 Cor 7.10-11
1Cor7.7. 9. 17

10

ού

...

γαμftσαι

1 Cur 7.1-2. 7-9

11

Ού

...

δέδοται
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19.12-17

12 είσtν γιΧρ εύνο-Uχοι ο'ίτινες έκ κοιλίας μητρος έγεννήθησαν
οϋτως, και είσιν εύνο\Jχοι ο'ίτινες εύνουχίσθησαν ύπο τ&ν
άνθρώπων, και είσιν εύνο-Uχοι ο'ίτινες εύνούχισαν έαυτους
διa τΤ,ν βασιλείαν τ&ν ούραν&ν. ό δυνάμενος χωρεiν χωρείτω.
Little Children Blessed
(Mk 1013-16: Lk 18.15-17)

13 Τότε προσηνέχθησαν αύτφ παιδία 'ίνα τΟ:ς χεiρας έπιθil
αύτο'iς και προσεύξηται· οί δε μαθηται έπετίμησαν αύτοiς.
14 ό δε Ίησο\Jς εlπεν, Άφετε τΟ: παιδία κα1 μη κωλύετε αύτΟ:
έλθεiν πρός με, τ&ν γιΧρ τοιούτων έστιν ή βασιλεία τ&ν
ούραν&ν. 15 και έπιθεις τΟ:ς χεiρας αύτοiς έπορεύθη έκεiθεν.
The Rich Υ oung Man
(Mk 10.17-31: Lk 18.18-30)

16 Και ίδο-U εiς προσελθών αύτφ εlπεν, Διδάσκαλε 7 , τί
άγαθον ποιήσω 'ίνα σχ& ζωΤ,ν αίώνιον; 17 ό δε εtπεν αύτφ,
Τί με έρωτ~ς περι του άγαθου; εiς έστιν ό άγαθός 8 • είδε θέλεις

Ammonius-Alexandήa; Cypήan 112 Ps-Cypήan Ambrose Jerome 214 Augustine
Speculum //τον λόγον Β 1 892* 1184 it' syr""1 cop"'""' eth"' Oήgen Apollinaris
Theodore John-Damascus•;ct; Cypήan 112 Jerome 214 // οnιίι Ch1γsostom
7
16 {Α} διδάσκαλεΙ'ζ BDL 1892*1010 ίt'·'ι.' " 1 cop00• 1 eth••geo' Origen 1' 2 ;
Hilary //διδάσκαλε άγαθέ (see Mk 10.17; Lk 18.18) C W Δ Θ Γ' 28 33 157
180 205 565 579 597 700 892'"' 1006 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505
B_yz [Ε F G Η Σ] Leι·t it'"'·"·'·'·"2 · ' 1·"·' q.,ι vg syr·'·r "·•'' cop"· ~•- 00•1 aπn eth'"'·τH
geo' slav Marcus'" '01""""' Justin Oήgen 112 Basil Cyήl-Jerusalem Chrysostom'''";
Juvencus Jerome
κ 17 {Α} τί με έρωτ~ς περ! του άγαθου; ϊίς έστιν ό άγαθός 1:-ζ 8 2 (Β*
omίt ε'[ς) (D omit του and ο) L Θ (1 700 omit ο) (892* ούδείςfοr εlς) it" d (syr'
"'''"") arm eth"" geo' Oήgen // τί με έρωτ~ς περl του άγαθου; είς έστιν ό άγαθός,
ό θεός it'"'·b.c.ιrr'ι.rr2.ι.,ι (it' ό πατήρfοr ό θεός) vg (syr·"'"'·•''"") cop'"''·bo geo 2 · 1A'
Noνatian Jerome // τί με λέγεις άγαθόν; εlς έστιν άγαθός, ό πατήρ μου ό έν
το\ς ούρανο!ς Marcus"''· "''''"~"' Justin Naassenes"' '" Ηφrο'''"' (Ps-Clementines) //
τί με λέγεις άγαθόν; ούδεlς άγαθός εi μη εlς ό θεός (see Mk 10.18; Lk 18.19)
C W Δ f') 28 33 157 180 205 565 (579) 1006 1010 1071 1241 1243 1292

14 '!Ί.φετε ... ούpανών Μι 18.2-3

16 Διδάσκαλε .. αίώνιον Mt 19.29: Lk 10.25
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είς τliv ζωl,ν είσελθε'iν, τήρησον τας εvτολάς. 18 λέγει αύτφ,
Ποίας; ό δε Ίησους εiπεν, Το Ού φονεύσεις, Ού μοιχεύσεις, Ού
κλέψεις, Ού ψευδομαρτυρήσεις, 19 Τίμα τον πατέρα καi
τJιν μητέρα, καί, Άγαπήσεις τον πλησίον σου ώς σεαυτόν.
20 λέγει αύτφ ό νενίσκος, Πάντα τα\>τα rφύλαξα 9 • τί ετι
ύστερ&; 21 Εψη αύτφ ό Ίησο\>ς, Εί θέλεις τέλειος εiναι, ϋπαγε
πώλησόν σου τα ύπάρχοντα κα1. δος [το'iς] πτωχο'iς, κα1. εξεις
θησαυρον Εν ούρανο'iς, καl δε\>ρο άκολούθει μοι. 22 άκούσας

δε ό νεανίσκος τον λόγον άπηλθεν λυπούμενος iiv γαρ εχων
κτήματα πολλά.

23 Ό δε Ίησο\>ς εiπεν το'iς μαθητα'iς αύτου, Άμl,ν λέγω ύμ'iν
οτι πλούσιος δυσκόλως είσελεύσεται είς τl~ν βασιλείαν των
ούραν&ν. 24 πάλιν δε λέγω ύμ'iν, εύκοπώτερόν εστιν κάμη
λονΙΟ δια τρυπήματος pαφίδος διελθε'iν η πλούσιον είσελθε'iν είς
τl,ν βασιλείαν του θεου. 25 άκούσαντες δε οί μαθηταl rξε

πλήσσοντο

σφόδρα λέγοντες,

Τίς aρα δύναται σωθηναι;

26 έμβλέψας δε ό Ίησο\>ς εiπεν αύτο'iς, Παρα άνθρώποις το\>το
άδύνατόν rστιν, παρα δε θεφ πάντα δυνατά. 27 Τότε άπο1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Σ] Lect it'·" syr"· h cop" '"""' eιhm" rn slav Basil
Chrysostom // τί με έρωτί?;ς περί του άγαθοu; ούδείς άγαθος εi μη εiς ό θεός
(892' ούδείς έστιν) it'' h Eusebius; Augustine
9 20 {Α} έφύλαξα Ν* Β L Θ f' 579 700 it""'· rr'. ,, ' vg Cypήan Juvencus?
Jerome // έφύλαξα έκ νεότητος (see Lk 18.21) (Ν 2 νεότητός μου) D it" //
έφυλαξάμην έκ νεότητός μου (see Mk 10.20) C W Δ f 13 28 33 157 180
205 565 597 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F
G Η Ο Σ] Lect it'·h·'·'· 1·' 12 ·h.n.q vg'' syΓυιρ.h.ρ•Ι cop"'""'""'' arm eth geo slav
Origen•'· '" Marcellus Chrysostom (Cyril); (Hilary) Ambrose Augustine
3
IU 24 {Α} κάμηλον (5·ee Mk 10.25; Lk 18.25) Ν Β c D ι w ΖΔ Θ f' f' 28
33 157 180 205 565 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342
1505 Byz [Ε F G Η Ο Σ] Lect it'""'·'·•· 1· 111 · 11·2 ·•'·h.1. "·'-' 1 vg syr·'·•·•"' cop~- "'"·"" eth
slav Oήgen"·'"' Chrysostom; Hilary Ambrose Gaudentius Jerome Augustine //
κάμιλον (by itacism?) 579 1424 /211 /524 /673 /858 /859 /866 Cyήl
17 τήρησαν τάς ένταλάς Lν 18.5; Lk \0.28 18-19 Ού φονεύσεις ... μητέρα Εχ 20.12-16:
Dt 5.16-20 (Rα 13.9) 19 Άγαπήσης ... σεαυτόν Lν 19. 18 (Μι 5.43; 22.39; Lk \0.27; Ro 13.9)
21 πώλησαν ... πτωχαiς Mk 14.5: Lk 12.33; Jn 12.5; Ac 2.45; 4.34-37 [ξΕtς ... αύραναίς
Μι 6.20 22 άπi;λθεν ... πολλά Ps 62. ΙΟ
26 παρά δέ ... δυνατά Gn 18.14: Jαb 42.2:
Z:h 8.6 LXX

19.28-20.5
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1φιθε1.ς ό Πέτρος εiπεν αύτφ, Ίδου ήμε'iς άφήκαμεν πάντα κα1.
ήκολουθήσαμέν σοι· τί aρα ίίσται ήμΊν; 28 ό δε Ίησους εlπεν
αύτοΊς, ΆμΤ,ν λέγω ύμ'iν οτι ύμε'iς οί άκολουθήσαντές μοι έν τη
παλιγγενεσίςι, οταν καθίσn ό υίος του άνθρώπου έπ1. θρόνου
δόξης αύτου, καθήσεσθε κα1. ύμε'iς έπι δώδεκα θρόνους κρί
νοντες τaς δώδεκα φυλας του 'Ισραήλ. 29 κα1. πας οστις
άφilκεν οίκίας η άδελφους η άδελφaς η πατέρα η μητέρα 11 η
τέκνα η άγρους Ενεκεν του όνόματός μου, έκατονταπλασίονα 12
λήμψεται κα1. ζωΤ,ν αίώνιον κληρονομήσει. 30 Πολλο1. δε
ίίσονται πρώτοι ίίσχατοι και ίίσχατοι πρώτοι.
The Workers in the Vineyard

20

Όμοία γάρ έστιν ή βασιλεία των ούρανrον άνθρώπφ

οίκοδεσπότn, οστις έξηλθεν Ciμα πρω·ι μισθώσασθαι έργάτας
είς τον άμπελrονα αύτου.

2 συμφωνήσας δε μετα των έργατrον
έκ δηναρίου τΤ,ν ήμέραν άπέστειλεν αύτοΌς είς τον άμπελωνα
αύτου. 3 και έξελθών περ1. τρίτην οοραν εlδεν aλλους έστrοτας
έν τη άγορi;ι άργο-Uς 4 και έκείνοις εlπεν, 'Υπάγετε κα1. ύμεΊς είς
τον άμπελωνα, κα1. ο έaν 11 δίκαιον δώσω ύμtν. 5 οί δε

11 29 {C} πατέρα η μητέρα (see Mk L0.29) 8 it'·" syr""1 Chrysostom: (Victorinus-Pettau) //πατέρα η μητέρα η γυνα!κα Ν C L W Δ Θ f' 3 28 33 157 180
20556557959770089210061010 ΙΟ71124112431292134214241505
Byz [Ε F G Η Σ] Lect ίt'"'·'·'·•'-•.ι.• vg syrr·• cop''·""'•·"" aπn eth geo slav Basil
Gregory-Nyssa Cyril; Ambrose Jerome //μητέρα D it•.d.rrt.rr2 (syr μητέρα η
γυνα!κα) syr' Hilary Paulinus-Nola Speculum // γονε!ς (see Lk 18.29) 1 (it")
(lrenaeus1") Origen
12
29 {8} έκατονταπλασίονα (see Mk 10.29) Ν C D (D* -πλάσιοv) W Δ Θ
f' f' 3 28 33 157 180 205 565 597 700 892 1006 l071 1241 1243 1292 1342
1424 1505 Byz [Ε F G Η ΣJ Lect ίt'·'"'·"·'·•·'·'·π•.π2 .•'·"·'·"·•-Ι•'Ι νg syr·'·•·• cop""
arm eth'0·••·τH geo slav Asterius Basil Gregory-Nyssa Chrysostom; VictorinusPettau Hilary Ambrose Paulinus-Nola Jerome Speculum // πολλαπλασίονα
(see Lk 18.30) Β L 579 1Ο ΙΟ syr"'' cop" ""' eth'"' Origen Cyril REB ΤΟΒ

28 ϋταν
καθήσεσθε

... αύτο'U Dn 7.9-10: Μι 25.31 οταν ... θρόνους Μι 20.21; Mk 10.37; Re 3.21
... "Ισραήλ Lk 22.30 29 ζωi~ν ... κληρονομήσει Μι 19.16; Lk 10.25 30 Μι 20.16;

Lk 13.30
20.Ι άν1'ρώπφ

...

αύτο'U Μι

21.28. 33

2

συμφωνήσας

...

ήμέραν

Tob 5.15

20.6·16
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άπηλθον. πάλιν [δε] έξελθων περι εκτην και ενατην rοραν

έποίησεν ώσαύτως. 6 περι δε τf~ν ένδεκάτην έξελθc0ν ε-\'Jρεν
aλλους έστ&τας κα1. λέγει αύτο"iς, Τί <hδε έστήκατε ολην τf~ν
ήμέραν άργοί; 7 λέγουσιν αύτφ, 'Ότι ούδεις ήμaς έμισθώσατο.
λέγει αύτο"iς, Ύ πάγετε και ύμε"iς είς τον άμπελ&να. 8 όψίας δε
γενομένης λέγει ό κύριος του άμπελ&νος τφ έπιτρόπφ αύτου,
Κάλεσον το-Uς έργάτας κα1. άπόδος αύτο"iς τον μισθον άρξάμενος
άπο των έσχάτων εως των πρώτων. 9 κα1. έλθόντες οί περ1. τf~ν
ένδεκάτην rοραν ελαβον άνa δηνάριον. 10 κα1. έλθόντες οί
πρώτοι ένόμισαν οτι πλε"iον λήμψονται· και ελαβον [το] άνα
δηνάριον κα1. αύτοί 1• 11 λαβόντες δε έγόγγυζον κατα του

οίκοδεσπότου 12 λέγοντες, ()-\)τοι οί εσχατοι μίαν rοραν έποίη
σαν' και ϊσους ήμ"iν αύτο-Uς έποίησας το"iς βαστάσασιν το βάρος
της ήμέρας κα1. τον καύσωνα. 13 ό δε άποκριθε1.ς έν1. αύτ&ν
εtπεν, Έτα"iρε, ούκ άδικ& σε· ούχl δηναρίου συνεφώνησάς μοι;
14 &ρον το σον και ϋπαγε. θέλω δε τούτφ τφ έσχάτφ δουναι ώς
καl σοί· 15 [fι] 2 ούκ εξεστίν μοι ο θέλω ποιilσαι έν το"iς έμο"iς; η
ό όφθαλμός σου πονηρός έστιν οτι έγω άγαθός είμι;
εσονται οί εσχατοι πρώτοι κα1. οί πρώτοι εσχατοι 3 •

16 Οϋτως

' 10 {C} το άνa δηνάριον καί αύτοί Ν L Ζ Θ 33·•• // άνa δηνάριον καί
αυτοί Β eth //το άνa δηνάριον 085 it" Diatessaron>Y<? // καί αύτοί άνa
D W Δ 0300 f' f' 3 28 157 180 205 565 579 597 700 892 1006
1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η] Lect it'""' "" r rrι.
1 r2 .,ι.h.ι .•. 4 νg Origen'" Chrysostom // καί αυτοί το άνa δηνάριον C Ν Ο Σ
2 15 {C} η Ν C W Δ 085 f' f' 3 28 33 157 180 205 565 579 597 892 1006
1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Ν Ο Σ] Lect it" '"' •·
'· '· ι 11· 1. 1r2 . •'· h. ι. "·4-' 1 νg syr"· h. Ρ3 1 '"" cop'" meg."" arm geo slaν (Diatessaron?) Oήgen 1 "
Chrysostom Nilus; Augustine // οnιίt Β D L Ζ Θ 700 11016 ίι" syι<' eth NIV
REB EU ΒΤΙ?
3 16 {Α} eσχατοι. Ν Β L Ζ 085 892* 1243* 1342 (1424) cop'""°"' Diatessaron /1 eσχατοι. πολλοί γάρ είσιν κλητοί, όλίγοι δ( έκλεκτοί (see 22. 14) c
D W Δ (Θ οί κλητοί) 0300 f' f' 3 (28) 33 157 180 205 565 579 597 700 892'"•
10061010107112411243' 12921505Byz[EFGHN'i•OΣ]Lect(l547)
δηνάριον

8 όψίας ... μισΜν Lv 19.13:
Mk 10.31: Lk 13.30

Dι

24.15

15

ό

...

έστιν Μι

6.23: Mk 7.22

16

Μι

19.30:
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20.17-22

Third Time Jesus Foretells His Death and Resuπection
(Mk 10.32-34: Lk 18.31-34)

17 Και άναβαίνων ό Ίησο\:ις είς 'Ιεροσόλυμα παρέλαβεv το-Uς
δώδεκα [μαθητιΧς] 4 κατ' ίδίαν και έν τn όδφ εtπεν αύτοΊς,

18 Ίδο-U άναβαίνομεν είς 'Ιεροσόλυμα, κα\ ό υίος του άvθρώπου
παραδοθήσεται τοΊς άρχιερε\:ισιν κα1. γραμματε\:ισιν, και κατα
κρινο\Jσιν αύτον θανάτφ 19 καl. παραδώσουσιν αύτον τοΊς
(θνεσιν είς το έμπαΊξαι καl. μαστιγώσαι καl. σταυρωσαι, καl τn
τρίτη ήμέρι;χ έγερθήσεται.
The Requesι of James and John
(Mk 10.35-45)

20 Τότε προσήλθεν αύτiρ ή μήτηρ των υίων Ζεβεδαίου μετα
των υίωv αύτiiς προσκυνο\:ισα και αίτο\:ισά τι άπ, αύτου. 21 ό
δε εtπεν αύτn, Τί θέλεις; λέγει αύτφ, Είπε 'ίνα καθίσωσιν ο-bτοι
οί δύο υίοί μου εtς έκ δεξιων σου καt εtς έξ εύωνύμων σου έv τn
βασιλείι;χ σου. 22 άποκριθεl.ς δε ό Ίησο\:ις εtπεν, ΟUκ οϊδατε τί
αίτεΊσθε. δύνασθε πιεtν το ποτήριον ο έγrο μέλλω πίvειν 5 ;
(1859) (11 627) it'"'· b. ίοJ. "· '· r. rrΙ · "2• • 1• "· ίΙJ. "· ΙqJ vg syr· '"· "· Ι" 1 cop'"''· "°" arm eth geo
slav Chrysostom; Jerome
4
17 {C} τούς δώδεκα μαθητάς Β C W Δ 085 28* 33 157 180 205 565 579
597 700 ΙΟΟ6 1071 1241 1243 1292 1505 Βγz [Ε F G Η Ν Ο Σ] 168 176
1673 / 813 / 1223 itb· r. "'· "· 1· q vg syr" cop"m". '"'' geo 2 slav Chrysostom 1""; Hilary
Augustine //τούς δώδεκα μαθητaς αύτοίJ 13 28' 828 892m' ΙΟ 1Ο 1342 1424
Lect (/ 184) it'·"'·'· 1 'Ι·" 1 " 1 ·" vgm" syr" cop"m" ethPP""'·τH Origen 1"; Jerome
DHH'J //τούς δώδεκα (see Mk ΙΟ.32; Lk 18.31) Ν D L Z''d Θ f 1 f 11 892*
ir' syr·' cop"° aπn eιhm' geo 1 Oήgen'' ΤΟΒ
5
22 {Α} πίνειν. Ν D L Ζ Θ f 1·1 1 it'"'·b·'""·'·ffΙ.rr'., 1 • 1 ·"·' 1 vg syr·' cop'"""''·"°P'
1
ethP ' Diatessaron Ambrose Jerome Augustine Speculum // πίειν. Β 085 // πίνειν
i\ το βάπτισμα ο έγώ βαπτίζομαι βαπτισθηναι (see Mk 10.38) C (G 579
πίειν) W Δ 13 28 33 (205 1424 πίνωfσr μέλλω πίνειv) 565 597 700 828 ΙΟΟ6
JΟ 1Ο 1241 1243 1292 1342 1505 Βγz [Ε Η Ο Σ] Leι'Ι it 1"· 1' q syrP "arm geo 2 slav
Origen 1" Marcus'" '" 1""'""' 11 πίvειν καl το βάπτισμα ό έγώ βαπτίζομαι βαπτι
σθηναι 157 (180) 892 ΙΟ71 (1673 πίειv) /AD cop""'' ethτH geo 1 Chrysostom
18 Μι 16.21: 17.22-23: Lk 9.22 19 τji ... έγερθήσεται Μι 16.21: 17.23: Lk 9.22: 24.7. 46:
Ac 10.40: Ι Cor 15.4 21 καθίσωσιν ... βασιλείι;ι σου Μι Ι 9.2R: Lk 22.30 22 το
πίνειv
Μι 26.39: Jn 18.11

..
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λέγουσιν αύτφ, Δυνάμεθα.

23

76

λέγει αύτο'iς, Το μεν ποτήριόν

μου πίεσθε, το δε κ:αθίσαι έκ: δεξιωv μου κ:α1. έξ εύωνύμων ούκ:

εστιν έμον [τούτο] δοίJναι 6 , άλλ' οtς ήτοίμασται ύπο του πατρός

24

Καi. άκούσαντες οί δέκα Τ,γανάκ:τησαν περl_ των δύο

άδελφωv.

μου.

25 ό δε 'Ιησούς προσκ:αλεσάμενος α1:ιτους εtπεν,

Οtδατε οτι οί aρχοντες των έθνων κ:ατακ:υριεύουσιν α1:ιτωv
καl οί μεγάλοι κ:ατεξουσιάζουσιν αυτων. 26 ο1:ιχ οϋτως εσται 7
έν ύμ'iν, Ο.λλ' ος έCι.ν θέλη έν ύμίν μέγας γενέσθαι εσται ύμωv

διάκονος, 27 καl. ος av θέλη έν ύμίν εiναι πρωτος εσται ύμων
δούλος 28 ωσπερ ό υίος του άνθρώπου ουκ: 1Ίλθεν διακ:ονη
θηναι άλλCι. διακονijσαι κ:α1. δούναι τf~ν ψυχ"hν αύτοίJ λύτρον
άντl. πολλων.
The Healing of Two Blind Men
(Mk 10.46-52; Lk 18.35-43)

29 και έκ:πορευομένων αυτων άπο 'Ιεριχώ Τ,κ:ολούθησεν
αυτφ οχλος πολύς. 30 κ:α1. ίδου δύο τυφλοl κ:αθήμενοι παρCι.
τΤ,ν όδον άκ:ούσαντες οτι 'Ιησούς παράγει, εκ:ραξαv λέγοντες,
'Ελέησον ήμaς, [κ:ύριε,] 8 υίος Δαυίδ. 31 ό δε οχλος έπετίμησεν
"23 {C} ούκ: ίίστιν έμον το-Uτο δο-Uναι C D W Δ 085 33 597 LOLO 1342
1505 1292 1514 11552 (itq) (syr") eth slav Oήgend"' Chrysostom 112 // ούκ: ίίστιν
έμον δο-Uναι (see Mk 10.40) Κ Β L Ζ Θ f' f" 28 157 180 205 579 700 892
l006 l07112411243 12921424Byz[EGHNOΣ]Lectit''"'·b.c.d.e.r.ιrt "2·•'
1
ιhl.ι. "·'' ' vg syrP cop"· '""·"" arm geo Oήgen Didymus""b Epiphanius Chrysostom 112 ;
Ambrose Jerome Augustine Speculum Vaήmadum Vigilius // το-Uτο ούκ: ίίστιν
έμον δο-Uναι 565 168 176 1673 (syr· ') (Macarius/Symeon)
7
26 {Β} ίίσται Κ C L W Δ Θ 085 f' f') 28 157 180 205 565 579 597 700
892 l006 IOLO 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η Ν Ο Σ]
Lecr ίι:ι.dUΓ. h, c,e. r. Ιfl.11·2,gl, h.1. n.ιμl νg cop\:lnι<;~. rneg. bn aπη ethPP geo2 slav Origenldl;
Jerome // έστίν (see Mk 10.43) Β D Ζ it" cop"m" eιhτΗ·• geo 1 Speculum
"30 {C} έλέησον ήμCις, κύριε (see 20.31) 1})45 ';d C W Δ 1 28 33 180 579
597 l006IOLO10711241124312921342142415058yz[EGHO]Lectit'•
syr"·' cop"'"' ethPP· ΤΗ slav Oήgen Chrysostom'''" 11 έλέησον ήμίiς, Ίησο-U
(.1·ee Mk 10.47; Lk 18.38) Κ Θ f'J 700 it'·'·"·" syr";'ιm• cop'"'' arm geo // έλέησον
25-26 Lk 22.25-26 26 Mt 23.11; Mk 9.35; Lk 9.48 28 Lk 22.27 ό ... διακονfiσαι Php 2.7
... πολλίiιν 1 Tm 2.6 29-30 Mt 9.27 30 "Ελέησον ... Δαυίδ Mt 15.22

δοίιναι
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20.32-21.5

αύτοίς ϊνα σιωπήσωσιν· οί δε μείζον εκραξαν λέγοντες, 'Ελέη
σον ήμiiς, κύριε 9 , υίος Δαυίδ. 32 κα1. στaς ό Ίησο\Jς έφώνησεν

αύτο-Uς κα1. εlπεν, Τί θέλετε ποιήσω ύμ!ν; 33 λέγουσιν αύτφ,
Κύριε, 'ίνα άνοιγ&σιν οί όφθαλμοl. ήμ&ν. 34 σπλαγχνισθε1.ς δε
ό Ίησο\Jς ηψατο τ&ν όμμάτων αύτ&ν, καl. εύθέως άνέβλεψαν κα1.
iJκολούθησαν αύτφ.
The Triumphal Entry into Jerusalem
(Mk 11.1-11: Lk 19.28-38: Jn 12.12-19)

21

Καl. οτε ηγγισαν είς 'Ιεροσόλυμα κα1. 1lλθον είς Βηθφαγl,

είς το 'Όρος τ&ν 'Ελαιών, τότε Ίησο\Jς άπέστειλεν δύο μαθητaς
2 λέγων αύτο!ς, Πορεύεσθε είς τi~ν κώμην τf~ν κατέναντι ύμ&ν,
καl. εύθέως εύρήσετε ονον δεδεμένην και π&λον μετ' αύτης
λύσαντες άγάγετέ μοι. 3 καl. έάν τις ύμίν εϊπη τι, έρε'iτε οτι Ό
κύριος αύτ&ν χρείαν εχει·• εύθυς δε άποστελει αύτούς.b
4 Το\Jτο δε γέγονεν 'ίνα πληρωθi\ το pηθf:ν διιΧ του προφήτου
λέγοντος,

Είπατε τfi 1'υγατρ1. Σιών•

5

Ίδο\J ό βασιλεύς σου Ερχεταί σοι

πραtς και έπιβεβηκως έπ1. ονον
κα1. έπ1. πι'iiλον υίον ύποζυγίου.

ήμίiς, κύριε Ίησο\ι Ν Σ // έλέησον ήμίiς (see 9.27) D 13 157 205 565 l 1016

itb.d. ι•'.π2 syr cop"m' eιhm' //κύριε, έλέησον ήμίiς Β Z"d 085 it'"'· •'·'·' 1 νg cop"'m''Jerome Augustine //κύριε, έλέησον ήμίiς, Ίησο\ι L 892 syr"''m" cop"'""'- 10ο1
9
31 {C} έλέησον ήμίiς, κύριε (see 20.30) C W Δ 1 28 33 180 565 597
1006107112411243129213421424 l505B.νz[EGHNOΣ]Lectitωr.ιιz.,
syr"· h cop"m'- ""' eth geo 2 slavm" // έλέησον ήμίiς (see 9.27; Mk 10-48;
Lk 18.39) 13 205 579 700 l 1016 νg"" syr""1m" slaν"'" //κύριε, έλέησον ήμ&ς
Κ BD LΖΘ 085 f" 892 1010 /890 it'"'·h.u.rrι.,ι.h.l.n νg syr"·•• 1 ""cop~m".1too1 arm
geo' Jerome
1""m'ι

'3 End of embcdded quotation: GNB (Νlν) NRSν REB LB? NBS ΤΟΒ "Επd of embedded
REB'"' EU BJ ΒΤΙ DHH

quoιation: NRSν""

34 Ίησο'ϋς ... άνέβλεψαν Μι 9.29-30
21.5 Ε!πατε ... Ίδού Is 62.11 'Ιδού ...

ύποζυγίου

Zch 9.9
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πορευθέντες δε οί μαθητα1. καl ποιήσαντες καθώς συνέταξεν
αύτοίς ό Ίησο\>ς 7 ηγαγον τiiv ονον κα1. τον πωλον κα1. έπέ
θηκαν έπ' αύτωv τα ίμάτια, κα1. έπεκάθισεν έπάνω αύτων. 8 ό
δε πλείστος οχλος εστρωσαν έαυτων τΟ: ίμάτια έν τfj όδφ, aλλοι
δε εκοπτον κλάδους άπο των δένδρων καl έστρώννυον έν τf\ όδφ.
9 οί δε οχλοι οί προάγοντες αύτον κα1. οί άκολουθο\>ντες
Εκραζον λέγοντες,
Ώσαννa τω υίω Δαυίδ·

6

Εύλογημέν~ς ό έρχόμενος έν όνόματι κυρίου·

Ώσαννa έν τοίς ύψίστοις.

10 κα1. είσελθόντος αύτου είς 'Ιεροσόλυμα έσείσθη πaσα ή
πόλις λέγουσα, Τίς έστιν σfιτος; 11 οί δε οχλοι ελεγον, άJτός
έστιν ό προφήτης Ίησους ό άπο Ναζαρεθ της Γαλιλαίας.
The Cieansing of the Temple
(Mk 11.15-19: Lk 19.45-48; Jn 2.13-22)

Καl εi.σilλθεν Ίησο\>ς είς το ίερον 1 καl έξέβαλεν πάντας
τους πωλο\>ντας κα1. άγοράζοντας έν τφ ίερφ, κα1. τΟ:ς τραπέζας
τών κολλυβιστών κατέστρεψεν καl τΟ:ς καθέδρας τών πωλούν
των τΟ:ς περιστεράς, 13 κα1. λέγει αύτοίς, Γέγραπται,

12

Ό οtκός μου οίκος προσευχίjς κλφ'}ήσεται,
ύμείς δε αύτον ποιείτε σπήλαιον ληστών.
Κα1. προσηλθον αύτφ τυφλο1. καl. χωλοl. έν τiρ ίερφ, καl.
έθεράπευσεν αύτούς. 15 ίδόντες δε οί άρχιερείς καl. οί γραμ
ματε'i:ς τΟ: θαυμάσια α έποίησεν και τους παίδας τους κράζοντας
έν τφ ίερφ καl λέγοντας, ΏσαννΟ: τφ υίφ Δαυίδ, ήγανάκτησαν

14

16 καl. ε'iπαν αύτφ, Άκούεις τί ο\:Jτοι λέγουσιν; ό δε Ίησους λέγει

1
12 {Β} ίερόν (see Mk 11.15; Lk 19.45) 1( Β L Θ Γ' 33 700 892 ΙΟΙΟ
1424 ith syr'"1 cop"" mo,. bo aπn eth geo 1· Β Oήgen<•m Chrysostom 1•m; Hilary // ίερον
του θεοu C D W Δ 0233 Γ 28 157 180 205 565 579 597 ΙΟΟ6 ΙΟ71 1241
1243 1292 1342 1505 Byz [Ε F G Η Ν Σ] Lect it"'"" '· d. '· ι " 1· rrz_.i. "· 1· 4 vg syr'· •·"

geoA slav
9
13

Oήgen 1 •m

'Ωσαννά

Ό

Basil; Jerome Augustine

... κυρίου Ps 118.25-26 (Μι 23.39; Lk 13.35) Ώσαννiχ ... Δαυίδ Μι 21.15
... κληθήσεται ls 56.7; (60.7) σπήλαιον λnστwν Jr 7.11 15 Ώσαννiχ ... Δαυίδ Μι 21.9
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αύτοίς, Ναί. ούδέποτε άνέγνωτε οτι 'Εκ στόματος νηπίων καi

θηλαζόντων κατηρτίσω αiνον;

17 Και καταλιπών αύτους

έξηλθεν ίίξω της πόλεως εiς Βηθανίαν και ηύλίσθη έκεί.
The Cursing of the Fig Tree
(Mk 11.12-14. 20-241

18 Πρωl.· δf: έπανάγων είς τ~lν πόλιν έπείνασεν. 19 και ίδών
συκf~ν μίαν έπl. της όδο-U ΤΊλθεν έπ' αύτl,ν καl ούδf:ν ε-bρεν έν
αύτfl εί μη φύλλα μόνον, καl λέγει αύτfl, Μηκέτι έκ σου καρπος
γένηται είς τον αi&να. κα1. έξηράνθη παραχρημα ή συκf~.
20 καl. ίδόντες οί μαθητα1. έθαύμασαν λέγοντες, Π&ς παρα

χρημα έξηράνθη ή συκf~; 21 άποκριθεl.ς δf: ό Ίησο-Uς εiπεν
αύτοiς, Άμl,ν λέγω ύμiν, έαν ίίχητε πίστιν κα1. μη διακριθητε, ού

μόνον το της συκf~ς ποιήσετε, άλλα κ&ν τφ ορει τούτφ εϊπητε,
Άρθητι καl. βλήθητι εiς τl,ν θάλασσαν, γενήσεται· 22 καl
πάντα οσα &ν αίτήσητε έν τf1 προσευχfl πιστεύοντες λήμψεσθε.
The Authority of Jesus Questioned
(Mk 11.27-33: Lk 20.1 ·8)

23 Καl. έλθόντος αύτοίJ είς το ίερον προσf~λθον αύτφ διδά
σκοντι οί άρχιερείς κα1. οί πρεσβύτεροι τού λαού λέγοντες, 'Εν
ποί~ έξουσί~ ταύτα ποιείς; και τίς σοι ίίδωκεν τl,ν έξουσίαν
ταύτην; 24 άποκριθεlς δf: ό 'Ιησούς εtπεν αύτοίς, 'Ερωτήσω
ύμaς κάγώ λόγον ενα, ον έαν εϊπητέ μοι κάγώ ύμίν έρ& έν ποί~

έξουσί~ ταύτα ποι&· 25 το βάπτισμα το 'Ιωάννου πόθεν ilν; έξ
ούρανοίJ η έξ άνθρώπων; οί δf: διελογίζοντο έν έαυτο"iς λέγοντες,

Έαν εϊπωμεν, 'Εξ ούρανου, έρεi: ήμ"iν, Δια τί ο-δν ούκ έπιστεύσατε
αύτφ;

26 έαν δf: εϊπωμεν, 'Εξ άνθρώπων, φοβούμεθα τον

οχλον, πάντες γαρ ώς προφήτην ίίχουσιν τον Ίωάννην.
27 καl άποκριθέντες τφ 'Ιησού εtπαν, Ούκ οϊδαμεν. ίίφη αύτοίς
καl αύτός, Ούδf: έγώ λέγω ύμίν έν ποί~ έξουσί~ τα-Uτα ποι&.

16 Έκ ... αtνυν Ps 8.3 ιχχ 19 ίδών ... μόνον Lk 13.6 21 Μι 17.20; Lk 17.6; 1Cor13.2
22 Μι 7.7-11; 18.19; Jn 14.13-14 25 το βάπτισμα ... άνθρώπων Jn 1.6. 33 Διι'ι ... αύτiiι
Μι 21.32; Lk 7.30 26 φοβούμεθα ... Ίωάννην Μι 14.5; 21.46

2] .2R-33
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The Parab\e of the Two Sons

28 Τί δε ύμ'iν δοκ:ε'i; aνθρωπος εtχεν τέκνα δύο. κ:αl. προσ
ελθrοv τ<ρ πρώτφ εtπεv, Τέκνον, ϋπαγε σήμερον έργάζου έν τiρ
άμπελ&νι. 29 ό δε άποκ:ριθεl.ς εlπεv' ου θέλω, ϋστερον δε
μεταμεληθεl.ς άπi]λθεν 2 • 30 προσελθrοv δε τiρ έτέρφ εlπεν
ώσαύτως. ό δε άποκ:ριθε1.ς εtπεv, Έγώ, κύριε, κ:αl ουκ: άπi]λ
θεν2. 31 τίς έκ: των δύο έποίησεν το θέλημα του πατρός;
λέγουσιν, Ό πρrοτος 2 • λέγει αυτο'iς ό Ίησους, ΆμΤ,ν λέγω ύμ'iν
οτι οί τελrοναι κ:αt αί πόρναι προάγουσιν ύμaς είς τΤ,ν βασιλείαν

του θεου.

32 1'~λθεν γaρ 'Ιωάννης προς ύμaς έν όδ<ρ δικαιο

σύνης, κ:αt ουκ: έπιστεύσατε αύτφ, οί δε τελωναι κ:αt αί πόρναι
έπίστευσαν αύτφ· ύμε'iς δε ίδόvτες ούδε μετεμελήθητε ϋστερον
του πιστείJσαι αύτφ.
The Parab\e of the Vineyard and the Tenants
(Mk 12.1-12: Lk 20.9-19)

33 'Αλλην παραβολΤ,ν άκ:ούσατε. Άνθρωπος ilν οίκ:οδεσπό
της οστις έφύτευσεν άμπελrονα κ:αt φραγμον αύτφ περιέθηκ:εν

2
29-31 {C} ού θέλω, ϋστερον δe μεταμεληθείς άπijλθεν .... έ.τέρφ ... έγώ,
κύριε· καί ούκ άπijλθεν .... ό πρ&τος (Ν* 1010 οιnίt δέ) C* W (Δ οιnίt ό) 0102

157 565 579 597 1006 1071 1241 Byz•' [Ε F G Η] ΪΙ"' 4 νg'Ι. •w (syrP· h. ,,.ιm')
(cop"'"'") eιhw. rn slav Oήgen mss"' '"Ori''" Eusebius Cyήl; mss"" '" 1""""' // ού
θέλω, ϋστερον δe μεταμεληθείς άπijλθεν .... δευτέρφ ... έγώ, κύριε· κα\
ούκ άπijλθεν .... ό πρ&τος Ν 2 C 2 L Z';d f' 28 33 180 205 892 (1243 1342
omit δέ) 1292 1424' (1424*) 1505 Byzr< [Ο Σ] Leι"t (copm'') Chrysostom // ού
θέλω, ϋστερον δf: μεταμεληθείς άπijλθεν είς τον άμπελώνα ... έτέρφ ... έγώ,
κύριε, ύπάγω· καί ούκ άπijλθεν .... ό εσχατος D it'· •oc.b.d.c. "'· 1r2 ., 1.b. 1· 11 νg" (syr'·')
Hilary Jerome 11 έγώ, κύριε· καί ούκ άπijλθεν .... δευτέρφ ... ού θέλω· ϋστερον
μεταμεληθείς άπijλθεν .... ό ϋστερος Β (syrP' 1m") (copbo) eτhm' (Diatessaron'=)
REB EU // ύπάγω, καί ούκ άπijλθεν .... έτέρφ ... ού θέλω· ϋστερον δr
μεταμεληθείς άπijλθεν .... ό Εσχατος Θ (0233 f' 3 ύπάγω, κύριε) (700 ύπάγω,
κύριε ... δευτέρφ) (cop"'m") (arm) (geo)
28 aνθρωπος ... δύο Lk 15. 1 Ι ϋπαγε ... ιiμπελiiινι Μι 20. Ι 32 ούκ .. αύτ<f> Mt 21 .25;
Lk 7.30 τελωναι ... έπίστευσαν αύτ<f> Lk 3.12; 7.29 ύμείς ... αύτ<f> Lk 7.30 33 έφύτευσεν ...
πύργον ls 5.1-2
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2 l .34-43

καt rορυξεν έν αύτψ ληνον καt <bκοδόμησεν πύργον καl. έξέδετο
αύτον γεωργο"iς καt άπεδήμησεν. 34 οτε δε ηγγισεν ό καιρος
των καρπών, άπέστειλεν τους δούλους αύτοίJ προς τους γεωρ
γους λαβε"iν τους καρπους αύτου. 35 καt λαβόντες οί γεωργοl.
τοuς δούλους αύτου ον μεν ίfδειραν, ον δε άπέκτειναν, ον δε
έλιθοβόλησαν. 36 πάλιν άπέστειλεν aλλους δούλους πλείο
νας τ&ν πρώτων, καt έποίησαν αύτο"iς ώσαύτως. 37 ϋστερον δε
άπέστειλεν προς αύτους τον υίον αύτοίJ λέγων, Έντραπήσονται

τον υίόν μου. 38 οί δε γεωργοt ίδόντες τον υίον εlπον έν
έαυτοΊς, Ο{)τός έστιν ό κληρονόμος δεύτε άποκτείνωμεν αύτον
καt σχ&μεν τi~ν κληρονομίαν αύτοίJ,

39 καt λαβόντες αύτον
40 οταν ο-δν

έξέβαλον ίfξω του άμπελ&νος καt άπέκτειναν 3 •

ίfλθι~ ό κύριος του άμπελωνος, τί ποιήσει το'iς γεωργο'iς έκείνοις;

41 λέγουσιν αύτψ, Κακοuς κακώς άπολέσει αύτους καt τον
άμπελώνα έκδώσεται aλλοις γεωργο'iς, ο'ίτινες άποδώσουσιν
αύτψ τους καρπους έν το'iς καιρο'iς αύτών. 42 λέγει αύτο'iς ό
'Ιησούς, Ούδέποτε άνέγνωτε έν τα"iς γραφα"iς,
Λί1'ον δν άπεδοκίμασαν οί οίκοδομουντες,

οtJτος έγενή1'η είς κεφαλfιν γωνίας·
παρa κυρίου έγένετο αϋτη
κα1 εστιν 1'αυμαστfι έν όφ1'αλμοΊς ήμrον;
43 δια τούτο λέγω ύμ'iν οτι άρθήσεται άφ' ύμών ή βασιλεία του
θεου καt δοθήσεται ίfθνει ποιοίJντι τους καρπους αύτfjς.

'39

{Α} αύτον

έξέβαλον

€ξω

του

άμπελ&νος

και

απεκτειναν

Lk 20.15) (Ν €βαλον) Β C L W (Ζ έξέβαλλον) Δ 0102 0233

(see

f' f'' 28 33

157 180 205 565 579 597 700 892 1006 101 ο 1071 1241 1243 1292 1342
1424 1505 Byz [Ε F G Η Ο Σ] Leι·ι (1184) (1 1627) it'"'· 1 η' ,ι '·' νg (syr·' ' h. r01 )
(cop"· ""•· 00 ) (arm) (eth) slav Irenaeus'" Oήgen Eusebius"' (Chιγsostom'"") Cyήl;
Jerome Augustine 21' Speculum 11 αύτον άπέκτειναν κα\ έξέβαλον (ξω του
άμπελrονος (seeMk !2.8)D (Θ άπέκτειναν αύτόν) /292 112 1859 112 it'·'·'·"·'·
1
1
214
" · h. ' νg"" geo Irenaeus'""; Juvencus Lucifer Augustine
35

λαβόντες

...

άπέκτειναν Μι

Λί ι'!ον ... ήμiί:ιν Ps 118.22-23

22.6 39 He 13.12 42

Λίι'!ον

...

γωνίας

Ac 4.11; 1 Pe 2.7
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[44 Καl. ό πεσών έπι τον λίθον τοί:>τον συνθλασθήσεται· έφ' ον
δ' αν πέσn λικμήσει αύτόν.] 4
45 Και άκούσαντες οί άpχιεpείς και οί Φαpισα1οι τας
παpαβολ.ας αύτου ίiγvωσαν οτι πεpι αύτων λέγει· 46 και
ζητοί:>ντες αύτον κpατfισαι έφοβήθησαν τους οχλους, έπεl. εiς
'

πpοφητην

'

'

αυτον ειχον.

The Parable of the
ΙLk

22

Maπiage Fea•Ι

14.15-24)

Καl. άποκpιθεΊ.ς ό 'Ιησοί:>ς πάλιν εiπεν έν παpαβολαίς

αύτο1ς λέγων, 2 Ώμοιώθη ή βασιλεία των ούpανων άνθpώπφ
βασιλει, οστις έποίησεν γάμους τφ υίφ αύτου. 3 καl άπέστει
λεν τους δούλους αύτου καλέσαι τους κεκλημένους εiς τους
γάμους, καl ούκ ilθελον έλθε'iν. 4 πάλιν άπέστειλεν &λλους

δούλους λέγων, Εtπατε τοις κεκλημένοις, Ίδου το &pιστόν μου
ήτοίμακα, οί ταί:>ροί μου και τα σιτιστα τεθυμένα καl πάντα
ετοιμα· δεί:>τε εiς τους γάμους. 5 οί δε άμελήσαντες άπfιλθον'
ος μΕ:ν εiς τον tδιον άγρόν' ος δΕ: έπ1. τ1,ν έμποpίαν αύτου· 6 οί δf:
λοιποΊ. κpατήσαντες τους δούλους αύτου ϋβpισαν καl άπέκτει
ναν. 7 ό δε βασιλευς ώργίσθη και πέμψας τα στρατεύματα
αύτου άπώλεσεν τους φονεi:ς έκείνους καl τ1,ν πόλιν αύτων
ένέπρησεν. 8 τότε λέγει τοις δούλοις αύτοu, Ό μΕ:ν γάμος
ετοιμός έστιν, οί δΕ: κεκλημένοι ούκ -ίlσαν &ξιοι· 9 πορεύεσθε

ο-δν έπΊ. τaς διεξόδους των όδων καl οσους εαν εϋpητε καλέσατε
εiς τους γάμους.

10 και έξελθόντες οί δοί:>λοι έκεi:νοι εiς τας

όδους συνήγαγαν πάντας οϋς ε{φον, πονηρούς τε καl άγαθούς

iιιclude ver.Ι"e 44 (ii·iιh minor ναrίαι11.1; .\'ee Lk 20. 18) Ν Β C L W Ζ
0233 f' f'' 28 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 Ι Ο 1Ο
\071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Β}'Ζ [Ε F G Η Ο Σ] Lect it'"'' 1 ,ι ιh> ι.~
4

44 {C}

Δ Θ Ο \02

vg syr· r "cop"· ""'~· 00 arm eth geo slav Chrysostom Cyril; Jerome Augustine // omit
veι-se 44 D 33 it;•. 0· ,ι. ,_ ,,.,_ rr2. ' 1 syr' lrenaeus 1' 1 Origen Eusebius"' GNB REB
44 Dn 2.34-35. 44-45 46 έφοβήθησαν .. rixov Mt 14.5: 21.26 εiς ... ε\χυν Μι 16.14:
21.11: Lk 7.16: 24.19: Jn 4.19: 9.17
22.6 Mt 21.35
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και έπλήσθη ό γάμος 1 ανακειμένων.

11

22. Ι

Ι-22

είσελθών δε ό βασι

λευς θεάσασθαι τους όνακειμένους ε'{δεν έκεt &νθρωπον ούκ
ένδεδυμένον ενδυμα γάμου,

12

και λέγει αύτφ, Έταiρε, πώς

είσflλθες ώδε μη Εχων Ενδυμα γάμου; ό δε έφιμώθη. 13 τότε ό
βασιλευς εlπεν τοΊς διακόνοις, Δήσαντες αύτου πόδας και
χείρας έκβάλετε αύτον είς το σκότος το έξώτερον· έκεί εσται
ό κλαυθμος και ό βρυγμος τών όδόντων.
κλητοί, όλίγοι δε έκλεκτοί.

14

πολλοι γάρ είσιν

Paying Taxes to Caesar
(Mk 12.13-17: Lk 20.20-26)

15 Τότε ποpευθέντες οί ΦαρισαΊοι συμβούλιον ελαβον οπως
αύτον παγιδεύσωσιν έν λόγφ. 16 και όποστέλλουσιν αύτφ
τους μαθητας αύτών μετα τών Ήρφδιανών λέγοντες, Διδάσκα
λε, οϊδαμεν οτι άληθης εi και τi~ν όδον του θεου έν όληθείςl
διδάσκεις καt ού μέλει σοι περt ούδενός ού γaρ βλέπεις είς
πρόσωπον άνθρώπων. 17 είπε ο-δν ήμιν τί σοι δοκεί· εξεστιν
δουναι κ:flνσον Καίσαρι η οϋ; 18 γνο-Uς δε ό Ίησους τ!-ιν
πονηρίαν αύτών εlπεν, Τί με πειράζετε, ύποκριταί; 19 έπι
δείξατέ μοι το νόμισμα του κήνσου. οί δε προσήνεγκαν αύτφ
δηνάριον. 20 κα1. λέγει αύτοiς, Τίνος ή εiκών αϋτη κα\ ή
έπιγραφή; 21 λέγουσιν αύτφ, Καίσαρος. τότε λέγει αύτοΊς,

Άπόδοτε ο-δν τ& Καίσαρος Καίσαpι κα\ τa του θεου τψ θεψ.

22

και ακούσαντες έθαύμασαν, και αφέντες αύτον άπηλθαν.

1
10 {Β} ό γάμος Β 1 Ο W Δ Θ 085 0233 f' f' 3 28 33 157 180 205 565 579
597 700 1006 1071 12411243 12921342 14241505 Byz [EFG ΗΣ] Lectit'·

ι. " 1· η 2 . gι. h. ι. ..,ι νg anη geo slaν Irenaeus 1"' Origen; Lucifer Chrornatius
Augustine // ό νυμφών Ν Β* L Ol 02 892 1Ο10 (ό γάμος rπ ό νυμφών syr '· •· h. Ρ' 1

'"· b. '· •· '·

eth) // ό iiγαμος C
13 έιcβάλετε ... έξώτερον Mt 8.12; 25.30 έκεi ... όδόντων Mt 8.12: 13.42, 50: 24.51: 25.30:
Lk 13.28 15-16 Τότε ... Ήρrρδιανων Mk 3.6 21 Άπόδοτε ... θείp Ro 13.7
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22.2J-32

The Question about the
(Mk

12.18-27;

84

Resuπection

Lk 20.27-40)

23 Έν έκείν11 τf\ ήμέρι;ι προσflλθον αύτφ Σαδδουκαιοι,
λέγοντες 2 μη εtναι άνάστασιν, καl έπηρώτησαν αύτον 24 λέ
γοντες, Διδάσκαλε, Μωϋσf]ς εiπεν, 'Εάν τις άπο-θάηι μι) Εχων
τέκνα, έπιγαμβρεύσει ό άδελφος αύτοίi τι)ν γυναϊκα αύτοίi
καi άναστήσει σπέρμα τι!) άδελφι!) αύτοίi. 25 ησαν δf: παρ'
ήμΊν έπτα άδελφοί- καl ό πρ&τος γήμας έτελεύτησεν, καl μη
εχων σπέρμα άφf]κεν την γυναικα αύτου τφ άδελφφ αύτου·
ομοίως καl ό δεύτερος καl ό τρίτος εως τ&ν έπτά. 27 ϋστε

26

ρον δe πάντων άπέθανεν ή γυνή.

28 έν τf\ άναστάσει οi>ν τίνος
29 άποκριθεlς

τ&ν έπτα εσται γυνή; πάντες γαρ εσχον αύτήν·

δf: ό Ίησους εiπεν αύτοις, Πλανασθε μη είδότες τeχς γραφας μηδe
την δύναμιν του θεου· 30 έν γeχρ τf1 άναστάσει ο-Uτε γαμουσιν
ο-Uτεγαμίζονται, άλλ' ώς a:yyελοι 3 έν τφούρανφ είσιν. 31 περl
δf: της άναστάσεως τ&ν νεκρ&ν ούκ άνέγνωτε το pηθeν ύμιv ύπο
του θεου λέγοντος, 32 'Εγώ είμι ό -θεος Ά βραιlμ καi ό -θεος
Ίσαιlκ καi ό -θεος 'Ιακώβ; ούκ εστιν [ό] θεος4 νεκρ&ν άλλα
2 23 {Β} ΣαδδουκαΊ01, λέγοντες Ν* Β D W ΖΔvίd 0102 0233vid / 1 13 28 33
157 180 205 (700 1243 ι 547 οί Σαδδουκαϊοι) 892 1010 1241 1424 1505

Lect"' iι'.1 11 · ' cop""' geo' slav Origen 1'"' Methodius // Σαδδουκαϊοι οί λέγοντες Ν 2
L Θ 0107 565 579 597 1006 1071 1342 (/ 890 οΊ λέγουσιν) Byz [Ε F G Η Ο
Σ] Lect"'-AD cop"" aπn eth geo 2 REB EU BJ ΤΟΒ // οί Σαδδουκαίοι οί λέγοντες
!" ( 1292 και οί λέγοντες) cop"'
1
30 {Β} aγγελοι (see Mk 12.25) Β Ο 0233 205 700 Diatessaron Justind"b
Methodius (Epiphanius) // οί aγγελοι Θ f' cop"·"''S Origen (aγγελοι σr οί

1

aγγελοι it'·"·'·'-"'-''

νg"'" syr Tertullian Zeno Ambrose Chromatius Augustine517) // aγγελοι θεού Ν L Σ f" 28 33 157 892 1071 1241 1243 1292 1424
Lect"' Chrysostom Cyril // aγγελοι του θεού W Δ 0102 0161 180 565 579 597
1006 1ο10 1342 1505 Byz [Ε F G Η] Lect"' AD Origen''' // aγγελοι θεού
or aγγελοι του θεού it'"'.rrι. •1• 1 vg syr'· ,. "· r•1 eth slaν'"' (cop"") Origen'"; Hilary
Jerome Augusline 217
• 32 {C} ίίστιν ό θεός Β L Δ f' 33 157* 205 1184"' (1547 ίίστιν δέ) geo 2
slav // ίίστιν θεός (see Mk 12.27) Ν Ο W 28 176 112 1514 112 / l Ο l 6 Chrysostom
1 2 1
1
ΒΤΙ // εστιν ό θεόςοr εστιν θεός it'"'·"-'·'-'-'·" ·" -> ·"·'·q.< vg syr"·P·P•1 cop"·"''<·bo
2
1
·"·""

23
...

Σαδδουκαiοι

άδελφφ αύτοu

... άνάστασιν Ac 23.8 24 Έάν .. γuναiκα αύτοu Οι 25.5
Gn 38.8 32 4Macc 7.19 Έγώ ... Ίακό>β Εχ 3.6. 15, 16

έπιγαμβρεύσει
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22.33-43

ζώντων. 33 καί άκούσαντες οί οχλοι έξεπλήσσοντο έπί τfl
διδαχfl αύτου.
The Great Comrnandment
(Mk 12.28-34: Lk

ΙΟ

25-28)

34 Οί δe Φαρισαίοι άκούσαντες οτι έφίμωσεν τοi>ς Σαδδου
καίους συνήχθησαν έπl το αύτό, 35 καl έπηρώτησεν εtς έξ
αύτών [νομικος] 5 πειράζων αύτόν, 36 Διδάσκαλε, ποία έντολη
μεγάλη έν τφ νόμφ; 37 ό δe rφη αύτφ, Άγαπήσεις κύριον τον

θεόν σου έν ολη τfi καρδί~ σου καi έν ολη τfi ψυχfi σου καί έν
ολn τfl διανοί~ σου· 38 αϋτη έστlν ή μεγάλη και πρώτη έντολή.
39 δευτέρα δe όμοία αύτfl, Άγαπήσεις τον πλησίον σου ώς
σεαυτόν. 40 έν ταύταις ταίς δυσίν έντολαίς ολος ό νόμος
κρέμαται καl οί προφflται.
The Question about David's Son
(Mk 12.35-37: Lk 20.41-44)

41 Συνηγμένων δe τών Φαρισαίων έπηρώτησεν αύτο-Uς ό
Ίησους 42 λέγων, Τί ύμίν δοκεί περl του Χριστου; τίνος υίός
έστιν; λέγουσιν α-Uτφ, Του Δαυίδ.

43 λέγει αύτοίς, Πώς ο-δν

Δαυ1.δ έν πνεύματι καλεί αύτον κύριον λέγων,

eth Origen'"; (Cyprian) Didache'" Hilary Chrornatius Jerome Augustine // (στιν
ό θεος θεός (Η on1it ό) (Θ f' 3 [στιν δέ) 0102 0233 157' 180 565 579 597 700
892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 (1342 [στιν ο\ιν) 1424 1505 Byz [Ε F
G Σ] Lecι syι-h arm geo 1 Didache'' Origen Apostolic Constitutions (JohnDamascus) LB
5
35 {C} νομικός Ν Β D L W Δ Θ 0102 0161 f1 3 28 33 157 180 565 579
59770089210061010 107112411243 1292134214241505Byz[E'0Σ]
Lec1 112 it'· '"'· •.c.d. f.1 11 · rrz.,ι. h.1. "-' 1 νg syΓ· Ρ· "· "''· "'' cop"· "'"" • eth geo 1 slav Chrysostom1'"'; Tertullian Hilary Jerome Augusιine //νομικός τις (see Lk 10.25) Ε* F
G Η 0233 Lect 112 (= beginning of /ection) 11 οnιίι (see Mk 12.28) f1 205 it" syr'
arm geo 2 Origen•'· 1"' REB BJ
0

33 oi ... αύτού Mt 7.28; 13.54; Mk 11.18 37 Αγαπήσεις ... διανοίι;χ σου Dι 6.5 (Jos 22.5)
Άγαπήσε1ς ... σεαυτόν Lv 19.18 (Μι 5.43; 19.19; Ro 13.9: Ga 5.14; Jas 2.8) 40 Ro 13. !Ο
ολος ... προφfιται Mt 7. 12 42 Jn 7.42 43 Δαυ\δ έν πνεύματι 2Sm 23.2

39

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ

22.44-23.8

44
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Εlπεν κύριος τφ κυρίφ μου,
Κάδου έκ δεξιrον μου,
εως αν -θίί) τους έχ-θρούς σου ύποκάτω των ποδrον
σου;

45 εί ο-Ον Δαυ1.δ καλε'i αύτον ιcύριον, πώς υίος αύτοί> έστιν;
46 κα1. ούδε1.ς έδύνατο άποκριθfιναι αύτφ λόγον ούδε έτόλμη
σέν τις άπ' έκείνης τi\ς ήμέρας έπερωτfjσαι αύτον ούκέτι.
The Denouncing of the

Scήbes

and

Phaήsees

(Mk 12.38-40; Lk 11.37-52; 20.45-47)

Τότε ό 'Ιησοί>ς έλάλησεν το'iς οχλοις κα1. το'iς μαθηταiς
2 λέγων, Έπ1. τi\ς Μωϋσέως καθέδρας έκάθισαν οί
γραμματε'iς κα1. οί Φαρισα'iοι. 3 πάντα ο-Ον οσα έαν εϊπωσιν

23

αυτοί>

ύμ'iν ποιήσατε και τηρε'iτε, κατα δε τα εργα αυτων μη ποιε'iτε·
λέγουσιν γαρ και ου ποιοί>σιν. 4 δεσμεύουσιν δε φορτία
βαρέα [Καl δυσβάστακτα] 1 Καl έπιτtθέασιν έπt τους ό)μους
των άνθρώπων' αύτο1. δε τφ δακτύλφ αυτων ού θέλουσιν
κινijσαι αυτά. 5 πάντα δε τα εργα αυτων ποιοί>σιν προς το
θεαθfιναι το'iς άνθρώποις πλατύνουσιν γαρ τα φυλακτήρια
αυτων κα\. μεγαλύνουσιν τα κράσπεδα, 6 φιλοί>σιν δε την
πρωτοκλισίαν έν το'iς δείπνοις και τας πρωτοκαθεδρίας έν τα'iς
συναγωγα'iς 7 κα1. τους άσπασμους έν τα'iς άγορα'iς και καλε'i
σθαι ύπο τών άνθρώπων, 'Ραββί. 8 ύμε'iς δε μη κληθfιτε,

'Ραββί· εtς γάρ έστιν ύμών ό διδάσκαλος, πάντες δε ύμε"iς

'4 {C} βαρέα κ:αί δυσβάστακτα Β 0 2 (D* άδυσβάστακτα) W Δ Θ 0102
0107 f') 28 33 157 180 565 579 597 1006 1071 1241 1243 1292 1342 1424
1505 Byz [Ε F G Η Ο Σ] Lect (1184 112 ) (1751 112 ) ίt'""""·r.πι.,ι.ι." vg syr""''"'"
cop" 1"''•> ann geo slav Chrysostom; Jerome Augustine 112 /1 βαρέα L f' 205 892
iι•.b.<-Π2 .h syr"·P cop"" Irenaeus'" Origen'"; Hilary Ambrose Augustine 112 NIV
REB EU ΤΟΒ //μεγάλα βαρέα Ν eth //δυσβάστακτα (see Lk 11.46) 700
1010
44 Εlπεv ... ποδών σου Ps 110.1 (Ac 2.34-35: 1Cor15.25; He 1.13) 46 υύδ( .. ούκέτι
Mk 12.34; Lk 20.40
23.3 Mal 2.7-8 5 πάντα ... άvθρώποις Μι 6.1. 5 πλατύvουσιv ... φυλακτήρια Εχ 13.9:
Dt 6.8 μεγαλύνουσιv τa κράσπεδα Nu 15.38-39 6 φιλοi>σιv ... δείπvοις Lk 14.7
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23.9-18

9 κα\ πατέρα μη καλέσητε ύμων 2 f:π\ τflς -yijς, εiς
γάρ f.στιν ύμων ό πατi~ρ ό ουράνιος. 10 μηδε κληθητε καθη
γηταί, οτι καθηγητΤ,ς ύμων f:στιν εiς ό Χριστός. 11 ό δε μείζων
ύμων εσται ύμων διάκονος. 12 οστις δε ύψώσει έαυτον τα
Cι.δελφοί f:στε.

πεινωθήσεται καl. οστις ταπεινώσει έαυτον ύψωθήσεται.
13 Ούαl. δε ύμίν, γραμματείς και Φαρισα'iοι ύποκριταί, οτι
κλείετε τΤ,ν βασιλείαν των ουρανων εμπροσθεν των aνθρώπωv
ύμείς γaρ ουκ είσέρχεσθε ούδε τους είσερχομένους aφίετε
είσελθε'iν. 3
15 Ούαl. ύμ'iν, γραμματείς και Φαρισαίοι ύποκριταί, οτι

περιάγετε τΤ,ν θάλασσαν και τΤ,ν ξηρaν ποιησαι eνα προσήλυ
τον, κα1. οταν γένηται ποιε'iτε αύτον υίον γεέννης διπλότερον
ύμων.

16 Ούαl. ύμ'iν, όδηγοl. τυφλοl. οί λέγοντες, 'Ός &:ν όμόσn f:ν τφ
ναίρ, ουδέν έστιν· ος δ. αν όμόσn εν τφ χρυσφ του ναού, όφείλει.
17 μωροι κα1. τυφλοί, τίς γaρ μείζων f:στίν, ό χρυσος η ό ναος ό
άγιάσας τον χρυσόν; 18 καί, "Ος &:ν όμόσn εν τφ θυσιαστηρίφ,

'9 {Β} μη καλέσητε ύμ&ν Ν Β L W (Δ) 0102 f' f" 28 157 205 565 579
597 700 892 1006 1010 1071 1243 1292 1342 Byz [Ε F G Η Ο Σ] Lecι
(11074) Cyril 415 // ύμ&ν μη καλέσητε 180 (1505 μη καλέσητε after Πiς -yilς)
syr" geo' //μη καλέσητε 1241 1424 Ι 184li2 it' νg'"' eth Gregory-Nyssa Chrysostom''" Cyril 115 ; Ps-Cyprian //μη καλέσητε ύμ1ν D Θ it'·'"'·"·'"'"· 01. rr'. "2 ''·" q. ,ι
νg syr· '· p. "'' cop"""" arm geo 2 Clement Origen'": (Cyprian) Optatus Jerome
(Augustine)
'13 {Α} Ούαt δε ύμlν ... είσελθε1ν. nmir veι-se 14 Ν Β D L Θ f' 33 205
892* it'· '"'"·"~ΤΙ.•' νg syr'· 1P'1m') cop"· m'" hnP' arm geo Origen•'· 1" Eusebian Canons
Cyril; Jerome // 14 Ούα! δi: ύμ1ν, γραμματε\ς κα\ Φαρισα\οι ύποκριταί, οτι
κατεσθίετε τάς οίκίας τ&ν χηρών καl προφάσει μακρά προσευχόμενοι· διά
τοi:ιτο λήμψεσθε περισσότερον κρίμα. 13 Ούα! ύμ1ν ... εiσελθε\ν. (111ith nιinnr
variaιιts; see Mk 12.40; Lk 20.47) W Δ 0102 0107 28 157 180 565 579 597
700 892' 1006 1010 1071 1241(1243μικράfοι·μακρά)1292 1342 1424
1505 Byz [Ε F G Η Ο Σ] Lecr ίt 1 (syrr· ") cop0ηr• eth slav Chrysostom // 13 Ούαί
δε ύμ1ν ... εiσελθείν. 14 Ούαί δf: ύμ\ν ... κρίμα. (see Mk 12.40; Lk 20.47)
0233 f" / 547 (/ 673 112 ) /Αυ 112 it"· '· 112· "· 1· ' 1 νg'' (syr· "''1m") cophn'"" Hilary

11 Μι 20.26-27: Mk 9.35; 10.43-44; Lk 9.48; 22.26 12 Job 22.29: Pr 29.23; Eze 21.26:
Lk 14.11; 18.14 16 όδηγοi τυφλοί Μι 15.14; 23.24; Ro 2.19
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ούδέν έστιν· ος δ' aν ομόση έν τφ δώρφ τφ έπάνω αύτου, οφείλει.
19 τυφλοί4, τί γaρ με'iζον, το δώρον η το θυσιαστήριον το

άγιάζον το δώρον; 20 ό οiιν ομόσας έν τφ θυσιαστηρίφ ομνύει
έν αύτφ και έν πασιν το"iς έπάνω αύτου· 21 και ό ομόσας έν τφ
ναω ομνύει έν αύτω και έν τω κατοικουντι αύτόν, 22 και ό

ομόσας έν τφ ούρα~φ ομνύει ~ν τφ θρόνφ του θεου και έν τφ
καθημένφ έπάνω αύτου.
23 Ούαι ύμ"iν, γραμματε"iς και Φαρισα"iοι ύποκριταί, οτι
άποδεκατουτε το ήδύοσμον και το aνηθον και το κύμινον
και άφήκατε τa βαρύτερα του νόμου, τi~ν κρίσιν και το ελεος

και την πίστιν· ταυτα [δε] εδει ποιfισαι κάκε"iνα μη άφιέναι 5 •
24 όδηγοι τυφλοί, οί διϋλίζοντες τον κώνωπα, τi~ν δε κάμηλον
'

καταπι νοντες.

25 Ούαι ύμ"iν, γραμματε"iς και Φαρισα"iοι ύποκριταί, οτι
καθαρίζετε το εξωθεν του ποτηρίου και τfις παροψίδος, εσωθεν
δε γέμουσιν έξ άρπαγfις και άκρασίας 6 • 26 Φαρισα"iε τυφλέ,
καθάρισον πρώτον το έντος του ποτηρίου, ϊνα γένηται καl. το
έκτος αύτου 7 καθαρόν.
4 19 {Β} τυφλοί Ν D L Ζ Θ f' 205 892 it"'"'·••.rr 1.rr2., 1·"· 1 vg syr"·' cop""'"'
Jerome //μωροί κα! τυφλοί (see 23. 17) Β C W Δ 0102 0233 /' 3 28 33 157

1805655795977001006101010711241124312921342 1424 1505Byz
F G Η Ο Σ] Lect it'·r syr"·"w""""'1 cop"·'"'""" aπη eth geo slav Oήgen'"

[Ε

Didache'"

23 {C} άφιέναι C D W Δ Θ 0102 f' f' 3 28 33 157 180 205 565 579 597
700 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Ο Σ]
Lect it'""'·'·•.•.r.rrι,,.,.2 ., 1 ·h.1·' 1 vg aπη geo slav Oήgen'" Basil Chrysostom; Lucifer
Jerome Augustine // άφε'iναι Ν Β L 892 REB
6 25 {Α} άκρασίας Ν Β D L Δ Θ 0102 / 1 / ' 3 33 205 565 892 1010 1241
1243 14241184 112 /547 [ADll2 it"'·"·'·'τ2 ·"·' 1 arm geo slav Oήgen'" Basil // άδι
κίας C 28 157 579 597 700 1006 107 1 1292 1342 1505 Byz [Ε F G Η] Lect
syr" Chrysostom // άκρασίας άδικίας W (syr") // άκαθαρσίας Ο Σ it'"'· rι•. s'. ι vg
syr'· "'1 Clement; Jerome // πονηρίας (see Lk 11.39) 180 Quodvultdeus
7
26 {D} του ποτηρίου ... το έκτος αύτου Θ f' 205 700 it'·'·ιrr2 )·" 1 ' syr' geo
(lrenaeus'") (Chrysostom 112 ) //του ποτηρίου ... το eξωθεν αύτου D (iι• Clement
5

19 το θυσιαστήριον ... δώρον Εχ 29.37 21 1 Kgs 8.13; Ps 26.8 22 ls 66.Ι; Μι 5.34:
Ac 7.49 23 άποδεκατοi>τε ... κύμινον Lν 27.30 τά ... nίστιν Mic 6.8 24 οδηγοί τυφλοί
Μι 15.14; 23.16; Ro 2.19 25 κα/)αρίζετε ... nαροψίδος Mk 7.4 26 Φαρισαίε τυφλέ Jn 9.40
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23.27-35

27 Ούαι ύμ'iν, γραμματεiς και Φαρισαίοι ύποκριταί, οτι
παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οϊτινες rξωθεν μεν φαί
νονται ώραtοι, εσωθεν δε γέμουσιν όστέων νεκρών καt πάσης
άκαθαρσίας. 28 οϋτως και ύμείς rξωθεν μεν φαίνεσθε τοις
άνθρώποις δίκαιοι, εσωίtεν δέ έστε μεστοl ύποκρίσεως και
άνομίας.
29 Ούαι ύμίν, γραμματεiς και Φαρισαiοι ύποκριταί, οτι
οiκοδομεtτε τους τάφους των προφητών και κοσμείτε τα μνημε'iα
των δικαίων, 30 και λέγετε, Εί f\μεθα έν ταiς ήμέραις των
πατέρων ήμών, ούκ &ν f\μεθα αύτ&ν κοινωνοl έν τφ α'ίματι τ&ν
προφητών. 31 rοοτε μαρτυρε'iτε έαυτοίς οτι υίοί έστε των
φονευσάντων τους προφήτας..
32 καt ύμε'iςb πληρώσατε το
μέτρον των πατέρων ύμ&ν. 33 οφεις, γεννήματα έχιδν&ν, πώς
φύγητε άπο τΤjς κρίσεως της γεέννης; 34 δια τούτο ίδου έγώ
άποστέλλω προς ύμδ:ς προφήτας και σοφους καt γραμματεiς έξ
αύτων άποκτενείτε καt σταυρώσετε καt έξ αυτων μαστιγώσετε
έν ταίς συναγωγαίς ύμών και διώξετε άπο πόλεως εiς πόλιν·
35 οπως rλθn έφ' ύμδ:ς πδ:ν αtμα δίκαιον έκχυννόμενον έπt τΤjς
γης άπο τού α'ίματος 'Άβελ τού δικαίου εως τού αϊματος
Ζαχαρίου υίοί> Βαραχίου, ον έφονεύσατε μεταξυ τού ναοί>

οmίι αύτου) //του ποτηρίου καί τής παροψίδος ... το έκτος αύτου Β* Ε* G f 13
28 157 1424 (1184 112 /858 !1016έντόςftJΓέκτός) !387 /54717511773
1950 112 / 1780 112 eth Basil 112 (Chrysostom 112 ) NIV //του ποτηρίου καί τίjς
παροψίδος ... το έκτος αύτίi'>ν Ν 2 (Ν* 1243 έντός /or έκτός) Β 2 C L W (Δ
οιnίtτό) 0102 33 180 565 579 597 892 1006 1010 1071 1241 1292 1342
1505 Byz [Ε' F Η ο Σ] Lect (! 1627 oιnit καί το έκτος αύτων) syr<'· Ο•). ' '1 cop"· bu

arm slav Basi\ 112 //του ποτηρίου και της παροψίδος ... το έκτός it'"'·'·'-" 1" 1·'· 1
vg cop""'• Origen 1"; Ambrose Jerome 11 του ποτηρίου και τής παροψίδος
αύτό / 211 112
'31 ΝΟ C: ΝΑ'"' DHH? '32 C: NAm' DHH?
27

τάφοις κεκονιαμένοις

Ac 23.3

28 Lk 16.15 31

υίοί

... προφήτας Ac 7.52 33 γεν

νήματα έχιδνrον Μι 3.7; 12-34; Lk 3.7 34 Ac 7.52; 1 Th 2.15 διώξετε ... πόλιν Μι ΙΟ.23
35 το\ι α'ίματος "Άβελ Gn 4.8; He 11 .4 το\ι α'ίματος Ζαχαρίου ... θυσιαστηρίου 2 Chr 24.20-2 l
Ζαχαρίου υίο\ι Βαραχίου Zch l. l
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κα1. τοί:ι θυσιαστηρίου.
' '
'
,

90

36 αμΤ,ν λέγω ύμ"iν, ΤΊξει ταί:ιτα πάντα

\

επι την γενεαν ταυτην.

The Lament

oνer

Jerusalem

(Lk 13.34-35)

37 ΊερουσαλΤ,μ 'Ιερουσαλήμ, ή αποκτείνουσα τους προφήτας
κα1. λιθοβολοί:ισα τους απεσταλμένους προς αύτήν, ποσάκις
ήθέλησα έπισυναγαγε"iν τα τέκνα σου, ον τρόπον ορνις έπι
συνάγει τα νοσσία αύτης ύπο τας πτέρυγας, κα1. ούκ ή θελήσατε."
38 ίδου αφίεται ύμίν ό οiκος ύμ&ν !iρημος 8 . 39 λέγω γαρ ύμ'iν,
ού μή με l'δητε απ' &ρτι rως
έρχόμενος έν όνόματι κυρίου.

av

εl'πητε, Εύλογη μένος ό

The Destruction of the Temple Foretold
(Mk 13.1-2: Lk 21.5-6)

24

Κα1. έξελθών ό Ίησοί:ις απο τοί:ι ίεροί:ι έπορεύετο, κα1.

προσiΊλθον οί μαθητα1 αύτοί:ι έπιδε"iξαι αύτφ τας οίκοδομας

του ιεροί:ι. 2 ό δε aποκριθε1ς εiπεν α\Jτο'iς, Ού βλέπετε ταί:ιτα
πάντα; aμfiν λέγω ύμίν, ού μη aφεθΊ\ ώδε λίθος έπl λίθον ος ου
καταλυθήσεται.

"38 {Β} ύμ&ν (ρημος (.1·ee Jr 22.5) Κ C D W Δ Θ 0102 f' f'' (28) 33 157
180205565579597700892\006101010711241(1243)129213421424
1505 Βγ~ [Ε F G Η Σ] Lect ίt""''"'·h·'·"·'· 1·.πι.,ι.h.ι.μι vg syr"·h·ι'"'"'" cop'"'''·"""' aπn
eth geo sluv Clement Origen'' 2' 5 · 1•• 1 Eusebius Basil Chrysostom Cyril' 1g Hesychius; Hilary An1brose Jerome Augustine // ύμ&ν (.1·ee Lk 13.35) Β L it" 2 • syr·
cop"" "''"' Origen" 5 Cyril 4 ''; Cyprian Zeno REB EU
'37 Qucstion:

39

ΝΑ'"'

TR WH

37 λιθuβολοίJσα ... αύτήν Αι· 7.59: 1 Th 2.15 38 1 Kgs 9.7-8: Jr 12.7: 22.5: Toh 14.4
Εύλοyημένος ... ιcυρίου Ps 118.26 (Μι 21.9: Mk 11.10: Lk 19.38)
24.2 uύ μή ... καταλυθήσεται Lk 19.44

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ

91

24.3-10

The Beginning of Woes
(Mk 13.3-13; Lk 21.7-19)

Καθ-ημένου δε αύτοίJ έπl. τού 'Όρους των 'Ελαιών προσ
ηλθον αύτ<ρ οί μαθ-ηται κατ' iδίαν λέγον τες, Ε iπε ήμ ιν, πότε

3

ταύτα εσται καl. τί το σημε1ον της σllς παρουσίας και συντελείας
τού αί&νος; 4 καl. άποκριθεl.ς ό 'Ιησούς εiπεν αύτο1ς, Βλέπετε
μήτις ύμaς πλανήση· 5 πολλοl. γαρ έλεύσονται έπι τ<ρ όνόματί
μου λέγοντες, 'Εγώ είμι ό Χριστός, καl. πολλο-Uς πλανήσουσιν.

6 μελλήσετε δε άκούειν πολέμους καl άκοας πολέμων· όρaτε μη
θροείσθε· δει γαρ γενέσθαι', άλλ' οϋπω έστl.ν το τέλος.

7 έγερθήσεται γαρ εθνος έπl. εθνος καl βασιλεία έπι βασιλείαν
καt εσονται λιμοl. καl. σεισμοl. 2 κατα τόπους 8 πάντα δε ταύτα
άρχη ώδίνων. 9 τότε παραδώσουσιν ύμ&ς είς θλ1ψιν και
άποκτενούσιν ύμaς, και εσεσθε μισούμεvοι ύπο πάντων των
έθν&ν διa το ονομά μου. 10 καl. τότε σκανδαλισθήσονται

πολλοl. καt άλλήλους παραδώσουσιν και μισήσουσιν άλλήλους

1
6 {Β} γενέσθαt (.5ee Mk 13.7) Ν Β D L Θ f 1 33 205 892 it"'" cop" m,,""
ethm ''ΤΗ Cyprian //πάντα γενέσθαι C W Δ 0102 f" 28 157 180 579 597 700
828 1006 1010 1071 1243 1292 1342 1424 1505 B)'z [Ε F G Η (0
Σ γενέσθαι πάντα)] Lect (11016 112 πάντα γενέσθαι πρώτον) syr"" Chrysostom
ΒΤΙ? // ταυτα γενέσθαι (see Lk 21.9) 565 1211 1' 2 13871!2 / 866 1' 2 it'"'·'·'· ιrΙ. ""• 1·
h. 1· "" 1 (it• γενέσθαι τα\>τα) νg syr· ''1 eth"" Origen 1"; Jerome //πάντα τα\>τα
γενέσθαι 1241 (1890 112 1950 112 ith ταυτα πάντα γενέσθαι) (arm) (geo) slaν
Chrysostom"'"
2
7 {Β} λιμοί καί σεισμοί (Ν σεισ. κα1. λιμ.) Β D Ε* 892 it" "·"·'· "2 ' 1 syr'
cop" Origen''d; Hilary //λιμοί καί λοιμοί κα! σεισμοί C Δ Θ 0102 f 1 f 13 28 157
180 205 597 700 828' 1006 1010 10711241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz
[Ε' F G Η Ο Σ] Lect ith·• syrP·h cop"~' arm geo slaν (Hippolytus) Origen 1";
(Cyprian) //λοιμοί καί λιμοί καί σεισμοί L W 13 33 / 524 112 / 950 112 it'""'· r. '" 1'·
•'·' νg syr'"' Jerome// atleastfoι·579828*/127 212 /2531547 112 /859 112 /866 112

the order ο/λιμοί and λοιμοί is uncertaiιι due ιο ίtαι·ί.Ηιι 11 λιμο! κα! λοιμοί
(see Lk 21.11) 565 (/ 1074 112 but order uncerraiιι dιιe ιο itaci.5111)
3 τί ... παρουσίας Μι 24.27, 37, 39 συντελείας τοίι αίii>νος Μι 13.39. 40. 49; 28.20
5 Μι 24. 11. 23-24; Jn 5.43; 1 Jn 2. 18 6 δεί ... γενέσθαι Dn 2.28. 29; 2.45 Theαloιion
7 ί'θνος έπ\ [θνος 2Chr 15.6 βασιλεία έπί βασιλείαν Js 19.2 9 παραδώσουσιν ... θλίψιν
Μι ΙΟ. 17. 23 άποκτενοίισιν ύμάς Jn 16.2 i'σεσθε ... μου Μι 10.22; Jn 15.18 10 σκανδαλι
σθήσονται πολλοί Dn 11.41

24.Ι Ι-2R
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11 και πολλοι ψευδοπροφijται έγερθήσονται και πλανήσουσιν
πολλούς 12 και διa το πληθυνθηναι την άνομίαν ψυγήσεται
ή άγάπη των πολλών.
σωθήσεται.

13 ό δε ύπομείνας είς τέλος ο-Dτος

14 και κηρυχθήσεται τουτο το εύαγγέλιον τijς

βασιλείας έν ολn τn οίκουμένn είς μαρτύριον πfισιν το'iς
ίiθνεσιν, και τότε i-ίξει το τέλος.
The Great

Tήbulation

(Mk 13. 14-23; Lk 21 .20-24)

15 'Όταν ο.Ον ϊδητε το βδέλυγμα της έρημώσεως το pηθεν διa
Δανιηλ του προφήτου έστος έν τόπφ άγίφ, ό άναγινώσκων

νοείται, 16 τότε οί έν τi1 Ίουδαί~ φευγέτωσαν είς τa ορη,
17 ό έπι του δώματος μη καταβάτω άραι τa έκ της οίκίας αύ
του, 18 και ό έν τφ άγρφ μη έπιστρεψάτω όπίσω aραι το ίμά
τιον αύτου. 19 ούαι δε τα'iς έν γαστρι έχούσαις και τα'iς θηλα
ζούσαις έν έκείναις τα'iς ήμέραις. 20 προσεύχεσθε δε ϊνα
μη γένηται ή φυγf~ ύμών χειμώνος μηδε σαββάτφ. 21 ίiσται
γaρ τότε θλ1ψις μεγάλη ο'ία ου γέγονεν άπ, άρχijς κόσμου
εως του νυν ούδ, ού μη γένηται. 22 και εί μη έκολοβώθησαν
αί ήμέραι έκε'iναι, ούκ &ν έσώθη πfισα σάρξ· διι'χ δε τους
έκλεκτους κολοβωθήσονται αί ήμέραι έκε'iναι. 23 τότε έάν

τις ύμ'iν εϊπn. Ίδου ώδε ό Χριστός, η, "'Ωδε, μη πιστεύσητε·

24 έγερθήσονται γaρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφijται και
δώσουσιν σημε'iα μεγάλα και τέρατα rοστε πλανijσαι, εί δυνα
τόν, και τους έκλεκτούς. 25 ίδου προείρηκα ύμ1ν. 26 έι'χν

ο.Ον εί'πωσιν ύμ'iν, Ίδου έν τn έρήμφ έστίν, μη έξέλθητε- Ίδου έν
τοις ταμείοις, μη πιστεύσητε· 27 οοπερ γaρ ή άστραπf~ έξέρ
χεται άπο άνατολών και φαίνεται Εως δυσμών, οϋτως ίiσται ή

παρουσία του υίου του άνθρώπου· 28 οπου έaν η το πτώμα,
έκε'i συναχθήσονται οί άετοί.

11 Μι 24.5. 24 13 Μι 10.22 14 κηρυχθήσεται ... rθνεσιν Μι 28. 19 είς ... ί'θvεσιv
10.18 15 το βδέλυγμα ... άγίφ Dn 9.27; 11.31; 12.11; 1 Mucc 1.54; 6.7 17-18 Lk 17.31
21 Dn 12.1; JI 2.2 ι~λίψις μεγάλη Re 7.14 23-24 Μι 24.5, 1 Ι; 1 Jn 2.18 24 Οι 13.1-3;
2Th 2.9-10; Re 13.13-14 26-27 Lk 17.23-24 27 ή παρουσία ... άvθpώπου Mt 24.37. 39;
ICor 15.23; ITh 2.19; 3.13; 4.15; 5.23; 2Th 2.1. 8; Jas 5.7. 8; 2Pe 3.4, 12; IJn 2.28
28 Lk 17.37
Μι
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24.29-35

The Coming of the Son of Man
(Mk 13.24-27; Lk 21.25-28)

29 Εύθέως δf. μετa τi~ν θλiψιν των ήμερων έκείνων
ό ΤΊλιος σκοτισθήσεται,
καί ή σελήνη ού δώσει το φέγγος αύτftς,

καί οί άστέρες πεσουνται άπο του ούρανου,
καί αί δυνάμεις των ούρανων σαλευθήσονται.
30 καί τότε φανήσεται το σημεiον του υίου του άνθρώπου έν
ούρανφ, καl. τότε κόψονται πaσαι αί φυλαl. τftς γfις καl. οψονται
τον υίον του άνίtρώπου έρχόμενον έπ1. των νεφελιΟν του
ούρανου μετa δυνάμεως κα1. δόξης πολλftς 31 κα1. άποστελεi
τους άγyέλους αύτου μετα σάλπιγyος 3 μεγάλης, κα\. έπισυνά
ξουσιν τους έκλεκτους αύτου έκ των τεσσάρων άνέμων άπ,
&.κρων ούρανων ίίως [των] &.κρων αύτων.
The Lesson of the Fig Τree
(Mk 13.28-31; Lk 21.29-33)

32 Άπο δf. τftς συκftς μάθετε τΤ~ν παραβολήν· οταν -ίlδη ό
κλάδος αύτftς γένηται άπαλος κα\. τα φύλλα έκφύτ~. γινώσκετε
οτι έγyυς το θέρος 33 οϋτως κα1. ύμεiς, οταν ϊδητε πάντα
ταυτα, γινώσκετε οτι έγγύς έστιν έπ\. θύραις. 34 άμην λέγω
ύμiν οτι ού μη παρέλθτ~ ή γεvεα αϋτη ίίως aν πάντα ταυτα
γένηται. 35 ό ούρανος κα\. ή γfι παρελεύσεται, οί δf. λόγοι μου
ού μη παρέλθωσιν.
3
31 {Β} σάλπιyγος Κ L W Δ Θ f' 205 700 892* 14241184 11' 1292 111 / 858
1859 it' syr'· r cop""""" aπn geo Origen'" Eusebius Cyril-Jerusalem GregoryNyssa'""; Cyprian Hilary //σάλπιγγας φωνijς Β f 1•1 28 33 157 180 565 579 597
892' 1006 1071 1292 1342 1505 Byz [Ε F G Η Σ] Lect syr"w;'"'·''' cop"' (eth)
(Didache) Ps-Hippolytus"" Gregory-Nyssa Asterius-Amasea //σάλπιγγας κ:αί
2
1
φωνiΊς D 1010 1241 1243 / 127 /773 112 it'·'"'·"·""-r."'·" ·•'·"·'·"-' vg Hilary
Jerome Augustine Speculum

29 ό ... αuτiiς Is 13.10; Eze 32.7; JI 2.10. 31; 3.15; Re 6.12 οί ... σαλευθήσονται Is 34.4;
Hg2.6. 21; Re 6.13 30 κόψονται ... -yηςZch 12.10, 14; Re 1.7 τον ... πυλλiiς Dn 7.13-14;
Μι 16.27: 26.64 31 άποστελεί το\ις άyyέλους αuτοϊι Μι 13.41 μετά ... μεγάλης Is 27.13;
1CorJ5.52; 1Th4. 16 έπισυνάξυυσιν ... αuτ&ν Οι 30.4; Zch 2.6 34 Μι 16.28 35 Μι 5.18;
Lk 16.17
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The Unknown Day and Hour
(Mk 13.32-37: Lk L7.26-30, 34·36)

36 Περl. δε τftς ήμέρας έκείνης καl. rορας ούδεl.ς ο'iδεν, ούδε οί
aγyελοι των ούρανών ούδε ό υίός4, εί μη ό πατi~ρ μόνος.
37 iόσπερ γaρ αί ήμέραι τού Νώε, οϋτως rσται ή παρουσία

του υίου του άνθρώπου.

38 ώς γaρ lΊσαν έν τα'iς ήμέραις

[έκείναις] 5 τα'iς προ του κατακλυσμοί'> τρώγοντες καl. πίνοντες,

γαμοί'>ντες καl γαμίζοντες, aχρι fις ήμέρας είσfΊλθεν Νώε είς τi~ν
κιβωτόν, 39 καl. ούκ rγνωσαν eως lΊλθεν ό κατακλυσμος καl.
ηρεν aπαντας, οϋτως rσται [καl.] ή παρουσία του υίου του
άνθρώπου. 40 τότε δύο rσονται έν τφ άγρφ, εtς παραλαμβά
νεται καl. εtς άφίεται· 41 δύο άλήθουσαι έν τφ μύλφ, μία
παραλαμβάνεται καl. μία άφίεται. 42 γρηγορε'iτε σδν, οτι ούκ
οϊδατε ποίςι ήμέρςι 6 ό κύριος ύμών (ρχεται. 43 έκε'iνο δε
γινώσκετε οτι εί nδει ό οίκοδεσπότης ποίςι φυλακf\ ό κλέπτης
4
36 {Β} ούδf:όυίός(see Mk 13.32) N·· 2''ct ΒDΘ f 1' 28 15051547 1' 2 it'·'"'·b·
'· "· "'· r. 1τ 1 • ft 2• •. ,. ' 1 vg'"" syr"'1 arm eth geo 1• 8 Diatessaron~ Irenaeus1" Oιigen 1 "
Chrysostom Cyιil (Hesychius); Hilary Ambrose Latin mss'" 10 ''m""' Augustine
Vaιimadum // οnιίr Ν' L W Δ f' 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006
1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 Byz [Ε F G Η Σ] Lect it• 1• 1 vg syr'·P·•
cop~· """ 00 geoA Didymus•"b; Phoebadius Greek mss~' 10 Ambm" Jerome Greek
mss::κ:ι:_ ω J.:roιne

'38{C}έκείναις Β D 579 1524 it'"'·b.cctr.rr'.•·' 1 vg'"" syr"·P" 1 cop"' eth

Speculum // οmίι

Ν

L W

Δ Θ

067
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36 Ac 1.7: 1Th5.1, 2 37 αί ... Ν&ε Gn 6.9-12 ή ... άvθρώπου Μι 24.27, 39; 1 Cor 15.23:
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rρχεται 1 Th 5.2: 2Pe 3.ΙΟ; Re 3.3; 16.15 43-44 Lk 12.39-40
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24.44-25.4

ίfρχεται, Εγρηγόρησεν αν καl ούκ αν εϊασεν διορυχθηναι την
οίκίαν αύτου. 44 διΟ: το\>το καl ύμείς γίνεσθε Ετοιμοι, Οτι ού
δοκε'iτε roρq. ό υίος του άνθρώπου ίfρχεται.

f1

The Faithful or the

Unfaiιhful

Servant

(Lk 1241-481

45 Τίς &ρα Εστl.ν ό πιστος δουλος κα1. φρόνιμος ον κατέ
στησεν ό κύριος Επl. της οίκετείας αύτου του δουναι αύτοίς τήν
τροφήν Εν καιρψ; 46 μακάριος ό δουλος Εκείνος ον Ελθών ό
κύριος αύτου εύρήσει οϋτως ποιουντα· 47 άμήν λέγω ύμίν οτι
ΕΠt πiiσιν τοίς ύπάρχουσιν αύτου καταστήσει αύτόν. 48 Εaν
δf: εϊπn ό κακος δουλος Εκε'iνος Εν τn καρδίq. αύτου, Χρονίζει
μου ό κύριος, 49 κα1. &.ρξηται τύπτειν τους συνδούλους αύτου,
Εσθίn δf: και πίνn μετa των μεθυόντων, 50 Τ\ξει ό κύριος του
δούλου Εκείνου Εν ήμέρq.

fi

ού προσδοκ~ καl Εν roρq.

fi

ού

γινώσκει, 51 καl. διχοτομήσει αύτον κα1. το μέρος αύτου μετa
των ύποκριτων θήσει· Εκε'i εσται ό κλαυθμος κα1. ό βρυγμος των
όδόντων.
The Parable of

25

ιhe

Ten Maidens

Τότε όμοιωθήσεται ή βασιλεία των ούρανων δέκα παρθέ

νοις, α'ίτινες λαβουσαι τaς λαμπάδας έαυτων Εξilλθον είς

ύπάντησιν του νυμφίου 1 •

2 πέντε δf: Εξ αύτων ΊΊσαν μωρα1.

κα1. πέντε φρόνιμοι. 3 αί γaρ μωρα1. λαβουσαι τaς λαμπάδας
αύτων ούκ ίfλαβον μεθ' έαυτων ίfλαιον. 4 αί δf: φρόνιμοι
ίfλαβον ίfλαιον Εν τοίς άγγείοις μετa των λαμπάδων έαυτων.
' 1 {Β} του νυμφίου Ν Β L W Ζ Δ 0249 f' 3 28 33 180 205 565 579 597 700
ΙΟΊ\ 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Βγz [Ε G Η] Lect syr"''
cop'"·"" eth geoA Basil Hyperechius'ω Chrysostom'"" Theodoret; Augustine // τίρ
νυμφίφ C 157 Seνerian //των νυμφίων 892* //του νυμφίου κα\ της νύμφης D
Θ Σ 1 iιιι. iiUΓ. h. c, d. f. tτΙ, tϊ2, ~ι. h. !. 4. τl νg syr'· p. h\\.Ι1h cοpΙη~ι;: aπη geo'· Β s]av Origenl.H;
Tyconius Jerome

892' 1006 1Ο lO

i

47 έπί ... αύτόν Μι 25.21. 23 51
Lk 13.28
25.l δέκα ... νυμφίου Lk 12.35-36

έκεi

...

όδόντων Μι

8.12: 13.42. 50; 22.13: 25.30;

25.5-Ιδ

5
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χρονίζοντος δe του νυμφίου ένύσταξαν πάσαι και έκάθευδον.

μέσης δe νυκτος κραυΎIΊ γέ:yονεν' Ίδου ό νυμφίος, έξέρχεσθε
είς άπάντησιν [αύτου]. 7 τότε ήγέρθησαν πaσαι αί παρθένοι
έκεtναι και έκόσμησαν τας λαμπάδας έαυτ&ν. 8 αί δe μωραι

ταtς φρονίμοις εiπαν, Δότε ήμtν έκ του έλαίου ύμ&ν, οτι αί
λαμπάδες ήμ&ν σβέννυνται. 9 άπεκρίθησαν δe αί φρόνιμοι
λέ:yουσαι, Μήποτε ού μη άρκέστι ήμ1ν και ύμιν· πορεύεσθε

μάλλον

προς

τους

πωλουντας

και

άγοράσατε

έαυταtς.

10 άπερχομένων δe αύτ&ν άγοράσαι -ίΊλθεν ό νυμφίος, και αί
ετοιμοι είσfιλθον μετ' αύτου είς τους γάμους και έκλείσθη ή
θύρα. 11 ϋστερον δe Ερχονται και αί λοιπαι παρθένοι λέγου

σαι, Κύριε κύριε, aνοιξον ήμ"iν. 12 ό δe άποκριθεις εtπεν,
Άμi~ν λέγω ύμtν, ούκ οtδα ύμaς. 13 Γρηγορεtτε ο-όν, οτι ούκ
οί'δατε τi~ν ήμέραν ούδe τi~ν rοραν 2 •
The Parable of the Talents
(Lk 19.11-27)

14 'Ώσπερ γαρ aνθρωπος άποδημ&ν έκάλεσεν τους ίδίους
δούλους και παρέδωκεν αύτο"iς τα ύπάρχοντα αύτου, 15 και φ
μeν εδωκεν πέντε τάλαντα, φ δe δύο, φ δe εν' έκάστφ κατα τi~ν
ίδίαν δύναμιν, και άπεδήμησεν.• εύθέωςb

16

πορευθε1.ς 3 ό τα

2 13 {Α} rοραν ~' 5 ~ Α Β C* D L W Δ Θ Σ f' 33 157* 205 565 597* 892
1424* / 127 it'""""·d.1.ιr'. 112 ·•'·h.1.q νg syr'·•·h·•''"'" cop'""'''·"" aπn ethPP geo slaν"'"
Origen'" Athanasius Chrysostom; Hilary Jerome Augustine // rοραν έν f1 ό υίος
του άνθρώπου [ρχεται (see 24.44) C 3 f') 1' 28 157' 180 579 597' 700 1006
1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424' 1505 Byz [Ε F G Η] Lect (1253)
(1859) νg"'" syr"''"'' ethΤΗ slaν"'" ΒΤΙ
3 15-16 {Β} άπεδήμησεν εύθέως πορευθείς ~* Β it"·•' (aπn) geo 1· 8 Origen'" // άπεδήμησεν. εύθέως δi: πορευθείς Θ f' 205 700 /253 l 1016 112 ίι"r.πι.
π2 .h.μι νg"'" syr"'' cop""'"' eth"0 >·"'' geoA // άπεδήμησεν εύθέως. πορευθε\ς δέ ~ 2
Α C D L W Δ f 13 28 33 157 180 565 579 597 892 1006 1010 1071 1241 1243

' 15 ΝΟ C: AD TR ΒΤΙ 11 • C: AD TR ΒΤΙ
10 Ϊ]λθεν ... γάμους Re 19.7, 9 11-12 Lk 13.25. 27 12 Μι 7.23 13 Μι 24.42: Mk 13.35:
Lk 12.40 14 Mk 13.34: Lk 19.12-13
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25.17-JO

πέντε τάλαντα λαβmν ήργάσατο εν αύτο'iς καl. εκέρδησεν Ο.λλα
πέντε· 17 ώσαύτως ό τa δύο εκέρδησεν Ο.λλα δύο. 18 ό δέ το
εν λαβmν άπελθmν mρυξεν -yΤ]ν καl. eκρυψεν το άργύριον του
κυρίου αύτου. 19 μετa δέ πολ-Uν χρόνον eρχεται ό κύριος των
δούλων εκείνων καl. συναίρει λόγον μετ' αύτων. 20 καl. προσ
ελθrον ό τa πέντε τάλαντα λαβmν προσήνεγκεν &λλα πέντε
τάλαντα λέγων, Κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας ϊδε &λλα

πέντε τάλαντα έκ:έρδησα. 21 eφη αύτ<ρ ό κύριος αύτου, Ε-δ,
δουλε άγαθέ κ:αl. πιστέ, επl. όλίγα iις πιστός, επl. πολλrον σε
καταστήσω· εϊσελθε είς τi~ν χαρaν του κυρίου σου. 22 προσ
ελθrον [δέ] κ:αl. ό τa δύο τάλαντα εiπεν, Κύριε, δύο τάλαντά μοι
παρέδωκ:ας ϊδε &λλα δύο τάλαντα εκ:έρδησα. 23 eφη αύτφ ό
κύριος αύτου, Ε-δ, δουλε άγαθέ κ:αl. πιστέ, έπl. όλίγα iις πιστός,
έπl. πολλων σε καταστήσω· εϊσελθε είς τi~ν χαρaν του κυρίου

σου. 24 προσελθmν δέ κ:αl. ό το εν τάλαντον είληφmς εiπεν,
Κύριε, eγνων σε οτι σκληρος εi 0.νθρωπος, θερίζων οπου ούκ:
eσπειρας καl. συνάγων οθεν ού διεσκόρπισας, 25 καl. φοβηθεl.ς
άπελθών έκρυψα το τάλαντόν σου έν τn
ϊδε eχεις το σόν.

m·

26 άποκριθεl.ς δέ ό κύριος αύτου εiπεν αύτφ, Πονηρέ δουλε καl.
όκνηρέ, ilδεις οτι θερίζω οπου ούκ έσπειρα κ:αl. συνάγω οθεν ού
διεσκ:όρπισα;<
27 eδει σε σον βαλε'iν τa άργύριά μου το'iς
τραπεζίταις, κ:αl. ελθών έγώ έκομισάμην &ν το έμον συν τόκφ.

28 &ρατε ο-δν άπ' αύτου το τάλαντον κ:αl. δότε τφ έχοντι τa δέκα
τάλαντα· 29 τφ γaρ eχοντι παντl. δοθήσεται καl. περισσευθή
σεται, του δέ μη έχοντος κ:αl. ο έχει άρθήσεται άπ' αύτου.

30 κ:αl. τον άχρε'iον δουλον έκβάλετε είς το σκότος το έξώτερον·
έκ:ε'i έσται ό κλαυθμος κ:αl. ό βρυγμος των όδόντων.
1292 1342 1424 1505 (/ 672 omit εύθέως) Byz [Ε F G Η Σ] Lect it'""" 1 vg syr" "
ethPr· ΤΗ slaν Basil; Jerome
' 26 Statement: AD

EU

ΤΟΒ

(DHH)

... αύτών Μι 18.23 21 έπί ολίγα ... καταστήσω Mt 25.23: Lk 16.10 έπί πολλών
Mt 24.47 23 έπί όλίγα ... καταστήσω Mt 25.21; Lk 16.10 έπί πολλών σε
καταστήσω Mt 24.47 24 θερίζων ... διεσκόρπισας Jn 4.37 29 Μι 13.12: Mk 4.25; Lk 8.18
30 έκβάλετε ... όδόντων Mt 8.12; 22.13 έκεί ... οδόντων Μι 13.42. 50; 22.13; 24.51; Lk 13.28
19

(ρχεται

Μ

σε καταστήσω

25.JΙ-45
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The Judgment of the Nations

31 'Όταν δε rλθη ό υίος του άνθρώπου έν τn δόξ11 αύτου καl.
πάντες οί aγγελοι μετ' αύτου, τότε καθίσει έπ\ θρόνου δόξης
αυτου· 32 κα\ συναχθήσονται rμπροσθεν αύτου πάντα τa
rθνη, κα\ άφορίσει αυτο-Uς άπ' άλλήλων' ωσπερ ό ποιμΤ~ν
άφορίζει τa πρόβατα άπο τών έρίφων, 33 κα\ στήσει τa μεν
πρόβατα έκ δεξιών αυτου, τa δε έρίφια έξ ευωνύμων. 34 τότε
έρεί ό βασιλε-Uς τοίς έκ δεξιών αυτου, Δευτε οί ευλογημένοι του
πατρός μου, κληρονομήσατε τΤ~ν ήτοιμασμένην ύμίν βασιλείαν
άπο καταβολftς κόσμου. 35 έπείνασα γaρ καl. έδώκατέ μοι
φαγείν, έδίψησα καl έποτίσατέ με, ξένος ημην και συνηγάγετέ
με, 36 γυμνος κα\ περιεβάλετέ με, ήσθένησα καl. έπεσκέψασθέ
με, έν φυλακ11 1)μην κα\ ilλθατε πρός με. 37 τότε άποκριθή
σονται αυτφ οί δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε εϊδομεν
πεινώντα καl. έθρέψαμεν, η διψώντα καl. έποτίσαμεν; 38 πότε
δέ σε εϊδομεν ξένον καl. συνηγάγομεν, η γυμνον καl. περιεβά
λομεν; 39 πότε δέ σε εϊδομεν άσθενουντα η έν φυλακ11 κα\
Τ\λθομεν πρός σε; 40 κα\ άποκριθεl.ς ό βασιλε-Uς έρεί αυτοίς,
Άμi~ν λέγω ύμi:ν, έφ' οσον έποιήσατε έν\ τούτων τών άδελφών
μου τών έλαχίστων, έμο1 έποι ήσατε.

41 Τότε έρεί κα\ το'iς έξ ευωνύμων, Πορεύεσθε άπ' έμου [οί]
κατηραμένοι είς το πυρ το αiώνιον το ήτοιμασμένον τφ διαβόλφ
κα\ το'iς άγγέλοις αυτου. 42 έπείνασα γaρ κα\ ουκ έδώκατέ μοι
φαγε'iν, έδίψησα κα\ ουκ έποτίσατέ με, 43 ξένος ημην κα\ ου
συνηγάγετέ με, γυμνος κα\ ου περιεβάλετέ με, άσθενΤ~ς καl. έν

φυλακ11 κα\ ουκ έπεσκέψασθέ με. 44 τότε άποκριθήσονται κα\
αυτοl. λέγοντες, Κύριε, πότε σε εϊδομεν πεινώντα η διψώντα η
ξένον η γυμνον η άσθενft η έν φυλακ11 κα\ ού διηκονήσαμέν σοι;
45 τότε άποκριθήσεται αύτο'iς λέγων, Άμi~ν λέγω ύμίν, έφ' οσον
ουκ έποιήσατε έν\ τούτων τών έλαχίστων, ουδε έμο\ έποιήσατε.
31 ·0ταv ... μετ" αύτοu Dι υ.2 ιχχ: Z:h 14.5: Μι 16.27: Jd 14 καθίσει ... αύτuu Μι 19.28:
Re 3.21: 20.11 32 i.Jσπ<ρ ... έρίφων Ει.c 34. 17 33-34 Lk 12.32 34 κληρονομήσατε .
βασιλείαν Lk 22.30 35-36 έπείνασα ... περιεβάλετέ με ls 58.7 40 έφ · ... έμοί έποιήσατε
Pr 19.17: Μι 10.42: 18.5: Mk 9.41 41 Τότε ... αiιονιον Μι 7.23 τό πuρ τύ αiιόνιοv Mk 9.48:
Jd 7: Re 20. ΙΟ
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25.4ό-26.ΙJ

46 και άπελεύσονται αbτοι είς κόλασιν αίώνιον, οί δε δίκαιοι
είς ζωl,ν αίώνιον.
The Plot το Kill Jesus
(Mk 14.1-2: Lk 22.1-2: Jn 11.45-53)

26

Καt έγένετο οτε έτέλεσεν ό Ίησους πάντας τοlις λόγους

τούτους, εtπεν το'iς μαθητα'iς αύτου, 2 Οlδατε οτι μετa δύο

ημέρας το πάσχα γίνεται, καt ό υίος του άνθρώπου παραδίδοται
είς το σταυρωθηναι. 3 Τότε συνήχθησαν οί άρχιερείς καί οί
πρεσβύτεροι του λαου είς τl,ν αύλl,ν του άρχιερέως του λεγο
μένου Καϊάφα 4 και συνεβουλεύσαντο 'ίνα τον 'Ιησουν δόλφ
κρατήσωσιν και άποκτείνωσιv- 5 i::λεγον δέ, Ml, έν τ~ έορτn,
'ίνα μη θόρυβος γένηται έν τij) λαij).
The Anointing at Bethany
!Mk Ι 4.3-9: Jn

Ι

2.1-8)

6 Του δε Ίησου γενομένου έν Βηθανί~ έν οίκί~ Σίμωνος του
λεπρου, 7 προσilλθεν αύτψ γυνl, i::χουσα άλάβαστρον μύρου
βαρυτίμου και κατέχεεν έπί τi)ς κεφαλi)ς αύτοίι άνακειμένου.
8 ίδόντες δf: οί μαθηται ήγανάκτησαν λέγοντες, Είς τί ή
άπώλεια αϋτη; 9 έδύνατο γaρ τουτο πραθηναι πολλου καί
δοθηναι πτωχο'iς.

10 γνοlις δε ό Ίησους εiπεν αύτο'iς, Τί

κόπους παρέχετε τn γυναικί; εργον γaρ καλον ήργάσατο είς

έμέ· 11 πάντοτε γaρ τους πτωχο-Uς i::χετε μεθ' έαυτ&ν' έμε δε
ού πάντοτε i::χετε· 12 βαλουσα γaρ αϋτη το μύρον τουτο έπι
του σώματός μου προς το ένταφιάσαι με έποίησεν. 13 άμl,ν
λέγω ύμ'iν, οπου έaν κηρυχθil το εύαγγέλιον τουτο έν ολφ τij)
κόσμφ, λαληθήσεται και ο έποίησεν αϋτη είς μνημόσυνον
αύτfjς.

46 Dn 12.2: Jn 5.29
26.1 Καί ... τούτους Mt 7.28: 11.1: 13.53: 19.1 2 το πάσχα Εχ 12.1-27 ο ... σταυρωθηvαι
Μι 20.18-19: 27.26: Mk 15.15: Lk 24.7, 20: Jn 19.16 7 Lk 7.36-38 11 πάντοτε γάρ ...
έαυτrον Dt 15.11
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Judas' Agreement to Betray Jesus
(Mk 14. ΙΟ-11; Lk 22.3-6)

14 Τότε πορευθεl.ς εtς τ&ν δώδεκα, ό λεγόμενος 'Ιούδας
'Ισκαριώτης, προς τοi>ς άρχιερε'iς 15 dπεν, Τί θέλετέ μοι
δουναι, κάγώ ύμ'iν παραδώσω αύτόν; οί δε εστησαν αυτφ
τριάκοντα άργύρια. 16 καl. άπο τότε έζήτει εύκαιρίαν ϊνα
αύτον παραδ<ρ.
The Passover with the Disciples
(Mk 14.12-21; Lk 22.7-14. 21-23; Jn 13.21-30)

17 Tft δε πρώτη τ&ν άζύμων προσ-Τlλθον οί μαθηταl. τφ Ίησου
λέγοντες, Που θέλεις έτοιμάσωμέν σοι φαγε'iν το πάσχα; 18 ό
δε εtπεν, Ύ πάγετε είς τf~ν πόλιν προς τον δε'iνα καl. εϊπατε αύτ<ρ,
Ό διδάσκαλος λέγει, Ό καιρός μου έγγύς έστιν, προς σε ποι& το
πάσχα μετa τ&ν μαθητών μου. 19 καl. έποίησαν οί μαθηταl. ώς

συνέταξεν

αύτο'iς

ό

Ίησους

καl.

ήτοίμασαν

το

πάσχα.

20 Όψίας δε γενομένης άνέκειτο μετa των δώδεκα 1• 21 καl.
έσθιόντων αύτ&ν ε'tπεν, ΆμΤ,ν λέγω ύμ'iν οτι εtς έξ ύμ&ν
παραδώσει με.

22 καl. λυπούμενοι σφόδρα Τ\ρξαντο λέγειν

αύτ<ρ εtς εκαστος, Μήτι έγώ είμι, κύριε; 23 ό δε άποκριθεl.ς
εiπεν, Ό έμβάψας μετ' έμοίJ τΤ,ν χε'iρα έν τ<ρ τρυβλίφ οtτός με
παραδώσει.

24 ό μεν υίος του άνθρώπου ύπάγει καθώς γέ

γραπται περl. αύτοίJ, ούαl. δε τφ άνθρώπφ έκείνφ δι' ot ό υίος
του άνθρώπου παραδίδοται· καλον lΊν αύτ<ρ εί ούκ έγεννήθη ό

'20 {C} μετά τίίiν δώδεκα (see Mk 14. 17) ~).nvid ~4Svid Β D f' f') 28 180
205 565 579 597 700 !006 !010 1243 1292 1342 By~ [Ε FG Η] Lect ir' (syr')
cop"'"" geo 2 Eusebius Chrysostom 112 // μετά τίίiν δώδεκα μαθητίίiν ΝΑ L W Δ Θ
Σ 33 157 892 !071 1241 1424 1505 1253 it 1· 111 ·• 1·q·' 1 νg (it'""'·h.o.rr2 .h νg'' syr"
eth μαθητών αύτοίJ) syr"""' cop"''"""""•·h" ann geo' slav Basil Chrysostom 112 ;
Jerome Augustine REB EU DHH // μετιΧ των μαθητών it' (Oήgen'" μαθητών
αύτοίJ)

.. αύτόν Jn 11.57 15 οί ... άργύρια Zch 11.12; (Εχ 21.32) 17 Tfi ...
12.14-20 23 Ό έμβάψας ... παραδώσει Ps 41.9 24 ό μέν ... αύτου Ps 22.7. 8,
16-18; ls 53.9

14-15

nορευθείς

άζύμων Εχ
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ί:Χ.νθρωπος έκε"iνος.

25

26.25-31

άποκριθεl.ς δΕ: 'Ιούδας ό παραδιδοi>ς

αύτον εtπεν, Μήτι έγώ είμι, pαββί; λέγει αύτφ, Σi.ι εtπας.
The Institution of the Lord's Supper
(Mk 14.22-26; Lk 22.15-20;

Ι

Cor Ι 1.23-25)

26 Έσθιόντων δΕ: αύτrον λαβών ό 'Ιησούς &ρτον καl. εύλο
γήσας εκλασεν καl. δοi.ις τοΊς μαθηταΊς εlπεν, Λάβετε φάγετε,
τοί>τό έστιν το σ&μά μου. 27 καl. λαβών ποτήριον 2 καl εύχα
ριστήσας εδωκεν αύτοΊς λέγων, Π ίετε έξ αύτου πάντες, 28 τού

το γάρ έστιν το αtμά μου της διαθήκης 3 το περl. πολλων
έκχυννόμενον είς aφεσιν άμαρτιrον. 29 λέγω δΕ: ύμΊν, ού μη
πίω άπ, aρτι έκ τούτου του γενήματος τfις άμπέλου εως τfις
ή μέρας έκείνης οταν αύτο πίνω μεθ, ύμrον καινον έν ή1 βασιλείι;ι
του πατρός μου. 30 Καl. ύμνήσαντες έξηλθον εiς το 'Όρος των
'Ελαιών.
Peter's Denial Foretold
(Mk 14.27-31: Lk 22.31-34; Jn 13.36-38)

31 Τότε λέγει αύτοΊς ό 'Ιησούς, Πάντες ύμεΊς σκανδαλισθή
σεσθε έν έμοl. έν τfι νυκτ\. ταύη~, γέγραπται γάρ,

2
27 {Β} ποτήριον (see Mk 14.23) Ν Β L W Ζ Δ Θ 0298 f' 13 28 33 205
579 700 892 1006 1424 Byz"' [Ε F G Σ] Lect"' cop"'· ""''· 00 ann geo Origen
Chrysostom''m //το ποτήριον 'P 37 ';d 'Ρ" Α C D f' 3 157 180 565 597 (1010)
1071 1241 1243 1292 1342 1505 Byz"' [Η] Lect"'·A 0 Theophilus-Alexandria
Cyri1''" EU LB
-' 28 {Β} διαθήκης (see Mk 14.24) 'J.)-' 7 Ν Β L Ζ Θ 33 0298•;d cop""•· oom• geo'
Irenaeus•mι Cyril; Cyprian //καινής διαθήκης (see Lk 22.20; 1 Cor 11 .25) Α C
D W Δ /' [' 3 28 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241
1243 1292 1342 1424 1505 By-z [Ε F G Η Σ] Lect it'·'"' <bι.c.•.ι.ιτ 1 .ιτ2 .• 1 .h.1...,ι vg
syr'· p. h. "''m" cop~·"" ann eth geo2 slav Irenaeus'" Origen'" Chrysostorn'"" Theophilus-Alexandria Theodorel; Jerome Augustine

26 λαβών ... μαθηταίς Μι 14.19; 15.36; Mk 6.41; 8.6; Lk 9.16 26-28 λαβών ό Ίησο\ις ...
αίμά μου 1 Cor 10.16 28 το αίμα ... διαθήιcης Εχ 24.8; Jr 31.31: Zch 9. 11; He 9.20
30 ύμνήσαντες Ps 113-118 έξi;λθον ... Έλαιil>ν Lk 22.39

26.32-43
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' ποιμενα,
,
π ατα'ξω τον
και διασκορπισ-θήσονται τα πρόβατα τίjς ποίμνης.

32 μετΟ: δε το έγερθηναί με προάξω ύμaς είς τ\~ν Γαλιλαίαν.
33 άποιφιθεlς δε ό Πέτρος εtπεν αύτφ, Εί πάντες σιcανδαλι
σθήσονται έν σοί, έγώ ούδέποτε σιcανδαλισθήσομαι. 34 Εφη
αύτφ ό Ίησο\ις, Άμην λέγω σοι οτι f:ν ταύτη τύ νυιcτl πρlν
άλέιcτορα φωνflσαι τρlς άπαρνήση με. 35 λέγει αύτφ ό Πέτρος,
καν δέτ~ με συν σοl άποθανε'iν, ού μή σε άπαρνήσομαι. ομοίως

ιcαl πάντες οί μαθηταl εtπαν.
The Prayer in Gethsemane
(Mk 102-42: Lk 22.39-46)

36

Τότε ερχεται μετ' αύτ&ν ό Ίησο\ις είς χωρίον λεγόμενον

Γεθσημανl ιcαl λέγει το'iς μαθητα'iς, Καθίσατε αύτου εως [σfι]
άπελθών έιcε'i προσεύξωμαι. 37 ιcαl παραλαβών τον Πέτρον
ιcαl τους δύο υίους Ζεβεδαίου ilρξατο λυπε'iσθαι ιcαl άδημονε'iν.
38 τότε λέγει αύτο'iς, Περίλυπός έστιν ή ψυχή μου εως θανάτου·

μείνατε ώδε ιcαl γρηγορε'iτε μετ' έμο\ι.

39 ιcαl προελθΟ:ιν

μιιcρον επεσεν έπl πρόσωπον αύτου προσευχόμενος ιcαl λέγων,
Πάτερ μου, εί δυνατόν έστιν, παρελθάτω άπ' έμο\ι το ποτήριον
το\ιτο· πλην ούχ ώς έγώ θέλω άλλ' ώς σύ. 40 ιcαl ερχεται προς
τους μαθητΟ:ς ιcαl εύρίσιcει αύτους ιcαθεύδοντας, ιcαl λέγει τφ

Πέτρφ, Οϋτως ούιc ίσχύσατε μίαν ωραν γρηγορflσαι μετ' έμο\ι;

41 γρηγορε'iτε• ιcαι προσεύχεσθε,h 'ίνα μη είσέλθητε είς πειρα
σμόν· το μεν πνε\ιμα πρόθυμον ή δε σΟ:ρξ άσθενής. 42 πάλιν
έιc δευτέρου άπελθΟ:ιν προσηύξατο λέγων, Πάτερ μου, εί ού
δύναται το\ιτο παρελθε'iν έΟ:ν μη αύτο πίω, γενηθήτω το θέλημά

σου.

43 ιcαl έλθΟ:ιν πάλιν εfιρεν αύτους ιcαθεύδοντας, iισαν

"41 C: REB 11 "ΝΟ C: GNB 0 NRSν REB BJ ΤΟΒ ΒΤΙ

31 Πατάξω ... ποίμνης Zch 13.7 (Μι 26.56: Jn 16.32) 32 Μι 28.7. 16 34 έν ... με
26.69-75; Mk 14.66-72; Lk 22.56-62: Jn 18.25-27 35 Kiiv ... άποί)ανείν Jn 11.16
36 (ρχεται ... Γεί)σημανί Jn 18.Ι 37 παραλαβών ... Ζεβεδαίου Μι 17.1: Mk 5.37: 14.33:
Lk R.51; 9.28 38 Περίλυπος ... μου Ps 42.5, 11; 43.5: Jn 12.27 Περίλυπος ... θανάτου
Jon 4.9 39 He 5. 7-8 41 προσεύχεσί)ε ... πειρασμόν Μι 6.13: Lk 11.4 42 γενηθήτω ... σου
Mt6.IO
Μι
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26.44-55

γaρ αυτων οί όφθαλμοl. βεβαρημένοι. 44 και αφεtς αύτους"
πάλινd άπελθffiν προσηύξατο έκ τρίτου τον αύτον λόγον εiπffiνe
πάλιν.r 45 τότε ερχεται προς τους μαθητaς και λέγει αύτο'iς,
Καθεύδετε [το] λοιπον καt άναπαύεσθε·g ίδου ηγγικεν ή όJρα καl.
ό υίος του άνθρώπου παραδίδοται είς χε'iρας άμαρτωλών.
46 έγείρεσθε &γωμεν· iδου ilγγικεν ό παραδιδούς με.
The Betraya1 and

Aπest

of Jesus

(Mk 14.43-50: Lk 22.47-53: Jn 18.3-12)

47 Καt ετι αύτου λαλουντος iδo1J 'Ιούδας εtς τών δώδεκα
ηλθεν καl. μετ, αύτου οχλος πολυς μετa μαχαιρών καt ξύλων
άπο των άρχιερέων καt πρεσβυτέρων του λαοί>. 48 ό δε
παραδιδο1Jς αύτον εδωκεν αύτο'iς σημεΊον λέγων, "Ον aν φιλήσω
αυτος έστιν, κρατήσατε αυτον. 49 καl. εύθέως προσελθffiν τίρ

Ίησου εiπεν, Χα'iρε, pαββί, καl. κατεφίλησεν αυτόν. 50 ό δε
Ίησοί>ς εiπεν αυτφ, Έτα'iρε, έφ' ο πάρει.h τότε προσελθόντες
έπέβαλον τaς χε'iρας έπl. τον Ίησουν καl. έκράτησαν αυτόν.

51 καl. iδου εtς των μετa Ίησου έκτείνας τΤιν χε'iρα άπέσπασεν
τΤιν μάχαιραν αύτου και πατάξας τον δουλον του άρχιερέως
άφε'iλεν αύτου το ώτίον. 52 τότε λέγει αυτφ ό Ίησους, Άπό
στρεψον τΤιν μάχαιράν σου εiς τον τόπον αύτης πάντες γaρ οί
λαβόντες μάχαιραν έν μαχαίρη άπολουνται. 53 η δοκε'iς οτι
ού δύναμαι παρακαλέσαι τον πατέρα μου, καl παραστήσει μοι

&ρτι πλείω δώδεκα λεγιώνας άγγέλων;
σιν αί γραφαl οτι οϋτως δε'i γενέσθαι;

54 πiί':ις ο-δν πληρωθώ
55 'Εν έκείνη τn iJJρq.

εiπεν ό Ίησους το'iς οχλοις, Ώς έπl ληστΤιν έξήλθατε μετa

'44 C: NAm' NIV REB LB BJ NBS ΤΟΒ // Differenι ιext: AD TR (DHH) 11 '1 C: NAm• GNB
'C: NAm' GNB NIV VP // Different texι: AD
TR 11 1 ΝΟ C: NAm' GNB ΝΙν NRSν DHH // Diffcrenι texι: AD TR '45 Stalemenι or
coιnmand: AD Μ TR WH // Sιaιement: BJ NBS // Question: EU LB NBSm' // Command: EU••
NBSm• ΤΟΒ h 50 Question: ΝΑ"" TR GNBm• ΝΙν•• EU LB BJ"" NBSm•
NRSν ΒΤΙ? // Different ιext: AD TR (DHH) 11

44 προσηύξατο έκ τρίτου 2Cor 12.8 45 ηγyικcν ή iι)ρα Jn 12.23; 13.1; 17.1 ό
άμαρτωλαιν Μι 17.22: Mk 9.31: 10.33: Lk 9.44: 24.7 46 έγείρεσθε iίγωμεν Jn 14.31
51 Jn 18.26 52 πάντες ... άπολοίινται G11 9.6: Re 13. ΙΟ
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26.56-67

104

μαχαιρών κα\. ξύλων συλλαβε\ν με;; καθ' ήμέραν έν τφ ιερίρ

έκαθεζόμην διδάσκων καl. ούκ έκρατήσατέ με. 56 τοuτο δε
ολον γέγονεν 'ίνα πληρωθώσιν αί γραφαl τών προφητών. Τότε οί
μαθηταl πάντες άφέντες αύτόν Εψυγον.
Je>us before the Council
(Mk 14.53-65; Lk 22.54-55. 63-71; Jn 18.13-14. 19-24)

57 Οί δε κρατήσαντες τον Ίησοuν άπήγαγον προς Καϊάφαν
τον άρχιερέα, οπου οί γραμματε'iς κα\. οί πρεσβύτεροι συνή
χθησαν. 58 ό δΕ: Πέτρος ήκολούθει αύτiρ άπό μακρόθεν εως
τflς αύλης του άρχιερέως και είσελθών εσω έκάθητο μετα των
ύπηρετών ίδε'iν το τέλος. 59 οί δε άρχιερεΊς καl. το συνέδριον
ολον έζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατα του Ίησοu οπως αύτόν
θανατώσωσιν, 60 καl ο-Uχ εtρον πολλών προσελθόντων ψευ
δομαρτύρων. ϋστερον δε προσελθόντες δύο 61 εtπαν, αιτος
Εφη, Δύναμαι καταλuσαι τον ναόν του θεοί'> καl δια τριών

ήμερών οίκοδομflσαι. 62 καl. άναστας ό άρχιερε-Uς εiπεν α-Uτφ,
Ούδεν άποκρίνη τί οtτοί σου καταμαρτυροί:ισιν; 63 ό δε
Ίησοuς έσιώπα. καl ό άρχιερε-Uς εtπεν αύτiρ, 'Εξορκίζω σε κατα
του θεοί'> του ζώντος 'ίνα ήμ'iν εϊπης εί σ-U εi ό Χριστός ό υίός του
θεοί'>. 64 λέγει α-Uτφ ό Ίησοuς, Σ-U εiπαςj πλi~ν λέγω ύμ1ν,
άπ' aρτι οψεσθε τον υίον του άν-θρώπου
κα-θήμενον έκ δεξιων τijς δυνάμεως
καl έρχόμενον έπi. των νεφελων του ούρανου.
65 τότε ό άρχιερε-Uς διέρρηξεν τα ίμάτια α-Uτοί:ι λέγων, Έβλα
σφήμησεν· τί iίτι χρείαν iίχομεν μαρτύρων; ϊδε νuν ήκούσατε τi~ν

βλασφημίαv- 66 τί ύμ"\ν δοκε1; οί δε άποκριθέντες εlπαν,
'Ένοχος θανάτου έστίν.

67 Τότε ένέπτυσαν είς το πρόσωπον

'55 Sιatemenι; AD Μ ΝΑ°" EU LB NBS ΤΟΒ

j

64 Que>ιion; NAm' WH'"'

55 καθ- ... διδάσκων Lk 19.47; 21.37; Jn 18.20 56 oi ... iίφυγυv Zch 13.7; Μι 26.31;
Jn 16.32 61 ουτος ... υiκοδομfiσαι Μι 27.40; Jn 2.19; Ac 6.14 63 ό δi: ... i:σιό>πα 1> 53.7;
Μι 27.12. 14; Lk 23.9; Jn 19.9 "Εξορκίζω ... υiος τoiJ θεοiJ Μι 16.16-17 64 τον ... δεξιiίiν
Ps 110.1 τον ... ούραvοiJ Dn 7.13; Μι 24.30 65 διέρρηξεv ... αύτοiJ Nu 14.6; 2Sm 13.19:
Ezr 9.3; Job 1.20; 2.12; Jr 36.24; Ac 14.14 65-66 Έβλασφήμησεν ... i:στίv Lv 24.16; Jn 19.7
67 i:vέπτυσαν ... i:ράπισαν Is 50.6; 53.5
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αύτοί':ι καl. έκολάφισαν αύτόν, οί δε έράπισαν

26.68-27.2

68 λέγοντες,

Προφήτευσον ήμ'tν, Χριστέ, τίς έστιν ό παίσας σε;
Peter' s Denial of Jesus
(Mk 14.66-72; Lk 22.56-62; Jn 18.15-18, 25-27)

69 Ό δε Πέτρος έκάθητο i::ξω έν τil αύλiΊ· καl. προσηλθεν
αύτφ μία παιδίσκη λέγουσα, Καl. συ 1lσθα μετa Ίησοί':ι τοί':ι
Γαλιλαίου.

70 ό δε ήρνήσατο i::μπροσθεν πάντων λέγων, Ούκ

οtδα τί λέγεις. 71 έξελθόντα δε είς τον πυλώνα εiδεν αύτον
&.λλη καl. λέγει το'tς έκε't, οbτος4 1lν μετa Ίησοί':ι τοί':ι Ναζωραίου.
72 καl πάλιν ήρνήσατο μετa ορκου οτι Ούκ οlδα τον &.νθρωπον.
73 μετa μικρον δε προσελθόντες οί έστώτες εiπον τφ Πέτρφ,
Άληθώς καl συ έξ αύτών εi, καl. γaρ ή λαλιά σου δηλόν σε ποιε't.
74 τότε ηρξατο καταθεματίζειν καl. όμνύειν οτι Ούκ οiδα τον
&.νθρωπον. καl. εύθέως άλέκτωρ έφώνησεν. 75 καl. έμνήσθη ό
Πέτρος του pήματος Ίησοί':ι είρηκότος οτι Πρl.ν άλέκτορα
φωνilσαι τρlς άπαρνήσn με· καl έξελθrον i::ξω i::κλαυσεν πικρώς.
Jesus Brought before Pilate
(Mk

27

15.Ι;

Lk 23.1-2; Jn 18.28-32)

Πρωίας δε γενομένης συμβούλιον i::λαβον πάντες οί άρχ

ιερε'tς καl. οί πρεσβύτεροι του λαοί':ι κατa του Ίησοί':ι οοτε
θανατώσαι αύτόν· 2 καl δήσαντες αύτον άπήγαγον κα\. παρ
έδωκαν Πιλάτφ 1 τφ ήγεμόνι.

4
71 {8} οtτος (.ςee Mk 14.69) Ν 8 D syr' cop"'· me, geo 1· Β 11 καί οtτος Α C L
W Δ Θ f' f' 3 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241
1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Σ] Lect it'·'"'·b.c.r.rι'.rr2 .,ι.h.1.,.q.cΙ,φ vg

syr''·h· 1P• 1> (copbo) aπn eth geoA slav Oήgen'" Chrysostom; Augustine L8 8ΤΙ
> 2 {8} Πιλάτφ (see Mk 15.1; Lk 23. Ι) Ν 8 L Σ 33 syr'· Ρ· ""'"" cop"· '"''· bo geo
slaν'"" Diatessaron""' Oήgen•'; Jerome 111 // Ποντίφ Πιλάτφ Α C W Δ Θ 0250 f'

f 13 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292
1342 1424 1505 Byz
aππ

eth

slaν'"" Oήgen'"

[Ε F G Η] Lect it•·;'"'·"·'·•.r.rr 1 .rι'·•'.h.1.μ' vg syr"·"'''""
Ps-Justin; Jerome 112 Augustine

75 έμνήσθη ... με Μι 26.34; Mk 14_30; Lk 22.34: Jn 13.38
27.Ι Πρωίας ... Ίησοu Lk 22.66 συμβούλων ... αύτόν Μι l 2.14; Mk 3.6

27.3-10
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The Death of Judas
(Ac 1.18-19)

3 Τότε ίδών 'Ιούδας ό παραδιδο-Uς αυτον οτι κατεκρίθη,
μεταμεληθεl.ς εστρεψεν τα τριάκοντα aργύρια το'iς aρχιερευσιν
καl. πρεσβυτέροις 4 λέγων, 'Ήμαρτον παραδο-Uς αtμα aθίρον 2 •
οί δΕ: εtπαν, Τί προς ήμiiς; συ οψrι. 5 κα1. pίψας τι'χ aργύρια είς
τον ναον aνεχώρησεν, καl. απελθών άπήγξατο.

6

οί δΕ: άρχιε

ρε'iς λαβόντες τα aργύρια εtπαν. ΟUκ εξεστιν βαλε'iν αύτα είς
τον κορβαναν, έπεl. τιμη α'ίματός έστιν. 7 συμβούλιον δΕ:
λαβόντες ήγόρασαν έξ αύτ&ν τον άγρον του κεραμέως είς ταφl,ν
το'iς ξένοις. 8 διο έκλήθη ό aγρος έκε'iνος Άγρος Αίματος εως
της σήμερον. 9 τότε έπληρώθη το pηθΕ:ν διa Ίερεμίου 3 του
προφήτου λέγοντας, Καi ελαβον τa τριάκοντα άργύρια, τfιν
τιμfιν του τετιμημένου ον έτιμήσαντο άπο υίων 'Ισραήλ,
10 κα1. εδωκαν4 αύτa είς τον άγρον του κεραμέως, καίΜ
συνέταξέν μοι κύριος.

2

4

f' f 13 33

{Α} άθίί>ον ΝΑ Β* C W Δ

157 180 205 565 579 597 700 892

100610101071124112431292134214241505Byz[EFGHΣ]Leι·tsyfi'h

"'' cop"'"'- ""'"' (ethm. '"') slav Origen'' 114 Eusebius Cyril-Jerusalem Epiphanius
Chrysostom Hesychius; Maxiιnus //δίκαιον 8 1 L Θ it'·'"'·h.c.d.ι.ιrΙ.rr2 ., 1 .h.1.q.cΙ
νg syfi'"1 cop~'""· '"'"· 1" aπη eτhrr. ΤΗ geo Diatessaron"'" Origen'' 114 · ''"; Cyprian
Ambrosiaster Lucifer Ambrose Jerome Augustine // τοίJ δικαίου syr
3 9 {Α} Ίερεμίου 8 L Δ Θ f f 180 565 579 597 700 892 1006 1010 1071
1241 1243 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Σ] Lect (cop'"''· "") aπn eth geo slavm"
Irenaeus""" Eusebius Gregory-Nyssa Chrysostom // Ίηρεμίου Ν Α C* (C 2 205
1292 Ίερημίου) W (cop"') //'Ιερεμίας οι· difjerent spelliιιgs it""'·'·"·'·" 1·rr2.• 1·'· 4·' 1
νg syr"· ""' Origen 1"; Tenullian Jerome Augustine //Ζαχαρίου Ι 858 112 syr"m'
Origen'"""m; Jerome"'m Augustine'""' // ΊησαΊΌυ it' // οnιίι Φ 33 157 Ι 1074 112
1

1

'

ίt•Ι- b

syr!'>- Ρ

copro111.~ slavιη.~~ mss:ιι;c_ ω Augu\t1ne

10 {Β} ίiδωκαν Ν (A••id ίiδωκεν) 8* C LΔ Θ f' f' 3 33 157 180 205 565
579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F
G Η Σ] Lect it"·""'·"·'·"· 1··" 1· 11·2·• 1·'· 1·•·' 1 νg syr""''"" cop"·'"'•· 00 aπn eth geo slav
Irenaeus•nη Origen 1" Cyril-Jerusalem Chrysostom; Jerome Augusιine // ίiδωκα ~
8 2•id W [ 524 112 Ι 866 113 syr'·r·'·•''m' Eusebius // ίiβαλον 69
4

3 iiστρεψεν
πρεσβυτέροις Mt 26.14-15
4 σύ οψπ Mt 27.24
9-10 Κα\ iiλαβον .. κίφιος Zch 11.12-13; Jr 32.6-9

5-10 Ac 1.18-19
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27.Ι Ι-19

Jesus Quesιioned by Pilaιe
(Mk 15.2-5: Lk 23.3-5: Jn 18.33-3R)

11

Ό δε Ίησους έστάί}η Εμπροσθεν του ήγεμόνος και επη

ρώτησεν αύτον ό ήγεμΟ:ιν λέγων, Συ εi ό βασιλευς των Ίουδαίων;
ό δε Ίησους Εφη, Συ λέγεις.• 12 καl. έν τφ κατηγορε"iσθαι αύτον
ύπο των άρχιερέων καl. πρεσβυτέρων ούδεν άπεκρίνατο. 13 τό
τε λέγει αύτφ ό Πιλ<Ίτος, Ούκ άκούεις πόσα σου καταμαρτυ
ρουσιν; 14 καt ούκ άπεκρίί}η αύτψ προς ούδε ΕΥ pftμα, ωστε
θαυμάζειν τον ήγεμόνα λίαν.
Jesus Senιenced ιο Die
(Mk 15.6-15: Lk 231.1-25: Jn ΙR.39-19.16)

15 Κατα δε έορτi~ν είώθει ό ήγεμΟ:ιν άπολύειν εvα τφ οχλφ
δέσμιον ον Τ\θελον. 16 εtχον δε τότε δέσμιον έπίσημον λεγό
μενον [Ίησουν] Βαραββίiν 5 . 17 συνηγμένων ο-δν αύτων εtπεν
αύτο'iς ό Πιλίiτος, Τίνα θέλετε άπολύσω ύμ"iν, [Ίησουν τον]
Βαραββίiν 6 η Ίησουν τον λεγόμενον Χριστόν; 18 nδει γαρ οτι
δια φθόνον παρέδωκαν αύτόν. 19 Καί}ημέvου δε α-Uτου έπl. του
βήματος άπέστειλεν προς αύτον ή γυvη αύτου λέγουσα, Μηδεv
σο! καl. τφ δικαίφ kκείνψ πολλα γαρ επαθον σήμερον κατ, οναρ
5

16 {C}

Ίησοί:ιν Βαραββίiν Θ

f' 700* syr' "'''"" aπn geo 2 // Βαραββίiν

Κ Α

Β D L W Δ 0250 f' 3 33 157 180 205 565 579 597 700' 892 1006 1010 1071
124112431292134214241505Byz[εFGHΣ]Lectit"·'"'·b'ctrrr'.rr'.,'.h.ι.,,ι

vg syr'" h. r•''"' cop'" '""" bo eth geo' slav (Diatessaron•=) Oήgen''"; Jerome Augustine
NIV ευ BJ
ύ 17 {C} Ίησουν τον Βαραββίiν (Θ 700* omίt τόν) f' syr"P" 1'"" aπn geo 2
Origen'" mss"' ,,,ο,;''""// τον Βαραββίiν Β 1010 Oήgen msx' '"ο"''"'"// Βαρ
αββίiν Κ Α D L W Δ f'' 33 157 180 205 565 579 597 700' 892 1006 1071
1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [ε F G Η Σ] Lect cop" '""'""
Diatessaron""" NIV ευ BJ // Βαραββίiν or τον Βαραββίiν it'"'""b·' .1.ι.rι .η ,ι.
1 1
'· ..,ι vg syrP·h·""'"" eth geo' slav
1

2

" 11 Question: ΝΑ'"' WH""

11 βασιλruς τ&ν 'Ιουδαίων Μι 2.2: 27.29. 37; Mk 15.9. 12. 18. 26; Lk 23.37. 38; Jn 18.39;
19.3. 19, 21 12 ούδf:ν άπεκρίνατο ls 53.7; Μι 26.63; 27.14; Lk 23.9; Jn 19.9 14 ούκ ... pijμα
ls 53.7; Μι 26.63; 27.12; Lk 23.9; Jn 19.9
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δι' αύτόν. 20 Οί δε άρχιερείς καl. οί πρεσβύτεροι επεισαν το\:ις
οχλους ϊνα αίτήσωνται τον Βαραββaν, τον δε ΊησοίJν άπολέ
σωσιν. 21 άποκ:ριθεl.ς δε ό ήγεμών ε'iπεν αύτοίς, Τίνα θέλετε

άπο των δύο άπολύσω ύμίν; οί δε εtπαν, Τον Βαραββiiν.

22 λέγει αύτο'iς ό Πιλάτος, Τί ο-όν ποιήσω ΊησοίJν τον λεγόμενον
Χριστόν; λέγουσιν πάντες, Σταυρωθήτω. 23 ό δε Εφη, Τί γU.ρ
κ:ακον εποίησεν; οί δε περισσ&ς εκ:ραζον λέγοντες, Σταυρωθήτω.
ίδών δε ό Πιλάτος οτι ούδεν ώφελεί άλλα μiiλλον θόρυβος
γίνεται, λαβών ϋδωρ άπενίψατο τU.ς χε'iρας άπέναντι του οχλου
λέγων, Άθφός είμι άπο του α'ίματος τούτου 7 • ύμε'iς οψεσθε.

24

25 κ:αl. άποκ:ριθε1.ς πaς ό λαος εtπεν, Το αiμα αύτου Εφ' ήμaς κ:αl.
επι τα τέl(Vα ήμ&ν. 26 τότε άπέλυσεν αύτοίς τον Βαραββiiν,
τον δε Ίησο\>ν φραγελλώσας παρέδωκ:εν ϊνα σταυρωθή.
The Soldiers Mock Jesus
(Mk 15.16-20; Jn 19.2-J)

27

Τότε οί στρατι&ται του ηγεμόνος παραλαβόντες τον

Ίησουν είς το πραιτώριον συνήγαγον ΕΠ' αύτον ολην τi~ν
σπείραν. 28 κ:α1. Εκ:δύσαντες αύτον 8 χλαμύδα κ:οκ:κ:ίνην περιέ-

7

24 {Β} τούτου Β D Θ it""·d·rr2" 1 syr' (cop"m") geo 2 Oήgen 1 " Ps-Athanasius

Chrysosιom; Ps-Cyprian Juvencus Ambrosiaster //του δ1καίου τούτου Ν L W Γ
3
33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1071 1241 1243 1292 1342
1424 1505 Byz [Ε F G Η Σ] Lect ίt"rrι.,ι.ι.q.rφι νg cop"m~ meg.oo arm eth geo 1 slav

/'

Apostolic Constitutions

Cyήl-Jerusalem Cyήl;

Ambrose Jerome Augustine //

τούτου του δικαίου Α Δ it'"' Γ.h vgm' Petilianus Maximus //του δ1καίου lOlO
8
28 {Β} έκδύσαντες αύτόν Ν' 2 Α L W Δ Θ 0233 0250 Γ f' 3 180 205 565
579 597 700 892 1006 lOlO 1071 1241 1243 1292 1342 1505 Byz [Ε F G
Η Ν Σ] Lect it""'·ω.rrl.gΙ.rhJ.ι νg syr<'·h.r•1m" cop"""'- 00 arm geo slav Oήgen'"ωm

Eusebius Chrysostom 1""; Chromatius'"" Jerome Augustine // έκδύσαντες αύτον
τa ίμάτ~α αύτου 33 11074 112 syr"m' cop'""-'.~g.bo"" // ένδύσαντες αύτόν (see
Mk 15.17; Jn 19.2) Ν 1 Β 1424 (it") eth Diatessaron1'''1·= Origen•"id.ιaιω // έν
δύσαντες αύτον ίμάηον πορφυρουν καί D ( 157 oιnit καί) it•. lbJ, '· "· 1r1. " 2· 1•>
( νg""') syι<•J. poιm' Chromatius'""'
21 Ac 3.14 22-23 Ac 3.13; 13.28 24 λαβών ... τούτου Dt 21.6-9; Ps 26.6 Άθψός ...
Sus 46 Theodotion; Ac 18.6; 20.26 ύμεϊς οψεσθε Mt 27.4 25 Το
ήμών Eze 33.5;
Ac 5.28 28-30 Lk 23.11
τούτου

...

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ

)09

ί}ηκαν αύτ<ρ,

29

27.29-38

καί πλέξαντες στέφανον έξ άκανθων έπέθη

καν έπί τfjς κεφαλfjς αύτου καί κάλαμον έν τfl δεξιξi αύτου, καί
γονυπετήσαντες Εμπροσθεν αύτου ένέπαιξαν 9 αύτ<ρ λέγοντες,
Χαtρε, βασιλευ των 'Ιουδαίων, 30 καί έμπτύσαντες είς αύτον
ελαβον τον κάλαμον καί ετυπτον είς τΤ~ν κεφαλήν αύτου.
31 καί οτε ένέπαιξαν αύτφ, έξέδυσαν αύτον τήν χλαμύδα
καl. ένέδυσαν αύτον τά ίμάτια αύτου καl. άπήγαγον αύτον είς
το σταυρωσαι.
The Crucifιxion of Jesus
(Mk 15.21-32; Lk 23.26-43; Jn 19.17-27)

32 'Εξερχόμενοι δε ε-bρον aνθρωπον Κυρηνα'iον ονοματι
Σίμωνα, τουτον f~γγάρευσαν 'ίνα aρn τον σταυρον αύτου.
33 Καί έλθόντει; είς τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ο έστιν Κρανίου
Τόπος λεγόμενος, 34 εδωκαν αύτ<ρ πιε'iν οtνον μετά χολfjς
μεμιγμένον· καl. γευσάμενος ούκ Τ~θέλησεν πιε'iν. 35 σταυρώ
σαντες δε αύτον διεμερίσαντο τά ίμάτια αύτου βάλλοντες
κλfjρον 10 , 36 καί καθήμενοι έτήρουν αύτον έκε'i. 37 καί
έπέθηκ:αν έπάνω τfjς κεφαλfjς αύτου τήν αίτίαν αύτου γεγραμ
μένην· ffiτός έστιν Ίησους ό βασιλε-Uς των 'Ιουδαίων. 38 Τότε

0
29 {Β} ένέπαιξαν Ν Β D L 33 892 (1505) it" // ένέπαιζον Α W Δ Θ 0233
0250 f' f" 157 180 205 565 579 597 700 1006 1010 1071 1241 1243 1292
1342 1424 Byz [Ε F G Η Ν Σ] Lect it'·'"'·b.c.ι.ιrι.rrl.,ι.h.ι.o νg arrn geo slaν
Origen'" Eusebius Chrysostom 1"n; (Chromatius) Jerome Augustine ΒΤΙ DHH
'"35 {Α} κλijρον, ΝΑ Β D L W 33 157 180 565 579 597 700 828 892'
10061010124112921342 l505Byz[EFGH]LeclitHrr 1 rr'·• 1 · 1 νgsyr"·'P•1 "" 1
ethPP slaν Origen'"; Jerome Augustine // κλfiρον έπ' αύτά Σ 892* / 858 112 syr'
cop"''·""' // κλfiρον, "ίνα πληρωθi\ το pηθf:ν δια του προφήτου· διεμερίσαντο τα
ίμάτιά μου έαυτο'iς καί έπί τον ίματισμόν μου ίίβαλον κλijρον. (see Ps 22.19;
Jn 19.24) Δ Θ 0233 (0250 προφήτου λέγοντος) (f' 205 ύπό jor διά) f' 3 \071
1243 14241547 112 /1074 112 /AD it'·""'·h.c.h. ..,ι νg<' syr"·!""''""' cop""' arrn (ethTH) geo
Eusebius Ps-Athanasius

29 βασιλείJ τών 'Ιουδαίων Μι 2.2; 27.11, 37; Mk 15.9. 12, 18. 26; Lk 23.37, 38; Jn 18.39;
19.3. 19, 21 30 Is 50.6 34 ί'δωκαν ... μεμιγμένον Ps 69.21 35 διεμερίσαντο ... κλfιρον
Ps22.18 37 ό ... Ίουδαίων Μι 2.2; 27.11, 29; Mk 15.9. 12, 18. 26; Lk 23.37. 38; Jn 18.39;
19.3. 19. 21 38 ls 53.12
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σταυρουνται συν αύτφ δύο λnσταί, εtς ΕΚ δεξι&ν καt εtς εξ
εύωνύμων. 39 Οί δf: παραπορευόμενοι f.βλασφήμουν αύτον
κινουντες τaς κεφαλλς αύτ&ν 40 κα1 λέγοντες, Ό καταλύων
τον ναον και έν τρισ1.ν ήμέραις οίκοδομ&ν, σωσον σεαυτόν, εί

υίος

εi

του

θεου,

[κα1.) 11

κατάβηθι

άπο

του

σταυρου.

41 όμοίως και οί άρχιερε'iς f.μπαίζοντες μετιΊ των γραμματέων
και πρεσβυτέρων iίλεγον, 42 'Άλλους iίσωσεν, έαυτον ού δύ
ναται σωσαι·b βασιλε\Jς 12 'Ισραήλ εστιν, καταβάτω νυν άπο του
σταυρου καi πιστεύσομεν έπ' αυτον. 43 πέποιθεν έπ1. τΟν θεόν,

pυσάσθω νυν εί θέλει αύτόν· εiπεν γaρ οτι Θεου είμι υίός.
τΟ δ' αύτΟ καl οί λnσταi οί συσταυρωθέντες συν α-Uτφ
ώνείδιζον αύτόν.

44

The Death of Jesus
(Mk 15.33-41; Lk 23.44-49: Jn 19.28-30)

45 Άπο δf: εκτης rορας σκότος Εγένετο ΕΠl πaσαν τi~ν -γίlν εως
rορας ένάτης. 46 περ1. δf: τi~ν f.νάτην rοραν άνεβόησεν ό Ίησους
φωνn μεγάλη λέγων, Ηλι ηλι λεμα σαβαχ-θανι; τουτ' iίστιν, θεέ
μου -θεέ μου, ίνατί με έγκατέλιπες; 47 τινf:ς δf: των f.κε'i
40 {C} καί Κ* Α D i 387 112 it'· 0·'"·d·"·' 1 syr"'·'·''''m"ι ethTH // οιηίt Κ' Β L W Δ
0250 !' !" 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241
11

Θ

12431292134214241505Byz[EFGHΣ]Lectit'"''rr'ιr2 .,ι.1."vgsyr"·""'m'
cop~· "κ'. "" anη

eth geo slav Diatessaron Origen''" Eusebius Asterius"" PsAthanasius Didymus Chrysostom Marcus-Eremita Cyril; Augustine NIV NRSV
ΒΤΙ

42 {Β} βασιλεύς Κ Β D L 33 892 it'1 syr'" 1"'' cop" // εί βασιλεύς Α W Δ Θ
.f' f' J Ι 57 ι sο 205 565 579 597 700 1006 ι ο ιο 1071 1241 1243 1292 Ι 342
1424 1505 Byz [Ε F G Η Σ] Lect ίt'·'"'·"·'· 1· " 1· " 2 ·•'·"· ι.,_,Ι.φ vg syr'·P·"·""'m" cop"'"·
""arm eth geo slav Origen'" Eusebius Ps-Athanasius Chrysostom Cyril; Ambrose
Augustine LB
12

"42 Questinn: ΝΑ"" NRSν"'"
39 κινοί"ιντες ... αύτών Ps 22.7: 109.25: Lrn 2.15 40 Ό ... οίκοδομών Μι 26.61; Mk 14.58:
Jn 2.19-20 εί ... θεοίJ Μι 4.3. 6: 26.63: Lk 4.3. 9 42 βασιλε\Jς Ίσραήλ Jn 1.49; 12.13
43 πέποιθεν ... αύτόν Ps 22.8 pυσάσθω ... υίός W,d 2.18-20 εiπεν ... υiός Jn 5.18; 10.36;
19.7 45 Am 8.9 46 Ηλι ηλι .. σαβαχθανι Ps 22.1 Θεέ μου θεέ ... έγκατέλιπες Ps 22.1
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27.48-59

έστηκότων άκούσαντες eλεγον οτι Ήλίαν φωνεl: αLτος. 48 και
εύθέως δραμών εtς έξ αύτ&ν καl. λαβών σπόγyον πλήσας τε
οξους καl. περιθεις καλάμφ έπότιζεν αύτόν. 49 οί δΕ:
λοιποι eλεγον, Άφες tδωμεν εί eρχεται 'Ηλίας σώσων αύτόν. 13
50 ό δΕ: Ίησο\Jς πάλιν κράξας φωνn μεγάλη άφηκεν το πνευμα.
51 Καl. ίδο-U το καταπέτασμα του ναου έσχίσθη άπ' &.νωθεν εως
κάτω είς δύο και ή γη έσείσθη και αί πέτραι έσχίσθησαν,
52 και τa μνημε'iα άνεφχθησαν και πολλa σώματα τ&ν κεκοι
μημένων άγίων ήγέρθησαν, 53 και έξελθόντες έκ τ&ν μνη
μείων μετa τi,ν eγερσιν αύτου είσηλθον είς τi,ν άγίαν πόλιν και
ένεφανίσθησαν πολλο'iς. 54 Ό δΕ: έκατόνταρχος και οί μετ'
αύτου τηρο\Jντες τον Ίησουν ίδόντες τον σεισμον και τa
γενόμενα έφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες, Άληθ&ς θεου υίος

iiν οi:ιτος.

55 'Ήσαν δΕ: έκε'i γυνα'iκες πολλαl. άπο μακρόθεν

θεωρουσαι, α'ίτινες ήκολούθησαν τφ Ίησου άπο της Γαλιλαίας

διακονουσαι αύτφ· 56 έν αtς iiν Μαρία ή Μαγδαληνi, και
Μαρία ή του 'Ιακώβου καl. Ίωσi,φ μήτηρ και ή μήτηρ τ&ν υί&ν
Ζεβεδαίου.
The Burial of Jesus
(Mk 15.42-47; Lk 23.50-56; Jn 19.38-42)

57 Όψίας δΕ: γενομένης i~λθεν &.νθρωπος πλούσιος άπο
Άριμαθαίας, το1Jνομα 'Ιωσήφ, ος καl. αύτος έμαθητεύθη τφ

Ίησου· 58 οi:ιτος προσελθών τφ Πιλάτφ nτήσατο το σ&μα του
Ίησου. τότε ό Πιλίiτος έκέλευσεν άποδοθηναι.

59

κα! λαβών

11
49 {Β} αύτόν. Α D W Δ Θ f 1 J" 28 33 157 180 205 565 579 597 700
892 1006 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Σ] Lect it'· ""' h
c.d.l.i'!Ι_rr,_,i_h.l.q.cl νg syf"·P·h·r' 1'"" cop"·"' aπη ethpp.Tf/ geo Oήgen 1 ' 1 Hesychius;
Jerome Augustine 11 αύτόν. aλλος δέ λαβών λόγχην (νυξεν αύτου τήν
πλευράν, και έξfiλθεν ϋδωρ και αίμα. (see Jn 19.34) Ν Β C L 1010 νg'"''
syr"'' 1m" cop'"'' eιhm' slaν

48 p, 69.21 51 το ... ναοί> Εχ 26.31-35; He ΙΟ.20 52-53 πολλά ... μνημείων Eze 37.12
53 τήν άγίαν πόλιν Μι 4.5: Re 11.2: 21.2. ΙΟ: 22.19 55-56 Lk 8.2-3 56 ή μήτηρ ...
Ζεβεδαίου Μι 20.20 57-58 Dι 21 .22-23 59-60 λαβών ... μνημείqJ Mk 6.29; Ac 13.29
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το σώμα ό Ίωσηφ ένετύλιξεν αύτο [έν] σινδόνι κ:αθαρ~ 60 κ:αl
eθηκ:εν αύτο έν τφ κ:αινψ αύτου μνημείφ ο έλατόμησεν έν τfι

πέτρςι κ:αl προσκ:υλίσας λίθον μέγαν τfι θύρςι του μνημείου

άπηλθεν.

61 ην δε έκ:ει Μαριaμ ή Μαγδαληνf~ κ:αl ή aλλη

Μαρία κ:αθήμεναι άπέναντι του τάφου.
The Guard at the Tomb

62 τη δε έπαύριον, Τ\τις έστlν μετα τΤ~ν παρασκ:ευήν, συνή
χθησαν οί άρχιερε'iς κ:α1 οί Φαρισαiοι προς Π ιλατον 63 λέ
γοντες, κύριε, έμνήσθημεν οτι έκ:εiνος ό πλάνος εiπεν eτι ζ&ν'
Μετa τρεις ήμέρας έγείρομαι. 64 κ:έλευσον ο{Jν άσφαλισθη
ναι τον τάφον εως της τρίτης ήμέρας, μήποτε έλθόντες οί
μαθηταl. αύτου κ:λέψωσιν αύτον κ:α1 εϊπωσιν τψ λαφ, 'Ηγέρθη
άπο τ&ν νεκ:ρ&ν, κ:αl. eσται ή έσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης.
eφη αύτο'iς ό Πιλάτος, 'Έχετε κ:ουστωδίαν· ύπάγετε άσφα
λίσασθε ώς οϊδατε. 66 οί δε πορευθέντες ήσφαλίσαντο τον
τάφον σφραγίσαντες τον λίθον μετα της κ:ουστωδίας.c

65

The

Resuπection

of Jesus

(Mk 16.1-8; Lk 24.1-12; Jn 20.1-10)

28

'Οψε δε σαββάτων: τfι έπιφωσκ:ούσn είς μίαν σαββάτων

ηλθεν Μαριaμ ή Μαγδαληνη κ:α1 ή aλλη Μαρία θεωρησαι τον
τάφον. 2 κ:αl iδo-U σεισμος έγένετο μέγας ιΧγγελος γaρ κυρίου
κ:αταβaς έξ ούρανου κ:α1 προσελθών άπεκ:ύλισεν τον λίθον κ:αl

έκ:άθητο έπάνω αύτοίJ.

3 tιν δε ή είδέα αύτου ώς άστραπΤ~ κ:αl

το eνδυμα αύτου λευκ:ον ώς χιών. 4 άπο δε του φόβου αύτου
έσείσθησαν οί τηρουντες κ:αl έγενήθησαν ώς νεκροί. 5 άπο'66

ΝΟ

C: NAm•

"28.1 Period:

ΝΑ""

60 προσκυλίσας ... μνημείου Mt 28.2: Mk 16.3-4: Lk 24.2: Jn 20. Ι 61 Μαριiχμ ... Μαρία
27.56: 28.1; Mk 15.40, 47; 16.1; Lk 24.10: Jn 19.25 63 Μετiχ ... έγείρομαι Μι 12.40;
16.21; 17.23: 20.19: Mk 8.31: 9.31: 10.34; Lk 9.22: 18.33: 24.7 64 i'σται ... πρώτης Μι 12.45;
Lk 11.26: 2 Pe 2.20
28.1 Μαριiχμ η ... Μαρία Μι 27.56, 61; Mk 15.40. 47: Jn 19.25 2 σεισμός ... μέγας
Μι 27.5 Ι άπεκύλισεν τον λίίJσν Μι 27.60; Mk 15.46 3 το ... χιών Μι 17.2; Mk 9.3; Lk 9.29;
Ac 1.10
Μι
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28.6-10

κριθε1.ς δε ό &yyελος εiπεν τα"iς γυναιξίν, Mii φοβείσθε ύμείς,
ο'iδα γaρ οτι 'Ιησουν τον έσταυρωμένον ζητείτε· 6 ούκ εστιν
J:~δε, ήγέρθη γaρ καθώς εiπεν· δε\Jτε tδετε τον τόπον οπου
εκειτο 1 • 7 καt ταχ-U πορευθεiσαι εϊπατε τοiς μαθητα"iς αύτου
οτι 'Ηγέρθη άπο των νεκρrον,b κα1. ίδο-U προάγει ύμaς είς τi~ν

Γαλιλαίαν, έκε"i αύτον οψεσθε"' ίδο-U εiπον ύμίν.d

8 κα1.

άπελθο\Jσαι 2 ταχ-U άπο του μνημείου μετa φόβου κα1. χαρaς
μεγάλης ίίδραμον άπαyyε"iλαι τοίς μαθηταίς αύτου. 9 κα1.
ίδο-U 3 'Ιησους ύπήντησεν αύταίς λέγων, Χαίρετε. αί δε προσ
ελθο\Jσαι έκράτησαν αύτου τους πόδας κα1. προσεκύνησαν
αύτίρ. 10 τότε λέγει αύταίς ό Ίησους, Mfi φοβείσθε· ύπάγετε
άπαyyείλατε τοίς άδελφοίς μου 'ίνα άπέλθωσιν είς τf~ν Γαλι
λαίαν, κάκεί με οψονται.

1
6 {Α} iίκειτο Ν Β Θ 33 892* 1253 it' syr'·""''"' cop'""".. "" arm eth Oήgen'"'
Chrysostom Cyήl; Jerome' 12 // eκειτο ό κύριος Α C D L W Δ 0148 f' f 1-' 28 157
180 205 565 579 597 700 892' !006 !010 !071 1241 1243 1292 1342 1505
B_vz [Ε F G Η Σ (Φ 1524 ό ΊησοίJς)] Lect it'-''"'· h.,-..ι. r. rι 1 . 112 ·•'· h. ι.μι vg syr!PΙ.h.p•Ι""'
geo121 slavr'"" 1 Philo-Carpasia Chrysostom'"" Theodoret; Chromatius Jerome 112
Augustine // iίκειτο τό σοομα του κυρίου 1424
2
8 {Β} άπελθοίJσαι Ν Β C L Θ f'' 33 / 547 / 751 it' eth geo // έξελθοίJσαι
(5ee Mk 16.8) Α D W Δ Ο 148 f' 28 157 180 205 565 579 597 700 892 1006
10!0 !071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Σ] Lect it"·""" 0·""·'
rr 1 .ιr 2 .• 1.h.J.4 vg arm (Chrysostom); Jerome Augustine
3
9 { Α} καί ίδού Ν Β D W Θ f' 3 33 700 892 1292 Lect<'' it"· '"'· b. '· ""· ιrι · rr2. •'· h. ι.
1
"· ' vg syr'" "'' cop'" '""'·"" arm ethPΙ' geo slav Oήgen Eusebius Cyήl-Jerusalem
Cyήl; Jerome Augustine // ώς δl: έπορεύοντο άπαγγεi:λαι τοi:ς μαθηταi:ς αύτοίJ
ιωί ίδού (see 28.8) Α C L Δ 0148 f' 28 157 180 205 565 579 597 828 !006
1Ο10 !071 1241 ( 1243) 1342 (1424 iίδραμον fοι· έπορεύοντο) 1505 Byz [Ε F
G Η Σ] Lect<"· AD (1866) ίt 1 " syr' eth"' ιm,ι. 1τΗ1

b

7 νειφ&ν End embedded quotation: NBS 11 'ϋψεσθε End embedded quoιation: GNB ΝΙν
DHH 11 d ύμίν End embedded quotation: BJ ΒΤΙ

NRSν REB ΤΟΒ

6 ήγέρθη ... εiπεν Μτ 12.40: 16.21: 17.23: 20.19: Mk 8.31; 9.31: 10.34: Lk 9.22: 18.33: 24.7
7 "Ηγέρθη ... Γαλιλαίαν Μι 26.32: Mk 14.28 προάγει ... οψεσθε Mt 28.10. 16: Jn 21.1-23
10 ύπάγετε ... μου Jn 20.17 ύπάγετε ... ϋψονται Mt 26.32; 28.7. 16; Mk 14.28: Jn 21.1-23

28.ι 1-20
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the Guard

11 Πορευομένων δε αύτ&ν iδού τινες της κουστωδίας έλ
θόντες είς τi~ν πόλιν άπήγγειλαν 4 τοίς άρχιερευσιν απαντα τα
γενόμενα. 12 και συναχθέντες μετα των πρεσβυτέρων συμ
βούλιόν τε λαβόντες άργύρια ίκανα εδωκαν τοίς στρατιώταις
13 λέγοντες, Εϊπατε οτι Οί μαθηται αύτου νυκτος έλθόντες
εκλεψαν αύτον ήμ&ν κοιμωμένων. 14 καl έaν άκουσθfι τουτο
έπι του ήγεμόνος, ήμείς πείσομεν [αύτον] καl ύμ&ς άμερίμνους
ποιήσομεν. 15 οί δε λαβόντες τα άργύρια έποίησαν ώς έδιδά
χθησαν. Καl διεφημίσθη ό λόγος αLτος παρα Ίουδαίοις μέχρι
της σήμερον [ήμέρας]5.
The Commissioning of the Disciples
(Mk 16.14-18: Lk 24.36-49: Jn 20.19-23: Ac 1.6-8)

16 Οί δε [νδεκα μαθηται έπορεύθησαν είς τf~ν Γαλιλαίαν είς
το ορος oiJ έτάξατο αύτο'iς ό Ίησους, 17 καl ίδόντες αύτον
προσεκύνησαν, οί δε έδίστασαν. 18 καl προσελθών ό Ίησους
έλάλησεν αύτο'iς λέγων, 'Εδόθη μοι πiiσα έξουσία έν ούρανiρ

και έπl [της] γΤ\ς.

19 πορευθέντες ο-δν μαθητεύσατε πάντα τα

εθνη, βαπτίζοντες αύτο-Uς είς το ονομα του πατρος και του υίου

καl του άγίου πνεύματος,

20 διδάσκοντες αύτο-Uς τηρείν πάν-

"11 {8} άπήγγειλαν Α 8 C L W Δ f' f'' 28 33 157 180 205 579 597 700
892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Σ]
Lect it'" '"'· b. '· '· r. rr 1. rr2. • 1· h. Ι. q. ' 1 νg Origen 1"' (Cyril-Jerusalem); Jerome Augustine';d 112 // άνήγγειλαν Ν D Θ 565 it' ethPP· ΤΗ Origen" Chrysostom 1"": Augustine';d 112
5 15{C}ήμέpας 8 D L Θ it'·'"'·b.,.d,r.rri.,i.h.Ι.q.c 1 νg syr<'" 1 arrn geo slav
Origen 1"' Titus-Bostra Chrysostom; Augustine // οnιίt ΝΑ W Δ f 1 f'' 28 33 157

180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342
1424 1505 B_vz [Ε F G Η Σ] Lect iιrr2 eth Origen•'
13 Εlπατε ... αύτόν Μι 27.64 16 01 .. Ίησοi:ις Μι 26.32: 28.7, lO 18 'Εδόθη ... γiiς
Dn 7.14: Μι 11.27: Jn 3.35: 13.3: 17.2: Eph 1.20-22: Php 2.9-10 19 πορευίlέντες ... (ίlνη
Ac 1.8

Ι
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28.20

τα οσα ένετειλάμην ύμ\ν· κ:αl. ίδου έγrο μεθ' ύμrον είμι πάσας τaς
ή μέρας ifως της συντελεί ας του αίrονος. 6

6 20 {Α} αiiiινος. ΝΑ* Β D W 1 33 it'"'·'"'·n·ι.gι.h.,,η vg syr""'"'" cop"·m'•·arm ethPP· ΤΗ geo 1· 8 Oήgen"' Chrysostom Seveήan''' Cyήl; Jerome // αίίΟνος.
άμήν. Α2 Δ Θ f'J 28 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241
2
Ι 243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G'"PP Η Σ] Leι·ι it'· b '"'· rr . 1 vgm" syr"· "· palm'
cop"""' eιhm' geoA Apostolic Constitutions

20

έγώ

...

rίμι

Hg 1.13:

Μι

18.20: Jn 14.23

συντελείας τοϋ αίόJνος Μι

13.39, 49; 24.3

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
The Preaching of John the Baptist
(Μι

1

3.1-12: Lk 3.1-9. Ι 5-17: Jn 1.19-28)

Άρχη του εύαγyελίου 'lησου Χριστου [υίου θεο:U] 1 .•
2 Καθώς γέγραπται έν τφ Ήσα1~ τφ προφήτn 2 ,

Ίδοi> άποστέλλω τον ίι.γγελόν μου προ προσώπου σου,
ος κατασκευάσει τfιν όδόν σου·
3
φωνiι βοrοντος έν τfi έρήμφ,
Έτοιμάσατε τiιν όδον κυρίου,
εύ-θείας ποιεί:τε τaς τρίβους αύτου,b
4 έγένετο 'Ιωάννης [ο] βαπτίζων έν τn έρήμφ καl-1 κηρύσσων
βάπτισμα μετανοίας είς &φεσιν άμαρτιrον. 5 κα\ έξεπορεύετο

' 1 {C} Χριστου υίου θεου Ν 1 Β D L W // Χριστου υίου του θεου Α Δ f' f' 3
33 180 205 565 579 597 700 892 1006 101 ο 1071 1243 1292 1342 1424
1505 Byz [Ε F G'"PP Η Σ] Lect eth geo 2 slav (υίου θεου οι- υίου του θεου it'·'"· b,
1
'· "· r. rr2. ι. q. ' vg syr"· h cop"m"."" lrenaeus'"' 21 \ Ambrose Chro1natius Jerome 316
Augustine Faustus-Milevis) // Χριστου υίου του κυρίου 1241 // Χριστου Ν*
Θ 28' syr"'' cop"m' arm geo' Origen'"· '" Asterius Serapion Cyril-Jerusalem
Severian Hesychius; Victorinus-Pettau Jerome 116 // υnιίt 28* (lrenaeus''· 1" 113
Epiphanius οηιίt also Ίησου)
2 2 {Α} έν τip Ήσαlςι τip προφήτn Ν Β L Δ 33 565 892 1241 Origen 114 // έν
Ήσαίι;ι τip προφήτn D Θ f' 205 700 1071 1243 / 253 arm geo Irenaeus•'
Origen-"4 Serapion Epiphanius Severian Hesychius (έν Ήσαίι;ι or έν τip Ήσα·ίι;ι
it""'"'·b·'·"·r.ι12 • 1 ·• vg syr"·hm'·"'' cop'"·"" Irenaeus'" ω Origen'"; (Victorinus-Pettau
Chromatius omίt τip προφήτ!l) Ambrosiaster (Jerome) Augustine // έν τοΊς προ
φήταις Α W f 13 28 180 579 597 1006 1010 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G
Η Ρ Σ] Lect νg'"' syr" cop""m' mg eth slav Irenaeus''" 211 Asterius // έv Ήσα'ίι;ι κα! έν
1
τοΊς προφήταις it' "'
1 4 {C} ό βαπτίζων έν ήΊ έρήμψ καί Ν L Δ 205 1342 cop"" geo' slavm' // ό
βαπτίζων έν ήΊ έρήμψ Β 33 892 cop"''m" // βαπτίζων έν ττl έρήμιρ καί Α W f'
f' 1 180 565 579 597 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1424 1505 Βγz [Ε F G
'1 Colon: TR (GNB) EU ΤΟΒ 11 ΝΟ Ρ: TR GNB BJ ΤΟΒ
DHH

b

3 Peήod: TR ΝΙν REB EU LB

ΤΟΒ ΒΤΙ

2 'Ιδού ... όδόν σου Εχ 23.20; Mal 3.1 (Μι 11. Ι Ο; Lk 1.76; 7.27) 3
(Jn 1.23) 4 έγένετο ... μετανοίας Ac 13.24; 19.4

φωνή

...

αύτου

Is 40.3
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1.6-11

προς α\ιτον πaσα ή 'Ιουδαία χώρα καl οί Ίεροσολυμίται πάντες,
καl έβαπτίζοντο ύπ' α\ιτο\J έν τφ 'Ιορδάνη ποταμφ έξομολογού

μενοι τaς άμαρτίας αύτων.

6 καl 1lν ό 'Ιωάννης ένδεδυμένος

τρίχας4 καμήλου καl. ζώνην δερματίνην περl. τΤ~ν όσφυν αύτο\J
καl. έσθίων άκρίδας καl. μέλι aγριον. 7 καl. έκήρυσσεν λέγων,

'Έρχεται ό ίσχυρότερός μου όπίσω μου,

o-b

ούκ είμl. ίκανος

κύψας λ-Uσαι τον ίμάντα των ύποδημάτων αύτου. 8 έγώ έβά
πτισα ύμaς ϋδατι 5 , αύτος δε βαπτίσει ύμaς έν πνεύματι άγίφ.
The
(ΜΙ

Bapιism

of Jesus

3.13-17: Lk 3.21-22)

9 Καl. έγένετο έν έκείναις ταίς ήμέραις 1lλθεν Ίησο-Uς άπο
Ναζαρετ τής Γαλιλαίας καl. έβαπτίσθη είς τον Ίορδάνην ύπό

'Ιωάννου. 10 καl εύθυς άναβαίνων έκ του ϋδατος εtδεν σχι
ζομένους τους ούρανους καl. το πνε-Uμα ώς περιστερaν κατα
βαίνον είς αύτόν· 11 κα\ φωνi~ έγένετο έκτων ούρανων 6 , Συ εt
ό υίός μου ό άγαπητός, έν σοl εύδόκησα.

Η pνid Σ]

καί) aπn eth slaν'"''
D Θ 28 700 it''""b.c.•.n 1.i.,,i., νg syr"
(Eusebius Cyri\-Jerusa\em σmίt καί); Jerome Augustine
4
6 {Α} τρίχας (see Mt 3.4) ΝΑ Β L W Δ Θ Γ /' 3 28 33 180 205 565 579
597700892100610101071124112431292134214241505Byz[EFGH
Ρ Σ] Lect it'"'·""·d.r.rr2.1.,. (' 11 νg syr"·"·"'' cop'""" eth slav Diatessaron Jerome //
δέρριν D it" BJ
'8 {Β} ϋδατι Ν Β Η Δ 33 892* 1006 1243 1342 νg Origen; Jerome
Augustine // f:ν ϋδατι Α L W (Θ μέν fσr έν) Γ /' 3 28 157 180 205 565 579 597
700 892' 1010 1071 1241 1292 1424 1505 Byz [Ε F G Ρ Σ] Lect it'"' "·'· 1 1.1
2 1
νg'"" eth // έν ϋδατι (buι transpσse verse 8α afteι· λf:yων verse 7) D it•·d·" -'
2
'11 {Β} έγένετο έκτων ούρανων Ν Α Β L (W του ούρανου) Δ Γ f" 33
157180205579597700892100610101071124112431292(1342) 1424
1505 Byz [Ε F Η Ρ Σ] Lect (1127 l 184 112 του ούρανου) ίιι•1. '"" ι•1. ω. (rι. 1νg syr"- •.
P•'m" cop'""" aππ<m») eth (geo 2) slav Diatessaron Jerome // έκ των ούρανων
f~κούσθη Θ 28 565 νg"" syr"' 1'"' geo' ΒΤΙ DHH? // έκ των ούρανων Ν* D

Lect (/751) (/ 1074) it' syrh-pa1 (cop" omit

GΝΒ//έν τfι έρήμφ βαπτίζων καί

itd,J!2, ι

6 ζώνην ... αύτοϋ2Κgs l.8:Zchl3.4 7Ac13.25 11
ls 42. Ι; Μι 12.18; 17.5: Mk 9.7; Lk 9.35: 2Pe 1.17

Σύε1

...

εύδόκησαGη22.2;Ρs2.7;
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The Temptation of Jesus
(Μτ4.1-11:

Lk4.l-13)

12 Κα1. ε\Jθ\>ς το πνευμα αύτον έκβάλλει είς τl,ν έ:ρημον.
13 καl. ilν έν τfι έρήμφ τεσσεράκοντα ήμέρας πειραζόμενος ύπο
του Σατανα, κα1. ilν μετιΧ των θηρίων, κα\ οί aγγελοι διηκόνουν
αύτφ.
The Beginning of the Galilean Ministry
(Mt4.12-17: Lk.\.14-15)

14 ΜετιΧ δε το παραδοθηναι τον Ίωάννην ilλθεν ό Ίησους είς
τΤ,ν Γαλιλαίαν κηρύσσων τΟ εύαγγέλιον 7 του θεου 15 καl
λέγων οτι Πεπλήρωται ό καιρος καl. Τ1πικεν ή βασιλεία του
θεου· μετανοεiτε καl. πιστεύετε έν τφ εύαγγελίφ.
The Calling of Four Fisheπnen
(Mt4.IH-22: Lk5.l-l I)

16 Κα1. παράγων παρa τl,ν θάλασσαν της Γαλιλαίας εiδεν
Σίμωνα και Άνδρέαν τον άδελφον Σίμωνος άμφιβάλλοντας έν τfΙ

θαλάσσn· ilσαν γaρ άλιε'iς.

17 και εlπεν αύτο'iς ό Ίησους,

Δε\>τε οπίσω μου, και ποιήσω ύμaς γενέσθαι άλιεiς άνθρώπων.

18 καl. εύθυς άφέντες τa δίκτυα f~κολούθησαν αύτφ.

19 Καl.

προβiις ολίγον ε{δεν Ίάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ίωάννην
τον άδελφον α\Jτου καl. αύτους έν τφ πλοίφ καταρτίζοντας τα
δίκτυα, 20 κα1. εύθ\>ς έκάλεσεν αύτούς. κα1. άφέντες τον
πατέρα αύτων Ζεβεδαίον έν τφ πλοίφ μετa των μισθωτών
άπηλθον όπίσω αύτου.

7 14 {Α} εύαγγέλιον Ν Β L Θ f1 f" 28* 33 205 565 579 892 1342 itb '· "2·'
vgm' syr'·" cop'"· ""'" ann geo slaν"'" Origen // εύαγγέλιον τi]ς βασιλείας Α D W Δ
1328' 157 18059770082810061010107112411243 129214241505Byz
1
[Ε F G Η Σ] Lecr it"· ""'· ,ι. r. ι. ' vg syr' cop"°'' eth slav"''' Jerome
14

το παραδοθηνατ

ίiγyικεν

Mk 6.17-18: Jn 3.24 15 Πεπλήρωτατ ό καιρός Ga 4.4; Eph 1.10
... μετανοείτε Μι 3.2 19 Ίάκωβον ... αύτοϊι Μι 10.2; Mk 3.17; 10.35: Lk 5.10
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The Man with an Unclean

1.21-28
Spiriι

(Lk 4.31-37)

21 Κα1. είσπορεύονται εiς Καφαρναούμ· καl. εύθuς τοΊς
σάββασιν είσελθcbν είς τl,ν συναγωγl,ν έδίδασκεν. 22 καl.
έξεπλήσσοντο έπ\. τfι διδαχfι αύτοί>" 1Ίν γaρ διδάσκων αυτοuς
ώς έξουσίαν ίίχων καl. ούχ ώς οί γραμματείς. 23 καl. ευθuς 1Ίν
έν τfι συναγωγfι αυτων aνθρωπος έν πνεύματι άκαθάρτφ και

άνέκραξεν 24 λέγων, Τί ήμΊν και σοί, 'Ιησού Ναζαρηνέ; -ίΊλθες
άπολέσαι ήμίiς;c οiδά σε τίς εi, ό aγιος του θεού. 25 καl
έπετίμησεν αύτφ ό 'Ιησούς λέγων, Φιμώθητι και εξελθε έξ
αύτού. 26 και σπαράξαν αύτον το πνεύμα το άκάθαρτον
και φωνfισαν φωνfι μεγάλη έξηλθεν έξ αυτού. 27 καl. έθαμ
βήθησαν aπαντες ίόστε συζητείν προς έαυτοuς λέγοντας, Τί
έστιν τούτο; διδαχl, καινl,d κατ' έξουσίαν·e καl.R τοίς πνεύμασιν
τοίς άκαθάρτοις έπιτάσσει, καl. ύπακούουσιν αυτφ. 28 καl.
έξΤ]λθεν ή άκοl, αυτού εύθυς πανταχού είς ολην τl,ν περίχωρον
τΤ\ς Γαλιλαίας.

'27 {8} τί έστιν τοίJτο; διδαχΤ, καινΤ, κατ' έξουσίαV" καί Ν 8 L (f' 205
565* 579 καινΤ, αϋτη) (28* τίς διδαχΤ, καινΤ, αϋτη) 33 // τί έστιν τοίJτο;
διδαχΤ, καινΤ, αϋτη· οτι κατ' ιίξουσίαν Θ (700 omit αϋτη and add καί after
έξουσίαν) geo 11 τίς ή διδαχΤ, έκείνη ή κ:αινΤ, αϋτη ή έξουσία οη καί D it<b 01 ·•·
''· ιr'.q.cl) (syr') // τίς ή διδαχΤ, ή καινΤ, αϋτη· οτι κατ. έξουσίαν καί 1342 Lecff"
eth // τίς ή διδαχΤ, ή καινΤ, αϋτη ή έξουσιαστικΤ, αύτοίJ κα! οτι W // τί έστιν
τοίJτο; τίς ή διδαχή ή καινΤ, αϋτη· οτι κατ' ιίξουσίαν καί (Α ή καινΤ, αϋτη
διδαχή) C Δ (/ 11 1424 / 76 ή καινΤ, διδαχΤ, αϋτη) 28' 157 180 565'';,ι 597 892
10061010(1071Τ\τις)1241124312921505Bγz[EFGHΣ]Leι·/P'·A 0 it'"'''
νg

syr"·h.r'"' 1 s1avr""'' Jerome
'24 Sιaιement: Μ EU"'' LB ΤΟΒ // as texι: EU "27 C: WH GNB NRSνmι REB // DifΓerenι
AD TR 11 'ΝΟ C: WH RSν TEV Segm' NJB"'• NRSν'"' // Differenι ιeχι: TR AD

ιeχι:

21 τοίς ... συναγωγήν Mk 6.2; Lk 4.16: 6.6: 13.10 22 Μι 7.28-29 23 άνθρωπος
άκαθάρτφ Mk 5.2 24 Τί ... Ναζαρηνέ Μι 8.29: Mk 5.7: Lk 4.34; 8.28 ό ... θευίJ Jn 6.69
26 Mk 9.26 28 Μι 4.24
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The Healing of Many People
(Μι

R.14-17; Lk 4.38-41 J

29 Καl. εύθυς έκ της συναγωγΤlς έξελθόντες ilλθον 9 είς τΤ~ν
οίκίαν Σίμωνος και Άνδρέου μετa 'Ιακώβου καl. 'Ιωάννου. 30 ή
δε πενθερa Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα, και εύθυς λέγουσιν

αύτφ περl. αύτης. 31 καl. προσελθών ηγειρεν αύτl~ν κρατήσας
της χειρός και άφηκεν αύτl~ν ό πυρετός, κα\ διηκόνει αύτο"iς.
32 Όψίας δε γενομένης, οτε εδυ ό Ίlλιος, Εφερον προς αύτον
πάντας τους κακ&ς εχοντας και τους δαιμονιζομένους 33 καl.

ilν ολη ή πόλις έπισυνηγμένη προς τl~ν θύραν.

34 καl. έθερά

πευσεν πολλους κακ&ς Εχοντας ποικίλαις νόσοις καί δαιμόνια
πολλa έξέβαλεν καl. ούκ ηφιεν λαλε"iν τα δαιμόνια, οτι nδεισαν
αύτόν 10 •
Α

Preaching Tour
(Lk 4.42-44)

35 Καl. πρω·t: εννυχα λίαν άναστaς έξηλθεν κα\ άπηλθεν είς
Ερημον τόπον κάκε"i προσηύχετο.

36

καl. κατεδίωξεν αύτον

Σίμων κα\. οί μετ' αύτοίJ, 37 καl ε{φον αύτον καl λέγουσιν
αύτφ οτι Πάντες ζητοίJσίν σε. 38 καl. λέγει αύτο"iς, 'Α.γωμεν
άλλαχου εiς τaς έχομένας κωμοπόλεις, 'ίνα καl έκε"i κηρύξω· είς

29 {8} έκ τfjς συναγωγίiς έξελθόντες ηλθον ΝΑ C L (F Δ είσijλθον) 28
Β)'Ζ [Ε G Η] (it 1
νg) syrP·h·r"' (cop00"') (geo 1) slaν (Jerome) // έκ τfjς συναγωγίiς έξελθών ηλθεν 8
(Θ 1424 έξελθών befoι-e έκ τf]ς) f' f 13 205 565 579 700 1342 (it') (νg"'")
(cop 00"') eth geo 2 81 ΒΤΙ (DHH)? // έξελθών δε έκ τfjς συναγωγflς ηλθεν (but
2
1
oιnit precedίng καί εύθύς) D W (Σ εύθύςfiJι· δέ) it'"'·h·'·"·'· 1'" ·•·' νg"'" ann
'"34 {Α} αύτόν Ν* Α (D) Δ 0130 157 180 579 597 1006 1010 1071 1292
1505 Byz [Ε FJ / 292 Ι 514 l 1552 it'· '"'· •. '· •. '· '· ''2 · "-' 1 νg syr'· • cορ~"'' slaν
Ambrosiaster 112 "• // αύτόν Χριστόν είναι (Ν2 G τον Χριστόν) 8 L W Θ Σ f 1
(f" 700 1243 1424 τον Χριστόν) 28 33''" 205 565 1342 Lect it1 νg"'" syr"w'•h'
cop""''· 00 ann eth geo Ambrosiaster 11"'" //τον Χριστόν αύτόν είναι
9

33 157 180 597 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1505

(see Lk 4.41) C 0233 892 1241 νg"''
31

ίiγετρεv

Μι4.24

34

...

χειρός Μι

ούκ ijφτεv

...

9.25; Mk 5.41; 9.27; Lk 8.54 32 ί!φεροv ... δαιμοvιζομέvους
Mk 3.12 35 Μι 14.23; Mk6.46; Lk5.16; 6.12

αύτόν
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το1JτΟ γΟ.ρ Εξf~λθον.

l .J9-45

39 Καt ηλθεν 11 κηρύσσων είς τΟ.ς συν

αγωγCι.ς αύτ&ν είς ολην τΤ,ν Γαλιλαίαν καl. τα δαιμόνια εκβάλ
λων.

The C!eansing of a Leper
(Μι

8.1-4; Lk 5.12-16)

40 Καl Ερχεται προς αύτον λεπρος παρακαλ&ν αύτον [καl.
γονυπετ&ν] 12 καl. λέγων αύτφ οτι ΈCι.ν θέλnς δύνασαί με
καθαρίσαt. 41 Καt σπλαγχνισθεtς 13 ΕΚtείνας τΤ,ν χείρα αύτου
fiψατο καl. λέγει αύτφ, Θέλω, καθαρίσθητι· 42 καl. εύθυς
aπf~λθεν άπ' αύτου ή λέπρα, καl. εκαθαρίσθη. 43 καl. εμβρι
μησάμενος αύτφ εύθυς εξέβαλεν αύτόν 44 καl. λέγει αύτφ,
'Όρα μηδενl. μηδf:ν ε'ίπnς. άλλ' ϋπαγε σεαυτον δείξον τφ ίερεί
καl. προσένεγκε περl. του καθαρισμοtι σου
προσέταξεν Μωϋ
σf~ς/ είς μαρτύριον αύτοίς. 45 ό δf: εξελθrον ηρξατο κηρύσσειν
πολλCι. καl. διαφημίζειν τον λόγον, i.όστε μηκέτι αύτον δύνασθαι
φανερ&ς είς πόλιν είσελθείν, άλλ, εξω ΕΠ, Εpήμοις τόποις ην· καl.
ηρχοντο προς αύτον πάντοθεν.

a

Δ

11
39 {Β} ilλθεv Ν Β L Θ 892 syr•"' cσρ~ ιχ. eth // ilν (.5ee Lk 4.44) Α C D W
0233 f' f'J 28 33 157 180 205 565 579 597 700 1006 1Ο10 1071 1241

12431292134214241505Byz[EFGΣ]Lecrit'·""'b'·"·''-~ 21 ·"' νgsyr'·P·h

1

(ann) (geo) s1av Augustine
' 2 40 {C} καi. γοvυπετ&ν Ν L Θ f' 205 565 579 892 1241 1243 1424 / 890
11074 it'·'· 1·q νg (syr'·") ann eth geo 1 slaν Augustine // καί γονυπετών αύτόv Α
C Δ 0130 0233 f" 28 33 157 180 597 700 1006 (1010 1071 /253 /384
l 751 αύτφ) 1292 1342 1505 Byz [Ε F Σ] Lect syr''· Ρ' 1 geo' Basil EU // οnιίt Β D
G W ι 211 1514 1524 / 547 Ι 1627 it"·""'·'·'" "'· ' 1 νg"" cop""'"
1
) 41 {Β} σπλαγχνισθείςΝ Α BCL W Δ Θ 01300233 f' f'J 28 33 157 180
205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424
1505 Byz [Ε F G Σ] Lect it'"'·'·'· '· 1·" νg syr'·P· h.p•' cop"'·"" aπn eth geo slaν Basil;
Arnbrose';• // όργισθείς D it'· '· "2 · ' 1 (Diatessaron) REB BJ // οnιίt (see Mt 8.3;
Lk 5.13) /866 itb
r 44 ΝΟ C: AD Μ WH

39 Mt 4.23; 9.35

Lv 14.2-32

43-44 έμβριμησάμενος ... εϊπnς Mt 9.30

44 ϋπαγε ... Μωϋσfις
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The Healing of a Paralytic
(Μι 9.1-Β:

Lk 5.17-26)

Καl. εiσελθι:Ον πάλιν είς Καφαρναο-Uμ δι' ήμερων ήκούσθη
έν οϊκφ έστίν. 2 κα\. συνήχθησαν πολλο\. ffiστε μηκέτι

2

οτι
χωρε"\ν μηδε τa προς Π~ν θύραν, καl. έλάλει αύτο"\ς τον λό
γον. 3 κα\. ερχονται φέροντες προς αύτον παραλυτικον αίρό
μενον ύπο τεσσάρων. 4 κα\. μη δυνάμενοι προσενέγκαι 1 αύτφ

διa τον οχλον άπεστέγασαν Π~ν στέγην οπου -ίlν, κα\. έξορύ
ξαντες χαλωσιν τον κράβαττον οπου ό παραλυτικος κατέκειτο.

5 κα\. ίδι:Ον ό Ίησο\ις την πίστιν αύτων λέγει τφ παραλυτικψ,
Τέκνον, άφίενταί 2 σου αί άμαρτίαι. 6 -ίlσαν δέ τινες των
γραμματέων έκε"\ καθήμενοι κα\. διαλογιζόμενοι έν τα'iς καρ

δίαις αύτων, 7 Τί οίιτος οϋτως λαλε'i; βλασφημεi· τίς δύναται
άφιέναι άμαρτίας εί μη εiς ό θεός; 8 κα\. εύθυς έπιγνο-Uς ό
Ίησο\ις τψ πνεύματι αύτο\ι οτι οϋτως διαλογίζονται έν έαυτοiς

λέγει αύτοiς, Τί τα\ιτα διαλογίζεσθε έν ταiς καρδίαις ύμων;
τί έστιν εύκοπώτερον, είπε"\ν τφ παραλυτικψ, Άφίενταί 3 σου αί
άμαρτίαι, η είπε"\ν, 'Έγειρε κα\. &ρον τον 1φάβαττόν σου κα\.
περιπάτει; 10 'ίνα δε είδητε οτι έξουσίαν (χει ό υίος του

9

1 4 {Β} προσενέγκαι 'J_)RRνod Ν Β L Θ (33) 892 it'"' r. ι νg syr" "'' cop~'"'' "" eth
Augustine // προσεγγίσαι 'j.)""'"d Α C D Δ Ο 130 f' f '·' 28 157 180 205 565 579
59770010061010 107112411243 1292134214241505Byz[EGΣ]Lect
it'·b·'·"·'·rr2.""'' νg'"' syr' ann geo slav ΒΤΙ? // προσελθε!ν W cop"'"'
2 5 {Β} άφίενται (.1·ee 2.9; Μι 9.2) Β 28 33 565 1241 1342 it'·'"'·' ,_,_rr2 .1.,ι
νg eth Diatessaron''' // άφέωνται (see Lk 5.20) \)) 88 ΝΑ C D L W (Θ άφίωνται)
f' f" 157180205579597700892100610711243 12921505Byz[EHΣ]
Lectf"· AD it"· '·' arrn geo slav Diatessaron""' Augustine ΒΤΙ? DHH // άφέονται (by
ίtacisιn?) G (Δ άφίονται) 0130 13 828 1010 1424 Lecfl"
'9 {Β} άφίενται (.~ee 2.5; Μι 9.5) Ν Β 28 565 1342 it' ""'·'·'·'· r. rrl. ι.q.•' νg eth
Diatessaron''' // άφέωνται (see Lk 5.23) Α C D L W Δ Θ 0130 f' f" 33 157
180 205 579 597 700 892 1006 1010 1241 1243 1292 1505 Byz [Ε F G Η Σ]
Lecfl'' AD ίth arrn geo slav Augustine ΒΤΙ? DHH // άφέονται (by itaci.fm?) 1071
1424 Lec~·

5

άφίενται

διαλογίζεσθε

... άμαρτίαι Lk 7.48
... ύμο>ν Μι 16.8

7

τίς

...

θεός

Ps 103.3; ls 43.25; 1Jn1.9

8

Τί

...
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2.11-16

Ο:νθρώπου άφιέναι άμαρτίας έπl τής -γΤjς - λέγει τφ παραλυτικψ,

11 Σοι λέγω, εγειρε άρον τον κράβαττόν σου και ϋπαγε είς τον
οiκ:όν σου. 12 καl ηγέρθη καl εύθυς aρας τον κράβαττον
Ε:ξίlλθεν Εμπροσθεν πάντων, ί.όστε έξίστασθαι πάντας καl
δοξάζειν τον θεον λέγοντας οτι Οϋτως ούδέποτε εϊδομεν.
The Calling of Levi
(Μι

9.9-13; Lk 5.27-32)

13 Καl Ε:ξηλθεν πάλιν παρa τf~ν θάλασσαν- και πίiς ό οχλος
ηρχετο προς αύτόν, καl έδίδασκεν αύτούς. 14 καl παράγων
εlδεν Λευtν 4 τον του Άλφαίου καθήμενον επι το τελώνιον, και
λέγει αύτφ, Άκολούθει μοι. καl. άναστaς τlκολούθησεν αύτφ.
15 Καl. γίνεται κατακε"iσθαι αύτον έν τn οίκίq. αύτου, καl.
πολλοl τελώναι και άμαρτωλοl συνανέκειvτο τφ Ίησου καl.

τοίς μαθητα"iς αύτου· ~σαν γaρ πολλοl.a και τlκολούθουv αύτφ.b

16 καl. οί γραμματε"iς τών Φαρισαίων ίδόvτες 5 οτι έσθίει μετa
των άμαρτωλών καl τελωνών Ελεγον τοίς μαθητα'iς αύτου, 'Ότι

' 14 {Α} Λευίν (see Lk 5.27) 'J) 8" Ν 2 Β C L W f' 157 180 205 579 700 892
1006 1Ο10 1071 1241 1243 1292 1342 1424 Byz [Ε F G Η Σ] Leι·t it' νgww "
slav Augustine // Λευί Ν* Α Δ 28 33 597 1505 Ι 184 / 672 / 866 Ι 1Ο16 1 1074
it""'· ι.' νg' 1 cορ 1 ~"'" 1 · "" arm eth geo Origen // Ίάκωβον (.~ee 3.18) D Θ f'J 565 it"· "·
'· ,ι '· ιτl. ' 1 νg"'' Diatessaron
·' 15-16 {C} αύτίρ. καί οί γραμματείς τ&ν Φαρισαίων ίδόντες Β (W
οιnίι ίδόντες ... καί τελωνών) 28 1547 // αύτίρ. καί ο\ γραμματείς καί οί
Φαρισαίοι ίδόντες Α C (D itd καί εtδαν for ίδόντες) Θ .f 1 f'' 157 180 205 565
579 597 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G
Η] Lect (1127) (1859) (1950) (11223) it""'· '· '· • ι,ι, νg syrr "cop"""'' eth // αύτίρ. οί
2
δi: γραμματείς καί οί ΦαρισαΊοι ίδόντες Σ 700 it'·' " 1·"' ' cop""'" arm // αύτίρ
καί γραμματείς των Φαρισαίων. καί ίδόντες (IJ)HHν;d bιιι οί γραμματείς) Νι (Δ

0130•;d

omitfiω καί)

33 it" (cop""'"") //

αύτίρ οί γραμματείς καί οί Φαρισαίοι.

καί iδόντες cop"" (geo)
'15 C; AD ΝΑ"' ΤΟΒ 11

h

ΝΟ C; ΑΟ ΝΑ'"' ΤΟΒ

12 ΟUτως ... εϊδομεν Mt 9.33 14 Άκολούθει μοι Μι 8.22; 19.21; Mk !0.21; Lk 9.59;
18.22; Jn 1.43; 21.19, 22 άvαστάς ... αύτq> Mt 4.20, 22 16 Μι 11.19; Lk 7.34; 15.1-2
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μετa τ&ν τελωνών και άμαρτωλ&ν έσθίει 6 ; 17 και ακούσας ό
Ίησοϋς λέγει αύτο"iς [οτι] Ού χρείαν ί:'χουσιν οί ίσχύοντες ία

τροϋ άλλ' οί κακ&ς ί:'χοντες ούκ lΊλθον καλέσαι δικαίους άλλ'
άμαρτωλούς.
The Question about Fasting
(Μι

9. 14-17; Lk 5.33-39)

18 Και lΊσαν οί μαθηται 'Ιωάννου και οί Φαρισα"iοι νη
στεύοντες. και ί:'ρχονται και λέγουσιν αύτ<ρ, Διa τί οί μαθηται
'Ιωάννου και οί μαθηται τ&ν Φαρισαίων νηστεύουσιν, οί δε σοι

μαθηται ού νηστεύουσιν; 19 κα1. ε'iπεν αύτο"iς ό Ίησοϋς, Μη
δύνανται οί υίοι τοϋ νυμφ&νος έν φ ό νυμφίος μετ' αύτ&ν έστιν
νηστεύειν; οσον χρόνον ί:'χουσιν τον νυμφίον μετ' αύτ&ν ού
δύνανται νηστεύειν. 20 έλεύσονται δε ήμέραι οταν άπαρθ-ft
άπ, αύτ&ν ό νυμφίος, και τότε νηστεύσουσιν έν έκείνη τn ήμέρι;ι.
21 Ούδεl.ς έπίβλημα pάκους άγvάφου έπιράπτει έπι ίμάτιον
παλαιόν· εί δε μή, αϊρει το πλήρωμα άπ, αύτοϋ το καινον τοϋ

παλαιοϋ και χε"iρον σχίσμα γίνεται.

22 και ούδεις βάλλει

οiνον νέον είς άσκο-Uς παλαιούς εί δε μή, pήξει ό οtνος τους
άσκο-Uς και ό ο'iνος άπόλλυται και οί άσκοί 7 • άλλ' Οtνον νέον είς
άσκο-Uς καινούς 8 •

6

16 {Β} έσθίει Β D W it"·"

180 205 597 828 892 1006

d.e.

112

1Ο1 Ο

"

1

//

έσθίει κ:αl πίνει i\ 88 Α

1292 1505 Byz

[Ε

F

f' 13 28 33 157

Η] Lecι ίt 4 νg'"'

syr<>· h
cop'""" // έσθίεται (= έσθίετε?) Θ // έσθίετε κ:αl πίνετε (see Lk 5.30) G Σ 565
700 1241 1424 1547 / 866 syr<''1 anη geo Diatessaron // έσθίει ό διδάσκαλος
ύμών (see Μι 9.11) Ν 1342 it'"' νg"" (Origen 1") DHH // έσθίει καt πίνει ό
διδάσκαλος ύμών L Δ f' 3 1071 1243 it 1''.r νg cop"" Augustine // ό διδάσκαλος
ύμών έσι~ίει καl πίνει C 579 / 890 it 1 cop"''"" eth
1
22 {C} άπόλλυται καl οί άσκ:οί ςpss Β 892 cop"" // κ:αl οί άσκοl άπο
λοί:ινται (see Lk 5.37) D ίt'-•-•.c.π2 ·'·' 1 ·' // έιcχείται καl οί άσκοί L syr"'1 //
έκ:χείται κ:α\ οί άσκοl άπολοί:ινται (.5ee Mt 9.17) Ν Α C (W Θ άπόλλυνται)

f' f" 28 33 157 180 205 565 597 700 1006 1010 1071 1241 1243 1292
1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Σ] Lecι vgww . .ι syr'· 1P>-h cορ"' anη eth geo
slav // έκ:χυθήσεται καl οί άσκ:οt άπολοί:ινται 579 it""'· ,.. r.1.' νg' 1

Δ

8

22 {C} άλλ' οtνον νέον είς άσκ:ο\.ις καινούς Ν* Β // άλλ' ο"ίνον νέον είς
Lk 5.38) ςp•• Ν' Α C L Δ Θ f' f' 3 28 33 157 180

άσκο\.ις κ:αινο\.ις βλητέον (see

205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505
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Plucking Grain on the Sabbath
(Μι

12.1-8: Lk6.i-5)

23 Καl έγένετο αύτον έν τοις σάββασιν παραπορεύεσθαι διa
τrον σπορίμων, καl οί μαθηταl. αύτου ηρξαντο όδον ποιε'iν
τίλλοντες τους στάχυας. 24 καl. οί Φαρισαιοι ελεγον αύτφ,
"Ιδε τί ποιουσιν το'iς σάββασιν ο ούκ Εξεστιν; 25 καl λέγει
αύτοίς, Ούδέποτε άνέγνωτε τί έποίησεν Δαυ\δ οτε χρείαν εσχεν
καl. έπείνασεν αύτος κα\. οί μετ' αύτου, 26 π&ς είσίlλθεν είς

τον οtκον του θεου έπl. Άβιαθaρ άρχιερέως κα\. τους aρτους της
προθέσεως εφαγεν, ους ούκ εξεστιν φαγε'iν εί μη τους ίερείς, κα\.

εδωκεν καl. τοίς συν αύτφ ο-i'>σιν; 27 κα1. ελεγεν αύτο'iς, Το
σάββατον διa τον aνθρωπον έγένετο καt ούχ ό aνθρωπος διa
το σάββατον· 28 rοστε κύριός έστιν ό υίος του άνθρώπου καl.
του σαββάτου.
The Man with a Withered Hand
(Μι

3

12.9-14; Lk 6.6-11)

Καl είσίlλθεν πάλιν είς τf~ν συναγωγήν. καl. 1lν έκε'i aν

θρωπος έξηραμμένην Εχων τΤ~ν χείρα. 2 κα1. παρετήρουν αύτον
εί τοίς σάββασιν θεραπεύσει αυτόν, 'ίνα κατηγορήσωσιν αύτου.
3 καl. λέγει τφ άνθρώπφ τψ τf~ν ξηρaν χείρα εχοντι, 'Έγειρε είς
το μέσον. 4 καl. λέγει αύτοίς, 'Έξεστιν τοίς σάββασιν άγαθον
ποιησαι Τι κακοποιησαι, ψυχf~ν σ&σαι Τι άποκτείναι; οί δε
έσιώπων. 5 κα\. περιβλεψάμενος αύτους μετ' όργilς, συλλυ
πούμενος έπ1. ήl πωρώσει της καρδίας αύτ&ν λέγει τψ άνθρώπφ,
'Έκτεινον τf~ν χε!ρα. καl. έξέτεινεν κα\. άπεκατεστάθη ή χεl.ρ
αύτου. 6 καl. έξελθόντες οί Φαρισαίοι εύθυς μετa τ&ν Ήρφ-

Byz [Ε F G Η Σ] Lect (11552 άσκούς παλαιούς {sίc}) it"'"·'·ι.q νg syr"·P'ι ann
slaν EU LB // άλλ' οίνον νέον είς άσκούς καινούς βάλλουσιν (see Μι 9.17)

W it'· 1 syr'·P eth geo // omit D it'-•-•. ιr2 . ;_,,_, cop"'""'
23 i]ρξαντο ... στάχυας Οι 23.25 25-26 τί ... οi>σιν 1 Sm 21. 1-6 26 έπί ... άρχιερέως
2Sm 15.35 τοuς ... ίερείς Lν 24.5-9 27 Το ... έγένετυ Εχ 20.8-ΙΟ; Dt 5.12-14
3.4 Lk 14.3 5 τη πωρώσει ... αύτών Mk6.52; 8.17; Jn 12.40; Ro 11.25; Eph4.18
6 οί ... Ήρφδιανών Mt 22.15-16; Mk 12.13
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διανrον συμβούλιον έδίδουν κατ' αύτου οπως αύτον άπολέσω
σιν.

Α Mulιitude

at the Seaside

7 Καί ό 'lησο\>ς μετά των μαθητrον αύτου άνεχώρησεν προς
τi~ν θάλασσαν, καί πολυ πληθος άπο της Γαλιλαίας [Τ~κολού
θησεν ], καί άπο της 'Ιουδαίας 8 καί άπο 'Ιεροσολύμων κα1. άπο
της Ίδουμαίας 1 κα1. πέραν του Ίορδάνου κα1. περι Τύρον και

Σιδrονα, πληθος πολυ 2 άκούοντες οσα έποίει 1Ίλθον προς αύτόν.
9 και εlπεν τοις μαθηταtς αύτου ϊνα πλοιάριον προσκαρτερn
αύτφ διά τον οχλον ϊνα μη θλίβωσιν αύτόν· 10 πολλους γάρ
έθεράπευσεν, rοστε έπιπίπτειν αύτφ ϊνα αύτου &ψωνται οσοι
εiχον μάστιγας. 11 και τά πνεύματα τά άκάθαρτα, οταν αύτον

έθεώρουν, προσέπιπτον αύτφ κα1. εκραζον λέγοντες οτι Συ εt ό

' 7-8 {C} ήκ:ολούθησεν· κ:αί άπό τi\ς 'Ιουδαίας κ:αί άπό 'Ιεροσολύμων κ:αί
άπό τi\ς 'Ιδουμαίας Β L 565 slaν // ήκ:ολούθησεν αύτιjι κ:αί άπό τi\ς 'Ιουδαίας
κ:αί άπο 'Ιεροσολύμων κ:αί άπο τi\ς 'Ιδουμαίας Α (579 'Ιουδαίας α 2"'1 ιίιne
for 'Ιδουμαίας) (700) 892 1010 (1243) Byz"' [G Ρ Σ] / 514 1950 l 1552*
(168 176 / 673 18] 3 / 1223 transpose άπό της Γαλιλαίας after αύτιjι) // ήκ:ο
λούθησεν αύτψ κ:αί άπό 'Ιεροσολύμων καί άπό της 'Ιουδαίας (Θ οmίι αύτψ)
f' 205 (11552') (it") (syr') // ήκ:ολούθησαν αύτφ κ:αί άπο τi\ς 'Ιουδαίας κ:αί
άπο 'Ιεροσολύμων κ:αί άπό της 'Ιδουμαίας 13 157 180 597 (828 οmίι καί άπο
τi\ς 'Ιουδαίας ... 'Ιεροσολύμων) 1006 1241 1292 1424 (1505 transpose κ:αί
πέραν τοϋ 'Ιορδάνου after 'Ιουδαίας) ByzP' [Ε F Η] Lect syr" (cop"· 00 Ρ')
(eth) // καί άπο της 'Ιουδαίας ήκολούθησαν καί άπό 'Ιεροσολύμων καί άπό
της "Ιδουμαίας Ν' (Ν* arm omit κ:αί άπό της 'Ιδουμαίας) C (Δ 1071 1342 it'"' '·'
νg ήκ:ολούθησαν αύτι{ι Ι αύτόν) // κ:αί άπό 'Ιεροσολύμων ήκολούθησαν αύτψ
κ:αί άπό τi\ς 'Ιουδαίας καί άπό τίiς 'Ιδουμαίας 33 // κ:αί της 'Ιουδαίας καί άπό
Ίεροσολύμων καί τi\ς "Ιδουμαίας D (/ 13 28 οιnίι first της) it'·(hJ. ίcΙ.d.•. '· ''2 · i.(4J.c(
cop"•P' geo // κ:αί τi\ς Ίουδαίας καί άπό 'Ιεροσολύμων κ:αί πέραν ... Σιδόνα
ήκολούθουν αύτίρ

W

C D L Δ Θ f" 28 33 157 180 565 579 597 700
892 1006 1010 ΙΟΊ\ 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Ρ Σ]
Lect it'"'· d. '· r. η'-'· 1· ""'' νg syr"· 0 arm ethPP geo slaν // καί πλijθος πολύ f 1
205 // omit (see/ootnote /) W it'- 0· ' syr' ethτH

'8

{Α} πλi\θος πολύ ΝΑ Β

7-8

πυλύ

.. .

Ίορδάνου

11-12 Mk l.34: Lk4.4l

Mt 4.25

9 Mk 4. l;

Lk 5.3

10

Μι

14.36;

Mk 6.56
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υίος του θεού.

3.12-19

12 και πολλλ έπετίμα α-Uτο'iς 'ίνα

'

μη

'

'

αυτον

φανερον ποιήσωσιν.
The Choosing of the
(Μι ΙΟ.Ι-4:

Twelνe

Lk6.12-16)

13 Κα\. άναβαίνει είς το ορος καl προσκαλε'iται οϋς ilθελεν
αύτός, καl άπiiλθον προς αυτόν. 14 καl έποίησεν δώδεκα [οϋς
καl άποστόλους ώνόμασεν] ϊνα ίhσιν μετ' αύτού 3 καl 'ίνα
άποστέλλn αύτοi>ς κηρύσσειν 15 καl Εχειν έξουσίαν έκβάλ
λειν τΟ: δαιμόνια· 16 [καl έποίησεν τους δώδεκα,] και4 έπέ
θηκεν ονομα τφ Σίμωνι Πέτρον, 17 κα1. Ίάκωβον τον τού
Ζεβεδαίου κα1. Ίωάννην τον άδελφον τού 'Ιακώβου και έπέθηκεν
αύτο'iς όνόμα[τα] Βοανηργές, ο έστιν Υίοl. Βροντης 18 καl
Άνδρέαν καl Φίλιππον κα\ Βαρθολομα'iον και Μαθθα'iον και
Θωμaν κα\. Ίάκωβον τον τού Άλφαίου και Θαδδα'iον 5 και
Σίμωνα τον Κανανα'iον 19 και Ίούδαν Ίσκαριώθ, ος κα1.
παρέδωκεν αύτόν.
J 14 {C} δώδεκα, οϋς κα\ άποστόλους ώνόμασεν, "ίνα οοσιν μετ' αύτοί'ι
(see Lk 6.13) Ν Β (C* transpose δώδεκα after ώνόμασεν) Θ f 13 (28 ΟΟσιν περ\

αύτόν) syr"m' cop"m". "" 11 δώδεκα "ίνα ΟΟσιν μετ' αύτου Α C 2 (D 'ίνα οοσιν
δώδεκα) L f1 33 157 180 205 565 579 597 (700 ΟΟσιν περ\ αύτόν) 892 1006

1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Β.νz [Ε F G Η Ρ Σ] Lect (168176
1673 / 813 / 1223 δέκα) it"·'·r·• (it"·""'' •. "'· •· '- ' 1·' νg Augustine 'ίνα ΟΟσιν δώδε
κα) syr'·P· • cop"m' aπn geo2 slaν REB EU BJ //δώδεκα μαθητάς 'ίνα ΟΟσιν μετ'
αύτοίJ οϋς καί άποστόλους ώνόμασεν W (Δ μετ' αύτοί'ι δώδεκα bιιt οrιιίt
μαθητάς) geo'
• 16 {C} καί έποίησεν τοi.>ς δώδεκα καί Ν Β C* Δ 565 579 (1342 omίt τούς)
cop~m.'

// καί Α C' D L Θ f12833 157 180 205 597 700 892 1006 1010 1071
1241 1243 1292 1424 1505 Byz [Ε F G Η Ρ Σ] Lect it'"'""·d.f. rιz ... ι.μι., νg syr'"P·•
cop"" aπn geo slaν Augustine //πρώτον Σίμωνα καί f1 3 cop"'m" // καί περι
άγοντας κηρύσσειν τό εύαyyέλιον. καί W it'·'·' νg"'"
5
18 {Α} καί Θαδδαi:ον (J·ee Μι 10.3) Ν Α Β C L Δ' (Δ* Ταδδαi:ον) (Θ'
οιnίtκαί)

f1f1 3 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071
1241 1243 1292 1342 1424 1505 B_vz [Ε FG Η Σ] Lect it'"'"'·r. 1 νgsyr·•·•cσp~""

arm eth geo slav Origen"·'" // κα\ Λεββαi:ον D it'·"·d.fr'.;·•·' 1 // omίt W ίt'
16 Μι 16.17-18; Jn 1.42
Μι 26.25; 27.3; Jn 18.2. 5

17 Ίάκωβον

Ίωάννην

Lk 9 .54

19

Ίούδαν

...

αύτόν
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Jesus and Beelzebul
(Μι

12.22-32; Lk 11.14-23: 12.10)

20 Καl. ερχεται 6 είς olκoV' καl. συνέρχεται πάλιν [ό] οχλος,
οοτε μη δύνασθαι αύτοi>ς μηδf: aρτον φαγεtν. 21 κα1. άκού
σαντες οί παρ' αύτοί> 7 έξηλθον κρατfΊσαι αύτόν· ελεγον γaρ οτι

έξέστη. 22 και οί γραμματεις οί άπο 'Ιεροσολύμων καταβάντες
ελεγον οτι Βεελζεβοi>λ εχει καl. οτι έν τφ aρχοντι των δαιμονίων
έκβάλλει τa δαιμόνια. 23 κα1. προσκαλεσάμενος αύτους έν
παραβολα'iς Ελεγεν αύτο"iς, Πως δύναται Σατανας Σαταναν
έκβάλλειν; 24 καl. έaν βασιλεία έφ' έαυτitν μερισθf\, ού δύ
ναται σταθηναι ή βασιλεία έκείνη· 25 κα1. έaν οίκία έφ'
έαυτi~ν μερισθf\, ού δυνήσεται ή οίκία έκείνη σταθηναι.
26 κα1. εί ό Σατανας άνέστη έφ' έαυτον καl. έμερίσθη, ού δύναται
στfΊναι άλλa τέλος Εχει. 27 άλλ' ού δύναται ούδεl.ς εiς τi~ν
οίκίαν του ίσχυρου είσελθών τa σκεύη αύτου διαρπάσαι, έaν μη
πρώτον τον ίσχυρον δήσn, κα1. τότε τΤ~ν οίκίαν αύτου διαρπάσει.
28 Άμi~ν λέγω ύμ"iν οτι πάντα άφεθήσεται τοις υίοις των
άνθρώπων τa άμαρτήματα καl. αί βλασφημίαι οσα έaν βλα
σφημήσωσιν· 29 ος δ' αν βλασφημήσn είς το πνεί>μα το &γιον,
ούκ εχει aφεσιν είς τον αi&να, άλλ' ενοχός έστιν αiωνίου
άμαρτήματος 8 • 30 οτι ελεγον, Πνεί>μα άκάθαρτον εχει.
20 {Β} (ρχεται Ν* Β W 157 1241 1342 1211 itb (it"· ff2• '· ' 1 είσέρχεται) syr'
cop-""'"· boP' arm""' eth 1Ή // eρχονται Ν 2 Α c (D είσέρχονται) L Δ Θ f' f" 28 33
180 205 565 579 597 700 892 1006 ΙΟΙΟ 1071 1243 1292 1424 1505 Byz [Ε
F G Η Σ] Lect ίt'"""·ι.'" vg syrP·h cop"""'-OOP' arm'"" ethPP geo slav
7
21 {Α} άκούσαντες οί παρ' αύτου ΝΑ Β C L Δ Θ f' f' 3 28 33 157 180
205 565 579 597 700 892 !006 1010 1071 1241 1292 1342 1424 1505 Byz
[Ε F G Η Σ] Lecι it'""' vg syrP· hΙ. h" cop"'·"" arm eth geo slav // άκούσαvτες ύπf:ρ
αύτοίJ (1243 οί περί αύτο\>) 1211 // 'ότε Τiκουσαv περί αύτοίJ οί γραμματε!ς
κα\ οί λοιποί D (W άκούσαντες fοrοτε Τiκουσαν) it 1 •.bι.α.ι,1.r.r• ·'·'-' 1 (it'
Φαρισα!οι for λοιποί)
8 29 {Β} άμαρτήματος Ν Β L Δ Θ 28 33 565 892* // άμαρτίας C";d D W f 13
[826'] cop'""'"·"""' (geo) (άμαρτήματος οrάμαρτίας it'·'""•·'-""·"2·'-• νg syr' arm
Cypήan Augustine) //κρίσεως κα! άμαρτίας 826* 828 //κρίσεως Α C 2 f1157
6

2

Μι

20 συνέρχεται ...
9.34 29 ούκ ...

φαγείν

Mk 6.31 21 i'λεγον ... έξέστη Jn 10.20 22 έν ... δαιμόνια
l Jn 5.16 30 ελεγον ... εχει Jn 7.20; 8.48. 52; 10.20

άμαρτήματος
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3.> ι--4.7

The Mother and Brothers of Jesus
(Μι

12.46-50; Lk 8. 19-21)

31 Κα1. ερχεται ή μήτηρ αύτου κ:αt οί άδελφο\ αύτοί> κ:α1. εξω
στήκ:οντες άπέστειλαν προς αύτον καλούντες αύτόν. 32 κ:α\
έκ:άθητο περt αύτον οχλος, κ:α1. λέγουσιν αύτφ, Ίδο-lι ή μήτηρ σου
κ:α1. οί άδελφοί σου [κ:α1. αί άδελφαί σου] 9 εξω ζητοί>σίν σε.
33 κ:α\. άποκ:ριθε1.ς αύτο"iς λέγει, Τίς έστιν ή μήτηρ μου κα\. οί
άδελφοί [μου]; 34 κ:α\ περιβλεψάμενος τους περ\ αύτον κ:ύκ:λφ
κ:αί}ημένους λέγει, "Ιδε ή μήτηρ μου κα1. οί άδελφοί μου. 35 ος
[γαρ] aν ποιήση το θέλημα του θεου, ο{ηος άδελφός μου κ:α1.
άδελφΤ, κ:α\. μήτηρ έστίν.
The Parable of the Sower
(Μι

4

13.1-9;

Lk~.4-8)

Κα\. πάλιν ηρξατο διδάσκ:ειν παρα τΤ,ν θάλασσαν" και

συνάγεται προς αύτον οχλος πλε"iστος, rοστε αύτον εiς πλο"iον
έμβάντα κ:αθησθαι έν τη θαλάσση, και πίiς ό οχλος προς τΤ,ν

θάλασσαν έπι τflς γflς iΊσαν.

2 και έδίδασκ:εν αύτους έν

παραβολαtς πολλa κ:αt Ελεγεν αύτοtς έν τΤ1 διδαχft αύτοί>,
3 Άκούετε. ίδο-lι έξηλθεν ό σπείρων σπεtραι. 4 κ:α1. έγένετο

έν τφ σπείρειν ο μεν επεσεν παρα τΤ,ν όδόν, κ:αt 1Ίλθεν τα πετεινα
και κατέφαγεν αύτό.

5 και aλλο επεσεν έπ1. το πετρώδες οπου

ούκ: εlχεv γflv πολλήν, και εύθ-lις έξανέτειλεν διa το μη εχειν
βάθος γflς 6 και οτε άνέτειλεν ό ilλιος έκαυματίσθη κ:α1. δια το
μη εχειν pίζαν έξηράνθη. 7 και aλλο επεσεv είς τας άκάνθας,
και άνέβησαν αί &κανθαι και συνέπνιξαν αύτό, κα1. καρπον ουκ

180 205 597 700 892' 1006 1010 1071 1241 1292 1342 (1424 κρίματος)
1505 Byz [Ε F G Η Σ] Lect ίι'·' 1 νg"" syrr.h copbu'' eth slav //κολάσεως 1243
9
32 {C} σου κα\ αί άδελφαί σου Α D 180 700 1006 1010 1243 l 1841292
1514 (11552) Byz•' [Ε F Η] it•b.<•.ιιτ2 -• syr""'' s\aν'""//σου (.~eeMt 12.47;
Lk 8.20) tζ Β C L W Δ Θ f' f' 3 28 33 157 205 565 597 892 1071 1241 1292
1342 1424 1505 Byz•' [G Σ] Lect it'"'·'· 1·' 1 vg syr'r.h cop"·b" ann eth geo slaν'""
NIV REB EU ΤΟΒ ΒΤΙ
31 ή ... άδελφοί αύτο\ι Mk 6.3; Jn 2.12; Ac 1.14 35 ος ... tJευ\ι Jn 7.17: 9.31
4.1 Mk 3.7-9; Lk 5.1-3 2 έδίδασκεν ... πολλά Mt 13.34; Mk 4.33-34
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εδωκεv. 8 και &.λλα επεσεν είς τiiv γiΊv τiiv καλi~v και εδίδου
καρπον άναβαίνοντα και αύξανόμενα 1 και Εψερεν EV 2 τριάκον
τα και εv 2 έξήκοvτα κα1. εv 2 έκατόv. 9 και ελεγεν, 'Ός εχει ι1τα
'

Ι

ακουειν

'

f

ακουετω.

The Purpose of the Parables
(Μι

13.10-17:

Lk~9-10)

10 Και οτε εγένετο κατCι. μόνας, ηρώτων αύτον οί περl αύτον
σ-Uv τοις δώδεκα τCι.ς παραβολάς. 11 και ελεγεν αύτοις, Ύ μιv
το μυστήριον δέδοται της βασιλείας του θεοίJ· εκείνοις δε τοις
εξω ΕΥ παραβολαις τα πάντα γίνεται, 12 'ίνα
βλέποντες βλέπωσιν καl. μη ίδωσιν,
και άκούοντες άκούωσιν καl. μη συνιmσιν,
μήποτε έπιστρέψωσιν καl. άφεθfi αύτοiς.
The Parable of the Sower Explained
(Μι

13.18-23: Lk 8.11-15)

13 Καl. λέγει αύτοις, Ούκ οϊδατε τliv παραβολΤ~ν ταύτην, καl.
14 ό σπείρων τον λόγον
σπείρει. 15 οtτοι δέ εiσιν οί παρα τliv οδόν· οπου σπείρεται ό

πως πάσας τCι.ς παραβολCι.ς γvώσεσθε;

λόγος κα1. οταν άκούσωσιν, εύθ-Uς ερχεται ό Σαταν&ς καl. αϊρει

1
8 {C} κα\ αύξανόμενα Ν 8 1071 cop" // κα\ αύξανόμενον Α D L W Δ
892 cop"" // κα\ αύξάνοντα C Θ f' f' 1 28 33 157 180 205 597 700 1006 1010
1241 1243 1292 1342 1424 1505 Βγ: [Ε F G Η Σ] Leι'f geo slaν (κα\
αύξανόμενον or αύξάνοντα ίtΜ·'"'·"·'·•·"2 ·'·ι.""'' νg) // omit 565 579 828
2 8 {C} Εν ... ίiν ... ίiν (see 4.20) f'J /AD ίt"·'"'·"·ω.•.ι.ιιr2>.•. ι.ιq> νg syr" cop"" aπη
slaν // έν ... έν . _. έν f' 33 157 180 205 565 (579"" omit ίiφερεν ... έξήκοντα
καί) 597 828 892 1006 1010 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Βγz [Ε F G Η]
Lect (176) (1514) (/ 1552) syΓ' //εν ... εν ... εν Α C' D (W το εν ... το εν ...
το εν) Θ Σ // εiς ... είς ... είς Ν C"'d Δ 28 700 // εiς ... έν ... έν Β' (Β*
.ι•ίthοιιt accents) (L είς ... Εν ... Εν) (1071 οιnίt .~econd έν) REB

9 "'Ος ... άκουέτω Mt 11.15: 13.43: Mk 4.23: Lk 14.35: Re 2.7, 11. 17, 29: 3.6. 13, 22
10 ήρώτων ... παραβολάς Μτ 15.15: Mk 7.17 12 βλέποντες ... αύτο\ς ι, 6.9-10: Jn 12.40:
Ac 28.26-27
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τον λόγον τον έσπαρμένον είς αύτούς 3 •

4.16-23

16 καt οlιτοί είσιν οί

έπl. τα πετρώδη σπειρόμενοι, ο'1. οταν άκούσωσιν τον λόγον εύθυς
μετα χαρ&ς λαμβάνουσιν αύτόν, 17 καl. ούκ Εχουσιν pίζαν έν

έ.αυτοίς άλλα πρόσκαιροί είσιν, ε!τα γενομένης θλίψεως η
διωγμου δια τον λόγον εύθ-Uς σκανδαλίζονται.

18

κα! aλλοι

είσ!ν οί είς τaς άκάνθας σπειρόμενοι· οlιτοί είσιν οί τον λόγον
άκούσαντες, 19 καl. αί μέριμναι του αί&νος και ή άπάτη του
πλούτου καl. αί περl. τα λοιπα έπιθυμίαι είσπορευόμεναι συμ
πνίγουσιν τον λόγον κα! aκαρπος γίνεται. 20 κα1. έκε1νοί είσιν
οί έπl. τi~ν Ύflν τi~ν καλΤ,ν σπαρέντες, ο'ίτινες aκούουσιν τον λόγον
και παραδέχονται κα\. καρποφορουσιν Εν 4 τριάκοντα καl. Εν 4
f.ξήκοντα καl. Εν 4 έ.κατόν.
Α Lighι

under a Bushel

(Lk 8.16-18)

21 Καl. ελεγεν αύτοίς, Μήτι ερχεται ό λύχνος 'ίνα ύπο τον
μόδιον τεθ-f\ η ύπο τΤ,ν κλίνην; ούχ 'ίνα έπl. τΤ~ν λυχνίαν τεθ-f\;
22 ού γάρ έστιν κρυπτον έαν μη 'ίνα φανερωθ-f\, ούδε έγένετο
άπόκρυφον aλλ' 'ίνα ελθ-n είς φανερόν.
'

'

'

23 εϊ τις εχει d:ιτα

'

ακουειν ακουετω.

W f' JI·' 28 205 geo // έν αύτοίς Ν C L Δ 579 892 it'
syr"'"' cop"· ""pι) // έν ταίς καρδία~ς αύτ&ν (see
Mt 13.19) D Θ 33 157 180 565 597 700 1006 1010 1071 1241 1243
1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Σ] Lect it'·'"'·lhι.o.rιr'.;.ι,,.,•ι νg syr"·P'·' cop""P'
aπn slaν DHH? // άπο τiΊς καρδίας αύτ&ν (see Lk 8.12) Α (1387 έκ τfις) it' eth
4
20 {C} Εν ... Εν ... Εν (L έν ... Εν ... Εν) (W το Εν ... το Εν ... το Εν) Θ /AD
1

15 {C}

είς αύτούς Β

(είς αύτούς οι· έν αύτοίς

il""'· 1 bl.c.d.c.ι.ιr2 .;.1.._,ι

vg (it'"" υιnίι .~econd [ν) cop"'·"" ann elh geo 1 // έν ... έν ...

έν (Β 1424 υmίι .1·eco11c/ and ιhίrd έν) f 1 JI' 28 33 157 ] 80 205 565 579 597
700 892 1006 ΙΟΙΟ !071 1241 1243 1342 1505 Βγ::. [Ε F G Η] Lecι (11552
οmίι seco11d έν) syr<'·' REB //εν ... εν ... εν ΝΑ (Β* οιnίι .~eco11d a11d thίrd εν)
C2 (C'''d οmίι second εν) D Δ Σ // sυme ... some ... sυme cop'."
2

17 γενομένης ... σκανδαλίζονται Μι 26.31; Mk 14.27
19 άπάτη του πλούτου
19.23-24; Mk ΙΟ.23-24; Lk 12.15-21; 18.24-25 21 Μήτι ... λυχνίαν τεθji Μι 5.15;
Lk 11.33 22 Μι I0.26;Lk 12.2 23Μι11.15; 13.43;Mk4.9;Lk 14.35;Re2.7. 11.17.29;
3.6, 13, 22

Μι
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24 Καl. ελεγεν αύτοίς, Βλέπετε τί άκούετε. έν φ μετρφ
μετρείτε μετρηθήσεται ύμίν καl. προστεθήσεται ύμίν 5 • 25 ος
γι':ιρ εχει, δοθήσεται αύτ(f» καl. ος ούκ εχει, καl. ο εχει άρθήσεται
άπ' αυτοί>.
The Parable of the Growing Seed

26 Καl. ελεγεν, Οϋτως έστιν ή βασιλεία του θεου ώς aν
θρωπος βάλn τον σπόρον έπι της Ύilς 27 και καθεύδη και
έγείρηται νύκτα και ήμέραν, και ό σπόρος βλαστςt και μηκύ
νηται ώς ούκ οiδεν αύτός. 28 αύτομάτη ή γη καρποφορεί,
πρ&τον χόρτον είτα στάχυν είτα πλήρη[ς] σίτον 6 έν τφ στάχυϊ.

29 οταν δε παραδο'i ό καρπός, εύθυς άποστέλλει το δρέπανον'
οτι παρέστηκεν ό θερισμός.
The Parable of the Mustard Seed
(Μι

13.31-32: Lk 13.18-19)

30 Και ελεγεν, Π&ς όμοιώσωμεν τl-ιν βασιλείαν του θεοί> η έν
τίνι αύτl-ιν παραβολn θ&μεν; 31 ώς κόκκφ σινάπεως, ος οταν
σπαρn έπι της γης, μικρότερον ον πάντων τ&ν σπερμάτων τ&ν έπι
της γης, 32 και οταν σπαρn, άναβαίνει και γίνεται με'iζον
πάντων τ&ν λαχάνων και ποιε'i κλάδους μεγάλους, ωστε δύνα-

24 {Α} κα! προστεθήσεται ύμtν Ν Β C L Δ 700 892 it'"'·'·rr2·'·' 1 vg cop""P'
eth // κα\ προστεθήσεται ύμίν τοlς άκούουσιν Α (Θ περισσευθήσεται) 0107
0167 f1 f1 3 (28 προστεί!ήσεται γάρ/οr κα\ προστεί!.) (33 οmίι ύμίν) 157 180
205 597 1006 1010 1071 (1241 οπιίt καί) 1243 1342 1424 1505 Byz [Ε F Η
Σ] Lect (ίι' πιστεύουσιν for άκούουσιν) it• syr"·h cop"m". """' (arm) geo slaν //
τοίς άκούουσιν G 1292 11 omit D W 565 579 itb.d.e. ι vgm" cop"m' Cyprian
'28 {C} πλήρηςσίτον (C'νω πλΤjρες)Σ (13*)28 /211129211552 //πλήρη
σίτονΝΑC 2 LΔf1 f1 3 [= 13'] 33 157 180 205 579 597 100610101071 1241
1243 1342 1505 Byz [Ε F G Η] Lect geo //πλήρη τον σίτον Θ 565 700 892
1424 (σίτον or τον σίτον Irenaeus'") //πλήρης σίτος (Β πλΤjρες) aπn REB //
πλήρης ό σίτος D W
5

24
29

έν

...

μετρηθήσεται ύμiν Μι

άnοστέλλει

...

θερισμός

7.2: Lk 6.38 25 Mt 13.12: 25.29; Lk 19.26 27 Jas 5.7
Jl 3.13; Re 14.15 31 ώς ... σινάnεως Μι 17.20; Lk 17.6
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4.33--11

σθαι ύπο τf~ν σκιaν αυτου τa πετεινa του ο1>ρανου κατασκη
νοίJν.
The U se of Parables
(Μι

13.34-35)

33 Καl. τοιαύταις παραβολα'i:ς πολλα'i:ς έλάλει αύτο'i:ς τον
λόγον καθrος ήδύναντο άκούειν· 34 χωρl.ς δi: παραβολης ούκ
έλάλει αύτοίς, κατ' ίδίαν δi: τοις ίδίοις μαθητα'i:ς έπέλυεν πάντα.
The
(Μι

Calmiηg

of a

Sιonn

8.23-27; Lk 8.22-25)

35 Καl. λέγει αύτο'i:ς έν έκείνn τft ήμέρι;ι όψίας γενομένης,
Διέλθω~εν είς το πέραν. 36 καl. άφέντες τον οχλον παραλαμ
βάνουσιν αύτον ώς 1lν έν τίρ πλοίφ, κα\. &λλα πλο'i:α 1lν μετ'
αυτου. 37 καt γίνεται λα'iλαψ μεγάλη άνέμου κα\. τa κύματα
έπέβαλλεν είς το πλο'iον, rοστε Τ\δη γεμίζεσθαι το πλοiον.

38 καl. αυτος 1lν έν τft πρύμνη έπl. το προσκεφάλαιον καθεύδων.
καl. έγείρουσιν αύτον κα\. λέγουσιν αύτφ, Διδάσκαλε, ού μέλει
σοι οτι άπολλύμεθα; 39 καl. διεγερθεl.ς έπετίμησεν τφ άνέμφ

καl. ε'iπεν τft θαλάσσn, Σιώπα, πεφίμωσο. καl. έκόπασεν ό &νεμος
καl. έγένετο γαλήνη μεγάλη. 40 καl. εlπεν αύτο'iς, Τί δειλοί
έστε; οϋπω 7 εχετε πίστιν; 41 καt έφοβήθησαν φόβον μέγαν καt
ελεγον προς άλλήλους, Τίς &ρα οi)τός έστιν οτι καl. ό &νεμος καl.
ή θάλασσα ύπακούει αύτφ;

7
40 {Α} δειλοί έστε; οϋπω Ν Β D L Δ Θ 565 700 892* 1342 it'·'"·b·'·'·"2·'· 1
vg cop"'· 00 (eth) Augustine //δειλοί έστε οuτως; W (it'·q omίt οuτως) // οuτως
δειλοί έστε; οϋπω 'i)45 ';u f' f' 3 (28 omίt έστε) 205 (892' οuτως after έστε) aπη
geo' // δειλοί έστε οϋτως; πίi)ς ούκ Α C ΟΙ 67 33 157 180 597 1006 10 ΙΟ 1071
1241 1243 1505 Byz [Ε F G Η Σ] Lect (ίt') syrP'· h slav Basil BJ //δειλοί έστε,
όλιγόπιστοι; οϋπω 579 ( 1424 οuτως for οϋπω)

32

ύπό ... ι<ατασιcηνοuν

Eze 17.23: 31.6; Dn4.12. 21
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The Healing of the Gera!iene Demoniac
(Μι

8.28-34; Lk 8.26-39)

Καl fιλθον είς το πέραν της θαλάσσης είς τi~ν χώραν των

5

Γερασηνων 1 • 2 κα\. έξελθόντος αύτου έκ του πλοίου εύθi>ς
ύπήντησεν αύτφ έκ των μνημείων ιΧνθρωπος έν πνεύματι

άκαθάρτφ, 3 ος τi~ν κατοίκησιν εtχεν έν τοις μνήμασιν, και
ούδε άλύσει ούκέτι ούδεις έδύνατο αύτον δησαι 4 δια το
αύτον πολλάκις πέδαις κα1. άλύσεσιν δεδέσθαι κα\. διεσπάσθαι
ύπ, αύτου τας άλύσεις και τας πέδας συντετριφθαι, κα1. ούδεις
ϊσχυεν αύτον δαμάσαι· 5 κα1. δια παντος νυκτος κα\. ήμέρας έν

τοις μνήμασιν και έν τοις ορεσιν lιν κράζων και κατακόπτων
έαυτον λίθοις. 6 και ίδοον τον Ίησουν άπο μακρόθεν (δραμεν
καl προσεκύνησεν αύτφ 7 καl κράξας φωνή μεγάλη λέγει, Τί
έμο1. καl σοί, Ίησου υίr του θεου του ύψίστου; όρκίζω σε τον
θεόν, μή με βασανίσης. 8 (λεγεν γαρ αύτiρ, 'Έξελθε το πνευμα
το άκάθαρτον έκ του άνθρώπου. 9 κα\. έπηρώτα αύτόν, Τί
ονομά σοι; και λέγει αύτ<ρ, Λεγιοον ονομά μοι, οτι πολλοί έσμεν.
10, κα1. παρεκάλει αύτον πολλα ϊνα μη αύτα άποστείλη (ξω της
χωρας.

11 -;-Ην δε έκει προς τφ ορει άγέλη χοίρων μεγάλη βοσκομένη·
12 καl παρεκάλεσαν αύτον λέγοντες, Πέμψον ήμ<Χς είς τους
χοίρους, 'ίνα είς αύτους είσέλθωμεν. 13 και έπέτρεψεν αύτοις.
καl έξελθόντα τα πνεύματα τα άκάθαρτα είσilλθον είς τους
χοίρους, καl rορμησεν ή άγέλη κατα του κρημνου είς τi~ν
θάλασσαν, ώς δισχίλιοι, καl έπνίγοντο έν τi1 θαλάσση.
14 κα1. οί βόσκοντες αύτους (φυγον κα\. άπήγγειλαν είς τi~ν

πόλιν κα1. είς τους άγρούς κα\. iιλθον ίδειν τί έστιν το γεγονος
Γερασην&ν (see Lk 8.26) tζ* Β D it'"'·•·'·•.e.r.ιτz.;. ι,q,,ι νg cop" mss"'·'0
Juvencus // Γαδαρην&ν (see Μι 8.28) Α C /' 3 157 180 597 1006 1010
1243 1342 1505 Byz [Ε F G Η Σ] / 68 / 76 / 292 Ι 514 / 673 / 813 l 1223 l 1552
2
/AD syr"·" Diatessaron''' mss"'' ιοοπ,," // Γεργεσην&ν tζ L Δ Θ f' 28 33 205 565
579 700 892 1071 1241 1424 Lect syr' cop"" arm eth geo slaν Diatessaronaπn
Oήgen Hesychius // Γφyυστην&ν W syr""'' (Epiphanius ΓεργεσθΟ:ν)

' 1 {C}

0 ""'";

iiν\Jρωπος

2
υΊέ

...

ύψίστου

... άκα\Jάρτφ Mk 1.23 7 Τί ... ύψίστου 1Kgs17.18; Mk 1.24; Lk 4.34
Lk 1.32; 6.35 όρκίζω ... \Jεόν Μι 26.63
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5.15-28

15 και έ:ρχονται προς τον Ίησουν και θεωρουσιν τον δαιμονι
ζόμενον καθήμενον ίματισμένον και σωφρονουντα, τον έσχη
κότα τον λεγιώνα, καl. έφοβήθησαν. 16 καl. διηγήσαντο αύτο!ς
οί ίδόντες πώς έγένετο τφ δαιμονιζομένφ και περl. τών χοίρων.
17 καl. Τ\ρξαντο παρακαλεtν αύτον άπελθειν άπο τών ορίων
αύτών. 18 κα\. έμβαίνοντος αύτου είς το πλοtον παρεκάλει

fi.

αύτον ό δαιμονισθεl.ς 'ίνα μετ' αύτου
19 καl. ούκ άφfjκεν
αύτόν, άλλα λέγει αύτφ, 'Ύπαγε εiς τον οtκόν σου προς τους
σους καl. άπάγγειλον αύτο!ς οσα ό κύριός σοι πεποίηκεν καl.
ήλέησέν σε. 20 καl. άπfjλθεν καl. Τ\ρξατο κηρύσσειν έν ή1
Δεκαπόλει οσα έποίησεν αύτφ ό 'Ιησους, καl. πάντες έθαύμαζον.
Jairus" Daughter and the Woman Who Touched Jesus" Garment
(Μι

21

9.18-26: Lk 840-56)

Καl. διαπεράσαντος του Ίησου [έν τφ πλοίφ] 2 πάλιν είς το

πέραν συνήχθη οχλος πολυς έπ, αύτόν' κα 1. ilν παρα Π~ν
θάλασσαν. 22 καl. έ:ρχεται εtς τών άρχισυναγώγων, όνόματι
'Ιάϊρος, καl. ίδών αύτον πίπτει προς τους πόδας αύτου 23 καl.
παρακαλε'i αύτον πολλλ λέγων οτι Το θυγάτριόν μου έσχάτως
εχει, 'ίνα έλθών έπιί}jlς τας χε!ρας αύτn 'ίνα σωί}jl και ζή<ηΊ.

24

και άπfjλθεν μετ, αύτου.

Καl. ήκολούθει αύτφ οχλος πολ\Jς καl. συνέθλιβον αύτόν.
25 καl. γυνη σδσα έν pύσει α'ίματος δώδεκα Ετη 26 κα\. πολλα
παθουσα ύπο πολλών ίατρών καl. δαπανήσασα τα παρ, αύτfjς

πάντα καl. μηδΕ.ν ώφεληθε'iσα άλλα μaλλον είς το χε!ρον
έλθουσα, 27 άκούσασα περt του 'lησου, έλθουσα έν τφ οχλφ
οπισθεν Τ)ψατο του ίματίου αύτου· 28 έ:λεγεν γαρ οτι Έαν

2

21 {C}

του 'Ιησου έν τiρ πλοίφ Κ Α (Β omit τiρ)

C L (W του 'Ιησου

0107"• 0132 f" 33 157 180 579 597 892 1006 1010 1071
!241 1243 1292 (1342 add εiς Γεννησαρέτ after Ίησοί]) 1424 1505 Βγz [Ε F
G Η Σ] it'"'· r. 1 νg syr!'· '' cop"""'- rm''·"" eth slaν Aιιgustine //του 'Ιησου 'J)4;»• D Θ
f' 28 205 565 700 it'· b. '· "·' 112 · '· q. ,ι syr' aπη geo ΒΤΙ
αfterπλοίφ) Δ

19 'Ύπαγε ... σου Mt 9.6; Mk 8.26: Lk 5.24; 8.39 23 έλθών ... σωθji Mt 8.3; Mk 6.5:
7.32; 8.23, 25; Lk 4.40; 13.13; Ac 9.12. 17: 28.8 27 ilψατο ... αίιτοί> Μι 14.36: Mk 6.56

5.Ζ9-41

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

136

aψωμαι κ&ν των ίματίων αύτου σωθήσομαι. 29 και εύθυς
έξηράνθη ή πηy)~ του α'ίματος αύτης και εγvω τφ σώματι οτι

ϊαται άπο της μάστιγος. 30 και εύθ-Uς ό Ίησους έπιγνο-Uς έν
έαυτψ τi~ν έξ αύτου δύναμιν έξελθουσαν έπιστραφεις έν τψ
οχλφ ελεγεν, Τίς μου ηψατο των ίματίων; 31 και ελεγον αύτφ
οί μαθηταt αύτου, Βλέπεις τον οχλον συνθλίβοντά σε καl
λέγεις, Τίς μου ilψατο; 32 καl περιεβλέπετο ίδε'iν τi~ν τουτο
ποιήσασαν. 33 ή δε γυνη φοβηθε'iσα καl τρέμουσα, είδυ'iα ο

γέγονεν αύτη, ηλθεν καt προσέπεσεν αύτφ και ε'lπεν αύτφ πίiσαν
την άλήθειαν. 34 ό δε ε'lπεν αύτil, Θυγάτηρ, ή πίστις σου
σέσωκέν σε· υπαγε είς είρήνην καt ϊσθι ύγιης άπο της μάστιγός
σου.

35 'Έτι αύτου λαλουντος Ερχονται άπο του άρχισυναγώγου
λέγοντες οτι Ή θυγάτηρ σου άπέθανεν· τί ετι σκύλλεις τον
διδάσκαλον; 36 ό δε Ίησους παρακούσας 3 τον λόγον λαλού
μενον λέγει τφ άρχισυναγώγφ, Μη φοβου, μόνον πίστευε.
37 καl ούκ άφηκεν ούδένα μετ' αύτου συνακολουθησαι εί
μη τον Πέτρον καl Ίάκωβον καl Ίωάννην τον άδελφον 'Ιακώ
βου.

38 κα1. ερχονται είς τον οlκον του άρχισυναγώγου, καl.

θεωρε'i θόρυβον και κλαίοντας καl άλαλάζοντας πολλά,
39 και είσελθών λέγει αύτο'iς, Τί θορυβε'iσθε καl κ:λαίετε;
το παιδίον ούκ άπέθανεν άλλa καθεύδει. 40 κα\. κ:ατεγέλων
αύτου. αύτος δε έκ:βαλών πάντας παραλαμβάνει τον πατέρα του
παιδίου κ:αt τi~ν μητέρα και τους μετ' αύτου καt είσπορεύεται

οπου ην το παιδίον.

41 κ:αl κρατήσας της χειρος του παιδίου

·' 36 {Β} παραιωύσας Ν"· 2 Β L W Δ 892* it' // άκούσας (see Lk 8.50) Ν 1 D
Θ 0126 f' 28 205 565 700 892• 1342 1424 / 950 it'"'·• <.d. r.rrl. i. Ι.q νg cορ~-"" arm
eth geo slav EU? LB? // εύθέως άκούσας Α C 0131 f' 3 33 157 (180) 579 597
(828) 1006 ΙΟΙΟ !071 1241 1243 1292 1505 Byz [Ε F G Η (Ν) (Σ)] Lect (it')
syr"
... έξελθοϋσαν Lk 6.19 34 η πίστις ... σε Mk ΙΟ.52: Lk 7.50: 17.19 ϋπαγε είς
1.17; 20.42; 2Sm 15.9: 2 Kgs 5.19: Lk 7.50: Ac 16.36: Jas 2.16 37 Πέτρον.
'Ιακώβου Μι ΙΟ.2; 17.1; Mk 1.29; 3.16-17; 9.2: 13.3; 14.33; Lk 6. 14; 9.28: Ac 1.13 39 το ...
καθεύδει Jn 11. 1 1
30

ύ Ίησοϋς

είρήνην 1 Sm

s.,2-6.3
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)37

λέγει αύτft, Ταλιθα κ:ουμ, ο έστιν μεθερμηνευόμενον Το κ:ορά
σιον, σοl. λέγω, εγειρε. 42 κ:αl. εύθυς άνέστη το κ:οράσιον κ:αl.

περιεπάτει· tιν γaρ έτrον δώδεκα. κ:αl. έξέστησαν [εύθ\Jς] έκ:
στάσει μc:γάλη. 43 κ:αl. διεστείλατο αύτο'iς πολλa 'ίνα μηδεl.ς
γνο'i το\:ιτο, κ:αl. εlπεν δοθήναι αύτft φαγείν.
The Rejection of Jesus
(Μι Ι

6

aι

Nazareth

353-58; Lk 4. 16-30)

Καl. έξfιλθεν έκ:ε'iθεν κ:αl. Ερχεται είς τfιν πατρίδα αύτο\:ι, κ:αl.

άκ:ολουθο\:ισιν αύτφ οί μαθηταl. αύτου.

2 κ:αl. γενομένου σαβ
βάτου i)ρξατο διδάσκ:ειν έν τft συναγωγft, κ:αl. πολλοl. άκ:ούοντες
έξεπλήσσοντο λέγοντες, Πόθεν τούτφ τα\:ιτα, κ:αl. τίς ή σοφία ή
δοθε'iσα τούτφ, κ:αl. αί δυνάμεις 1 τοια\:ιται διa των χειρrον αύτου
γινόμεναι 1 ; 3 ούχ σbτός έστιν ό τέκτων, ό υίος 2 τfις Μαρίας καl.
άδελφος 'Ιακώβου κ:αl. Ίωσfιτος 3 κ:αl. 'Ιούδα κ:αl. Σίμωνος; καl. ούκ:

είσl.ν αί άδελφαl. αύτου ώδε προς ήμaς; και έσκ:ανδαλίζοντο έν

1 2 {C} καί αί δυνάμεις ... γινόμεναι Ν* Β (L 579 / 890 οmίι αί) 892 1342
cop 00 geo // καί αί δυνάμεις αί τοιαί!ται αί ... γινόμεναι Ν 1 Δ 33''" 11 "ίνα καί
δυνάμεις ... γίνωνται C* D (Θ 700 οιnίι καί) 180 597 / 68 / 637 / 813 / 1223
2
1
ίι(•Ι. "· " (iti. •· ' syr" οnιίt καί) syr"· (ρ.<Ι> arm ΤΟΒ // καί δυνάμεις ... γίνονται Α C 2
3
W f' f' (28 828 δυνάμεις τοιαίJται) 157 205 565 1006 1010 1071 (1241 αί
δυνάμεις) (1243 δυνάμεις τοσαϋται) 1424 1505 Βγz IE F G Η (Ν Σ αί
δυνάμεις)] Lect it'·'"' '·'·' vg slav // οτι καί δυνάμεις ... γίνονται 1292 (it'

οmίι καί)
2 3 {Α} τέκτων, ό υίός ΝΑ Β C D L W Δ Θ f' 28 157 180 205 597 892
1006 1010 107 1 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Β)'Ζ [Ε F G Η Ν Σ'] Lect ir'
1 2 1
100
1
0
·" ·• vg syr"·" (syr"' oιnit τέκτων ό) cop"·" geo' slav Celsus·"'
"''" // τοϋ
τέκτονος υίός καί (.~ee Μι 13.55) (1)' 5' 1d 13 ό υίός) (Σ'"d 565 579 οηιίt καί) f''
33"d 700 1 184 1387 1547 1890 (11627 it' vg""' ό υίός and οmίι καί) it"· '"' 0· '· '· ' 1
vg'"" cop"""'" (eth) geo 2 Origen
3
3 {Β} καί ΊωσΤ]τος Β D L Δ Θ f' 3 [828*] 33 565 579 700 1547 it' d
cop"'""· 00 // καί Ίωση Α C W f' 28 157 180 205 597 828' 892 1006 1010
1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Ν Σ] Leι·t cop"'"" arm
geo slaν // καί 'Ιωσήφ (see Μι 13.55) Ν 1514 it'"' •.•.r.1.•• 1 REB // οnιίt it'·"2• 1

41 σοί λέγω. Ι'γειρε Lk 7.14 43 διεστείλατο ... τuίιτο Mk 1.44; 7.36
6.2 τίς ή σοφία ... τούτψ Jn 7.15 3 ούχ ... Μαρίας Jn 6.42 ό υΊος ... Σίμωνος Mk 3.31

6.4-14
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αυτφ. 4 και ελεγεν αύτοίς ό ΊησοίJς οτι Ούκ εστιν προφήτης
&τιμος εί μη ΕΥ τn πατρίδι αύτου και ΕΥ τοις συγγενείJσιν αύτου
και ΕΥ τn οίκί\( αύτου. 5 και ούκ εδύνατο Εκεί ποιilσαι
ούδεμίαν δύναμιν, εi μη όλίγοις άρρώστοις επιθε\.ς τaς χείρας
εθεράπευσεν. 6 και εθαύμαζεν διa την άπιστίαν αύτrον.
The Mission of the Twelve
(Μι

10.1. 5-15: Lk9.l-6)

Κα\. περιηγεν τaς κώμας κύκλφ διδάσκων. 7 καl προσκα
λείται τους δώδεκα και Τ\ρξατο αύτο-Uς άποστέλλειν δύο δύο καl.
έδίδου αύτο1ς εξουσίαν των πνευμάτων των άκαθάρτων' 8 και
παρήγγειλεν α\Jτοi:ς ϊνα μηδf:ν αϊρωσιν είς όδον εi μη pάβδον
μόνον, μη &ρτον, μη πήραν, μη είς την ζώνην χαλκόν, 9 άλλ'
ύποδεδεμένους σανδάλια, καl μη ένδύσησθε δύο χιτώνας.
10 κα\. ελεγεν αύτο1ς, 'Όπου εαv εiσέλθητε εiς οiκίαν, έκε1
μένετε εως &ν εξέλθητε έκε1θεν. 11 κα\. ος &ν τόπος μη δέξηται
ύμδ:ς μηδf: άκούσωσιν ύμrον, ΕΚΠΟρευόμενοι Εκε"iθεν εκτινάξατε
τον χοίJν τον ύποκάτω των ποδών ύμrον είς μαρτύριον αύτοίς.
12 Και εξελθόντες έκήρυξαν 'ίνα μετανοrοσιν, 13 και δαιμό
νια πολλa f,ξέβαλλον, και Τ\λειφον ελαίφ πολλούς άρρώστους
και εθεράπευον.
The Death of John the Baptist
(Μι

14. 1·12: Lk 9. 7-9)

14 Και Τ\κουσεν ό βασιλεύς ΉρciJδης, φανεpον γaρ f_γένετο το
ονομα α\Jτου, και Ελεγον 4 οτι 'Ιωάννης ό βαπτίζων έγήγερται ΕΚ

' 14 {Β} κ:α! Ελεγον Β Nνid W 1514 it" ' '· 112 vgm" cop~'"' Augustine // κ:αl.
ελεγεν ΝΑ C L Δ Θ 0269 f' f" 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006
4 Ούκ .. πατρίδ1 αύτοίι Jn 4.44 5 όλίγοις ... έ1~εράπευσεν Μι 14.14; Mk 6.13 έπ1θrίς ...
9.18: Mk 5.23: 7.32: 8.21. 25; Lk 4.40: 13.13: Ac 9.12. 17; 28.8 7 ίlρξατο
... δύο δύο Lk 10. Ι 8-9 παρήγγειλεν . σανδάλια Lk ΙΟ.4 10 "Όπου .. έκείθεν Lk ΙΟ.7
11 έκτινάξατε .. ύμών Lk ΙΟ.11: Ac 13.51 είς μαρτύριον αύτοiς Μι 8.4: 10.18: Mk 1.44;
13.9: Lk 5.14 13 ίlλειφον έλαίφ Jas 5.14 πολλοuς ... έθεράπευον Μι 14.14: Mk 6.5
14-15 κα\ €λεγον ... προφητών Μι 16.14: Mk 8.28: Lk 9.19
έθεράπrυσεν Μι
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6.15-22

νεκρ&ν καl. διa το\>το ένεργο\>σιν αί δυνάμεις έν αυτφ.
15 &.λλοι δε ελεγον οτι 'Ηλίας έστίν· aλλοι δε ελεγον οτι

προφήτης ώς εiς τ&ν προφητ&ν. 16 άκούσας δε ό Ήρφδης
'έλεγεν, "Ον έγώ άπεκεφάλισα Ίωάννην, οtτος ηγέρθη. 17 Αύ
τος γaρ ό Ήρφδης άποστείλας έκράτησεν τον Ίωάννην καl

'έδησεν αύτον έν φυλακfl διa Ήρφδιάδα τΤ~ν γυναικα Φιλίππου
του άδελφου αύτου, οτι αύτΤ~ν έγάμησεv- 18 ελεγεν γaρ ό
Ίωάννης τiρ Ήρφδη οτι Ούκ εξεστίν σοι 'έχειν τΤ~ν γυναικα του
άδελφο\> σου. 19 ή δε Ήρφδιaς ένειχεν αύτiρ καl. ilθελεν
αύτον άποκτε'iναι, καl ούκ ήδύνατο· 20 ό γaρ Ήρφδης έφο
βε'iτο τον Ίωάννην, είδώς αύτον &.νδρα δίκαιον κα! &γιον, καl
συνετήρει αύτόν, καl. άκούσας αύτοίJ πολλλ ήπόρει, καl. 5 ήδέως
αύτου ilκουεν. 21 Καl. γενομένης ήμέρας εύκαίρου οτε Ήρφ
δης τοις γενεσίοις αύτου δε'iπνον έποίησεν τοις μεγιστ&σιν
αύτου καl. το\ς χιλιάρχοις καl. τοις πρώτοις τΤ\ς Γαλιλαίας,
22 καl. είσελθούσης της θυγατρος αύτου Ήρφδιάδος 6 καl.

όρχησαμένης J1ρεσεν τiρ Ήρφδη κα! το'iς συνανακειμένοις. εt
πεν ό βασιλε-Uς τiρ κορασίφ, Αϊτησόν με ο έaν θέλης, καl δώσω

1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz

[Ε

FG

Η Σ] Lect

(1253

κα\

ε'iπεν) it'"'·'·'·'·'-Y·' 1 νg syr'·•·h·P"1 cop'"'""·"'' ann eth geo 1·A slav Ps-Justin'ω // καi.
έλέγοσαν D 11 omit geo 8
5
20 {C} ήπόρει, καί ~ Β L (W ήποpε\το, καί) Θ cop~ "" 11 έποίει. καί Α C D

f' 33 Ι 57 Ι 80 205 565 579 597 700 892 1006 1010 107 ι 124 ι 1243 1292

l 342 1424 1505 (1866) Byz [Ε F G Η Ν Σ] Lect it'" ''"'· "·' u. ι. " 2· • '· q. ,ι νg syr'· Ρ· "· "''
eth geo' slav // & έποίει, καί f" 28 ann // οιnίι Δ copho'"'
6
22 {C} θυγατρος αύτου Ήρφδιάδος ~ Β D L Δ 565 (arm) // θυγατpος
αύτης της Ήρφδιάδος Α C (W 1253 onιit τiiς) Θ Γ' 28 33 157 180 565 579
597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 B_v: [Ε F G Η
1
Ν Σ] Lect it"" "2 · '· 1 "-' νg syτh slav // θυγατρος της Ήρφδιάδος f' 205 it'""· "·'· r
syr' Ρ "''' cop" "'' eth geo GNB REB EU LB BJ ΤΟΒ ΒΤΙ DHH
17-18 Lk 3.19-20

18

Ούκ [ξεστιν

...

σου

Lv 18.16
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σοι·

23

140

και rομοσεν αύτn [πολλά]7, 'Ότι 8 έάν με αίτήσης δώσω

σοι εως ήμίσους τflς βασιλείας μου. 24 και έξελθουσα εiπεν
τn μητρ1. αύτης, Τί αίτήσωμαι; ή δε εiπεν, Τi,ν κεφαλ1,ν 'Ιωάννου
του βαπτίζοντας. 25 και είσελθουσα εύθυς μετα σπουδflς
προς τον βασιλέα ήτήσατο λέγουσα, Θέλω 'ίνα έξαυτflς δ<ρς

μοι έπ1. πίνακι τ1,ν κ:εφαλ1,ν 'Ιωάννου του βαπτιστου. 26 και
περίλυπος γενόμενος ό βασιλευς• δια τους ορκους και τους
άνακ:ειμένους ούκ: ήθέλησεν άθετflσαι αύτήν· 27 καt εύθυς
άποστείλας ό βασιλευς σπεκ:ουλάτορα έπέταξεν ένέγκαι τi,ν
κεφαλi~ν αύτου. και άπελθών άπεκεφάλισεν αύτον έν τn φυλακfl
28 και ΤΊνεγκ:εν τ1,ν κ:εφαλ1,ν αύτου έπι πίνακι και ίίδωκεν αύτ1,ν
τφ κ:ορασίφ, καt το κοράσιον ίίδωκ:εν αύτ1,ν τn μητρt αύτflς.

29 και άκ:ούσαντες οί μαθηταt αύτου 1Ίλθον καt ηραν το πτώμα
αύτου κ:αl ίίθηκ:αν αύτο έν μνημείφ.
The Feeding of the Fi νe Thousand
(Μι

14.13-21; Lk

9.ΙΟ-17;

Jn 6.1-14)

30 Και συνάγονται οί άπόστολοι προς τον Ίησουν κ:αt
άπήγγειλαν αύτφ πάντα οσα έποίησαν και οσα έδίδαξαν.

7

23 { C} αύήl πολλά ςp"'"d D Θ 565 700 it1"· bJ." rr2. '- q vgm" aπη // αύτfί Ν Α 8
(C·"d W Ι 1016 /1omoίoteleuton) Δ fι 3 33 157 180 579 597 892 1006 1010

C 2 'ω

1071124112431292134214241505Byz[EFGHNΣ]Lecrit""''rιvg

syr"·" cop""'"·"" eth geo slav Chrysostom NIV REB EU LB BJ ΤΟΒ //πολλά
28 // οηιίt L (f' 205 syr' add ιcαί rομοσεν αύτfί after βασιλείας μου) cop"m'·"'m'
~ 23 {C} ο τι σrοτι <μ• 5 ΒΔ 33* 1241 134211271211189011074// οτι ο
ΝΑ L Θ f' 3 28 33' 157 180 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1243 1292
1424 1505 Byz [Ε F G Η Ν Σ] Lec·t it"-""'·b.c.d.r.cr2., t.q vg aπη eth geo slav
Chrysostom; Ambrose // εϊ τι D // for c·,;d W f' 205 conιpare footnote 7; C 2
illegible
'26 C: GNB

Ν!ν NRSν

REB LB BJ NBS

ΤΟΒ ΒΤΙ

DHH

23 'Ότι ... αίτή"]lς ... βασιλείας μου Est 5.3. 6; 7.2 29 ilραν ... μνημείφ Μι 27.59-60;
Lk 23.52-53; Jn 19.38. 41 30 Lk 10.17

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

J41

31

6.31-41

και λέγει αύτο'iς, Δευτε ύμε'iς αύτοι κατ' ίδίαν είς Εpημον

τόπον και άναπαύσασθε όλίγον. ilσαν γaρ οί έρχόμενοι και οί
ύπάγοντες πολλοί, και ούδε φαγε'iν εύκαίρουν.

32

και άπ

ηλθον έν τφ πλοίφ είς ερημον τόπον κατ' ίδίαν. 33 και εlδον
αύτούς ύπάγοντας και έπέγνωσαν πολλοι και πεζή άπο πασ<Ι:ιν
τών πόλεων συνέδραμον έκε'i και προηλθον αύτούς9.

34

και

έξελθrον εiδεν πολύν οχλον και έσπλαγχνίσθη έπ' αύτούς, οτι
ίΊσαν ώς πρόβατα μη εχοντα ποιμένα, και Τ\ρξατο διδάσκειν
αύτούς πολλά.

35 Και +\δη &ρας πολλilς γενομένης προσελ
θόντες αύτφ οί μαθηται αύτου ελεγον οτι 'Έρημός έστιν ό τόπος
και +\δη &ρα πολλή· 36 άπόλυσον αύτούς, ϊνα άπελθόντες είς
τούς κύκλφ άγρούς και κώμας άγοράσωσιν έαυτο'iς τί φάγωσιν.
37 ό δε άποκριθεις εtπεν αύτο'iς, Δότε αύτο'iς ύμε'iς φαγε'iν. και
λέγουσιν αύτφ, Άπελθόντες άγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων
aρτους καl δώσομεν αύτο'iς φαγε'iν; 38 ό δε λέγει αύτο'iς,
Πόσους &ρτους εχετε; ύπάγετε ϊδετε. και γνόντες λέγουσιν,
Πέντε, καl δύο ίχθύας. 39 και έπέταξεν αύτο'iς άνακλ'iναι
πάντας συμπόσια συμπόσια έπ1. τφ χλωρφ χόρτφ. 40 και
άνέπεσαν πρασιαι πρασια1. κατa έκατον και κατa πεντήκον
τα. 41 και λαβών τούς πέντε &ρτους καί τούς δύο ίχθύας
άναβλέψας εiς τον ούρανον εύλόγησεν καl κατέκλασεν τούς

9
33 {Β} έκεί κα\ προfiλθον αύτούς Ν Β (Ο l 87''d οmίι έκεί) 157 892 1342
/ 770 (/ 950 αύτοίς) / 1780 it'"'· 1 vg (syr<') (cop'" 00 ) geo 2 slav Augustine // έκε!
κα\ προσfjλθον αύτούς L (Δ Θ αύτοίς) (13 προσfiλθεν) 579 1241 (1424
οιnίι έκεί) / 184 / 211 / 384 / 387 1773 arm // έκεί καl συνfiλθον αύτοίJ D (28
700 αύτφ) (565 ir'· rr2. '- ' 1 iιλθον) it• // κα\ iιλθον έκεί f1 (it') //προς αύτο-Uς κα\
συνfiλθον προς αύτόν 33 // έκε'i κα\ προfiλι~ον αί>το-Uς κα\ συνfiλθον προς
αύτόν ςμιw••d (Α συνέδραμον jor συνfiλθον) (f 1' συνεισfiλθον προς αύτούς)
157 180 597 (1006 1010 1243 προσfiλθον) 1071 1292 (1505 προσfiλθον
α11dπρος αύτοίς) Byz [Ε F G Η (Ν) (Σ)] /68 /673/813/1223 /AD it'·<qJ syr"
eth geo' // έκεί W 205 it' (syr' oιnit)

31 ούδΕ: ... εύκαίρυυν Mk 3.20 34 εiδεν ... έπ' αύτούς Μι 9.36; 15.32; Mk 8.2 i\σαν ...
Nu 27.17; 1 Kgs 22.17; 2 Chr 18.16; Eze 34.8; Zch \0.2; Jdιh 1 l.19; Μι 9.36
35-44 Μι 15.32-38; Mk 8.1-9
ποιμένα
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&ρτους καt έδίδου τοις μαθητα1ς [αύτου] ΙΟ ϊνα παρατιθώσιν

αύτο'iς, καt τους δύο ίχθύας έμέρισεν πCισιν.

42

καt εφαγον

πάντες καt έχορτάσθησαν, 43 καt ηραν κλάσματα δώδεκα
κοφίνων πληρώματα καt άπο τών ίχθύων. 44 καt ησαν οί
φαγόντες [τους aρτους] 11 πεντακισχίλιοι aνδρες.
οπ the Water
(Mt 14.22-23: Jn 6.15-21)

Walking

45 Κα1. εύθυς ήνάγκασεν τους μαθητaς αύτου έμβΤιναι είς το
πλο1ον κα1. προάγειν είς το πέραν 12 προς Βηθσαϊδάν, ίfως αύτος
άπολύει τον οχλον. 46 καt άποταξάμενος αύτο1ς άπΤιλθεν είς
το ορος προσεύξασθαι.
έν μέσφ τiΊς θαλάσσης,

47 κα1. όψίας γενομένης ην 13 το πλο1ον
κα1. αύτος μόνος έπt της γiΊς. 48 και

ίδων αύτους βασανιζομένους έν τφ έλαύνειν, ην γaρ ό aνεμος
έναντίος αύτο1ς, περt τετάρτην φυλακ:Ί,ν της νυκτος fρχεται προς
αύτους περιπατών έπt τiΊς θαλάσσης καt Τ]θελεν παρελθεΊν
αύτούς. 49 οί δf. ίδόντες αύτον έπt τiΊς θαλάσσης περιπατοl>ν
τα εδοξαν οτι φάντασμά έστιν, καt άνέκραξαν· 50 πάντες γaρ

10
41 {C} μαθηταίςαύτου '}) 4 ' AD WΘ f 1 f 11 28 157 180 205 565 597 700
2
1006101010711243129213421505Byz[EFGHNΣ]Lectit"·'"'"·'r.rr .'- 1 •
1
" ' vg syr' Ρ" cop''"'" eth geo slav'"" // μαθηταίς (.~ee Μι 14.19: Lk 9. 16) Ν Β L

Δ 0187"rt 33 579 892 1241 142412111384 /38717701773195011780 ir1
cop"'""· "" arm slav'"" REB EU LB ΤΟΒ
11 44 {C} τοuς iiρτους Α Β L Δ 13 33 157 180 579 597 828 892 1006 1010

1071124112431292134214241505Byz[EFGHNΣ]Lect(it'addet

pisces) it' syrP" cop"' eth (geo) slav // omit ~ee Μι 14.21) '})45 Ν D W Θ f 1 jΙJ 28
205 565 700 it'·'"'·""-''2·'·'-'-' 1 vg (syr') cop" arm NIV
12
45 {Α} είς το πέραν (see Μι 14.22) ΝΑ Β D L Δ Θ f') 28 33 157 180
565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz
[Ε F G Η Ν Σ] Lect it"· "'"· b. '· d. r. ''2· '·' vg syrr·" cop" arm eth geo 2 slav
Oιigen // omit ')) Sνid W f 1 205 it" syr' geo 1 NIV
13 47{Β}1ιv ΝΑ Β L WΘ f' 1 33 157 180 565 579 597 700 892 10061010
1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Ν Σ] Leι·ι it""'· ,._ r. 1• ,. ' 1 vg
syr'· r "cop"' "° arm eth geo 1 slav Augustine // 1ιv πάλαι'})" D f 1 28 205 it" b. •. η 2 .'
vg'"" geo 2 REB ΒΤΙ DHH // omit Δ
4

46

άπfιλθεν

...

προσεύξασθαι

Mk 1.35; Lk 5.16; 6. 12; 9.28 49

[δοξαν

...

έστιν

Lk 24.37
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6.51-7.2

αύτον εiδον κα1. έταράχθησαν. ό δε εύθυς έλάλησεν μετ' αύτών,
καt λέγει αύτο"iς, Θαρσε"iτε, έγώ είμι· μη φοβε"iσθε . 51 κα1.
άνέβη προς αύτους εiς το πλο'i:ον κα1. έκόπασεν ό aνεμος, κα1.
λίαν [έκ περισσου] έν έαυτοίς 14 έξίσταντο 15 • 52 ού γaρ συν

ηκαν έπ1. τοις &ρτοις, άλλ' -ίlν αύτών ή καρδία πεπωρωμένη.
The Healing of the Sick
(Μι

ίπ

Gennesaret

14.34-36)

53 Κα1. διαπεράσαντες έπ1. τf~ν γΤ\ν -ίlλθον εiς ΓεννησαρΕτ κα1.
προσωρμίσθησαν. 54 και έξελθόντων αύτών έκ του πλοίου
εύθυς έπιγνόντες αύτον 55 περιέδραμον ολην τΤ,ν χώραν έκεί
νην κα1. ηρξαντο έπ1. τοις κραβάττοις τους κακώς εχοντας
περιφέρειν οπου ilκουον οτι έστίν. 56 κα\ οπου αν είσεπο
ρεύετο εiς κώμας η εiς πόλεις η είς άγρούς, έν τα"iς άγορα'iς
έτίθεσαν τους άσθενουντας κα1. παρεκάλουν αύτον 'ίνα καν του
κρασπέδου του ίματίου αύτου aψωνται· και οσοι &ν ilψαντο
αύτου έσφζοντο.
The Tradition of the Elders
ΙΜ<

7

15.1-20)

Κα1. συνάγονται προς αύτον οί Φαρισα'iοι καί τινες τών

γραμματέων έλθόντες άπο 'Ιεροσολύμων.

2 κα1. ίδόντες τιν.Χς

" 51 { C} λίαν έκ περισσο\J έν έαυτοίς Α Γ' 33 157 180 205 579 597 1006
1010 1071 1241 1243 1292 1424 1505 Byz [Ε F G Η (Σ)] Lect ίt'· (ou,) ω d r <Τ2 '·
1"' vg syr" slav //λίαν έν έαυτοίς Ν 8 (L αύτοίς) Δ 892 1342 (syr' Ρ)
geo' // περισσ&ς έν έαυτοίς D (W 28 έκ περισσο\J) (f' έκ περισσώς) (565,
buι see also footιιote 15) 700 it" // περιέσωσεν αύτοuς καί Θ // περιέσωσεν
αύτοuς καl λίαν έκ περισσου έν ί:αυτοίς Φ
15
51 {8} έξίσταντο Ν 8 L Δ 28 892 1342 it'- ''2· ;_' vg syr' cop''· "" geo // έξ
επλήσσοντο f' 205 Diatessaron""n // έξίσταντο κα! έθαύμαζον Α D W Θ jiJ
33 157 180 (565, but add λίαν έν έαυτοίς α 2'"1 tinιe) 579 597 700 1006 1010
1071 1241 1243 1292 (1424) 1505 Byz. [Ε F G Η Nv;d Σ] Lect it"''"'"-"'"""''

vg"'" syr"· h

aπη

eth slav

51 έκόπασεν ό iiνεμος Mk 4.39
Μι 9.20; Mk 5.27; Lk 8.44

7.2 Lk Ι 1.38

52 Tiv ... πεπωρωμένη Mk 8.17

56 "ίνα ... ίiψωνται

7.3·7
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των μαθητων αύτου οτι κοινα'iς χερσίν, τουτ, εστιν ανιπτοις,
έσθίουσιν το-Uς aρτους 3 - οί γaρ Φαρισα1οι καl. πάντες οί
Ίουδαtοι έaν μη πυγμj1 1 νίψωνται τaς χε1ρας ούκ έσθίουσιν,

κρατοuντες τl~ν παράδοσιν των πρεσβυτέρων' 4 καl. άπ' άγο
ρας2 έaν μη βαπτίσωνται 3 ούκ έσθίουσιν, καl. ϋ..λλα πολλά έστιν
α παρέλαβον κρατε'iν' βαπτισμο-Uς ποτηρίων καl. ξεστων καl.
χαλκίων [καl. κλινων ]4 - 5 καl. έπερωτωσιν αύτον οί Φαρισα1οι
καl. οί γραμματε1ς, Διa τί ού περιπατοuσιν οί μαθηταί σου κατa
τl~ν παράδοσιν των πρεσβυτέρων, άλλa κοινα1ς χερσl.ν έσθίου

σιν τον aρτον; 6 ό δε εlπεν αύτοίς, Καλως έπροφήτευσεν
Ήσα·iας περl. ύμων των ύποκριτων, ώς γέγραπται [οτι]

Ο~τος ό λαός τοiς χείλεσίν με τιμ~,
ή δi καρδία αύτων πόρρω άπέχει άπ' έμου·

7

μάτην δi σέβονταί με

διδάσκοντες διδασκαλίας έντάλματα άν-θρώπων.

'3 {Α} πυγμfi Α Β (D) L Θ 0131 0274 f1f''28 33 157 180 205 565 (579)
597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η
Σ] Lect it'· rr2. ;, 4 ·" syr"'"' arm geo slav Origen Epiphanius // πυ1(Vά Ν W it'h). '·' vg
syr"·" cop"" (eth) // πυ1(\Ιά πυγμfi it'"' // ιnomento it', primo itd // oιnit Δ syr' cop"
REB
./
2 4 {Α} aγορ&.ς 'J)45 'id ΝΑ Β L Δ Θ f' f' 1 28 33 157 180 205 565 579 597
700892100610101071124l l24312921342142415058yz[EFGHN
Σ] Leα νg syr'·P·h cop"m''.bo eth slav Origen // aγορ&.ς οταν iiλθωσιν D (W καί
aπ' aγορ&.ς δέ) it'""""·'·d·'"'2·'· 1·4·" νg"'" (cop"""') arm geo NIV EU? LB? BJ?
NBS? ΤΟΒ? ΒΤΙ DHH?
1
4 {Β} βαπτίσωνται Α D W Θ f' f" 28 33 157 180 205 565 579 597 700
892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η Ν Σ] Lect
it'·""""·'·""-''2 ·;,Ι.q,,I vg syr'·'·" cop"" aπn eth slav Origen // βαπτίζωvται F ι
Δ // pαvτίσωνται Ν Β cop" geo BJ
4
4 {C} κα1. χαλκίωv καί κλιv&v Α D W Θ f' f 13 28' 33 157 180 205 565
579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1424 1505 Byz [Ε F G Η
ΣJ Lect it"""""·'·"·'·"2·i.1.,.r,1 1 vg syr"·" cσp~"'" arm eth geo slav Origen//καί
χαλκίωv ςp• 5 vid Ν Β L Δ 28* 1342 /292 cop"'"''·"" NIV NRSV REB EU BJ
ΤΟΒ // σmit syr
4 βαπτισμοi.>ς ... χαλκίων Mt23.25; Lk 11.39

6-7 οiJτος ... άνθρώπων ls29.13 Lxx
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7.Η· IR

8 άφέντες τi~ν έντολi~ν του θεου ιφατε'iτε τi~ν παράδοσιν των
άνθρώπων. 5 9 Καl. Ελεγεν αύτο'iς, Καλ&ς άθετε1τε τi~ν έντολi~ν
τοu θεου, 'ίνα τi~ν παράδοσιν ύμων στήσητε 6 • 10 Μωϋσf1ς γCιρ
εiπεν, Τίμα τον πατέρα σου καl. τiιν μητέρα σου, καί, Ό
κακολογων πατέρα η μητέρα -θανάτφ τελευτάτω. 11 ύμε'iς
δ( λέγετε, ΈCιν εϊπn aνθρωπος τι'ρ πατρl. η τn μητρί, Κορβaν, ο
έστιν, Δ&ρον, ο έaν έξ έμου ώφεληθtlς, 12 ούκέτι άφίετε αύτον
ούδ(ν ποιflσαι τι'ρ πατρl. η τft μητρί, 13 άκυρουντες τον λόγον

του θεου τn παραδόσει ύμων

nπαρεδώκατε·

καl. παρόμοια

τοιαίJτα πολλa ποιε'iτε.
14 Κα1. προσκαλεσάμενος πάλιν τον οχλον ελεγεν αύτοις,
Άκούσατέ μου πάντες καl σύνετε. 15 ούδέν έστιν εξωθεν του
άνθρώπου είσπορευόμενον είς αύτον ο δύναται κοινωσαι αύτόν,
άλλa τa έκτου άνθρώπου έκπορευόμενά έστιν τa κοινοuντα τον

aνθρωπον. 7 17 Καl οτε εiσftλθεν εiς οiκον άπο του οχλου,
έπηρώτων αύτον οί μαθηταl. αύτου τi~ν παραβολήν.
5

18 καl.

7-8 {Α} άvθρώπωv. άφέvτες ... άνθρώπων. 1).\45 Κ Β L W Δ 0274 f' 205

(LecfP'·AD end so the perίcope) cop"'·"° arrn geo Basil // άνθριοπων. άφέντες ...
άνθρώπων· βαπτισμοuς ξεστών καί ποτηρίων καί fι.λλα παρόμοια τοια\Jτα
πολλα ποιε"iτε. (Α οmίι aλλα) f'' 33 ( 157) ( 180) 579 597 700 892 l 006 1010
1071 1241 1243 1292 (1342 add υnly βαπτισμοuς ποτηρίωv καί ξεστών καί
χαλκίων) 1424 1505' (1505* il/egible) B)·z [Ε (F) G Η Σ] Leι·fP' ίt;'"' '·' νg (syr" h)
(copbo'"') eth slaν Augustine 11 άνθρώπων. βαπτισμοuς ξεστών καί ποτηρίων καί
fι.λλα παρόμοια &ποιείτε τοια\Jτα πολλίχ άφέντες ... άνθρώπων. D (Θ 28 565
.~aιne »'ords wiιh sonιe ιranspυsition:>) it•.h.c.d.rr2·'·"·' 1 11 άνθρώπων. (οnιίι ι•er~·e 8;

see Mt 15.3) syr'

9 {D} στήσητε D W Θ f' 28 205 565 it"· h. '· <•ι. 1· " 2· '· "· ' 1 syr' Ρ Didymus•"b;
Cyprian Zeno Gregory-Elνira Jerome 11 τηρήσητε Κ Α L Δ f'' 33 157 180 579
700892100610101071124112431292 13421424 l505Byz[EFGHΣ]
Lecι it'"'·' νg syr" cop"'·bo eth slaν Augustine NIV REB EU BJ ΤΟΒ 11 τηρf\τε Β
7
15 {Α} υmίι verse 16 Ν Β L Δ* 0274 28 1342 Lect 112 cop"'"" 1>ο 1"
geo' 11 include vene 16 εΪ τις εχει οοτα άκούειν άκουέτω (see 4.9, 23) Α D
W Δ' Θ f' f' 3 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1241 1243•
(1243* omit J:ιτα) 1292 1424 1505 Byz [Ε F G Η Σ] Lect' 12 [A" it;'.;"''·h·'·" r.rr2 '·'·"·
~- ' 1 νg syr'· p. h. Ρ' 1 cop~'""· οοΡ' arm eth geo 2 slaν BJ ΒΤΙ 11 inclιιde ό εχων οοτα
6

10 Τίμα ...
20.9) 17

(Lν

μητέρα σου Εχ
έπηρώτων

...

20.12;

Dι5.16

παpαβολήν

(Mk J0.19; Eph6.2) Ό ...
Mt 13.36; Mk 4.10: Lk 8.9

τελευτάτωΕχ

21.17
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λέγει αύτο1ς, Οϋτως και ύμε'iς άσύνετοί έστε; ού νοε1τε οτι παν το
i:'ξωθεν είσπορευόμενον είς τον &νθρωπον ού δύναται αύτον
κοινώσαι 19 οτι ούκ είσπορεύεται αύτου είς Π,ν καρδίαν άλλ'
είς τf~ν κοιλίαν, καl. είς τον άφεδρώνα έκπορεύεται, καθαρίζων 8
πάντα τα βρώματα;• 20 i:'λεγεν δε οτι Το έκ του άνθρώπου
έκπορευόμενον, έκε1νο κοινο'i τον &νθρωπον.

21 εσωθεν γαρ
έκ της καρδίας τών άνθρώπων οί διαλογισμοι οί κακοι έκπο
ρεύονται, πορνε'iαι, κλοπαί, φόνοι, 22 μοιχε1αι, πλεονεξίαι,
πονηρίαι, δόλος, άσέλγεια, όφθαλμος πονηρός, βλασφημία,
ύπερηφανία, άφροσύνη· 23 πάντα ταίJτα τα πονηρa εσωθεν
έκπορεύεται και κοινο1 τον &νθρωπον.
The Syrophoenician Woman's Faiιh
(Μι

15.21-28)

Έκε1θεν δε άναστaς άπilλθεν εiς τa ορια Τύρου 9 • και
είσελθών είς οίκίαν ούδένα ilθελεν γνώναι, και ούκ ήδυνήθη

24

λαθειv- 25 άλλ' εύθ-Uς άκούσασα γυνΤ~ περι αύτου, fις εlχεν το
θυγάτριον αύτης πνε\Jμα άκάθαρτον, έλθο/)σα προσέπεσεν προς
το-Uς πόδας αύτου· 26 ή δε γυνf~ 1lν Έλληνίς, Συροφοινίκισσα

άκούειν άκουέτω 1071(/68ι 12 176ι 12 /184 112

tίme εϊ τις Εχει

/673 112 / 813 112 Ι l22J'i2,butthe2'"'

... )

" 19 {Α} καί!αρίζων ΝΑ Β L W Δ Θ 0274 f' f" 28 180 205 565 579 892
1006 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz"' [Ε F G Η] Lec/f" cορ~ ""eth
sl<ιv Origen Chrysostom // καί!αρίζον 33 157 597 700 1010 ByzP' [Σ] Lecff'' AD
( καθαρίζων or καθαρίζον it"· '"'· 0· '· '· 1· η 2 .1. "·" vg) // καθαρίζει D (it'· ' 1 arrn geo
καί καθαρίζει)// καί καί!αρίζεται syr'
9
24 {Β} Τύρου D L W Δ Θ 28 565 1751 1890 it"· b., η'.'"· ' 1 syr'· "'' Origen;
Ambrosiaster // Τύρου καί Σιδίi:ινος (.iee Mt 15.21) ΝΑ Β f 1 f" 33 157 180
205 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz
[Ε F G Η Ν Σl Lect ίt"'"·' ' 1· ' vg syr"·' cop'"·"" aπn eth geo slav John-Damascus''';
Jerome
·• 19 καίJαρίζω\' ... βρώματα as authors parenthctical
EU LB BJ NBS"" ΤΟΒ ΒΤΙ DHH

commenι:

WH GNB NIV NRSV REB

21-22 a·ι διαλογισμοί ... άφροσύνη Ro 1.29-31: 1 Cor 5. 11: 6.9-10: Ga 5.19-21: Eph 5.3-4:
Col 3.5: 1Tm1.9-10: 2TmJ.2-4: 1 Pe4.3: Re21.8: 22.15
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7.27-35

τώ γένει· και ηρώτα αύτον ϊνα το δαιμόνιον έκβάλη έκ της

θ~γατρος αύτης. 27 κα\. ελεγεν αύήl, 'Αφες πρώτον χορτα

σθflναι τα τέιcνα, ού γάρ έστιν καλον λαβε"iν τον &ρτον των
τέl(Vων κα\. το"iς ιcυναρίοις βαλε"iν. 28 ή δε άπεκρίθη κα\. λέγει
αύτψ, Κύριειο· κα\. τα ιcυνάρια ύποκάτω της τραπέζης έσθίουσιν

άπο των ψιχίων τ&ν παιδίων.

29 και εlπεν αύτft, Δια τοίJτον

τον λόγον ϋπαγε, έξελήλυθεν έκτης θυγατρός σου το δαιμόνιον.

30 και άπελθοίJσα είς τον οίκον αύτης ε{φεν το παιδίον
βεβλημένον έπι τl~ν κλίνην και το δαιμόνιον έξεληλυθός.
Α

Deaf and Dumb Man Healed

31 Κα\. πάλιν έξελθιbν έκ των ορίων Τύρου ilλθεν δια
Σιδωνος 11 εiς τl~ν θάλασσαν της Γαλιλαίας άνα μέσον των
όρίων Δεκαπόλεως. 32 και φέρουσιν αύτψ κωφον και μογι
λάλον και παρακαλούσιν αύτον 'ίνα έπιθft αύτφ τl~ν χε'iρα.
33 και άπολαβόμενος αύτον άπο του οχλου κατ' iδίαν εβαλεν

τους δακτύλους αύτου είς τα ώτα αύτου κα\. πτύσας 1lψατο της
γλώσσης αύτου, 34 καl. άναβλέψας είς τον ούρανον έστέναξεν
και λέγει αύτφ, Εφφαθα, ο έστιν, Διανοίχθητι. 35 και [εύ
θέως] 12 τlνοίγησαν αύτοίJ αί άκοαί, κα\. έλύθη ό δεσμος της

'"28 {Β} κύριε <})45 D W Θ f' 3 565 700 1751 1890 it"·"·d·" ·' syr' aπη
geo 2 // vαί, κύριε (see Μι 15.27) ΝΑ Β L Δ 0274"d f' 28 33 157 180 205 579
597 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Β)'Ζ [Ε F G Η Ν
Σ] Lect it''" ""· '· 1· "·" vg syr''" "· "'' cop''" '" eth geo 1 slav Diatessaron Basil NIV EU LB
BJ ΤΟΒ ΒΤΙ
" 31 {Α} i',λθεv διa Σιδ&vος Ν Β D L Δ Θ 33 565 700 892 1342 it' ''"'' •.•-..ι.
1 11 1
45 Α W 0131 f' f" 28
· '- ·'-" ,ι vg syr"'' cop"m"·"" eth // καί Σιδ&vος i',λθεv ~
157 180 205 579 597 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1424 1505 Byz [Ε F
G Η Ν Σ] Lecι it' syr'·'" cσp~"'" (aπη) geo slav
"35 {C} καί εύθέως ~45 Α W Θ 0131 c f' f 13 28 157 180 205 565 597 700
100610101071124112431292 14241505Byz[EFGHNΣ]Lecrit'"''''
vg syr' r.ιι.ρaι cop~m'' ann eth geo slav // καί Ν Β D L Δ 0131 * 0274 33 579 892
1342 it'" '· "· η·2 .1. ,_,ι cop""""·"" REB BJ
2

32 παρακαλο\Jσιν ... χείρα Μι 9.1 Β: Mk 5.23: Β.23. 25: Lk 4.40: l 3. l 3; Ac 9. l 2. l 7; 28.8
33 Mk 8.23 34 άναβλι'ψας .. ούρανόν Μι 14.19; Mk 6.41

7.36-8. ιο
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γλώσσης αύτου κ:α\ έλάλει όρθώς. 36 κ:α\. διεστείλατο αύτοίς
'ίνα μηδεν\. λέγωσιν· οσον δε αύτοίς διεστέλλετο, αύτο\. μaλλον
περισσότερον έκήρυσσον. 37 καl. ύπερπερισσώς έξεπλήσσον
το λέγοντες, Καλώς πάντα πεποίηκεν, κ:α\. τους κωφους ποιεί
άκούειν καl. [τους] άλάλους λαλείν.
The Feeding of the Four Thousand
(Μι

8

15.32·39J

'Εν έκείναις ταίς ήμέραις πάλιν πολλο-U οχλου οντος κ:α\. μη

έχόντων τί φάγωσιν, προσκ:αλεσάμενος τους μαθητaς λέγει
αύτοίς, 2 Σπλαγχνίζομαι έπl. τον οχλον, οτι f\δη ήμέραι τρείς

προσμένουσίν μοι κ:α\. ούκ: εχουσιν τί φάγωσιν·

3 κα\. έaν

άπολύσω αύτους νήστεις είς οiκον αύτών, έκλυθήσονται έν
ή1 όδφ· καί τινες αύτών άπο μακ:ρόθεγ' ilκ:ασιν. 4 κ:αt άπε
κρίθησαν αύτφ οί μαθηταl. αύτου οτι Πόθεν τούτους δυνήσεταί

τις ώδε χορτάσαι aρτων έπ' έρημίας; 5 καt ήρώτα αύτούς,
Πόσους εχετε &.ρτους; οί δε εiπαν, 'Επτά. 6 κ:α\. παραγγέλλει τφ
οχλφ άναπεσείν έπι τfΊς γfΊς κα\. λαβών τους έπτa aρτους
εύχαριστήσας εκ:λασεν κ:αι έδίδου τοίς μαθηταίς αύτου ϊνα

παρατιθ&σιν, και παρέθηκ:αν τφ οχλφ. 7 καt εtχον iχθύδια
όλίγα· Κ:αt εύλογήσας αύτa 1 εiπεν και τα\Jτα Παρατιθέναι.
8 και εφαγον κα\. έχορτάσθησαν, κ:α\. 1lραν περισσεύματα
κλασμάτων έπτa σπυρίδας. 9 1lσαν δε ώς τετρακισχίλιοι.
κ:α\. άπέλυσεν αύτούς.

10 Κα\. εύθυς έμβaς είς το πλοίον μετa

τών μαθητών αύτο-U 1lλθεν εiς τa μέρη Δαλμανουθά 2 •
'7 {Β} εύλογήσας αύτά Ν Β C L Δ Θ 892 1071 1241 1342 1424
eth // αύτιΧ εύλογήσας (Α F τα\ιτα εύλογήσας) W 0131 f' f' 3 28 205 565
1243 Lect it'·'"'·"·'·'·''2·'·' vg syr'·'·" (aπη) geo slav // εύλογήσας 33 157 180 579
597 700 1006 1010 1292 1505 Byz [Ε G Η] 168 176 1673 1813 11223
/AD (cop~m") LB? // εύχαριστήσας D ίιd·• LB?
2 10 {Β} τα μέρη Δαλμανουθά ΝΑ (Β Δαλμανουνθά) C L Δ 0131 0274
33 157 180 579 597 700 892 1006 1010 1243 1292 1342 1505 Byz [Ε F G

...

36 δΙΕστείλατο ... λέγωσιv Mk 1.44; 5.43 Οσοv ... έκήρυσσοv Mk 1.45
λαλείv Js 35.5-6
8.1-10 Μι 14.14-21; Mk 6.35-44: Lk 9.12-17: Jn 6.5-13

37 τοi>ς κωφοi>ς
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8.11-18

The Demand for a Sign
(Mt 16.1-4)

11 Καl. έξηλθον οί Φαρισα'iοι καl. ηρξαντο συζητε"iν αύτφ,
ζητοl:ιντες παρ' αύτου σημciον άπο του ούρανου, πειράζοντες
αύτόν. 12 καl άναστενάξας τφ πνεύματι αύτου λέγει, Τί ή
γενεf:ι. αϋτη ζητε"i σημε"iον; άμην λέγω ύμ"iν, εί δοθήσεται τfι
γενε'Cf. ταύτn σημε"iον. 13 καl άφεl.ς αύτοi>ς πάλιν έμβf:ι.ς άπ
ηλθεν είς το πέραν.
The Leaven of the
(ΜΙ

Phaήsees

and of Herod

16.5-12)

14 Καl. έπελάθοντο λαβείν aρτους καl. εί μη ενα aρτον ούκ
εtχον μεθ' έαυτ&ν έν τφ πλοίφ. 15 καl διεστέλλετο αύτοίς
λέγων, Όρaτε, βλέπετε άπο της ζύμης τ&ν Φαρισαίων καl της
ζύμης Ήρφδου 3 • 16 καl διελογίζοντο προς άλλήλους οτι•
aρτους ούκ εχουσιν. 17 καl γνοi>ς λέγει αύτοiς, Τί διαλογίζε
σθε οτι aρτους ούκ εχετε; οϋπω νοε'iτε ούδε συνίετε; πεπωρω
μένην εχετε τiiv καρδίαν ύμ&ν; 18 όφθαλμοi>ς εχοντες ού
βλέπετε καl. ώτα εχοντες ούκ άκούετε; καl. ού μνημονεύετε,

Η] Lect (1184 1950 Δαλμουvαθά) ίtι." vg syr"·h·""' cop~·"' aπn (eth) geo'
slav'"" // τά ορια Δαλμαvουθά (W το ορος Δαλμο-Uvαι) Σ (!071 τά ορη)
124 1 1424 it' sla ym" mssoc' '0 Α"'"'""' 11 τά μέρη Μ αγδαλά Θ f 1 JI 1 (28 syr' το
ορος Μαγεδά) 205 (565 τa μέρη Μαγεδά) (ίι'•).b.ωυr ·' Magedam) (it' ίη teπa
Magedam) syr""' geo 2 (Eusebius το ορος Μαγεδά) // τά ορια Μελεγαδά
(.~ee Μι 15.39) D* (0 2 Μαγαδά) (it'·k Mageda) (it'"' Jerome mss'"·' 0 Λ"'"'';""
Magedan)
1
· 15 {Α} 'Ηριi>δου ΝΑ Β C D L Δ 0131 33 157 180 579 597 700 892 1006
!010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Βγz [Ε F Η Ν Σ] Lect it' '"'·"·'·· '·
1
1
4
1
"'· · "· ' vg syr'· '· h cop"m'."' eth slav // τώv Ή ρφδιαvώv 1)) ' G W Θ f' f' 28 205
565 168 1761673 /813 11223 it'·k vgm' cop"""" aπη geo
2

' 16 Cousa\:

Μ

GNB

ΝΙν

EU NBS

ΤΟΒ

// Different

ιeχι:

1

AD TR

11Μι12.38; 16.Ι: Lk ll.l6; Jn6.30
12 Τί ... ταύτn σημείον Μι 12.39; Lk ll.29
15 βλiπετε ... Φαρ1σαίων Lk 12. Ι 17 Τί δ~αλογίζεσ"ε ... ύμών Mk 6.52 18 όφ.,αλμούς
... άιωύετε Jr 5.21; Eze 12.2: Mk 4.12: Ac 28.26
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19 οτε το-Uς πέντε aρτους εκλασα είς το-Uς πεντακισχιλίους,
πόσους κοφίνους κλασμάτων πλήρεις Τ\ρατε; λέγουσιν αύτφ,
Δώδεκα. 20 "Οτε το-Uς έπτa είς το-Uς τετρακισχιλίους, πόσων
σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων Τ\ρατε; κα1. λέγουσιν [αύτφ],
Έπτά. 21 και ελεγεν αύτο'iς, οϋπω συνίετε;
The Healing of a Blind Man at Bethsaida

22 Και ί:'ρχονται είς Βηθσαϊδάν. και φέρουσιν αύτφ τυφλον
και παρακαλοίισιν αύτον ϊνα αύτοίι aψηται. 23 κα1. έπιλα
βόμενος της χειρος του τυφλοί> έξήνεγκεν αύτον εξω της κώμης
και πτύσας είς τa ομματα αύτοίι, έπι θεις τaς χε'iρας αύτφ
έπηρώτα αύτόν, Εί' τι βλέπεις; 24 κα\ άναβλέψας ί:'λεγεν,
Βλέπω το-Uς άνθρώπους οτι ώς δένδρα όρ& περιπατοίιντας.
25 εiτα πάλιν έπέθηκεν τaς χείρας έπ1. το-Uς όφθαλμο-Uς αύτοίι,
και διέβλεψεν κα\ άπεκατέστη και ένέβλεπεν τηλαυγ&ς aπαντα.

26 και άπέστειλεν αύτον είς ο'tκον αύτοίι λέγων, Μηδf: είς τi~ν
κώμην είσέλθy~ς 4 •
Peter' s Declaration about Jesus
(Μι Ι

6. ΙJ-20: Lk 9.18-2 Ι)

27 Κα1. έξηλθεν ό 'Ιησούς κα1. οί μαθητα1. αύτοίι είς τaς κώμας
Καισαρείας της Φιλίππου· κα1. έν τft όδφ έπη ρώτα το-Uς μαθητaς
αύτοίι λέγων α\Jτοίς, Τίνα με λέγουσιν οί aνθρωποι ε'tναι;

28 οί δf: ε'tπαν α\Jτφ λέγοντες [οτι] Ίωάννην τον βαπτιστήν,
'26 {Β} μηδέ εiς τi~ν κώμην είσέλθnς (Ν* W μή) Ν 2 Β L Γ 205 579 syr
cop~ """· '" geo' //μηδέ είς τf~ν κώμην είσέλθnς μηδέ εϊπης τινl έν τjj κώμη Α C
Δ33157180597700(892τιν\τ&ν) 10061010107112411292(13421424
onιit τήν) 1505 Byz [Ε F G Η Ν ΣJ Lect syτr·" copbo"' eth slaν // κα\ έfι.ν εiς τi~ν
κώμην είσέλθnς μηδενl εϊπnς έν τn κώμη syr'""' ιι ϋπαγε εiς τον οΤκον σου καl
μηδεν\ εϊπnς είς τf~ν κώμην D it" '"' (it'·' omit ϋπαγε ... καί) // ϋπαγε είς οΤκον
σου καl έfι.ν εiς τΤ~ν κώμην είσέλθnς μηδενί εϊπης έν τn κώμη Θ (f" τον οΤκον
and εϊπης μηδέ) (28 1243 μηδεν\ μηδέν εϊπnς) (565 τον οiκον) (it~2 ;) (ίιω '"""·
f. I

νg Olrlif έν

tjj

κώμη)

geo 2

19 Mt 14.15-21: Mk 6.35-44: Lk 9.12· 17: Jn 6.5-13
20 Mt 15.32-38: Mk 8. 1-9
22-23 φέρουσιν .. αύτiρΜk7.32-33 23 πτύσας ... αύτuuJn9.6 28 Mk6.14-15:Lk9.7-8
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8.29-3R

κα1. aλλοι, Ήλίαν, aλλοι δΕ: οτι εlς τών προφητών. 29 κα\
αύτος έπηρώτα αύτούς, Ύμε'iς δΕ: τίνα με λέγετε είναι; άπο
κριθεtς ό Πέτρος λέγει αυτφ, Σύ εi ό Χριστός. 30 κα1. έπετί
μησεν αυτο'iς ϊνα μηδενl. λέγωσιν περ\ αυτου.
Jesus

Foreιells Ηίs Deaιh
(Μι

and

Resuπecιion

16.21-28: Lk 9.22-27)

31 Κα\ ηρξατο διδάσκειν αύτούς οτι δεί τον υιον του
άνθρώπου πολλα παθείν κα1. άποδοκιμασθfiναι ύπο τών πρε
σβυτέρων καl. τών άρχιερέων καl. τών γραμματέων καt άπο
κτανθfiναι κα1. μετα τρε'iς ήμέρας άναστflναι· 32 καl. παρρη
σί~ τον λόγον έλάλει. κα1. προσλαβόμενος ό Πέτρος αύτον
ηρξατο έπιτιμCιν αύτφ. 33 ό δΕ: έπιστραφεtς κα\ ίδών τούς
μαθητας αύτου έπετίμησεν Πέτρφ κα1. λέγει, 'Ύπαγε όπίσω μου,
Σατανά, οτι ου φρονείς τα του θεου άλλα τα τών άνθρώπων.
34 Καl. προσκαλεσάμενος τον οχλον σύν τοίς μαθητα'iς αύτου
εlπεν αύτο'iς, Et τις θέλει οπίσω μου άκολουθείν, άπαρνησάσθω
έαυτον καl. άράτω τον σταυρον αύτου καl. άκολουθείτω μοι.
35 ος γαρ έαν θέλn τi~ν ψυχΤ~ν αυτου σώσαι άπολέσει αυτήν· ος
δ. &.ν άπολέσει τΤ~ν ψυχΤ~ν αύτου ενεκεν έμου καl. του εύαγγελίου
σώσει αύτήν. 36 τί γαρ ώφελε'i aνθρωπον κερδflσαι τον κό
σμον ολον κα\ ζημιωθfiναι τΤ~ν ψυχΤ~ν αύτου; 37 τί γαρ δο'i
aνθρωπος άντάλλαγμα τflς ψυχflς αύτου; 38 ος γαρ έαν έπαι
σχυνθil με καl. τούς έμούς λόγους 5 έν ή1 γενε'fι. ταύτn ή1
μοιχαλίδι καl. άμαρτωλφ, κα\ ό υίος του άνθρώπου έπαισχυν-

3 28 33 157 180
j 38 {Β} λόγους (see Lk 9.26) ΝΑ Β C D L Δ Θ 0233 J1Jl
205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505
Byz [Ε F G Η Σ] Lect it"· ""· b. '· '- '- rr2. '- '- "- <· ' 1 vg syr'· r- '· ""' cop""· '-"' ann eth geo slav

Clement
cop"'

Οήgeπ

Didymusct"b

Cyήl;

Ambrosiaster Augustine //

οιnίι

'}) 45 ,;,ι W it'

29 Σ\, .. Χριστός Jn 6.69 mg 30 Mk 9.9 31 δε\ ... άπuκταvθfivαι Μι 17 12: Mk 9.12:
Lk 17.25 34 Εϊ τις θέλει ... μοι Μι 10.38: Lk 14.27 35 Μι 10.39: Lk 17.33: Jn 12.25
38 Μι \0.33: Lk 12.9
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θήσεται αύτόν, οταν eλθn έν τη δόξτ~ του πατρος αύτου μετa 6
τών άγγέλων τών άγίων.

9

Καl. eλεγεν α\Jτοi:ς, Άμην λέγω ύμ"ίν οτι εiσίν τινες ά:>δε τών

έστηκότων οϊτινες ού μη γεύσωνται θανάτου εως aν ϊδωσιν την
βασιλείαν του θεου έληλυθυ"ίαν έν δυνάμει.
The Transfiguration of Jesus
(Μι Ι

7. 1-13: Lk 9.28-36)

2 Κα1. μετa ήμέρας εξ παραλαμβάνει ό Ίησους τον Πέτρον
κα1. τον Ίάκωβον καl. τον Ίωάννην καl. άναφέρει αύτοi>ς είς ορος
ύψηλον κατ' ίδίαν μόνους. καl μετεμορφώθη eμπροσθεν αύτ&ν,
3 κα1. τα ίμάτια αύτου έγένετο στίλβοντα λευκa λίαν, οϊα
γναφεi>ς έπl. τής -γίlς ού δύναται οϋτως λευκaναι. 4 κα1. rοφθη
αύτοi:ς 'Ηλίας σi>ν Μωϋσε"ί καl. ~σαν συλλαλουντες τφ Ίησου.

5

καl. άποκριθεl.ς ό Πέτρος λέγει τφ Ίησου, 'Ραββί, καλόν έστιν

ήμfις &>δε εiναι, καl ποιήσωμεν τρε"ίς σκηνάς, σο1. μίαν καl
Μωϋσε"ί μίαν κα1. Ήλίςl μίαν. 6 ού γaρ nδει τί άποκριθiΊ,
iίκφοβοι γaρ έγένοντο.

7

κα1. έγένετο νεφέλη έπισκιάζουσα

αύτο'iς, κα1. έγένετο φωνη έκ της νεφέλης, οLτός έστιν ό υίός
μου ο αγαπητός, άκούετε αύτου.

8

και έξάπινα περιβλεψά

μενοι ούκέτι ούδένα εiδον άλλa τον 'lησουν μόνον μεθ' έαυτών.

9 Καl. καταβαινόντων αύτ&ν έκ του ορους διεστείλατο
αύτο"ίς 'ίνα μηδενl. α εiδον διηγήσωνται, εί μη οταν ό υίος
του άνθρώπου έκ νεκρών άναστη.

10 καl. τον λόγον έκράτη-

"38 {Α} μετά (.1·ee Mt 16.27) Κ Α Β C D L Δ Θ 0233 f' f 13 28 33 157 180
205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505
Byz [Ε F G Η Σ] Lect it'·'"'·b.,.d.r.rr2·'"·'-"·"-' 1 vg syr"·"-r•' eth geo slav Clement
Didymus""": Ambrose Jerome Augustine 314 // καί (see Lk 9.26) Ί--'45 W / 751 'n
syr' arm Augustine 114
1 εiσίν ... έληλυθυiαν Mk 13.30 2-8 2Pe 1.17-18 2 Πέτρον ... Ίωό.νvην Μι 10.2;
Mk 1.29; 3.16-17; 5.37; 13.3; 14.33; Lk5.IO; 6.14; 8.51; Ac 1.13 7 Ο\)τος ... άγαπητός
Ps2.7; Μι3.17; 12.18; Mk 1.11; Lk3.22; 2Pe 1.17 άκούετε αύτου Οι 18.15; Ac3.22
9 διεστείλατο ... διηγήσωνται Μι 12.16; Mk 8.30
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9.ι 1-22

σαν• προς έαυτουςh συζητο:Uντες τί έστιν το εκ νεκρ&ν άνα
στijναι. 11 καl έπηρώτων αύτον λέγοντες, 'Ότι< λέγουσιν οί
γραμματε"iς οτι Ήλίαν δε'i έλθε'iν πρ&τον; 12 ό δε εφη αύτο"iς,

Ήλίας μεν έλθών πρ&τον
γέγραπται έπt τον υίον του
έξουδενηθfl; 13 άλλα λέγω
έποίησαν αύτφ οσα ilθελον,

άποκαθιστάνει πάντα· καl πως
άνθρώπου 'ίνα πολλC:ι. πάθη καl
ύμ'iν οτι καt 'Ηλίας έλήλυθεν, καt
καθώς γέγραπται έπ, αύτόν.

The Healing of a Boy with an Unclean Spirit
(Μι

17. 14-20; Lk 9.37-43<1)

14 Καl. έλθόντες 1 προς τους μαθητC:ι.ς ε'iδον 1 οχλον πολυν περl.
αύτους καl. γραμματε'iς συζητουντας προς αύτούς. 15 καl.
εύθυς πάς ό οχλος ίδόντες αύτον έξεθαμβήθησαν καl. προσ
τρέχοντες ήσπάζοντο αύτόν. 16 καl. έπηρώτησεν αύτούς, Τί

συζητε"iτε προς αύτούς; 17 ιcαl. άπειcρίθη αύτ<ρ εlς έκ του
οχλου, Διδάσκαλε, f\νεγκα τον υίόν μου προς σέ, εχοντα πνευμα
ϋ.λαλοv- 18 καl. οπου έC:ι.ν αύτον καταλάβn pήσσει αύτόν, καt

άφρίζει καl. τρίζει τους όδόντας καt ξηραίνεται· ιcαl. εiπα τοις
μαθητα"iς σου 'ίνα αύτο έιcβάλωσιν, καl ούκ tσχυσαν. 19 ό δε
άποκριθεl.ς αύτο'iς λέγει, 'Ώ γενεα aπιστος, εως πότε προς ύμάς
εσομαι; εως πότε άνέξομαι ύμ&ν; φέρετε αύτον πρός με. 20 καl
ilνεγκαν αύτον προς αύτόν. καl. ίδών αύτον το πνευμα εύθυς
συνεσπάραξεν αύτόν, ιcαl πεσών έπl τfις γfις έκυλίετο άφρίζων.
21 καl. έπηρώτησεν τον πατέρα αύτου, Πόσος χρόνος έστlν ώς

το:Uτο γέγονεν αύτ<ρ; ό δε εiπεν, 'Εκ παιδιόθεν· 22 καl. πολλάκις
ιcαl. είς πυρ αύτον εβαλεν ιcαl. είς ϋδατα 'ίνα άπολέσn αύτόν· άλλ'
1 14 {Β} έλθόvτες ... εtδοv Ν Β L W Δ Ψ 892 1342 itk cop" aπn
geo 1 // έλθώv ... εlδεv Α C D Θ 067νid f' f' 3 28 33 157 180 205 565 579
59770010061010107112411243 129214241505Byz[EFGHNΣ]Lect
it'""'·•·'·d·'·"2·'· 1·• vg syrP·" cop"" eth geo 2 slav
' 10 C: AD GNB REB EU LB BJ NBS
AD

ΤΟΒ 11

11-12 λέγουσιv .. πάντα Mal 4.5-6
13 'Ηλίας έλήλυθεν Μι J J.] 4

12

'C: TR Νιν NRSV DHH ' l 1 Statement:

γέγραπται

...

έξουδενηθ(i

Ps 22.1-18; ls 53.3

9.υ.29
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εί' τι δύντι βοήθησον ήμ'iν σπλαγχνισθεlς έφ' ήμaς.

23 ό δε

Ίησους εiπεν αυτψ, Το Εί δύνn • πάν.Ιtα δυνατa τψ πιστεύοντι.
2

ευθυς 1φάξας ό πατi~ρ του παιδίου 3 ί::λεγεν, Πιστεύω· βοήθει
μου τn απιστί~. 25 ίδών δε ό Ίησους οτι έπισυντρέχει οχλος,
έπετίμησεν τψ πνεύματι τψ άκ:αθάρτφ λέγων αυτψ, Το aλαλον
καl κωφον πνεύμα, έγώ έπιτάσσω σοι, ί::ξελθε έξ αυτού κ:αl
μηκέτι είσέλθnς είς αυτόν. 26 καt κράξας κ:αl. πολλa σπαρά
ξας έξηλθεν· κ:αt έγένετο ώσεl. νεκρός, οοτε τους πολλο-Uς λέγειν
οτι άπέθανεν. 27 ό δε Ίησους κρατήσας τΤ)ς χειρος αυτού
ηγειρεν αυτόν, κ:αt άνέστη. 28 καt είσελθόντος αυτού εiς

24

οiκον οί μαθηταl αυτου κ:ατ. iδίαν έπηρώτωv αυτόν' "Οτ:ι ή μεις
ουκ ήδυνήθημεν έκβαλε'iν αυτό;d

29

καl εtπεν αυτοις, Το-Uτο

το γένος έν ούδενl δύναται έξελθεtν εί μη έν προσευχ1] 4 •

2 23 {Β} το εί δύνη Ν* (Ν 2 C* L 579 1514 δύνασαι) Β ΝΔ Σ f' 205 892
it' syr'"1'"" eth geo // τοuτο εί δύνη @ 4 ' σmίt τοuτο) w //το εί δύνασαι
πιστεuσαι Α (C·1 πιστεuσαι δύνασαι) Ψ 33 157 597 700* 1241 1292
1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η] Lecr slaν // εί δύνασαι πιστεuσαι f 13 180
700' 1006 ΙΟ ΙΟ !071 1243 Ι 524 1547 1563 1 1627 // εί δύνη πιστεuσαι D Θ
28 565 it'"'·"·'·d.f. '· '·• νg syr"·" '"''"' Ambrosiaster''• Augustine // Quid est. si quid
pote5·? Si potes credere it•
'24 {Α} παιδίου :Ρ'' ΝΑ* Β C* L (W παιδαpίου) Δ Ψ 28 700 1243 11016
it' syr' cop"· ""'' arm eth geo //πα ιδίου μετίι. δακρύων Α2 C 1 D Θ f' 1 33 157 180

5655795978921006ΙΟΙΟ10711241129213421424Byz[EFGHNΣ]

Lect (/ 547) it"·'"")·'·"·'·' vg (it"·'·• σnιίr του παιδίου) syr"·h·''' cop~'' slaν // παιδος
μετίι. δακρύων f' 205 1505
4
29 {Α} προσευχfi Ν* Β 0274 it' geo' // προσευχfi καl νηστείι;ι :p•svid Ν 2 Α C
D L W Δ Θ Ψ f' f' 1 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 !006 1010
1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Ν Σ] Lect it'·'"' •••.r
1
2
'''· '· '· •· ' vg syr" cop~ "'' geo slav // νηστείι;ι καl προσευχfi (see 1 Cor 7 .5 v.r.)
syr'· '· ""' cop""'"' arm eth

1

'28 Statement: AD

23
26

πάντα

κράξας

... πιστεύοντι Μι 21.21: Mk 11 .23-24: Lk 17.6 24 βοήθει ... άπιστίι;ι Lk 17.5
... έξηλθεν Mk 1.26 27 Mt 9.25: Mk l 31: 5.41: Lk 8.54: Ac 3.7

9 ..10-.19
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Jesus Again Foretells His Death and
(Μι

Resuπection

17.22-23: Lk 9.43b-45)

Κάκείθεν έξελθόντες παρεπορεύοντο διa της Γαλιλαίας,
κα1. ούκ Τ\θελεν 'ίνα τις γνο'i· 31 έδίδασκεν γaρ τους μαθητaς

30

αύτοί> κα1. ελεγεν αύτοΊς οτι Ό υίος του άνθρώπου παραδίδοται
είς χεΊρας άνθρώπων, κα1. άποκτενοί>σιν αύτόν, καl. άποκτανθε1.ς
μετa τρεΊς ήμέρας άναστήσεται. 32 οί δε ήγvόουν το pflμα, κα1.
έφοβοί>ντο αύτον έπερωτiισαι.
Who is the Greatest?
(Μι

18.1-5: Lk

9.46-4Β)

33 Κα1. 1lλθον είς Καφαρναούμ. και έν τn οικιςχ γενόμενος
έπη ρώτα αύτούς, Τί έν τη όδφ διελογίζεσθε; 34 οί δε έσιώπωv
προς άλλήλους γaρ διελέχθησαν έν τfl όδφ τίς μείζων. 35 κα1.
καθίσας έφώνησεν τους δώδεκα και λέγει αύτοίς, El τις θέλει

πρώτος εtναι, εσται πάντων εσχατος κα1. πάντων διάκονος.

36 και λαβών παιδίον εστησεν αύτο έν μέσφ αύτών κα1.
έναγκαλισάμενος αύτο ε'tπεν αύτοΊς, 37 'Ός &ν Εν τών τοιού
των παιδίων δέξηται έπ1. τφ ονόματί μου, έμε δέχεται· και ος &ν
έμε δέχηται, ούκ έμε δέχεται aλλa τον aποστείλαντά με.
He Who is Not against Us is for Us
!Lk 9.49-50)

38 'Έφη αυτφ ό 'Ιωάννης, Διδάσκαλε, εϊδομέν τινα έν τφ
ονόματί σου έκβάλλοντα δαιμόνια κα1. έκωλύομεν αύτόν, οτι
ούκ ήκολούθει ήμΊν 5 .

39 ό δε Ίησοί>ς εtπεν, ΜΥ, κωλύετε

'38 {Β} καί έκωλύομεν αύτόν, οτι ούκ ήκολούθε1 ήμΊν Ν Β (L άκολουθεΊ
μει'J' ήμ&ν) Δ Θ (Ψ 892 άκολουθεΊ) 0274 syr"" Ρ" 1 // κα\ έκωλύσαμεν αύτόν,
Οτt ούκ ιiκολουθεΊ ήμΊν
579 1071 1342 it""'· 1 cop'" "" ''Υ eth // ος ούκ
άκολουθεΊ ήμΊν κα\ έκωλύσαμεν αύτόν (D μεθ' ήμ&ν and έκωλύομεν) (W

c

565 ήκολούθε1) (f' έκωλύομεν) f" 28 205 700 1241 1243 1424 itb' ff2 '· 1· 1• 1·' 1
vg (it' •

k

Augustine μεθ' ήμrον) geo slavm" // ος ούκ άκολουθεΊ ήμΊν κα\

31 Ό .. άvαστήσετα~ Μι 16.21; 20.18-19: Mk 8.31: IU.33-34: Lk 18.32-33: 24.7 34 προς
· .. μείζων Lk 22.24 35 Εί ... δ1άκονος Μι 20.26-27: 23.11; Mk 10.43-44; Lk 22.26 37 "Ος
. πωδiωv δέξητα~ ... με Μι 10.40: Lk 10.16: Jn 13.20
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αύτόν. ούδεις γάρ έστιν ος ποιήσει δύναμιν έπι τφ όνόματί μου

και δυνήσεται ταχυ κακολογijdαί με· 40 ος γaρ ούκ εστιν καθ,

ήμ&ν, ύπΕ:ρ ήμών έστιν. 41 'Ός γaρ &ν ποτίσn ύμftς ποτήριον
ϋδατος έν όνόματι 6 οτι Χριστού έστε, άμΊ,ν λέγω ύμ'iν οτι ού μη
άπολέσn τον μισθον αύτου.
Temptations
(Μι

ιο

Sin

18.6-9; Lk 17.1-2)

42 Και ος &ν σκανδαλίσn ενα τών μικρών τούτων τών
πιστευόντων [είς έμέ]7, καλόν έστιν αύτφ μaλλον εί περίκειται
μύλος όνικος περι τον τράχηλον αύτου και βέβληται είς τΊ,ν
θάλασσαν. 43 Και έaν σκανδαλίζη σε ή χείρ σου, άπόκοψον
αύτήν· καλόν έστίν σε κυλλΟν είσελθε'iν είς τΊ,ν ζωΊ,ν η τι':tς δύο
χε'iρας εχοντα άπελθε'iν είς τΊ,ν γέενναν, είς το πύρ το aσβεστον. 8
45 και έι':tν ό πούς σου σκανδαλίζη σε, άπόκοψον αύτόv- καλόν
έστίν σε είσελθε'iν είς τΊ,ν ζωΊ,ν χωλον η τους δύο πόδας εχοντα

έκωλύσαμεν αύτόν, οτι ούκ άκολουθε"i ήμ\ν Α

157 180 597 1006 1010 1292
1505 Byz [Ε F G Η Ν Σ] Lect syΓ' w••"' slaν'"" (Basil) BJ
6
41 {Α} έν όνόματι Ν 2 Α Β C* L Ν Σ Ψ f1579892 1071 1241 1342 1424
syr'·P·h (aπn) geo' slaν // έν όνόματί μου Ν* C' W 157 180 205 597 1006 1010
Byz [Ε F G] LecfP' it'·"''· 0·'·"·'·''2·'·'· 1·""' 1 νg syΓ''"" cop~·""·'''"d eth geo" (geo 8 omίt)
Augustine // έν τψ όνόματί μου D Η Δ Θ (f 13 1773 έπί τψ) 28 565 700 1243
1292 1505 Lec/f"· AD ( syr"'')
7
42 {C} πιστευόντων είς έμέ (see Mt 18.6) Α Β C 2 L W Θ Ψ f' f' 3 28 157
180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424
1505 Byz [Ε F G Η Ν Σ] Leι·t it""'· '· '· ι. q νg syr'· Ρ·" cop"· boP'. ''' aπn eth geo slaν
Augustine // πιστευόντων Ν c•,id Δ itb. rrz. '·' cop"°'' REB BJ ΤΟΒ // πίστιν
έχόντων D it'· ct
'43 {Α} omίt verse 44 Ν Β C L W Δ Ψ 0274 f' 28 205 565 892 it' syr'·""
cop"· bo. ,,, aπn geo // include verse 44 (see 9.48) οπου ό σκώληξ αύτων ού
τελευτ~ καί το πυρού σβέννυται (see ls 66.24) Α D Θ f" 157 180 579 597
700 Ι 006 1Ο10 1071 Ι 24 Ι 1243 (1292 πυρ αύτων) 1342 1424 1505 Byz [Ε F
G Η Ν Σ] Leι·t it'· '"'· h. '· d, ι·. " 2· ;, 1· q. ' 1 νg syr"· h (eth) slaν lrenaeus'"; Chromatius
Augustine ΒΤΙ
40 Mt 12.30: Lk 11.23 43

έav

... γέεvvαv Μι 5.30
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9.47-10.ι

βληθηναι είς τΤιν γέενναν 9 .ιu 47 κα\. εαν ό όφθαλμός σου
σκανδαλίζn σε, εκβαλε αύτόν· καλόν σέ έστιν μονόφθαλμον
είσελθειν είς τi~ν βασιλείαν του θεού η δύο όφθαλμοi.Jς εχοντα
βληθηναι είς τi~ν γέενναν' 48 οπου ό σκώληξ αύτ&ν ού
τελευτq. κα\. το πύρ ού σβέννυται. 49 π&.ς γaρ πυρl. άλισθή
σεται 11 • 50 Καλον το aλας έaν δf: το aλας Ο.ναλον γένηται, έν
τίνι αύτο άρτύσετε; εχετε έν έαυτοl:ς aλα κα\. είρηνεύετε έν
άλλήλοις.
Teaching about Divorce
(Μι

10

19.1-12)

Καl. έκεl:θεν άναστaς ερχεται είς τa ορια της 'Ιουδαίας

[καl.] πέραν 1 του Ίορδάνου, κα\. συμπορεύονται πάλιν οχλοι

C (F γέενναν του πυρός) L W Δ (Ψ 28
0274 f' 205 892 1342 j\b.k syr'-P COp"'·b<>.f'Y aπn // εtς το πυρ το
&σβεστον 700 // είς τήν γέενναν εiς το πυρ το &σβεστον Α D (Ν f' 3 omίt τήν)
Θ 157 180 565 579 597 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1424 1505 Byz [Ε
G Η Σ] Lect iιω.J.r.rrrzJ.ω.q.ι,JJ (it""·'· 1 νg του πυρος του άσβέστου) (syr") ethPr geo
slaν Augustine
10
45 {Α} οιιιίt ver~·e 46 Κ Β C L W Δ Ψ 0274 f' 28 205 565 892 it' syr'
cop'"· bo, l•y aπη // inclιιde verse 46 (see 9.48) οπου ό σκώληξ αύτων ού τελευτςι
κα\ το πυρού σβέννυται (see Is 66.24) Α D Θ f" 157 180 579 597 700 1006
10101071 (1241τοπυραύτwν)1243 1292134214241505Byz[EFGHN
Σ] Lect it'· ""'· b. '· "· r. ιτz. '· ι. "-'J νg syr"· h. Ρ' 1 (eth) geo slaν Augustine ΒΤΙ
11
49 {Β} π&ς γάρ πυρ\ άλισθήσεται (Κ 1342 έν πυρί) Β L (W άλισ
γηθήσεται) Δ 0274 jJ f' 3 28* 205 565 579 700 1006 syr' cop"·"°"' aπη geo
(Theodore-Heraclea) Didymus // πaς γάρ πυρ\ άλισθήσεται κα\ πάσα θυσία
άλ\ άλισθήσεται Α (C έν πυρί) (Θ πυρ\ άναλωθήσεται) (Ψ θυσία άναλω
θήσεται and omit άλί) 13 28' 157 180 597 828 892 1010* (1ο10' 1773 11552
oιnit άλί) 1071 1241 1243 1292 1424 1505 (1673 πυρίfοr άλί) Byz [Ε F G Η
Ν Σ] Lect it'· 1• q νg' 1 (νgw•." omit άλί) syr"· h cop""P' eth slaν GNB //πάσα γάρ
θυσία άλ\ άλισθήσεται (see Lν 2.13) D ίιω. b.d. rr2 .ι (it"'·' omit άλί) Ambrose
Chromatius // Οιιιnία sιιbstantia consιιmilur it'
1
1 {C} κα\πέρανΚΒC*LΨΟ274892cοpu·""//διάτουπέρανΑ 157180
597 700 1006 1010 (1071 κα\ διά) 1292 1505 Byz [Ε F Η Ν Σ*] Lecrrι.Ao sy1~
slaν //πέραν (see Μι 19.1) C 2 D G W Δ Θ (Σ' του πέραν) f 1 f 13 28 205 565

"45

{Α} εiς τi~ν γέενναν Κ Β

ΟΙ11ίtτήν)

47 Μι 5.29 48 ό ... σβέννυται 1> 66.24 50 έfιν ... άρτύσ~ε Μι 5. 13; Lk 14.34 <χετε.
iiλα Coi 4.6 είρηνεύετε έν άλλήλοις Ro 12.18; 1 Th 5.13

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

10.2-12

158

προς αυτον, και ως είώθει πάλιν εδίδασκεν αύτούς. 2 και
προσελθόντες Φαρισαϊοι 2 επηρώτων αύτον εί εξεστιν άνδρι
γυναϊκα άπολ\>σαι, πειράζοντες αύτόν. 3 ό δε άποκριθεις

εiπεν αύτο'iς, Τί ύμϊν ενετείλατο Μωϋσilς; 4 οί δε είπαν,
Έπέτρεψεν Μωϋσilς βιβλίον άποστασίου γράψαι και άπο

λίJσαι.

5 ό δε Ίησους εiπεν αύτο'iς, Προς την σκληροκαρδίαν
6 άπο δε άρχής
κτίσεως άρσεν και θfίλυ έποίησεν αύτούς 3 • 7 Ενεκεν τούτου

ύμ&ν εγραψεν ύμιν την εντολην ταύτην.

καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αύτου και την μητέρα [και
προσκολληθήσεται προς την γυναiκα αύτοiJ] 4 ' 8 και εσον
ται οί δύο είς σάρκα μίαν· ί.όστε ούκέτι είσιv δύο άλλλ μία

σάρξ.

9 ο ο-δν ό θεος συνέζευξεν &νθρωπος μη χωριζέτω.
10 Και είς την οίκίαν πάλιν οί μαθηταt περ1. τούτου Επηρώτων
αυτοv. 11 και λέγει αύτοlς. 'Ός &ν άπολύστι τΤ~ν γυνα\κα
αύτου κα1. γαμήστι &λλην μοιχaται ΕΠ, αύτήν· 12 και εαν
αύτη άπολύσασα τον &νδρα αύτής γαμήστι aλλον μοιχaται.

579 1241 1243 1342 1424 Lec~" it'"'· 0·'
Augustine

1 2
d · '' ; '· 1 "

νg syr· r aπn eth geo

ΤΟΒ ΒΤΙ

2 {Β} καί προσελθόντες Φαρισαίοι Α 8 L Δ Ψ f' 1 28 180 597 700 892
1006 1010 1292 1505 Byzr• [Ε F G Η] (iι• quίdanι plιarίsaeί; it"' οιι/_ν quίdam)
cop"' eth // καί προσελθόντες οί Φαρισαϊοι Ν C (f' 205 οί ΦαρισαΊοι after
αύτόν) 13 157 579 828 1071 1241 1243 1342 1424 Β_ν~"' [Ν Σ] (Leo οnιίt καί
2

αι begίnnίng

o.f lectioιι and add τφ ΊησοiJ at dif.feι·eιιt places) (it'"'· r.ι.q vg syr<' '·"'''
slav ΦαρισαΊοι or οί Φαρισαίοι) geo // οί δε Φαρισαϊοι προσελθόντες W Θ
565 cop~m" aπn // καί D it"· 0·H•' (cop""'") syr' REB
~ 6 {8} αύτούς (.~ee Μι 19.4) Ν 8 C L Δ 579 1342 ίι' cop" "'·''Υ // ό θεός D
W iι' d 11 '- k. ' 1 eιh // αύτούς ό θεός Α Θ Ψ f' f' 3 28 157 180 205 565 597 700

892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1424 1505 Byz [Ε F G Η Ν Σ] Lect
ίι'· '"'· 1·" vg syr'· ,. 0 aπn geo slav Augustine"d Vaήmadum
4
7 {C} καί προσκολληθήσεται προς τήν γυναίκα αύτοiJ (see Gn 2.24)
D W Θ f" 28 157 180 565 597 700• (700* μητέραfiη-γυναίκα) 892' 1006
1010 107 1 1241 1243 1292 1424 1505 Byz [Ε F G Η] Lect iιb. "· rr2. "•Ι vg syr<' 0
cop~· ""· ''' aπn eιh geo slav // καί προσκολληθήσεται τfι γυναικί αύτοiJ
1
(.~ee Μι 19.5) Α C L Ν Δ Σ f' 205 579 1342 it' '"'' r ' vgm" // omit Ν Β Ψ

892* syr' BJ
4 Έπέτρεψεν ... άπολύσαι Dt 24.Ι,3 (Mt 5.31; 19.7) 6 Gn 1.27:5.2 7-8 Ενεκεν ... μίαν
Gn2.24 (Eph5.31) 11-12 "Ος ... &λλον μοιχδ:ται MtS.32: Lk 16.18: 1Cor7.IO-ll
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Little Children Blessed
!Μι

13

19.13-15: Lk 18.15-17)

και προσέφερον αύτφ παιδία 'ίνα αύτών ίίψηται· οί δε

μαθηταl έπετίμησαν αύτο'iς 5 •

14

ίδrον δε ό Ίησο\Jς ήγανάκτη

σεν καl. εlπεν αύτο'iς, 'Ά.φετε τα παιδία ερχεσθαι πρός με, μη
κωλύετε αύτά, τών γαρ τοιούτων έστl.ν ή βασιλεία του θεου.
15 άμην λέγω ύμ'iν' ος αν μη δέξηται την βασιλείαν του θεου ώς
παιδίον, ού μη είσέλθη είς αύτήν. 16 και έναγκαλισάμενος
αύτα κατευλόγει τι θεl.ς τας χε'iρας έπ' αύτά.
The Rich Man
(Μι

19.16-30: Lk 18.18-30)

17 Καl. έκπορευομένου αύτου είς όδον προσδραμrον εtς καl.
γονυπετήσας αύτον έπηρώτα αύτόν, Διδάσκαλε άγαθέ, τί ποιή

σω 'ίνα ζωην αίώνιον κληρονομήσω; 18 ό δε Ίησο\Jς εiπεν
αύτ<ρ, Τί με λέγεις άγαθόν; ούδεl.ς άγαθος εί μη εtς ό θεός.
19 τaς έντολaς οtδας Μη φονεύσyις, Μη μοιχεύσης, Μη
κλέψ!Ις, Μη ψευδομαρτυρήσyις, Μη άποστερήσnς 6 , Τίμα τον
πατέρα σου καi τι]ν μητέρα. 20 ό δε εφη αύτ<ρ, Διδάσκαλε,
τα\Jτα πάντα έφυλαξάμην έκ νεότητός μου. 21 ό δε Ίησο\Jς

έμβλέψας αύτ<ρ ήγάπησεν αύτον και εiπεν αύτ<ρ, "Εν σε ύστερε'i·
ϋπαγε, οσα εχεις πώλησον και δος

[το'iς] πτωχο'iς, και εξεις

s 13 {Α} έπετίμησαν αuτο!ς (see Mt 19.13; Lk 18.15) Ν 8 C L Δ Ψ 579
892 1342 it'·' cop"m" "'' 11 έπετίμων το!ς προσφέρουσιν Α D W 13 28 157 180
565 597 700 828 1006 1010 1071 1241 1243 1292 By~ [Ε F G Η Ν Σ] Lect
ίt'"'"'"'·d.ι.ιϊ .ι., vg syr'""·' ann eth geo slav Basil // έπετίμων το!ς φέρουσιν Θ fι
!'-' 205 1424 1505
"19 {Α} μη aποστερήσnς ΝΑ 8 2 C D Θ 0274 13 157 180 565 597 828 892
1006 I071124112431292134214241505Byz[EFGHN';d]Lectit"·""'·b'·"
1
1. rr' '· '·' vg syr"·' cop"'· "" eth slav Irenaeus " // omίt (see Μι 19.18; Lk 18.20) Β*
W Δ Σ Ψ f' f" 28 205 579 700 ΙΟ 10 168 176 / 387 / 673 / 813 / 950 Ι 1223
νg'"' syr' ann geo Clement
2

Dι

15 Μι 18.3 19
24. t 4; Jas 5.4

Μή φονεύσnς

.

μητέρα Εχ 20.12-16: Οι 5.16-20

Μή άποστερήσnς
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θησαυρον έν ούραvφ, καί δεύρο άκολούθει μοι 7 •

22 ό δε

στυγνάσας έπί τφ λόγφ άπflλθεν λυπούμενος lΊν γaρ Εχων
κτήματα πολλά.

23 Κα\. περιβλεψάμενος ό Ίησοί:>ς λέγει το'iς μαθητα'iς αύτοί:>,
Πώς δυσκόλως οί τa χρήματα εχοντες είς τiiv βασιλείαν του
θεοί:> είσελεύσονται. 24 οί δε μαθηταί έθαμβοί:>ντο έπ\. το'iς
λόγοις αύτοί:>. ό δε 'Ιησούς πάλιν άποκριθε\.ς λέγει αύτο'iς,
Τέκνα, πώς δύσκολόν έστιν~ είς τl,ν βασιλείαν του θεοί:>
είσελθε'iν· 25 εύκοπώτερόν έστιν κάμηλον 9 διa [τflς] τρυμα

λιaς [τflς] pαφίδος διελθε'iν η πλούσιον εiς Π~ν βασιλείαν του
θεοί:> είσελθε'iν. 26 οί δε περισσώς έξεπλήσσοντο λέγοντες
προς έαυτούς 10 , Καl τίς δύναται σωθηναι; 27 έμβλέψας αύτο'iς
ό 'Ιησούς λέγει, Παρa άνθρώποις άδύνατον, άλλ' ού παρa θε<ρ·

7
21 {Α} δεiJρο άκολούθει μοι (see Μι 19.21; Lk 18.22) Ν Β C D Δ Θ Ψ
0274 157 565 579 892 1071 1342 it""'·'·'·d.f.rr2·'· 1 νg cop"'"""" geo 2 Clement;
Hilary // δε\ιρο άκολούθει μοι aρας τον σταυρόν Α 180 597 700 1006 1010
1241 1243 (1292 1424 Lec/f'' σταυρόν σου) 1505 Byz [Ε F Η Ν Σ] LecfP'·A 0 it"

(syr") (cop""m") slaν // &ρας τον σταυρόν σου δε\ιρο άκολούθει μοι W f" (G f'
οπιίι σου) (28 omit σου and δε\ιρο) (it') (syr' ') (cop"'"") (arm) geo 1

205

(Ptolemy"'·

001
""~"' omit δεiJρο)
24 {Β} έστιν Ν Β Δ Ψ it' cop" ""'" 11 έστιν πλοiJσιον (W πλο\ισιον after
είσελθϊiν) it' // έστιν τους πεποιθότας έπί χρήμασιν Α C 0233 157 180 579
597 700 892 1006 1010 1071 1243 1292 1342 1424 (1505 omit τούς) Byz [Ε
F G Η Ν Σ] Leι·ι it'"'· r. ι." νg syr'· r. • cop""'' arm eth geo slaν (Diaιessaron) // έστιν
τους πεποιθότας έπί το\ς χρήμασιν (D verse 24 after 25) Θ f' f 13 28 205 565
1387 112 (1387 112 τa χρήματα) /AD (it"· b d. " 2 verse 24 after 25) Clement 11 οί τα
χρήματα Εχοντες (and είσελεύσονται for είσελθϊiν) 1241 (ίι')
"25 {Α} κάμηλον (see Μι 19.24; Lk 18.25) ΝΑ Β C (D κάμηλος) L W Δ

R

0233"" f' 157 180 205 565 597 700 828 892 1006 1010 1071 1241 1243
1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Ν Σ] Lect it"'"' "·'·"·r.o'2·'·'·" νg syr"" eιh
slaν Clement // κάμιλον (by itacίsm?) f'J 28 579 1514
ιυ 26 {Β} προς έαυτούς Α D W Θ 0233 f' f' 3 28 157 180 205 565 579 597
700 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Ν Σ]
Θ Ψ

it'''·''""· '·"'·•· r. ..z. ι.q νg syr'''·" arm eιh geo slaν //προς άλλήλους Μ* (Μ'·'·
syr" //προς αύτόν Ν Β C Δ Ψ 892 cop"· ~, 11 οmίι (see Μι 19.25;
Lk 18.26) 569 cop'

Lect

έαυτούς) ίι'

0

21

'"'

θησαυρον έν υύρανι!> Μι

6.20; Lk 12.33

23

Πii\ς

...

είσελεύσονται

Mk4.19
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10.28-34

πάντα γf:ι.ρ δυνατα παρf:ι. τφ θεφ. 28 'Ήρξατο λέγειν ό Πέτρος
αύτφ, Ίδο-U ήμεiς άφήκαμεν πάντα κα1. ήκολουθήκαμέν σοι.
29 εφη ό Ίησους, Άμl,ν '"Λέγω ύμιν, ούδείς έστιν ος άφflκεν οίκίαν
η άδελφο-Uς η άδελφf:ι.ς η μητέρα η πατέρα η τέκνα η άγροi>ς
ενεκεν έμου και fνεκεν του εύαγγελίου, 30 έaν μη λάβn
έκατονταπλασίονα νυν έν τφ καιρφ τούτφ οίκίας κα1. άδελφοi>ς
και άδελφaς κα1. μητέρας κα1. τέκνα κα1. άγρο-Uς μετα διωγμών,
κα1. έν τφ αίώνι τφ έρχομένφ ζωl,ν αίώνιον. 31 πολλο\ δε
εσονται πρώτοι Εσχατοι καt [οί] 11 εσχατοι πρώτοι.
Α

Third Time Jesus Foretells His Death and
(Μτ

Resuπection

20.17-19; Lk 18.31-34)

32 'Ήσαν δε έν ήj όδφ άναβαίνοντες είς Ίεροσόλυμα, και 1Ίν
προάγων αύτο-Uς ό 'Ιησους, κα1. έθαμβουντο, οί δε άκολουθο-Uν
τες έφοβο-Uντο. καt παραλαβmν πάλιν τους δώδεκα ηρξατο
αύτοις λέγειν τα μέλλοντα αύτφ συμβαίνειν 33 οτι 'Ιδου
άναβαίνομεν είς 'Ιεροσόλυμα, και ό υίος του άνθρώπου παρα
δοθήσεται τοις άρχιερε-Uσιν καt τοις γραμματευσιν, και κατα
κρινουσιν αύτον θανάτφ κα\ παραδώσουσιν αύτον τοις εθνεσιν
34 και έμπαίξουσιν αύτφ και έμπτύσουσιν αύτφ καl μαστιγώ
σουσιν αύτον και άποκτενο-Uσιν, καl μετα τρεις ήμέρας 12
άναστήσεται.

11

3l{C}oiBCf' 3 157892100610101342/514Byz•'[EFGHNΣ]

Clement Basil // omit (~·ee Μι 19.30) Κ Α D L W Δ Θ Ψ 0233 f' 28 180
205 565 579 597 700 1071 1241 1243 1292 1424 1505 Byz•' Lect cop"° arm
12
34 { Α} μετi:ι τρεiς ήμέρας Κ Β C D L Δ Ψ 579 892 1342 ίιω· • rcJ. • '' 2 · '· '·
1
,,). ' syr""'" cop"· "° Diatessaron''' // τjl τρίτn ήμέp«(( (see Μι 20.19; Lk 18.33) Α'
(Α* omit τjl) W Θ 0233 f' f 11 28 157 180 205 565 597 700 1006 10ΙΟ ΙΟ71
1241 1243 1292 1424 1505 Byz [Ε F G Η Ν Σ] Lect il'""'·' νg syr·•·h·""' arm eth

cορ~·

geo slav Diatessaron""' Origen; AuguMine
27 πάντα ... θείρ Gn 18.14; Job 42.2; Zch 8.6
33.34 Μι 16.21; 17.22-23; Mk 8.31: 9.31: Lk 24.7

LXX:

Mk 14.36

31 Μι 20.16; Lk 13.30

10.35-42

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

162

The Request of James and John
(Μι

20.20-28)

35 και προσπορεύονται αυτφ 'Ιάκωβος καl. 'Ιωάννης οί υίο1
Ζεβεδαίου λέγοντες αύτφ, Διδάσκαλε, θέλομεν 'ίνα ο έaν
αίτήσωμέν σε ποιήστ~ς ήμ'iν. 36 ό δε εlπεν α-Uτο'iς, Τί θέλετέ
[με] ποιήσω 13 ύμ'iν; 37 οί δε ε"iπαν αυτφ, Δος ήμ'iν 'ίνα εtς σου
έκ δεξιών καl. εtς έξ άριστερrον καθίσωμεν έν ή) δόξn σου.
38 ό δε Ίησο\Jς εlπεν α-Uτο'iς, Ούκ οϊδατε τί αίτε'iσθε. δύνασθε
πιε'iν το ποτήριον ο έγώ πίνω η το βάπτισμα ο έγώ βαπτίζομαι

βαπτισθηναι; 39 οί δε εlπαν αύτφ, Δυνάμεθα. ό δε Ίησους
εlπεν α-Uτο'iς, Το ποτήριον ο έγώ πίνω πίεσθε κα1. το βάπτισμα ο
έγώ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε,

40

το δε καθίσαι έκ δεξι&ν

μου η έξ ευωνύμων ούκ εστιν έμον δο\Jναι, άλλ' οtς 14 ήτοίμα
σται15.

41 Καl. άκούσαντες οί δέκα ηρξαντο άγανακτε'iν περl
'Ιακώβου καl. 'Ιωάννου. 42 καl. προσκαλεσάμενος α-Uτους ό
Ίησους λέγει αύτοiς, Οϊδατε οτι οί δοκο\Jντες &ρχειν τ&ν έθν&ν
1·1 36 {C} τί θέλετέ με ποιήσω Κ' (Κ* Jιonιoioteleuton) Β Ψ 0233 geo? // τί
θέλετε ποιήσω C Θ / 1 f'' 205 565 (1241 "ίνα ποιήσω) 1424 Lec/i" (/ 184

1859 ποιήσομαι) itq (it"" '·' "2 · 1 vg aπn slav "ίνα ποιήσω) eth // τί θέλετε ποιijσαι
W* Δ 1292* Ι 950 11 τί θέλετέ με πο1ijσα1 Κ 2 L W' 579 892 // τί θέλετε
ποιi\σαι με Α 28 157 180 597 700 1006 1Ο1 Ο !071 1243 1292' 1342 1505
Β_νz [Ε F G Η Ν Σ] Lect"' AD //ποιήσω D ίι" (τί ποιήσω it' b ')
14 40 {Α} άλλ' οίς (.1ee Μι 20.23) Α 8 2 C 2 (C* αλλοι) Θ Ψ f' f 11 28 157
1802055655795977008921006ΙΟΙΟ107112411243129213421424

1505 Β_νz [Ε F G Η] Lect it'"' '· r. '· 1•· ' 1''" vg syr" h "'' cop"' arm geo slav // Ο:λλοις
225 1127 1858 1859 1866 Ι !074 it' •" ιr2 ' (syr' Ο:λλοις δέ) cop"""" eth // αλ
λοις (without accents οι· space) Κ Β* D L Ν W Δ Σ 0146 0233
i; 40 {Α} ήτοίμασται Κ 1 Α Β (D* ήτοίμαθαι, D'· 1547 ήτοίμασθαι) C L W
Δ Ψ 0146 0233 f'' 28 157 180 565 579 597 700 892 1006 10!0 1243 1292
1342 1424 Byz [Ε F G Η Ν Σ] Lect it'"'· "· ,.. ,υ. "2 '·' 1 " vg syr' Ρ· h. Ρ' 1 cop"'·"" aπn
ethPP geo slav // ήτοίμασται ύπο τοίι πατρός μου (see Μι 20.23) κ· 2 (Θ παρά
τοίι) f' 205 1071 1241 1505 it"·''ν•d syι'""' (cop"''m') (ethTH)
35 'Ιάκωβος ... Ζεβεδαίου Μι 4.21; 10.2; 17. 1; Mk 1. 19. 29; 3.17: 5.37: 9.2; 10.41; 13.3;
14.33: Lk 5.10; 6.14: 8.51; 9.28. 54: Ac 1.13 36 Τί θέλετε ... ύμ\ν Μι 20.32; Mk 10.51;
Lk 18.41 37 Δος ... δόξn C1ου Mt 19.28; Lk 22.30 38 το ποτήριον ... πίνω Jn 18.11 το
βάπτισμα
βαπτισθfivαι Lk 12.50
39 Το ποτήριοv
βαπτισθήσεσθε Ac 12.2
42 Lk 22.25
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IΟ.4.>-11.ι

κατακυριεύουσιν αυτών καl. οί μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζου
σιν αυτών. 43 ουχ οϋτως δέ εστιν 16 Εν ύμίν, άλλ' ος &ν θέλn
μέγας γενέσθαι Εν ύμΊν εσται ύμών διάκονος, 44 καl. ος &ν

θέλn εν ύμίν εlναι πρώτος εσται πάντων δο\Jλος 45 καl. γaρ ό
υίος του άνθρώπου ουκ 1lλθεν διακονηθηναι άλλa διακονfισαι
καl. δο\Jναι τi~ν ψυχi~ν αυτου λύτρον άντl. πολλών.
The Healing
(Μι

or Blind Bartimaeus

20.29-34: Lk IR.35-43)

46 Καl. ερχονται εiς 'Ιεριχώ. καl. εκπορευομένου αυτου άπο
Ίεριχrο καl. τών μαθητών αυτου καl. οχλου ίκανου ό υίος Τιμαίου
Βαρτψαίος, τυφλΟς προσαίτης, εκάθητο παρa τi~ν όδόν.
47 καl. άκούσας οτι Ίησους ό Ναζαρηνός εστιν ηρξατο κράζειν
κα\ λέγειν, Υίε Δαυl.δ Ίησου, ελέησόν με. 48 καl επετίμων
αυτφ πολλοl. ϊνα σιωπήσn· ό δε πολλφ μaλλον εκραζεν, Υίε
Δαυίδ, ελέησόν με.

49 καl. στaς ό Ίησο\Jς εiπεν, Φωνήσατε

αυτόν. καl. φωνο\Jσιν τον τυφλον λέγοντες αυτφ, Θάρσει, εγειρε,
φωνεί σε. 50 ό δε άποβαλrον το ίμάτιον αυτου άναπηδήσας
1lλθεν προς τον Ίησουν. 51 καl. άποκριθεlς αυτφ ό Ίησο\Jς

εiπεν, Τί σοι θέλεις ποιήσω; ό δε τυφλος ε'tπεν αύτφ, Ραββουνι,
'ίνα άναβλέψω. 52 κα\ ό Ίησους εiπεν αυτφ, 'Ύπαγε, ή πίστις
σου σέσωκέν σε. καl. εύθυς aνέβλεψεν κα\ ήκολούθει αύτφ Εν τfl
όδφ.
The Triumphal Entry
!Μι

11

ίπιο

Jeru5alem

21.1-11: Lk 19.2R-40: Jn 12.12-19)

Κα1. οτε εγγίζουσιν εiς 'Ιεροσόλυμα είς ΒηθφαγΤ, καl.

Βηθανίαν προς το 'Όρος τών 'Ελαιών, aποστέλλει δύο των
16
43 {Α} έστιν (see Μι 20.26) Ν Β C* D L W Δ Θ Ψ 700 1866 it' ''"' h<.d.r
"'· · "•' vg cop~· "" slav // iίσται (see 10.43b) Α C 1 0233 f' !'-' 28 157 180 205
565 579 597 892 1006 ΙΟΙΟ !071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F
G Η Ν Σ] Leι·t it" cop00 '"' aπη geo

43.44 ος iiv θέλn μέγας ... δοϋλος Mt 23. 11; Mk 9.35; Lk 22.26 45 1 Tm 2.5-6 47 Υίέ
... με Μι 9.27; 15.22 51 Τί ... ποιήσω Mk 10.36 52 η πίστις ... σε Μι 9.22; Mk 5.34;
Lk 7.50; 8.48; 17.19
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μαθητών αύτου 2 κα1. λέγει αύτο'iς, Ύ πάγετε είς τi~ν κώμην τi~ν
κατέναντι ύμών, κα1. εύθυς είσπορευόμενοι είς αύτi~ν εύρήσετε
πώλον δεδεμένον έφ' ον ούδε1.ς οϋπω άνθρώπων έκάθισεv

λύσατε αύτον κα1. φέρετε. 3 κα1. έάν τις ύμ'iν ε1πn, Τί ποιε'iτε
τούτο; ε1πατε, Ό κύριος αύτού χρείαν Εχει,• κα1. εύθυς αύτον

άποστέλλει πάλιν 1 άJδε.b 4 κα1. άπftλθον κα1. εbρον πώλον
δεδεμένον προς θύραν εξω έπ1. του άμφόδου καl. λύουσιν
αυτον. 5 καί τινες τών έκε'i έστηκότων Ελεγον αύτο'iς, Τί

ποιε'iτε λύοντες τον πώλον; 6 οί δε εtπαν αύτο'iς καθώς ε'tπεν
ό Ίησους, κα1. άφftκαν αύτούς. 7 κα1. φέρουσιν τον πώλον προς
τον Ίησούν κα1. έπιβάλλουσιν αύτφ τα ίμάτια αύτών, κα1.
έκάθισεν έπ' αύτόν. 8 καl. πολλο1. τα ίμάτια αύτών εστρωσαν
είς τi~ν όδόν, &.λλοι δε στιβάδας κόψαντες έκ τών άγρών. 9 καl.
οί προάγοντες κα\. οί άκολουθο\Jντες εκραζον,
'Ωσαννά•

Εύλογημένος ό έρχόμενος έν όνόματι κυρίου·
Εύλογημένη ή έρχομένη βασιλεία τού πατρος ήμών

10

11

Δαυίδ·
Ώσαννa έν το'iς ύψίστοις.
Καl. είσftλθεν είς 'Ιεροσόλυμα είς το ίερον κα1. περιβλεψά

μενος πάντα, όψίας Τiδη οϋσης τftς ffiρας, έξftλθεν είς Βηθανίαν
μετα τών δώδεκα.

1
3 {Β} αύτόν άποστέλλει πάλιν Κ (Β άποστέλλει πάλιν αύτόν) (C""d αύ
τόν πάλιν άποστέλλει) D L (Δ οmίι αύτόν) (Θ πάλιν άποστέλλει αύτόν) 579
892 1241 Lecr (it• eth Oήgen 114 άποστελε'i) (slaν) Oήgen 114 // αύτόν άποστέλ

λει Α

C 2 Jl 3 28 157 565 1010 1071 1243 1342 1424 1505 Byz

[Ε

F

Η Σ]

(l 184 112 αύτο\ις άποστέλλει) / 524 1547 1950 it""'·"·ιcι.•.< 1 > νg'"" syr·•·"·""' (geo)
Oήgen 114 // αύτόν άποστελε'i G W Ψ /' 180 205
αύτόν) 1292 /AD it"'·'·ιrr2 1.i.ι4> νg (aπn) Oήgen 114

'3 End of ernbedded quotation: NBS ΤΟΒ'"' 11
REB EU LB BJ ΤΟΒ ΒΤΙ DHH

h

597 700 (1006

άποστελε'i

End of embedded quoιation: GNB Νιν NRSν

9 'Ωσαννά ... ιcυρίου Ps 118.25-26 (Mt21.15; 23.39)
Lk 1.32-33; Ac 2.29

10

Εύλογημένη

... Δαυίδ
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11.12-19

The Cursing of the Fig Tree
(Μι21.18-L9)

12 Κα\. τft έπαύριον έξελθόντων αύτών aπο Βηθανίας έπεί
νασεν. 13 κα\. ίδι:Ον συrijν aπο μακρόθεν εχουσαν φύλλα
l~λθεν, εί aρα τι εύρήσει έν αύτft, κα1. έλθrον έπ' αύτΊ,ν ούδf.ν

εi>ρεν εί μη φύλλα· ό γaρ καιρος ούκ ~ν σύκων. 14 καl.
άποκριθε\.ς εiπεν αύτil, Μηκέτι είς τον αίώνα έκ σου μηδε\.ς
καρπον φάγοι. κα\. ilκουον οί μαθητα1. αύτου.
The Cleansing of the Temple
(M121.12-L7: Lk L9A5-48: Jn2.L3-22)

15 Κα1. Ερχονται είς Ίεροσόλυμα. κα\. είσελθrον είς το ίερον
Τ\ρξατο έκβάλλειν τους πωλοίJντας κα\. τους άγοράζοντας έν τφ
ίερψ, κα1. τaς τραπέζας των κολλυβιστων κα1. τaς καθέδρας τών
πωλούντων τaς περιστερaς κατέστρεψεν, 16 κα\. ούκ ηφιεν 'ίνα
τις διενέγκn σκεύος διa του ίεροίJ. 17 καl. έδίδασκεν κα\.
ελεγεν αύτο'iς, Ού γέγραπται οτι
Ό οlκός μου οlκος προσευχί]ς κλη-θήσεται πιiσιν τοις
ε-θνεσιν;

ύμείς δf. πεποιήκατε αύτον σπήλαιον λτ~στών.
18 κα\. ilκουσαν οί aρχιερεί:ς κα\. οί γραμματεί:ς κα\. έζήτουν πώς
αύτον άπολέσωσιν· έφοβοίJντο γaρ αύτόν, πίiς γaρ ό οχλος
έξεπλήσσετο έπ\. τft διδαχft αύτοίJ. 19 Κα1. οταν όψf. έγένετο,
έξεπορεύοντο εξω της πόλεως 2 •

2

19 {C} έξεπορεύοντο [ξω Πις πόλεως Α Β (W 28 έξεπορεύοντο after

πόλεως) Δ Ψ 0233 565 700 1071 it""''"" syr"· 1''"' (ann) geo' // έξεπορεύετο
eξω τijς πόλεως Κ C (D έκ τijς) Θ (f' 205 έξεπορεύετο afteι- πόλεως) f 13 33 157

180 579 597 892 1006 (1010
Β_νz [Ε G Η Ν Σ] Lect it'· h. '· "
πόλεως [sίc} L
13

ίδων

...

μη φύλλα

σπήλαιον λnστών Jr 7. l l

2

έπορεύετο)

·' k.

1241 1243 1292 1342 1424 1505

ι. q νg syr'· h. ' " cop"·"' eth geo 2 slav BJ // (ξω τijς

Lk 13.6 14 Μηκέτι ... φάγοι Mk 11.20 17 Ό ... f'θνε.σιν Is 56.7
18 iiκουσαν ... άπολέσωσιν Mk 14.1; Lk 20.19: 22.2
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The Lesson from the Withered Fig Tree
(Μι

21.20-22)

20 Κα1. παραπορευόμενοι πρω·ι εiδον τi~ν συκflν έξηραμμένην
21 κα1. άναμνησθε1.ς ό Πέτρος λέγει αύτφ, 'Ραββί,
1δε ή συκfl Τιν κατηράσω έξήρανται. 22 κα1. άποκριθε1.ς ό
ΊησοίJς λέγει αύτοΊς, 'Έχετε 3 πίστιν θεοίJ. 23 άμl~ν λέγω ύμΊν
έκ pιζών.

οτι ος &ν ε1πη τφ ορει τούτφ. 'Άρθητι κα1. βλήθητι είς τi~ν
θάλασσαν, κα1. μη διακριθfl έν τn καρδί!! αύτου άλλλ πιστεύη
οτι ο λαλεΊ γίνεται, εσται αύτφ. 24 διa τούτο λέγωύμΊν, πάντα
οσα προσεύχεσθε κα1. αίτεΊσθε, πιστεύετε οτι έλάβετε4 , κα1.
Εσται ύμ'iν. 25 καi Οταν στήκετε προσευχόμενοι, άφίετε εϊ τι
Εχετε κατά τινος, 'ίνα κα1. ό πατi~ρ ύμmν ό έν τοΊς ούρανοΊς άφn
ύμΊν τa παραπτώματα ύμών. 5
Thc

Authoήty
(Μι

of Jesus Questioned

21.23-27; Lk 20 1-8)

27 Κα1. Ερχονται πάλιν είς 'Ιεροσόλυμα. κα1. έν τφ ίερiρ
περιπατοίJντος αύτοίJ Ερχονται προς αύτον οί άρχιερεΊς κα1.

1
· 22 {Β} iίχετε Α Β C L W Δ ΨΙ' 33* 157 180 205 579 597 892 1006
1010 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Β)'Ζ [Ε G Η Ν Σ] Lect it'"'' 1 ''2 ' ' ' vg
syr"· h. r"'""' cop'' "" eth slav // εί €χετε Ν D Θ 0233,;d f' 1 28 33' 565 700 1071 it' "

J. ι. rl syr~- r.ιΙΠΝ aπη

geol

24 {Α} έλάβετε Κ Β C L W Δ Ψ 892 1342 cop'"m" "''m" //λαμβάνετε Α
0233 !" 28 33 157 180 579 597 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1424 1505
Byz [Ε G Η Ν Σ] Leι'Ι cop"m'"'' aπη? Origen // λήμψεσθε D Θ f' 205 565 700
it'" ·""· "· '· "· r. ,.,,_ '· '· vg cop''"'" eιh geo slav Cyprian ΒΤΙ DHH?
5 25 {Α} οnιίι ver.ve 26 Ν Β L W Δ Ψ 157 205 565 597 700 892 1342 it'·'
syr'"""'' cop'"·"""' aπη geo // ίιιclιιde ver.ve 26: εί δέ ύμεϊς ούκ άφίετε, ούδέ ό
Πατήρ ύμrον ό f.v τοΪς ούρανοΪς άφήσει τa παραπτώματα ύμίiJγ (H'Ϊlh nzί1101·
Ι'αι·iaιιι.v; see Mt 6. 15) Α C D Θ 0233 f' f' 3 28 33 180 579 1006 1010 1071
1241 1243 1292 1424 1505 Byz [Ε F G Η Ν Σ] Lect it"·'""h.c.d.r.π2 .ι, ,ι vg syr" h
4

1
·"

cop"""' eth slav Cyprian Speculum

[ΒΤΙ]

20-21Mk11.14 23 άμηv ... αύτφ Μι 17.20; Lk 17.6; 1Cor13.2 25 άφίετε ... παρα
6.14 εϊ τι (χετε κατά τινος Μι 5.23; Re 2.4, 14. 20 27 οί άρχιερε\ς ...
πρεσβύτεροι Μι 16.21; 27.41: Mk 8.31; 14.43. 53; 15.1; Lk 9.22; 22.66
πτώματα ύμii>ν Μι
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11.28-12.9

οί γραμματεΊς και οί πρεσβύτεροι 28 κα\ ελεγον αύτφ, Έν ποίl!
έξουσίl! ταυτα ποιείς; η τίς σοι εδωκεν τl~ν έξουσίαν ταύτην 'ίνα

ταυτα ποιi\ς; 29 ό δε Ίησους εiπεν αύτοΊς, 'Επερωτήσω ύμaς
ενα λόγον, κα\ άποκρίθητέ μοι και έρω ύμΊν έν ποίι;χ έξουσίι;χ
ταυτα ποιω· 30 το βάπτισμα το 'Ιωάννου έξ ούρανου ilν η έξ
άνθρώπων; άποκρίθητέ μοι. 31 και διελογίζοντο προς έαυ
τούς λέγοντες, Έaν ε!πωμεν, Έξ ούρανου, έρεΊ, Διa τί [ο-δν] ούκ
έπιστεύσατε αύτφ; 32 άλλ' εϊπωμεν, Έξ άνθρώπων; - έφο
βουντο τον οχλον· aπαντες γaρ εiχον τον Ίωάννην οντως οτι
προφήτης ilν. 33 κα\ άποκριθέντες τφ Ίησου λέγουσιν, Ούκ
οϊδαμεν. και ό Ίησους λέγει αύτοΊς, Ούδε έγώ λέγω ύμίν έν ποίι;χ
έξουσίι;χ ταυτα ποιω.
The Parable of
(Μι

12

ιhe

Vineyard and the

Tenanιs

21.33-46: Lk 20.9-19)

Κα\ flρξατο αύτοίς έν παραβολαΊς λαλεΊν, Άμπελωνα

&νθρωπος έφύτευσεν κα\ περιέθηκεν φραγμον καl rορυξεν
ύπολήνιον κα\ <!Jκοδόμησεν πύργον και έξέδετο αύτον γεωργοίς
και άπεδήμησεν. 2 κα\ άπέστειλεν προς τούς γεωργούς τφ
καιρφ δουλον 'ίνα παρ.Χ των γεωργων λάβη άπο των καρπων
του αμπελωνος 3 καl λαβόντες αύτον εδειραν και άπέστειλαν
κενόν. 4 και πάλιν άπέστειλεν προς αύτούς &λλον δουλον·
κάκεΊνον έκεφαλίωσαν κα\ ήτίμασαν. 5 και &λλον άπέστει
λεν· κακείνον άπέκτειναν, και πολλούς &λλους, οϋς μεν δέ
ροντες, οϋς δε άποκτέννοντες. 6 ετι ενα εtχεν υίον αγαπητόν·
άπέστειλεν αύτον εσχατον προς αύτούς λέγων οτι Έντραπή
σονται τον υίόν μου. 7 έκείνοι δε οί γεωργο\ προς έαυτούς

εiπαν οτι αιτός έστιν ό κληρονόμος δευτε άποκτείνωμεν αύτόν,
και ήμων εσται ή κληρονομία.

8

και λαβόντες άπέκτειναν

αύτον και έξέβαλον αύτον εξω του αμπελωνος.

9 τί [ο-δν]

ποιήσει ό κύριος του άμπελωνος; έλεύσεται κα\ άπολέσει τούς

30

το βάπτισμα ... iΊν Jn l .33

12.Ι Άμπελ&vα

31

.. πύργονls5.Ι-2
Lk 3.22: 2Pe 1.17 8 He IJ.12

Μι 21.32: Lk 7.JO

32

έφοβο\Jvτο ... i'iv Μι 14.5; 21.46

6υiόvάγαπητόvGn22.2;Μι3.17;17.5:Mk

1.11;9.7;

Ι 2.ΙΟ-20
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10

ούδε την γραφην

Λί-θον δν άπεδοκίμασαν οί οίκοδομοί)ντες,

οiJτος έγενή-θη είς κεφαλfιν γωνίας·

11
12

παρa κυρίου έγένετο αϋτη
και [στιν -θαυμαστfι έν όφ-θαλμοiς ήμrον;
Καί έζήτουν αύτον κρατ11σαι, καί έφοβήθησαν τον οχλον,

ίtγvωσαν γaρ οτι προς αύτο\Jς τl~ν παραβολην εiπεν. καί άφέντες
αύτον άπηλθον.
Paying Taxes
(Μι

το

Caesar

22.15-22: Lk 20.20-26)

13 Και άποστέλλουσιν προς αύτόν τινας τ&ν Φαρισαίων καί
τών Ήρφδιαν&ν 'ίνα αύτον άγρεύσωσιν λόγφ. 14 και έλθόντες
λέγουσιν αύτφ, Διδάσκαλε, οϊδαμεν οτι άληθης εt και ού μέλει
σοι περl. ούδενός ού γaρ βλέπεις είς πρόσωπον άνθρώπων, άλλ'
έπ, άληθείας την όδον του θεου διδάσκεις ίtξεστιν δοί'Jναι
κilνσον Καίσαρι η οϋ; δΟ:ιμεν η μη δ&μεν; 15 ό δε εiδώς αύτ&ν

την ύπόκρισιν εlπεν αύτο'iς, Τί με πειράζετε; φέρετέ μοι δηνά
ριον 'ίνα ϊδω. 16 οί δε Τiνεγκαν. και λέγει αύτο'iς, Τίνος ή εί.κών
αϋτη καl ή έπιγραφή; οί δε εtπαν αύτφ, Καίσαρος. 17 ό δε
Ίησους εiπεν αύτο'iς, Ta Καίσαρος άπόδοτε Καίσαρι και τa του
θεοί) τφ θεφ. καt έξεθαύμαζον έπ' αυτφ.
The Question about the
(Μι

18

Resuπection

22.23-33: Lk 20.27-40)

Καl ίtρχονται Σαδδουκα'iοι προς αύτόν, ο'ίτινες λέγουσιν

άνάστασιν μη ε'iναι, καl έπηρώτων α-Uτον λέγοντες, 19 Διδά
σκαλε, Μωϋσης ίtγραψεν ήμ'iν οτι έάν τινος άδελφος άπο-θάνη
ιcαl καταλίπn γυνα'iιcα και μfι άφfi τέκνον, 'ίνα λάβη ό άδελφος
αύτου τfιν γυναiκα κα1. έξαναστήση σπέρμα τφ άδελφίi)

αύτου.

20 έπτa άδελφοι 1lσαν· και ό πρώτος ίtλαβεν γυνα'iκα

10-11 Λίθον ... ήμ&ν Ps 118.22-23 10 Λίθον ... γωνίας Ac 4.11: 1 Pe 2.7 12 έζήτουν ...
Mt 14.5: Lk 22.2 13 τινας ... Ήρφδιαν&ν Mk 3.6 17 Τiι ... Καίσαρι Ro 13.7
18 Εpχονται ... είναι Ac 23.8 19 έάν ... άδελφψ αύτοu Gn 38.8; Dt 25.5

uχλον
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12.21-30

κα1 άποθνfισκων ούκ αφηκεν σπέρμα· 21 και ο δεύτερος
rλαβεν αύτi~ν κα1. άπέθανεν μη καταλιπrον σπέρμα· και ό τρίτος
ώσαύτως 22 κα1. οί έπτa ούκ άφijκαν σπέρμα. εσχατον πάντων

κα1 ή γυνl, άπέθανεν. 23 έν τη άναστάσει [οταν άναστ&σιν] 1
τίνος αύτων εσται γυνή; οί γaρ έπτa εσχον αύτi~ν γυνα'iκα.
24 εφη αύτο'iς ό 'Ιησους, ου διa τουτο πλαν&σθε μη εiδότες τaς
γραφaς μηδε τl,ν δύναμιν του θεου; 25 οταν γaρ έκ νεκρών
άναστ&σιν οϋτε γαμουσιν οϋτε γαμίζονται, άλλ' εiσtν ώς
iJ..γγελοι έν το'iς ούρανο'iς. 26 περ1. δε των νεκρών οτι έγείρονται

ούκ άνέγνωτε έν τη βίβλφ Μωϋσέως έπ1. του βάτου πως εiπεν
αύτφ ό θεος λέγων, ΈγιΟ ό 1'εος Ά βραdμ καi [ό] 1'εος 2 Ίσαdκ
καi [ό] 1'εος 2 Ίακώβ; 27 ούκ εστιν θεος νεκρών άλλλ ζών
των- πολ-U πλαν&σθε.
The
(Μι

Greaι

Commandment

22.34-40; Lk 10.25-28)

28 Κα1. προσελθrον εtς των γραμματέων άκούσας αυτων
συζητούντων, ίδrον οτι καλως άπεκρίθη αύτο'iς έπηρώτησεν
αύτόν, Ποία έστ1.ν έντολi~ πρώτη πάντων; 29 άπεκρίθη ό
Ίησο\ις οτι Πρώτη έστίν, Ά.κουε, Ίσραήλ, κύριος ό 1'εος ήμων

κύριος εlς έστιν, 30 καi άγαπήσεις κύριον τον -θεόν σου έξ
ολης τijς καρδίας σου καi έξ δλης της ψυχης σου και έξ ολης
1
23 {C} έν ήi άναστάσει οταν άvαστ&σιν (157 οτε άναστ&σιν) 1006
1010 1505 138411552 Byz'' [Ε F Η] it" (cop"'""') geo' // έν τjj ουv άναστάσει
οταν άναστ&σιν Α 180 597 1241 1243 1292 1424 Β_νz'" Lect aπn? geo 2 // έν ήi
άναστάσει ουv οταν άναστ&σιν G Θ Σ Γ 28 205 565 700 1071 ίtω""'· 1 'ι·"2 ·'·'
νg syr'·" w•ι• • !/ έν ήi άναστάσει (see Lk 20.33) Ν Β C* L Δ Ψ 1342 it' cop"""'
slav NIV // οταν ουv άναστ&σιν έν ήi άναστάσει Jl 3 (eth) // έν ήi άναστάσει
ουν (see Μι 22.28) D (C' 33 579 1761211 ουν άναστάσει) W 892 it<·d"' syrt'
cοpο;;.ι"ι~~. oom'>S EU
2
26 {C} ό θεος ... ό θεός (see Μι 22.32) i\• 5vid ΝΑ C L Δ Θ Ψ f' f" 28 33
157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342
1424 1505 Byz [Ε F G Η Σ] Lecι Origen 112 // θεος ... θεός (see Lk 20.37) Β D
W Origen 112

26

έν

...

βάτου Εχ

10< 22.5; Lk 10.27

3.2

'Εγώ

... 'Ιακώβ Εχ 3.6, 15, !6 29-30 'Ι'\ιcουε ... ίσχύος σου Dt 6.4-5;
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τflς διανοίας σου καi έξ ολης τίfς ίσχύος σου. 31 δευτέρα
αϋτη, Άγαπήσεις τον πλησίον σου ο)ς σεαυτόν. μείζων τούτων

aλλη έvτολΤ~ ούκ εστιν. 32 κα1. εiπεν αύτφ ό γραμματεύς,
Καλ&ς. διδάσκαλε, έπ · άληθείας εiπες οτι• εlς έστιν καi ούκ
lστιν άλλος πλfιν αύτου· 33 και το άγαπciν αύτον έξ ολης
της καρδίας καi έξ ολης της συνέσεως καi έξ ολης της ίσχύος
και το άγαπciν τον πλησίον ώς έαυτον περισσότερόν έστιν
πάντων τ&v όλοκαυτωμάτων κα1. θυσιών. 34 και ό Ίησους

ίδrον [αύτόν ]3 οτι vουνεχ&ς άπεκρί θη εiπεv αύτφ, ου μακρaν εt
άπό τflς βασιλείας του θεου. και ούδεl.ς ούκέτι έτόλμα αύτόν

έπερωτflσαι.
The Que,tion about David's Son
(Μι

22.41-46; Lk 20.41-44)

35 Και άποκριθεl.ς ό Ίησους Ελεγεν διδάσκων έv τφ ιερφ,
Πώς λέγουσιν οί γραμματε'iς οτι ό Χριστός υίός Δαυίδ έστιν;

36 αύτός Δαυιδ εiπεν έν τφ πνεύματι τψ άγίφ,
Εtπεν κύριος τιί) κυρίφ μου,
Κά1'ου έκ δεξιών μου,
iως αν 1'ro τοuς έχ1'ρούς σου ύποκάτω 4 των ποδών
σου.

'34 {C} αύτόν Α Β Ψ 087 0233 13 157 180 597 700 828 1006 1010 1071
1241 1243 1292 1424 1505 Β)'Ζ [Ε G Η Σ] Lect it' syrP· h Ρ' 1 cop"'· "" eth
slavm'' // οιιιit Ν D L W Δ Θ f' f" 28 33 205 565 579 892 1342 1211 112 1384
1514 112 1770 112 177311780 it"'"·"·'·d·" 2·'·'·'-g·' 1"" vg syr' aπη geo slaν'"" Chrysostom; Hilary NIV REB
4
36 {C} ύποκάτω (.5ee Mt 22.44) Β D W 0233 28 syr' cop"""" geo // ύπο
πόδιον (see Ps 109.1 ιχχ; Lk 20.43; Ac 2.34) ΝΑ LΔ Θ Ψ 087 f' f" 33 157
'32 Cou.al: TR

31 Άγαπήσεις .. σεαυτόν Lv 19.18 (Ro 13.9: Ga 5.14: Jas 2.8) 32 εiπrν ... διδάσκαλε
Lk 20.39 ε\ς έστιν DΙ 6.4 ούκ rστιν ίiλλος πλήν αύτοiJ DΙ 4.35: 1.< 45.21 33 το άγαπίiν αύτον
.. ίσχύος Dt6.5: Jos22.5: Lk 10.27 το άγαπίiν τον ... έαυτόν Lν 19.18: Ro 13.9: GaS.14:
Jaς 2.8 περισσότερον ... θυσι&ν 1 Sm 15.22: Ηο 6.6 34 ούδείς ... έπερωτijσαι Mt 22.46:
Lk 20.40 36 Είπεν .. ποδϋ>ν σου Ps 110.1(Ac2.34-35; 1Cor15.25: He 1.13)
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12.37-44

αύτος Δαυl.δ λέγει αύτον κύριον, καl. πόθεν αύτου έστιν υίός;
καt [ο] πολ\Jς οχλος ilκουεν αύτου ήδέως.

37

The Denouncing of the Scribes
(Μι

23.1-36: Lk 20.45-47)

38 Καl. έν τfι διδαχfι αύτου ελεγεν, Βλέπετε άπο των γραμ
ματέων των θελόντων έν στολαl:ς περιπατεl:ν καl. άσπασμο\Jς έν
ταίς άγοραl:ς 39 καl. πρωτοκαθεδρίας έν ταίς συναγωγαl:ς καl.
πρωτοκλισίας έν τοις δείπνοις, 40 οί κατεσθίοντες τaς οίκίας

των χηρων καl. προφάσει μακρa προσευχόμενοι· αbτοι λήμψον'

ται περισσοτερον

'

κριμα.

The Widow's Offering
(Lk21.l-4)

41 Καl. καθίσας κατέναντι του γαζοφυλακίου 5 έθεώρει πως ό
οχλος βάλλει χαλκον είς το γαζοφυλάκιον. καl. πολλοl. πλούσιοι
εβαλλον πολλά· 42 καl. έλθουσα μία χήρα πτωχη εβαλεν

λεπτa δύο, ο έστιν κοδράντης.

43 καl. προσκαλεσάμενος τους

μαθητaς αύτου εiπεν αύτοl:ς, Άμl~ν λέγω ύμίν οτι ή χήρα αϋτη ή
πτωχη πλείον πάντων εβαλεν των βαλλόντων είς το γαζοφυλά
κιον· 44 πάντες γaρ έκτου περισσεύοντος αύτοίς εβαλον, αϋτη

δε έκ της ύστερήσεως αύτης πάντα οσα εtχεν εβαλεν ολον τον
βίον αύτης.

180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 124 1 1243 1292 1342 1424
1505 Β)'Ζ [Ε F G Η Σ] Lect it" '"" ιbι. ω. J. " 2"· '· ι. • νg syrP·" Ρ·'' aπη eth slaν Hilary
'41 {Β} καθίσας κατέναντι του γαζοφυλακίου Ν (8 Ψ άπέναντι) L Δ 892
1342 it"·' cop"m'- ""- '"' 11 καθίσας ό Ίησους κατέναντι του γαζοφυλακίου Α (33
579 1006 1424 άπέναντι) 157 180 597 700 1010 1071 1241 1243 1292 1505
Byz [Ε F G Η Σ] Lecff"·A 0 (Lecff'' άπέναντι) it'"""'·'· 112 ·'· 1·' 1 νg ~yr"·" coρ~m.- eth
slaν // κατέναντι του γαζοφυλακίου καθεζόμενος ό Ίησους D it' 4 // έστώς ό
Ίησους κατέναντι του γαζοφυλακίου W Θ (0233 άπέναντι) f' Γ·' (13
828 κατενώπιον) 28 205 565 syr'· "'"' ""' aπn geo Origen
37

ό

...

ήδέως

γαζοφυλάκιον

Lk 19.48: 21.38 41 καθίσας ... γαζοφυλακίοιι Jn 8.20
2 Kgs 12.9 43-44 ή χήρα ... βίον αύτfiς 2 Cor 8.12

έθεώρει

...
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The Destruction of the Temple Foretold
(Μι

13

24.1-2; Lk 21.5-6)

Καl. έκπορευομένου αύτου έκ του ίερου λέγει αύτφ εtς τ&ν

μαθητ&ν αύτου, Διδάσκαλε, ϊδε ποταποl. λίθοι καl. ποταπαl.

οίκοδομαί. 2 καl. ό Ίησους εtπεν αύτφ, Βλέπεις ταύτας τaς
μεγάλας οίκοδομάς; ού μη άφεθft δ:~δε λίθος έπl. λίθον 1 ος ού μη
καταλυθft.
The Beginning of Woes
(Μι

24.3-14; Lk 21.7-19)

3 Καl. καθημένου αύτου είς το 'Όρος τ&ν Έλαι&ν κατέναντι
του ίερου έπηρώτα αύτον κατ' ίδίαν Πέτρος καl. 'Ιάκωβος καl.
'Ιωάννης καl. Ά νδρέας, 4 Ε ίπον ήμ'iν, πότε ταυτα εσται καί τί το
σημεϊον οταν μέλλη ταυτα συντελε'iσθαι πάντα; 5 ό δΕ: Ίησους
ηρξατο λέγειν αύτο'iς, Βλέπετε μήτις ύμaς πλανήση· 6 πολλοl.
έλεύσονται έπl. τφ όνόματί μου λέγοντες οτι Έγώ είμι, καl.
πολλο-Uς πλανήσουσιν. 7 οταν δΕ: άκούσητε πολέμους καl.
άκοaς πολέμων, μη θροε"iσθε· δε"i γενέσθαι, άλλ' οϋπω το
τέλος. 8 έγερθήσεται γaρ εθνος έπ' εθνος καl. βασιλεία έπl.
βασιλείαν' εσονται σεισμοί κατα τόπους, εσονται λιμοί 2 • άρχη
ώδίνων ταυτα. 9 βλέπετε δΕ: ύμε'iς έαυτούς παραδώσουσιν
' 2 {Β} ώδε λίθος έπί λίθον (see Mt 24.2) Ν Β (D Σ 565 έπl λίθφ) L W Δ Θ
f' f'J 28 33 205 579 700 892 1006 1071 1342 1424 Byz"' [G] Lect it'·""'·b.ct.q
syΓ'·r.h•"h" cop""""' aπη eth geo slav Polychronius''ct //λίθος ι":πί λίθφ
(seeLk21.6)A 157 (180 597 1241150511552έπί λίθον) 1010 1243
1292 Byz'' [Ε F Η] 168 176 1673 1813 11223 it"2 ·'·ι.'' νg REB EU LB BJ
ΤΟΒ DHH // in teιnplo itk // ίιι templo /apis super lapidem ίιω·' Cypήan
2
8 {Β} ίίσοvται λιμοί (see Mt 24.7) Ν 2 (Ν* omit κατά ... λιμοί) Β L Ψ
(579 ιcαί iiσοvται) cop'""'"·"" (eth) // ιcαί λιμοί D it'·'"'·b.c.ct.rr2·'·'·1.•.• 1 vg EU? //
ιcαί λιμοί ιcαl ταpαχαί (W omit the rwo ιcαί) (Θ λοιμοί) 565 700 (syr') cop"'"'"
geo 0 // ιcαί ίίσοvται λιμοί ιcαί ταpαχαί Α Δ f' f 13 (28 892 omirjirst ιcαί) 33 157
180 205 597 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1424 1505 Byz [Ε F G Η] Lect
it• syr<'· h slav geo 1· Α Oήgen'" // ιcαί iίσονται λιμοl ιcαl λοιμοί ιcαί ταpαχαί
(.fee Lk 21.11) Σ 1342 (aπη)
Ψ

2 ού ... καταλυθji Lk 19.44 6 Jn 5.43 8
9 Mt ΙΟ.17-18

έγερθήσεταt

...

βασ1λείαν

ls 19.2; 2Chr 15.6
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13.ΙΟ-22

υμας εiς συνέδρια• κα\ εiς συναγωγCι.ςb δαρήσεσθε" και επι
ηγεμόνων κα\ βασιλέων σταθήσεσθε Ενεκεν έμοί:ι εiς μαρτύριον
αύτοίς.d 10 κα!. εiς πάντα τα εθνη πρ&τον δε'i κηρυχθηναι το

εύαγγέλιον. 11 καt οταν aγωσιν ύμ&ς παραδιδόντες, μη προ
μεριμν&.τε τί λαλήσητε, άλλ' ο έαν δοθft ύμ'iν έν έκείνn ή\ roρq.
τοί:ιτο λαλε'iτε· ου γάρ έστε ύμε'iς οί λαλοί:ιντες άλλα το πνεί:ιμα
το aγιον. 12 κα!. παραδώσει άδελφος άδελφον είς θάνατον καl.
πατηρ τέκνον, κα!. έπαναστήσονται τέκνα έπ!. γονε'iς κα!. θανα
τώσουσιν αυτούς 13 και εσεσθε μισούμενοι ύπο πάντων διa

το ονομά μου. ό δε ύπομείνας εiς τέλος οi>τος σωθήσεται.
The Great

Tήbulation

(Mt 24.15-28; Lk 21 20-24)

14 'Όταν δε ϊδητε το βδέλυγμα της έρημώσεως έστηκότα οπου
ου δε'i. ό άναγινώσκων νοείται, τότε οί έν τft Ίουδαίq. φευγέτωσαν
είς τa ορη, 15 ό [δε] έπ!. τοί:ι δώματος μη καταβάτω μηδε

είσελθάτω άραί τι έκτης οίκίας αυτοί:ι, 16 κα!. ό είς τον άγρον
μ~1 έπιστρεψάτω εiς τα όπίσω άραι το ίμάτιον αυτοί:ι. 17 ουαι
δε τα'iς έν γαστρl. έχούσαις κα!. τα'iς θηλαζούσαις έν έκείναις
τα'iς ήμέραις. 18 προσεύχεσθε δε ϊνα μη γένηται χειμ&νος
19 εσονται γaρ αί ήμέραι έκείναι θλ'iψις ο'ία ου γέγονεν τοιαύτη
άπ, άρχflς κτίσεως Ίlν εκτισεν ό θεος εως τοί:ι νί:ιν κα!. ου μη
γένηται. 20 κα!. εί μη έκολόβωσεν κύριος τας ήμέρας, ουκ aν
έσώθη π&.σα σάρξ· άλλa διa τοuς έκλεκτοuς οϋς έξελέξατο

έκολόβωσεν τaς ήμέρας. 21 κα!. τότε έάν τις ύμίν εϊπτ~. "Ιδε
ώδε ό Χριστός, "Ιδε έκε'i, μη πιστεύετε· 22 έγερθήσονται γaρ
ψευδόχριστοι καt ψευδοπροφijται καl. δώσουσιν σημε'iα καl.

'9 C: Μ TR GNB (ΝΙν) NRSν RεΒ ευ LB BJ NBS ΒΤΙ DHH 11 "C: ΤΟΒ 11 'C: AD Μ
TR GNB Νιν NRSν RεΒ ευ LB BJ NBS ΤΟΒ ΒΤΙ DHH 11 "ΝΟ C: NAm'
10.19-20; Lk 12.11-12 12 έπαναστ-ήσονται ... γονείς Mic 7.6 13 Μι J0.22
14 το ... έρημώσεως Dn 9.27; 1 Ι .31; 12.11; 1 Macc 1.54
15-16 Lk17.31 17 Lk23.29 19i'σονται ... vυvDn12.l;Re7.14 22 Dtl3.l-3;Rel3.13
11

Μι

ί'σεσθε ... μου Jn 15. 18-21
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τέρατα προς το άποπλανaν, εί δυνατόν, τους έκλεκτούς.
ύμε1ς δΕ: βλέπετε· προείρηκα ύμ"iν πάντα.

23

The Coming of the Son of Man
(ΜΙ

24.29-31: Lk 21 .25-28)

Άλλ' έν έκείναις τα1ς ήμέραις μετa την θλ1ψιν έκείνην
ό ilλιος σκοτισθήσεται,
καl ή σελήνη ου δώσει το φέyγος α-Uτης,
25
καl οί άστέρες εσονται έκ του ούρανου πίπτοντες,
καl αί δυνάμεις αί έν τοις ούρανοίς σαλευθήσονται.
26 καl τότε οψονται τον υίον του άν-θρώπου έρχόμενον έν
νεφέλαις μετa δυνάμεως πολλης καl δόξης. 27 καl τότε
άποστελε1 τους άyγέλους καl έπισυνάξει τους έκλεκτους [αύτου]
έκ τ&ν τεσσάρων άνέμων άπ' &κρου γfις fως iiκρου ούρανου.

24

The Lesson of the Fig Tree
(Μι

24.32-35: Lk 21.29-33)

28 Άπο δΕ: της συκilς μάθετε την παραβολήv- οταν ilδη ό
κλάδος α-Uτης άπαλος γένηται καl έκφύn τa φύλλα, γινώσκετε
οτι έγγl>ς το θέρος έστίν· 29 οϋτως και ύμε1ς, οταν ϊδητε τα\>τα
γινόμενα, γινώσκετε οτι έγγύς έστιν έπl θύραις. 30 άμην λέγω
ύμΊν οτι ού μη παρέλθn ή γενεa αϋτη μέχρις σtJ τα\>τα πάντα
γένηται. 31 ό ο-Uρανος καl ή γη παρελεύσονται, οί δΕ: λόγοι μου
ού μη παρελεύσονται.
The Unknown Day and Hour
(Μι

24.36-44)

32 Περl δΕ: της ήμέρας έκείνης η της rορας ούδεlς οiδεν, ούδΕ:
οί 0..yγελοι έν ούρανφ ούδΕ: ό υίός, εί μη ό πατήρ. 33 βλέπετε,

24-25 ό i\λιος .. σαλ<υθήσονται 1> 13.10; 34.4; Eze 32.7-8; JΙ 2. l Ο. 31; 3.15; Re 6.12-14;
8. 12 26 τον υίον ... δόξης Dn 7 .13-14; Mk 8.38; Re 1. 7 27 έπισυνάξει ... ούρανοϋ Dι 30.4;
Zch 2.6.ΙΟ 28 Μι 21.19; Mk 11.13 31Μι5.18; Lk 16.17 32 Ac 1.7 33 Μι 25.13
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13.34-14.5

ό,γρυπνε1τε 3 • ούκ ο1δατε γaρ πότε ό καιρός έστιν. 34 ώς
&νθρωπος άπόδημος άφεl.ς Π~ν οίκίαν αύτου και δο-Uς το'iς
δούλοις αύτου τi~ν έξουσίαν έκάστφ το εργον αύτου καl. τφ

θυρωρίρ ένετείλατο 'ίνα γρηγορn.

35 γρηγορε'iτε ο-δν· ούκ

0 1δατε γaρ πότε ό κύριος της οίκίας Ερχεται, η όψε η μεσονύκτιον

η aλεκτοροφωνίας η πρωί, 36 μη έλθών έξαίφνης εϋρη ύμας
καθεύδοντας.

37 ο δε ύμιν λέyω π&σιν λέγω, γρηγορε'iτε.
The Plot to Kill
(Μι

14

Jesu~

26.1-5; Lk 22.1-2; Jn 11.45-53)

'Ήν δε το πάσχα καΊ. τα &ζυμα μετα δύο ήμέρας. και

έζήτουν οί άρχιερείς και οί γραμματείς πώς αύτον έν δόλφ
κρατήσαντες άποκτείνωσιν· 2 Ελεγον γάρ, Μη έν τη έορτη,
μήποτε εσται θόρυβος του λαου.
The Anointing ut Bethany
(Μι

3

26.6-1 J; Jn 12.1-8)

Και οντος αύτου έν Βηθανίι;ι έν τn οικιι;ι Σίμωνος του

λεπρου, κατακειμένου αύτου ηλθεν γυνη Εχουσα άλάβαστρον
μύρου νάρδου πιστικiiς πολυτελους, συντρίψασα τΤ~ν aλάβα
στρον κατέχεεν αύτου της κεφαλΤjς. 4 ησαν δέ τινες άγανα
κτουντες προς έαυτούς, Είς τί ή άπώλεια αϋτη του μύρου
γέγονεν; 5 ήδύνατο γaρ τουτο το μύρον πραθηναι έπάνω 1

) 33 {Β} άγρυπνείτε Β D it'"'·d" cop''' // άγρυπνείτε καί προσεύχεσθε Κ Α

C L W Δ Ψ 0233 f1 157 180 205 579 597 700 892 1006 1010 !071 1241
] 243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Σ] Lect(l 773 οnιίt καί) ίt'"'·"2 ·;ι,,ι
νg syr'· Ρ-" cop""rpιι arm eth slav Diatessaron""" Augustine // καί άγρυπνείτε καί
προσεύχεσθε Θ f" 28 565 12 l l 112 cop" geo Jerome
'5 {Α} έπάνω Κ Α Β C D L W Δ Θ Ψ f' fl) 28 157 180 205 565 579 597
700 892 1006 ιοιο 1071 1241 1243 1292 ι 342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Σ]
Lect ίt'· '"· d. r. rι 2 . ;, 1· <· ,ι νg syrP " cop''""" arm eth geo 2 slav // οιnίt (see Jn 12.5) 954

l 675 it'" syr' geo' Diatessaron Origen Proclus; Ambrose Jerome
34 Μι 25.14 35-36 Lk 12.36-38
14.1 έζήτουν . . . άποιcτείνωσιν Mk 11.18: Lk 19.47
Lk 7.37-38

3

ιcαταιcεψένου

...

ιcεφαλίiς
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δηναρίων τριακοσίων κα\. δοθηναι το'iς πτωχο'iς κα\. ένεβρι

μώντο αυτn.

6 ό δi: 'Ιησούς εϊπεν, 'Άφετε αύτήν· τί αύτfl κόπους
7 πάντοτε γaρ τους

παρέχετε; καλον ίiργον ήργάσατο έν έμοί.

πτωχους ίiχετε μεθ. έαυτών κα\. οταν θέλητε δύνασθε αύτο"iς ε~
ποιilσαι, έμi: δi: ού πάντοτε ίiχετε. 8 ο ίiσχεν έποίησεν· προ
έλαβεν μυρίσαι το σωμά μου είς τον ένταφιασμόν. 9 άμην δi:
λέγωύμ'iν, οπου έaν κηρυχθfl το εύαγγέλιον είς ολον τον κόσμον,
κα\. ο έποίησεν αϋτη λαληθήσεται είς μνημόσυνον αύτης.
Judas' Agreement to Betray Jesus
(Μι

26. 14-16: Lk 22.3-6)

10 Καl. 'Ιούδας Ίσκαριώθ ό εiς των δώδεκα άπηλθεν προς
τους άρχιερε'iς 'ίνα αύτον παραδο'i αύτο"iς. 11 οί δi: άκούσαντες
έχάρησαν και έπηγγείλαντο αύτφ άργύριον δούναι. καl έζήτει
πώς αύτον εύκαίρως παραδο'i.
The Passover with the Disciples
!Μι

26.17-25: Lk 22.7-14. 21-23: Jn 13.21-30)

12 Καl. τf1 πρώτη ήμέρC!- των άζύμων, οτε το πάσχα iiθυον,
λέγουσιν αύτφ οί μαθηται αύτου, Που θέλεις άπελθόντες
έτοιμάσωμεν 'ίνα φάγης το πάσχα; 13 καl. άποστέλλει δύο
των μαθητωv αύτου καl λέγει αύτο"iς, Ύ πάγετε είς τi~ν πόλιν,
καl. άπαντήσει ύμίν aνθρωπος κεράμων ϋδατος βαστάζων·
άκολουθήσατε αύτφ 14 καl οπου έaν είσέλθη εϊπατε τφ
οίκοδεσπότη οτι Ό διδάσκαλος λέγει, Που έστιν το κατάλυμά
μου οπου το πάσχα μετα των μαθητων μου φάγω; 15 καl. αύτος
ύμ"iν δείξει άνάγαιον μέγα έστρωμένον rτοιμοV" καl. έκεί έτοι
μάσατε ήμίν. 16 και έξηλθον οί μαθηται κα\. ~λθον εiς τi~ν
πόλιν κα\. ε{φον καθώς εtπεν αύτοίς καl ήτοίμασαν το πάσχα.

17

Κα\. όψίας γενομένης ίiρχεται μετa των δώδεκα.

18

καl.

άνακειμένων αύτων και έσθιόντων ό 'Ιησούς εiπεν, Άμην λέγω
ύμ'iν οτι εiς έξ ύμων παραδώσει με ό έσθίων μετ, έμου.
19 Τ\ρξαντο λυπε'iσθαι και λέγειν αύτφ εtς κατα εtς, Μήτι

Εχ

7 πάντοτε ... έαυτών Dt 15.11 8 προέλαβεν ... ένταφιασμόν Jn 19.40
12.6, 14-20 18 ε\ς ... παραδιΟσει ... rμοίJ Ps41.9

12

τfι

...

(θυον
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14.20-27

έγώ; 20 ό δε εtπεν αύτο"iς, Εiς των δώδεκα, ό έμβαπτόμενος μετ'
έμου είς το τρύβλιον.

21 οτι ό μεν υίος του άνθρώπου ύπάγει

καθώς γέγραπται περ1. αύτοίJ, ούαί δε τι'ρ άνθρώπφ έκείνφ δι' ο-lι
ό υίος του άνθρώπου παραδίδοται· καλον αύτι'ρ εί ούκ έγεννήθη

ό &νθρωπος έκε"iνος.
The Institution of the Lord's Supper
(Mt 26.26-30; Lk 22.15-20: l Cor 11.23-25)

22 Κα1. έσθιόντων αύτων λαβών &ρτον εύλογήσας Ιίκλασεν
καl Ιίδωκεν αύτο"iς κα1. εtπεν, Λάβετε, τοί>τό έστιν το σώμά μου.

23 καt λαβών ποτήριον εύχαριστήσας Ιίδωκεν αύτο'iς, καl. επιον
έξ αύτοί> πάντες. 24 καl. ε'ίπεν αύτο"iς, Τοί>τό έστιν το αtμά μου
τilς διαθή~cης 2 το έκχυννόμενον ύπερ πολλών. 25 άμην λέγω
ύμ"iν οτι ούκέτι ού μη πίω 3 έκτου γενήματος της άμπέλου εως της
ήμέρας έκείνης οταν αύτο πίνω κ:αινον έν τn βασιλείι;ι του θεοί>.
26 Καl. ύμνήσαντες έξηλθον εiς το 'Όρος των 'Ελαιών.
Peter's Denial
(Μι

Foreιold

26.31-35: Lk 22.31-34: Jn 13 36-3R)

27 Καt λέγει αύτο"iς ό 'Ιησούς οτι Πάντες σκανδαλισθήσε
σθε, οτι γέγραπται,
Πατάξω τον ποιμένα,
και τα πρόβατα διασκορπισ1'ήσονται.
2
24 {Α} της διαθήκης (see Mt 26.28) Ν Β C 0 2 L Θ Ψ 565 ίι' cop"'"" ""''
geo 1 //το τijς διαθήκης D* W itd EU? // τijς καινfiς διαθήκης Ε 157 579 828
892 1006 it"-'"'·'·t".l.q νg syr'-r.h cop"m".boP' aπn eth geo 2 //το τijς καινijς
διαθήκης Α Δ f1 f1' 28 180 205 597 700 1010 1071 1241 1243 1292
1342 1424 1505 B_vz [F Η Ρ Σ] Lect itb "' 1 slav // οnιίt ίι"'
3
25 {C} ούκέτι ού μη πίω Α Β Δ f1 f" 28 157 180 205 579 597 700 1006
1010 1071 1241 1243 1292 1424 1505 Byz [Ε F Η Σ] Leι·r it'"'· h. '''·' ι.q νg syr' r- h
cop" geo slav // σύ μη πίω (see Μι 26.29) Ν C L W Ψ 892 1342 1211 1387
1950 ίt"·' cop"" eιh Jerome // ού μη προσθώ πείν D (565 ούκέτι σύ προσθώ
πιείν) it'·"·' aπn//ούκέτι ού μή προσθώμεν πιείν Θ

22 λαβών ... αύτοίς Μι 14.19; 15.36; Mk 6.41; 8.6; Lk 9.16 23-24 λαβών ... μου
1 Cor 10.16 24 το αίμα ... διαθήι<ης Εχ 24.8; Zch 9.11; He 9.20 27 Πατάξω ... διασιcορ
πισθήσονται Zch 13.7; Μι 26.56; Mk 14.50
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28 άλλa μετa το έγερθηναί με προάξω ύμας εiς τl,ν Γαλιλαίαν.
29 ό δε Πέτρος εφη α-Uτφ, Ei κα\ πάντες σκανδαλισθήσονται,
άλλ' ούκ έγώ. 30 καΊ. λέγει αύτ<ρ ό Ίησους, Άμl,ν λέγω σοι οτι
συ σήμερον ταύτn τft νυκτt πρtν η δΊ.ς άλέκτορα φωνfισαι4 τρίς με
άπαρνήσn. 31 ό δε έκπερισσώς έλάλει, Έaν δέn με συναπο
θανε'iν σοι, ού μή σε άπαρνήσομαι. ώσαύτως δε καt πάντες
ελεγον.
The Prayer in Gethsemane
(Μι

26.36-46: Lk

22.3Υ-46)

32 Κα\ ερχονται είς χωρίον σb το ονομα Γεθσημανt κα\. λέγει
το'iς μαθητα'iς αύτου, Καθίσατε ώδε Εως προσεύξωμαι. 33 κα\.
παραλαμβάνει τον Πέτρον καΊ. [τον] Ίάκωβον καΊ. [τον] Ίωάννην
μετ' αύτου κα\. ηρξατο έκθαμβε'iσθαι κα\. άδημονε'iν 34 κα\.
λέγει αύτο1ς, Περίλυπός έστιν ή ψυχή μου Εως θανάτου· μείνατε

ώδε καt γρηγορε1τε.

35 καt προελθών μικρον επιπτεν έπ\. τfις

γfις καt προσηύχετο ϊνα εi δυνατόν έστιν παρέλθn άπ' αύτου ή
ωρα, 36 καt ελεγεν, Αββα ό πατήρ, πάντα δυνατά σοι· παρέ
νεγκε το ποτήριον τουτο άπ' έμου· άλλ' ού τί έγώ θέλω άλλa τί
σύ. 37 κα\. fρχεται καt εύρίσκει αύτοi>ς καθεύδοντας, καΊ.
λέγει τφ Πέτρφ, Σίμων, καθεύδεις; ούκ ϊσχυσας μίαν ωραν
γρηγορ1Ίσαι; 38 γρηγορεtτε• καt προσεύχεσθε,h 'ίνα μη ελθητε
είς πειρασμόν· το μεν πνεl>μα πρόθυμον ή δε σaρξ άσθενής.
4
30 {C} η δ\ς άλέκτορα φωνfiσαι Α Β (C 2 δίς after φωνfiσαι) L Δ Ψ 083
0233 !' 28 157 180 205 597 828 892 1006 \Ο 10 1071 1241 1243 1292 1342
1424 1505 8_1·z [Ε F G Η Σ] Leo it'"'·'" vg""· '' (eιhTH) slav Hesychius''•;
Augustine // άλέκτορα φωνfiσαι (.1·ee Μι 26.34; Lk 22.34; Jn 13.38) Ν (C* η
άλέκτωρα) D W 579 1950 it'· b.c.J. rr2. '·' aπn ethPP // άλέκτορα δ\ς φωνfiσαι Θ f' 3
565 700 it' vg" geo

'38 C: GNB REB 11

h

ΝΟ C: TR GNB ΝΙν? NRSν BJ ΒΤΙ

28 Mk 16.7 31 Έaν δέ!l με
σοι Jn 1 1.16
32 ί'ρχονται
Γεθσημανί Jn 18. Ι
33 Πέτρuν ... lωάννην Μι 17.1: Mk 5.37: 9.2: 13.3: Lk 5.10: 6. 14: 8.51: 9.28: Ac 1.13
34 Περίλυπος ... μου Ps 42.5. 11: 43.5: J11 12.27 Περίλυπος ... θανάτου JΩn 4.9 36 Αββα ό
πατήρ Ro Η.15: Ga 4.6 ού τί i:γο> θέλω ... σύ Jn 5.30: 6.38 38 προσεύχεσθε .. πειρασμόν
Μι 6.13: Lk 11.4
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14.39-48

39 καl πάλιν άπελθΟ:ιν προσηύξατο τον αυτον λόγον είπών 5 •
40 καl πάλιν έλθΟ:ιν ε{φεν αύτο\Jς καθεύδοντας, !lσαν γαρ
αύτών οί όφθαλμοl καταβαρυνόμενοι, καl ούκ nδεισαν τί
άποκριθwσιν αύτφ. 41 και ερχεται το τρίτον κα\ λέγει αύτοίς,

Καθεύδετε το λοιπον καl. άναπαύεσθε· 0 άπέχει· ilλθεν 6 ή &ρα,
ίδο\J παραδίδοται ό υίος του άνθρώπου είς τας χείρας των
άμαρτωλών. 42 έγείρεσθε &γωμεν· ίδο\J ό παραδιδούς με
ηγγικεν.
The Betrayal and
(Μι

Aπest

of Jesus

26.47-56: Lk 22.47-53: Jn 18.3-12)

43 Καl εύθ\Jς ετι αύτού λαλούντος παραγίνεται 'Ιούδας εtς
των δώδεκα κα\ μετ, αύτου οχλος μετα μαχαιρών κα\ ξύλων

παρα τών άρχιερέων καl. τ&ν γραμματέων κα1. τ&ν πρεσβυτέρων.

44 δεδώκει δe ό παραδιδο\Jς αύτον σύσσημον αύτο'iς λέγων, "Ον
αν φιλήσω αύτός έστιν, κρατήσατε αύτον καt άπάγετε άσφαλ&ς.

45 κα\ έλθΟ:ιν εύθ\Jς προσελθΟ:ιν αύτiρ λέγει, 'Ραββί, και κατε
φίλησεν αύτόν· 46 οί δe έπέβαλον τας χείρας αύτφ καl.
έκράτησαν αύτόν. 47 εtς δέ [τις] τ&ν παρεστηκότων σπασά
μενος τi~ν μάχαιραν επαισεν τον δούλον του άρχιερέως καl.
άφε'iλεν αύτου το ώτάριον. 48 καl άποκριθεις ό 'Ιησούς εiπεν
αύτο'i:ς, Ώς έπ1. ληστi~ν έξήλθατε μετα μαχαιρών και ξύλων

'39 {Α} τον αύτον λόγον εiπών Ν Α Β C L W Δ Θ Ψ 083 0233 f 1 Γ' 28
157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342
1424 1505 Byz [Ε F G Η Σ] Lect it·'"'·r.ι.q νg syr'·•h cop""" aπn (eth) geo
slaν

// οπιίt D it•-•c.•.rr2.• REB
• 41 {Β} άπέχει· iΊλθεν ΝΑ Β C L Δ 083 Γ 28 180 205 579 597 700 828
1006 1010 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Ν'•• Σ] Lect it'"''
vg cop"'·"" (geo 1) Augustine // άπέχει το τέλος καί D ( 157 onιit το τέλος καί) it'"
'u // άπέχει το τέλος iΊλθεν (W ίδο-U iΊλθεν) Θ 0233 Γ' 565 1071 it''). h 111121 -' 1
syr'''' h (aπn) geo 2 slaν // οτι iΊλθεν ψ (892) (it') cop""m' (eth)
'41 Statemenl or comrnand: AD Μ ΝΑ TR WH // Statemenι: BJ NBS
NBS ΤΟΒ 11 Qιιestion: GNB ΝΙν NRSV REB EU LB ΒΤΙ DHH

ΤΟΒ'""

11 Corrmand:

0
""

43 άρχιερέων ... πρεσβυτέρων Μι 16.21; 27.41: Mk 8.31: 11.27: 14.53: 15.1: Lk 9.22: 20. 1
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συλλαβε'iν με;d

49 καθ' ήμέραν ημην προς υμας έν τφ ιερφ
διδάσκων καl ούκ έκρατήσατέ με· άλλ' ϊνα πληρωθώσιν αί
γραφαί. 50 καl. άφέντες αύτον Εφυγον πάντες.
The

Υ oung

Man Who Fled

51 Καl. νεανίσκος τις συνηκολούθει αύτφ περιβεβλημένος
σινδόνα έπί γυμνου, καl. κρατουσιν αύτόν· 52 ό δε καταλιπών
τΤ~ν σινδόνα γυμνος itφυγεν.
(Μι

Jesus before the Council
26.57-68; Lk 22.54-55. 63-71; Jn 18.13-14. 19-24)

53 Καl. άπήγαγον τον Ίησουν προς τον άρχιερέα, καί συν
έρχονται πάντες οί άρχιερε'iς και οί πρεσβύτεροι και οί
γραμματε'iς. 54 και ό Πέτρος άπο μακρόθεν ήκολούθησεν
αύτφ εως εσω είς τi~ν αύλΤ~ν του άρχιερέως και Ίlν συγκαθήμενος
μετα τών ύπηρετών και θερμαινόμενος προς το φώς. 55 οί δε
άρχιερε'iς καl. ολον το συνέδριον έζήτουν κατa του Ίησου

μαρτυρίαν είς το θανατώσαι αύτόν' καί ούχ ηϋρισκον· 56 πολ
λοl. γaρ έψευδομαρτύρουν κατ' αύτου, καl. ϊσαι αί μαρτυρίαι

ούκ l~σαν.

57 καί τινες άναστάντες έψευδομαρτύρουν κ:ατ'

αύτου λέγοντες 58 οτι Ήμεiς ήκούσαμεν αύτου λέγοντος οτι
'Εγώ καταλύσω τον ναον τουτον τον χειροποίητον κ:αι δια τριών
ήμερών aλλον άχειροποίητον οίκοδομήσω. 59 καl. ούδε οϋτως
ϊση liν ή μαρτυρία αύτών. 60 κ:αl. άναστaς ό αρχιερεi>ς είς
μέσον έπηρώτησεν τον Ίησουν λέγων, Ούκ άποκρίνn ούδεν τί
ο-ίJτοί σου καταμαρτυρουσιν; 61 ό δε έσιώπα καί ούκ άπεκρί
νατο ούδέν. πάλιν ό άρχιερεi>ς έπηρώτα αύτον και λέγει αύτφ,

Σi> εi ό Χριστος ό υίος του εύλογητο\J; 62 ό δε Ίησο\Jς εiπεν,

"48 Sιatcment: AD Μ EU LB NBS ΤΟΒ
49 καθ'
δ~δάσκων Lk 19.47; 21.37; Jn 18.20
50 Zch 13.7; Mt26.31; Mk 14.27
53 άρχ~ερείς ... γραμματείς Mt 16.21; 27.41; Mk8.31; 11.27; 14.43; 15.1; Lk9.22; 20.1
58 Έγώ ... οίκοδομήσω Mk 15.29; Jn 2. 19 60-61 έπηρώτησεν ... άπεκρίνατο ούδέν Is 53.7;
Mk 15.4-5; Lk 23.9 61 Σύ ... εύλοyητοϋ Μι 16.16; Mk 5.7; Lk 8.28; Jn 11.27; 20.31
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14.63-Μ!

'Εγώ είμι,
κ:α\. οψεσ-θε τον υίον του άν-θρώπου
έκ δεξιmν κα-θήμενον τίjς δυνάμεως
κ:α\. έρχόμενον μετ.Χ τmν νεφελων του ούρανου.
63 ό δε άρχιερευς διαρρήξας τους χιτ&νας αύτου λέγει, Τί ετι
χρείαν Εχομεν μαρτύρων; 64 ήκούσατε της βλασφημίας• τί

ύμtν φαίνεται; οί δε πάντες κατέκριναν αύτον ενοχον είναι
θανάτου. 65 Κα\. ilρξαντό τινες έμπτύειν αύτψ7 κα\. περικα
λύπτειν αύτου το πρόσωπον κα\. κολαφίζειν αύτον κα\. λέγειν
αύτψ, Προφήτευσον 8 , κα\. οί ύπηρέται pαπίσμασιν αύτον Ελα
βον.
Peter's Denial of Jesus
(Mt 26.69-75: Lk 22.56-62; Jn 18.15-18, 25-27)

66 Κα\. οντος του Πέτρου κάτω έν τn αύλn Ερχεται μία τ&ν
παιδισκ:&ν του άρχιερέως 67 κ:α\. iδουσα τον Πέτρον θερμαι
νόμενον έμβλέψασα αύτφ λέγει, Κα\. συ μετιΧ του Ναζαρηνου
1lσθα του Ίησου.

68 ό δε ήρνήσατο λέγων, Οϋτε οiδα ο-Uτε

έπίσταμαιf συ τί λέγεις.g κ:α\. έξηλθεν εξω είς το προαύλιον [κ:α\.

7

65 {Α} αύτi[:ι ΝΑ Β C L W Δ f' f" 28 33 157 180 205 579 597 892 1006

1Ο10 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Βγz [Ε G Η] Lect it''"'J. ''' ''
νg syr'·" cop"'·"" eth slav
πρόσωπον; see Μι 26.67)

2

k.

ι. q

// τψ

D

προσώπι:ρ αύτού (and onιit καί περικαλ ....
iιω.ιόJ.r syrP aπn geo // αύτού τψ προσώπι:ρ Θ 565

700
• 65 {Β} προφήτευσοv ΝΑ Β C D (G f' 205 add νύν) L (Ψ αddήμϊν) 28 157
597 1010 1241 1292 1342 1505 Byz [Ε Η Ν Σ] 168 1673 1813 11223 it'dl. "2·'""
vg (it'·'·k cop"'"'" ιιddήμϊv; it'"' νg"'' αddήμϊν, Χριστέ) (syr αddνύν ήμϊν)
syr<' // προφήτευσοv ήμϊν, Χριστέ, τίς έστιν ό παίσας σε (see Μι 26.68) (W
Jl·1 νύν for ήμϊν) (Δ πέμψας jίιr παίσας) Θ 33 565 579 700 892 1006 ( 1071
νίιν ήμϊν) 1243 1424 (syr", buιήμiν iviιh *) cop""'"·'"'' aπn eth geo slav (GNB)
(DHH) // προφήτευσον ήμϊν τίς έστιν ό παίσας σε (see Lk 22.64) 180 Lect
'64 Question: WH r 68 C: WH"'' 11 • Question: WH"'
62 έκ ... δυνάμεως Ps 1ΙΟ.1: Μι 22.44: Lk 20.42; Ac 2.34: Eph 1.20: Col 3.1: He 1.3. 13;
I0.12: 12.2 έρχόμενον ... ούρανο\J Dn 7.13: Mt 24.30; Mk 13.26; Lk 21.27; Re 1.7; 14.14
63 διαρρήξας ... αύτοί> Nu 14.6; Ac 14.14 64 Lv 24.16; Jn 19.7

14.69-15.ι
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69 καl ή παιδίσκη ίδο\Jσα αύτον ηρξατο
70 ό

πάλιν λέγειν τοίς παρεστ&σιν οτι οi>τος έξ αύτ&ν έστιν.

δΕ: πάλιν ήρνείτο. καl μετa μικρον πάλιν οί παρεστ&τες ίίλεγον

τίρ Πέτρι:ρ, Άληθ&ς έξ αύτ&ν ε't, καl γaρ Γαλιλαίος εt. 71 ό δΕ:
ηρξατο άναθεματίζειν καl. όμνύναι οτι Ούκ οtδα τον aνθρωπον
τουτον ον λέγετε. 72 καl εύθυς έκ δευτέρου 10 άλέκτωρ έφώ
νησεν. καl άνεμνήσθη ό Πέτρος το pημα ώς εiπεν αύτίρ ό 'Ιησους
Οτι Πρlν άλέκ:τορα φωνfισαι δlς τρίς με Cιπαρνήσn 11 • καl έπι
βαλών ίίκλαιεν 1 2.
Jesus before Pilate
(Μι

15

27.1-2. 11·14; Lk 23.1-5; Jn 18.28-38)

Καl. εύθυς πρωΊ.· συμβούλιον ποιήσαντες οί άρχιερείς μετa

των πρεσβυτέρων καl. γραμματέων καl. ολον το συνέδριον,

68 {C} καί άλέκτωp έφώνησεν (see 14.72) Α C D Δ Θ Ψ' 067 Γ f' 3 28 33
157 180 205 565 597 700 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 (1424 καί
εύθέως) 1505 Βγz [Ε G Η Ν Σ] Lecι it"· ""'· "· '· rr'.k.l q vg syrP·h cop"m''- '""m'J amι eth
geo 2 slav Eusebius Chrysostom; Augustine // omit Κ Β L W Ψ* 579 892 176 it"
9

syr'

cop~m"

ho geo'

ΝΙΥ

RE8 EU

ΤΟΒ

72 {8} έκ δευτέ.pου (see 14.68) Α Β c 2 v;d D W Δ Θ Ψ 0250 Γ JI' 28 33
157 180 205 565 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1424 1505
Byz [Ε G Η Ν"" Σ] Lect it"·""'·"·''2 ·'·ι.q vg syr''·PJ.h cop"·"" amι eth geo slav
Eusebius Chrysostom; Augustine // δίς 1342 // omίt Κ c•v;d L 579 it'
11 72 {8} (.~ee 14.68, 72a; Mt 26.75; Lk 22.61) οτι πρίν άλέκτορα φωνijσαι
δίς τρίς με άπαρvήστ~ (8 1342 δίς φωνijσαι) c 2 νω L ψ 892 it'"'· fk} νg syr'· Ρ
Augustine // οτι πpίν άλέκτορα φωνijσαι δίς άπαpνήστ~ με τpίς Α (Θ 565
700 δίς φωνijσαι) 0250 f' f'' 28 33 157 180 205 597 1006 1010 1071 1241
1243 1292 1424 1505 Βγz [Ε G Η Ν Σ';d] Lect syr" cop"""'·"' slav // οτι πρίν
άλέκτορα φωνijσαι τρίς με άπαρνήσn (see Μι 26.75; Lk 22.62) Κ c•v;d W Δ
(579 άπαρνήστ~ με) it'· 1'2 ·ι.q cop"'""·"""" eth geo 1· 121 // oιnit D it"·d
12
72 {Β} καί έπιβαλών Εκλαιεν Κ 2 Ν Β L (W Γ 205 omit καί) (Δ έπιλα
βών) 0250f''2833157180597700892100610101071124112431292
1424 1505 Βγ::. [Ε G Η Ν Σ';u] Lect syr" // καί έπιβαλών Εκλαυσεν Κ* Α •v;d C
1342 // καί ijρξατο κλαίειν D Θ 565 it"·""'·'-"·"2·'· 1·• νg cop'"'"" ann geo slaν
Augustine // καί έξελθών (ξω (κλαυσεν πικριJ)ς (5·ee Μι 26.75) 579
ιο

Ι

72 Πρίν ... άπαρνήστι Μι 26.34; Mk 14.30; Lk 22.34; Jn 13.38
15.1 πρω·\ ... συνέδριον Lk 22.66 άρχιερείς ... γραμματέων Μι 16.21; 27.41; Mk 8.31;
1.27; 14.43. 53; Lk 9.22; 20.Ι
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J83

δήσαντες τον Ίησουν άπήνεγκαν

15.2-14

και παρέδωκαν Πιλάτφ.

2 καl έπηρώτησεν α\Jτον ό Πιλaτος, Συ εi ό βασιλευς των
'Ιουδαίων; ό δε άποκριθεις α\Jτφ λέγει, Συ λέγεις.• 3 καl
κατηγόρουν α\Jτου οί άρχιερε'iς πολλά. 4 ό δε Πιλατος πάλιν
έπηρώτα α\Jτον λέγων, Ούκ άποκρίνn ο\Jδέν; ϊδε πόσα σου
κατηγορο\Jσιν. 5 ό δε Ίησους ούκέτι ούδεν άπεκρίθη, i.όστε
θαυμάζειν τον Πιλaτον.
Jesus Sentenced to Die
(Mt 27.15-26: Lk 23.13-25: J11 18.39-19.16)

6

Κατa δε έορτΤ,ν άπέλυεν αύτο'iς (να δέσμιον ον παρnτο\Jν

το. 7 ilν δε ό λεγόμενος Βαραββας μετa των στασιαστίΟν
δεδεμένος ο'ίτινες έν τft στάσει φόνον πεποιήκεισαν. 8 και
άναβaς ό οχλος 1 f\ρξατο αίτε'iσθαι καθώς έποίει α\Jτο'iς. 9 ό δε
Πιλaτος άπεκρίθη αύτο'iς λέγων, Θέλετε άπολύσω ύμ'iν τον
βασιλέα των 'Ιουδαίων; 10 έγίνωσκεν γaρ οτι διa φθόνον
παραδεδώκεισαν αύτον οί άρχιερε'iς. 11 οί δε άρχιερε'iς άνέ
σεισαν τον οχλον 'ίνα μ&λλον τον Βαραββaν άπολύσn αύτο'iς.

12 ό δε Πιλaτος πάλιν άποκριθεις Ελεγεν α\Jτο'iς, Τί otJν
[θέλετε] ποιήσω 2 [ον λέγετε] 3 τον βασιλέα των 'Ιουδαίων;
13 οί δε πάλιν Εκpαξαν, Σταύρωσαν αύτόν. 14 ό δε Πιλατος

' 8 {Β} άναβάς ό οχλος Ν* Β (D it"" ολος ό οχλος) 892 it'""'· "2· 1 ' 1"" νg
cop"""" eth // άναβοήσας ό οχλος Ν 2 Α C W Δ Θ Ψ f' f'-' 28 33 157 180 205
565 579 597 700 1006 1010 107 1 (1241 όλος ό οχλος) 1243 1292 1342
1424 1505 Byz [Ε G Η] Lecι syr' Ρ h cop""'"' (aπn) geo slav // ολος ό οχλος it'
2 12 {C} θέλετε ποιήσω Α D Θ 0250 28 157 180 205 565 579 597 700
1006 1010 1071 1241 1243 1292 1505 Β.κ [Ε G Η Nv;dΣv;d) Leι·t it''"'" πl k 1 • 1
vg syr'·P eth slav Αugustίηe//θέλετε 'ίνα ποιήσω 1424 Ι68 112 /673l12 Ι813 112
11223 112 it' νg'"" syr" aπn //ποιήσω Ν Β C W Δ Ψ Γ fl 3 33 892 1342 1292
cop"'""'-"" geo NIV REB
'12 {C} ον λέγετε Ν C Δ Ψ 0250 28 33 157 180 579 597 892 1006 1010
1071 1241 (1243) 1292 1342 1424 1505 B,vz [Ε G Η N';d Σν;d] Lect syr"-" copb"
;ι

2 Quesιion:

WH 1 n~

4-5 έπηρώτα ... άπεκρίθη /,53.7: Mk 14.60-61: Lk23.9
13.28

11 Ac3.14

12-14 Ac3.13:

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

15.15-27

184

ίfλεγεν αύτοίς, Τί γaρ έποίησεν κακόν; οί δε περισσ&ς ίfκραξαν,
Σταύρωσον αύτόν. 15 ό δε Πιλaτος βουλόμενος τφ οχλφ το
ίκανον ποιf~σαι άπέλυσεν αύτο"iς τον Βαραββaν, καl. παρέδωκεν
τον Ίησούν φραγελλώσας ϊνα σταυρωί}fl.
The Soldiers Mock Jesus
(Μι

27.27-31; Jri 19.2-3)

16 Οί δε στρατι&ται άπήγαγον αύτον εσω τfjς αύλfjς, ο έστιν
πραιτώριον, καl. συγκαλούσιν ολην τi~ν σπείραν. 17 καl. ένδι
δύσκουσιν αύτον πορφύραν καl. περιτιθέασιν αύτφ πλέξαντες
άκάνθινον στέφανον· 18 κα\. ilρξαντο άσπάζεσθαι αύτόν,
Χαίρε, βασιλεύ τ&ν 'Ιουδαίων· 19 κα\. ίfτυπτον αύτού τf~ν
κεφαλΤ~ν καλάμφ κα\. ένέπτυον αύτφ καl. τιθέντες τa γόνατα
προσεκύνουν αυτφ. 20 κα\. οτε ένέπαιξαν αύτφ, έξέδυσαν
αύτον τi~ν πορφύραν κα\. ένέδυσαν αύτον τa ιματια αύτου.
κα\. έξάγουσιν αύτον 'ίνα σταυρώσωσιν αύτόν.
The Crucifixion of Jesus
(Μι

27.32-44; Lk 23.26-43; Jn 19.17-27)

21 Καl. άγγαρεύουσιν παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναίον
έρχόμενον άπ' άγρού, τον πατέρα Άλεξάνδρου κα\. 'Ρούφου, ϊνα
&ρη τον σταυρον αύτου. 22 και φέρουσιν αύτον έπl. τον
Γολγοθaν τόπον, ο έστιν μεθερμηνευόμενον Κρανίου Τόπος.
23 και έδίδουν αύτφ έσμυρνισμένον οtνον· ος δε ούκ ίfλαβεν.
24 και σταυρούσιν αύτον
και διαμερίζονται τa ίμάτια αύτου
βάλλοντες κλf~ρον έπ' αύτa τίς τί &ρη.
25 iιν δε ίόρα τρίτη και έσταύρωσαν αύτόν. 26 και iιν ή
έπιγραφη της αίτίας αύτοίJ έπιγεγραμμένη, Ό βασιλε-Uς τ&ν
'Ιουδαίων. 27 Καl. σ-Uν αύτφ σταυρούσιν δύο ληστάς, ενα έκ
(eth) slav // λέγετε Β 11 onιit Α D W Θ f 1 f' J 205 565 700 it'· '"'· '· "· "2• '· ι. ' 1 vg syr'
cop" aπη geo Augustine
17-19 Lk 23.11 23 έδίδουν ... ο\νον Ps 69.21
27 ί'να έκ δεξι&ν ... αύτου Μι 20.21; Mk 10.37

24 δ1αμερίζοντα1 ... αύτά Ps22.18
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15.29-37

δεξιών καl ενα έξ εύωνύμων αύτοί:ι. 4 29 Καt οί παραπορευό
μενοι έβλασφήμουν αύτον κινοί:ιντες τιΧς κεφαλιΧς αύτ&ν καl
λέγοντες, Ούα ό καταλύων τον ναον καl οίκοδομών έν τρισtν
ήμέραις, 30 σ&σον σεαυτον καταβιΧς άπο τοί:ι σταυροί:ι.
31 όμοίως καl. οί άρχιερε'iς έμπαίζοντες προς άλλήλους μετα
τών γραμματέων ελεγον, 'Άλλους εσωσεν, έαυτον ού δύναται
σ&σαι· 32 ό Χριστος ό βασιλε-Uς ΊσραΤ~λ καταβάτω νί:ιν άπο
τοί:ι σταυροί:ι, 'ίνα ϊδωμεν καl. πιστεύσωμεν. και οί συν εσταυ
ρωμένοι συν αύτφ ώνείδιζον αύτόν.
The Death of Jesus
(Μι

27.45-56; Lk 23.44-49; Jn 19.28-30)

33 Καl. γενομένης rορας εκτης σκότος έγένετο έφ' ολην τi~ν γην
εως rορας ένάτης. 34 καl τft ένάτn roρq. έβόησεν ό Ίησοί:ις φωνft
μεγάλη, Ελωι ελωι λεμα σαβαχ-θανι; ο έστιν μεθερμηνευόμε
νον Ό -θεός μου ό -θεός μου, είς τί έγκατέλιπές με 5 ; 35 καί

τινες τών παρεστηκότων άκούσαντες Ελεγον, "Ιδε Ήλίαν φωνε'i.

36 δραμών δέ τις [καl.] γεμίσας σπόγγον οξους περιθεl.ς καλάμφ
έπότιζεν αύτον λέγων, Άφετε ϊδωμεν εί ερχεται 'Ηλίας καθελε'iν
αύτόν. 37 ό δf: Ίησοί:ις άφεl.ς φωνΤ~ν μεγάλην έξέπνευσεν.

27 {Α} omit verse 28 Κ Α Β C D Ψ 157 Lect iι•·• syr cop"'·"'·•' // iικlude
ver.1·e 28: καl. έπληρώθη ή γραφiJ ή λέγουσα, Κα\ μετά άνόμων έλογίσθη.
(see ls 53.12; Lk 22.37) L Δ Θ 083 0250 f' f 13 28 33 180 205 565 579 597
4

700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G
(Η φωνή for γραφή)] [ 184 112 1211 112 / 292 213 / 384 / 524 112 /ΑΙ> it'"'· '· 112 · '-" ,ι νg
(cop"'•') syrP·"·•'' arm eth geo slav (Diatessaron"=) Origen''d Eusebius; Jerome
[ΒΤΙ]

34 {Β} έγκατέλιπές με Κ Β (L 083 565 892 1424 έγκατέλειπες bγ ίtacisιn)
059 vg cop"· ""· '" arm eth geo Diatessaron-= Pto\emy"' '" ιre""'"' •' J ustin
Eusebius //με έγκατέλιπες (see Μι 27.46) (Α Ε G έγκατέλειπες bγ ίtacisnι)
C Δ Θ 0233 f' f' 3 28 (33 έγκατέλιπας) 157 180 205 579 597 700 1006 1010
1071 1241 1243 1292 1342 1505 Byz [F Η (Ρ έγκατέλιπας)] Lect it'"' •. ιr'.ι"
νg""' slav // ώνείδισάς με D it'·"'·">
5

Ψ

Ps 22.7; !09.25; Lm 2.15 ό καταλύων ... ήμέραις Mk 14.58;
33 Αιη 8.9 34 Ελωι ... με Ps 22. Ι 36 γεμίσας ... έπότιζεv αύτόv Ps 69.21;
Μι 27.34; Mk 15.23; Lk 23.36

29

κινούντες τiχς κεφαλάς

Jn 2.19
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38 Καl. το καταπέτασμα του ναου έσχίσθη είς δύο άπ' ιΧνωθεν
εως κάτω. 39 Ίδών δε ό κεντυρίων ό παρεστηκώς έξ έναντίας
αύτου οτι οϋτως έξέπνευσεν 6 εiπεν, Άληθώς οbτος ό ιΧνθρωπος

υίος θεου ΤΊν.

40 'Ήσαν δε καl. γυνα"iκες άπο μακρόθεν

θεωρουσαι, έν αlς καl. Μαρία ή Μαγδαληνη καl. Μαρία ή
'Ιακώβου του μικρου καl. Ίωσilτος μήτηρ και Σαλώμη,

41

α't

οτε 1lν έν τfl Γαλιλαίι;r: ήκολούθουν αύτφ και διηκόνουν αύτφ,
και Cίλλαι πολλαι αί συναναβaσαι αύτφ είς 'Ιεροσόλυμα.
The Burial of Jesu~
ίΜι

27.57-61: Lk 2350-56: Jn 19.JR-42)

42 Και ilδη όψίας γενομένης, έπει ΤΊν παρασκευi~ ο εστιν
43 έλθών Ίωσi~φ [ό] aπο Άριμαθαίας εύσχή

προσάββατον,

μων βουλευτής, ος και αύτος ΤΊν προσδεχόμενος τi~ν βασιλείαν
του θεου, τολμήσας είσilλθεν προς τον Πιλaτον καl. f1τήσατο το
σώμα του Ίησου. 44 ό δε Πιλaτος έθαύμασεν εί Τ\δη τέθνηκεν
και προσκαλεσάμενος τον κεντυρίωνα έπηρώτησεν αύτον εί
πάλαι 7 άπέθανεν· 45 καl. γνοuς άπο του κεντυρίωνος έδωρή
σατο το πτώμα τφ 'Ιωσήφ. 46 και άγοράσας σινδόνα καθελών

αύτον ένείλησεν τfl σινδόνι και εθηκεν αύτον έν μνημείφ σ ΤΊν
λελατομημένον έκ πέτρας και προσεκύλισεν λίθον έπι τi~ν
θύραν του μνημείου. 47 ή δε Μαρία ή Μαγδαληνη και Μαρία
ή Ίωσilτος έθεώρουν που τέθειται.

'39 {C} οτι οϋτως έξέπvευσεv Ν 8
κράξας έξέπvευσεv W Θ 565 syr'

L Ψ 892 cop"· ''' (cop"" οmίι οϋτως) // οτι
arm geo Oήgen'" // οτι οϋτως κράξας
28 33 157 180 205 579 597 700 1006

έξέπvευσεν Α C Δ 0233 f 1 f"
1010ΙΟ711241124312921342(1424άφήκεvτοπνείιμα)1505Byz[EGH
Ν] Lecι it""'·'· 112 ·"'·'·"·q vg syrP·h eth slav Augustine NIV // quia sίι· exclaιrwvit
ίι' // οϋτως αύτοv κράξαvτα καί έξέπvευσεν D ίιd

7
44 {Β} εί πάλαι ΝΑ C L Ψ 0233 f' f'' 28 33 205 579 597 700 892 1006
1010 1071 1241 1243 1292 1424 1505 Β.νz [Ε G] Lecι cop" eth? Theodoret // εί i]δη Β D W Θ 157 180 1342 it""·'·d·'' 2 '·'"·" vg geo slav Oήgen'"';
Augustine EU BJ ΒΤΙ? // εί 544 syr' // καί εΊπεv Δ

38 He 10.19-20
Ac 13.29

40-41 γυναίκες .. διηκόνουν αύτψ Lk 8.2-3

46 καθελών ... μνημείφ
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The
(Μι

16

Resuπection

16.Ι-8

of Jesus

28.1-8; Lk 24. 1-12; Jn 20. 1- IO)

Και διαγενομένου του σαββάτου 1 Μαρία ή Μαγδαλην1,

κα! Μαρία ή [του] 'Ιακώβου και Σαλώμη 1 ήγόρασαν άρώματα

'ίνα έλθουσαι άλείψωσιν αύτόν.

2 και λίαν πρω"\: τfι μι<?: τ&ν

σαββάτων ερχονται έπι το μνημε"iον άνατείλαντος 2 του ήλίου.
3 κα! ελεγον προς έαυτάς, Τίς άποκυλίσει ήμ"iν τον λίθον έκ τf]ς
θύρας του μνημείου; 4 και άναβλέψασαι θεωροuσιν οτι άπο

κεκύλισται ό λίθος iιν γaρ μέγας σφόδρα. 5 και εiσελθουσαι
εiς το μνημε"iον εiδον νεανίσκον κ:αθήμενοv έν τοις δεξιο"iς
περιβεβλημένον στολΤ,ν λευκήν, κ:αi. έξεθαμβήθησαν. 6 ό δε
λέγει αύτα\ς, ΜΤ, έκθαμβε"iσθε· Ίησουν ζητε"iτε τον Ναζαρηνον

τον έσταυρωμένοV" ήγέρθη, ούκ: εστιν (bδε· ί'δε ό τόπος οπου
iίθηκ:αν αύτόν. 7 άλλ' ύπάγετε εϊπατε το"iς μαθητα"iς αύτου κ:αi.
τφ Πέτρφ οτι Προάγει ύμ&ς είς τΤ,ν Γαλιλαίαν· έκε"i αύτον

οψεσθε, καθώς εiπεν ύμ"iν. 8 κ:αι έξελθουσαι εφυγον άπο του
μνημείου, εlχεν γaρ αύτaς τρόμος κ:αi. iίκ:στασις κ:αi. ούδενl
ούδεν εiπαν· έφοβουντο γάρ. 3

' 1 {Α} διαγενομένου του σαββάτου ... καl Σαλώμη ΝΑ Β C L W Δ Ψ f'
f') 28 33 157 180 205 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292
1342 1424 1505 Byz [Ε G Σ] Lect ίιι. 4 νg syr'''·" cop"·""" eth geo slav // δτα
2
γενομένου του σαββάτου ... κα\ Σαλώμη πορευθε"iσαι Θ 565 it""'· "'· " syr'"'
cop""'' arm // πορευθε"iσα1 D it"·'''·"
2
2 {Α} άνατείλαντος ΝΑ Β C L Δ Ψ f" 28 33 157 ] 80 205 579 597 700
892 1006 10 ΙΟ 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Β_νz [Ε G] Lect it""' ' νg
(eth) slav Dionysius // iίτι άνατείλαντος W Θ J 565 Eusebius // άνατέλλοντος
D it' • "·" Tyconius Augustine NBS ΒΤΙ // onιit άνατείλαντος του ήλίου it'
'8 {Α} onιit νν 9-20 Ν Β 304 syr• cop"'"·' arm'"·" geo 1·"' Eusebius mss"" "'ε""b""
Epiphanius 1' 2 Hesychius mss"' "'s'''"''; Jerome mss""·'" J"""' // add t/1e sho/"ler
ending onl}· it' syr"'"' // add tlze shorteι- endίng ωιd ΙΨ 9-20 L Ψ 083 099 274'"•
579 l 1602 cop"'"" bo'"" eth'""· ΤΗ [NRSV] REB [NBS] // add vν 9-20 witlz
critical note οι· ι;ίgιι f' 205 and others 11 add νν 9-20 Α C D (W 1vith long
additioιι, see footιιote 6) Δ Θ f" 28 33 157 ] 80 565 597 700 892 1006 1010

107112411243 12921342

14241505Byz[EG(Hdefecti1•ei}")Σ]Lectit""'·'

•'"ΡΡ. ιr .1. "·"·" νg syr· ,. "·''' cop""· '" arm"'" eth'' geo 8 slav (slaν"" add οιι/γ 16. 9-1 /)
2

5

περιβεβλημένον

...

λευΚ"l\ν

Re 7.9, 13

7

Προάγει

...

ύμίν Μι

26.32; Mk 14.28
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ΤΗΕ SHORTER ENDING OF MARK

[Πάντα δε τa παρηγyελμένα το"iς περt τον Πέτρον συντόμως
έξήyyειλαν. Μετa δε ταυτα καl. αύτος ό Ίησους 4 άπο άνατολfις
καt aχρι δύσεως έξαπέστειλεν δι, αύτ&ν το ίερον και aφθαρτον
κήρυγμα τfις αίωνίου σωτηρίας. άμήν. 5 ]

ΤΗΕ LoNGER ENDING OF MARK

The Appearance to Mary Magdalene
(Μι 28.9-ΙΟ: Jn20.lt-t8)

[9 Άναστaς δε πρω·ι· πρώτη σαββάτου έφάνη πρ&τον Μαρίςι
10 έκείνη

τft Μαγδαλην"!l, παρ' ης έκβεβλήκει έπτa δαιμόνια.

πορευθε"iσα άπήγyειλεν το"iς μετ' αύτου γενομένοις πενθουσιν
καt κλαίουσιν· 11 κάκε"iνοι άκούσαντες οτι ζΊl καl. έθεάθη ύπ,
αύτfις ήπίστησαν.
The Appearance ιο Two Disciples
(Lk 24.13-~5)

12 Μετa δε ταυτα δυσl.ν έξ αύτ&ν περιπατουσιν έφανερώθη
έν έτέρςχ μορφft πορευομένοις είς άγρόν· 13 κάκε"iνοι άπελ
θόντες άπήγyειλαν το"iς λοιπο"iς ούδε έκείνοις έπίστευσαν.
The Commissioning of the Disciples
Lk 24.36-49; Jn 20.19-23: Ac 1.6-8)

(Μι 2Μ.16-20;

14 'Ύστερον [δε] άνακειμένοις αύτο"iς το"iς ενδεκα έφανε
ρώθη καt ώνείδισεν τΤ~ν άπιστίαν αύτ&ν κα"ί σκληροκαρδίαν οτι
lrenaeus1"' mss~c. '" Ε""'"'"·' Asterius'·id Apostolic Constitutions Didymusdub Epiphanius112 Marcus-Eremita Severian Nestorius mss•cc. ιo&•<rn<; Rebaptism Ambrose
mss.cc 101 '"'"" Augustίne [GNB] [NIV] [EU] [LB] BJ ΤΟΒ [ΒΤΙ] [DHH]
4
Shorter ending {Α} Ίησοuς L 0112 274"" 579 syr""'' // Ίησοίις έφάνη Ψ
l 1602 ίt' // Ίησοίις έφάνη αύτοίς 099 cop"'"'"· "°"'" eth"'"· rn
5
Shorter ending {Β} σωτηρίας. άμήν Ψ 083 099 274"'• 579 11602 it' syr""''
cop"'"'"·"""'' //σωτηρίας. L cop""""
9 Μαpίςι ... δαιμόνια Lk 8.2
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16.15-18

τοίς θεασαμένοις αύτον εγηγερμένον ούκ επίστευσαν. 15 καl.
ε'ίπεν αύτοiς 6 , Πορευθέντες είς τον κόσμον aπαντα κηρύξατε το
εύαγγέλιον πάσn τn κτίσει. 16 ό πιστεύσας καl βαπτισθε1.ς σω
θήσεται, ό δε aπιστήσας κατακριθήσεται. 17 σημεiα δε τοις
πιστεύσασιν ταίJτα παρακολουθήσει· Εν τφ όνόματί μου δαι
μόνια ΕκβαλοίJσιν, γλώσσαις λαλήσουσιν καιναiς7, 18 [καl Εν
ταiς χερσlν] οφεις 8 aροίJσιν καν θανάσιμόν τι πίωσιν ού μη
αύτο-Uς βλάψn, ΕΠt aρρώστους χεiρας επιθήσουσιν καl καλώς
(ξουσιν.

6

14-15 {Α} έπίστευσαν. καί εΊπεν α-Uτο'iς (see footιιote 3) Α C (D προς

L Δ Θ Ψ 099 f' f' 3 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006
1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η] Lect it'"'·'·•'"PP.rr2 .1.oq
νg syr"·"·"'' cop"'·"° arrn"'" eth geo 8 slaν Ambrose Augustine // έπίστευσαν.
α-Uτούς)

κάκε'iνοι άπελογουντο λέγοντες οτι ό αίών οbτος της άνομίας καί της
άπιστίας ύπο τον Σατανίiν έστιν, ό μη έων τά (= τον μη έωντα?) ύπο των
πνευμάτων άκάθαρτα (= άκαθάρτων?) την άλήθειαν του θεου καταλαβέ
σθαι (+ καί οι· άληθινην fυr άλήθειαν?) δύναμιν· διά τουτο άποκάλυψον
σου τΤ,ν δικαιοσύνην ijδη. έκε'iνοι ελεγον τίρ ΧριστqJ, καί ό Χριστος έκείνοις
προσέλεγεν οτι πεπλήρωται ό ορος των έτων τfις έξουσίας του Σατανίi, άλλά

έγγίζει &λλα δεινά καί ύπf:ρ ών έγώ άμαρτησάντων παρεδόθην εiς θάνατον
"ίνα ύποστρέψωσιν είς την άλήθειαν καί μηκέτι άμαρτήσωσιν· 'ίνα την έν τίρ
ο-Uρανψ πνευματικΤ,ν καί &φθαρτον τf'ις δικαιοσύνης δόξαν κληρονομήσω
σιv. αλλά

w m.ssίlι:ι:.ωJcrom~

7 17 {Β} λαλήσουσιν καινα'iς (~·ee footnote 3) Α C 1 (D'"PP Θ 1127 λαλή

W f' f" 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071
1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε Ο Η] Lecι it'"'·'·"'" 00 • 1·"·" νg syr·P·"·P''
eth slaν geo 8 Apostolic Constitutions; Ambrose Augustine // λαλήσουσιν C* L
Δ Ψ cop"·"" aπn"'" // omir γλώσσαις λαλήσουσιν καινα'iς 099 1563
g 18 {C} καί έν τα'iς χερσίν οφεις (seefoornore 3) C L Δ Ψ 099 1 33 565
579 892 1243* 1424* /253 syr"w;•"' (syr cop"·"° χερσίν α-Uτων) (arrn"'") eιhτΗ
(geo 8 ) slaν // οφεις Α D'"Pr w Θ f' 3 28 157 180 205 597 700 1006 1010 1071
1241 1243' 1292 1342 1424' 1505 Byz [Ε G Η] Lect it'"' '·"'""' '-"·" νg syr"·"''
eth 0• Apostolic Constitutions; Ambrose Augustine REB BJ NBS // οιnίι καί έν
... οφεις άρουσιν 1890
σωσιν)

16

ό ιτιστεύσας

...

σωθήσεται

Ac 2.38; 16.31. 33

17

έv

γλόχrσαις ... καιvαiς Ac 2.4, 11; 10.46; 19.6; 1Cor14.2-40
Ac 28.3-6 έπί ... eξουσιv Ac 4.30; 5.16; 8.7; Jas 5.14-15

.. έκβαλοuσιν Ac 8.7; 16.18
18 έν ... άροuσιν Lk l0.19;

]6.19-20
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The Ascension of Jesus
(Lk 24.50-53: Ac !. 9- l l)

19 Ό μΕ:ν ο-δν κύριος Ίησο1>ς 9 μετa το λαλησαι αύτο'iς
άνελήμφίlη είς τον ούρανον καl. έκάθισεν έκ δεξιών του

θεου. 20 έκε'iνοι δε έξελθόντες έκήρυξαν πανταχου, του κυ
ρίου συνεργουντος καl τον λόγον βεβαιουντος διa τών έπακο
λουθούντων σημείων. 10]

9
19 {C} κύριος Ίησο\ις (.~ee footnote 3) C* L Δ f 13 1 33 565 579 892' 1071
1241 1424 / 547 it'"'·'·"2·q νg< 1 syr"·P·h·P'1 cορ~·"'' aπηm" eth slaν Irenaeus1" // κύ
ριος Ίησο\ις Χριστός W it0 cop""m" // κύριος Α C 3 D'"Pr Θ Ψ 13 28 157 Ι 80 205
597 700 828 892* 1006 1010 1243 1292 1342 1505 Byz [Ε G] Lect it•'"PP.i

Seveήan mss= •0 Se'.""'; Augustine // Ίησο\ις Η Irenaeus"'m'
20 {Β} σημείων. (see footnote 3) Α C 2 1 33 it'"'·• νg''-" syr<·•-"·•·1 cop-"'
arrn'"" geo 8 Augustine //σημείων. άμήν. c•,;• D'"PP L W Δ Θ Ψ f' 3 28 157 180

vgww." geo 8
10

205 565 579 597 700 892 1006 1010 107 1 1241 1243 1292 1342 1424 1505
G Η] Lect it'-d'"PP.o vgww cop"'' eth s]av Seνeήan

Βγz [Ε

19 άνελήμφθη ... ούρανόν 2 Kgs 2. 11; Ac 1.9-11; 1 Tm 3.16 έκάθισεν ... θεο\ι Ps 110.1;
Mt 22.44: 26.64: Mk 12.36; 14.62; Lk 20.42; 22.69; Ac 2.33, 34; 5.31; 7.55, 56: Ro 8.34;
Eph 1.20: Col 3.1; He 1.3. 13; 8.1; 10.12; 12.2; 1 Pe 3.22 20 Ac 14.3; He 2.3-4

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
Dedication

1

το

Theophilus

Έπειδήπερ πολλοl έπεχείρησαν άνατάξασθαι διήγησιν περι

τ&ν πεπληροφορημένων έν ήμ'iν πραγμάτων, 2 καθώς παρέδο
σαν ήμ'iν οί άπ' άρχης αύτόπται και ύπηρέται γενόμενοι του
λόγου, 3 εδοξεν κάμοl παρηκολουθηκότι &νωθεν πaσιν άκρι
β&ς καθεξης σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε, 4 'ίνα έπιγνc'ρς

περι ών κατηχήθης λόγων τi~ν άσφάλειαν.
The Birth of John the Baptist Foretold

5 'Εγένετο έν τα'iς ήμέραις Ήριf>δου βασιλέως της 'Ιουδαίας
ίερεύς τις ονόματι Ζαχαρίας έξ έφημερίας Άβιά, και γυνJ~ αύτφ
έκ τΟ:ιν θυγατέρων Άαρrον καl το ονομα αύτης 'Ελισάβετ.
6 lΊσαν δε δίκαιοι άμφότεροι έναντίον του θεου, πορευόμενοι
έν πάσαις τα'iς έντολα'iς και δικαιώμασιν του κυρίου &μεμπτοι.

7 και ούκ lΊν αύτο'iς τέκνον' καθότι lΊν ή 'Ελισάβετ στε'iρα, και
ιiμφότεροι προβεβηκότες έν τα'iς ήμέραις αύτ&ν lΊσαν.

8 'Εγέ

νετο δε έν τφ ίερατεύειν αύτον έν τn τάξει της έφημερίας αύτου
εναντι του θεου; 9 κατa το ifθος της ίερατείαςb ελαχεν του
θυμιaσαι είσελθrον είς τον ναον του κυρίου, 10 καl παν το

πληθος lΊν του λαου προσευχόμενον εξω τn ίόρrt- του θυμιάματος.

11 iόφθη δε αύτφ aγγελος κυρίου έστrος έκ δεξιών του θυσια
στηρίου του θυμιάματος. 12 καl έταράχθη Ζαχαρίας iδrον και
φόβος έπέπεσεν έπ' αύτόν.

13 εlπεν δε προς αύτον ό aγγελος,

Μη φοβου, Ζαχαρία, διότι είσηκούσθη ή δέησίς σου, καt ή γυνή
σου 'Ελισάβετ γεννήσει υίόν σοι και καλέσεις το ονομα αύτου
Ίωάννην. 14 κα\. εσται χαρά σοι κα\. άγαλλίασις κα\. πολλοί
έπl τη γενέσει αύτου χαρήσονται. 15 εσται γaρ μέγας ένώπιον

[τοίι] κυρίου, καt οίνον κα\. σίκερα ού μη πίτι καl πνεύματος
'8 ΝΟ C: WH "9 C: NBS'"' ΤΟΒ'"'

2 οί ... αύτόπται Jn 15.27 3 Θεόφιλε Ac 1. 1 5
15 οlνον ... πίn Nu 6.3; Jdg 13.4: 1 Sm 1. 1 1 ιχχ

έφημερίας Άβιά

1 Chr 24. 10 9 Εχ 30.7

1.16-29
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αγιου πλησθήσεται ετι έκ κοιλίας μητρος αύτου, 16 καl.
πολλο-Uς τ&ν υί&ν ΊσραΊ,λ έπιστρέψει έπl. κύριον τον θεον
αύτ&ν. 17 καl. αύτος προελεύσεται ένώπιον αύτου έν πνεύματι
καl. δυνάμει 'Ηλίου, έπιστρέψαι καρδίας πατέρων έπl. τέκνα καl.
άπειθε'iς έν φρονήσει δικαίων, έτοιμάσαι κυρίφ λαον κατε

σκευασμένον.

18 Κα\. εiπεν Ζαχαρίας προς τον aγγελον, Κατa

τί γvώσομαι τουτο; έγώ γάρ είμι πρεσβύτης καl. ή γυνή μου
προβεβηκυ'iα έν τα'iς ήμέραις αύτης.

19 καl. άποκριθε\ς ό

aγγελος εtπεν αύτψ, 'Εγώ είμι ΓαβριΊ,λ ό παρεστηκώς ένώπιον
του θεου και άπεστάλην λαλflσαι προς σε καl. εύαγγελίσασθαί
σοι ταυτα· 20 και ίδου εσn σιωπών και μη δυνάμενος λαλflσαι

aχρι fiς ήμέρας γένηται ταυτα, άνθ' ών ούκ έπίστευσας τοις
λόγοις μου, ο'ίτινες πληρωθήσονται είς τον καιρον αύτ&ν.

21 Και ilν ό λαος προσδοκών τον Ζαχαρίαν καl. έθαύμαζον
22 έξελθών δε ούκ έδύνατο

έν τι)) χρονίζειν έν τι)) ναι)) αύτόν.

λαλflσαι αύτο'iς, καl. έπέγvωσαν οτι όπτασίαν έώρακεν έν τι))

ναι))· και αύτος ilν διανεύων αύτο'iς καl. διέμενεν κωφός. 23 καl.
έγένετο ώς έπλήσθησαν αί ήμέραι της λειτουργίας αύτου,

άπflλθεν είς τον ο'lκον αύτου. 24 Μετa δε ταύτας τaς ήμέρας
συνέλαβεν 'Ελισάβετ ή γυνΊ, αύτου κα\. περιέκρυβεν έαυτΊ,ν
μflνας πέντε λέγουσα 25 οτι Οϋτως μοι πεποίηκεν κύριος έν
ήμέραις αlς έπε'iδεν άφελε'iν ονειδός μου έν άνθρώποις.
The Binh of" Jesus Foretold

26 Έν δε τι)) μην\. τι)) εκτφ άπεστάλη ό aγγελος ΓαβριΊ,λ άπο
του θεου εiς πόλιν της Γαλιλαίας fι ονομα Ναζαρεθ 27 προς
παρθένον έμνηστευμένην άνδρ\. φ ονομα Ίωσl~φ έξ οϊκου Δαυ\.δ
κα\. το ονομα της παρθένου Μαριάμ.

28 κα\. είσελθrον προς
29 ή δε

αύτΊ,ν εtπεν, Χα'iρε, κεχαριτωμένη, ό κύριος μετi:ι σου. 1

'28 {Α} σου. ~ Β L W Ψ f 1 565 579 700 1241 syr""' cop""" ann geo
Origen''"' Ps-Gregory-Thaumaturgus Peter-Alexandria'" ιοc'"' Serapion Gregory... "Ηλίuυ Mt 17. 11- 13 έπιστpέψαι ... τέκνα Mul 4.5-6: Sir 48. 10 έτοιμάσαι ...
Mal 3. 1 18 έγώ
αυτης Gn 18. 11
19 Γαβριήλ Dn 8. 16; 9.2]
άπεστάλην ... ταϋτα He 1. 14 20 ούκ έπίστευσας ... αύτών Lk J .45 25 άφελείν ονειδός
μου Gn 30.23 27 Lk 2.5: Mt 1. 16. 1Η

17

αύτος

κατεσιcευασμένον
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l .J0-38

έπ1. τφ λόγφ διεταράχθη κα1. διελογίζετο ποταπος ε\'η ό άσπασμος

οiιτος. 30 καt εlπεν ό &γγελος αύτn, Mli φοβο-U, Μαριάμ, εiιρες
γeχρ χάριν παρa τφ θεφ.

31

κα1. ίδου συλλήμψη έν γαστρι και

τέξη υίον κα\. καλέσεις το ονομα αύτου Ίησουν. 32 οiιτος εσται
μέγας και υίος ύψίστου κληθήσεται καl. δώσει αύτφ κύριος ό
θεος τον θρόνον Δαυιδ του πατρος αύτου, 33 καl. βασιλεύσει

επι τον οlκον 'Ιακώβ είς τους αίώνας καl. τής βασιλείας αύτου
ούκ εσται τέλος. 34 εlπεν δε Μαριaμ προς τον &γγελον, Πώς
εσται τουτο, έπεl. &νδρα ού γινώσκω;

35 καl. άποκριθε\.ς ό

&.γγελος εlπεν αύτn, Πνευμα aγιον έπελεύσεται έπι σε κα\.
δύναμις ύψίστου έπισκιάσει σοι· διο κα\. το γεννώμενον 2 aγιον
κληθήσεται υίος θεοί':ι. 36 κα\. ίδο\.~ Έλισάβετ ή συγγενίς σου

κα\. αύτl~ συνείληφεν υίον έν γήρει αύτης καl. οi>τος μην εκτος
έστl.ν αύτn τn καλουμένn στείρςι· 37 οτι ούκ άδυνατήσει παρa
του θεου πaν pflμα. 38 εlπεν δε Μαριάμ, Ίδο\.~ ή δούλη κυρίου·
γένοιτό μοι κατα το ρημά σου. και άπηλθεν άπ, αύτης ό &γγελος.

Nyssa';d Epiphanius Hesychius John-Damascus; Jerome Quodvultdeus //σου.
εύλογημένη συ έν γυναιξίν. (5·ee 1.42) Α C D Δ Θ 0233 f" 28 33 157 180 205
597 892 1006 1010 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η] Lecr it' ""' 0·' " ' '
2
" · 1· ""'' vg syr<'· • cop"''m" eth slav Diatessaron Eusebius Ps-Aιhanasius TheodotusAncyra';d; Tertullian Ambrose Augustine //σου. εύλογημένη συ έν γυναιξl.ν
καl. εύλογημένος ό καρπος τiiς κοιλίας σου. (see 1.42) 1071 11074
2
35 {Α} γεννώμενον ~ Α Β C 2 D L W Δ Ψ JΙ! 28 157 180 205 565 579 597

700 892 1006

ΙΟΙΟ

1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 By~

[Ε

G

Η]

Lect

it""· b. "· r.rr2. ι. • vg••." syr"· "''"'" cop"· "'' arm geo slav Ps-Hippolytus Origen'" PsDionysius Peter-Alexandria'" "'cy.. ι Eusebius Cyril-Jerusalem Apollinaris Gregory-Nyssa Didymus""b Epiphanius!rH Marcus-Eremiιaω Cyril Hesychius Theodoret John-Damascus; Cyprian Priscillian Ambrose 114 Augustine' 11 s // γεννώμε
νον έκ σου C* Θ' (Θ'>id γενόμενον) f' 33 1253 1866 (11627 γινόμενον) [AD it"
c.e. rl vgr.:Ι syrp?. pηιrη~ aπη 111 ~ eth (Justin) Valentiniansacc. [Ο Hφpnl)l\J~ Irenaeus 1 aι Ps-Gregory-Thaumaturgus Adamantius Amphilochius Didymus 111 Ps-Justin Epiphanius51" Marcus-Eremita 112 Proclus; Tertullian Novatian Hilary Gregory-Elνira
Ambrose 31' Chromatius Jerome Augustine 13115 Speculum // γενvώμεvοv έv σοί
syr"' Didymus 211
31 συλλήμΨΤl ... 'Ιησοuν Gn 16.11; Jdg 13.3; ls7.14; Μι 1.21-23 32-33 δώσει ... τέλος
Is 9.7; 2Sm 7.12, 13. 16 33 Mic 4.7; Dn 7.4 35 Πνεuμα ... σοι Μι 1.20 37 Gn 18.14
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Mary Visits Elizabeth

39 Άναστaσα δe Μαριaμ έν ταίς ήμέραις ταύταις έπορεύθη
είς την όρεινi~ν μετa σπουδfjς είς πόλιν 'Ιούδα, 40 καl. είσ
fjλθεν είς τον οiκον Ζαχαρίου καl. ήσπάσατο την 'Ελισάβετ.

41 καl. έγένετο ώς ilκουσεν τον άσπασμον τfjς Μαρίας ή
'Ελισάβετ, έσκίρτησεν το βρέφος έν τft κοιλίςι αύτfjς, καl.
έπλήσθη πνεύματος άγίου ή 'Ελισάβετ, 42 καl. άνεφώνησεν

κραυγft μεγάλη καl. εiπεν, Εύλογημένη συ έν γυναιξl.ν καl.
εύλογημένος ό καρπος τfjς κοιλίας σου. 43 κα\. πόθεν μοι
τούτο 'ίνα eλθτ~ ή μήτηρ του κυρίου μου προς έμέ; 44 ίδου

γaρ ώς έγένετο ή φωνη του άσπασμού σου είς τα <1τά μου,
έσκίρτησεν έν άγαλλιάσει το βρέφος έν τn κοιλίςι μου. 45 καl.
μακαρία ή πιστεύσασα οτι eσται τελείωσις τοίς λελαλημένοις
αύτft παρa κυρίου.
Mary '' Song of Prai'e

46 Καl. εiπεν Μαριάμ\
47

Μεγαλύνει ή ψυχή μου τον κύριον,
καl. ήγαλλίασεν το πνεύμά μου έπl. τφ θεφ τφ
σωτfjρί μου,

48
49
50

οτι έπέβλεψεν έπl. τi~ν ταπείνωσιν τfjς δούλης αύτου.
ίδου γaρ άπο του νύν μακαριούσίν με πaσαι αί γενεαί,
οτι έποίησέν μοι μεγάλα ό δυνατός.
κα\. aγιον το ονομα αύτου,
κα1. το eλεος αύτου είς γενεaς καl. γενεaς
το'iς φοβουμένοις αύτόν.

·' 46 {Α} Μαριάμ Ν Β C 2 (C* D Μαρία) L W Δ Θ Ξ Ψ f' f'' 28 33 157 180
205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505
Byz [Ε F G Η] Lect (it""'·'··"·'·r.rrz . ._,ι vg) syr'·P"·"'' cop"" (cop"·"""") aπη eth geo
41 έσκίρτησεν ... αύτijς Gn 25.22 LXX έσκίρτησεν ... Έλισάβετ Lk 1. 15 42 Εύλογημένη
-yυναιξίν Jdg 5.24 εύλογημένος ... σου Dι 28.4
45 μακαρία
κυρίου Lk 1.20
αύτοϋ Ps 111.9
46-55 Ι Sm 2.1-10 48 έπέβλεψεv ... αύτοϋ 1Sm1.11 49 Ο.γιον
50 Ps 103.13. 17
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1.51-1\6

51

Έποίησεν κράτος έν βραχίονι αύτοίJ,
διεσκόρπισεν ύπερηφάνους διανοί~ καρδίας αύτ&ν·

52

καθε\λεν δυνάστας άπο θρόνων
και ϋψωσεν ταπεινούς,
πειν&ντας ένέπλησεν άγαθ&ν
κα\. πλουτο\Jντας έξαπέστειλεν κενούς.
άντελάβετο Ίσρα1,λ παιδος αύτου,

53
54

μνησθηναι έλέους,

55
56

καθώς έλάλησεν προς τους πατέρας ήμ&ν'
τiρ Άβραaμ κα\. τφ σπέρματι αύτοίJ εiς τον αί&να.
'Έμεινεν δf: Μαριaμ συν αύτfι ώς μηνας τρε\ς, κα\.

ύπέστρεψεν είς τον οiκον αύτης.
The Birth of John the

Bapιist

57 Tfj δf: 'Ελισάβετ έπλήσθη ό χρόνος του τεκε'iν αύτ1,ν και
έγέννησεν υίόν. 58 κα\. Τ\κουσαν οί περίοικοι κα\. οί συγγενε\ς
αύτης οτι έμεγάλυνεν κύριος το Ε:λεος αύτου μετ' αύτης κα\.
συνέχαιρον αύτfj. 59 Κα\. έγένετο έν τn ήμέρ~ τn όγδόn 1lλθον
περιτεμε'iν το παιδίον κα\. έκάλουν αύτο έπ\. τφ όνόματι του
πατρος αύτου Ζαχαρίαν. 60 κα\. άποκριθε'iσα ή μήτηρ αύτοίJ

εlπεν, Ούχί, άλλa κληθήσεται 'Ιωάννης. 61 και εiπαν προς
αύτ1,ν οτι Ούδείς έστιν έκ της συγγενείας σου ος καλε"iται τφ
ονόματι τούτφ. 62 ένένευον δε τφ πατρ\. αύτου το τί aν θέλοι
κ:αλε"iσθαι αύτό. 63 κα\. αίτήσας πινακίδιον Ε:γραψεν λέγων,
'Ιωάννης έστ\.ν ονομα αύτου. κα\. έθαύμασαν πάντες. 64 άνεφ
χθη δε το στόμα αύτου παραχρημα και ή γλ&σσα αύτου, κα\.

έλάλει εύλογων τον θεόν. 65 κα1. έγένετο έπ\. πάντας φόβος
τους περιοικοίJντας αύτούς, και έν ολn τn όρεινn της 'Ιουδαίας
διελαλε"iτο πάντα τa pήματα ταύτα, 66 κα\. Ε:θεντο πάντες οί
(slav) Diatessaron Ps-Gregory-Thaumaturgus; (lrenaeus 1" 112 Ambrose Augustine) // Eli8abeth it'· 0· 1 lrenaeus'"' 112 ·'"" mss''' 1" 0 ' 1''" 1"' Niceta
51 Ps89.IO

διεσκόρπισεν ίιπερηφάνους

2Sm22.28

52

καθείλεν δυνάστας Jυb

12.19

iiψωσεν ταπεινούς Job 5.11
53 1 Sm 2.5 πεινώντας ... άγαθών Ps 107.9 54 Ps 98.3
Ίσραi,λ ... αύτοίι ls4l.8
55Mic 7.20; Gnl7.7; 22.17 59Lk2.21 έν ... πα~δίον
Gιι 17.12; Lv 12.3 59-60 έκάλουν ... Ίωάννης Lk 1.13

1.67-75
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άκούσαντες έν τft καρδίε;t αύτών λέγοντες, Τί aρα το παιδίον

τουτο εσται; κα\. γaρ χε\.ρ κυρίου 1iν 4 μετ, αύτου.
The Prophecy of Zechariah

67 Κα\. Ζαχαρίας ό πατi~ρ αύτου έπλήσθη πνεύματος άγίου
καl έπροφήτευσεν λέγων,
68 Εύλογητος κύριος ό θεος του 'Ισραήλ,
οτι έπεσκέψατο καl έποίησεν λύτρωσιν τφ λαφ αύτου,
69 κα\. ηγειρεν κέρας σωτηρίας ήμιν

70
71

72
73

έν οi:κφ Δαυlδ παιδος αύτου,
καθώς έλάλησεν διa στόματος τών άγίων άπ' αίώνος
προφητών αύτου,
σωτηρίαν έξ έχθρών ήμών κα\. έκ χειρος πάντων τών
μισούντων ήμaς,
ποιilσαι rλεος μετα τών πατέρων ήμών
καl μνησθηναι διαθήκης άγίας αύτου,
ορκον ον ωμοσεν προς Άβραaμ τον πατέρα ήμών,
του δουναι ήμιν 74 άφόβως έκ χειρος έχθρών 5
pυσθέντας
λατρεύειν αύτφ 75 έν όσιότητι καl δικαιοσύνη
ένώπιον αύτου πάσαις ταις ήμέραις ήμών.

66 {Α} χε!ρ κυρίου ήν \))4 ';d ΝΑ Β C L W Δ Θ Ψ 0130 (/ 1 ήν χε\ρ κυρίου)
JI) 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243
1292 1342 1424 1505 Byz [Ε FG Η] Lecι it""'·'">'·"' νg syr"·" ""1 cop'"·"" aπη geo
slaν Augustine 21 J // χε\ρ κυρίου D itH· rr2. 1.4 νg"" syr' Augustineω
5 74 {Β} έκ χειρος έχθρ&ν Ν Β L W (0130 τ&ν έχθρ&ν) jiJ 1 565 892 iιΡ.ω
aπη'"" geo 1 lrenaeus 1" Origen1" // έκ χειρος τ&ν έχθρ&ν ήμ&ν Α C (D 33 οιnίι
τών) Δ Θ Ψ 0177 28 157 180 205 597 700 1006 1010 1071 1241 1243 1292
1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η] it" '"'· b. '· "· r. rr2. ι. "-' 1 νg syr'· •· "· '""'' cop"'""· bo'"" eth
geo 2 slaν Origen Cyril; Jerome (Augusιine) LB ΤΟΒ DHH // έκ χειρος πάντων
τών έχθρ&ν ήμ&ν Κ (579 μισούντων for έχθρ&ν, see 1.71) // έκ τ&ν έχθρ&ν
ήμ&ν cop·"''""· 00
4

68 Εύλογητός ... 'Ισραήλ Ps 41.13; 72. 18; 106.48 έπεσκέψατο ... αύτυϋ Ps 111.9; Lk 7.16
69 κέραςσωτηρίαςΡs 18.2 71Ps106.10 72Ps106.45-46 72·73 μνησθfjναι ... Άβραάμ
p, 105.8-9; Gn 17.7; Lν26.42 73-74 Gn22.16-17 75 Τι2.\2
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1. 76--2.6

Κα1. συ δέ, παιδίον, προφήτης ύψίστου κληθήcη~·

76

προπορεύσn γaρ ένώπιον κυρίου έτοιμάσαι όδους
αυτοί>,

του δοίJναι γνώσιν σωτηρίας τψ λαψ αύτοίJ
έν άφέσει άμαρτιών αύτ&ν,
διa σπλάγχνα έλέους θεοί> ήμών,

77
78

έν οtς έπισκέψεται 6 ήμας άνατολΤ~ έξ ϋψους,
έπιφαναι το'ίς έν σκότει κα1. σκι~ θανάτου καθημένοις,
του κατευθίJναι τους πόδας ήμ&ν εiς όδον εiρήνης.

79

80 Το δε παιδίον η-Uξανεν κα1. έκραταιο\>το πνεύματι, κα1. iiν
έν τα'ίς έρήμοις eως ήμέρας άναδείξεως αύτου προς τον 'Ισραήλ.
The Birth
(ΜΙ

2

ο1'

Jesus

l.18-25)

'Εγένετο δε έν τα'iς ήμέραις έκείναις έξftλθεν δόγμα παρa

Καίσαρος Αύγούστου άπογράφεσθαι πασαν τΤ~ν οiκουμένην.
2 αϋτη άπογραφη πρώτη• έγένετο ήγεμονεύοντος τftς Συρίας
Κυρηνίου. 3 κα1. έπορεύοντο πάντες άπογράφεσθαι, eκαστος
εiς τi~ν έαυτοίJ πόλιν. 4 Άνέβη δε καl. ΊωσΤ,φ άπο τftς Γαλι
λαίας έκ πόλεως Ναζαρεθ είς τΤ,ν Ίουδαίαν είς πόλιν Δαυίδ Ίlτις
καλε'iται Βηθλέεμ, διa το είναι αύτον έξ οϊκου κα1. πατρι&ς
Δαυίδ, 5 άπογράψασθαι συν Μαριaμ τn έμνηστευμένn αύτψ,

οϋσn έγκύφ. 6 έγένετο δε έν τφ ε'iναι αύτοi>ς έκεt έπλήσθησαν

0
78 {Β} έπισκέψεται Ν* Β (L) W Θ 0177 νg'"" syr'P cop"'-"" (GregoryNyssa112); Jerome // έπεσκέψατο (see 1.68) Ν 2 Α C D Δ Ξ Ψ 0130 f' f" 28 33

157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342
1424 1505 Byz [F G Η] it'· '"" "· Ρ. '- ""· '- 11 '· 1· μ' vg syΓ'· r'' eth s\av Irenaeus''"
Gregory-Nyssa 112 Didymus Cyril Proclus Hesychius'""; Ambrose Augustine BJ
ΤΟΒ

'2 C: GNB

NRSν

REB LB BJ NBS

ΤΟΒ

DHH // as text: REBm' EU NBS'"'

ΒΤΙ

76 πpοπορεύσn ... αύτοίι Js 40.3; Mal 3.1; Μι 3.3 78 έπισκέψεται ... ϋψους Μ"Ι 4.2
καθημένοις Is 9.2; 58.8; 60.1-2; Mt 4.16 80 Το ... έκραταιοϋτο
78-79 έπισκέψεται
Lk 2.40 i\v ... "Ισραήλ Mt 3.1
2.S Μαριάμ ... αύτίf> Lk 1.27
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αί ήμέραι του τεκε'iν αύτήν, 7 κα1. ετεκεν τον υίον αύτης τον
πρωτότοκον, καl έσπαργάνωσεν αύτον καl άνέκλινεν αύτον έν

φάτνη, διότι ούκ ην αύτο'iς τόπος έν τψ καταλύματι.
The Shepherds and the Angels

8 Καl ποιμένες t~σαν έν τfl χώρι;ι τfl αύτfl άγραυλοίιντες κα\
φυλάσσοντες φυλακaς τfjς νυκτος έπl τi~ν ποίμνην αύτων.
9 Καt 1 aγγελος Κυρίου έπέστη αύτο'\ς Καt δόξα Κυρίου περιέ

λαμψεν αύτούς, καl έφοβήθησαν φόβον μέγαν. 10 καl εtπεν
αύτο'iς ό aγγελος, Mii φοβε'iσθε, iδo\i γaρ εύαγγελίζομαι ύμ'iν
χαρaν μεγάλην ilτις Ιfσται παντl τψ λαίρ, 11 οτι έτέχθη ύμ'iν
σήμερον σωτi~ρ ος έστιν Χριστος κύριος 2 έν πόλει Δαυίδ.
12 καl τούτο ύμ'iν το σημε'iον, εύρήσετε βρέφος έσπαργανωμέ
νον καl κείμενον έν φάτνη. 13 καl έξαίφνης έγένετο συν τφ
άγγέλφ πλfjθος στρατιδ:ς ούρανίου αίνούντων τον θεον καl
λεγόντων,
14 Δόξα έν ύψίστοις θεψ
καl έπl γfjς είρήνη έν άνθρώποις εύδοκίας 3 •

1
9 {Β} καί Ν Β L W Ξ 565 579 700 1241 νg"" syr"' 1m' ann geo Origen1"
Eusebius // καί ίδού Α D Δ Θ Ψ f1 f 1•1 28 33 157 180 205 597 892 1006 1Ο10
1071 1243 1292 1342 1424 1505 Β)'Ζ [Ε F G Η] Lect it'· '"'· h. β '· d r. 112 .1. "ι vg
syr" '· '"1m" cop"" eth slav (Ambrose) Augustine ΒΤΙ DHH // omit it' syr' cop"·""""
2
11 {Α} Χριστος κύριος ΝΑ Β D L (W κύριος Χριστός) Δ Θ Ξ Ψ f 1 f 1J 28
33''" 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292
1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Ρ] U("f it'·'"'· 1'·'· 1· "' ιq vg syr<'Ι.ιpι.' cop"·"" (cop""m'
omit κύριος) eth geo slav Diatessaron"' Irenaeus1'" Origen•''· 1"' Ps-Dionysius
Eusebius Cyήl-Jerusalem Gregory-Nyssa Orsiesius1" Amphilochius Didymus
Seveήan Cyήl Theodoret; Ambrosiaster Ambrose Gaudentius Chromatius Jerome Augustine // Χριστος κυρίου (.~ee 2.26) ίιβλ.u vgm' syr~1 Diatessaron'm' // Χριστος Ίησους 1859 it'' (it' Χριστος Ίησους κύριος) Cypήan // Χριστος σωτήρ (see 2.11 a) 346
1
14 {Α} έν άνθρώποις εύδοκίας Ν* Α Β* D W ir' vg""·'' cop" Oήgen•' 2'5 ·''"
Cyήl-Jerusalem; Gaudentius Jerome 41 " Augustine 2141 // hoιninίbu.~ bonae ι•o/unta
ti.~ it"-'""·b.β.υ.ι.ιιτ 21 - 1 -.., 1 νg' 1 Irenaeus'"' Origen'" Athanasius 1"; Hilary Ambrosiaster
Ambrose Chromatius Jerome 11115 Augustine! 9' 41 11 έν άνθρώποις εύδοκία Ν 2 8 2 L

7

ί'τεκεν

...

πρωτότοκον

Mt 1.25

14

Δόξα

...

είρήνη

Lk 19.38
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2.15-24

15 Καl. έγένετο ώς άπηλθον άπ' αύτών είς τον ούρανον οί
iJ.γγελοι, οί ποιμένες έλάλουν προς άλλήλους, Διέλθωμεν δΤ, ίίως
Βηθλέεμ καl. ϊδωμεν το ι)ημα το\>το το γεγονος ο ό κύριος
έγνώρισεν ήμ"ίν.

16 καl. fιλθαν σπεύσαντες καl. άνεί'Jραν τήν

τε Μαριaμ καl. τον ΊωσΤ,φ καl. το βρέφος κείμενον έν τn φάτνη·
17 ίδόντες δε έγvώρισαν περl. του pήματος του λαληθέντος
αύτο"ίς περ\ του παιδίου τούτου. 18 κα\ πάντες οί άκούσαντες
έθαύμασαν περl. τών λαληθέντων ύπο τών ποιμένων προς
αύτούς 19 ή δε Μαριaμ πάντα συνετήρει τa pήματα ταί'Jτα
συμβάλλουσα έν τn καρδί!! αύτης. 20 καl. ύπέστρεψαν οί
ποιμένες δοξάζοντες καl. αίνοί'Jντες τον θεον έπl. πaσιν οlς

ilκουσαν καl. εlδον καθώς έλαλήθη προς αύτούς.

21 Καl. οτε έπλήσθησαν ήμέραι όκτώ του περιτεμε"ίν αύτον
καl έκλήθη το ονομα αύτου Ίησοί'Jς, το κληθεν ύπο του άγγέλου
προ του συλλημφθηναι αύτον έν τn κοιλί!!.
The Presentation of Jesus

ίη

the Temple

22 Καl. οτε έπλήσθησαν αί ήμέραι του καθαρισμοί'> αυτων
κατa τον νόμον Μωϋσέως, άνήγαγον αύτον εiς 'Ιεροσόλυμα
παραστΤjσαι τφ κυρίφ, 23 καθώς γέγραπται έν νόμφ κυρίου οτι
παν Ο.ρσεν διανοiγον μήτραν aγιον τίi) κυρίφ κλη1'ήσεται,
24 καl. του δοί'Jναι θυσίαν κατa το είρημένον έν τφ νόμφ κυρίου,
ζείJγος τρυγόνων η δύο νοσσους περιστερmν.

0233''d f' f'' 28 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010
1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η Ρ] Lect syr"'''""

Δ Θ Ξ Ψ

(syrP'''"" εύδοκία σου) cop"° arm eth geo slav Origen 21' Ps-Gregory-Thaumaturgus Eusebius Ps-Athanasius Apostolic Constitutions Didymus Philo-Carpasia
Epiphanius Severian Chrysostom Marcus-Eremita Paul-Emesa Cyήl Proclus
Theodotus-Ancyra Hesychius Theodoret BJ // καί έν άνίJρώποις εύδοκία
sy 1«1.1p1. h Oήgen11s
17 περί . . . τούτου Lk 2. 1Ο-12 19 Lk 2.5 1 21 έπλήσθησαν . . . περιτεμείν αύτόν
Gn 17.12; Lν 12.3 έπλήσθησαν
Ίησοϋς Lk 1.59 έκλήθη ... κοιλίι;ι: Lk 1.31
22 έπλήσθησαν
κω'Jαρισμοϋ Lv 12.3. 6 23 Πδ:ν
κληθήσεται Εχ 13.2. 12. 15
24 ζεuγος ... περιστrροJν Lv 12.8
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25 Καl. iδo-U &νθρωπος iiν έν Ίερουσαλi~μ φ ονομα Συμεών
καl. ό &νθρωπος οtτος δίκαιος κ:αl. εύλαβi~ς προσδεχόμενος
παράκ:λησιν του 'Ισραήλ, καl. πνευμα iiν aγιον έπ' αύτόν·
26 καl. iiν αύτφ κεχρηματισμένον ύπο του πνεύματος του άγίου
μη iδε\.ν θάνατον πρl.ν ίilJ aν ϊδn τον χριστον κυρίου. 27 κ:αl.
i~λθεν έν τφ πνεύματι εiς το ίερόν· κ:αl. έν τφ εiσαγαγε\.ν τους
γονε\.ς το παιδίον Ίησουν του ποιilσαι αύτο-Uς κατa το είθι
σμένον του νόμου περl. αύτου 28 κ:α1. αύτος έδέξατο αύτο είς

τaς άγκάλας κ:α1. εύλόγησεν τον θεον κ:αl. εtπεν'

29

Νυν άπολύεις τον δοi>λόν σου, δέσποτα,
κατα το ρημά σου έν είρήνn·

30

οτι εtδον οί όφθαλμοί μου το σωτήριόν σου,
ο ήτοίμασας κ:ατα πρόσωπον πάντων των λαών,

31

φό'>ς είς άποκάλυψιν έθνό'>ν
και δόξαν λαου σου 'Ισραήλ.

32

33 καl. iiν ό πατi~ρ αύτου κ:αl. ή μήτηρ 4 θαυμάζοντες έπl. τοις
λαλουμένοις περl. αύτου. 34 κα1. εύλόγησεν αύτο-Uς Συμεών
καl. εiπεν προς Μαριaμ τi~ν μητέρα αύτου, Ίδο-U οtτος κε'iται είς
πτό'>σιν καl. άνάστασιν πολλών έν τφ Ίσραi~λ καl. είς σημε\.ον
άντιλεγόμενον 35 - κα1. σου [δε] αύτης τi~ν ψυχl~ν διελεύσεται
pομφαία -, οπως aν άποκ:αλυφθό'>σιν έκ: πολλών καρδιών
διαλογισμοί.
36 Καl. iiν 'Άννα προφilτις, θυγάτηρ Φανουήλ, έκ: φυλης
Άσήρ· αϋτη προβεβηκ:υ\.α έν ήμέραις πολλα\.ς, ζήσασα μετa

4
33 {Β} ό πατήρ αύτου καί ή μήτηρ Ν' (Ν* L μήτηρ αύτο\>) Β D W f' 700
1241 it• νg (νg'"' syr' cop""OOPΙ geo' Cyήl-Jerusalem μήτηρ αύτο\>) (syr"'"'
omit καί ή μήτηρ) (aπη) geo2 slav Oήgen'"; Jerome Augustine // Ίωσf~φ ό
πατfιρ αύτου κ:α\ ή μήτηρ 157 (eth••) // Ίωσf~φ καί ή μήτηρ αύτου (Α Ψ ό
'Ιωσήφ) Δ Θ f" 28 (33 οιnίι αύτο\>) 180 205 565 597 892 1006 1010
1071 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η (Ν 579 ό 'Ιωσήφ and
oιnit αύτο\>)] Lect it"'"'-"·P·'-'·'·" 2 · 1·"-' 1 νg'"" syr"·"·""'"'" cop"""' (ethTH) Hesychius"•;
Hilary //'Ιωσήφ (and θαυμάζοντες {sίι"}) syr"'1'"'

25
32

παράκλησιν τοϋ Ίσραήλ

φίΟς

...

έθνών

ls 42.6; 49.6

1 Cor 1.23; 1 Pe 2.R

Is40.I; 49.13 30-31 ls40.5 LXx; 52.10; Lk3.6; Τι2.11
δόξαν ... 'Ισραήλ ls 46.13 34 πτώσιν ... πολλών Is 8.14;
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2.η-48

άνδρος ετη έπτa άπο της παρθενίας αύτης 37 κα1. αυτη χήρα
[ως έτ&ν όγδοήκοντα τεσσάρων, η ούκ άφίστατο του ίερου
νηστείαις κα1. δεήσεσιν λατρεύουσα νύκτα κα1. ήμέραν. 38 καl.
αύτfl τfΙ roρq. έπιστaσα άνθωμολογε'iτο τφ θεφ κα1. έλάλει περ1.
αύτου πaσιν τοίς προσδεχομένοις λύτρωσιν Ίερουσαλήμ 5 •
The Return to Nazareth

39 Κα1. ώς έτέλεσαν πάντα τa κατa τον νόμον κυρίου,
επέστρεψαν είς τf~ν Γαλιλαίαν είς πόλιν έαυτών Ναζαρέθ.
40 Το δk παιδίον ηϋξανεν κα1. έκραταιο1Jτο πληρούμενον σοφίq.,
κα1. χάρις θεου 1~ν i:π' αύτό.
The

Boy Jesus in the Temple

41 Καl. έπορεύοντο οί γονείς αύτου κατ· lτος είς Ίερουσαλf~μ
τfl έορτfl του πάσχα. 42 καl. οτε έγένετο έτών δώδεκα, άνα
βαινόντων αύτών κατa το εθος της έορτης 43 καl. τελειωσάν
των τCχ.ς ήμέρας, έν τφ ύποστρέφειν αύτο-Uς ύπέμεινεν Ίησους ό
πα'iς έν 'Ιερουσαλήμ, καl. ούκ εγvωσαν οί γονείς αύτου.

44 νομίσαντες δε αύτον εtναι έν τn συνοδίq. 1~λθον ήμέρας
όδον κα1. άνεζήτουν αύτον έν το'iς συγγενευσιν καl. το'iς γνω
στο'iς, 45 καl. μη εύρόντες ύπέστρεψαν είς Ίερουσαλf~μ άνα

ζητο1Jντες αύτόν. 46 καl. έγένετο μετα ήμέρας τρε'iς ε{φον
αύτον έν τφ ίερφ καθεζόμενον έν μέσφ τών διδασκάλων κα1.
άκούοντα αύτών καl έπερωτώντα αύτούς 47 έξίσταντο δε
πάντες οί άκούοντες αύτου έπl. τn συνέσει καl ταίς άποκρίσεσιν

αύτου. 48 καl ίδόντες αύτον έξεπλάγησαν, καl ε'iπεν προς
< 38 {Α} 'Ιερουσαλήμ tζ Β W Ξ 0233 1 565 1253 it""'" β.<.,.r.ιr2 .1.n vgww "
syr'· Ρ cop"·"" arm eth geo 2 lrenaeus'" Origen'"; Jerome 112 Augustine // έν 'Ιερου
σαλήμ Α D L Δ Θ Ψ 0130 f'~ 28 33 157 180 205 565'' 579 597 700 892
1006 1010 1241 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η Ν] Lea it" syr"· r•' slav
Amphilochius Gregory-Nyssa 11 τφ 'Ισραήλ / 68 1673 / 1223 it'· ' 1 νg'' cop"'m'
geo Tertullian Jerome 112 11 έν 'Ισραήλ 1071 1243 (/ 813 έν τφ 'Ισραήλ)
37

δrήσεσιν

...

ήμέραν

1 Tm 5.5

Ναζαρέθ Μι 2.23
40 Lk 2.52
Εχ 12.24-27; Οι 16.1-8

Το

38 λύτρωσιν "Ιερουσαλήμ ls 52.9 39 είς -Π,v
έκραταιοuτο Lk 1.80
41 έορτ(\ τοu πάσχα
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αύτον ή μήτηρ αύτου, Τέκνον, τί έποίησας ήμ'tν οϋτως; ίδο\J ό

πατήρ σου κάγώ όδυνώμενοι έζητουμέν σε. 49 καl. εtπεν προς
αύτούς, Τί οτι έζητε'iτέ με; ούκ ilδειτε οτι έν το'iς του πατρός μου

δει εiναί με; 50 καl αύτοl. ού συνflκαν το ρημα ο έλάλησεν
αύτο'iς. 51 καl. κατέβη μετ' αύτ&ν καl 1lλθεν είς ΝαζαρΕ:θ καl
11ν ύποτασσόμενος αύτο'iς. καl. ή μήτηρ αύτου διετήρει πάντα τα
pήματα έν τft καρδίc:;t αύτης. 52 Καl. Ίησους προέκοπτεν [έν τft]
σοφίc:;t και ήλικίc:;t καl. χάριτι παρα θε<ρ καl. άνθρώποις.
The Preaching of John the Baptist
(Μι

3

3.1-12; Mk 1.1-8; Jn 1.19-28)

'Εν rτει δΕ: πεντεκαιδεκάτι:ρ της ήγεμονίας Τιβερίου Καίσα

ρος, ήγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου τflς 'Ιουδαίας, και τε
τρααρχουντος της Γαλιλαίας Ήρ<f>δου, Φιλίππου δΕ: του άδελ
φου αύτου τετρααρχουντος της Ίτουραίας καl. Τ ραχωνίτιδος
χώρας, καl. Λυσανίου της Άβιληνflς τετρααρχουντος, 2 έπl
άρχιερέως 'ί\ ννα καl. Καϊάφα, έγένετο pflμα θεου έπl. Ίωάννην

τον Ζαχαρίου υίον έν τft έρήμι:ρ. 3 και ilλθεν είς πάσαν [τi~ν]
περίχωρον του Ίορδάνου κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας είς

&φεσιν άμαρτι&ν, 4 ώς γέγραπται έν βίβλι:ρ λόγων Ήσαίου του
'
προφητου,
Φωνfι βοmντος έν τfi έρήμφ,
Έτοιμάσατε τfιν όδον κυρίου,
εύ-θείας ποιεiτε τaς τρίβους αύτου·
πciσα φάραγξ πληρω1'ήσεται
καl. πciν ορος καl. βουνος ταπεινω1'ήσεται,
καl. εσται τα σκολιa είς εύ-θεiαν
καl. αί τραχεiαι είς όδο\Jς λεiας·
καl. οψεται πciσα σaρξ το σωτήριον του 1'εου.

5

6

7 'Έλεγεν ο-δν το'iς έκπορευομένοις οχλοις βαπτισθηναι ύπ'
αύτου, Γεννήματα έχιδν&ν, τίς ύπέδειξεν ύμ'iν φυγε'iν άπο της
49

τοίς τοϋ πατρός μου

άνθρώποις

3.2

Jn 2. 16

Sl

Ίωάννην

...

αύτf\ς

Lk 2. 19

52

προέκοπτεν

...

... έρήμφLk 1.80 3 βάπτισμαμετανοίαςΑc 13.24; 19.4 4-6 Φωνή ... θεοϋ
7 Γεννήματα έχιδνών Μι 12.34 Γεννήματα ...

Is 40.3-5 6 Lk 2.30-31; Ac 28.28; Τι 2. 11
όρ-yf\ς Μι

ή μήτηρ

1 Sm 2.26; Pr 3.4; Lk 1.80

23.33
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3.Η-21

μελλούσης όργilς; 8 ποιήσατε ο-δν καρποi>ς άξίους της μετα
νοίας καl μη &ρξησθε λέγειν έν έαυτο'iς, Πατέρα εχομεν τον
Άβραάμ. λέγω γC:ι.ρ ύμίν οτι δύναται ό θεος έκτων λίθων τούτων

εγε'iραι τέκνα τ(fι Άβραάμ. 9 ilδη δε καl ή άξίνη προς τi~ν pίζαν

τών δένδρων κε'iται· πΟ:ν ο-δν δένδρον μη ποιουν καρπον καλον
έκκόπτεται καl εiς πυρ βάλλεται.

10 Κα\. έπηρώτων αύτον οί

οχλοι λέγοντες, Τί ο-δν ποιήσωμεν;

11 άποκριθε\.ς δε ελεγεν

α-Uτοίς, Ό Εχων δύο χιτώνας μεταδότω τ(fι μη Εχοντι, καl ό Εχων

βρώματα όμοίως ποιείται. 12 ηλθον δε καl τελrοναι βαπτισθη
ναι κα1. ε'tπαν προς αύτόν, Διδάσκαλε, τί ποιήσωμεν; 13 ό δε
εiπεν προς αύτούς, Μηδεν πλέον παρC:ι. το διατεταγμένον ύμ'iν
πράσσετε. 14 έπηρώτων δε αύτον καl στρατευόμενοι λέγοντες,

Τί ποιήσωμεν κα\. ήμε'iς; κα\. εiπεν αύτο'iς, Μηδένα διασείσητε
μηδε συκοφαντήσητε κα\. άρκε'iσθε το'iς όψωνίοις ύμrον.
15 Προσδοκrοντος δε του λαου και διαλογιζομένων πάντων
έν τα'iς καρδίαις αύτrον περl του 'Ιωάννου, μήποτε αύτος εϊη ό
Χριστός, 16 άπεκρίνατο λέγων πΟ:σιν ό 'Ιωάννης, 'Εγώ μf:ν

ϋδατι βαπτίζω ύμiiς Ερχεται δf: ό ίσχυρότερός μου, οiι ούκ
εiμι ίκανος λυσαι τον ίμάντα των ύποδημάτων αύτου· αύτος

ύμΟ:ς βαπτίσει έν πνεύματι άγίφ και πυρί·

17 ου το πτύον έν τn

χειρ1. αύτου διακαθΟ:ραι την &λωνα αύτου και συναγαγε'iν τον
σίτον είς την άποθήκην αύτου, το δε &χυρον κατακαύσει πυρ\

άσβέστφ.

18 ΠολλC:ι. μf:ν ο-δν καl Ε:τερα παρακαλrον εύηγγελί
19 ό δf: Ήρψδης ό τετραάρχης, έλεγχόμενος ύπ'

ζετο τον λαόν.

α-Uτου περ\. Ήρφδιάδος της γυναικος του άδελφου αύτου κα\.

περ\. πάντων <1ν έποίησεν πονηρών ό Ήρψδης, 20 προσέθηκεν
κ:αί τουτο έπl. πΟ:σιν [καl.] κ:ατέκλεισεν τον Ίωάννην έν φυλακft.
The Baptism of Jesus
(Μι

3.13-17: Mk 1.9-11)

21 'Εγένετο δε έν τφ βαπτισθηναι &παντα τον λαον και
Ίησου βαπτισθέντος κ:αί προσευχομένου άνεφχθηναι τον ου-

8 Πατέρα ... Άβραάμ Jn 8.39 9 π&ν ... βάλλεται Mt 7. 19; Jn 15.6 12 iΊλθον
13απτισι~ijναι Lk 7.29 16 Ερχεται ... αύτοu Ac 13.25 19-20 Mt 14.3-4: Mk 6.17-18

3.22-33

ρανον
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22 και καταβijναι το πvευμα το aγιον σωματικφ εϊδει

ώς περιστερΟ:ν έπ' αύτόν, καl. φωvην έξ ούρανου γενέσθαι, Σ\J εi
ό υίός μου ό άγαπητός, έν σοl. εύδόκησα 1•
The Genealogy of Jesus
(Μι

1.1-17)

23 Καl. αύτος 1Ίν Ίησους άρχόμενος ώσεl. έτών τριάκοντα, rον
υίός, ώς ένομίζετο, Ίωσηφ του Ήλl 24 του ΜαθθΟ:τ του Λευl
του Μελχl. του Ίανναl. του Ίωσi)φ 25 του Ματταθίου του Άμrος
του Ναο\Jμ του Έσλl. του Ναγγαl. 26 του Μάαθ του Ματταθίου

του Σεμε"\:ν του Ίωσi)χ του ΊωδΟ: 27 του ΊωανΟ:ν του 'ΡησΟ: του
Ζοροβαβελ του Σαλαθιηλ του Νηρl. 28 του Μελχl. του Άδδl
του ΚωσΟ:μ του ΈλμαδΟ:μ του 'Ήρ 29 του Ίησου του 'Ελιέζερ
του Ίωρl.μ του ΜαθθΟ:τ του Λευl. 30 του Συμεrον του 'Ιούδα του
Ίωσi)φ του ΊωνΟ:μ του Έλιακl.μ 31 του ΜελεΟ: του ΜεννΟ: του
ΜατταθΟ: του ΝαθΟ:μ του Δαυl.δ 32 του Ίεσσαl. του Ίωβηδ του
Βόος του Σαλ0: 2 του Ναασσrον 33 του ΆμιναδΟ:β του Άδμl.ν του

' 22 {Β} Σ\ι εΙ ό υίός μου ό άγαπητός, έν σο\ εύδόκησα (see Mk 1.11) ςp• Ν
L W Δ Θ Ψ 0700233'ωf 1 JIJ 28 33 157 180 205 565 579 597 (700 omit ό
υίόςμου)892100610101071 1241 12431292134214241505Byz[EGH
Ν] Lect iι'"'·'·• νg syr" cop"·""r' ann'"" eιh geo slav (Ambrose) Augusιine // Σ\ι εΙ ό
υίός μου ό άγαπητός, έν c!> εύδόκησα Χ 1253 ίιr cop""•' arm'"" // Οiιτός έστιν ό
υίός μου ό άγαπητός, έν φ εύδόκησα (see Μι 3.17; 17.5) 1574 cop""'"' // Υίός
μου εΙ σύ, έγrο σήμερον γεγέννηκά σε (see Ps 2.7) D ίι"· 1 b 1 ·'·"· 1 r2 .ι.,ι Jusιin
(Clemenι add άγαπητός after σύ) Meιhodius; Hilary Tyconius Faustus-Milevis
Laιin mss"'· 10 Λ"'"'""' BJ ΤΟΒ
2 32 {Β} Σαλά ςp• Ν*
Β syr'· ro 1 cop" ""'"" 11 Σαλμών (see 1 Chr 2.11;
2
Μι 1.4,5) Ν Α D L Δ Θ Ψ 0102 28 33 157 180 205 565 597 700 892
1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η Ν] Lect ίι'·'"'·
b.,.td).e.r.rr2• 1-•·'' νg syrP·" cop"' eιh geo slav GNB NIV EU LB // Σαλμάν
(see Ru 4.20) f 13 1 ann Jerome REB // omit 3.24-38 W (579 omit 3.23-38)
ΑΒ

22 καταβί\ναι ... αύτόv Jn 1.32 Σύ εi ... εύδόκησα Gn 22.2; Ps 2.7; ls 42. 1; Μι 12.18; 17 .5;
Mk 9.7; Lk 9.35; 2 Pe 1.17 23 υΊός ... Ίωσήφ Lk 4.22; Jn 6.42 27 Ζοροβαβί:λ τοϋ Σαλα
θιήλ 1Chr3.17; Ezr3.2
31Ναθάμ2Sm5.14
3Ι-32Δαυίδ ... Ίεσσαi 1Sml6.I, 13
31-33 Δαυίδ ... 'Ιούδα Ru 4. 17-22; 1Chr 2.1-14
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3.34-4.5

Άρν\ 3 του Έσρrομ του Φάρες του 'Ιούδα 34 του 'Ιακώβ
'Ισαi:ικ του Άβραaμ του Θάρα του Ναχrορ 35 του Σερο\Jχ
'Ραγα\J του Φάλεκ του 'Έβερ του Σαλa 36 του Καϊνaμ
Άρφαξaδ του Σημ του Ν&ε του Λάμεχ 37 του Μαθουσαλa
'Ενώχ του Ίάρετ του Μαλελεl~λ του Καϊνaμ 38 του Ένώς
Σi~θ του Άδaμ του θεου.
The

Tempιation

(Μι4.1-ΙΙ;

4

του
του
του
του
του

of Jesus

Mk 1.12·13)

Ίησους δε πλήρης πνεύματος άγίου ύπέστρεψεν απο του

Ίορδάνου και ηγετο έν τφ πνεύματι έν τn έρήμφ 2 ήμέρας
τεσσεράκοντα πειραζόμενος ύπο του διαβόλου. και ούκ eφαγεν
ούδεv έν τα'iς ήμέραις έκείναις και συντελεσθεισ&ν αύτ&ν

έπείνασεν. 3 Εlπεν δε αύτφ ό διάβολος, Ei υίος εi του θεου,
είπε τφ λίθφ τούτφ 'ίνα γένηται &ρτος.

4 και άπεκρίθη προς

αύτον ό Ίησους, Γέγραπται οτι Ούκ έπ' άρτφ μόνφ ζήσεται ό
iiη')ρωπος 1 •

5 Κα1 άναγαγrον αύτον eδειξεν αύτφ πάσας τaς

L (Ν Αράμ for Άδμίν)
(! Άρηί/οr Άρνί) 157 cop"' //του Άδaμ του Άδμίν του Άρνί Ν* (Β οmίι του
Άδάμ) 1241 cορ~ //του Άμιναδaβ του Άδμίν του Άράμ 0102 (1243 add του
3

33 {C}

του Άμιναδaβ του Άδμίν του Άρνί Ν 2

11

Ίωράμ ιifter Άράμ) //του Άμιναδάβ του Άρaμ του Ίωράμ Δ Ψ (180 1010 Ίωα
ράμ) 597 700 (892 Άρaμ του Άμιναδάβ) 1006 1342 1505 Byz'' Lecff''
itb "'11 του Άμιναδaμ του Άρaμ του Ίωράμ 28' (28* Ίαράμ) 205 (\ 292 Ίωα
ράμ) Lecff'' syr" slav //του Άμ1ναδaβ του Άρaμ του Άδμί του Άρνί Θ
(! Άμιναδάμ and Άλμεί/σι· Άδμί) (syr'"') arm geo //του Άμιναδaβ του Άράμ
(j·ee Μι 1.3,4) Α D 33 565 (1424 Άμιναδάμ) B)'z'' [Ε G Η Ν'] 11841292 /AD

it'"'"'· '· "· '· rι 2 .1. "-' 1 vg syr" NIV (REB)

L W 1241 syr> cop""''' Οrίgen'' 1121 "//Ο:νθρωπος
άλλ' έπ\ παντ\ pήματι θεου (see Dt 8.3) Α (D 0102 892 έν for έπί) Δ Θ Ψ
0233 f' f' 3 28 33 180 565 579 597 700 1006 ιο ιο 1243 Ι 292 1342 1505 Byz
[Ε G Η] Lecpi.AD (it'·'"'·b·'·"·'·ιπl.ι.q,•' vg έν jίJΙ" έπί) syr"·' arm geo Origen 112
Titus-Bostra Asteήus-Amasea // Ο:νθρωπος άλλ' έπ\ παντ\ pήματι έκπορευο
μένιρ διa στόματος θεου (see Dι 8.3; Mt 4.4) 157 (205) ( !071 1 184 pήματι
θεου) Lec/P' cop"''' eth slav Diatessaron
'4{Β}Ο:νθρωπος Ν Β

33 'Ιούδα Gn 29.35 34 Ίαιcώβ Gn 25.26; 1 Chr 1.34 Ίσαάκ Gn 21.3; 1 Chr 1.28, 34
θεο\ι Gn 4.25-5.32;
34-36 Άβραάμ ... Σήμ Gn 11.10-26; Ι Chr 1.24-27 36-38 Σήμ
1Chr1.1-4
4.2 πειραζόμενος He 4. 15 4 Ούκ ... aνθρωπος Οι 8.3
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6 και εtπεν αύτφ ό

διάβολος, Σοι δώσω τiiv f_ξουσίαν ταύτην aπασαν και τiiv δόξαν

αύτ&v, οτι f_μοι παpαδέδοται και φ εαv θέλω δίδωμι αύτήν·
7 συ οΖιv εαv πpοσκυνήσnς ενώπιον έμοί:ι, ίίσται σοί:ι πδ:σα.
8 και άποκpιθεις ό Ίησοί:ις εtπεν αύτφ, Γέγpαπται,
Κύριον τον 1'εόν σου προσκυνήσεις
και αύτφ μόνφ λατρεύσεις.
9 'Ήγαγεν δf: αύτον είς Ίερουσαλi~μ και ίίστησεν επι το πτε
ρύγιον τοί:ι ίεpοί:ι και εiπεν αύτφ, Εί υίος εl τοί:ι θεοί:ι, βάλε
σεαυτον εvτεί:ιθεν κάτω·

10 γέγpαπται γap οτι

Τοiς άγγέλοις αύτου έντελεiται περ1. σου
του διαφυλάξαι σε

11 κα\. οτι
Έπ1. χειρrον άρουσίν σε,
μήποτε προσκόψης προς λί1'ον τον πόδα σου.
12 και άποκpιθε\.ς εlπεν αύτφ ό Ίησοί:ις οτι Εtpηται, Ούκ
έκπειράσεις κύριον τον 1'εόν σου. 13 Κα\. συντελέσας πάντα
πειpασμον ό διάβολος άπέστη άπ' αύτοί:ι aχpι καιpοί:ι.
The Beginning of the Galilean Ministry
(Μι

4.12-17: Mk 1.14-151

14 Και ύπέστρεψεν ό Ίησοί:ις ΕΥ τn δυνάμει τοί:ι πνεύματος είς
τiiv Γαλιλαίαν. και φήμη εξηλθεν καθ' ολης της πεpιχώpου πεpι
αύτοί:ι. 15 και αύτος εδίδασκεν ΕΥ τα'iς συναγωγα'iς αύτ&v
δοξαζόμενος ύπο πάντων.
The Rejection of Jesus at Nazareth
ίΜι

13.53-58:

16 Και iiλθεν εiς Ναζαpά,

Μk6.Ι-6)

ot iiv τεθpαμμένος, καt είσηλθεν

κατa το είωθος αύτφ ΕΥ τn ήμέpι;ι των σαββάτων είς τTiv
συναγωΎi~ν και άvέστη άvαγν&ναι. 17 και επεδόθη αύτφ

6 εiπεν .. παραδέδοται Μι 28.18 8 Κύριον ... λατρεύσεις0ι6.13 lfJ Τοίςάγγέ.λοις ...
Ps 91.11 11 Έπ\ χειρών ... σου Ps 91. 12 12 Ούκ έκπειράσεις ... σου Οι 6.16; 1 Cor 10.9
13 συντελέσας ... πειρασμόν He 4.15

σε
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4.18-25

βιβλίον του προφήτου Ήσα·ίου καl. aναπτύξας 2 το βιβλίον ε-Lρεν
τον τόπον o-L ΤΊν γεγραμμένον,
18 ΠνείJμα κυρίου έπ' έμi

ot εϊνεκεν Εχρισέν με

19
20

εύαγγελίσασ-θαι πτωχοiς,
άπέσταλκέν με 3 , κηρύξαι αίχμαλώτοις άφεσιν
καl. τυφλοΊς άνάβλεψιν,
άποστεiλαι τε1'ραυσμένους έν άφέσει,
κηρύξαι ένιαυτόν κυρίου δεκτόν.
καl. πτύξας το βιβλίον aποδους τφ ύπηρέτn έκάθισεν· κ:αl.

πάντων οί όφθαλμοl. έν ήl συναγωγf~ ilσαν aτενίζοντες αύτφ.

21 ηρξατο δε λέγειν προς α\Jτο1Jς οτι Σήμερον πεπλήρωται ή
γραφη αϋτη έν τοίς ώσl.ν ύμ&ν. 22 Κα1. πάντες έμαρτύρουν
αυτφ καt έθαύμαζον έπl. τοίς λόγοις της χάριτος τοίς έκπορευο

μένοις έκ: του στόματος αύτου κ:α1. ίίλεγον, Οί>χl. υίός έστιν Ίωσi~φ

οiJτος; 23 κ:α1. εlπεν προς αύτούς, Πάντως έρε'iτέ μοι τi~ν
παραβολi~ν ταύτην· Ίατρέ, θεράπευσαν σεαυτόν· οσα ήκ:ούσα

μεν γενόμενα είς τΤ~ν Καφαρναο1Jμ ποίησαν κα1. ώδε έν τη
πατρίδι σου. 24 εlπεν δέ, Άμην λέγω ύμ'iν οτι ούδεl.ς προφήτης
δεκ:τός έστιν έν τη πατρίδι αύτου.

25

έπ, aληθείας δε λέγω

ύμ'iν, πολλαl. χηραι ΤΊσαν έν ταίς ήμέραις 'Ηλίου έν τφ 'Ισραήλ,
οτε έκλείσθη ό ούρανος έπl. ίίτη τρία κ:αl. μηνας εξ, ώς έγένετο
2

17 {Β} άναπτύξας ΝΔ< (D* άπτύξας) Δ Θ Ψ 0233 f' f'' 28 157 180 205

56559770010061010107112431292134214241505Bγz[EFGH]Lect

it'· ~·- b '· d '· ι. " 2· 1 '-' 1 νg slaν Origen'" Eusebius 112 Seνerian; Augustine // άνοίξας
Α Β L W Ξ 33 579 892 1241 1547 cop'""" arm eth (geo) Eusebius 112 ; Caesarius
REB EU? LB? ΒΤΙ DHH
'18 {Α} με Ν Β D L W Ξ f'' 33 579 700 892* it'""" b ..... d.n2 .1.""' νgww.'1 syr'
cop""'" arm eth Origen'"'" Peter-Alexandria Eusebius Didymus Nestorius;
Ambrose Jerome Augustine //με ίάσασθαι τούς συντετριμμένους τi~ν καρδίαν
(see Is 61.1) Α Δ Θ Ψ 0102 0233 f' 28 157 180 205 565 597 892' 1006 1010
1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Βγz [Ε F G Η] Lect it' νg'' syr"" '''
cop""m" geo slaν Irenaeus'" (Hippolytus) (Cyril) Theodoret; Hilary
18-19 Πνεϋμα ... δεκτόν ls 61. 1-2: 58.6 22 Ούχ\ υΊός ... οi>τος Lk 3.23: Jn 6.42 23 Οσα
· .. Καφαρναούμ Μι 4. 13: Jn 2.12 24 ούδείς προφήτης ... αύτοi'ι Jn 4.44 25 'Ηλίου ... ί'ξ
Jas 5.17 έκλεiσθη .. γiiν 1 Kgs 17. 1. 7: 18.1
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λιμος μέγας έπ\. πaσαν την -yi1ν' 26 και προς ούδεμίαν αύτων
έπέμφθη 'Ηλίας εί μη είς Σάρεπτα τής Σιδωνίας προς γυνα"iκα

χήραν. 27 και πολλοι λεπροι 1lσαν έν τφ Ίσραηλ έπι Έλισαίου
του προφήτου, κα1. ούδε\.ς αύτ&ν έκαθαρίσθη εί μη Ναιμαν ό

Σύρος. 28 κα1. έπλήσθησαν πάντες θυμοί> έν ή1 συναγωήl
aκούοντες ταύτα 29 κα1. aναστάντες έξέβαλον αύτον εξω

τής πόλεως και ηγαγον αύτον εως όφρύος του ορους έφ' ot ή
πόλις φκοδόμητο αύτ&ν rοστε κατακρημνίσαι αύτόν·
δε διελθrον δια μέσου αύτ&ν έπορεύετο.

30

αύτος

The Man with an Unclean Spirit
(Mk 1.21-28)

31

Και κατilλθεν είς Καφαρναοi>μ πόλιν της Γαλιλαίας. κα1.

1lν διδάσκων αύτοi>ς έν το"iς σάββασιV" 32 και έξεπλήσσοντο
έπ1. ή1 διδαχίl αύτου, οτι έν έξουσί~ 1lν ό λόγος αύτου. 33 και
έν τn συναγωΎ'ίl 1lν &νθρωπος εχων πνεύμα δαιμονίου ακαθάρ
του και aνέκραξεν φωνn μεγάλη.

34 'Έα, τί ήμ"iν και σοί,

Ίησου Ναζαρηνέ; 1lλθες aπολέσαι ήμaς;a οiδά σε τίς εl, ό &γιος
του θεου. 35 και έπετίμησεν αύτφ ό Ίησους λέγων, Φιμώθητι
και εξελθε aπ' αύτου. και p"iψαν αύτον το δαιμόνιον είς το μέσον
έξηλθεν άπ' αύτου μηδεν βλάψαν αύτόν. 36 κα1. έγένετο
θάμβος έπ1. πάντας και συνελάλουν προς aλλήλους λέγοντες,

Τίς ό λόγος οtτος οτι έν έξουσί~ και δυνάμει έπιτάσσει το"iς
aκαθάρτοις πνεύμασιν κα1. έξέρχονται;

37

κα1. έξεπορεύετο

1lχος περt αύτου είς πάντα τόπον της περιχώρου.
The Healing of Many People
(Μι8.14-17;

Mk 1.29-34)

38 Ά ναστας δε aπο της συναγω-γΤ1ς είσηλθεν είς τiΊν οίκίαν
Σίμωνος. πενθερα δε του Σίμωνος 1lν συνεχομένη πυρετφ

'34 Sιaιement; EUm• LB

ΤΟΒ

// "'

ιcχι;

EU

26 Σάρεπτα ... χήραν 1 Kgs 17.9 27 2 Kgs 5.1-14 31 κατiiλ1'εν ... Γαλιλαίας Mt 4.13;
Jn 2.12 32 έξεπλήσσοντο ... λόγος αύτοiJ Mt 7.28-29; Jn 7.46 33-34 άvέκραξεν ... ήμίiς
Mt 8.29; Mk 1.23-24; 5.7; Lk 8.28 34 ό iiγιος τoiJ 1'εuiJ Lk 4.41; Jn 6.69
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4.39--5.4

μεγάλφ κα1. ήρώτησαν αύτον περl. αύτης. 39 καl. έπιστας έπάνω
αυτης έπετίμησεν τφ πυρετφ καl. άφηκεν αύτήν· παραχρημα δε

άναστaσα διηκόνει αύτο'iς.

40

Δύνοντος δε του ήλίου aπαντες

οσοι εiχον άσθενουντας νόσοις ποικίλαις ηγαγον αύτους προς
αύτόν· ό δε ένl. έκάστφ αύτ&ν τας χε'iρας έπιτιθεl.ς έθεράπευεν

αvτούς.

41

έξήρχετο δε καl. δαιμόνια άπο πολλ&ν κρ[αυγ]ά

ζοντα καl. λέγοντα οτι Συ εl ό υίος του θεου. κα\. έπιτιμ&ν ούκ
εi'α αύτα λαλε'iν, οτι nδεισαν τον Χριστον αύτον εiναι.
Α

Preaching Tour
(Mk 1.35-39)

42

Γενομένης δε ήμέρας έξελθών έπορεύθη είς Ερημον τόποv

καl. οί οχλοι έπεζήτουν αύτον καl. iιλθον Εως αύτου καl. κατε'iχον
αύτον του μη πορεύεσθαι άπ' αύτ&ν. 43 ό δε ε'iπεν προς αύτους
οτι Καl. τα'iς έτέραις πόλεσιν εύαγγελίσασθαί με δε'i την

βασιλείαν του θεου, οτι έπl. τουτο άπεστάλην. 44 καl. iιν
κηρύσσων είς τας συναγωγας της 'Ιουδαίας4.
The Calling of the First Disciples
(Μι

5

4.18-22; Mk 1.16-20)

'Εγένετο δε έν τψ τον οχλον έπικε'iσθαι αύτφ καl. άκούειν τον

λόγον του θεου κα\. αύτος iιν έστώς παρα την λίμνην Γεννησαρετ
2 καl. εlδεν δύο πλο'iα έστ&τα παρα την λίμνην· οί δε άλιε'iς άπ'
αύτ&ν άποβάντες επλυνον τα δίκτυα.

3

έμβας δε είς εν τ&ν

πλοίων, ο iιν Σίμωνος, ήρώτησεν α\Jτον άπο της γης έπαναγαγε'iν
όλίγον, καθίσας δε έκτου πλοίου έδίδασκεν τους οχλους.

4

ώς

• 44 {Β} τίΊς Ίουδαίας ~75 Ν Β C L Qv;d (W / 387 DHH τοον 'Ιουδαίων) f'
l 57 205 579 892 1241 Lect (168 176 1673 1813 11223 το\ς Ίουδαίοις) syr'·"
cop~· οοΡ' //της Γαλιλαίας Α D Δ Θ Ψ /' 1 28 33 180 565 597 700 !006 ΙΟΙΟ
1071 1243 1292 1342 1505 Byz [Ε FG Η] 121 Ι /ΑD it''"' "·'·"" r.rr2 .ι,,ι νg syr"·
'm' copboP' aπη eth geo slaν // αύτοον (see Μι 4.23) 1424 / 292 1514 11552
41 Σu ... θεοlι Μι 8.29: Mk 3.11; Lk 4.34 ούκ εϊα ... εtναι Mk 3.12
Lk 8.1 44 ί\ν ... 'Ιουδαίας Μι 4.23
5.Ι-3 Μι 13.l-2; Mk 3.9-10: 4.l

43 Καί ... θεοu

5.5-16
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δε έπαύσατο λαλ&ν, ε'iπεν προς τον Σίμωνα, Έπανάγαγε είς το
βάθος καl. χαλάσατε τα δίκτυα ύμ&ν είς &γραν.

5

καl. άπο

κριθεl.ς Σίμων εiπεν, Έπιστάτα, δι' ολης νυκτος κοπιάσαντες
ούδεν έλάβομεv- έπl. δε τφ pήματί σου χαλάσω τα δίκτυα.
καl. τουτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πληθος ίχθύων πολύ,
διερρήσσετο δε τα δίκτυα αύτ&ν. 7 κα\. κατένευσαν τοις
μετόχοις έν τφ έτέρφ πλοίφ του έλθόντας συλλαβέσθαι αύτο'iς

6

κα1. -ίΊλθον καl. επλησαν άμφότερα τα πλο"iα i.όστε βυθίζεσθαι
αύτά. 8 ίδrον δε Σίμων Πέτρος προσέπεσεν τοις γόνασιν Ίησοϋ
λέγων, 'Έξελθε άπ' έμοϋ, οτι άνi~ρ άμαρτωλός είμι, κύριε.

9

θάμβος γaρ περιέσχεν αύτον καl. πάντας τους συν αύτφ έπ\. ή1

aγρςι: τ&ν ίχθύων ό>ν συνέλαβον, 10 όμοίως δε καl. Ίάκωβον
καl. Ίωάννην υίους Ζεβεδαίου, οΊ lΊσαν κοινωνοl. τφ Σίμωνι. κα1.
εiπεν προς τον Σίμωνα ό Ίησοϋς, Mii φοβοϋ· άπο του νϋν
άνθρώπους εσn ζωγρ&ν. 11 καl. καταγαγόντες τα πλο"iα έπl.
τi~ν γην άφέντες πάντα ήκολούθησαν αύτφ.
The C!eansing of a Leper
ίΜt

8. 1-4: Mk Ι .40-45)

12 Καl. έγένετο έν τφ εiναι αύτον έν μιff τ&ν πόλεων καl. ίδου
άνi~ρ πλήρης λέπρας ίδrον δε τον Ίησουν, πεσών έπl. πρόσωπον
έδεήθη αύτου λέγων, Κύριε, έαν θέλnς δύνασαί με καθαρίσαι.

13 καl. έκτείνας τi~ν χε"iρα 1lψατο αύτου λέγων, Θέλω, καθαρί
σθητι· κα\. εύθέως ή λέπρα άπηλθεν άπ' αύτοϋ. 14 κα\. αύτος
παρήγγειλεν αύτφ μηδεν\. είπε"iν, άλλ' άπελθrον δciξον σεαυτον
τφ ίερε"i κα\. προσένεγκε περ\. τοϋ καθαρισμου σου καθώς
προσέταξεν Μωϋσης, είς μαρτύριον αύτοίς. 15 διήρχετο δε
μίiλλον ό λόγος περ\. αύτου, κα\. συνήρχοντο οχλοι πολλοl
άκούειν και θεραπεύεσθαι άπο τ&ν άσθενει&ν αύτ&ν· 16 αύ
τος δε lΊν ύποχωρ&ν έν τα"iς έρήμοις κα1.. προσευχόμενος.

4-10 χαλάσατε ... Σίμωνι Jn 21.3-8 11 άφέντες ... αύτίj> Μι 19.27 14 αύτΟς ... είπείν
Mk 7.36~ Lk 8.56 δείξοv ... Μωϋσiiς Lv 14.2-32 16 αύτος ... προσευχόμενος Mk 1.35
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5.17-26

The Healing of a Paralytic
ίΜt

9.1-8: Mk 2.1·12)

17 Καl. έγένετο έν μι~ τών ήμερών καl. αύτος ilν διδάσκων,
καl. ilσαν καθήμενοι Φαρισα'iοι καl. νομοδιδάσκαλοι οΊ 1~σαν
έληλυθότες' έκ πάσης κώμης της Γαλιλαίας κα1. 'Ιουδαίας καl

'Ιερουσαλήμ· καl. δύναμις κυρίου 1~ν εiς το iaσθαι αύτόν 2 •
18 καl. ίδου 0.νδρες φέροντες έπl. κλίνης 0.νθρωπον ος 1~ν
παραλελυμένος καί έζήτουν αύτον είσενεγκciν καt θε'iναι
[αύτον] ένώπιον αύτου. 19 καl μη εύρόντες ποίας είσενέγκω
σιν αύτον δια τον οχλον, άναβάντες έπt το δώμα δια τών
κεράμων καθηκαν αύτον συν τφ κλινιδίφ είς το μέσον έίμπρο

σθεν του Ίησου.

20 καί ίδrον την πίστιν αύτών εtπεν, 'Άνθρω

πε, άφέωνταί σοι αί άμαρτίαι σου.

21 καί ηρξαντο διαλογίζε

σθαι οί γραμματε'iς καl οί Φαρισα'iοι λέγοντες, Τίς έστιν οi:>τος
ος λαλει βλασφημίας; τίς δύναται άμαρτίας άφε"iναι εί μη μόνος
ό θεός; 22 έπιγvους δε ό Ίησους τους διαλογισμους αύτών

άποκριθεl.ς εiπεν προς αύτούς, Τί διαλογίζεσθε έν τα"iς καρδίαις
ύμών; 23 τί έστιν εύκοπώτερον, είπε'iν, Άφέωνταί σοι αί
άμαρτίαι σου, η εiπε'iν, 'Έγειρε καl. περιπάτει; 24 ϊνα δε είδητε
οτι ό υίος του άνθρώπου έξουσίαν έίχει έπl. της γης άφιέναι

άμαρτίας - εtπεν τψ παραλελυμένφ, Σοl. λέγω, έίγειρε καί &ρας
το κλινίδιόν σου πορεύου εiς τον οtκόν σου. 25 και παραχρημα
άναστας ένώπιον αύτών, &ρας έφ' ο κατέκειτο, άπηλθεν είς τον

οiκον αύτου δοξάζων τον θεόν. 26 καl. έίκ:στασις έίλαβεν
1
17 {Β} ο'ί ilσαν έληλυθότες Κ 1 Α' (Α * illegi/Jle) Β C L W Δ Θ Ξ Ψ 28 157
180565579597700892100610101071124112431292134214241505
2
1
8)"~ [Ε Η Ν] Le(:t it'"'· "· '· r.rι .1. ,. ' νg syr<'· "· ••1 cop~ eth geo slav Augustine 11 ο'ί
3
ilσαν συνεληλυθότες f1 f1 205 it' Cyril'"'; Ambrose"" 11 ilσαν έληλυθότες Κ*
33 cop"" aπn // ilσαν δf: συνεληλυθότες D ir'· 1' 1 REB
2
17 {Α} αύτόν Κ 8 L W Ξ 579 syr' cop';' eth Didymus Cyήl 111 // αύτούς Α C
D Δ Θ Ψ f' f1' 28 33 157 180 205 565 597 700 892 1006 1010 1071 1243
1292 1342 1424 1505 Byz [Ε Η NJ Lec·t it'·""·"·' "·'· 1·rι2 · 1 ·"-' 1 vg syrP·" cop"" aπn
geo slaν Augustine // πάντας Κ syr"'1 Cyήl 112

20

άφέωvται

...

σου

Lk 7.48

21

Τίς έσtt\'

αύτόJν Lk 6.8: 9.47 Τί ... ύμοον Μι 16.8

... θεός !s 43.25; Lk 7.49
24 [γειρ• ... πορεύου Jn 5.8

22

έπιγνούς

...
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απαντας κ:α1. έδόξαζον τον θεον κ:αι έπλήσθησαν φόβου λέ
γοντες οτι Εϊδομεν παράδοξα σήμερον.
The Calling
(Μι

οΓ Leνi

9.9-13; Mk 2.13-17)

Και μετa ταυτα έξηλθεν κ:αι έθεάσατο τελώνην όνόματι

27

Λευ\.ν κ:αθήμενον έπι το τελώνιον, κ:α1. εiπεν αύτφ, Άκ:ολούθει
μοι.

28

κ:α1. κ:αταλιπών πάντα

άναστaς ήκ:ολούθει αύτφ.

29 Και έποίησεν δοχ!~ν μεγάλην Λευ1.ς αύτφ έν τfι οίκ:ί~ αύτου,
κ:α\. ην οχλος πολυς τελωνων κ:α1. aλλων οΊ ησαν μετ' αύτων
κ:ατακ:είμενοι. 30 κ:α1. έγόγγυζον οί Φαρισαiοι κ:α1. οί γραμμα
τε'iς αύτ&ν προς τους μαθητaς αύτου λέγοντες, Διa τί μετa τrον
τελωνrον κ:αι άμαρτωλων έσθίετε κ:α1. πίνετε; 31 κ:α1. άποκ:ρι

θε1.ς ό Ίησους εiπεν προς αύτούς, Ού χρείαν Εχουσιν οί ύγιαί
νοντες ίατρου άλλ' οί κ:ακ:ι!:ις Εχοντες

32 ούκ: έλήλυθα κ:αλέ
σαι δικ:αίους άλλ' άμαρτωλους είς μετάνοιαν.
The Question about Fasting
(Μι

9.14-17; Mk

33 Οί δε εtπαν προς αύτόν,

Οί 3

2.ΙR-22)

μαθητα1. 'Ιωάννου νηστεύου

σιν πυκ:νa κ:α1. δεήσεις ποιουνται ομοίως κ:α\. οί των Φαρισαίων,

οί δε σοι έσθίουσιν κ:α1. πίνουσιν. 34 ό δε 'Ιησούς εiπεν προς
αύτούς, Mii δύνασθε τους υίους του νυμφ&νος έν φ ό νυμφίος
μετ' αύτων έστιν ποιlΊσαι νηστευσαι; 35 έλεύσονται δε ήμέ
ραι, κ:α1. οταν άπαρθfι άπ, αύτων ό νυμφίος, τότε νηστεύσουσιν
έν έκ:είναις ταiς ήμέραις. 36 'Έλεγεν δε κ:α1. παραβολi~ν προς

αύτους οτι Ούδε1.ς έπίβλημα άπο ίματίου κ:αινου σχίσας έπι
βάλλει έπ1. ίμάτιον παλαιόν· είδε μή γε, κ:α1. το κ:αινον σχίσει κ:α1.
τφ παλαιφ ού συμφωνήσει το έπίβλημα το άπο του κ:αινου.

L W Ξ 33 157 892* 1241 cop'·' ""'' 11 διά τί οί
C D Δ Θ Ψ 0233 f' /' 3 28 180 205 565 579 597
700 892' 1006 1010 1071 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F Η Ν] Lect
3

33

{Β} οί ~ 4 ~ 1 Β

(see Mk 2.18)

~·-

2

Α

it'· '"'· "· '· "· '· r. ιr>. 1• q.cι vg syr"· "· '"' cop"""' aπη eth geo slaν Augustine
29-30

οχλος

...

πίνετε

Lk 15.1-2 34

Μή

...

νηστε\ισαι

Jn 3.29
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5.η-6 ..1

37 καl ούδεlς βάλλει οtνον νέον εiς aσκους παλαιούς είδε μή
γε, pήξει ό οtνος ό νέος τους aσκους καl αύτος έκχυθήσεται καl
οί aσκοl aπολοί:ινται· 38 aλλ' οtνον νέον είς aσκους καινους
βλητέον 4 • 39 [κα1.]5 ούδεl.ς πιών παλαιον θέλει νέον· λέγει γάρ,
Ό παλαιος χρηστός 6 έστιν. 7
Plucking Grain on ιhe Sabbath
(Μι Ι

6

2. 1-8: Mk 2.23-28)

'Εγένετο δε έν σαββάτφ 1 διαπορεύεσθαι αύτον δια σπορί

μων, καl ετιλλον οί μαθηταl αύτοί:ι καl ilσθιον τους στάχυας

ψώχοντες ταi:ς χερσίν. 2 τινες δε τ&ν Φαρισαίων εtπαν, Τί
ποιεi:τε ο ούκ ίfξεστιν το'iς σάββασιν;

3 καl aποκριθεlς προς

'38 {Β} βλητέον ςpυs.ω Ν 1 (Ν* βάλλουσιν) Β L (W βάλληται) /' 33 157
205 579 700 1241 // βλητέον και άμφότεροι συvτηρο\Jνται (see Μι 9.17) Α C
Δ Θ Ψ 0233 /' 3 28 180 565 597 892 1006 1010 1071 1243 1292 1342 1424
1505 Βγ: [Ε F Η] Leι·t vg syr'' arm geo slaν // βάλλουσιν και άμφότεροι
τηρο\Jνται (see Μι 9.17 ν.r.) D ίι'·"·'·' 1 (it'"'·"·'·r.rr2 .1.4 eth Marcion"'· 10 Aoamonti"'
συν τη ρο\Jντα ι) syι<' (copbo'"")
; 39 {C} και (.fee footnote 7) Ν* Α C L W Δ Θ Ψ 0233 f' /' 3 28 33 157 180
205 565 597 1006 ΙΟΙΟ ΙΟ71 1243 1292 1342 1424 1505 B_vz [Ε F Η] Lect
it'"' '·" νg syr"· "· ""' cop"" arm eth geo slaν // omit ~ν Ν2 Β 579 700 892 1241 cop~
ΤΟΒ

' 39 { Α} χρηστός (see footnote 7) lj) 4 Ν Β L W 157 1241 J 342
syr" // χρηστότερος Α C Δ Θ Ψ 0233 f' f" 28 33"• 180 205 565 579 597
700 892 1006 ΙΟΙΟ ΙΟ71 1243 1292 1424 1505 Βγz [Ε Η] Lect it"" Ι.4 vg
syr"·•"' arm eth geo slaν GNB NIV EU LB ΤΟΒ ΒΤΙ
7
39 {Α} ίnc/ιιΔe verse 39 (with nιinor vω·iaιιts, bιιt see also footnote 5 and 6)
t'' 75 Ν Α Β C L W Δ Θ Ψ 0233 f' f' 3 28 33 157 180 205 565 579 597 700
892 1006 10 ΙΟ ΙΟ7 J 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Βγz [Ε F Η] Lect
it'"' 1·4 vg syr"·"· r•1 cop''·"" arm eth geo slav Eusebian Canons // onιit (see Μι 9.17;
1
Mk 2.22) D it'· "· '· '· '· 112 · '- '
4
'1 {C} σαββάτq:~ lj) Ν Β L W f' 33 157 205 579 1241 it"·'' ""'' syι<'·h'"' ,,,
cop"· ~'" eth // το"iς σάββασιν (~·ee Μι 12.1; Mk 2.23) Lect cop""'' // σαββάτψ
δευτεροπρώτφ Α C D Δ Θ Ψ 0233 (/' 3 28 1071 1243 δευτέρω πρώτφ) 180
565 597 700 892 1006 ΙΟΙΟ 1292 1342 1424 1505 Βγz [Ε Η] it'·""'·'·r.rr2 vg
syr'' aπn slav Epiphanius Chrysostom Isidore; Ambrose ΤΟΒ // σαββάτψ
δευτέρψ geo // sabbato ιnaιze it'
1 διαπορεύεσ,Jαι ... χερσίν Οι 23.25

2 Τί ... σάββασιν Jn 5. ΙΟ
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αύτους εtπεν ό 'Ιησούς, Ούδε τούτο άνέγνωτε ο εποίησεν Δαυlδ
οτε επείνασεν αύτος καl. οί μετ' αύτου [οντες].

4

[ώς] είσflλθεν

είς τον οtκον του θεου καl. τους aρτους τflς προθέσεως λαβmν
ίiφαγεν καl. ίiδωκεν τοις μετ' αύτοίJ2, οϋς ούκ ίiξεστιν φαγεiν εί μη
μόνους τους ίερε1ς; 3 5 καl. ίiλεγεν αύτο"iς, Κύριός εστιν του
σαββάτου ό υίος του άνθρώπου 4 •
The Man with a Withered Hand
(Μι

12.9-14: Mk 3.1-6)

6 'Εγένετο δε εν έτέρφ σαββάτφ είσελθεiν αυτον είς τi~ν
συναγωγi~ν καl διδάσκειν. και lΊν aνθρωπος εκέι καl. ή χεlρ
αύτοίJ ή δεξια lΊν ξηρά. 7 παρετηρο\:ιντο δε αύτον οί γραμμα
τεiς καl οί Φαρισαίοι εi εν τψ σαββάτφ θεραπεύει, 'ίνα εϋρωσιν

κατηγορείν αύτου.

8 αύτος δε ίiδει τους διαλογισμους αύτ&ν,

εtπεν δε τφ άνδρl τφ ξηραν ίiχοντι τ-Τ~ν χεiρα, 'Έγειρε καl στflθι
είς το μέσον· καl άναστας ίiστη. 9 εtπεν δi: ό Ίησο\:ις προς
4 { Α} κα\ (δωκεν τοίς μετ· αύτου Β L W Ψ f 1 205 1524 it'"'"'· '· tcJ. ω r rr2.1.
q.•' νg syr"·'"1m' cop" anη ethTH geo slaν Irenaeus 1"; Ambrose // κα\ rδωκεν κα\
τοίς μετ' αύτου (see Mk 2.26) Ν Α D Δ Θ 0233 f'·' (28 κα\ τούς) 33 157 180
565 579 597 892 1Ο10 1071 ( 1241 1342 1424 μετ' αύτου σi'ισιν) 1243 1292
1505 Byz [Ε Η] Leι·t it" syr" ,,ιm" cop"" ethPP GNB EU LB ΒΤΙ DHH // οnιίι 700
1006 1859
1
J 4 {Α} μόνους τούς ίερε'iς; 'l)' ΝΑ Β L W Δ Θ Ψ 0233 f f" 28 33 180 205
56557959770089210061010107112411243 1292 1342 l424Byz[EH]
1
Lect it"· ""'· "· '· '· '· 112 · 1· ""' νg syr"· 0• '"1 cop"· ι., (anη) eth geo slaν lrenaeus 1" Eusebian
Canons; Ambrose // μόνοις το"ίς ίερευσιν; 157 1505 1253 1751 195011 μόνοις
το"ίς ίερευσιν; Tfi αύτfi ήμέρq: θεασάμενός τινα έργαζόμενον τίρ σαββάτφ
2

ε\πεν αύτiρ, 'Άνθρωπε, εί μέν οiδας τί ποιε'iς, μακάριος εi· εί δέ μη οiδας,
έπικατάρατος κα\ παραβάτης ε\ του νόμου. (see aιω footnote 4) D it"
"5 {Β} κύριός έστιν του σαββάτου ό υίος του άνθρώπου (see Μι 12.8) Ν
Β

w

1241 syr"· traΙJ cop'"'

eth Diatessaron //κύριός έστιν ό υίος του
Mk 2.28) Α L Δ Θ Ψ 0233 f' f 13 28 33
Ι 57 Ι 80 205 565 579 597 700 892 l 006 10 l ο 107 ι Ι 243 l 292 Ι 342 ι 424
1505 Byz [Ε Η] Lect it'· ""'· "· '· '· r. ιιr21 · 1· 4, •' νg syr" anη geo slaν Marcion'" 10 Epiph'"'";
Ambrosiaster // transpose νeι-.ςe 5 in the 1νording of Α L etc. after ver,ςe 10 D it"
bo(Pll

άνθρώπου κα\ του σαββάτου (ςee

3-4

Ούδr

Φαρισαίοι

... τοίς μετ· αύτο\ι 1 Sm 21.1-6 4 οϋς ... ίερείς Lv 24.5-9 7
Lk 14.1 8 αύτος δr j1δη ... αύτ&ν Lk 5.22: 9.47

παρετηρο\ιντο

...

215

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

6. ιΟ-19

αύτούς, 'Επερωτώ ύμaς εί εξεστιν τφ σαββάτφ άγαθοποιilσαι η
κακοποιilσαι, ψυχi-ιν σώσαι η άπολέσαι; 10 κα1. περιβλεψά

ιιενος πάντας αύτούς εlπεν 5 αύτώ, 'Έκτεινον τi-ιν χείρά σου. ό δε

iποίησεν κα1. άπεκατεστάθη ή ;ε1.ρ αύτοί>. 11 αύτο1. δε Επλή

σθησαν άνοίας κα1. διελάλουν προς άλλήλους τί &ν ποιήσαιεν
τίρ Ίησου.
The Choosing of ιhe Twelve
(Μι

10.1-4; Mk3.13-19)

12 'Εγένετο δε έν ταίς ήμέραις ταύταις εξελθείν αύτον είς το
ορος προσεύξασθαι, κα1. ηv διανυκτερεύων ΕΥ τn προσευχn του
θεοί>. 13 κα1. οτε εγένετο ήμέρα, προσεφώvησεv το-Uς μαθητaς
αύτου, κα1. εκλεξάμενος άπ' αύτώv δώδεκα, οϋς και άποστόλους
ώνόμασεν, 14 Σίμωνα ον και ώvόμασεν Πέτρον, και Άνδρέαν
τον άδελφον αύτοί>, κα1. Ίάκωβον καl. Ίωάννην κα1. Φίλιππον και
Βαρθολομαίον 15 καl. Μαθθα"iον κα1. Θωμaν καl. Ίάκωβον
Άλφαίου και Σίμωνα τον καλούμενον Ζηλωτi-ιν 16 κα1. Ίούδαν
'Ιακώβου και Ίούδαν Ίσκαριώθ, ος εγένετο προδότης.
Ministering to a Great
(Μι

Mulιitude

4.23-25)

17 Και καταβaς μετ' αύτών εστη επι τόπου πεδινοί>, καl.
οχλος πολ-Uς μαθητών αύτου, καl. πλilθος πολ-U του λαοί> άπο
πάσης της 'Ιουδαίας κα1. Ίερουσαλi-ιμ κα1. της παραλίου Τύρου
κα1. Σιδώνος, 18 o'i ηλθον άκοί>σαι αύτοί> και ίαθηναι άπο τών
νόσων αύτών· και οί Ενοχλούμενοι άπο πνευμάτων άκαθάρτων
εθεραπεύοντο, 19 και πας ό Ωχλος εζήτουν &πτεσθαι αύτοί>,
οτι δύναμις παρ' αύτου εξήρχετο και ίaτο πάντας.

'10 {Α} εtπεν ςp• ΝΑ Β L W Δ Ψ 28 33 180 565 579 597 700 892 1006
1010 1241 1292 1342 1424 1505 Βγz [Ε] Lect it' vg syr<' cop"·"° eιhτΗ geo
slav // έν όpyf\ είπεν (see Mk 3.5) (D λέγει) Χ f1 (f 1 J 157 11016 μετ' όργfις)
205 1071 1243 1547 iιr•J. '"'· h. '· Ιctι. ι.ι. "2· 1· ,.,ι vg syr" Ρ·•' ann eth""
13 έιcλ.ξάμενος ... δώδειcα Jn 6.70

14-15 Σίμωνα ... Ίάκωβον Ac 1.13

6.20-29
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Blessings and Woes
(Μι5.Ι-12)

20 Καl. αύτος έπάρας τους όφθαλμους αύτου είς τους μα
θητaς αύτου eλεγεν,
Μακάριοι οί πτωχοί,
21

οτι ύμετέρα έστl.ν ή βασιλεία του θεου.
μακάριοι οί πειν&ντες νυν,
οτι χορτασθήσεσθε.
μακάριοι οί κλαίοντες νυν'
οτι γελάσετε.

μακάριοί έστε οταν μισήσωσιν ύμaς οί aνθρωποι καl. οταν
άφορίσωσιν ύμaς καl. όνειδίσωσιν καl. έκβάλωσιν το ονομα
ύμrον ώς πονηρον (νεκα του υίου του άνθρώπου· 23 χάρητε έν
έκείνn τn ήμέρι;t καl. σκιρτήσατε, ίδου γaρ ό μισθος ύμrον πολυς
έν τφ ούρανφ· κατα τα αύτα γaρ έποίουν τοίς προφήταις οί
πατέρες αύτrον.
24 Πλf~ν ούαl. ύμίν τοίς πλουσίοις,
οτι άπέχετε τf~ν παράκλησιν ύμrον.
25 ούαl. ύμίν, οί έμπεπλησμένοι νυν,
"
'
οτι
πεινασετε.

22

ούαί, οί γελ&ντες νυν,
οτι πενθήσετε καl. κλαύσετε.
26 ούαl. οταν ύμaς καλώς εϊπωσιν πάντες οί aνθρωποι· κατα τa
αύτa γaρ έποίουν τοίς ψευδοπροφήταις οί πατέρες αύτ&ν.
Love for Enemies
(Μι

5.38-48; 7.12")

27 Άλλ' ύμίν λέγω τοίς άκούουσιν, Άγαπaτε τους έχθρους
ύμrον, καλώς ποιείτε τοίς μισούσιν ύμaς, 28 εύλογείτε τους
καταρωμένους ύμaς, προσεύχεσθε περl. τ&ν έπηρεαζόντων ύμaς.
29 τφ τύπτοντί σε έπl. τΤ~ν σιαγόνα πάρεχε καl. τf~ν aλλην, καl
21 οί ... χορτασθήσεσθε Jr 31.25 οί κλαίοντες ... γελάσετε Ps 126.5-6; ls 61 .3; Re 7.16-17
22 Jn 15.19; 16.2; 1 Pe4.14 23 κατάτάαίιτiχ ... αύτooν2Chr36.16;Mt23.30-3l;Lk 11.47
24 ούαί ... πλουσίοιςJas5.1 26 ούαί ... iiνθρωποιJas4.4 27 Άγαπiiτε ... ύμοον Pr25.21;
Ro 12.20 28 εύλογε\ τε τούς καταρωμένους ύμiiς Ro 12. 14 29 τφ τύπτοντι . . . iiλλην
Jn 18.22-23; Ac 23.3
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άπο του αtροντός σου το ίμάτιον καl. τον χιτίί'ινα μη κωλύσnς.

30 παντt αίτουντί σε δίδου, καl. άπο του αϊροντος τα σα μη
άπαίτει. 31 καl. καθώς θέλετε 'ίνα ποιίί'ισιν ύμ'iν οί aνθρωποι
ποιείτε 6 αύτο'iς όμοίως. 32 καt εί άγαπaτε τους άγαπίί'ιντας
ύμaς, ποία ύμtν χάρις έστίν; καl. γαρ οί άμαρτωλο1. τους
άγαπίί'ιντας αύτους άγαπίί'ισιν. 33 και [γαρ] έαν άγαθοποιfjτε
τους άγαθοποιουντας ύμaς, ποία ύμtν χάρις έστίν; κα1. οί

άμαρτωλοt το αύτο ποιουσιν. 34 καt έαν δανίσητε παρ' ά>ν
έλπίζετε λαβε'iν, ποία ύμ'iν χάρις [έστίν ]; κα1. άμαρτωλο1.
άμαρτωλο'iς δανίζουσιν 'ίνα άπολάβωσιν τα tσα. 35 πλην

άγαπaτε τους έχθρους ύμων και άγαθοποιεtτε καt δανίζετε
μηδΕν 7 άπελπίζοντες και εσται ό μισθος ύμων πολύς, κα\.
εσεσθε υίο\. ύψίστου, οτι αύτος χρηστός έστιν έπί τους άχαρί
στους καt πονηρούς. 36 Γίνεσθε οίκτίρμονες καθώς [κα\.] ό
πατηρ ύμίί'ιν οίκτίρμων έστίν.
Judging Others
(Mt7.l-5)

37 Καl. μη κρίνετε, καl ού μη κριθfjτε· καl μη καταδικάζετε,
κα\. ού μη καταδικασθfjτε. άπολύετε, καl. άπολυθήσεσθε·
38 δίδοτε, καl δοθήσεται ύμ'tν· μέτρον καλΟν πεπιεσμένον
σεσαλευμένον ύπερεκχυννόμενον δώσουσιν είς τον κόλπον
ύμων· φ γαρ μέτρφ μετρείτε άντιμετρηθήσεται ύμ'iν. 39 Εiπεν
δε κα\. παραβολην αύτοίς Μήτι δύναται τυφλος τυφλον όδη-

'31 {Β} ποιείτε ςp 15 ν<d Β 579 700 1241 ίιι.. 1 ·'"'·"2 · 1 syr' lrenaeus'"' Clemeπt;
Ambrose // κα\ ύμείς ποιείτε (see Μι 7.12) ΝΑ D L W Δ Θ Ξ Ψ f' f 13 28 33
157 180 205 (565 it' οιnίt καί) 597 (892 it' 1 όμοίως ποιε'iτε) 1006 1010 1071
1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε Η Ρ] Lect itΙ"Ι '· d.' Ιql vg syr" "· p•tm" (arm) geo
slav (Marcion""'· ' 0 τ"'"""") Macaήus/Symeon Cyήl
35 {Β} μηδέν Α Β D L Δ Θ Ψ f' f' 1 28 33 157 180 205 565 579 597 700
892 1006 1010 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε Η] Lect it' '"' b.ω.d., 1
2
" · t.q." vg" (vg"·ww) syr" cop"'·"" geo 2 slav (Ambrose) // μηδένα Ν W Ξ 1071 syr'·P
7

31 Μι 7. 12
σεσθε Μι 6.14

23. 16. 24

35 δανίζετε μηδέν άπελπίζοντες Lν 25.35-36 37 άπολύετε, καί άπολυθή·
38 ψ γάρ μέτρφ ... ύμ\ν Μι 4.24 39 Μήτι ... έμπεσο\Jνται Μι 15.14;
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γε'iν; ούχι άμφότεροι είς βόθυνον έμπεσουνται; 40 ούκ εστιν
μαθητi,ς ύπερ τον διδάσκαλον· κατηρτισμένος δε πας εσται ώς
ό διδάσκαλος αύτου. 41 Τί δε βλέπεις το κάρφος το έν τφ
όφθαλμφ του άδελφου σου, τi,ν δε δοκον τi~ν έν τφ ίδίφ
όφθαλμφ ού κατανοε'iς; 42 πώς δύνασαι λέγειν τφ άδελφφ
σου, Άδελφέ, &φες έκβάλω το κάρφος το έν τφ όφθαλμφ σου,
αύτος τi~ν έν τφ όφθαλμφ σου δοκον ού βλέπων; ύποκριτά,
εκβαλε πρώτον τi~ν δοκον έκ του όφθαλμου σου, και τότε
διαβλέψεις το κάρφος το έν τφ όφθαλμφ του άδελφου σου
έκβαλε'iν.
Α

Tree Known by lts Fruit
(Μι

7.17-20: 12.34b-35)

43 Ού γάρ έστιν δένδρον καλον ποιουν καρπον σαπρόν, ούδε
πάλιν δένδρον σαπρον ποιουν καρπον καλόν. 44 εκαστον γiιρ
δένδρον έκ του ίδίου καρπου γινώσκεται· ού γiιρ έξ άκανθων
συλλέγουσιν συκα ούδε έκ βάτου σταφυλi~ν τρυγωσιν. 45 ό
άγαθος &νθρωπος έκ του άγαθου θησαυρου τf\ς καρδίας προ
φέρει το άγαθόν, κα1. ό πονηρος έκ του πονηρου προφέρει το
πονηρόν· έκ γiιρ περισσεύματος καρδίας λαλε'i το στόμα αύτου.
The Two Foundations
(Μι

7.24-27)

46 Τί δέ με καλε'iτε, Κύριε κύριε, και ού ποιε'iτε

& λέγω;
πας ό έρχόμενος πρός με κα1. άκούων μου των λόγων και
ποιων αύτούς, ύποδείξω ύμ'iν τίνι έστ1.ν ομοιος 48 ομοιός
έστιν άνθρώπφ οίκοδομουντι οίκίαν ος εσκαψεν και έβάθυνεν
και εθηκεν θεμέλιον έπι τi~ν πέτραv- πλημμύρης δε γενομένης
προσέρηξεν ό ποταμος τfι οίκί~ έκείνη, και ούκ i:σχυσεν σα
λευσαι αύτi,ν δια το καλως οίκοδομησθαι αύτήν 8 • 49 ό δε

47

75
g 48 {Α} δτiι το καλώς οίκοδομf\σθαι αύτήν '}) ';d Ν Β L W Ξ 33 157
579 892 1241 1342 syr"'"' cop"· """' 11 τεθεμελίωτο γaρ έπi τiiv πέτραν

Μι

40 Μι 10.24-25: Jn 13.16: 15.20
7.21

44

ί'καστον

... γινώσκεται Μι 12.33

46 Mal 1.6;
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7.Ι-9

άκούσας κα1. μη ποιήσας ομοιός έστιν άνθρώπφ οίκοδομήσαντι

0 ίκίαν έπ1. την γΤlν χωρ1.ς θεμελίου, fi προσέρηξεν ό ποταμός, κα1.
εύθυς συνέπεσεν κα1. έγένετο το pfιγμα τ'fις οίκίας έκείνης μέγα.

The Healing of a Centurion's Servant
(Mt 8.5-13: Jn 4.43-54)

7

Έπειδη έπλήρωσεν πάντα τα pήματα αύτου εiς τΟ.ς άκοΟ.ς
2 Έκατοντάρχου δέ

του λαου, εiσfιλθεν εiς Καφαρναούμ.

τινος δουλος κακώς rχων ημελλεν τελευταν. ος 1lν αύτφ
εντιμος. 3 άκούσας δε περ1. του Ίησου άπέστειλεν προς αύτον
πρεσβυτέρους των 'Ιουδαίων έρωτών αύτον οπως έλθών διασώ
ση τον δο\>λον αύτου. 4 οί δε παραγενόμενοι προς τον Ίησουν

παρεκάλουν αύτον σπουδαίως λέγοντες οτι 'Αξιός έστιν φ
παρέξn το\>το· 5 άγαπςt γΟ.ρ το εθνος ήμών κα1. την συναγωγf~ν
αύτος φκοδόμησεν ήμιν. 6 ό δε Ίησους έπορεύετο συν αύτοις.
Τiδη δε αύτου ού μωφΟ.ν άπέχοντος άπο τfις οίκίας επεμψεν
φίλους ό έκατοντάρχης λέγων αύτφ, Κύριε, μη σκύλλου, ού γαρ
ίκανός είμι ϊνα ύπο τΤ~ν στέγην μου είσέλθτκ 7 διο ούδε
έμαυτον ήξίωσα προς σε έλθciν· άλλ' είπε λόγφ, Καt ίαθήτω 1
ό πα'iς μου. 8 κα1. γΟ.ρ έγώ .Χνθρωπός είμι ύπο έξουσίαν
τασσόμενος rχων ύπ, έμαυτον στρατιώτας, κα1. λέγω τούτφ,
Πορεύθητι, καl. πορεύεται, καl. .Χλλφ, 'Έρχου, καl. rρχεται, καl.
τψ δούλφ μου, Ποίησον το\>το, καl. ποιε'i. 9 άκούσας δε τα\>τα ό
Ίησους έθαύμασεν αύτον καl. στραφεl.ς τφ άκολουθο\>ντι αύτφ

οχλφ εiπεν, Λέγω ύμ'iν, ούδε έν τφ Ίσραf~λ τοσαύτην πίστιν

7.25) Α C D Δ Θ Ψ f' f" 28 180 205 565 597 700' 1006 1010 1071
1243 1292 1424 1505 Byz [Ε Η] Lect it'· ""'· b. ,._ d. '· r. rι2 . ι. "" 1 vg syr"· h (coph""') anη
eιh geo slav Ps-Cyprian // omit ςp 45 vid 700* syr'
1
7 {8} ίαθήτωςp 75 vίd 8 L 1241 cop~·""m" // ίαθήσεται (see Μι 8.8)Ν AC D
W Δ Θ Ψ f' f' 3 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071
1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η] Lect it'""' •.,.d,e.r. " 2· ι."-' 1 vg cop"" arm
(eιh) geo slav Diatessaroπ•nn Augusιine GNB? REB LB? ΒΤΙ
(~ee Μι

2 i\μελλεν τελευτίiν Jn 4.47
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εiJρον. 10 καl ύποστρέψαντες
εi>ρον τον δοί>λον 2 ύγιαίνοντα.

,

εις

The Raising of the Widow's
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'

τον

Sοη

οίκον οί πεμφθέντες

at

Νaίη

Κα1. έγένετο έν τψ έξfΊς 3 έπορεύθη είς πόλιν καλουμένην

11

Να1ν κα1. συνεπορεύοντο αύτφ οί μαθηταt αύτοί> 4 και οχλος
πολύς. 12 ώς δε ηγγισεν ή1 πύλn τfΊς πόλεως, και ίδου έξεκο
μίζετο τεθνηκώς μονογενi~ς υίος τft μητρt αύτου και αύτi~ Ίlν
χήρα, και οχλος τfΊς πόλεως ίκανος Ίlν συν αύτft. 13 και ίδών
αύτi~ν ό κύριος έσπλαγχνίσθη έπ' αύτft και εiπεν αύτft, Μη
κλαtε.

14 κα1. προσελθών ilψατο της σοροί>, οί δε βαστάζοντες
15 κα1.

ίίστησαν, κα1. εiπεν, Νεανίσκε, σο1. λέγω, έγέρθητι.

άνεκάθισεν ό νεκρος κα1. ilρξατο λαλεtν, κα1. ίίδωκεν αύτον
ή1 μητρ1. αύτου. 16 Ε:λαβεν δε φόβος πάντας κα1. έδόξαζον τον
θεον λέγοντες οτι Προφήτης μέγας ήγέρθη έν ήμiν κα1. οτι
Έπεσκέψατο ό θεος τον λαον αύτοί>. 17 κα1. έξfΊλθεν ό λόγος

οi>τος έν ολn ή1 Ίουδαίςχ περ1. αύτοί> κα1. πάσn τft περιχώρφ.

2

10 {Α} δοuλον

1-"75 Ν Β L W f' 157 205 579 700 892* 1241 1342 it• '"'""·'·

'·η'.'· 4. ' νg"" syr'· ""' cop"·"" eth (geo) (Diatessaron); Ambrose // άσθενοuντα (but
insert δοuλοι befiJΙ'e εbρον) D itd // άσι'Ιενοuντα δοuλον Α C Δ Θ Ψ f 13 28 33
1

180 565 597 892' 1006 1Ο10 1071 1243 1292 1424 1505 Byz [Ε F G Η] Lect
it' vg syr"·" (arrn) slav
3
11 {Β} έν τψ έξης ~) 75 Ν' Β L Δ Θ Ψ f' f') 33 157 180 205 579 597 700
1006 1010 1241 1243 1292 1342 1505 ByzP' [Ε F G Η] ίt'-'"'· b. rr'· 1·4·' 1 vg syr·""'
cop" // έν τ~ έξης Ν* C 28 565 892 1071 1424 Byze< it'·'·' syrP·" cop"" eth // τfι
έξης (D it" oιnit also έγένετο) W
'11 {Β} αύτοu ~75 Ν Β D L W Ξ 157 579 1241 1342 it'""'·d·'· 1·" 2· 1· ' 1 vg syr'·
Ρ· Ρ' 1 cop'""" arm eth geo slav // ίκανοί (and omit οί be.fore μαθηταί) f 1
205 // αύτοu ίκανοί Α C Δ Θ Ψ f 13 28 33 180 565 597 700 892 1006
1010 1071 1243 1292 1424 1505 Byz [Ε F G Η] Leι·t itb.<.q syr"
12

τεθvηκώς μονογενής

έγέρθητι

Lk 8.54 15
Lk ι .68: ι 9.44

1 Kgs l 7. l 7; Lk 8.42 13 Μή κλαϊε Lk 8.52 14 Νεανίσκε ...
... αύτοϋ 1 Kgs l 7.23; 2 Kgs 4.36 16 Έπεσκέψατο ... αύτοϋ

εδωκεν
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7.18-27

The Messengers from John the Baptist
(Mt 11.2-19)

18 Κα1. άπήyyειλαν Ίωάννn οί μα1'-ητα1. αύτου περ1. πάντων
τούτων. κ:α1. προσκ:αλεσάμενος δύο τινaς των μα1'-ητ&ν αύτου ό
'Ιωάννης 19 Επεμψεν προς τον κ:ύριον 5 λέγων, Συ εi ό έρχόμενος
η Cι.λλον προσδοκ:&μεν; 20 παραγενόμενοι δΕ: προς αύτον οί

Cι.νδρες εtπαν, 'Ιωάννης ό βαπτιστl~ς άπέστειλεν ήμίiς προς σε
λέγων, Συ εi ό έρχόμενος η aλλον προσδοκ:&μεν; 21 έν έκ:είνn
τfj roρq. έθεράπευσεν πολλους άπο νόσων κ:α1. μαστίγων κ:α1.
πνευμάτων πονηρων κ:α1. τυφλο'iς πολλο'iς έχαρίσατο βλέπειν.

22 κ:α\. άποκ:ριθε1.ς εiπεν αύτο'iς, Πορευθέντες άπαyγείλατε
'Ιωάννη α εtδετε κ:α1. ήκ:ούσατε· τυφλο1. άναβλέπουσιν, χωλο1.
περιπατο\Jσιν, λεπρο1. καθαρίζονται κ:α1. κ:ωφο1. άκ:ούουσιν,
νεκ:ρο1. έγείρονται, πτωχο1. εύαγγελίζονται· 23 κ:α1. μακ:άριός
έστιν ος έaν μη σκ:ανδαλισθfj έν έμοί. 24 Άπελθόντων δΕ: των
άγγέλων 'Ιωάννου ηρξατο λέγειν προς τους οχλους περ1. 'Ιωάν
νου, Τί έξήλθατε είς τl~ν Ερημον• θεάσασθαι;b κ:άλαμον ύπο
άνέμου σαλευόμενον;

25 άλλa τί έξήλθατε< ίδε'iν;d &νθρωπον
έν μαλακ:ο'iς ίματίοις ήμφιεσμένον; iδου οί έν ίματισμiρ ένδόξφ
κα1. τρυφfj ύπάρχοντες έν το'iς βασιλείοις εiσίν. 26 άλλa τί
έξήλθατεe ίδεϊν;r προφήτην; να!. λέγω ύμ'iν, κ:α1. περισσότερον
προφήτου. 27 σbτός έστιν περ1. o-b γέγραπται,
Ίδο\J άποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου,
δς κατασκευάσει τι)ν όδόν σου lμπροσ1'έν σου.

5

19 {C} κύριον Β L Ξ

f'' 33 157 1342 it'·" 2 vgww." cop"'·"""'" aιτη // Ίησοίιν

W Δ Θ Ψ f' 28 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241
1243 1292 1424 1505 Byz [Ε F G Η] Lect it'"'· h<. r. ι. "· ' 1 vg<' syr'· •·" cop'"""" eth••
geo slav //κύριον Ίησοίιν vgm'' syr<"' 11 fοι· eπεμψεν ... λέ:yων read λi:γει·
Πορευθέντες εϊπατε αύτiρ D ir'· ιeJ eth ΤΗ

Κ Α

'24 Question: NAm' 11 b ΝΟ C: ΝΑ"'' '25 C: NAm, NRSV'"' 11
'26 C: NAm• 11 'ΝΟ C: NAm•

19

ό έρ;:όμενος

61.Ι; Lk 4.18
Εχ

23.20

Ps 40.7; Mal 3.1; Re 1.4, 8: 4.8
26 προφήτην ... προφήτου Lk 1.76

d

ΝΟ C: NAm• NRSV'"'

22 τυφλοί ... εύαγyελίζονται ls 35.5;
27 Ίδού ... eμπροσθέν σου Mal 3.1;
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28

λέγω ύμ'iν, μείζων

f.v
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γεννητο'iς γυναικών Ίωάννου 6 ούδείς

έστιν· ό δε μικρότερος έν ήj βασιλείι;t του θεου μείζων αύτου
έστιν.g 29 Και π&ς ό λαος άκούσας και οί τελώναι έδικαίωσαν

τον θεον βαπτισθέντες το βάπτισμα 'Ιωάννου· 30 οί δε Φα
ρισα'iοι και οί νομικοι την βουλην του θεου ήθέτησαν είς
έαυτο-Uς μη βαπτισθέντες ύπ' αύτού. h
31 ; Τίνι ο-δν όμοιώσω το-Uς άνθρώπους της γενεaς ταύτης και
τίνι είσιv ομοιοι; 32 ομοιοί είσιν παιδίοις το'iς έν άγορ~
καθημένοις κα1. προσφωνουσιν άλλήλοις α λέγει,
Ηύλήσαμεν ύμ'iν και ούκ ώρχήσασθε,
έθρηνήσαμεν 7 και ούκ έκλαύσατε.
33 έλήλυθεν γΟ.ρ 'Ιωάννης ό βαπτιστης μη έσθίων aρτον μήτε

πίνων οiνον, και λέγετε, Δαιμόνιον eχει. 34 έλήλυθεν ό υίος
τού άvθρώπου f.σθίων και πίνων, και λέγετε, Ίδο-U &νθρωπος
φάγος κα1. οίνοπότης, φίλος τελωνών και άμαρτωλών. 35 και
έδικαιώθη ή σοφία άπο πάντων των τέκνων αύτiΊς 8 •
6 28 {Β} γυναικ&ν 'Ιωάννου '}) 75 Ν 8 L W Ξ 157 579 syι>"' cop~"'" "°"'
Diatessaron Origenω Didymus //γυναικών προφήτης 'Ιωάννου Ψ 700
(892 'Ιωάννου προφήτης) ( 1241 omit 'Ιωάννου) (1342 after μείζων only
'Ιωάννου προφήτης) syr' aπn geo //γυναικών 'Ιωάννου του βαπτιστου (see
Μι 1 1.1 1) Χ 33 565 597 (1890 omίt γυναικών) it'· b. '· '· r. rr2 ι νg"'' syr""'~ cop'""'
eth Origen•''13 '"'11 γυναικών προφήτης 'Ιωάννου του βαπτιστου Α (D it" but
transpose α sίιnilar .5entence after verse 26) (Δ omίt του) Θ f" 28 180 205 1006
1Ο1 Ο 1071 1243 1292 (1424) 1505 Byz [Ε G Η] Lect it'"'· '· ""' νg syr"· h cop"°"'
slaν Cyιil'""; Ambrosiaster Ambrose
7
32 {Β} έθρηνήσαμεν (see Mt 11.17) Ν 8 D L W Θ Ξ f'J 892 1241 1342
it''"' 1 ·'·•·'.ι.c' νg cop"·"" ann geo' Ambrose Augustine // έθρηνήσαμεν ύμ'ίν Α Δ
Ψ f' 28 33 157 180 205 565 579 597 700 828' (828* οnιίt έθρηνήσαμεν ...
έκλαύσατε) 1006 1010 1071 1243 1292 1424 1505 Byz [Ε G Η Ρ] Lect it' "· r.
112
2
· ' νg"'" syr'· '· h eth geo slaν
' 35 {Β} πάντων τ&ν τέκνων αύτΤις 8 W f'J 157 579 892 it'""'· h. '· '· r. "2 · ιη.'
vg eth slaν""' Ambrose Augustine // τ&ν τέκνων αύτΤις (see Μι 11. 19 ν.r.) D L
Θ Ψ f' 13 28 205 700 1241 1342 / 292 l 387 / 514 l 1552 it• syr ann geo slaνm."

' 28 Parenthesis or end quotωion: WH TR GNB ΝΙΥ NRSV REB DHH NBSm• h 30 Close
parenthesis: WH NRSV NBS"'• ; 31 Begin quotation: (TRJ (GNB) ΝΙΥ NRSV REB DHH
28μείζων

... έστινLk1.15 29-30 Lk3.7,12;Mι21.32 34φίλος ... άμαρτωλ&νLk15.2
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Α

7.36-46

Sinful Woman Forgiven

36 Ή ρώτα δέ τις αύτον τών Φαρισαίων ϊνα φάΎll μετ' αύτου,
καί είσελθrον είς τον οtκον του Φαρισαίου κατεκλίθη. 37 καί
ίδου γυνη ilτις Ίlν έν τn πόλει άμαρτωλός, καί έπιγνοίJσα οτι
κατάκειται έν τn οίκίςι: του Φαρισαίου, κομίσασα άλάβαστρον
μύρου 38 καl στaσα όπίσω παρa τους πόδας αύτου κλαίουσα

τοίς δάκρυσιν ηρξατο βρέχειν τους πόδας αύτου καl τα'iς θριξlν
τilς κεφαλf\ς αύτf]ς έξέμασσεν καί κατεφίλει τους πόδας αύτου
καί Ίlλειφεν τφ μύρφ.

39 ίδrον δε ό Φαρισα'iος ό καλέσας αύτον

εiπεν έν έαυτφ λέγων, Ci>τος εί Ίlν προφήτης 9 , έγίνωσκεν αν τίς
κα1. ποταπi~ ή γυνη ilτις aπτεται αυτού, οτι άμαρτωλός έστιν.

40 κα1. άποκριθεlς ό 'Ιησούς εiπεν προς αυτόν, Σίμων, eχω σοί τι
είπε'iν. ό δέ, Διδάσκαλε, εiπέ, φησίν. 41 δύο χρεοφειλέται
Ίlσαν δανιστn τινι· ό εtς c'όφειλεν δηνάρια πεντακόσια, ό δε
ετερος πεντήκοντα.

42 μη έχόντων αύτών άποδοίJναι άμφοτέ

ροις έχαρίσατο. τίς ο-δν αύτών πλε'iον άγαπήσει αυτόν; 43 άπο
κριθε1.ς Σίμων εtπεν, Ύπολαμβάνω οτι φ το πλε'iον έχαρίσατο. ό
δε εtπεν αυτφ, 'Ορθώς eκρινας. 44 κα1. στραφεlς προς τΤ~ν
γυνα'iκα τφ Σίμωνι eφη, Βλέπεις ταύτην τi~ν γυναίκα; είσf]λθόν
σου είς τΤ~ν οiκίαν, ϋδωρ μοι έπl πόδας ούκ eδωκας αϋτη δε το'iς
δάκρυσιν eβρεξέν μου τους πόδας καl τα'iς θριξlν αύτf]ς

έξέμαξεν. 45 φίλημά μοι ουκ eδωκας αϋτη δf. άφ, fις είσf]λ
θον 10 ού διέλιπεν καταφιλοίJσά μου τους πόδας.

46 έλαίφ τΤ~ν

ΒΤΙ 11 τών τέκνων αύτfις πάντων Α Δ Ξ 33 180 565 597 1006 1Ο1 Ο 1071
1243 1292 1424 1505 Byz [Ε G Η Ρ] Lect 11 πάντων τ&ν ίίργων αύτfις (see
Mt 1 1. 19) Ν* (Ν 2 omit πάντων) Greek mss"' ιο A"'b"~ 11 in .1·emetipsa it' 1
9
39 {Α} προφήτης ΝΑ 8 2 D L W Δ Θ Ψ / 1 f'' 28 33 157 180 565 579 597

700892100610101071124112431292134214241505Byz[EFGHP]
Lecr arm eth Amphilochius Chrysostom 11 ό προφήτης Β* Ξ 205
10
45 {Α} είσfιλθον ΝΑ Β D L' W Δ Θ Ξ Ψ 079 f' 28 33 180 205 565 579
597 700 892 1006 101 ο 1241 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Ρ] Leι·fP'· AD
Lk 11 .37 37 άλάβαστρον μύρου Mt 26.7; Mk 14.3 37-38 κο
44 i>δωρ ... πόδας Gn 18.4 45 φίλημα ... ίίδωκας Ro 16. 16;
1Cor 16.20; 2 Cor 13. 12; 1 Th 5.26; 1 Pe 5. 14 46 έλαίφ ... iίλειψας Ρ'23.5
36

Ήρώτα

...

κατεκλίθη

μίσασα ... μύρφ Jn 12.3
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κεφαλήν μου ούκ i)λειψας αϋτη δf: μύρφ Τ)λειψεν τους πόδας

μου. 47 o-L χάρινj λέγω σοι, aφέωνται αί άμαρτίαι αύτης αί
πολλαί, οτι ήγάπησεν πολύ· φ δf: όλίγον aφίεται, όλίγον aγαπ~.
48 εlπεν δf: αύήl, Άφέωνταί σου αί άμαρτίαι. 49 και Τ)ρξαντο
οί συνανακείμενοι λέγειν έν έαυτο'iς, Τίς οiιτός έστιν ος κα\.
άμαρτίας aφίησιν; 50 εlπεν δf: προς τΤ,ν γυνα'iκα, Ή πίστις σου
σέσωκέν σε· πορεύου είς είρήνην.
Some Women Accompany Jesus

8

Κα\. έγένετο έν τφ καθεξης κα\. αύτος διώδευεν κατα πόλιν

και κώμην κηρύσσων κα\. εύαγγελιζόμενος τΤ,ν βασιλείαν του

θεου και οί δώδεκα συν αύτφ, 2 και γυνα'iκές τινες α'i Ιισαν
τεθεραπευμέναι aπο πνευμάτων πονηρ&ν και aσθενει&ν, Μα

ρία ή καλουμένη Μαγδαληνή, άφ' Τις δαιμόνια έπτα έξεληλύ
θει, 3 και 'Ιωάννα γυνη Χουζa έπιτρόπου Ήρ<ί>δου και Σου
σάννα και ετεραι πολλαί, α'ίτινες διηκόνουν αύτο'iς 1 έκ τ&ν
ύπαρχόντων αύτα'iς.
The Parable of the Sower
(Μι

4

13.1-9: Mk4.l-9)

Συνιόντος δf: οχλου πολλου καl. τ&ν κατa πόλιν έπιπο

ρευομένων προς αύτον ε'iπεν δια παραβολης 5 Έξηλθεν ό
σπείρων τοϋ σπε'iραι τΟν σπόρον αύτου. καl έν τφ σπείρειν αύτΟν
it" '· ct. r. •· ' 1 νg'"" syr""" cop'"""· "''Ρ' ann eth slav Diatessaron""""' Chrysostom;
Ambrose // είσijλθεν L * f' 1 157 1071 1243 Lect"' it" '"'· '· "' vg syr"· "· pa1
cop~m". ""'' geo Diatessaron'''· """"'' Amphilochius; Augustine ΤΟΒ
1 3 {Β} α-Uτοϊς Β Ο W Δ Θ f'' 28 157 180 597 700 892 1006 1071 1424
1505 ByzP' [Ε F G Η] Lecff'' it'·ct· 1' 1·'·" 2·' 1 vg"w·" syr'"·•·"m'·"''m" geo 2 (Origen)
Titus-Bostra; Ambrosiaster Augustine // α-Uτiρ ΝΑ L Ψ f' 33 205 565 579 1241
1243 1292 1342 ByzP' LecfP"AD ίt'·'"'·•·ι.' νg'' syr"·P'1'"' cop"""" ann eth geo 1 slav
Marcion=· '" τ'"""""; Ps-Cyprian
; 47 C:

ΝΑ•'

TR WH BJ NBS

48-49 Lk 5.20-21 50 Ή πίστις ... είρήνην Lk 8.48: 17.19; 18.42
8.1 αύτος ... tJεoiJ Lk4.43 2-3 Μι 27.55-56: Mk 15.40-41; Lk23.49
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8.6-15

ο μεν επεσεν παρa την όδον κα1. κατεπατήθη, καt τa πετεινa του
ούρανου κατέφαγεν αύτό. 6 κα1. ετερον κατέπεσεν έπ1. τi~ν
πέτραν, κα1. φυεν έξηράνθη διa το μη εχειν ίκμάδα. 7 κα1.
ετερον επεσεν έν μέσφ τ&ν άκανθ&ν, καl. συμφυεισαι αί
ακανθαι άπέπνιξαν αύτό. 8 καt ετερον επεσεν είς την -yflν
την άγαθην κα1. φυεν έποίησεν καρπον έκατονταπλασίονα.

ταυτα λέγων έφώνει, Ό Εχων ι1τα άκούειν άκουέτω.
The Purpose of the Parables
(Μι

13.10-17:

Μk4.ΙΟ-12)

9 Έπηρώτων δε αύτον οί μαθητα1. αύτου τίς αϋτη εϊη ή
παραβολή. 10 ό δε εiπεν, Ύμ'Lν δέδοται γν&ναι τa μυστήρια
τilς βασιλείας του θεου, τοΊς δε λοιπο1ς έν παραβολαΊς, 'ίνα
βλέποντες μη βλέπωσιν
καi άκούοντες μη συνιωσιν.
The Parable of the Sower Explained
(Μι

11

13. Ι R-23: Mk 4.13-20)

'Έστιν δε αϋτη ή παραβολή· Ό σπόρος έστ1.ν ό λόγος του

θεου. 12 οί δε παρa την όδόν είσιν οί άκούσαντες, εiτα Ερχεται
ό διάβολος κα1. αtρει τον λόγον άπο τfις καρδίας αύτ&ν, ϊνα μη
πιστεύσαντες σωθ&σιν. 13 οί δε έπί τilς πέτρας o'i. οταν άκού
σωσιν μετa χαράς δέχονται τον λόγον, καί οbτοι pίζαν ούκ
Εχουσιν, οΊ προς καιρον πιστεύουσιν κα1. έν καιρφ πειρασμου
άφίστανται. 14 το δε είς τaς άκάνθας πεσόν, οbτοί είσιν οί
Ο:κούσαντες, και ύπο μεριμν&ν κα1. πλούτου καί ήδον&ν του βίου
πορευόμενοι συμπνίγονται κα1. ού τελεσφορουσιν. 15 το δε έν

τfl καλfί γfl, οbτοί είσιν οϊτινες έν καρδίc;ι καλfί καί άγαθfl
Ο:κούσαντες τον λόγον κατέχουσιν καί καρποφορουσιν έν ύπο
μονfl.

8 ·ο iχων ... άκουέτω Μι 11.15: 13.43; Mk4.23; Lk 14.35 10 βλέποντες ... συνιίίiσιν
ls6.9-JO 11 -Ο σπόρος ... \jεοϋ 1Pe1.23 12 πιστεύσαντες σω\jίίiσιν 1Cor1.21
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Α

Light under a Vessel
(Μι

4.21 ·25)

16 Ούδεις δε λύχνον aψας καλύπτει αύτον σκεύει η ύποκάτω
κλίνης τίθησιν, αλλ' έπι λυχνίας τίθησιν' 'ίνα οί εiσπορευόμενοι
βλέπωσιν το φώς. 17 ού γάρ έστιν κρυπτον ο ού φανερον
γενήσεται ούδε απόκρυφον ο ού μη γνωσθil και εiς φανερον
ελθ-n. 18 βλέπετε ο-δν πώς ακούετε· ος aν γaρ εχn. δοθήσεται
αύτφ· και ος aν μη εχn. και ο δοκεί εχειν αρθήσεται απ' αύτου.
The Mother and Brothers of Jesus
(Μι

12.46·50: Mk 3.31-35)

19 Παρεγένετο δε προς αύτον ή μήτηρ κα\. οί άδελφοι αύτου
και ούκ ήδύναντο συντυχε'iν αύτφ διa τον οχλον. 20 άπηγγέλη
δε αύτ<ρ, Ή μήτηρ σου και οί άδελφοί σου έστήκασιν εξω ίδείν
θέλοντές σε. 21 ό δε άποκριθεις εlπεν προς αύτούς, Μήτηρ μου
και άδελφοί μου οfιτοί εiσιν οί τον λόγον του θεου ακούοντες και
ποιουντες.
The Calming of a Stonn
(Μι

22

8.23-27: Mk 4.35-4 Ι)

'Εγένετο δε έν μι~ των ήμερων και αύτος ένέβη είς πλοίον

και οί μαθηται αύτου και ε'iπεν προς αύτούς, Διέλθωμεν είς το
πέραν τi]ς λίμνης, και ανήχθησαν. 23 πλεόντων δε αύτων
άφύπνωσεν. και κατέβη λαίλαψ ανέμου εiς τi~ν λίμνην και
συνεπληρουντο και έκινδύνευον. 24 προσελθόντες δε διήγει
ραν αύτον λέγοντες, Έπιστάτα έπιστάτα, άπολλύμεθα. ό δε

διεγερθεις έπετίμησεν τ<ρ άνέμφ κα\. τ<ρ κλύδωνι του ϋδατος και
έπαύσαντο και έγένετο γαλήνη. 25 εtπεν δε αύτοίς, Που ή
πίστις ύμών; φοβηθέντες δε έθαύμασαν λέγοντες προς άλλή
λους, Τίς aρα οfιτός έστιν οτι και τοίς άνέμοις έπιτάσσει και τ<ρ
ϋδατι, και ύπακούουσιν αύτ<ρ;

16 Μι 5.15: Lk 11.33
Lk 19.26

17 Mt

ΙΟ.26:

Lk 12.2

18

ος

il.v

γiιρ

i'x11 ...

αύτοϋ Μι

25.29;

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

227

8.26-36

The Healing of the Gerasene Demoniac
(Mt 8.28-34; Mk 5.1-20)

26 Κα\. κατέπλευσαν είς τi~ν χώραν των Γερασηνffiν 2 , Τ]τις
έστ!ν άντιπέρα της Γαλιλαίας. 27 έξελθόντι δΕ: αύτφ έπ! τi~ν
γflν ύπήντησεν άνήρ τις έκτης πόλεως εχων δαιμόνια καl. χρόνφ
ίκανφ ούκ ένεδύσατο ίμάτιον καl. έν οίκί~ ούκ εμενεν άλλ' έν
τοις μνήμασιν. 28 ίδών δΕ: τον Ίησουν άνακράξας προσέπεσεν

αύτφ κα\. φωνn μεγάλη εiπεν, Τί έμοl. και σοί, Ίησου υίΕ: του θεου
του ύψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσnς. 29 παρήγγειλεν
γCι.ρ τφ πνεύματι τφ άκαθάρτφ έξελθεi:ν άπο του άνθρώπου.
πολλο'iς γaρ χρόνοις συνηρπάκει αύτον και έδεσμεύετο άλύσε
σιν και πέδαις φυλασσόμενος καl. διαρρήσσων τa δεσμa
ήλαύνετο ύπο του δαιμονίου είς τCι.ς έρήμους. 30 έπηρώτησεν

δΕ: αύτον ό Ίησους, Τί σοι ονομά έστιν; ό δΕ: ε'tπεν, Λεγιών, οτι
είσηλθεν δαιμόνια πολλa είς αύτόν. 31 καl. παρεκάλουν
αύτον ϊνα μη έπιτάξn αύτοi:ς είς τi~ν aβυσσον άπελθε'iν.

32 ';Ήν δΕ: έκε'i άγέλη χοίρων ίκανων βοσκομένη έν τφ ορει·
καl. παρεκάλεσαν αύτον 'ίνα έπιτρέψn αύτοίς είς έκείνους
είσελθε'iν· και έπέτρεψεν αύτο'iς. 33 έξελθόντα δΕ: τa δαιμόνια
άπο του άνθρώπου είσllλθον είς τους χοίρους, και iόρμησεν ή
άγέλη κατα του κρημνου είς τi~ν λίμνην καl. άπεπνίγη. 34 ίδόν
τες δΕ: οί βόσκοντες το γεγονος εφυγον καl. άπήγγειλαν είς τi~ν
πόλιν και είς τους άγρούς. 35 έξηλθον δΕ: ίδεi:ν το γεγονος και

iΊλθον προς τον Ίησουν και ε{φον καθήμενον τον aνθρωπον άφ'
ου τa δαιμόνια έξηλθεν ίματισμένον και σωφρονουντα παρCι.
το-Uς πόδας του Ίησου, καl. έφοβήθησαν.

36 άπήγγειλαν δΕ:

2
26 {C} Γερασην&ν (see Mk 5.1) '})75 Β D it'·'"'· b.c "·'· '· 112 · 1·q·' 1 vg syr"""
cop"· ~,m.' mss'~'- ιoOng<o mss"'· •οΤ.ι"'-Βαιι" // Γεργεσην&ν (see 8.37 mg) ~ L Θ Ξ
f1 33 157 205 579 700"' 1241 1342 syΓ'" 1 cop"" arm eth geo slaν'"" Diatessaron~
Origen Titus-Bostra Epiphanius Cyril'"" Hesychius ΤΟΒ 11 Γαδαρην&ν
(.vee Μι 8.28) Α W Δ Ψ f 13 28 180 565 597 700'' 892 1006 1010 1071
1243 1292 1424 1505 Byz [Ε F G Η) (Lect ίn verse 27 έξελθόνη ... είς τήν
χώραν Γαδαρην&ν for έπί τήν γίjν) syr·'·P· 1' slav'"" Diatessaron"' mss"''-' 00 'Ψ 0
Π1SSacc. ω Τίω~-Βο~ιra

28

άνακpάξας

...

σοί Μι

8.29; Mk 1.23-24; 5.7; Lk 4.34
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αύτοΊς οί ίδόντες πως έσώθη ό δαιμονισθείς. 37 και ηρωτησεν
αύτον Ciπαν το πληθος της περιχώρου των Γερασηνων 3 άπελθε'iν
άπ' αύτων, οτι φόβφ μεγάλφ συνείχοντο· αύτος δε έμβας είς

πλοΊον ύπέστρεψεν. 38 έδε'iτο δε αύτου ό άνf~ρ άφ' ot έξελη
λύθει τα δαιμόνια εtναι συν αύτφ· άπέλυσεν δε αύτον λέγων'
39 Ύ πόστρεφε είς τον ο'f κόν σου κα\. διηγου οσα σοι έποίησεν ό
θεός. και άπ1)λθεν καθ' ολην τf~ν πόλιν κηρύσσων οσα έποίησεν
αύτφ ό Ίησους.
Jaίrus'

Daughter and the Woman Who Touched Jesus' Gannent
(Μι

9.18-26; Mk 5.21-43)

40 Έν δε τφ ύποστρέφειν τον Ίησουν άπεδέξατο αυτον ό
οχλος ησαν γαρ πάντες προσδοκωντες αύτόν. 41 κα\. ίδου
ηλθεν άνf~ρ ι'ρ ονομα Ίάϊρος κα\. οtτος aρχων της συναγωγ11ς
ύπηρχεν, κα\. πεσών παρα τους πόδας [του] Ίησου παρεκάλει

αυτον είσελθε\ν είς τον οtκον αυτου, 42 οτι θυγάτηρ μονο
γενf~ς ηv αύτφ ώς έτων δώδεκα και αύτη άπέθνησκεν.
Έν δε τφ ύπάγειν αύτον οί οχλοι συνέπνιγον αυτόν.

43 καl

γυνf~ ο-δσα έν pύσει αϊματος άπο έτων δώδεκα, i1τις [ίατροi:ς
προσαναλώσασα ολον τον βίον ]4 ουκ ί'σχυσεν άπ' ουδενος
θεραπευθηναι,

44

προσελθουσα οπισθεν ηψατο του κρασπέ-

2
J 37 {C} Γερασην&ν (.~ee 8.26; Mk 5.1) ςp 75 Β C* D 579 it'·'""b.c.•. r. π .1.q.r'
vg cop" mss"'"0 °';"'" mss"" 10 Tiιos-Boo1<• // Γεργεσην&ν (see 8.26 mg) Ν·- 2 (C 2 Γερ
γασην&ν) L Ρ Θ f1jΙJ33 157 205 700"' 1071 1241 1342 syfl"'' cop"" aπn eth
geo slav'"" Diatessaron"'" Oήgen Titus-Bostra Hesychius ΤΟΒ // Γαδαρην&ν

(Jee Μι

8.28) Ν' Α W Δ Ψ 28 180 565 597 700'' 892 1006 1010 1243 1292
1424 1505 Byz [Ε G Η] / 127 / 253 / 524 1547 / 890 /AD syr'· '· Ρ·" slaν""'

τ.ω .. ·Βα.ιr.ι Basil
43 {C} iiτις ίατροί:ς προσαναλώσασα ολοv τον βίον (.~ee Mk 5.26) Ν 2 Α
L W Δ Θ Ξ f' f'J 28 33 180 205 565 (579 άvαλώσασα) 597 (700 άπάντα
βίον) 892 1006 (1010 είς ίατρούς) 1241 1243 1292 1342 1505 Byz [Ε G Η Ρ]
1
Leι·t it'· r. ' vg'"" slav'"" Ambrose Chromatius Jerome // iiτις ίατροίς προσανα
λώσασα uλον τον βίον α\ιτΤ]ς (Ν* 1071 έ:αυτΤ]ς) C Ψ 157 1424 / 890 / 950 it'"'·
2
75
•· '· " · 1 "' νg syri''· r-"""''m'> (cop"'') eth slaν'"" Oήgen'"; Jerome Augustine // iiτις ς,J)
Β (D) (itd) syri'' Ρ" 1 "'" cop'' arm geo Origen NIV REB EU BJ
Diatessaron~yr ffiSS 3cc. ιο Ori~en mssιιι·(;.

4

42 Lk 7.12

IO
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8.45-51

δου 5 του ίματίου αύτου και παραχρημα εστη ή pύσις του αϊματος

αύτ'ίlς- 45 καl. εlπεν ό 'Ιησούς, Τίς ό άψάμενός μου; άρνουμέ
vων δε πάντων εiπεν ό Πέτρος 6 , Έπιστάτα, οί οχλοι συνέχουσίν
σε και άποθλίβουσιν 7 • 46 ό δf. Ίησοί>ς εiπεν, 'Ήψατό μού τις,
έγώ γaρ Εγνων δύναμιν έξεληλυθυ'tαν άπ' έμοί>.

47 ίδοί>σα δε

ή γυνl~ οτι ούκ ελαθεν, τρέμουσα 1Ίλθεν καl. προσπεσοί>σα αύτφ
δι. Ίlν αίτίαν ηψατο αύτου άπήγγειλεν ένώπιον παντος του λαοί>

και ώς ίάθη παραχρημα. 48 ό δε εtπεν αύτft, Θυγάτηρ, ή πίστις
σου σέσωκέν σε· πορεύου είς είρήνην.

49 'Έτι αύτοί> λαλο\Jντος Εpχεταί τις παρa του άρχισυνα
γώγου λέγων οτι Τέθνηκεν ή θυγάτηρ σου· μηκέτιΗ σκύλλε τον
διδάσκαλον. 50 ό δε Ίησους άκούσας άπεκρίθη αuτίρ, Mli
φοβοί>, μόνον πίστευσαν' και σωθήσεται. 51 έλθων δε είς τl~ν
44 {Β} οπισθεν j\ψατο του κρασπέδου (see Mt 9.20) ')) 75 ΝΑ Β C L W Δ
f 1 f 13 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1241 1243
1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η Ρ] Lecτ it'"' ι•>-' '· • νg syr" ' p.h. ""1 aπη geo slaν
(Diatessaron""') Titus-Bostra Cyήl // οπισθεν j\ψατο (see Mk 5.27) it'· rr2.1. • 1
Marcion // ηψατο του κρασπέδου Ψ 1071 eth Oήgen 1 " // j\ψατο D it'
'45 {Β} Πέτρος ')) 75 Β 700* syr"·'·•'1 cop" geo Diatessaron Oήgen''' // Πέ
τρος και οί συν αύτφ (see Mk 5.31) ΝΑ C* D L Ρ W Θ Ξ f 1 f 11 33 157 205
579 892 1071 1241 1342 1424 Lecff"AD 11 Πέτρος και οί μετ' αύτοίJ
(~ee Mk 5.31) C 1 Δ Ψ 28 180 565 597 700' 1006 1010 1243 1292 1505
Byz [Ε G Η] Lecl"' aπη slaν Chrysostom (οί συν αύτφ or μετ' αύτοίJ it'"'"'""·'·'·'·
1
12
' · 1. "· ' νg syr<'· h copbu eth EU)
7
45 {Β} και άποθλίβουσιν ~) 75 Ν Β L f' 157 (205 θλίβουσιν) 1241 syr<'' 1m''
cop'"· bo aπη Oήgen 1 "' Gregory-Nyssa Cyήl // καί άποθλίβουσιν καί λέγεις, Τίς
ό άψάμενός μου Α C 3 (C* τί) W Δ Θ Ξ f" 33 180 565 579 597 700 892 1006
5

Θ Ξ

101012431292134214241505Βyz[Ε(Gάποθλίβουσίνσε)ΗΡ]Lecrsyrω·

(c).p.h.p•I'"' copbu"" eth slaν Chrysostom //και άποθλίβουσιν και λέγεις, Τίς μου
Τlψατο (see Mk 5.31) D Ψ 28 / 387 / 866 / 890 it'"'·' "· 1 νg geo Diatessaroπ•nn //
και λέγεις, Τίς μου Τiψατο 1071 it'· •. ''' 1 .μ~ νgm' (Diatessaron"') Optatus
Ambrose Augustine
~49 {Β} μηκέτι '))75 Ν Β D 579 it' syr"w"h•."" 1 cop'" eth Epiphanius; Augustine // μέ Α C L W Δ Θ Ξ Ψ f' f'' 28 157 180 205 565 597 700 892 1006
1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε Η Ρ] Lecτ it"·'"'·'"'· 1·"2 1., ' 1
νg syr"· '· • copbu arm geo slaν Chrysostom; Ambrose
48

ή πίστις

...

είρήνην

Lk 7.50; 17.19;

Η!.42
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οίκίαν ούκ άφfικεν είσελθεiν τινα συν αύτφ εί μη Πέτρον καl
Ίωάννην καl Ίάκωβον καl τον πατέρα τfις παιδος κα\ την

μητέρα. 52 rκλαιον δε πάντες κα\ έκόπτοντο αύτήν. ό δε εtπεν,
Μη κλαίετε, ού γi:ι.ρ άπέθανεν άλλi:ι. καθεύδει. 53 κα\ κατε
γέλων αύτου είδότες οτι άπέθανεν. 54 αύτος δε κρατήσας τfις
χειρος αύτfις έφώνησεν λέγων, Ή παiς, rγειρε. 55 κα\ έπέ
στρεψεν το πνε-Uμα αύτfις κα\ άνέστη παραχρfιμα καl διέταξεν
αύτfι δοθηναι φαγεiν. 56 κα1. έξέστησαν οί γονεiς αύτfις ό δε
παρήγγειλεν αύτοις μηδεν\ είπειν το γεγονός.
The Mission of the Twelve
(Μι ΙΟ.5·15:

9

Mk6.7-13)

Συγκαλεσάμενος δε τους δώδεκα 1 rδωκεν αύτοiς δύναμιν

κα1. έξουσίαν έπ\. πάντα τα δαιμόνια κα\. νόσους θεραπεύειν

2 κα1. άπέστειλεν αύτους κηρύσσειν τi)ν βασιλείαν του θεου και
ίασθαι [τους άσθενεiς] 2 , 3 κα\. εtπεν προς αύτούς, Μηδεν
αtρετε είς τi)ν οδόν, μήτε pάβδον μήτε πήραν μήτε &ρτον μήτε
άργύριον μήτε [άνi:ι.] δύο 3 χιτrονας rχειν. 4 κα\ είς fιν αν οίκίαν
1
1 {Β} δώδεκα (see Mk 6.7) 1})75 Α Β D W Δ / 1 28 205 565 597 700 1292
Byz 1292 112 / 563 112 1859 112 11552 112 iι• (syr""· Ρ cop'""' δώδεκα αύτοίJ) cop""'"
geo Μarciοn"''"Αd'"''"""'Ρ'//μαθητάς αύτοίJ 1384 112 /672 112 /770 112 /813 112
/890 112 /1223 112 //δώδεκα μαθητάς αύτοίJ (see Μι 10.1) C' Ε F Η 157 180
1006 1010 1505 Lect it"·''2 ·ι...,i νg'"' slav (Marcion"''·' A"''"'"''"' 1"') Eusebius//
δώδεκα άποστόλους Ν C* L Θ Ξ Ψ 070 / 11 579 33 892 1071 1241 1243 1342
1424 it"""'""· r vg syr"· "'1 cop 00 arm eth
2 2 {C} ίiiσθαι τους άσθενεΊς ΝΑ D L Ξ Ψ (070 ίάσασθαι) f' 33 157 205
579 1071 1241 iι'"'"""·"""· 1'2 · 1·• ' 1 vg arm (eth) geo // ίiiσθαι τους άσθενοίJντας
C W Δ Θ / 11 28 180 565 597 700 892 1006 1010 1243 1292 1342
( 1424 άσθενοίJντας θεραπεύειν) 1505 Byz [Ε F Η] Lect slav // ίiiσθαι πάντας
τους άσθενοίJντας 407 435 ίιr // ίiiσθαι Β syr"' Marcion"'' • 0 Α•''"'"''"' EU
1
1
1 11
· 3 {C} άvά δύο Α C D W Δ Θ Ψ / /
28 33 157 180 205 565 597 700
892 1006 1010 1071 1243 1292 1424 1505 Byz [Ε Η] Lect ίι" Basil //δύο
2
(see Μι 10.10; Mk 6.9) Ν Β C* F L Ξ 070 579 1241 1342 / 547 ίι"'"""-'·•·r.π • 1 •
1
"" vg arm eιh geo slav
0

52 Mii κλαίετε Lk 7.13
Mk 7.36: Lk 5.14
9.4 Lk 10.5-7

54

Ή nαίς, qειρε

Lk 7.14

56

ό δ( nαρήγyειλεν

...

γεγονός
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9.5·12

είσέλι')ητε, έκε'i μένετε καl έκε'iθεν έξέρχεσθε. 5 και οσοι αν μη
δέχωνται ύμ&ς, έξερχόμενοι άπο της πόλεως έκείνης τον κο
νιορτον άπο τών ποδών ύμών άποτινάσσετε εiς μαρτύριον έπ'
αύτούς. 6 έξερχόμενοι δε διήρχοντο κατα τας κώμας εύαyyε
λιζόμενοι καl θεραπεύοντες πανταχο\ι.
Herod's Anxiety
(Μι

141-12; Mk 6.14·29)

7 'Ήκουσεν δε Ήρφδης ό τετραάρχης τα γινόμενα πάντα καl
διηπόρει δια το λέγεσθαι ύπό τινων οτι 'Ιωάννης ήγέρι')η έκ
νεκρών, 8 ύπό τινων δε οτι 'Ηλίας έφάνη, &λλων δε οτι προ
φήτης τις τών άρχαίων άνέστη. 9 εtπεν δε Ήρφδης, Ίωάννην
έγώ άπεκεφάλισα· τίς δέ έστιν οiιτος περ1. οiι άκούω τοια\ιτα; κα1.
έζήτει iδεi:ν αύτόν.
The Feeding of the
(Μι

Fiνe

Thousand

14.13-21: Mk6.J0-44: Jn6.l-14)

10 Καl ύποστρέψαντες οί άπόστολοι διηγήσαντο αύτiρ οσα
έποίησαν. κα1. παραλαβών αύτο-Uς ύπεχώρησεν κατ' ίδίαν είς
πόλιν καλουμένην Βηθσαϊδά 4 . 11 οί δε οχλοι γvόντες ήκο
λούι')ησαν αύτφ· κα1. άποδεξάμενος αύτο-Uς έλάλει αύτο'iς περl
της βασιλείας του θεου, κα1. τους χρείαν ίfχοντας θεραπείας
ί&το. 12 Ή δε ήμέρα Τ)ρξατο κλίνειν· προσελθόντες δε οί
δώδεκα είπαν αυτφ, Άπόλυσον τΟν Οχλον, ϊvα πορευθέντες

4
10 {Β} είς πόλιν καλουμένην Βηθσαϊδά ('}.~" Βηδσαϊδά) Νι Β L Ξ* 33
(syr') cop"·"" 11 εiς κώμην λεγομένην Βηθσαϊδά D (it') // είς τόπον iίρημον
(.ieeMtl4.13; Mk6.32) Ν" 2 157 (124Ιiίρημον τόπον) syΓ//είς κώμην
καλουμένην Βηθσαϊδaν εiς τόπον iίρημον Θ ( 1342 πόλιν for κώμην and σmίt

second είς) it' 1 // είς τόπον καλούμενον Βηθσαϊδά Ψ (it'·""'·•·'·'·'·"2.ι.q νg

cop"°"'" τόπον iίρημον) // είς τόπον iίρημον πόλεως καλουμένης Βηθσαϊδά(ν)
(Α fι 3 565 176 eρημον τόπον) C W Δ Ξ' (fι 205 700 σιnίt eρημον) 28 180 597
892 1006 1071 1243 1292 1424 1505 Byz [Ε G Η (Ν Βηθσαϊδά)] Lect syrr>.n
(ann) (eth) (geo) slaν // σιnίt 1010 (579 σηιίι καί παραλαβών ... Βηθσαϊδά)
5 Lk ΙΟ.ΙΟ-11; Ac 13.51
9 έζήτει ... αύτόv Lk 23.8

7-8

το λέγεσ~αι

...

άvέστη

Μι

16.14; Mk 8.28: Lk 9.19
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εiς τaς κύκλφ κώμας κα\. άγρούς καταλύσωσιν κα\. εϋρωσιν

έπισιτισμόν, οτι ώδε έν έρήμφ τόπφ έσμέν. 13 εlπεν δε προς
αύτούς, Δότε αύτοις ύμεις φαγε'iν. οί δε εlπαν, Ούκ είσ\.ν ήμi:ν
πλειον fι &ρτοι πέντε κα\. ίχθύες δύο, εί μήτι πορευθέντες ήμεις

άγοράσωμεν είς πάντα τον λα.ον το-Uτον βρώματα. 14 1Ίσαν γaρ
ώσει CΧ.νδρες πεντακισχίλιοι. εtπεν δε προς τούς μαθητaς αύτου,
Κατακλίνατε αύτούς κλισίας [ώσει] άνa πεντήκοντα. 15 και
έποίησαν οϋτως κα\. κατέκλιναν aπαντας. 16 λαβrον δε τούς
πέντε Cίρτους κα\. τους δύο ίχθύας άναβλέψας είς τον ούρανον
εύλόγησεν αύτο-Uς και κατέκλασεν κα\. έδίδου τοις μαθηταις
παραθειναι τφ οχλφ. 17 κα\. εφαγον καl. έχορτάσθησαν πάν
τες, καi flρθη τΟ περισσε\>σαν αi>το'iς κλασμάτων κόφινοι
δώδεκα.
Peter ·s Declaration about Jesus
(Μι

16.13-19: Mk8.27-29)

18 Κα\. έγένετο έν τφ είναι αύτον προσευχόμενον κατa μόνας
συν11σαν αύτφ οί μαθηταί, κα\. έπηρώτησεν αύτο-Uς λέγων, Τίνα

με λέγουσιν οί οχλοι εlναι;

19 οί δε άποκριθέντες εlπαν,

'Ιωάννην τον βαπτιστήν, CΧ.λλοι δε Ήλίαν, CΧ.λλοι δε οτι προφήτης

τις τ&ν άρχαίων άνέστη. 20 ε'iπεν δε αύτοις, Ύμεις δε τίνα με
λέγετε είναι; Πέτρος δε άποκριθε\.ς εiπεν, Τον χριστον του θεου.
Jesus Foretells His Death and
(Μι

21

Resuπecιion

16.20·28: Mk 8.30-9.1)

Ό δε έπιτιμήσας αύτο'iς παρήγγειλεν μηδεν\. λέγειν τουτο

είπrον οτι Δει τον υίον του άνθρώπου πολλa παθειν κα\.
άποδοκιμασθηναι άπο τ&ν πρεσβυτέρων καl. άρχιερέων καl.
γραμματέων κα\. άποκτανθηναι κα\. ή1 τρίτη ήμέρc;ι έγερθηναι.
23 'Έλεγεν δε προς πάντας, Ει τις θέλει όπίσω μου Ερχεσθαι,
άρνησάσθω έαυτον κα\. άράτω τον σταυρον αύτου καθ' ήμέραν
κα\. άκολουθείτω μοι. 24 ος γaρ &ν θέλη τf~ν ψυχΤ~ν αύτου

22

17 2 Kgs 4.44 19 Lk 9.7-8 20 Ύμε\ς ... θεοu Jn 6.68-69 22 Δfi ... έγερθfιναι
16.21; 20.18-19; Mk 8.31; 10.33-34 23 Εϊ τις 1'έλει
μοι Mt 10.38; Lk 14.27
24 Μτ 10.39; Lk 17.33; Jn 12.25
Μι
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9.25-.15

σ&σαι άπολέσει αυτηv- ος δ' aν άπολέσn την ψυχην αύτου

rνεκεν έμου ο-&τος σώσει αύτήν. 25 τί γaρ ώφελείται &νθρωπος
κερδήσας τον κόσμον ολον έαυτον δε άπολέσας η ζημιωθείς;

26 ος γaρ aν έπαισχυνθil με καt τους έμους λόγους\ τουτον ό
υίος του άνθρώπου έπαισχυνθήσεται, οταν ελθn έν τn δόξn
αύτου καt του πατρος καl. των άγίων άγγέλων. 27 λέγω δε ύμίν
άληθως, είσίν τινες των αύτου έστηκότων οΊ ού μη γεύσωνται
θανάτου εως aν "ϊδωσιν την βασιλείαν του θεου.
The

Τ ransfiguration
(Μι

17 1-8; Mk

of J esus

9.Ζ-8)

28 'Εγένετο δε μετα τους λόγους τούτους ώσεt ήμέραι όκτώ
[καt] παραλαβών Πέτρον καt Ίωάννην καl. Ίάκωβον άνέβη είς
το ορος προσεύξασθαι. 29 και έγένετο έν τφ προσεύχεσθαι
αύτον το εtδος του προσώπου αύτου ετερον και ό ίματισμος
αύτου λευκος έξαστράπτων.

30 κα1. ίδου &νδρες δύο συνελά

λουν αύτφ, ο'ίτινες lΊσαν Μωϋσilς και 'Ηλίας, 31 o'i όφθέντες
f.ν δόξn ελεγον τi~ν εξοδον αύτοu, ilν Τ\μελλεν πληρουν έν

'Ιερουσαλήμ. 32 ό δε Πέτρος κα1. οί συν αύτφ Ίlσαν βεβαρη
μένοι ϋπνψ διαγρηγορήσαντες δε εiδον την δόξαν αύτου και
τους δύο &νδρας τους συνεστωτας αύτφ.

33 και έγένετο έν τφ

διαχωρίζεσθαι αύτους άπ' αύτου εtπεν ό Πέτρος προς τον
Ίησουν, Έπιστάτα, καλόν έστιν ήμ<Χς ώδε εiναι, και ποιήσωμεν
σκηνaς τρεις, μίαν σο1. κα1. μίαν Μωϋσεί καl μίαν Ήλίςχ, μη
είδώς ο λέγει. 34 ταυτα δε αύτου λέγοντος έγένετο νεφέλη καl.
έπεσκίαζεν αύτούς έφοβήθησαν δε έν τφ είσελθείν αύτους είς
την νεφέλην. 35 και φωνη έγένετο έκ της νεφέλης λέγουσα,

f1 f' ·' 28 33
180 205 565 597 700 892 ιοο6 1ο ιο ιο71 1241 1243 1292 1342 1424
1505 Βγz [Ε G Η] Lect it'"'· b. '· '· rr'. q. ' 1 νg syr'· Ρ· h cop"· "'' ann eth geo slav Oήgen 112
5

26 {Α} λόγους (see Mk 8.38) 'μ 45 · 75 ';d !'\ Α 8 C L W Δ Θ Ξ Ψ

Ι 57

Eusebius Basil; Ambrose // onιit D it''·'ι.'"ι syr Origen 112
26 Μι ΙΟ.33; Lk 12.9; 2Tm 2.12
αύτού Jn 1.14; 2Pe 1.16

31 τi\ν ... Ίερουσαλήμ Lk 9.22; 13.33

32 εlδον .

9.36·44
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αJτός έστιν ό υίός μου ό έκλελεγμένος6 , αύτου άκούετε.

36 και

έν τφ γενέσθαι την φωνην εύρέθη Ίησους μόνος. και αύτο1.
έσίγησαν και ούδενι άπήγγειλαν έν έκείναις ταίς ήμέραις ούδeν

δ:~ν έώρακαν.
The Healing of a Boy with an Unclean Spirit
(Μι

17.14-18; Mk 9 14-27)

37 'Εγένετο δe τ11 έξης ήμέρ~ κατελθόντων αύτ&ν άπο του
ορους συνήντησεν αύτφ οχλος πολύς. 38 κα\. iδου άνηρ άπο
τού οχλου έβόησεν λέγων, Διδάσκαλε, δέομαί σου έπιβλέψαι έπ\.
τον υίόν μου, οτι μονογενής μοί έστιν' 39 και ίδου πνευμα
λαμβάνει αύτον και έξαίφνης κράζει και σπαράσσει αύτον μετa
άφροίι και μόγις άποχωρεί άπ, αύτου συντρίβον αύτόv- 40 και
έδεήθην τ&ν μαθητών σου 'ίνα έκβάλωσιν αύτό, κα\. ούκ
Τιδυνήθησαν. 41 άποκριθεις δe ό 'Ιησούς εtπεν, "Ω γενεa
aπιστος και διεστραμμένη, εως πότε eσομαι προς ύμας κα\.

άνέξομαι ύμ&ν; προσάγαγε δ:~δε τον υίόν σου.

42 eτι δe προσ

ερχομένου αύτου eρρηξεν αύτον το δαιμόνιον και συνεσπάρα
ξεv- έπετίμησεν δe ό Ίησους τφ πνεύματι τφ άκαθάρτ<ρ κα\.
ίάσατο τον παίδα κα\. άπέδωκεν αύτον τφ πατρι αύτου.
43 έξεπλήσσοντο δe πάντες έπι τη μεγαλειότητι του θεου.
Jesus Again Foretells His Death
(Μι

17.22-23; Mk 9.30-32)

Πάντων δe θαυμαζόντων έπι πiΧσιν ο\ς έποίει εtπεν προς τους
μαθητaς αύτοίι, 44 Θέσθε ύμείς είς τα ώτα ύμ&ν τους λόγους
τούτους ό γαρ υίος του άνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι είς
6 35 { 8} έκλελεγμένος ~·υ~ Ν 8 L (Θ 1 Ι 54 7 έκλεκτός) Ξ 579 892 1241
1342 it'·'"'·'' 2 1 νg" syr'·"m' cop'""" arm (eth) // άγαπητός (.~ee Mk 9.7) Α C* W Δ
f" 28 33 157 180 205 565 597 700 ιοο6 ιοιο ιο71 1243 1292 1424 1505
Βγz [Ε G Η Ρ] 1253 1292 Ι 1552 it"·"' r." νg"' "" syr"· Ρ· h. "'' geo slav Marcion"" 10
τ'""''""·Εpφh""'"' Cyril; Tenullian Ambrose // άγαπητός έν φ εύδόκησα (see 3.22;
Μι 3.17; 17.5; Mk 9.7) C 3 D Ψ Lect it" (cop"""")

35 Οίιτός ... έκλrλεγμέvος Ps2.7; Is42.I: Μι3.17: 12.18: Mk 1.11: Lk3.22: 2Pe 1.17
44 ό γάρ .. άv~'Jρώπων Lk 18.32
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χε1ρας άνθρώπων.

9.45-52

45 οί δε ήγνόουν το ρημα τουτο και -tiν

παρακεκαλυμμένον άπ, αύτ&ν 'ίνα μη αtσθωνται αύτό, και
έφοβουντο έρωτfjσαι αύτον περι του pήματος τούτου.
Who is the Greatest?
(Μι

18.1-5; Mk 9.33-37)

46 Εiσfjλθεν δε διαλογισμος έν αύτο'iς, το τίς αν ε1η μείζων
αύτ&ν. 47 ό δε Ίησους είδως 7 τον διαλογισμον τfΊς καρδίας
αύτ&ν, έπιλαβόμενος παιδίον εστησεν αύτο παρ' έαυτφ 48 και
εtπεν αύτοΊς, 'Ός έaν δέξηται τουτο το παιδίον έπι τφ όνόματί
μου, έμε δέχεται- και ος αν έμε δέξηται, δέχεται τον άποστεί
λαντά με· ό γaρ μικρότερος έν πaσιν ύμ'iν ύπάρχων ο{ιτός έστιν
μέγας.
He Who is Not against You is for You
(Mk 9 38-40)

49 Άποκριθεl.ς δε 'Ιωάννης εtπεν, Έπιστάτα, ε1δομέν τινα έν
τφ όνόματί σου έκβάλλοντα δαιμόνια κα\ έκωλύομεν 8 αύτόν' οτι
ούκ άκολουθει μεθ' ήμ&ν. 50 ε'iπεν δε προς αύτον ό Ίησους,
Μη κωλύετε· ος γaρ ούκ fστιν καθ' ύμ&ν, ύπερ ύμ&ν έστιν.
Α Samaήtan

Village Refuses to

Receiνe

Jesus

51 Έγένετο δε έν τφ συμπληρουσθαι τaς ήμέρας τfjς άνα
λήμψεως αύτου καt αύτος το πρόσωπον έστήρισεν του πορεύε
σθαι είς 'Ιερουσαλήμ. 52 καl. άπέστειλεν άγγέλους προ προσ7
47 {C} είδώς Κ Β F 597 700 1424168 176 1673 1813 11223 cop~ ann
eth geo slav // ίδών Α C D L W Δ Θ Ξ Ψ 0115 f'~ 28 33 157 180 565 579
89210061010107112411243129213421505Byz[EGH]Lectit''"'b·'·"'·
2
1
r. " · 1· "-' vg cop 1"' (Oήgen); Jerome // γνούς f' 205
8
49 {Β} έκωλύομεν (see Mk 9.38) IJ.>' 5';d Κ Β L Ξ 157 579 892 1241 iι• b' 1
geo // έκωλύσαμεν Α C D W Δ Θ Ψ f' f'' 28 33 180 205 565 597 700 1006
10 ΙΟ Ι 071 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η] Lect it'"' ' ''· r. "-' 1 vg ann
eth slav Optatus ΒΤΙ?

45 Mk 9.32; Lk 18.34 46 Lk 22.24 48 "'Ος
Jn 13.20 50 ος γuρ ούκ rστιν ... έστιv Lk 11.23

έΟ.ν δέξηται

...
51 Mk 10.32

με

Mt

ΙΟ.40;

Lk

ΙΟ.16;
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ώπου αύτου. καt πορευθέντες είσftλθον είς κώμην Σαμαριτών ώς
έτοιμάσαι αύτφ· 53 καt ούκ έδέξαντο αύτόν' οτι το πρόσωπον
αύτου ilν πορευόμενον είς 'Ιερουσαλήμ. 54 ίδόντες δε οί

μαθηταt 'Ιάκωβος και 'Ιωάννης είπαν, Κύριε, θέλεις εϊπωμεν
πυρ καταβ11ναι άπο του ούρανου και άναλώσαι αύτούς 9 ;
55 στραφεις δε έπετίμησεν αύτο'iς. ιο 56 και έπορεύθησαν
είς έτέραν κώμην.
The Would-be Followers of J esus
(Μι Β

19-22)

57 Κα1. πορευομένων αύτών έν ή1 όδφ εϊπέν τις προς αύτόν,
Άκολουθήσω σοι οπου έαν άπέρχn. 58 και εϊπεν αύτφ ό
Ίησους, Αί άλώπεκες φωλεοiις εχουσιν και τα πετεινα του
ούρανου κατασκηνώσεις, ό δε υίος του άνθρώπου ούκ εχει

που τi~ν κεφαλi~ν κλίνη. 59 Εiπεν δε προς ετερον, Άκολούθει
μοι. ό δε εϊπεν, [Κύριε,] 11 έπίτρεψόν μοι άπελθόντι πρώτον
θάψαι τον πατέρα μου. 60 εϊπεν δε αύτφ, 'Αφες τους νεκροiις
~ 54 {8} αύτούς lj.)45 " Ν 8 L Ξ 157 579 700* 1241 1342 it'"' '· ι νg syΓ·'
cop"'- 00' 1 aπn geot Diatessaron Cyril; Jerome // αύτο\Jς ώς καί 'Ηλίας έποίησεν
Α C D W Δ Θ Ψ f' f' 3 28 33 180 205 565 597 700' 1006 1010 1071 1243
1292 1424 1505 Byz [Ε G Η] Lecι (/ 68 l 1223 Ίωάννης/οr 'Ηλίας) it' 1 syr"·" pa1
cop"'''1 geo 2 slaν Basil (Chrysostom) // αύτο\Jς ώς 'Ηλίας έποίησεν 892 it' b.ω.μt
νg"'" (Ambrosiaster) Gaudentius Augustine
ιο 55-56 {Α} αύτοίς. lj.)45 75 ΝΑ Β C L W Δ Ξ Ψ 28 33 157 565 892 1010
1071 ( 1241 αύτούς) 1342 1424 Byz"' [Ε G Η] LecfP'· AD ω it1 νg• syr' cop~- buJ>I
eth'"' slaν'"" // αύτοίς κα! εΊπεν, Ούκ οϊδατε ποίου πνεύματός έστε D it• geo
(Epiphanius) Chrysostom Theodoret'"' // αύτοίς κα! ε'ίπεν, Ούκ οϊδατε ο'ίου

πνεύματός έστε ύμείς.

56 ό γάρ υίός του άνθρώπου ούκ iΊλθεν ψυχάς
minor variants) Κ Θ f' Jl 3 180
205 597 700 1006 1243 1292 1505 Byz'1 Lecff"· AD 213 it"'"'· b.c.<. r.,_,ι νg't.ww syΓ·P·
h.,,ι cop"'·"'''1 (ethτH) slaν"'" Ambrosiaster Ambrose // αύτοίς καί ε'iπεν 57 [sic}
άνθρώπων άπολέσαι άλλά σωσαι. (wίth

κα! πορευομένων αύτων εiπέν τις προς αύτόν, Ούκ οϊδατε ποίου πνεύματός
έστε· ό υίός του άνθρώπου ούκ iΊλθεν ψυχάς άνθρώπων άπολέσαι άΛλ.ά
σίΟσαι. άκολουθήσω σοι οπου έάν άπέρχn. κύριε.

579
59 {C} κύριε (see Mt 8.21) ςp•s 75 ΝΑ 8 2 C L W Δ Θ Ξ Ψ 0181Γf' 3 28
33 157 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342
ιι

53 Jn 4.9

54 πuρ .. αύτούς 2 Kgs 1.10. 12
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9.6ι-ΙΟ.ι

θάψαι τους έαυτών νεκρούς, συ δε άπελθών διάγyελλε τΤ,ν

βασιλείαν τού θεού. 61 Εiπεν δε κα1. ίiτερος, Άκολουθήσω σοι,
κύριε· πρώτον δε έπίτρεψόν μοι άποτάξασθαι το'iς είς τον οiκόν

μου. 62 εiπεν δε [προς αύτον] ό Ίησούς 12 , Ούδε1.ς έπιβαλών τΤ,ν
χείρα έπ' aροτρΟV Καt βλέπων είς τa όπίσω 13 εϋθετός έστιν τfl
βασιλείq. του θεου.
The Mission of the Seventy-two

10

Μετa δε ταί'Jτα άνέδειξεν ό κύριος έτέρους έβδομήκοντα

[δύο]' κα1. άπέστειλεν αύτους άνa δύο [δύο] προ προσώπου

1
Ι 424 1505 Byz [Ε G Η Ν•ω] Lect it'· '"'· b. '· '· r. 1· "-' vg syι"· Ρ· "· "'1 cop"'· 00 arm eth geo
slav Basil // οιnίι Β* D 180 itd syr' REB EU BJ ΤΟΒ
12 62 {C} ε\πcν δf: προς αύτον ό '!ησους Ν L Ξ f 1 33 157 205 1241 1243
1342 1859 1866 1890 (11016) Ϊt'· μ"' 1 · (b). '· f. (I). ,Ι (νg) COp"m'. bo' aπn eth(TH\ SJaν'""
(Chromatius) (Speculum) // ε"iπεν δf: ό Ίησους προς αύτόν Α C W (Δ οmίι ό

Ίησο\>ς) Θ Ψ

f 13 28 180 565 579 597 892 1006 1010 1071 1292 1424 1505

Βγz [Ε G Η Ν] Lecι it• syr" cop"m'- 00 ~ slavm" // ό δf: 'Ιησο\>ς εtπεν αύτίρ D
ίιω>.' 11 εtπεν δΕ: ό Ίησο\>ς ;p~s. 75 Β 0181 700 cop"m" geo NIV
11
62 {C} eπιβαλών τiiv χεΊρα έπ' &ροτρον κα1 βλέπων είς τa όπίσω ('Ρ 15
έπιβάλλων) Β f' 180 205 175111016 arm geo (Ptolemy αιιd Valentinus"' 101 ""~"') Oήgen'•' 1 · 1" 3'" (Didymus) (Cyήl 213 ); (Tertullian) Optatus'ω Ambrose
Jerome"d Augustine Quodvultdeus 112 // έπιβαλών τΤJν χεiρα αύτου έπ' aροτρον
κα\ βλέπων είς τa όπίσω Ν (Α L W Θ έπιβάλλων) C Δ Ξ Ψ f 13 28 33 157 565

0181

579 597 700 (892 στραφείς fοι· βλέπων) 1006 1010 107 ι 1241 1243
(1292 βαλών) 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η Ν] Lec/P'·AD (Lec/P' στραφείς
for βλέπων) it""'·'·' 1 vg syι"·'·P·'·"' 1 cop1"' 1·'",rm"1 slav Basil (Cyήl 111 ) Oήgen'" 518
(Chrysostom); Speculum LB // είς τiι όπίσω βλέπων καl έπιβάλλων τiiv χεiρα
α-Uτου eπ' &ροτρον 'P'-'"d D it1' 1· 1bJ. '· "· '· "'· • Clement; Cypήan Hilary"' Zeno
Chromatius Quodvultdeus 112
1
1 {C} δύο (.Ι"ee 10.17) 'Ρ 15 Β D 0181 it"·""' b.c.d.e.Ι vg syι" 'cop'"·""m' aπn geo
Diatessaron Adamantius Apostolic Constitutions; Ambrosiaster Augustine //
μαθητάς Leι·ι (syr"' 1) // οιnίι Ν Α C L W Δ Θ Ξ Ψ f' f" 28 157 180 205

565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz
1
[Ε G Η Ν] 1292 l 387 1514 1 1552 ίιr. •· ' ' syr"· h cop"'' eth slav Marcion"" '" τ'""' 1 ""
Irenaeus1" Clement Oήgen''· '" Eusebius Basil Cyήl Theodoret; Tertullian AmJerome NRSV

brose'ω

61 πρώτον ... μου 1 Kgs 19.20
10.1 άπέστειλι:ν ... δύο Mk 6.7
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αύτου είς πaσαν πόλιν καl τόπον σ& ημελλεν αύτος (ρχεσθαι.

2

(λεγεν δε προς αύτούς, Ό μεν θερισμος πολύς, οί δε έργάται

όλίγοι· δεήθητε oiJν του κυρίου του θερισμου οπως έργάτας
έκβάλn είς τον θερισμον αύτου.
ύμaς ώς aρνας έν μέσφ λύκων.

ύπάγετε· ίδου άποστέλλω
μη βαστάζετε βαλλάντιον,

3
4

μη πήραν, μη ύποδήματα, καl μηδένα κατa την όδον άσπάση
σθε. 5 είς Ίlν δ' αν είσέλθητε οίκίαν,a πρώτον λέγετε, Είρήνη

τφ οϊκφ τούτφ. 6 καt εαν έκε'i

Ti

υίος είρήνης, f.παναπαήσεται

ΕΠ, αύτον ή είρήνη ύμ&ν· είδε μή γε, f.φ' ύμaς άνακάμψει.

7 εν
αύτη δε τη οίκίςχ μένετε f.σθίοντες καl πίνοντες τa παρ, αύτωv
&ξιος γaρ ό f.ργάτης του μισθου αύτου. μη μεταβαίνετε έξ οίκίας
είς οίκίαν. 8 καl είς Τ~ν αν πόλιν είσέρχησθε καl δέχωνται
ύμaς, f.σθίετε τa παρατιθέμενα ύμ'iν 9 καl θεραπεύετε τους εν
αύτη άσθενε'iς καl λέγετε αύτο'iς, 'Ήγγικεν f.φ' ύμaς ή βασιλεία
του θεου. 10 είς Τ~ν δ' αν πόλιν είσέλθητε καl μη δέχωνται
ύμaς, f.ξελθόντες είς τaς πλατείας αύτflς εϊπατε, 11 Καl τον
κονιορτον τον κολληθέντα ήμ'iν ΕΚ της πόλεως ύμών είς τους
πόδας άπομασσόμεθα ύμ'iν· πλην τουτο γινώσκετε οτι ηγγικεν ή
βασιλεία του θεου. 12 λέγω ύμ'iν οτι Σοδόμοις έν τΊ1 ήμέρςχ
f.κείνn άνεκτότερον εσται η τη πόλει f.κείνn.
Woes to Unrepentant Citie'
(Μι

11.20-24)

13 Ούαί σοι, Χοραζίν, ούαί σοι, Βηθσαϊδά· οτι εί f.ν Τύρφ
καl Σιδώνι f.γενήθησαν αί δυνάμεις αί γενόμεναι f.ν ύμ'iν, πάλαι
&ν f.ν σάκκφ καl σποδiρ καθήμενοι μετενόησαν. 14 πλην Τύρφ
καl Σιδώνι άνεκτότερον (σται f.ν τη κρίσει η ύμ'iν. 15 καl σύ,
Καφαρναούμ,

'5ΝΟ

C: WH

2 Μι 9.37-38 Όμέν ... πολύςJπ 4.35 4-11 Μι 10.7-14 4 Lk 9.3 μηδένα ... άσπάσησθε
2 Kgs 4.29 7 Lk 9.4 aξιος ... αύτού 1 Tm 5. 18; 1Cor9.6-14 8 iσθίετε ... ύμίν 1 Cor 10.27
10-11Lk9.5 ll Καί τον κονιορτον ... ίιμίν Ac 13.51; 18.6 12 Mt 10.15 λέγω ... iίσται
Μι 1 1.24 Σοδόμοις ... άνεκτότερον Gn 19.24-25 13-14 Τύρφ καί Σιδώνι ls 23; Eze 26-28;
JΙ 3.4-8: Am 1.9-10; Zch 9.2-4
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10.16-21

μη εως ούρανου ύψωθήστι;
εως του qδου καταβήστι 2 •
16 Ό άκούων ύμ&ν έμου άκούει, καl ό άθετών ύμίiς έμf: άθετε"i·
ό δf: έμf: άθετών άθετε"i τον άποστείλαντά με.
The Retum of the Seventy-two

17 Ύπέστρεψαν δf: οί έβδομήκοντα [δύοΓ μετα χαρίiς λέ
γοντες, Κύριε, και τα δαιμόνια ύποτάσσεται ήμ"iν έν τφ όνόματί
σου. 18 εlπεν δf: αύτο"iς, Έθεώρουν τον Σατανίiν ώς άστραπ1,ν
έκτου ούρανου πεσόντα. 19 ίδο-U δέδωκα ύμ"iν την έξουσίαν
του πατε"iν έπάνω οφεων και σκορπίων, και έπl πίiσαν την
δύναμιν του έχθρου, καl ούδf:ν ύμίiς ού μη άδικήστι. 20 πλ1,ν
έν τούτφ μη χαίρετε οτι τα πνεύματα ύμ"iν ύποτάσσεται, χαίρετε
δf: οτι τα όνόματα ύμών έγγέγραπται έν το"iς ούρανο"iς.
The Rejoicing of Jesus
(Μι Ι

1.25-27: 13.16-17)

21 Έν αύτfι τfι roρf!- ήγαλλιάσατο [έν] τφ πνεύματι τφ άγίφ4
και εlπεν. Έξομολογουμαί σοι, πάτερ, κύριε του ούρανου και τής
2 15 {C} καταβήσn (.>ee Is 14.15; Μι 11.23) ~)7' Β D 579 1342 it' syι<·' aπn
eth geo // καταβιβασθήσn 'Ρ"' ΝΑ C L W Δ Θ Ξ Ψ 0115 f' j 1J 28 33 157 180
205 565 597 700 892 1006 !Ο !Ο !071 1241 1243 1292 1424 1505 By~ [Ε G
Ν] Lect it'·'"'·b.<.,.r.;.ι.,.,ι νg syrt'·h cop""" slav REB EU LB ΒΤΙ
1
17 { C} δύο (.i·ee 10.1) 'Ι)4 ''ω. 75 Β D it"· ""'· '· '· '· '·' vg syr'· h"• cop"· ""'"' aπn geo
Diatessaron Adamantius Apostolic Constitutions; (Ambrosiaster) Augustine //
μαθηταί 1243 // οιnίιΝ Α C L W Δ Θ Ξ Ψ 0115 f' f' 3 28 33 157 180 205 565
57959770089210061010 !07112411292134214241505Byz[EFGN]
Lecι it'·'·" syΓ·P·'·P'' cop"" eth slav Irenaeus'"' Hippolytus""'' Clement Origen
Eusebius Chrysostom NRSV
4
21 {C} έν τφ πνεύματι τψ άγίιρ (t\ 75 Β anιit έν) Ν D Ξ 1241 it''" ; 1 (it"'" νg
Augustine213 onιit έν) syΓ·' cop"· """' 11 έν τiρ πνεύματι ':)) 45 ''" 157 (Diatessaron'"") // τiρ πνεύματι ό 'Ιησούς Α W Δ Ψ (0115 892 έν τψ πνεύματι) (Ν !''
1505 / 547 112 ό 'Ιησούς τiρ πνεύματι) 28 180 205 565 597 700 1006 ΙΟΙΟ

15 ί'ως ... καταβήιη~ ls 14.13, 15 16 Μι 10.40: .fn 5.23; 15.23 18 τον ... πεσόντα
Jn 12.31; Re 12.8-9 έκ ... πεσόντα ls 14.12 19 του πατείν ... Οφεων Gn 3.15; Ps 91.13;
Mk 16.18 ούδέν ... άδικήιη~ Μι 16.18 20 πνεύματα ... uποτάσσεται Μι 7.22 τι'ι όνόματα ..
ούρανοiς Εχ 32.32; Php 4.3; Re 3.5

10.22·30
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-yf\ς, οτι άπέιφυψας τα-Uτα άπο σοφών κα1. συνετών καl. άπεκά
λυψας αύτa νηπίοις ναι ό πατήρ, οτι οϋτως εύδοκία έγένετο
eμπροσθέν σου. 22 Πάντα 5 μοι παρεδόθη ύπο του πατρός μου,
καl. ούδεl.ς γινώσκει τίς έστιν ό υίος εί μη ό πατήρ, και τίς έστιν ό

πατηρ εί μη ό υίος και φ έaν βούληται ό υίος άποκαλύψαι.

23 Και στραφεις προς τους μαθητaς κατ' ίδίαν εiπεν, Μακάριοι
οί όφθαλμοl. οί βλέποντες α βλέπετε. 24 λέγω γaρ ύμ'iν οτι
πολλοι προφηται και βασιλε'iς ήθέλησαν ίδε'iν α ύμε'iς βλέπετε

καl. ούκ εiδαν, και άκουσαι α άκούετε καl. ούκ ilκουσαν.
The Good Samaritan

25 Κα1. ίδοi> νομικός τις άνέστη έκπειράζων αυτον λέγων,
Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωΤ~ν αίώνιον κληρονομήσω; 26 ό δε
εiπεν προς αύτόν, Έν τφ νόμφ τί γέγραπται; πώς άναγινώσκεις;

27 ό δε άποκριθεl.ς εiπεν, Άγαπήσεις κύριον τον -θεόν σου έξ
ολης [της] καρδίας σου και έν ολυ τft ψυχft σου και έν ολυ τft
ίσχύϊ σου και έν ολn τfl διανοίq. σου, καl. τον πλησίον σου ώς
σεαυτόν. 28 εiπεν δε αύτφ, 'Ορθώς άπεκρίθης το-Uτο ποίει κα1.
ζήσn. 29 ό δε θέλων δικαιώσαι έ.αυτον εiπεν προς τον Ίησο-Uν,
Κα1. τίς έστίν μου πλησίον; 30 ύπολαβrον ό Ίησους εtπεν,

1243 1292 1342 1424 Byz [Ε G Η] Lect itr '"' (syr<"''"') s1aν (Clement) Basil
Cyril !! τφ πνεύματι τ<!> άγίιρ ό Ίησοίις C 1 / 253 / 524"2 / 547 112 syr" 11 ό
Ίησοίις τφ πνεύματι τφ άγίιρ (L 33 έν τφ πνεύματι) Θ 579 1071 syr""''''""
cop"'"n" ann ethl'P geo (it'·'- 112 " 1 νg'"" Augustine 113 έν τφ πνεύματι)
5
22 {Α} πάντα (.vee Mt 11.27) Ί-' 45 •id. 75 ~ Β D L Ξ 070 f' f" 33 205 579
700 892 1241 1243 1342 1424 it'·'"""·d" νg syr"' cop"·"" arm eth geo slaν'""
Cyril // κα\ στραφε\ς προς τούς μαθητaς ε'ίπεν, Πάντα (see 10.23) Α C W Δ
Θ Ψ (0115 στραφε\ςδέ) 28 157 180 565 597 1006 1010 1292 1505 Byz [EG
(Η 1071 μαθητΟ:ς αύτοίι) Ν] i1rr2. '·' (it'· "q.c' μαθητaς αύτοίι) syr"·" cop""'"'
slaν'""

21 άπέκρυψας ... νηπίοις 1 Cor 1.26-28 22 Πάντα ... μου Jn 3.35 ούδεlς ... μη ό υίός
Jn 10.15 23 Μακάριοι ... βλέπετε Μι 13.16 24 1Pe1.10 25 νομικός ... αίιτόν Μι 22.35
Διδάσκαλε ... κληρονομήσω Μι 19.16; Mk 10.17; Lk 18.18 27 Αγαπήσεις ... ίσχύϊ σου
Dι 6.5; \0.12; Jos 22.5 (Μι 22.37; Mk 12.33) τόν πλησίον σου ώςσεαυτόν Lv 19. 18 (Μι 19. 19;
22.39; Mk 12.31; Ro 13.9; Ga 5.14: Jas2.8) 28 τοuτο ... ζήσ11Lv18.5; Ro 10.5; Ga 3.12

241

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

10.31-41

Άνθρωπός τις κατέβαινεν Ο:πο 'Ιερουσαλi~μ είς 'Ιεριχώ και
λησταiς περιέπεσεν, οΊ. καl έκδύσαντες αύτον καl. πληγaς έπι

θ~ντες aπfιλθον Ο:φέντες ήμιθανfι. 31 κατa συγκυρίαν δf:

ίερεύς τις κατέβαινεν έν τfl όδiρ έκείνη καl ίδών αύτον Ο:ντι
παρfιλθεν· 32 όμοίως δf: και Λευίτης [γενόμενος] κατa τον
τόπον έλθών κα1. ίδών Ο:ντιπαρfιλθεν. 33 Σαμαρίτης δέ τις

όδεύων ηλθεν κατ' αύτον κα1. iδών έσπλαγχνίσθη, 34 κα1.
προσελθών κατέδησεν τα τραύματα αύτου έπιχέων ifλαιον

καt Οtνον, έπιβιβάσας δf: αύτον έπt το tδιον κτfινος ηγαγεν
αύτον είς πανδοχε'iον καl. έπεμελήθη αύτου.

35 κα1. έπl τi~ν

αϋριον έκβαλών ifδωκεν δύο δηνάρια τiρ πανδοχεί κα1. εtπεν,
Έπιμελήθητι αύτου, καl ο τι &ν προσδαπανήσης έγώ έν τiρ
έπανέρχεσθαί με Ο:ποδώσω σοι. 36 τίς τούτων των τρι&ν

πλησίον δοκεi σοι γεγονέναι του έμπεσόντος είς τους ληστάς;

37 ό δf: εtπεν, Ό ποιήσας το i::λεος μετ' αύτου. εiπεν δf: αύτφ ό
Ίησους, Πορεύου καl συ ποίει όμοίως.
Visiting Mnrtha and Mary

38 'Εν δf: τφ πορεύεσθαι αύτους αύτος εiσfιλθεν είς κώμην
τινά· γυνη δέ τις όνόματι Μάρθα ύπεδέξατο αύτόν 6 • 39 καl
τfιδε ην Ο:δελφη καλουμένη Μαριάμ, [11] καl παρακαθεσθείσα
προς τους πόδας του κυρίου f\κουεν τον λόγον αύτου. 40 ή δf:
Μάρθα περιεσπίiτο περ1. πολλi~ν διακονίαν· έπιστίiσα δi: εtπεν,
Κύριε, ού μέλει σοι οτι ή Ο:δελφή μου μόνην με κατέλιπεν

διακονε'iν; είπε ο-δν αύτfl "ίνα μοι συναντιλάβηται. 41 Ο:πο
κριθε1.ς δi: εtπεν αύτfl ό κύριος, Μάρθα Μάρθα, μεριμν~ς κα1.

"38 {Β} αύτόν 'J)' 5· 75 Β cop" // αύτόν εiς τΤ,ν οίκίαν Ί.\-'"d κ· z (Ν' C' οίκίαν
αύτης) C* L Ξ 33 579 // αύτον είς τον οίκον αύτfις Α D W Δ Θ Ψ 070

f' f 13

28 157 180 205 565 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342
1424 1505 Byz [Ε F G Η (Ρ έαυτfις)] Lect it'"""·h·'·'·'· 1·ΙΓ2 -'·q·• 1 vg syr·•.p.h.p'1
cop"° arrn eth geo slav Basil Cyril'""; Augustine
38-39 γυνf~ ... Μαριάμ Jn 11.1; 12.2-3
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θορυβάζη περ1. πολλά, 42 ένος δέ έστιν χρεία 1 • Μαριaμ γaρ
τf~ν άγαθην μερίδα έξελέξατο ilτις ούκ άφαιρεθήσεται αύτfΊς.
Teaching about Prayer
(Μι

11

6.9-15: 7.7-11)

Κα1. έγένετο έν τφ ε'iναι αύτον έν τόπφ τιν1. προσευχόμενον,

ώς έπαύσατο, ε'iπέν τις των μαθητrον αύτου προς αύτόν, Κύριε,
δίδαξον ήμaς προσεύχεσθαι, καθώς και 'Ιωάννης έδίδαξεν τους

μαθητaς αύτου.

2 ε'iπεν δε αύτο'iς, 'Όταν προσεύχησθε λέγετε,

Πάτερ 1 , άγιασθήτω το ονομάσου·
έλθέτω ή βασιλεία σου 2 • 3
7
41-42 {C} μεριμν<;ις κα! θορυβάζn περ! πολλά, ένός δέ έστιν χρεία ςp• 5 75
C* W Θ 1 (Θ* onιit χρεία) (Eνagήus); (Augusιine618 omit μεριμν<;ις καί) //με
ριμν<;ις κα! τυρβάζη περ! πολλά. ένός δέ έστιν χρεία Α Δ Θ' f' 3 28 157 180
205 565'"•'• 597 700 892 1006 ιοιο \071 1241 1243 1292 1424 1505 Byz [Ε
F G Η ΡΙ Lect (it""'·"' ' '"' vg syr· 1'·" cop" Augusιine 21• τυρβάζη οι· θορυβάζn)
slav Chrysosιom Nilus John-Dama.ςcus // μεριμν<;ις κα! θορυβάζn περ! πολλά,
όλίγων δέ έστιν χρεία ii ένός ςp 1 Ν 2 (Ν* onιit χρεία) (Β χρεία έστίν) C 2 L l 33
(579 τυρβάζεις) ( 1342 τυρβάζ"!]) syr'""' copb<• (syr"'' cop""'"' arm eιhτΗ geo omit ή
2
ένός) eιh'' (Oήgen) BasiΙ< 1121 Cyήl BJ // θορυβάζη D iι• // omit iι'·"·'·" ·'·'-' 1
syr' Ambrose Possidius
'2 {Α} πάτερ~)'' Ν Β (L πάτερ ήμών) 1 700 1342 it"'" vg syr' (arτn πάτερ
ήμών) Marcion"" "'τ'"""'"" Origen (Cyril''"'""); Tertullian''" //πάτερ ήμών ό έν
τοΊς ούρανοΊς (.~ee Μι 6.9) Α C D W Δ Θ Ψ f'' 28 33''" 157 180 205 565""ΡΡ
579 597 892 \006 ΙΟΙΟ \071 1241 1243 1292 1424 1505 Byz [Ε F G Η Ρ]
1
Lect ίι"·"·'·'· 1 ·•·' ''" (it"·'·"2·' πάτερ iiγιε) νg"'" syr'·•·" cop'""" eιh geo slaν
2
2 {Α} έλθέτω/έλθάτω ή βασιλεία σου· (.~ee Μι 6.10) Ί.'J 75 ΝΑ Β C L W Δ
Θ Ψ /' f'' 28 33 157 180 205 (565'"'' omit σου) 579 597 892 1006 ΙΟΙΟ \071
1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Ρ] Lect it" '"' " '·' r 1r2 • 1 ..,,
νg syr'·'·"·'' cop"·~' aπη eιh geo' slaν Diatessaron""' Origen Titus-Bosιra Cyril // έλθέτω το πνε\ιμά σου το iiγιον έφ. ήμaς κα! καθαρισάτω ήμaς 700
Gregory-Nyssa; Tertullian''" (Maximus-Confessor οnιίι έφ' ήμaς) // έφ' ήμaς
έλθέτω σου ή βασιλεία D iι• // έλθάτω το iiγιον πνε\ιμά σου, έλθάτω ή

βασιλεία σου Marcion"ι:c.

l(I

Tcnulli;ιιι

2 {Α} σου· (.1·ee footιιote 2) ςp11 Β L 1 1342 νg syr' arτn Diatessaron"'
(Marcion'"· '"τ'""""") Origen; Tertullian'''' Augustine''" //σου· γενηθήτω το θέ
λημά σου it" νg'"" cop"· b<•""' geo //σου· γενηθήτω το θέλημά σου ώς έν ούρανψ
1

1 προσεύχεσ11αι ... αύτοί~ Lk 5.33
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11.J.J 1

τον &ρτον ήμών τον έπιούσιον δίδου ήμ'i:ν το καθ' ήμέραν·

3
4

κα1 aφες ήμ'iν τaς άμαρτίας ήμών'
και γaρ αύτοι άφίομεν παντ1. όφείλοντι ήμΊν·
κα1. μη είσενέγιqις ήμάς είς πειρασμόν 4 •

5 Κα1. εiπεν προς αύτούς, Τίς έξ ύμών εξει φίλον και
πορεύσεται προς αύτον μεσονυκτίου κα1 εϊπ11 αύτφ, Φίλε,
χρflσόν μοι τρε'iς &ρτους, 6 έπειδi~ φίλος μου παρεγένετο έξ
όδοίJ πρός με καt ούκ Εχω ο παραθήσω αύτψ- 7 κάκε'iνος
εσωθεν άποκριθε1.ς εi'π11, Μή μοι κόπους πάρεχε· liδη ή
θύρα κέκλεισται και τα παιδία μου μετ, έμοίJ είς τi~ν κοίτην
εiσίν· ού δύναμαι άναστας δοίJναί σοι.

8 λέγω ύμ'i:ν, εί και ού

δώσει αύτφ άναστας δια το εiναι φίλον αύτου, διά γε τi~ν
άvαίδειαν αύτου έγερθε1ς δώσει αύτφ οσων χρflζει. 9 κάγrο
ύμίν λέγω, αίτε'i:τε καl δοθήσεται ύμίν, ζητε'iτε κα1. εύρήσετε,
κρούετε κα1. άνοιγήσεται ύμ'i:v- 10 πας γαρ ό αίτών λαμβά
νει κα1. ό ζητών εύρίσκει κα1. τψ κρούοντι άνοιγ[ήσ]εται 5 •
11 τίνα δε έξ ύμών τον πατέρα αiτήσει ό υίος ίχθύν 6 , καt άντt
καl έπl τί]ς Ύί\ς (see Μι
τί]ς) Ψ

6.10)

Ν 1 (Ν* ουτω καί) (Ν 2 Α

c D Ρ w Δ Θ 892 οnιίt

f 13 28 33 157 180 205 (565'"ΡΡ oιnit σου) 579 597 700 1006 1010 1071

1241 1243 1292 1424 1505 Byz [Ε F G Η] Lect ίι'"' • ' d. '· r. rr2. '· ω. ""'' νgm" syr<'·"
cop"" eιh slaν (Titus-Bosιra) Cyril
'4 {Α} πειρασμόν ςp 75 Ν· 2 Β L 1 700 1342 νg syr cορ~·"'"' arm geo
Marcion''" '"τ'"""''" Origen Cyril; Tertullian"" Augustine''" // πειρασμον άλλά
p'Uσαi ήμίiς άπο τοίJ πονηροί! (see Μι 6.13) Α C D W Δ Θ Ψ !1) 28 33 157

180 205 565 579 597 892 1006 1010 1070 1241 1243 1292 1424 1505 Byz
Lect ίι'"" ""· "· '· 11·2• '· 1· ""'' νgm" syr· r." cop"'"' eιh slaν Diaιessaron'Y'

[Ε F G Η]

(Titus-Bosιra)

//

traιιspose.ς άλλά pίJσαι

...

πονηρο\> afteι- -y!\ς (footnote 3) Ν'

11.9; Μι 7.8) '}) 45 Ν C L Θ Ψ f1 f1) 28 33 157
180 579 597* 700 892 1241 1292 1342 1505 Β_νz'" LecfP' AD aπn geo Macarius/
Symeοn//άνοιχθήσεται Α W Δ 205 565 597' 1006 1010 1071 1243 1424
Β)'Ζ'" [Ε F G HJ LecfP' (άνοιγήσεται ω· άνοιχθήσεται iι"'"•·'·d.r.rr2 .1.1.""' νg cop"
Speculum) // άvοίγεται 'J.) 75 Β D cop"'? DHH
6
11 {Β} ίχθύν 'J.)45 (1}) 75 ίσχύν) Β 1241 iιrr2 '- 1 syr' cop" ann Marcionoc' "'
5

10 {C}

άνοιγήσεται (see

ΙΞp"'"'"'"' Origen Epiphanius //άρτον μη λίθον έπιδώσει αύτίρ; η καl ίχθύν

(see Μι 7.9) Α (C η κα\ ίχθύν ... έπιδώσει after ver.ςe 12) (D αύτίρ έπιδώσει)

W Δ Θ Ψ f' f" 180 205 597 1010 1071 1243 1292 1342 1424 Byz [Ε (F
7 Μή ... πάρεχε Μr26.ΙΟ: Lk 18.5: Ga6.17

8 διά ... χρflζει Lk 18.5
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ίχθύος 7 οφιν αύτφ έπιδώσει;
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12 η και αίτήσει φόv, έπιδώσει8

αύτφ σκορπίον; 13 εί o1)v ύμε'iς πονηροl ύπάρχοντες οϊδατε
δόματα άγαθa διδόναι τοις τέκνοις ύμ&ν, πόσφ μάλλον ό πατf~ρ
[ό] έξ ούpανο\J 9 δώσει ΠVε\Jμα &γιοyΙΟ τοις αίτο\Jσιν αύτόν.•

onιit

Ti)

(G έπιδψ) Η] Lea itq syr' p.h (cop"") eth (geo) slaν (Adamantius)
(SeνeI"ian) // aρτον μή λίθον έπιδώσει αύτψ; η ίχθύν Ν L 28 33 157 700

892 1006 1505 1773 112 l 890 it"'"· ""'· ">· '·" νg Augustine
7 11 {C} και άντί ίχθύος ςp•s. 75 Β 1950 cop"'"" eth Marcion"' IO Epip"'"'"' // μή
άντί ίχθύος ΝΑ D L W Δ Θ (Ψ τοϋ iχθύος) fl f'' 28 33 157 180 205 597 700
892 1006 1010 107 1 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η] Lect it~
""· h. '· d. Γ. ιι2 . i. Ι. 4. ,Ι νg cσρ~""· hn aπn geo slaν Origen Seνerian; Augustine // μή αντί
iχθύος afta ίχθύν (footnote 6) at end of verse 12C11 μή /673 Adamantius
Epiphanius
8 12 {C} έπιδώσει IJ)45 · 75 Β L 892 cop"'"" eth // μή έπιδώσει Ν Α (for C see
footnotes 6 and 7) (D it" σκορπίον αύτψ after μή) W Δ Θ Ψ f' f 1J 28 33 180

205 565 (579) 597 700 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505
Byz [Ε F G Η] Lect it' 2• '"'· '· " 2· '·" νg cop"'"'-"" aπn geo slaν Adamantius
Amphilochius; Augustine
9
13 {C} ό έξ ούρανοϋ Α Β D W Δ Θ f 1 28 180 565 597 700 1010 1241
1243 1292 1505 Byz [Ε F G Η] LecfP'· AD it" 2· '·' syr" // ύμi.Ον ό έξ ούρανοϋ C
1
2
(f 1' /387 ήμi.Ον) 205 1006 1342 Lect'" it""' "·'·" "'·' νg cop" (arm) Ambrose
75
Augustine // έξ ούρανοϋ IJ.\ Ν L Ψ 33 ( 157 107 1 ύμi.Ον έξ) 892 cop"" geo CyrilJerusalem Didymus""" BJ // ό έν τοίς ούρανοίς (see Μι 7 .1 1) / 292 112 Marcellus /1 ύμ&ν ό ούράνιος 1}_)45 579 1424 ίt 1 eth slaν (Ps-Athanasius) Macarius/
Symeon (Epiphanius) Seνerian Cyril // ύμi.Ον it'
>υ 13 {Β} πνεϋμα ίiγιον '}) 75 Ν Α Β C W Δ Ψ f 1 f" 28 33 157 180 205 565

579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz

[Ε

F

G Η] Lect it'· q syr· Ρ· h cop'"· 00 geo slaν'"" Origen Ps-Athanasius Marcellus CyrilJerusalem Didymus Didymus'"h Macarius/Symeon Cyril 112; Tertullian Ambrose
Jerome // πνεϋμα αγαθόν ςp• 5 ι 121 1 Ι 384 1387 1770 1773 11780 it'"' νg
syr"'"' slaν'"" Cyril 112 ; Augustine // αγαθον δόμα D ith·'· '· ιτ'. '· 1· ' 1 (eth add πνεύ
ματος άγίου) mss"' ιuAmbω>< // δόματα αγαθά Θ (it' 2 ) //αγαθά (see Μι 7.11)
νg'"' syr' aπn Seνerian
' 13

Quesιion:

AD TR

ΒΤΙ
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Jesιιs
(Μι

11.14·23

and Beelzebul

12.22-30: Mk 3.20-27)

14 Κα1. iΊν έκ:βάλλων δαιμόνιον [κ:α1. α-Uτο iΊν] 11 κ:ωφόν·
έγένετο δε του δαιμονίου έξελθόντος έλάλησεν ό κ:ωφος κ:α1.

έθαύμασαν οί οχλοι.

15 τινες δε έξ αύτ&ν εiπον, 'Εν Βεελζε

βοuλ τφ aρχοντι τ&ν δαιμονίων έκ:βάλλει τα δαιμόνια· 16 ετε
ροι δε πειράζοντες σημε'iον έξ ούρανου έζ~τουν παρ' α-Uτου.
17 α-Uτος δε είδώς α-Uτ&ν τα διανοήματα εiπεν α-Uτο'iς, πασα

βασιλεία έφ' έαυτην διαμερισθε'iσα έρημουται κ:α! οiκ:ος έπ1.
οiκον πίπτει. 18 εί δε κα1. ό Σαταν&ς έφ' έαυτον διεμερίσθη,
πως σταθήσεται ή βασιλεία α-Uτου; οτι λέγετε έv Βεελζεβο-Uλ
έκβάλλειν με τα δαιμόνια. 19 εί δε έγώ έν Βεελζεβοuλ έκ
βάλλω τα δαιμόνια, οί υίο1. ύμ&ν έν τίνι έκβάλλουσιν; δια τουτο
α-Uτοl ύμ&ν κριταl εσονται. 20 εί δε έν δακτύλφ θεου [έγώ]
έκβάλλω τα δαιμόνια, aρα εφθασεν έφ, ύμ&ς ή βασιλεία του

θεου. 21 οταν ό ίσχυρος καθωπλισμένος φυλάσσn την έαυτου
α-Uλήν, έν είρήνη έστ1.ν τα ύπάρχοντα α-Uτου· 22 έπαν δε
ίσχυρότερος α-Uτου έπελθών νικήση α-Uτόν, την πανοπλίαν

α-Uτου αϊρει έφ' η έπεποίθει και τα σκυλα α-Uτου διαδίδωσιν.

23 ό μη ων μετ' έμου κατ' έμου έστιν, κα! ό μη συνάγων μετ'
έμου σκορπίζει 12 •

11
14 {C} καί αύτό ilv Α' C W Δ Θ Ψ JΙ) 28 180 565 579 597 700 1006
1010 1071 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η] Lecι it" 2 ""' b' r " 2 ' 1 •1 ' 1
νg syr"·" eth geo slav Cyήl 1 "" // οmίι iΨ 75 ΝΑ* 8 L f 1 33 157 205 892 1241

syr'·' cop'"· "''
12

Δ

23

aπn

{Α} σκορπίζει

(see

Μι

12.30)

~) 4 ; (i) 75 it' σκορπίσει) Ν' Α

8 C* D W

f 1 f" 28 157 180 205 565 597 700 1006 1010 1241 1243 1292 1342 1424

1505 Byz [Ε G Η] Lecι it' 2· '"'· b. '· "· r. ''2· 1· '-' 1 vg syr· r." cop"" 00 ""' aπn geo
slav //σκορπίζει με Ν' 2 C 2 L Θ Ψ 33 579 892 l 07 l syr cop"'' eth
15 εiπον ... δαιμόνια Μι 9.34 16 πειράζuvτες . αύτοu Μι 12.3Η: 16. 1: Mk 8. 11:
1Cor l .22 20 δακτύλω θεοί> Εχ 8. 19 21-22 p, Sol 5.4 23 ό μή ών μετ" έμοu ... εστιν
Mk 9.40: Lk 9.50
.
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The Retum of the Unclean
(Μι

246
Spiήt

12.43-45)

24 'Όταν το άκάθαρτον πνεύμα έξέλθn άπο τού άνθρώπου,
διέρχεται δι' άνύδρων τόπων ζητούν άνάπαυσιν καl. μη εύρί
σκον· [τότε] λέγει 13 , Ύποστρέψω είς τον οlκόν μου οθεν έξΤιλθον·

25 καl. έλθον εύρίσκει σεσαρωμένον 14 καl. κεκοσμημένον.
26 τότε πορεύεται καl. παραλαμβάνει ίίτερα πνεύματα πονηρό
τερα έαυτου έπτα κα1. είσελθόντα κατοικεt έκει· κα1. γίνεται τα

εσχατα του άνθρώπου έκείνου χείρονα τών πρώτων.
True Blessedness

27 'Εγένετο δi: έν τφ λέγειν α\Jτον ταύτα έπάρασά τις φωνην
γυνη έκ τού οχλου ε'iπεν α\Jτiρ, Μακαρία ή κοιλία ή βαστάσασά
σε κ:αl. μαστο1. οϋς έθήλασας. 28 αύτος δi: εlπεν, Μενούν
μακάριοι οί άκ:ούοντες τον λόγον του θεού κ:αl. φυλάσσοντες.
The Demand for a S ί ng
(Mt l 2.3R-42: Mk 8.12)

29 Τών δi: οχλων έπαθροιζομένων ηρξατο λέγειν, Ή γενεα
αϋτη γενεα πονηρά έστιν· σημεiον ζητει, κ:αl. σημεiον ού
δοθήσεται αύτΊl εί μη το σημεiον Ίωνα. 30 καθώς γaρ έγένετο
Ίωνας τοις Νινευίταις σημεiον, οϋτως εσται κ:αl. ό υίος τού
άνθρώπου τil γενεξi ταύτη. 31 βασίλισσα νότου έγερθήσεται

ιJ 24 {C} τότε λέγει (see Mt 12.44) 'J.)75 Ν 2 Β L Θ Ξ 070 33 157 579 892
1071 1241 1342 1 184 1292 1514 l 1552 it" 1 syr" cop"·"" Origen'" //λέγει 'J.)45
Ν* Α C D W Δ Ψ .f' f'·' 28 180 205 565 597 700 1006 1010 1243 1292 1424
1505 Byz [Ε G Η] Leι·ι it' 2 '"" "d. Ι. " 2 · '· q. ·' vg syr'" '- Ρ arm eth geo slav REB ευ BJ
NBS ΤΟΒ ΒΤΙ DHH?
14
25 {Β} σεσαρωμένον lj)7 j Ν* Α D W Δ Θ 070 28 157 180 565 597 700
1006 1Ο1 Ο 1071 1241 1292 1424 1505 Byz [Ε G Η] Lect it'"2 ' '"" • "Ιd>"· π2 ··" vg
syr·'-P cσρ~ arm geo 2 (geo' οnιίι including καί) slaν"'" // σχολάζοντα σεσαρω
μένον (see Μι 12.44) Ν 2 Β C L Ξ Ψ f' f'' 33 205 579 892 (1243 1342 syr" w;ι•'
slavm" κα! σεσαρωμένον) it'· '- ' 1 cop"" eth Origen'"

Μι

26 γίνεται ... πριότων Jn 5.14 27 Μακαρία ... σε Lk 1.28. 42. 48 29 Ή γενεiχ ... Ίωνii
16.4 σημείον ζητεί 1Cσr1.22 31 βασίλισσα ... Σολομώνος l Kgs lO.l-10: 2Chr9.1-12
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l l .J2-41

έν τη κρίσει μετa των άνδρων της γενε&ς ταύτης και κατακρινε'i

αύτ~ύς, οτι ~λθεν έκ των περάτων της γης άκουσαι τl~ν σοφίαν
Σολομωνος, καί ίδο\J πλε!ον Σολομωνος &δε. 32 aνδρες Νι

vευ!ται άναστήσονται έν τη κρίσει μετa της γενε&ς ταύτης και
κατακρινο\Jσιν αύτήν· οτι μετενόησαν είς το κήρυγμα Ίωνα, καί

ίδο\J πλε!ον Ίωνα &δε.
The Light of the Body
(Μι

5.15: 6 22-23)

33 Ούδεl.ς λύχνον aψας είς κρύπτην τίθησιν [ούδε ύπο τον
μόδιον] 15 άλλ' έπl. την λυχνίαν' 'ίνα οί είσπορευόμενοι το φως
βλέπωσιν. 34 ό λύχνος του σώματός έστιν ό όφθαλμός σου.
οταν ό όφθαλμός σου άπλους τ~. καί ολον το σωμά σου φωτεινόν
έστιv- έπaν δε πονηρος τ~. και το σ&μά σου σκοτεινόν. 35 σκό
πει ο.Ον μη το φ&ς το έν σοί σκότος έστίν. 36 εί ο.Ον το σ&μά σου
ολον φωτεινόν, μη εχον μέρος τι σκοτεινόv, εσται φωτεινον ολον

ώς οταν ό λύχνος τη άστραπη φωτίζn σε.
The Denouncing of the Pharisees and Lawyers
(Μι

23.1-36: Mk 12.38-40; Lk 20.45-47)

37 'Εν δε τφ λαλησαι έρωτ<;ι αύτον Φαρισα!ος οπως άριστήσn
παρ' αύτφ· είσελθrον δε άνέπεσεν. 38 ό δε Φαρισα!ος ίδrον
έθαύμασεν οτι ού πρ&τον έβαπτίσθη προ του άρίστου. 39 εi
πεν δε ό κύριος προς αύτόν, Νυν ύμε'iς οί Φαρισα!οι το εξωθεν
του ποτηρίου καί του πίνακος καθαρίζετε, το δε εσωθεν ύμ&ν
γέμει άρπαγης καl. πονηρίας. 40 aφρονες, ούχ ό ποιήσας το

εξωθεν καί το εσωθεν έποίησεν;
ι;

33 {C}

ούδiούποτον μόδιον (see Μι

41 πλl,ν τa ένόντα δότε

5.15; Mk 4.21)1(

Α

BC DW ΔΘ

Ψ

!' 1 28 33 157 180 (565 1292 14241890 i\Jor ούδέ) 597 700' 892 1006 1010
107 Ι 1243 1342 1505 Byz [Ε G Η] Lect (121 1 επί fοι· ύπό) it,.,"'·' '· ct.' r. rι2 ι. ,.,ι
syr').rp).h.p•' cop"" (cop""m" η for ούδέ) eth slav (Clement) Origen' 12 (Cyήl);
Ambrose // οιnίt ~45 · 75 L Ξ 070 f' 205 700* 1241 1 387 syr' cop'" aπn geo
Origen) 1' NRSV REB ΤΟΒ
νg

32 uνδρες .. Ίωvii Jon 3.8, ΙΟ
14.1 38 ού ... άρίστου Mt 15.2

33 Mk 4.21: Lk 8.16

37 έρωτi'f ... άvέπεσεν Lk 7.36;

l l .42-51
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έλεημοσύνην, καl ίδου πάντα καθαρa υμιν έστιν. 42 άλλ'
ούαl ύμίν το'iς Φαρισαίοις, οτι άποδεκατουτε το ήδύοσμον κ:αl το

πήγανον καl πaν λάχανον καl παρέρχεσθε τi~ν κρίσιν καl τi~ν
άγάπην του θεου· ταυτα δε i::δει ποιΤjσαι κάκε'iνα μη παρε'iναι 16 •
43 ούαl ύμίν το'iς Φαρισαίοις, οτι άγαπaτε τΤ,ν πρωτοκαθεδρίαν
έν τα'iς συvαγωγαίς καt τους άσπασμους έν τα'iς άγορα'iς.
44 ούα1. ύμ'iν, οτι έστε ώς τα μνημε'iα τΟ: &.δηλα, κα1. οί &.νθρωποι
[οί] περιπατουντες έπάνω ούκ οϊδασιν.
45 Άποκριθε1.ς δέ τις των νομικων λέγει αύτψ, Διδάσκαλε,

ταυτα λέγων καl ήμίiς ύβρίζεις.

46 ό δε εiπεν, Κα1. ύμ'iν το'iς

νομικο'iς ούαί, οτι φορτίζετε τους άνθρώπους φορτία δυσβά
στακτα, καt αύτοl ένl των δακτύλων ύμων ού προσψαύετε το'iς
φορτίοις. 47 ούα1. ύμίν, οτι οίκοδομε'iτε τΟ: μνημε'iα των προ
φητων, οί δε πατέρες ύμων άπέκτειναν αύτούς. 48 aρα μάρ
τυρές έστε κα1. συνευδοκείτε τοίς i::ργοις των πατέρων ύμων, οτι
αύτο1. μεν άπέκτειναν αύτούς, ύμείς δε οίκοδομε'iτε 17 • 49 διa

τουτο κα1. ή σοφία του θεου ε'{πεν, Άποστελω είς αύτους προ
φήτας κα1. άποστόλους, κα\ έξ αύτων άποκτενουσιν κα1. διώ

ξουσιν, 50 'ίνα έκζητηθft το αiμα πάντων των προφητωv το
έκκεχυμένον άπο καταβολΤjς κόσμου άπο τΤjς γενεaς ταύτης,
51 άπο α'ίματος 'Άβελ εως α'ίματος Ζαχαρίου του άπολομένου
μεταξυ του θυσιαστηρίου κα\ του οtκου· ναl λέγω ύμ'iν,
16
42 {8} ταίJτα δf: eδει ποιijσαι l(άl(εΊνα μη παρεΊναι \)) 75 Ν 1 Β* L /1 3 1071
(700 1241 omit δέ, 1241 omit μή ιοο) it"· ""'· <hι. '· '· '· " 2· '- 1· ..,ι vg syr''· •·' wiιh •
(cσp~·"") arm eth geo slav Ambrose Augustine //ταύτα iiδει ποιiΊσαι l(άκ:εΊνα
μη άφιέναι (see Mt 23.23) ('}) 45 Ν* 892 άφείναι) Ν 2 (Α δεί and παραφιέναι) W
Γ 28 157 180 205 565 1006 1010 (1243 ποιε'ίν) 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε
F G Η] Lecff'" AD syr' //ταύτα δf: eδει ποιiΊσαι l(άl(εΊνα μη άφιέναι
(see Mt 23.23) 8 2 C Δ Θ Ψ 0108 33 (579 eδει μοι) 597 Lect"' 11 omit D ίι"
17
48 {Β} οίκ:οδομεΊτε ςp75 Ν Β D L 579 1241 ίt'·"·d.;.ι_,ι syr·' cop"· 00•' // οί
l(ΟδομεΊτε αύτών τΟ: μνημεία Α C W Δ Θ Ψ 0233 28 33 180 565 597 700 892
10061010107112431292 \342(1424μνήματα) l505Byz[EGH]Lecrit"""
'·'·• νg slav (Chrysosιom) ΤΟΒ? (BTI) // οίl(οδομείτε τούς τάφους αύτών f1
(/1 3 οίl(οδομεΊτε after αύτών) 157 205 (aπn) eth geo // gloriamini it'

42 άποδειcατuί>τε ...
2 Chr 24.20-21

λάχανον

Lv 27.30

51

α'ίματος 'Άβελ

Gn 4.8

α'ίματος

οϊκου
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11.52-12.7

έκζητηθήσεται απο τflς γενεaς ταύτης. 52 ουαι υμ'iν τοις
vομικοις, οτι ηρατε τi~ν κλε'iδα της γνώσεως αύτο\. ούκ είσ
ήλθατε κα\. τους είσερχομένους έκωλύσατε. 53 Κάκειθεν
έξελθόντος αύτου ηρξαντο οί γραμματεις κα\. οί Φαρισα'iοι
δειν&ς ένέχειν κα\. άποστοματίζειν αύτον περ\. πλειόνων,
54 ένεδρεύοντες αύτον θηρευσαί τι έκτου στόματος αύτου.
Α

12

Waming against

Hypocήsy

'Εν οtς έπισυναχθεισ&ν των μυριάδων του οχλου, <όστε

καταπατε'iν άλλήλους, ilρξατο λέγειν προς τους μαθητaς αύτου•
πρώτον,b Προσέχετε έαυτο'iς άπο της ζύμης, ilτις έστ\.ν ύπόκρι
σις, των Φαρισαίων. 2 ούδεν δε συγκεκαλυμμένον έστl.ν ο ούκ

άποκαλυφθήσεται καl. κρυπτον ο ού γνωσθήσεται. 3 άνθ' <1ν
οσα έν τft σκοτίq. ε!πατε έν τφ φωτl. άκουσθήσεται, καl. ο προς το
ο-δς έλαλήσατε έν τοις ταμείοις κηρυχθήσεται έπl. των δωμάτων.
Whom
(ΜΙ

ιο

Fear

10.28·31)

4 Λέγω δε ύμ'iν τοις φίλοις μου, μη φοβηθητε άπο τ&ν
άποκτεινόντων το σ&μα κα1. μετa ταυτα μη έχόντων περισσό
τερόν τι ποιflσαι. 5 ύποδείξω δε ύμιν τίνα φοβηθητε· φοβήθητε
τον μετα το άποκτειναι εχοντα έξουσίαν έμβαλειν είς τi~ν
γέενναν. ναl. λέγω ύμ'iν, τουτον φοβήθητε. 6 ούχ\. πέντε στρου
θία πωλουνται άσσαρίων δύο; κα1. εν έξ αύτ&ν ούκ εστιν
έπιλελησμένον ένώπιον του θεου. 7 άλλa καl. αί τρίχες της
κεφαλης ύμrον πασαι ήρίθμηνται. μη φοβεισθε· πολλών στρου
θίων διαφέρετε.

"1 C: NAm• BJ'"' NBSm• ΤΟΒ // as text: ΤΟΒ"'' 11
TQBm<

b

ΝΟ C: NAm• BJ·•• NBSm• ΤΟΒ 11 as ιeχι:

54 Lk 20.20
12.1Προσέχετε ... ΦαρισαίωνΜt16.6;Μk8.Ι5 2 Μι I0.26;Mk4.22:Lk8.17
φοβείσθε Lk 21.18; Ac27.34 πολλών ... διαφέρετε Lk 12.24

7 αί ...
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12.8-19

Confessing Christ before Men
(Μι

10.32-33: 12.32; 10.19-20)

8 Λέγω δε ύμ\ν, πaς ος aν όμολογήση έν έμο! εμπροσθεν των
άνθρώπων, κα! ό υίος του άνθρώπου όμολογήσει έν αύτφ
ί::μπροσθεν των άγγέλων του θεοί>· 9 ό δε άρνησάμενός με
ένώπιον των άνθρώπων άπαρνηθήσεται ένώπιον των άγγέλων
του θεοί>. 10 κα1. πaς ος έρε\ λόγον είς τον υίον του άνθρώπου,
άφεθήσεται αύτφ· τφ δε εiς το aγιον πνεύμα βλασφημήσαντι
ούκ άφεθήσεται. 11 οταν δε είσφέρωσιν ύμaς έπ1. τCις συνα
γωγCις κα1. τCις άρχCις κα1. τCις έξουσίας, μη μεριμνήσητε πως η τί
άπολογήσησθε η τί εtπητε· 12 το γCιρ aγιον πνεύμα διδάξει
ύμaς έν αύτfι τfι roρq. α δε'i εiπε\ν.
The Parable of the Rich Fool

13 Εiπεν δέ τις έκ του οχλου αύτφ, Διδάσκαλε, είπε τφ
14 ό δε

άδελφcp μου μερίσασθαι μετ' έμοίι τΤ~ν κληρονομίαν.

εtπεν αύτφ, 'Άνθρωπε, τίς με κατέστησεν κριτΤ~ν Τι μεριστΤ~ν 1 έφ'
ύμaς; 15 dπεν δε προς αύτούς, Όρaτε κα1. φυλάσσεσθε άπο
πάσης πλεονεξίας, οτι ούκ έν τφ περισσεύειν τιν1. ή ζωΤ~ αύτου

έστιν έκ των ύπαρχόντων αύτφ.

16 Ε'iπεν δε παραβολΤ~ν προς

αύτούς λέγων, Άνθρώπου τινος πλουσίου εύφόρησεν ή χώρα.

17 κα1. διελογίζετο έν έαυτφ λέγων, Τί ποιήσω, οτι ούκ εχω που
συνάξω τούς καρπούς μου; 18 κα! εlπεν, Τούτο ποιήσω, καθ
ελω μου τCις άποθήκας κα1. μείζονας οίκοδομήσω καl. συνάξω
έκε\ πάντα τον σ\τον κα1. τα άγαθά μου 19 και ερω τfι ψυχfι
μου, Ψυχή, εχεις πολλλ άγαθCι κείμενα είς ετη πολλά· άνα-

' 14 {Β} κρ1τήν η μεριστήν <p" Κ Β L 070 f' f'' 33 205 579 700 892 1241
1243 cσρ~""' aπn geo slav Cyril // δtκαστήν η μεριστήν Α W Δ Θ Ψ 0233 180
5655971006101010711292134214241505Bγz[EFGHNQ]Lecι(eth)

Basil Cyril'"" (κρ1τήν or δtκαστήν it'"'· 0·'·'·"2 ·'·'-'·' 1 νg syr"·" cop"" Ambrose
Specu\um Quodvu\tdeus) // iiρχοντα καl δtκαστήν
35) 157 // κρ1τήν D (28 δtκαστήν) it'''d.<d syr·'
Marcion'"'· '" Ten"''"" // μεριστήν cop"'"' Augustine 618

Chromaιius Augustine 218
(see Εχ 2.14; Αcι 7.27,

9 Lk 9.26 10 Mk 3.28-29 11-12 Mk 13.11: Lk 21.12-15 14 τίς ...
Ex2.14:Ac7.27 15Όpίiτε ... πλεονεξίας 1Τm6.9-ΙΟ 19-20Sirll.19

κριτήv

...

ύμίiς
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12.20-27

παύου, φάγε, πίε, εύφραίνου. 20 εiπεν δε αύτφ ό θεός, 'Άφρων,
ταύτn τn νυκτl τΤ,ν ψυχήν σου άπαιτοί>σιν άπο σου· α δε
ήτοίμασας, τίνι εσται; 21 οϋτως ό θησαυρίζων έαυτφ και
μή είς θεον πλουτrον. 2
Care and Anxiety
(Μτ

6.25-34. 19-21)

22 Εiπεν δε προς τους μαθητaς [αύτοί>]3, Διa τοί>το λέγω
ύμ'iv- μη μεριμνίΧτε τn ψυχn τί φάγητε, μηδε τφ σώματι τί
ένδύσησθε. 23 ή γaρ ψυχΤ, πλε'iόν έστιν της τροφης καl το
σώμα του ένδύματος. 24 κατανοήσατε τους κόρακας οτι ού

σπείρουσιν ούδε θερίζουσιν, οΊ'ς ούκ εστιν ταμείον ούδε άπο
θήκη, κα\. ό θεος τρέφει αύτούς πόσφ μίΧλλον ύμε'iς διαφέρετε
τ&ν πετεινών. 25 τίς δε έξ ύμrον μεριμνrον δύναται έπ\. τΤ,ν

ήλικίαν αύτου προσθείναι πηχυν; 26 εί ο\>ν ούδΕ: έλάχιστον
δύνασθε, τί περ\. των λοιπrον μεριμνίΧτε; 27 κατανοήσατε τα
κρίνα πως αύξάνει· ού κοπι~ ούδΕ: vήθει4 • λέγω δε ύμίν, ούδε
Σολομών έν πάση τ11 δόξn αύτου περιεβάλετο ώς εν τούτων.

2
21 {Α} include verse 21 'f.Ψ" ΝΑ Β L W Δ Θ Ψ 070 0233 f' 28 33 157
205565700892* ΙΟΙΟ 1241134214241505Byz[EFGHN'ωQ]Ι253it""'
,_,_urJ_;_,_,, vg syr·'·•·"·"''"'" cop'"""' aπn eth geo slav Origen''""• Basil; Teπullian''•
Ambrose''" Augustine Speculum 11ίιJ('/ιιde1>erse 21 αιιd add τα\ιτα λέγων έφώ
νει, Ό [χων wτα άκούειν άκουέτω !'' 180 579 597 (892' προς τα\ιτα) 1006
(1071 οnιίt τα\ιτα ... έφώνει) 1243 1292 Lect syr""'"'' 11 omit verse 2 Ι D it'· "-'
-' 22 {C} μαθητάς αύτοίJ ΝΑ D L W Δ Θ Ψ 070 0233 f' f'' 28 33 157 180
205 565 579 597 700 892 1006 ΙΟΙΟ 1071 1243 1292 1342 1424 1505 Byz
1
[Ε F G Η Q] (1514 / 1552) it' "" ' •-' η' "1·' ' vg syr· '· Ρ " cop'""" aπn eth geo
slav // μαθητάς 'J) 75 Β 1241 it"'
< 27 {Β} αύξάvει· ού κοπιί?: ούδε νήθει (5·ee Μι 6.28) 'J) 45 75 ΝΑ Β L W Δ Θ
Ψ 070 0233 f' f' 3 28 33 157 180 205 565 (579) 597 700 892 1006 ΙΟ 10 1071
124 Ι 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε (F) G Η Q] Lect it''"''· ω. '·' vg syrP·"
cop';" "'' arrn geo slav // οϋτε vήθει οϋτε ύφαίνει D it1'J. • syr-' eth (Diatessaron''')
(Marcion'" •0 Τ'""""") Clement REB EU BJ ΤΟΒ 11 αύξάνει· ου κοπιί?: οϋτε
2
1
νήθει σϋτε ύφαίνει it"· " "- "' (it' omit κοπιί?: σϋτε)

21 Μι 6.20 24 κατανοήσατε ... αύτούς Ps 147. 9 πύσφ ... πετετ νών Lk 12. 7 27 Σολομών
· .. αύτοu 1 Kgs 10.4-7: 2 Chr 9.3-6

12.28-39
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εί δΕ: έν aγρφ τον χόρτον οντα σήμερον καί αϋριον είς
κλίβανον βαλλόμενον ό θεος οϋτως aμφιέζει, πόσφ μίΊλλον
ύμίΊς, όλιγόπιστοι. 29 καί ύμε'iς μη ζητε'iτε τί φάγητε καί τί
πίητε και μη μετεωρίζεσθε· 30 ταυτα γαρ πάντα τα εθνη του

28

κόσμου έπιζητουσιν' ύμrον δΕ: ό πατηρ οiδεν οτι χρf1ζετε τούτων.

31 πλην ζητε'iτε τi~ν βασιλείαν αύτο\J 5 , καί τα\Jτα προστεθή
σεται ύμ'iν. 32 Μη φοβο\J, το μικρον ποίμνιον, οτι εύδόκησεν ό
πατηρ ύμ&ν δο\Jναι ύμ'iν την βασιλείαν. 33 Πωλήσατε τα
ύπάρχοντα ύμrον καί δότε έλεημοσύνην· ποιήσατε έαυτο'iς
βαλλάντια μη παλαιούμενα, θησαυρον άνέκλειπτον έν το'iς

ούρανο'iς, οπου κλέπτης ούκ έγγίζει ούδΕ: σης διαφθείρει·
οπου γάρ έστιν ό θησαυρος ύμ&ν, έκεΊ καί ή καρδία ύμ&ν

34
"

εσται.

Watchful Serνants
(Mt 24.45-51)

35 'Έστωσαν ύμ&ν αί όσφύες περιεζωσμέναι καί οί λύχνοι
καιόμενοι· 36 καί ύμε'iς ομοιοι άνθρώποις προσδεχομένοις τον
κύριον έαυτ&ν πότε άναλύση έκτων γάμων, 'ίνα έλθόντος καί
κρούσαντος εύθέως άνοίξωσιν αύτφ. 37 μακάριοι οί δο\Jλοι
έκε'iνοι, οϋς έλθών ό κύριος εύρήσει γρηγορο\Jντας άμi~ν λέγω
ύμ'iν οτι περιζώσεται καί aνακλινε'i αύτοi.ις καί παρελθών
διακονήσει αύτο'iς. 38 καν έν τn δευτέρq. καν έν τn τρίτη
φυλακil Ελθη καί εϋρη οϋτως, μακάριοί είσιν έκε'iνοι. 39 το\Jτο
δΕ: γινώσκετε οτι εί iiδει ό οίκοδεσπότης ποίq. roρq. ό κλέπτης

31 {8} αύτοίJ Ν Β D* L Ψ 579 892 1387 it'' cop""" Athanasius // τοίJ
'P's Α D 1 W Δ Θ 070 f1f'J28 33 157 180 205 565 597 700 1006 1010
1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G'"PP Η Ν Q] Lecι it'"'· '· d.o. '· " 2· '· ι.
1
;. '
vgww. '' syr· '· p." ann geo slav Diatessaron''' Marcion"'" '° F.r'r"'"'"'; Tertullian
Ambrose ΒΤΙ DHH // τοίJ θεοί! κα! τήν δικαιοσύνην αύτοίJ (see Μι 6.33) vg"1
eth // omit ;pn
j

θεοί!

... βασιλείαν Lk 22.29; Re 1.6 33 nωλήσατε ... έλεημοσύνην Μι 19.21;
Lk 18.22 35 όσφύες περιεζωσμέναι Εχ 12.11; 1Kgs18.46; 2Kgs4.29; 9.1;
Job 38.3; 40.7; Pr 31. 17; Jr 1. 17; Eph 6.14; 1 Pe 1. 13 λύχνοι καιόμενοι Μι 25.1. 7 36 άν
θρώποις ... αύτiρ Mk 13.35-37 πότε ... αύτψ Μι 25.6 37 περιζώσεται ... αύτοίς Lk 17.7-8;
Jn 13.4 39 ποίςι ... [ρχεται 1 Th 5.2 39-40 Μι 24.43-44
32

Mk

εύδόκησεν

ΙΟ.21;
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12.40-51

ίiρχεται, ούκ 6 αν άφiΊκεν διορυχθfιναι τον ο'iκον αύτου. 40 καl.
ύμείς γίνεσθε ετοιμοι, οτι ωρq. ού δοκε'iτε ό υίος του άνθρώπου

fi

ίiρχεται.

41 Εiπεν δε ό Πέτρος, Κύριε, προς ημας τΤ,ν παραβολην
ταύτην λέγεις η καl. προς πάντας; 42 καl. εlπεν ό κύριος, Τίς
aρα έστl.ν ό πιστος οίκονόμος ό φρόνιμος, ον καταστήσει ό
κύριος έπl. τiΊς θεραπείας αύτου του διδόναι έν καιρφ [το]
σιτομέτριον; 43 μακάριος ό δουλος έκε'iνος, ον έλθών ό κύριος
αύτου εύρήσει ποιουντα οϋτως. 44 άληθως λέγω ύμίν οτι έπl.
πδ:σιν το'iς ύπάρχουσιν αύτου καταστήσει αύτόν. 45 έaν δε
εί'πn ό δουλος έκε'iνος έν τft καρδίq. αύτου, Χρονίζει ό κύριός μου
ίiρχεσθαι, καl. aρξηται τύπτειν το-Uς πα'iδας καl. τaς παιδίσκας,
έσθίειν τε καl. πίνειν καl. μεθύσκεσθαι, 46 flξει ό κύριος του

δούλου έκείνου έν ήμέρq.

fi

ού προσδοκff καl. έν ωρq.

fi

ού

γινώσκει, καl. διχοτομήσει αύτον κα1. το μέρος αύτου μετa των
απίστων θήσει. 47 έκε'iνος δε ό δουλος ό γνο-Uς το θέλημα του
κυρίου αύτου καl. μη έτοιμάσας η ποιήσας προς το θέλημα αύτου
δαρήσεται πολλάς 48 ό δε μη γνούς, ποιήσας δε &ξια πληγων

δαρήσεται όλίγας. παντl. δε φ έδόθη πολύ, πολ-U ζητηθήσεται
παρ' αύτου, καl. φ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αίτήσουσιν
αυτον.

Jesω;

the Cause of Division
(Μι

10.34-36)

49 Πυρ -ίΊλθον βαλε'iν έπl. την γiΊν, καl. τί θέλω εί ilδη άνήφθη.
50 βάπτισμα δε ίiχω βαπτισθfιναι, καl. πως συνέχομαι εως οτου
τελεσθft. 51 δοκείτε οτι είρήνην παρεγενόμην δουναι έν τfι γft;

'39 {Β} ούκ 'μ 75 Ν* (D it'', but oιnit άφijκεv ... αύτοίι) it'·' syr'·' cop'""" '"1'
arm Marcion""· '° τ'"" 11 "" // έγρηγόρησεν ίΧv κα\ ούκ (.1·ee Μι 24.43) Ν 2 (Ν' 157
οιniι iiv) Α Β L W Δ Θ Ψ 070 Γ Jl 1 28 33 180 205 565 579 597 700 892 1006
1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Β_νz [Ε G'"rr Η Ν PQ] Lecr it""' 1• 1• 4
νg sy1-P· "· Ι" 1 cop'"""· ""'""'1eth geo slaν Basil; Niceta
44 έπ\ π&σιv
αυτοv Mt 25.21, 23
Mk 10.38-39 51 δοκεϊτε ... yfi Lk 2. 14

47 Jas 4. 17

50

βάπτισμα

... βαπτισθfιvαι
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ούχί, λέγω ύμίν, άλλ' η διαμερισμόν. 52 εσονται γaρ άπο του
νυν πέντε έν έν1. οϊκφ διαμεμερισμένοι, τρε'iς έπ1. δυσtν και δύο
έπι τρισίν,

53

διαμερισθήσονται πατηρ έπι υίφ
και υίος έπt πατρί,
μήτηρ έπ1. τΤ~ν θυγατέρα
και θυγάτηρ έπι τi~ν μητέρα,

πενθερa έπι τi~ν νύμφην αύτής
και νύμφη έπι τi~ν πενθεράν.
Disceming the Time
(Μι

16.2-J)

54 'Έλεγεν δε και τοίς οχλοις, 'Όταν ϊδητε [τi~ν] νεφέλην
άνατέλλουσαν έπι δυσμών, εύθέως λέγετε οτι 'Όμβρος Ερχεται,
και γίνεται οϋτως 55 κα1. οταν νότον πνέοντα, λέγετε οτι
Καύσων εσται, και γίνεται. 56 ύποκριταί, το πρόσωπον της
γης και του ούρανου οϊδατε δοκιμάζειν, τον καιρον δε τουτον
πώς ούκ οϊδατε δοκιμάζειν 7 ;
Settling

wiιh Υ our
ίΜt

Accu,er

5 25-26)

57 Τί δε κα1 άφ' έαυτών ού κρίνετε το δίκαιον; 58 ώς γaρ
ύπάγεις μετa του άντιδίκου σου έπ, aρχοντα, έν τn όδψ δος
έργασίαν άπηλλάχθαι άπ' αύτου, μήποτε κατασύρn σε προς τον
κριτήν, και ό κριτής σε παραδώσει τφ πράκτορι, και ό πράκτωρ
σε βαλεί είς φυλακήν. 59 λέγω σοι, ού μη έξέλθnς έκείθεν, εως
και το εσχατον λεπτον άποδψς.

7
56 {8} πως ούκ οϊδατε δοκιμάζειv 1) 7; Ν 8 L Θ (070 δοκιμάζετε {sic]) 33
892 1241 syr'"n' cop'·''""·"" (it" 2 ·' syr' cop'""''· "'""" Marcion οmίτ πώς) eth //πως ού
δοκιμάζετε 1)4 ; Α W Δ Ψ 0233 f' f" 28 157 180 205 565 579 597 700 1006
101010711243 129213421424By~[EGHN]Lecιit'"'·'"vgsyr"·harmgeo
slav"" Basil; Hesychius-Salonitan REB // ού δοκιμάζετε D 1505 ίt 0 · '·"·'· '·' 1 syr
s]avm~~

53 Mic 7.6 54-56

Μι

16.2-3
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Repent or

13

13.Ι-9

Peήsh

Παρfισαν δέ τινες έν αύτφ τίρ καιρίρ άπαγγέλλοντες αύτίρ

περι τών Γαλιλαίων @ντο αtμα Πιλ&τος rμιξεν μετa τών θυσιών
αύτών. 2 και άποκριθεις εiπεν αύτοίς, Δοκείτε οτι οί Γαλι
λαίοι οtτοι άμαρτωλο\. παρa πάντας τους Γαλιλαίους έγένοντο,
οτι ταύτα πεπόνθασιν; 3 ούχί, λέγω ύμίν, άλλ' έaν μη μετα
νοfιτε πάντες όμοίως άπολείσθε. 4 η έκείνοι οί δεκαοκτώ έφ'
οϋς rπεσεν ό πύργος έν τίρ Σιλωaμ και άπέκτεινεν αύτούς,
δοκείτε οτι αύτοι όφειλέται έγένοντο παρa πάντας τους άν
θρώπους τους κατοικούντας 'Ιερουσαλήμ; 5 ούχί, λέγω ύμίν'
άλλ' έaν μη μετανοfιτε πάντες ώσαύτως άπολείσθε.
The Parable of the Barren Fig

Τ ree

6 'Έλεγεν δe ταύτην την παραβολήν· Συκfιν εtχέν τις πεφυ
τευμένην έν τφ άμπελώνι αύτού, και ήλθεν ζητών καρπον έν
αύτn καt ούχ εtρεν. 7 εtπεν δε προς τον άμπελουργόν, Ίδου
τρία rτη άφ' ot rρχομαι ζητών καρπον έν τi1 συκ:il ταύτη και ούχ
εύρίσκω· rκκοψον [ο-δν] 1 αύτήν, ίνατί κα\. τi~ν γfιν καταργεί;
ό δε άποκριθεtς λέγει αύτφ, Κύριε, &φες αύτην και τούτο το
ετος, εως οτου σκάψω περι αύτην και βάλω κόπρια, 9 κaν μεν
ποιήση καρπον είς το μέλλον· εί δε μή γε 2 , έκκόψεις αύτήν.

8

1 7 {C} Εκκοψον οi'ιν ςp 75 Α L Θ Ψ 070 0233 Γ) 33 579 892 1071 /292
1514it'·'"'·"·•·'· 112 ·'· '·"-' 1 νg syr" cop"'·"" arm eth slav Ambrose // εκκοψον Ν Β D W
Δ f' 28 157 180 205 565 597 700 1006 1010 1241 1243 1292 1342 1424
1505 By~ [G Η Ν] Lecι it•·• syr·'·• geo Diatessaron'Y' Origen Peter-Alexandria
Basil Cyril; Jerome Augustine NIV NRSV REB EU BJ ΤΟΒ
2 9 {Β} είς το μέλλον- εi δΕ: μή γε ςp 75 Ν Β L (070 μέλλον, άφήσεις) 33•••
579 892 1241 1243 cop" "" (eth) Cyril // εi δΕ: μή γε, εiς το μέλλον ςp45 ''d Α D
W Δ Θ Ψ 0233 f' f' 3 28 157 180 205 565 597 700 1006 1010 1071 1292
1342 (1424) 1505 Byz [G Η Ν] Lecι it'·'"' •' "·'·'· ''2· '· 1·• vg syr·'·P-~ arm geo slav
Peter-Alexandria Titus-Bostra; Ambrose

l Γαλιλαίων ... αύτ&ιν Ac 5.37 2
Ps 7.12 5 έaν ... άπολείσt'Ιε Ps 7.12
8 iiφες ... [τος 2 Pe 3.9. 15

Δοκείτε

... πεπόνt'Ιασιν Jn 9.2 3 i:ixν ... άπολείσt'Ιε
6 Συκijν ... d.ρεν Hab 3.17; Μι 21.19; Mk 11.13
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13.\0-19

The

He<ιling

of a

Cήppled

Woman on the Sabbath

10 "Ην δε διδάσκων έν μιCf τών συναγΟΥyών έν το'iς σάββασιν.
κα'ί ίδου γυνη πνευμα ifχουσα άσθενείας ifτη δεκαοκτrο και

11

iιν συγκύπτουσα και μη δυναμένη άνακύψαι είς το παντελές.
12 ίδών δε αύτην ό Ίησους προσεφώνησεν καl. εtπεν αύτn,
Γύναι, άπολέλυσαι της άσθενείας σου, 13 καl. έπέθηκεν αύτΤl
τaς χε'iρας καl παραχρημα άνωρθώθη και έδόξαζεν τον θεόν.
14 άποκριθεlς δε ό άρχισυνάγωγος, άγανακτών οτι τφ σαββάτφ
έθεράπευσεν ό Ίησους, ελεγεν τφ οχλφ οτι "Εξ ήμέραι είσιν έν

αtς δε'i έργάζεσθαι· έν αύτα'iς ο.Ον έρχόμενοι θεραπεύεσθε και
μη τη ήμέρq. του σαββάτου.

15 άπεκρίθη δε αύτφ ό κύριος και

εtπεν, Ύ ποκριταί, ίtκαστος ύμών τφ σαββάτφ ού λύει τον βουν
αύτου η τον ονον άπο της φάτνης και άπαγαγών ποτίζει;

16 ταύτην δε θυγατέρα Άβραaμ ο.Οσαν, Τ1ν εδησεν ό Σατανάς
ίδο-U δέκα κα! όκτώ ετη, ούκ εδει λυθηναι άπο του δεσμου

τούτου τn ήμέρq. του σαββάτου; 17 και ταυτα λέγοντος αύτου
κατnσχύνοντο πάντες οί άντικείμενοι αύτφ, και πας ό οχλος
Εχαιρεν έπι πiiσιν το'iς ένδόξοις το'iς γινομένοις ύπ' αύτου.
The

Parαble~

of the Mustard Seed and the
(Μι

Leaνen

13.31-33; Mk4.3U-32)

18 'Έλεγεν ο.Ον, Τίνι όμοία έστίν ή βασιλεία του θεοί> και
τίνι όμοιώσω αύτήν; 19 όμοία έστιν κόκκφ σινάπεως, ον
λαβών &νθρωπος εβαλεν είς icilπoν έαυτου, και ηϋξησεν και
έγένετο είς δένδρον\ καl. τα πετεινa του ούρανου κατεσκήνωσεν
έν τοις κλάδοις αύτου.

19 {Β} είς δένδρον ~ 7 j Ν Β L 070 (892 ώςfοr είς) 1241 it' cop"''' // δέν
D it•·• 2 ·b.o.rr2 .ιι.τ 1 syι<·'·•"' cop~ Ambrose Maximus arm geo //δένδρον μέγα
f' / 859 it'·'·• syr" eth // είς δένδρον μέγα ti45 Α W Δ Θ Ψ 0233 f" 28 33 157
3

δρον

180 205 565 579 597 700 1006 1010 1071 1243 1292 1342 (1424 1514 ώς
for είς) 1505 By~ [Ε F G Η Ν] Leι·ι it'"' νg syr" cop"""' slaν
14

άγανακτ&ν

Ίησοi:Jς Μι

12.10; Mk3.2; Lk6.7; Jn5.l6; 7.23; 9.14, 16 ''Εξ ...
15 i'καστος ... ποτίζει Lk 14.5 16 ι'\υγατέρα Άβραάμ
Dn 4.12, 21; Eze 17.23; 31.6

σαββάτου Εχ 20. 9-10; Οι 5. 13- 14

Lk 19.9

19

πετεινi:ι

...

αύτοi:J
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ι 3.20-29

20 Κα1. πάλιν εiπεν, Τίνι όμοιώσω τΤ,ν βασιλείαν του θεου;

21

όμοία έστl.ν ζύμτι fiν λαβουσα γυνΤ, [έν ]έκρυψεν είς άλεύ

ρου σάτα τρία eως o-L έζυμώθη ολον.
The
(Μι

Naπow

Door

7.13-14, 21-23)

22 Κα1. διεπορεύετο κατιΧ πόλεις κα\. κώμας διδάσκων κα1.
πορείαν ποιούμενος είς 'Ιεροσόλυμα. 23 εiπεν δέ τις αύτψ,
Κύριε, εί όλίγοι οί σφζόμενοι; ό δ( εlπεν προς αύτούς,
Άγωνίζεσθε είσελθεiν διCι της στενfις θύρας, οτι πολλοί,
λέγω ύμiν, ζητήσουσιν είσελθε1ν κα1. ούκ ίσχύσουσιν. 25 άφ'

24

ob &ν έγερθft ό οίκοδεσπότης κα\. άποκλείσn τΤ,ν θύραν κα1.
&.ρξησθε εξω έστάναι κα\. ιφούειν τΤ,ν θύραν λέγοντες, Κύριε,
&.νοιξον ήμiν, κα\. άποκριθε1.ς έρεi ύμ1ν, Ούκ οtδα ύμας πόθεν
έστέ. 26 τότε &ρξεσθε λέγειν, Έφάγομεν ένώπιόν σου κα\.
έπίομεν κα\. έν ταiς πλατείαις ήμ&ν έδίδαξας 27 κα\. έρεi
λέγων ύμiν4, Ούκ οtδα [ύμίJ:ς] πόθεν έστέ 5 • άπόστητε άπ' έμου
πάντες έργάται άδικίας. 28 έκε1 εσται ό κλαυθμος κα1. ό
βρυγμος τ&ν όδόντων, οταν οψησθε Άβραaμ κα1. ΊσαCικ κα1.
'Ιακώβ καl. πάντας τους προφήτας έν ή1 βασιλείι;ι του θεου, ύμας
δε έκβαλλομένους εξω. 29 και ΤΊξουσιν άπο άνατολ&ν και

(/ 1074) Ι 1552 // έρεί, Λέγω
180 565 597 700 1006 \Ο 10
1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η Ν] Lect ίtd (syr' 1·'"'' έρεί,
2
ΆμΤ,ν λέγω ύμίν) syΓ' aπn eth slaν REB EU // έρεί ύμίν !( 579 1292 it" ' '"'· b '· '·
2
1
'· ιτ "· · ""' νg syri' cop""'"r' geo Lucifer Ambrose Faustus-Mileνis // έρεί 1524
cophoP'
5
27 {C} Ούκ οίδα ύμiiς πόθεν έστέ (Δ·ee J 3.25) !( Α W Δ Θ Ψ 0233 f' J'J
28 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1243 1292 1342 1424
1505 Byz [Ε G Η Ν] Lecι it'·'2·'"'·'·'·""' νg syr'·'·•·"·""' cop''""" aπn eth geo slaν
2'~ epistle of Clement Origen Didymus // ούκ οlδα ύμiiς 61 Diatessaron Basil
Cyril // ούκ οίδα πόθεν έστέ ~75 Β L 070 157 1241 it"·'' 2-'-' Lucifer Ambrose
Faustus-Mileνis EU? // ούδέποτε εlδον ύμiiς D it"· 1' 1
4

27 {C}

ύμίν ~ 75 ' Α

έρεί λέγων ύμίν ~ 75 ' Β 205 892 / 859
D L W Δ Θ Ψ 070 0233 f' f' 1 28 157

24 Άγωvίζεσθε ... θύρας 1Tm6.12: Mk ΙΟ.25 25 άποκ:λείσn ... έστέ Mt 25.10-12
27 άπόστητε ... άδικ:ίας Ps 6.8 28-29 Mt 8.11-12 29 j]ξουσιv ... νότου Ps 107.3
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δυσμrον καl άπο βορρa καl νότου καl άνακλιθήσονται έν ή1
βασιλείςι του θεοί>. 30 κα1. ίδου είσ1.ν εσχατοι o'i εσονται
πρ&τοι κα1. είσ1.ν πρ&τοι οΊ εσονται εσχατοι.
The Lament over Jerusalem
(Μι

23.37-39)

31 'Εν αυτη τfι rορςι προσfιλθάν τινες Φαρισαtοι λέγοντες
αύτφ, 'Έξελθε κα1. πορεύου έντεί>θεν, οτι Ήρφδης θέλει σε
άποκτειναι. 32 κα1. εlπεν αύτο'iς, Πορευθέντες εϊπατε τfι άλώ
πεκι ταύτn, Ίδου έκβάλλω δαιμόνια κα1. ίάσεις άποτελ& σήμε
ρον κα1. α-Uριον καl τfι τρίτη τελειοί>μαι. 33 πλΤ,ν δει με
σήμερον καl α-Uριον καl τfι έχομένn πορεύεσθαι, οτι ούκ
ένδέχεται προφήτην άπολέσθαι (ξω 'Ιερουσαλήμ. 34 Ίερου
σαλΤ,μ 'Ιερουσαλήμ, ή άποκτείνουσα τους προφήτας κα1. λιθο
βολούσα τους άπεσταλμένους προς αύτήν' ποσάκις ήθέλησα
έπισυνάξαι τa τέκνα σου ον τρόπον ορνις τΤ,ν έαυτf\ς νοσσιaν
ύπο τaς πτέρυγας, καl ούκ ήθελήσατε.• 35 ίδο-U άφίεται ύμιν ό

οlκος ύμ&ν 6 • λέγω [δΕ:J ύμ'iν, ου μη ϊδητέ με εως [Τ\ξει οτε] εϊπητε7 ,
Εύλογη μένος ό έρχόμενος έν όνόματι κυρίου.
6 35 {Β} ύμ&ν 'J) 45 'id 7 ' ΝΑ Β L W f' 565 (579) 597 1006 1010 1243 1292
ByzP' Lecff'' ίι'"'·" ''2·' vgw•." syr' cop"· ""'' aπn slaν Epiphanius; Augusιine // ύμ&ν
€ρημος. (see Μι 23.38) D Δ Θ Ψ f' 3 28 33 (157 ύμ&ν iίρημος ύμϊν) 180 205
700 892 1071 1241 1342 1424 1505 Byz'' [Ε G Η Ν] Lecff"AD iι"·""d.f.'"'' vg<'
syr' Ρ" cop""'' geo NIV EU ΒΤΙ
7
35 {C} [ως ilξει οτε ε\πητε D (fiξει ή ήμέρα ίt'·" 'syr·") //[ως &ν fiξη οτε
ε\πητε ψ 180 565 597 700 1006 1292 1505 Byz'' [Ε G (Η 176 οτι)] Lecff"·AD

ίι""'· 1 ''·'·'" ).Ι·""' vg slaν"'" Augusιine // i:ως aν fiξει (itacίsιnfor ilξη?) οτε εϊπητε

2

Α Ν

οταν) 1243 1342 1424 Byz"' Lecff'' Cyril'"n // i:ως εί'πητε
Β (Κ i:ως οτε εί'πητε) L 892 NIV // i:ως aν εΪπητε ':)) 7' Ν f" 1 157 205 1010
1071 1292 112 /514Ι1552 (Epiphanius) (i:ως or ίίως av it"; νg"'' cop""n"·'''
aπn eth geo slav"'") // άπ' aρτι (ως av εϊπητε (see Μι 23.39) Θ 1241 1950
cop"'"'"·"" 11 άπ' aρτι ίίως Ciν ilξει οτε εϊπητε Δ
':))

W 28 (579 fiξει

45

'34 Question: TR
29
ύμών

άνακλιθήσονται ... θεοϋ Lk 14.15 30 Μι 19.30; 20.16; Mk 10.31
1 Kgs 9.7-8; Jr 12.7: 22.5 Εύλογημένος ... ιcυρίου Ps 118.26

35

άφίεται

...
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14.1-12

The Healing of the Man with Dropsy

14

Και έγένετο έν τφ έλθε'iν αύτον είς οl:κόν τινος τών

άρχόντων [τών] Φαρισαίων σαββάτφ φαγε'iν aρτον και αύτοι

ησαν παρατηρούμενο~ αύτόν. 2 και ίδου aνθρωπός τις ΤΊν
ύδρωπικος εμπροσθεν αύτοί:ι. 3 και άποκριθε\ς ό Ίησοί:ις εiπεν
προς τους νομικους κα\ Φαρισαίους λέγων, 'Έξεστιν τφ σαβ
βάτφ θεραπευσαι η ου; 4 οί δε ήσύχασαν. κα1. έπιλαβόμενος

iάσατο αύτον κα1. άπέλυσεν. 5 και προς αύτους εiπεν, Τίνος
ύμών υίος η βοί:ις 1 είς φρέαρ πεσε'iται, κα1. ούκ ε-Uθέως άνα

σπάσει αύτον έν ήμέρςι: του σαββάτου;
άνταποκριθfιναι προς ταί:ιτα.
Α

Les.on

ιο

6 και ουκ ϊσχυσαν

Guests and a Host

7 'Έλεγεν δε προς τους κεκλημένους παραβολήν, έπέχων πώς
τίχς πρωτοκλισίας έξελέγοντο, λέγων προς αύτούς, 8 'Όταν
κληθilς ύπό τινος είς γάμους, μη κατακλιθilς είς την πρω
τοκλισίαν' μήποτε έντιμότερός σου

nκεκλημένος ύπ' α-Uτοί:ι,

9 και έλθών ό σε κα1. α-Uτον καλέσας έρε'i σοι, Δος τούτφ τόπον,

και τότε aρξn μετa αίσχύνης τον εσχατον τόπον κατέχειν.
άλλ' οταν κληθilς, πορευθεις άνάπεσε είς τον εσχατον
τόπον, 'ίνα οταν ελθ-n ό κεκληκώς σε έρε'i σοι, Φίλε, προσ
αvάβηθι άvώτερον· τότε εσται σοι δόξα ένώπιον πάντων τών
συνανακειμένων σοι. 11 οτι πiiς ό ύψών έαυτον ταπεινωθή
σεται, και ό ταπεινών έαυτον ύψωθήσεται. 12 'Έλεγεν δε κα1.
τψ κεκληκότι αύτόν, "Οταν ποιilς aριστον η δε'iπνον, μη φώνει
τους φίλους σου μηδε τους άδελφούς σου μηδε τους συγγενε'iς

10

1
5 {Β} υίός η βο\Jς '}.'>" 7' (Α 700 1006 ό υίός) Β W Δ 28 180 565 ΙΟΙΟ
1243 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η Ν] Leι-t (1184 υίός ύμi!:ιν) it' '" syr" " cορ~
geo // ονος i\ βο\Jς Ν L Ψ f' f" 33 157 205 579 597 892 ΙΟ7 Ι 1241 1292 1524
1547 it' '"'· 0·'·"2· 1·1·• 1 νg syrω·P' 1 cop"°·''" aπn (eth) slav // ονος υίός η βους Θ
(syr υίός i\ βο\Jς i\ ονος) //πρόβατον η βο\Jς D it"

l έν ... aρτον Lk 11.37 3 Ίησοί\ς ... oiJ Lk 6.9 5 Mt 12.11; Lk 13.15
7 πρωτοκλισίας έξελέγοντο Μτ 23.6 8-10 Pr 25.6-7 11 Μι 23.12; Lk 18.14

6 Mt 22.46

14.13-23
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σου μηδε γείτονας πλουσίους, μήποτε και αύτοl. άντικαλέσωσίν
σε καl. γένηται άνταπόδομά σοι. 13 άλλ' οταν δοχ-!~ν ποιnς,
κάλει πτωχούς, άναπείρους, χωλούς, τυφλούς 14 καl. μακά
ριος εση, οτι ούκ εχουσιν άνταποδο-Uναί σοι, άνταποδοθήσεται
γάρ σοι έν τn άναστάσει των δικαίων.
The Parable of the Great Banquet
(Μι

22.1-10)

15 Άκούσας δέ τις τ&ν συνανακειμένων τα\Jτα εlπεν αύτφ,
Μακάριος οστις φάγεται aρτον έν τn βασιλείq. του θεου. 16 ό
δε εlπεν αύτφ, 'Άνθρωπός τις έποίει δε'iπνον μέγα, καl. έκάλεσεν
πολλο-Uς 17 καl. άπέστειλεν τον δο\Jλον αύτου τn roρq. του
δείπνου είπε'iν το'iς κεκλημένοις, 'Έρχεσθε, οτι ilδη ετοιμά
έστιν 2 • 18 καl. ilρξαντο άπο μιας πάντες παραιτε'iσθαι. ό πρώ
τος εlπεν αύτφ, Άγρον ήγόρασα και εχω άνάγκην έξελθrον ίδε'iν

αύτόν· έρωτω σε, εχε με παρητημένον. 19 καl. ετερος εlπεν,
Ζεύγη βοών ήγόρασα πέντε καl. πορεύομαι δοκιμάσαι αύτά·

έρωτώ σε, εχε με παρητημένον. 20 και ετερος εlπεν, Γυνα'iκα
Εγημα καl. διeχ το\Jτο ού δύναμαι έλθε"iν. 21 καl. παραγενόμενος
ό δο\Jλος άπήγγειλεν τφ κυρίφ αύτου τα\Jτα. τότε όργισθεις ό

οίκοδεσπότης εlπεν τφ δούλφ αύτου, 'Έξελθε ταχέως είς τeχς
πλατείας κα1. pύμας της πόλεως κα\. τους πτωχο-Uς κα\. άναπεί

ρους και τυφλο-Uς καί χωλο-Uς είσάγαγε ιi~δε. 22 και εlπεν ό
δο\Jλος, Κύριε, γέγονεν ο έπέταξας, κα1. ετι τόπος έστίν. 23 κα\.
εlπεν ό κύριος προς τον δο\Jλον, 'Έξελθε εiς τιΧς όδο-Uς καl.

φραγμο-Uς και άνάγκασον είσελθε'iν, 'ίνα γεμισί}Ίl μου ό οiκος

// iiτοιμά είσιν 1})75 Ν"· 2 L Θ 579 // iiτοιμά
11074 είσιν) Α W Δ Ψ 0233 f' f 13 28 157 180 205 565 597
700 892 ΙΟΟ6 ιοιο ΙΟ71 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η Ν Ρ]
Lect it'"'d.r.,τ νg aπnm~ geo s\aν Cyril GNB? REB EU LB BJ ΒΠ //πάντα
iiτοιμά έστιν D it'·' ann"'" Speculum
2 17 {C} iiτοιμά έστιν Β ίtb·'· rr2. •.τ..

έστιν πάντα (Ν'

14 άναστάσετ των δικαίων Jn 5.29
1 Cor 7.33

15 φάγεται ... θεο\J Lk 13.29 20 Γυναίκα ... έλθε!ν
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14.24-35

λέγω γaρ ύμ'iν οτι ούδεlς των άνδρrον έκείνων των κεκλη
μένων γεύσεταί μου του δείπνου.

24

The Cost of Discip1eship
(Μτ

10.37-38)

25 Συνεπορεύοντο δέ αύτφ οχλοι πολλοί, καl στραφεl.ς ε'iπεν
προς αύτούς, 26 Εϊ τις Ερχεται πρός με καl ού μισε! τον πατέρα
έαυτου καl. τi~ν μητέρα καl τi~ν γυνα!κα καl τα τέκνα καl τους
άδελφο-Uς καl τaς άδελφaς ετι τε και τl~ν ψυχi~ν έαυτου, ού

δύναται εlναί μου μαθητής. 27 οστις ού βαστάζει τον σταυρον
έαυτου και ερχεται όπίσω μου, ού δύναται ε'iναί μου μαθητής.

28

τίς γaρ έξ ύμrον θέλων πύργον οiκοδομησαι ούχl πρώτον

καθίσας ψηφίζει τl~ν δαπάνην, εi Εχει είς άπαρτισμόν; 29 'ίνα
μήποτε θέντος αύτου θεμέλιον καl μη ίσχύοντος έκτελέσαι
πάντες οί θεωρο1Jντες &ρξωνται αύτφ έμπαίζειν

30

λέγοντες

οτι ΟiJτος ό &νθρωπος ηρξατο οίκοδομε'iν καl ούκ ϊσχυσεν
έκτελέσαι. 31 η τίς βασιλε-Uς πορευόμενος έτέρφ βασιλε'i
συμβαλε!ν είς πόλεμον ούχl καθίσας πρώτον βουλεύσεται εί
δυνατός έστιν έν δέκα χιλιάσιν ύπαντilσαι τφ μετa εϊκοσι
χιλιάδων έρχομένφ έπ. αύτόν; 32 εί δέ μή γε, ετι αύτου πόρρω
οντος πρεσβείαν άποστείλας έρωτί;ι τa προς είρήνην. 33 οϋτως
ο-δν πας έξ ύμrον ος ούκ άποτάσσεται π&σιν το!ς έαυτου

ύπάρχουσιν ού δύναται εiναί μου μαθητής.
Tasteless Salt
(Μτ

5. Ι 3: Mk 9.50)

34 Καλον ο-δν το i:iλας έaν δέ καl το i:iλας μωρανθfl, έν τίνι
άρτυθήσεται;

35

ο1Jτε είς γilν ουτε είς κοπρίαν ε1Jθετόν έστιν,

Εξω βάλλουσιν αύτό. ό Εχων c'bτα άκούειν άκουέτω.

26 μισεί . . . έαυτοϋ Οι 33.9: Μι 16.24: Mk Η.34;
26-27 Μι 10.37-38 27 Μι 10.38: 16.24: Mk 8.34; Lk 9.23
13.9: 13.43; Mk 4.9. 23: Lk 8.8

Lk 9.23: 18.29: Jn 12.25
35 ό ... άκουέτω Μι 1 l.15;
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The Parable of the Lost Sheep
(Μι

15

18.12-14)

"Ησαν δέ αύτφ έnίζοντες πάντες 1 οί τελώναι κα1. οί

άμαρτωλο1. άκούειν αύτοίJ. 2 κα1. διεγόγyυζον οϊ τε Φαρισαiοι
κα1. οί γραμματεΊς λέγοντες οτι άηος άμαρτωλους προσδέχεται

καl συνεσθίει αύτοΊς. 3 εtπεν δέ προς αύτο-\:ις τΤ~ν παραβολΤ~ν
ταύτην λέγων, 4 Τίς &νθρωπος έξ ύμ&ν εχων έκατον πρόβατα
καt άπολέσας έξ αύτ&ν εν ού καταλείπει τα ένενήκοντα έννέα έν
τn έρήμφ καt πορεύεται έπt το άπολωλΟς ίfως εϋρn αύτό; 5 κα1.
εύρι:Ον έπιτίθησιν έπl τους ώμους αύτου χαίρων 6 καt έλθι:Ον
είς τον οiκον συγκαλεΊ τους φίλους κα1. τους γείτονας λέγων

αύτοiς, Συγχάρητέ μοι, οτι εbρον το πρόβατόν μου το άπολωλός.

7 λέγω ύμιν οτι οϋτως χαρa έν τφ ούρανψ εσται έπl ένl
άμαρτωλψ μετανοοί>ντι η έπl ένενήκοντα έννέα δικαίοις οϊτινες
ού χρείαν εχουσιν μετανοίας.
The Parable of the Lost Coin

8 'Ή τίς γυν1, δραχμaς εχουσα δέκα έaν άπολέσn δραχμην
μίαν, ούχl ί:Χπτει λύχνον κα1. σαροΊ τΤ~ν οίκίαν καl ζητεt έπιμελ&ς
ίfως αL εϋρn; 9 κα1. εύροί>σα συγκαλεΊ τaς φίλας καl γείτονας
λέγουσα, Συγχάρητέ μοι, οτι ε{φον τi~ν δραχμην flν άπώλεσα.

10 οϋτως, λέγω ύμΊν, γίνεται χαρa ένώπιον τών άnέλων του
θεοί> έπ1. έν1. άμαρτωλψ μετανοοί>ντι.
The

Paι·able

of the Lost Son

11 ΕΤπεν δέ, 'Άνθρωπός τις ε'iχεν δύο υίούς. 12 καl εΤπεν ό
νεώτερος αύτ&ν τψ πατρί, Πάτερ, δός μοι το έπιβάλλον μέρος

' 1 {Α} πάντες <})75 ΝΑ Β D Δ Θ Ψ f1!1'28 157 180 205 565 597 700 892
10061010124112431292134214241505Bγz[EGHN]Lectit"d.e.ι.ιr'.;_,ι

syr" ann

slaν

Cyril''m; Jerome // tι·αιι.ψο.~e πάντες hefore έyγίζοντες L (579 πάν
1071 (geo') (Cyήl) // οιιιίι W ίt'"'·"·'·ι." vg syr·'·P cop"m' elh

τες οί τελίΟναι)

GNB?
2 LkS.30

4

πορεύεται

..

αύτό

Eze34.ll, 16: Lk 19.10
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15.13-22

τfiς ουσίας. ό δε διε1λεν αύτο'iς τον βίον. 13 κα ί μετ' ού πολλάς
ημέρας συναγαγmν πάντα ό νεώτερος υίος άπεδήμησεν εiς

χώραν μακράν καί έκει διεσκόρπισεν την ουσίαν αυτου ζων
άσώτως. 14 δαπανήσαντος δε αύτου πάντα έγένετο λιμος
ίσχυρά κατά την χώραν έκείνην, καί αυτος ilρξατο ύστερε"ί
σθαι. 15 καί πορευθείς έκ:ολλήθη ένί των πολιτων της χώρας
έκείνης, καί επεμψεν αυτον είς τους άγρους αυτου βόσκειν

χοίρους,
i\σθιον

16 κ:αί έπεθύμει χορτασθηναι έκ 2 των κερατίων ών
οί χο"ίροι, καί ουδείς έδίδου αύτφ. 17 είς έαυτον δε

έλθmν iίφη, Πόσοι μίσθιοι του πατρός μου περισσεύονται aρτων,

έγm δε λιμίρ ώδε άπόλλυμαι.

18 άναστάς πορεύσομαι προς τον

πατέρα μου καί έρω αύτίρ, Πάτερ, ημαρτον εiς τον ούρανον καί
ένώπιόν σου, 19 ούκέτι είμί &ξιος κληθηναι υίός σου· ποίησόν
με ώς Ενα των μισθίων σου. 20 καί άναστάς ilλθεν προς τον

πατέρα έαυτου. ετι δε αύτου μακράν άπέχοντος εtδεν αύτον ό
πατηρ αύτου καί έσπλαγχνίσθη καt δραμmν έπέπεσεν έπ\. τον

τράχηλον αύτου καί κατεφίλησεν αύτόν.

21 εtπεν δε ό υίος

αύτίρ, Πάτερ, +\μαρτον είς τον ούρανον καt ένώπιόν σου, ούκέτι

είμί &ξιος κληθηναι υίός σου. 3 22 εtπεν δε ό πατ1)ρ προς τους
δούλους αύτου, Ταχυ έξενέγκατε στολην την πρώτην καί
ένδύσατε αύτόν, καl. δότε δακτύλιον είς την χε1ρα αύτου καί
2 16 {Β} χορτασθijναι έκ iJ-'75 Ν Β D L f' f') 579 (1241 άπό) 1547 ir'·''
syr'''·P' 1 cop" eth slaν""' (Cyril); Augustine // γεμίσαι τήν κοιλίαν αύτοίJ άπό Α
Δ Θ Ψ 28 157 180 205 565 597 700 892 1006 1010 1071 1243 1292 1342
1424 1505 Byz [G Η Ν Ρ Q] Leι·ι it''1· '"'· "·'· rr2. '· '"'' νg syr' Ρ·' copb<• arm geo< 2>
slaν'"" CyriJ"m; Ambrose Chromatius Jerome NIV REB LB BJ ΤΟΒ ΒΤΙ //
γεμίσαι τήν κοιλίαν καί χορτασθijναι άπό W
) 21 {Α} υίός σου. iJ-' 75 Α L W Δ Θ Ψ Γ f') 28 157 205 565 579 597 892
1010 1071 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η Ν Ρ Q] Lect it' ''' b.c· .•. r.n 2 .•.
1
1
'· '· ' νg syr·'· p. r• cop"' ""arm geo Titus-Bostra Apostolic Constitutions Hesychius;
Jerome Augustine"' // υίός σου. ποίησόν με ώς (να των μισθίων σου.
(see 15.19) Ν Β (Dσου υίός.) 33 180 700 1006 1241 168125316731751
1813 (1890 οnιίι ούκέτι . . . υίός σου) 1950 1 1223 itd νgm" syr" eth slaν
Quodνultdeus Amobius
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23 και φέρετε τον μόσχον τον

σιτευτόν, θύσατε, κα1. φαγόντες εύφρανθ&μεν, 24 οτι σf>τος
ό υίός μου νεκρος iιν κα1. άνέζησεν, iιν άπολωλώς κα1. εύρέθη.
κα1. ηρξαντο εύφραίνεσθαι.

25 ,.Ην δε ό υίος αύτου ό πρεσβύτερος έν άγρ<ρ' κα1. ώς
έρχόμενος ηγγισεν τn οiκίq., ilκουσεν συμφωνίας κα1. χορ&ν,
26 και προσκαλεσάμενος Ενα τών παίδων έπυνθάνετο τί αν εϊη

ταυτα. 27 ό δε εtπεν αύτφ οτι Ό άδελφός σου ηl('ει, και iiθυσεν
ό πατήρ σου τον μόσχον τον σιτευτόν, οτι ύγιαίνοντα αύτον
άπέλαβεν. 28 ώργίσθη δε και ούκ ilθελεν εiσελθε\ν' ό δε
πατf~ρ αύτου έξελθών παρεl('άλει αύτόν. 29 ό δε άποκριθε1.ς

εiπεν τφ πατρι αύτου, Ίδου τοσαυτα iiτη δουλεύω σοι κα1.
ούδέποτε έντολήν σου παρflλθον, κα1. έμο1. ούδέποτε iiδωκας
εριφον 'ίνα μετα τ&ν φίλων μου εύφρανθ&· 30 οτε δε ό υίός σου

ο-Dτος ό καταφαγών σου τον βίον μετα πορν&ν iιλθεν' iiθυσας
αύτφ τον σιτευτον μόσχον. 31 ό δε εiπεν αύτφ, Τέκνον, συ
πάντοτε μετ' έμου εΙ, κα1. πάντα τα έμα σά έστιν· 32 εύφραν
θflναι δε l('αt χαρflναι εδει, οτι ό άδελφός σου ο-Dτος νεl('ρος iιν
και iiζησεν, κα1. άπολωλώς l('αt εύρέθη.
The Parable of

16

ιhe Dishonesι

Sreward

"Ελεγεν δε l('αt προς τους μαθητάς, 'Άνθρωπός τις iιν

πλούσιος ος εiχεν οίκονόμον, κα1. ο-Dτος διεβλήθη αύτφ ώς
διασl('ορπίζων τα ύπάρχοντα αύτου.

2 κα1. φωνήσας αύτον

εtπεν αύτφ, Τί τουτο άκούω περ1. σου; άπόδος τον λόγον της
οίκονομίας σου, ού γαρ δύνn Ετt Οtl('Ονομε'iν. 3 εtπεν δε έν
έαυτφ ό οίκονόμος, Τί ποιήσω, οτι ό l('ύριός μου άφαιρε'iται τf~ν
οiκονομίαν άπ' έμου; σκάπτειν ούl(' ίσχύω, έπαιτε'iν αίσχύνομαι.
4 εγvων τί ποιήσω, 'ίνα οταν μετασταθ& tl(' τflς οiκονομίας
δέξωνταί με εiς τοiJς οί'κους αύτ&ν. 5 κα1. προσl('αλεσάμενος
ενα εl('αστον τ&ν χρεοφειλετών του κυρίου έαυτου ελεγεν τφ

πρώτφ, Πόσον όφείλεις τφ l('υρίφ μου; 6 ό δε εiπεν, Έκατον
βάτους έλαίου. ό δε εiπεν αύτφ, Δέξαι σου τα γράμματα l('αt

24 νεκρος ... άνέζησεν Eph2.I. 5: 5.14

31

πάντα τά έμά σά έστιν

Jn 17.10
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καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα. 7 επειτα έτέρφ εtπεν, Συ
δf: πόσον όφείλεις; ό δf: εtπεν, Έκατον κόρους σίτου. λέγει αύτφ,
Δέξαι σου τa γράμματα κα\. γράψον όγδοήκοντα. 8 κα\. έπή
νεσεν ό κύριος τον οίκονόμον της άδικίας οτι• φρονίμως
έποίησεv- οτι οί υίο\. του αίωνος τούτου φρονιμώτεροι ύπf:ρ
τους υίοi>ς του φωτος είς τl,ν γενεaν τi~ν έαυτων είσιν. 9 Κα\.
έγώ ύμtν λέγω, έαυτοiς ποιήσατε φίλους έκ του μαμωνα της
αδικίας, 'ίνα οταν έκλίπ11 δέξωνται ύμδ.ς εiς τaς αίωνίους
σκηνάς. 10 ό πιστος έν έλαχίστφ κα\. έν πολλψ πιστός έστιν,

καl. ό έν έλαχίστφ aδικος κα\. έν πολλφ aδικός έστιν. 11 εί ο-Ον
έν τψ άδίκφ μαμων~ πιστο\. ούκ έγένεσθε, το άληθινον τίς ύμtν
πιστεύσει; 12 κα\. εί έν τφ άλλοτρίφ πιστοl. ούκ έγένεσθε, το
ύμέτερον 1 τίς ύμiν δώσει; 13 Ούδε\.ς οίκέτης δύναται δυσ\.ν
κυρίοις δουλεύειv- η γaρ τον ενα μισήσει κα\. τον ετερον
αγαπήσει, η ένος άνθέξεται κα\. του έτέρου καταφρονήσει. ού
δύνασθε θεψ δουλεύειν καl. μαμων~.
The Law and the Kingdom of God
(Μι

11.12-13)

14 'Ήκουον δέ ταυτα πάντα οί Φαρισαtοι φιλάργυροι ύπάρ
15 καl. εtπεν αύτο'iς, Ύμε'iς

χοντες κα\. έξεμυκτήριζον αύτόν.

έστε οί δικαιουντες έαυτους ένώπιον των άνθρώπων' ό δέ θεος
γινώσκει τaς καρδίας ύμωv- οτι το έν άνθρώποις ύψηλΟν

' 12 {Α} ύμέτερον ~ 75 ΧΑ D W Δ Θ Ψ 0233 f' f" 28 180 205 565 579
597' 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G
Η Ν PJ Lecι it"·""·'·d·'·"2 ·•·' 1 νg syr'·'·•·"·""' cσρ~-"" arm geo slav Origen 112 Basil
Cyήl Theodoret; Cypήan Ambrosiaster Ambrosius Gaudentius Jerome Augustine // ήμέτεpov Β L /127 /950 /1016 /1074 Οrigeη 112 //έμόν 157 ίt'·υ
Marcion'" ιοΤ'"""'"" // άληθινόν (;-ee 16.11) 33''d 597* //μέγα 2°' epistle of
Clement Irenaeus 1"
'8

lndirecι: ΝΑ Μ?

WH? DHH // Causal: AD TR GNB NJV NRSV REB LB BJ NBS

ΤΟΒ

ΒΤΙ

8 υίοi>ς του φωτός Eph 5.8: 1 Th 5.5 9 En 63. \Ο 10-12 Μι 25.20-30; Lk 19.17-26
13 Μτ 6.24 15 οί ... άνθρώπων Μι 23.28; Lk 18.9-14 θεός ... ύμίi:ιν Pr 24.12 ιχχ

16.16-24
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βδέλυγμα ένώπιον του θεού. 16 Όνόμος κα1 οί προφηται μέχρι
'Ιωάννου· άπο τότε ή βασιλεία του θεου εύαγγελίζεται καl πίiς
είς αύτi~ν βιάζεται. 17 Εύκοπώτερον δέ έστιν τον ούρανον κα1.
τi~ν γ1lν παρελθείν η του νόμου μίαν κεραίαν πεσείν. 18 Πίiς ό
άπολύων τΤ~ν γυναίκα αύτου καl γαμών έτέραν μοιχεύει, κα\. ό
άπολελυμένην άπο άνδρος γαμών μοιχεύει.
The Rich Man and Lazarus

19 'Ά. νθρωπος δέ τις ~ν πλούσιος, κα\. ένεδιδύσκετο πορφύραν
κα\. βύσσον εύφραινόμενος καθ· ήμέραν λαμπρώς. 20 πτωχος δέ
τις όνόματι Λάζαρος έβέβλητο προς τον πυλώνα αύτου είλκωμέ
νος 21 καl έπιθυμών χορτασθηναι άπο τών πιπτόντων 2 άπο της
τραπέζης του πλουσίου 3 • άλλα κα\. οί κύνες έρχόμενοι έπέλειχον
τα (λκ:η αύτου. 22 έγένετο δf. άποθανείν τον πτωχον κα1. άπενε
χθηναι αύτον ύπο τών άγγέλων είς τον κόλπον Άβραάμ· άπέθανεν

δε καl ό πλούσιος κα\. έτάφη. 23 και έν τφ ~δn 4 έπάρας τους
όφθαλμους αύτου, ύπάρχων έν βασάνοις, όρ~ Άβραiχμ άπο

μακρόθεν κα\. Λάζαρον έν τοίς κόλποις αύτου.

24 καl αύτος

21 {Β} των πιπτόντων 'Ρ" Ν* Β L it•·'·'·"2"·'·""' syr·'·P'1 cop"m".boP' Marcion"''· "'Ad•m'"""' Clement; Ambrose Gaudentius //των ψιχίων των πιπτόντων
(.1·ee Μι 15.27) Ν 2 Α (D ψιχων) W Δ Θ Ψ f' 1 28 33 157 180 565 579 597 700
2

892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 B}·z

(Ε

FG

Η Ν Ρ]

Lect it'· '"'· d.' νg syrP·' cop"m" """' aπn eth geo slaν Origen"· 1" Adamantius 1"'; Jerome

Augustine //των πιπτόντων ψιχίων f' 205
'21 {Α} πλουσίου 'j) 75 ΝΑ Β D L W Δ Θ Ψ

f' 28 157 180 205 565 579
597 700 892 1006 1010 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz (Ε F G Η Ν Ρ]
Lecr itil- aur. b. ι:. d. e. f. rr2. i. ιι. rΙ vgw~. ~ι syΓ· \. ρ, h. ρaΙΠΊ.\~ copl.<I. bo arm eth geo slav Marcionacc. ιο
Clement Origen; Gaudentius Jerome Augustine 91 ιo //πλουσίου κα1.
15.16) f 11 1071 1547 ίt 1 νg< 1 syrP''"" Augustine 1110
Speculum
4
22-23 {Α} έτάφη. 23 κα! έν τφ ίiδn 'JJ 75 Ν 2 Α Β D L W Δ Θ Ψ f' f' 3 28 157

Au.m'"'1"'

ούδε1.ς έδίδου αύτφ (.ree

180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424
1505 Byz [Ε F G Η Ν] Lect it'· '·' syr'·' •· '· •'' aπn eth geo slaν Marcion'''' Cyήl''';
Tertullian Jerome Augustine // έτάφη έν τφ ίiδn. Κ* it'"" '·'· '' · '·""' νg Marcion"'·
'°Α'""'"""' Speculum BJ ll .repultu.1· est apud infeι-os. Et de inferιιo it'·r1>
2

16 Mt 11.12-13 17 Μτ5.18 18 Mt5.32: 19.9: Mk ΙΟ.11-12: 1Cor7.I0-11
... τραπέζης Mt 15.27: Mk 7.28: Lk 15.16

τruμcον

21 έπτ·
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16.25-17.4

φωνήσας εiπεν, Πάτερ Άβραάμ, έλέησόν με κα! πέμψον Λάζαρον
ϊνα βάΨ!l το &κρον του δακτύλου αύτου ϋδατος κα! καταψύξη τήν

γλ&σσάν μου, οτι όδυνωμαι έν τη φλογ1. ταύτη. 25 εlπεν δε
Άβραάμ, Τέκνον, μνήσθητι οτι άπέλαβες τΟ: άγαθά σου έν τη ζωη

σου, κα1. Λάζαρος όμοίως τΟ: κακά· νυν δε ώδε παρακαλε\ται, συ
δε όδυν&.σαι. 26 κα1. έν π&.σιν τούτοις μεταξυ ήμων κα! ύμων
χάσμα μέγα έστήρικται, οπως οί θέλοντες διαβfιναι ενθεν προς

ύμ&.ς μη δύνωνται, μη δε έκε\θεν προς ήμ&.ς διαπερ&σιν. 27 εlπεν
δέ, Έρωτω σε ο~ν, πάτερ, 'ίνα πέμψης αύτον είς τον οlκον του
πατρός μου, 28 εχω γaρ πέντε άδελφούς, οπως διαμαρτύρηται
αύτο\ς, 'ίνα μη κα1. αύτο1. ελθωσιν εiς τον τόπον τουτον τfις

βασάνου.

29 λέγει δε Άβραάμ, 'Έχουσιν Μωϋσέα κα1. τους

προφήτας άκουσάτωσαν αύτων. 30 ό δε εiπεν, Ούχί, πάτερ
Άβραάμ, άλλ' έάν τις άπο νεκρων πορευθΊΊ προς αύτους μετα

νοήσουσιν. 31 εlπεν δε αύτφ, Εί Μωϋσέως κα1. των προφητων
οuκ άκούουσιν, οuδ' έάν τις έκ νεκρων άναστη πεισθήσονται.
Some Sayings of Jesus
(Mt 18.6-7. 21-22: Mk 9.42)

17

Εtπεν δε προς τους μαθητΟ:ς αύτου, Άνένδεκ:τόν έστιν του

τa σκάνδαλα μη έλθε\ν, πλΤ,ν ούα1. δι'

oi> ερχεται· 2

λυσιτελε\

αuτφ εi λίθος μυλικος περίκειται περ1. τον τράχηλον αύτου και
ερριπται είς τΤ,ν θάλασσαν η 'ίνα σκανδαλίση των μικρων
τούτων Ενα. 3 προσέχετε έαυτο\ς. έaν άμάρτη 1 ό άδελφός
σου έπιτίμησον αuτφ, και έaν μετανοήσn &φες αύτφ. 4 κα!
έaν επτάκις τfις ήμέρας άμαρτήσn είς σε κα! έπτάκις έπιστρέψη
προς σε λέγων, Μετανοω, άφήσεις αύτφ.

'· t.

1
3 {Α} άμάρττ~ ~ Α Β L W (Θ άμαρτήστ~)f 1 205 892 1071 1241 it""'"'· b r rr2
λ vg•w." syr· '· Ρ· "· '" 1 cop""'" arrn geo 1 slav Clement Basil // άμάρττ~ είς σέ

(see Μι 18. 15) (D Δ f'J άμαρτήστ~) Ψ 28 157 180 565 579 597 700 1006
10 ι ο 1243 1292 ι 342 1424 1505 Βγz [Ε F G Η Ν] LecfP' AD (Leι·fP' άμαρτήστ~)
it'""'·"" 1 vg" 1 cop"''"'" eth geo 2 Ambrose Augustine ΤΟΒ
31 Εί ... πεισθήσονται Jn 11 .44-48
17.3 Μι 18.15
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5 Καl εiπαν οί άπόστολοι τφ κυρίφ, Πρόσθες ήμiν πίστιν.
6 εiπεν δε ό κύριος, Ei εχετε πίστιν ώς κόκκον σινάπεως, f.λέγετε
αν τft συκαμίνφ [ταύτn], Έκριζώθητι καl φυτεύθητι ΕΥ τη
θαλάσcηϊ καl ύπήκουσεν αν ύμΊν.
7 Τίς δε f.ξ ύμrον δο\Jλον εχων άροτρι&ντα η ποιμαίνοντα, ος
είσελθόντι ΕΚ του άγρου Ε.ρεΊ αύτφ; Εύθέωςb παρελθών άνά
πεσε, 8 aλλ' ούχl f.ρci αύτφ, Έτοίμασον τί δειπνήσω καl
περιζωσάμενος διακόνει μοι εως φάγω καl πίω, καl μετα ταυτα
φάγεσαι καl πίεσαι σύ; 9 μη εχει χάριν τφ δούλφ οτι f.ποίησεν
τα διαταχθέντα; 2 10 οϋτως καt ύμεις, οταν ποιήσητε πάντα τα
διαταχθέντα ύμΊν, λέγετε οτι Δο\Jλοι άχρεΊοί f.σμεν, ο ώφείλομεν
~

'

ποιησαι πεποιηκαμεν.

The Cleansing of Ten Lepers

11 Καl f.γένετο Ε.ν τφ πορεύεσθαι εiς Ίερουσαλf~μ κα1. αύτος
διήρχετο δια μέσον Σαμαρείας καl Γαλιλαίας. 12 καl. είσερ
χομένου αύτου εϊς τινα κώμην άπήντησαν [αύτiρ] δέκα λεπροl.
&νδρες, o'i εστησαν πόρρωθεν 13 καt α\Jτοl. ηραν φωνi~ν
λέγοντες, 'Ιησού f.πιστάτα, f.λέησον ήμδ:ς. 14 καl. ίδrον εiπεν
α\Jτοις, Πορευθέντες επιδείξατε έαυτοiJς τοις ίερεί>σιν. καl.

f,γένετο Εν τ<ρ ύπάγειν α\JτοiJς f.καθαρίσθησαν.

15 ε'iς δε Ε.ξ

αυτων, ίδrον οτι ίάθη, ύπέστρεψεν μετα φωvης μεγάλης δοξάζων

τον θεόν,

16 και επεσεν ΕΠt πρόσωπον παρα τους πόδας αυτοί)

2
9 {Β} διαταχίJέντα '}) 75 Ν' (Ν* Homoioteleutoιι) Β L f' 28 157 (205 διδα
χθέντα) 1241 it' syr•"' (it' syr"·' cop"· 00 Cyprian διαταχθέντα αύτψ) (arm
geo' πάντα τa διαταχθέντα) // διαταχθέντα; ού δοκώ. Α W Δ (Θ πάντα

διαταχθέντα) Ψ 180 565 579 597 700 892 700 892 1006 1010 1071
(1243 διατεταγμένα) 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Ν] Lect ί!"·'
syr" // διαταχθέντα αύτψ; ού δοκώ D f' 3 1547 l 1016 it""'· b.d. r. "2· '· 1·"-' 1 νg syr<'
geo2 Augustine

'7NOC:TR 11 "C:TR

... πίστιν Mk 9.24 6 Μι 17.20; 21.21 11 έν ... 'Ιερουσαλήμ Lk 9.51; 13.22
... Σαμαρείας Lk 9.52; Jn 4.4 12 λεπρο\ ... πόρρωθεν Lν 13.46 13 Ίησου ... ήμί'ις
Μι 9.27; 15.22; Lk 18.38 14 Πορευθέντες ... ίερεϊισιν Lv 14.2-3; Lk 5.14
5

Πρόσθες

διήρχετο
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17.17-25

εlιχαριστmν αύτφ· κα1. α-Uτος ην Σαμαρίτης. 17 aποκριθε1.ς δε
0 'Ιησούς εlπεν, 0Uχ1. οί δέκα έκαθαρίσθησαν; οί δε έννέα πού;
ο-Uχ εύρέθησαν ύποστρέψαντες δούναι δόξαν τφ θεφ εί μη

18

ό άλλογενης ο-Dτος;

19 κα1. εlπεν α-Uτφ, Άναστaς πορεύου·

ή πίστις σου σέσωκ:έν σε.
The Coming of the Kingdom
(Μι

24.23-28, 37-41)

20 Έπερωτηθε1.ς δε ύπο τmν Φαρισαίων πότε ερχεται ή
βασιλεία του θεού aπεκρίθη α-Uτο'iς κα1. εlπεν, ΟUκ ερχεται ή
βασιλεία του θεού μετα παρατηρήσεως,

21 ο-Uδε έρούσιν,

Ίδο-U ώδε η, Έκε'i, ίδο-U γaρ ή βασιλεία τού θεού έντος ύμmν
έστιν. 22 Ε'iπεν δε προς το-Uς μαθητάς, Έλεύσονται ήμέραι οτε
έπιθυμήσετε μίαν τmν ήμερων του υίου του άνθρώπου ίδε'iν κα1.

ούκ οψεσθε. 23 κα1. έρούσιν ύμ'iν, Ίδο-U έκε'i, [il,] Ίδου ώδε· 3 μη
aπέλθητε μηδε διώξητε. 24 ό>σπερ γaρ ή aστραπη aστράπτου
σα έκ της ύπο τον ο-Uρανον είς την ύπ' ούρανον λάμπει, οϋτως
εσται ό υίος του άνθρώπου [έν τfι ήμέρ~ αύτου ]4 • 25 πρώτον δε
δε'i αύτον πολλa παθε'iν και aποδοκιμασθηναι άπο της γενεaς

'23 {C} iδoi> έκε'i, η, iδo-U ιbδε· ~ 75 (Ν καί j'or fί) Β (L oιnit i\) 579
syr·' // ίδο-U ιbδε, η, ίδοi> έκε\· Α Δ Θ Ψ 157 180 565 700 828' 892 1006
1010 1071 1241 1292 1424 Byz [Ε F G] 1950 /AD it"-'"'·'·• νgm" (itb r " 2·' λ, ,ι,'
νg'' syr" καί j'or i\) eth // ίδοi> ώδε, ίδού έκεΊ· D Η W* 28 33 597 1342 1505
Lect it'·" νgww." Cyril"" // iδo-U ώδε η έκεΊ f" [828*] ίt 1 (cop"·"") ΒΤΙ
DHH? // ίδοi> ιbδε, ίδοi> έκεΊ ό Χριστός Κ W' (Ν 1243 η iδoi> έκε'i, 176 η
f:κεΊ) (syr" w.ι• ') slaν // iδoi> ιbδε. μη διώξητε· η iδoi> f:κεΊ ό Χριστός. f' 205 (168
1673 / 813 / 1223 omit μη διώξητε)
4
24 {C} ό υίος του ανθρώπου έν ή1 ήμέρ(f αύτου ΝΑ L (Ν 157 κα\ ό υίός)
W Δ Θ Ψ f' f 13 28 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243
1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η] Lect (176 Ι 950 καί ό υίος) it'"'·""' νg syr'J.
00
''' r.h cop
aπη geo slaν //ή παρουσία του υίου του ανθρώπου (see Mt 24.27)
it' ιιJ.' cop"""" eth Ambrose Maximus // ό υίος του ανθρώπου i\ 75 Β (D it'· •. '·' καί
ό υίός) it' cop"
Άναστάς ... σε Lk 7.50; 18.42 20 Ούκ ... παρατηρήσεως Jn 3.3; 18.36 21 'Ιδού ...
Mk 13.21; Lk 17.23 23 Ίδού ... ώδε Mk 13.21; Lk 17.21 μή ... διώξητε Lk21.8
25 Mt 16.21: 17.22-23: 20.18-19; Mk 8.31; 9.31; 10.33-34: Lk 9.22; 18.32-33

19

Έκεϊ
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ταύτης. 26 κα1. καθώς εγενετο έν ταiς ήμέραις Νώε, οϋτως
εσται κα\ έν ταiς ήμέραις του υίου του άνθρώπου· 27 flσθιον,

επινον, έγάμουν, έγαμίζοντο, aχρι ής ήμέρας είσηλθεν Νώε είς
τi~ν κιβωτον και 1lλθεν ό κατακλυσμος και άπώλεσεν πάντας.

28 όμοίως καθώς έγένετο έν ταiς ήμέραις Λώτ· flσθιον, επινον,

n δε ήμέρq.
30 κατΟ: τα αύτΟ: εσται nήμέρq. ό υίος

ήγόραζον, έπώλουν' έφύτευον' cbκοδόμουν· 29

έξηλθεν Λώτ άπο Σοδόμων, Εβρεξεν πυρ καl θεiον άπ' ούρανου

κα\ άπώλεσεν πάντας.

του άνθρώπου άποκαλύπτεται. 31 έν έκείντι τfι ήμέρq. ος εσται
έπl του δώματος και τα σκεύη αύτου έν τfι οίκίq., μη καταβάτω

&ραι αύτά, καl ό έν άγρφ όμοίως μη έπιστρεψάτω είς τα όπίσω.
μνημονεύετε της γυναικος Λώτ. 33 ος έαν ζητήστι τi~ν
ψυχi~ν αύτου περιποιήσασθαι 5 άπολέσει αύτήν, ος δ' &ν άπο
λέστι ζφογονήσει αύτήν. 34 λέγω ύμiν, ταύττι τfι νυκτι εσονται

32

δύο έπl κλίνης μιας, ό εiς παραλημφθήσεται καl ό ετερος
άφεθήσεται· 35 εσονται δύο άλήθουσαι έπl το αύτό, ή μία
παραλημφθήσεται, ή δε έτέρα άφεθήσεται. 6 37 καl άποκρι

θέντες λέγουσιν αύτφ, Που, κύριε; ό δε εiπεν αύτο'iς, 'Όπου το
σώμα, έκεi κα\ οί άετοι έπισυναχθήσονται.
5
33 {Β} έaν ζητήσn τfiv ψυχf~ν αύτο'U περιποιήσασθαι ')) 75 Β L 579 // έaν
ζητήσn Π,ν ψυχf~ν αύτο'U σ&σαι ΝΑ W Δ Θ Ψ f' f" 28 157 180 205 565 597

700892(1006ζητf1)

10101071124112431292134214241505Byz[EG

Η Ν] Lect (168 /76 /673 1813 11223 ζητf\) it'·'"'·'·u12• 1·' (itb.o.i.q 1iberarefor
σ&σαι) vg syr" (cop"") aπn eth (geo) slav Cyri\ 10 m; Jerome // &ν θελήσn
ζωογονijσαι Π,ν ψυχf~ν αύτο'U D itd syr"·'·P cop"
1

0
35 {Α} omit ver.~e 36 i~ 75 ΝΑ 8 L W Δ Θ Ψ f' 28 33 157 205 565 597 892
1010 1241 1292 1342 1424 1505 Β_νz [Ε G Η Ν Q] / 184129215141950
Ι \552 νg'"' cop"·"" ethrP geo Basil; Jerome Maximus // ίnclιιde veι-se 36 δύο έν
τίρ άγρψ είς παραλημφθήσεται και ό eτερος άφεθήσεται. (see Μι 24.40) (D
oιnit τίρ) 579 1071 * 1243 (180 700 1006 1071' δύο ίίσονται) Lect (/ 68 176
1673 / 813 11223 /AD δύο ίίσονται and ό είς) it'· '"'· b '· "· ιο1. υr2 . 01. •· ,i,;d vg syr"· '· Ρ·"
(aπn) ethrn slav Ambrose [ΒΤΙ] //δύο ίίσονται έν τίρ άγρίρ" είς παραλημ
φθήσεται ή δf: έτέρα άφεθήσεται f', (it')

26 έν ταίς ήμέραις Νώε Gη 6.5· 12 27 είσfιλθεν ... πάντας Gn 7.6-23 28 έν ... Λώτ
Gn 18.20-21; 19.1-14 29 Gη 19.15-29 31Μι24.17-18; Mk 13.15-16 31-32 μi, έπιστρε
ψάτω ... Λώτ Gn 19.17. 26 33 Μι 10.39; 16.25; Mk 8.35; Lk 9.24: Jη 12.25 37 'Όπου ...
έπισυναχθήσονται

Job 39.30
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18.1-12

The Parable of the W idow and the J udge

18

"Ελεγεν δε παραβολην αύτοίς προς το δείν πάντοτε προσ
εύχεσθαι αύτους καl μη έγκακείν, 2 λέγων, Κριτής τις Τ~ν εν
τινι πόλει τον θεον μη φοβούμενος κα\ &νθρωπον μη έντρεπό

μενος. 3 χήρα δε liν έν τn πόλει έκείνη καt ηρχετο προς αύτον
λέγουσα, Έκδίκησόν με άπο του αντιδίκου μου.

4

καl ούκ

ilθελεν έπl χρόνον. μετιΧ δε ταυτα εiπεν έν έαυτφ, Εί κα\ τον
θεον ού φοβουμαι ούδε &νθρωπον έντρέπομαι, 5 διά γε το
παρέχειν μοι κόπον τΊ,ν χήραν ταύτην έκδικήσω αύτήν, 'ίνα μη

είς τέλος έρχομένη ύπωπιάζτ~ με. 6 Εiπεν δε ό κύριος, Άκού
σατε τί ό κριτΊ,ς της άδικίας λέγει. 7 ό δε θεος ου μη ποιήση τΤ,ν
έκδίκησιν τ&ν έκλεκτ&ν αύτου τ&ν βοώντων αύτφ ήμέρας κα\
νυκτός, καl μακροθυμεί έπ. αυτοίς;

8 λέγω ύμi:ν οτι ποιήσει

τΤ,ν έκδίκησιν αυτων έν τάχει. πλΤ,ν ό υίος του ανθρώπου έλθrον
άρα εύρήσει τΤ,ν πίστιν έπ1 τΤjς γης;
The Parable of

ιhe Phaιisee

and the Tax Collector

9 Εtπεν δε καt πρός τινας τους πεποιθότας έφ' έαυτοίς οτι
είσlν δίκαιοι καl έξουθενοί>ντας τους λοιπους τΊ,ν παραβολΤ,ν
ταύτην· 10 'Α.νθρωποι δύο άνέβησαν είς το ίερον προσεύξα

σθαι, ό εiς Φαρισα'iος καl ό ετερος τελώνης.

11 ό Φαρισα'iος

σταθε1.ς• προς έαυτονb ταυτα 1 προσηύχετο, Ό θεός, εύχαριστ&
σοι οτι ουκ είμt iόσπερ οί λοιποl τ&ν άνθρώπων, aρπαγες, &δικοι,

μοιχοί, η καl ώς ο-bτος ό τελώνης

12 νηστεύω δlς τού σαββά-

' 11 {C} προς έαυτόν ταuτα Α W Δ f" 28 157 180 565 597 700 1006 1010
1243 1292 1342 1424 1505 B_v; [Ε G Η Ν Q] Lecι it' syΓ' Basil //καθ "Εαυτόν
ταuτα D it' geo 2 // ταuτα προς έαυτόν t'" Ν 2 Β (L) Τ Θ Ψ f' 205 579 892 1241
it'"'·' vg syr<"' (arm) (slav) Origen''· '"; Cyprian EU? // ταuτα Ν* 1751 ith·'·'· 112 · '·
1
'· 4 ' cop"· och geo' REB //προς έαυτόν syr' // οηιίt 828 1071 eιh
'11 C: ΝΙν EU BJ NBS ΤΟΒ ΒΤ!

1 το

...

προσεύχεσθαι αύτούς

b

C: GNB NRSν LB

Ro 12.12: Col 4.2: 1 Th 5.17

5 Lk 11.7-8
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του, άποδεκ:ατώ πάντα οσα κ:τώμαι. 13 ό δε τελώνης μακρόθεν
έστώς ούκ: ilθελεν ούδε τους όφθαλμο-Uς έπiiραι είς τον ούρανόν,
άλλ' iiτυπτεν το στilθος αύτοί:ι λέγων, Ό θεός, ίλάσθητί μοι τφ

άμαρτωλφ. 14 λέγω ύμιν, κ:ατέβη αLτος δεδικαιωμένος είς τον
αύτοίJ παρ' έκ:εtνΟV" οτι πftς ό ύψών Εαυτον ταπεινωθή

OtKOV

σεται, ό δε ταπεινών έαυτον ύψωθήσεται.
Little Children Blessed
(Μι

19.13-15: Mk

ΙΟ.13-16)

15 Προσέφεραν δε αύτψ και τα βρέφη 'ίνα αύτ&ν aπτηται·
ίδόντες δε οί μαθηται έπετίμων αύτο1ς. 16 ό δε 'Ιησούς προσ
εκ:αλέσατο αύτα λέγων, 'Α.φετε τα πα ιδία iiρχεσθαι πρός με καl.
μη κωλύετε αύτά, των γαρ τοιούτων έστιν ή βασιλεία του θεοί>.
17 άμην λέγω ύμtν, ος αν μη δέξηται την βασιλείαν του θεού ώς
παιδίον, ού μη είσέλθη είς αύτήν.
The Rich Ruler
(Μι

19.16-30: Mk

ΙΟ.17-31)

18 Κα1. έπηρώτησέν τις αύτον aρχων λέγων, Διδάσκαλε
άγαθέ, τί ποιήσας ζωην αίώνιον κληρονομήσω; 19 εiπεν δε
αύτφ ό Ίησοί:ις, Τί με λέγεις άγαθόν; ούδεις άγαθος εί μη εiς ό
θεός. 20 τας έντολας οtδας Μι) μοιχεύσrις, Μι) φονεύσης,
Μι) κλέψης, Μι) ψευδομαρτυρήσrις, Τίμα τον πατέρα σου

καi τι)ν μητέρα. 21 ό δε εiπεν, Ταύτα πάντα έφύλαξα έκ
νεότητος. 22 άκούσας δε ό Ίησοί:ις εiπεν α-Uτφ, 'Έτι εν σοι
λείπει· πάντα οσα εχεις πώλησαν και διάδος πτωχο'iς, και ίίξεις
θησαυρον έν [τοtς] ούρανο'iς, και δεύρο άκολούθει μοι.

23

ό

δε άκούσας ταύτα περίλυπος έγενήθη· iιν γαρ πλούσιος σφόδρα.

12 άποδεκατω ... κτiομαι Gn 14.20: Μι 23.23 13 rτυπτεν το στf\θος Lk 23.48 Ό θεός ...
14π&.ς ... ύψωθήσεταιΜι23.12;Lk14.11 17Mt18.3 18 Διδάσκαλε
... κληρονομήσω Lk 10.25 20 Mi] μοιχεύσnς ... ψευδομαρτυρήσnς Εχ 20.13-16 (Οι 5.17-20)
Τίμα ... μητέρα Εχ 20.12 (Οι 5.16) 22 [ξεις ... ούρανοίς Μι 6.20; Sir 29.11
άμαρτωλ<pΡs51.Ι
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18.24-34

24 Ίδών δf. αύτον ό 'Ιησους [περίλυπον γενόμενον] εtπεν 2 ,
πως δυσκόλως οί τα χρήματα ί::χοντες είς τΤ,ν βασιλείαν του
θεου είσπορεύονται· 25 εύκοπώτερον γάρ έστιν κάμηλον·1 δια
τρήματος βελόνης είσελθεtν η πλούσιον είς τΤ,ν βασιλείαν του

θεού είσελθεtν. 26 εtπαν δf. οί άκούσαντες, Καl. τίς δύναται
σωθΤ\ναι; 27 ό δf. εiπεν, τα άδύνατα παρα άνθρώποις δυνατα
παρα τφ θεφ έστιν. 28 Εtπεν δf. ό Πέτρος, Ίδο-U ήμείς άφέντες
τa i'δια ήκολουθήσαμέν σοι. 29 ό δf. εtπεν αύτοϊς, ΆμΤ,ν λέγω
ύμϊν οτι ούδείς έστιν ος άφηκεν οίκίαν η γυναtκα η άδελφο-Uς η
γονεtς η τέκ:να ενεκεν τΤ\ς βασιλείας του θεου, 30 ος ούχ1 μη
[άπο]λάβη πολλαπλασίονα έν τφ καιρφ τούτφ καl. έν τφ αίrονι
τφ έρχομένφ ζωi~ν αίώνιον.
Α

Third Time Jesus Foretells His
(Μι

20.17-19: Mk

Deaιh

and

Resuπection

ΙΟ.32-34)

31 Παραλαβών δf. το-Uς δώδεκα εiπεν προς αύτούς, Ίδο-U
άναβαίνομεν είς 'Ιερουσαλήμ, καl. τελεσθήσεται πάντα τα
γεγραμμένα δια των προφητrον τφ υίφ του άνθρώπου· 32 παρα
δοθήσεται γeχρ τοις ί::θνεσιν καl. έμπαιχθήσεται κα1 ύβρισθή
σεται καt έμπτυσθήσεται 33 κα1. μαστιγώσαντες άποκτενου
σιν αύτόν, καt τf1 ήμέρ<(( τfj τρίτη άναστήσεται. 34 κα1. αύτοl.

2 24 {C} αύτον ό Ίησο\ις περίλυπον γεvόμενον ε"iπεν Α W Δ Θ Ψ 078 f') 28
33"" 180 565 597 700 892 !006 !010 !071 1243 1292 1342 (1424 αύτόν
after περίλυπον) 1505 Byz [Ε F G Η Ν Ρ] Lea (/ 1016 Ι 1627 οηιίt αύτόν) it"· ""'·
ιn., vg syr" (ann) (ethτ") slav (DiatessaroπΨ·'~) // αύτον περίλυπον γενόμενον
εiπεν ό Ίησο\Jς D ί1"·'· 0 · 1 cι.ιr>.;.ι.,ι eth"" // αύτον ό Ίησο\ις εiπεν (see Mk 10.23) Κ
(Β oιnit ό) L f' 157 205 579 1241 syr"" 1 cop""" geo NIV NRSV REB EU ΤΟΒ
'25 {Α} κάμηλον (see Μι 19.24; Mk 10.25)ΚΑ BDL W ΔΘ Ψ f' 28 157
205 565 597 700 892 10061071 1241 1243 1292 1342 1505 Byz [Ε F G Η Ν
1
Ρ] Lect it'·'"'·"·'·'·"'·;·•·' vg syr'·'·•·"· •'' cop~·"'' eth slav Titus-Bostra; Ambrose
Augustine//κ:άμιλov (by itacism?) f'' 180 579 1010 1424 /68 1184 /211
151415241547 /673 /858 18591866 Cyril aπn (geo)

27 Τά άδύνατα ... έστιν Mk 14.36
32-33 Lk 9.22, 44 34 Mk 9.32

31

πάντα

άvθρύ>που

Lk 24.25-27, 44
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ούδεν τούτων συνilκαν καl. 1lν το ρημα τοίJτο κεκρυμμένον άπ,
αύτών κα1. ούκ έγίνωσκον τα λεγόμενα.
The Healing of a Blind Beggar near
(Μι

Jeήcho

20.29-34: Mk 10.46-52)

35 'Εγένετο δε έν τφ έγγίζειν αύτον είς 'Ιεριχώ τυφλός τις
έκάθητο παρa τi~ν όδον επαιτών. 36 άκούσας δε οχλου δια
πορευομένου έπυνθάνετο τί εϊη το\Jτο. 37 άπήγγειλαν δε αύτφ
οτι ΊησοίJς ό ΝαζωραΊος παρέρχεται. 38 κα1. έβόησεν λέγων,
Ίησου υίε Δαυίδ, έλέησόν με. 39 και οί προάγοντες έπετίμων
αύτφ ϊνα σιyήση, αύτος δε πολλψ μaλλον εκραζεν, Υίε Δαυίδ,
έλέησόν με. 40 σταθε1.ς δε ό Ίησους έκέλευσεν αύτον άχθηναι
προς αύτόν. Εγγίσαντος δε αύτου έπηρώτησεν αύτόν, 41 Τί σοι
θέλεις ποιήσω; ό δε εiπεν, Κύριε, 'ίνα άναβλέψω. 42 κα1. ό
ΊησοίJς εtπεν αύτψ, Άνάβλεψον· ή πίστις σου σέσωκέν σε.

43

και παραχρημα άνέβλεψεν κα1. ήκολούθει αύτφ δοξάζων

τον θεόν. κα1. πaς ό λαος ίδών εδωκεν αlνον τφ θεφ.
Jesus and Zacchaeus

19

Καt είσελθών διήρχετο τi~ν 'Ιεριχώ. 2 και ίδοiι άνηρ

όνόματι καλούμενος ΖακχαΊος, κα1. αύτος 1lν άρχιτελώνης
κα1. αύτος πλούσιος

3

και έζήτει ίδε'iν τον Ίησουν τίς έστιν

κα1. ούκ ήδύvατο άπο του οχλου, οτι τn ήλικίq, μ ικρος 1lν. 4 και
προδραμών είς το εμπροσθεν άνέβη έπl. συκομορέαν 'ίνα ϊδη

αύτον οτι έκείνης ημελλεν διέρχεσθαι. 5 και ώς iΊλθεν επι τον
τόπον, άναβλέψας ό Ίησους εlπεν προς αύτόν, Ζακχα'iε, σπεύ
σας κατάβηθι, σήμερον γaρ έν τψ οϊκφ σου δε'! με με'iναι. 6 και
σπεύσας κατέβη και ύπεδέξατο αύτον χαίρων. 7 και ίδόντες
πάντες διεγόγγυζον λέγοντες οτι Παρa άμαρτωλψ άνδρ1. είσilλ

θεν καταλ\Jσαι. 8 σταθεtς δε Ζακχα'iος εtπεν προς τον κύριον,
Ίδοiι τa ήμίσιά μου τών ύπαρχόντων, κύριε, τοίς πτωχοΊς δίδωμι,

κα1. εϊ τινός τι έσυκοφάντησα άποδίδωμι τετραπλο\Jν.

38 Ίησου ... με Μι 9.27: 15.22: Lk 17.13 41
Lk 7.50: 17.19
19.7 Lk5.30: 15.2 8 άπuδίδωμι τετραπλουν

Τί
Εχ

..

ποιήσω

22.1

Mk 10.36 42

9 εtπεν
ή πίστις

...

σε
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19.10-22

δέ προς αύτον ό Ίησους οτι Σήμερον σωτηρία τφ οϊκφ τούτφ

έγένετο, καθότι κα1. αύτος υίος Άβραάμ έστιν·

10 ΤΊλθεν γaρ ό

υίος του άνθρώπου ζητflσαι κα1. σ&σαι το άπολωλός.
The Parable of the Ten Pounds
(Mr 25. 14-30)

11 Άκουόντων δέ αύτ&ν ταυτα προσθεl.ς εtπεν παραβολΤ~ν
διa το έγyUς εtναι Ίερουσαλi~μ αύτον καl. δοκε\ν αύτοi>ς οτι
παραχρflμα μέλλει ή βασιλεία του θεου άναφαίνεσθαι. 12 εt
πεν ο.Uν, 'Α.νθρωπός τις εύγενΤ~ς έπορεύθη είς χώραν μακρaν
λαβε\ν έαυτφ βασιλείαν καl. ύποστρέψαι.

13 καλέσας δέ δέκα

δούλους έαυτου [δωκεν αύτο\ς δέκα μνας καl. εtπεν προς αύτούς,
Πραγματεύσασθε έν φ [ρχομαι. 14 οί δέ πολ\ται αύτου έμί
σουν αύτον καl. άπέστειλαν πρεσβείαν όπίσω αύτου λέγοντες,

Ού θέλομεν τουτον βασιλευσαι έφ' ήμας.

15 Καl. έγένετο έν τφ

έπανελθε\ν αύτον λαβόντα τ-Ι~ν βασιλείαν και εtπεν φωνηθηναι
αύτφ τους δούλους τούτους οiς δεδώκει το άργύριον, 'ίνα γνο'i τί
διεπραγματεύσαντο 1 •

16 παρεγένετο δέ ό πρ&τος λέγων, Κύ

ριε, ή μνα σου δέκα προσηργάσατο μνας. 17 καl. εtπεν αύτφ,
Ε-δγε, άγαθέ δουλε, οτι έν έλαχίστφ πιστος έγένου, ϊσθι έξου
σίαν [χων έπάνω δέκα πόλεων. 18 καl. ΤΊλθεν ό δεύτερος
λέγων, Ή μνα σου, κύριε, έποίησεν πέντε μνας. 19 εtπεν δέ
καl. τούτφ, Καl. συ έπάνω γίνου πέντε πόλεων.

20 καl. ό ετερος

ilλθεν λέγων, Κύριε, ίδοi> ή μνα σου Τιν εtχον άποκειμένην έν
σουδαρίψ 21 έφοβούμην γάρ σε, οτι &νθρωπος αύστηρος εi,
αi'ρεις ο ούκ [θηκας κα1. θερίζεις ο ούκ εσπειρας. 22 λέγει
αύτφ, Έκτου στόματός σου κριν& σε, πονηρέ δουλε. nδεις οτι

' 15 {Β} τί διεπραγματεύσαντο ~ Β D L Ψ (157 έπραγματεύσαντο) 579
it• 'syΓ·' cop'"· ""· ''' eth geo slav Oήgen // τίς τί διεπραγματεύσατο Α Θ f' f' 3 28
33 180 205 565 597 700 892 ΙΟ 1Ο (1241 onιit τί) 1243 1292 1342 1424 1505
Byz [Ε F G Η] Lect ίt'·ι'"').(h).ω.r.ιιτ2 1.υιr.ι"J., (νg) syr"·h arm REB EU LB BJ ΤΟΒ
DHH // τίς τί έπραγματεύσατο W Δ 0233 828 1006 1071
9 σωτηρία ... έ-γένετο Ac 16.31-34 υίος Ά~ραάμ Lk 13.16 10
Eze 34.16; Lk 15.4, 6, 9 12 Άνθρωπος ... μακράν Mk 13.34 17

ζητήσαι

...

άπολωλός

rv ... πόλεων Lk 16.10
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έγώ aνθρωπος αύστηρός είμι, αϊρων ο ούκ ί:'θηκα κα1. θερίζων ο
ούκ εσπειρα;• 23 καt δια τί ούκ ί:'δωκάς μου το άργύριον έπ1.
τράπεζαν; κάγώ έλθών συν τόκφ aν αύτο ί:'πραξα. 24 κα1. το'iς

παρεστώσιν εiπεν, Άρατε άπ' αύτοί> τi~ν μνaν κα1. δότε τφ τας
δέκα μνaς Εχοντι 25 - κα1. εiπαν αύτφ, Κύριε, !:'χει δέκα μνaς-2
λέγω ύμ'iν οτι παντ1. τφ ί:'χοντι δοθήσεται, άπο δε του μη
ί:'χοντος κα1. ο εχει άρθήσεται. 27 πλην τους έχθρούς μου
τούτους τους μη θελήσαντάς με βασιλεί>σαι έπ, αύτους άγάγετε

26

cΤ:ιδε κα1. κατασφάξατε αύτους ί:'μπροσθέν μου.
The Triumphal Entry into Jerusalem
(Μι

21.1-11: Mk 11.1-11: Jn 12.12-19)

28 Κα1. ειπων ταύτα έπορεύετο ί:'μπροσθεν άναβαίνων είς
'Ιεροσόλυμα. 29 Κα1. έγένετο ώς ηγyισεν είς Βηθφαyf~ κα1.
Βηθανία[ ν] προς το ορος το καλού μεν ον Έλαιrον, άπέστειλεν
δύο τ&ν μαθητ&ν

έν

30 λέγων, Ύ πάγετε εiς την κατέναντι κώμην,

nείσπορευόμενοι εύρήσετε π&λον δεδεμένον, έφ, ον ούδε1.ς

πώποτε άνθρώπων έκάθισεν, καl. λύσαντες αύτον άγάγετε.
κα1. έάν τις ύμaς έρωτ<;ι, Δια τί λύετε; οϋτως έρε'iτε· οτιb
Ό κύριος αύτοί> χρείαν !:'χει. 32 άπελθόντες δε οί άπεσταλμέ

31

νοι ε{φον καθώς εlπεν αύτο'iς. 33 λυόντων δε αύτ&ν τον π&λον
εiπαν οί κύριοι αύτοί> προς αύτούς, Τί λύετε τον π&λον; 34 οί
δε εiπαν· οτι" Ό κύριος αύτοί> χρείαν !:'χει. 35 κα1. ηγαγον αύ
τον προς τον Ίησοί>ν κα1. έπιρίψαντες αύτ&ν τα ίμάτια έπ1. τον

2 25 {Α} ίnclude verse 25 Ν Α Β 1 (Β* omίt Κύριε) ι Δ Θ ψ 0233 Γ f 13
(28 εiπεν) 33 (157 !δε iiχε1) 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071
124112431292134214241505B_vz[EFGHN]Lecrit'·'"'·'·r·'· 1"·' 1·'vgsyr"·h
cop"· "'' aπη eth geo slav // omίt ver~·e 25 (see Μι 25.28) D W 1211 1384 1387
1770 1773 11780 it•.d.<. ''2 syΓ·' cop""'"' Lucifer

' 22 Statement: AD TR GNB BJ ΤΟΒ • 31 Direct or indircct: ΝΑ Μ TR WH GNB NIV
REB EU LB BJ NBS ΒΤΙ DHH // Causal: ΤΟΒ '34 Direct: ΝΑ Μ WH GNB NIV
NRSν REB EU LB BJ NBS ΒΤΙ 11 Cousal: ΤΟΒ DHH

NRSν

26

παντί

...

άρθήσεται Μι

13.12; Mk4.25: LkS.18

32 Lk22.13
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19.36-43

π&λον έπεβίβασαν τον Ίησουν.

36 πορευομένου δε αύτου
ύπεστρώννυον τa ίμάτια αύτ&ν έν τn όδφ.
37 'Εγγίζοντας δε αύτου Ίlδη προς τn καταβάσει του 'Όρους
τ&ν Έλαι&ν ηρξαντο aπαν το πλflθος τ&ν μαθητών χαίροντες
αiνείν τον θεον φωνn μεγάλη περί πασ&ν ών ε'tδον δυνάμεων,

38

λέγοντες,
Εύλογημένος ό έρχόμενος,
ό βασιλε-Uς 3 έν όνόματι κυρίου·
έν ούρανφ είρήνη
καί δόξα έν ύψίστοις.

39 καί τινες τ&ν Φαρισαίων άπο του οχλου ε'tπαν προς αύτόν,
Διδάσκαλε, έπιτίμησον το"iς μαθητα"iς σου. 40 καί άποκριθεl.ς
εtπεν, Λέγω ύμ"iν, έaν σbτοι σιωπήσουσιν, οί λίθοι κράξουσιν.

41 και ώς ηγγισεν ίδών τi~ν πόλιν εκλαυσεν έπ' αύτi]ν
42 λέγων οτι Εί qvως έν τf1 ήμέρι;:ι ταύτn κα1. σ-U 4 τα προς
είρήνην 5 • νυν δε έκρύβη άπο όφθαλμ&ν σου. 43 οτι +\ξουσιν
·' 38 {C} ό έρχόμενος ό βασιλεύς Β aπn'"'"' // ό έρχόμενος βασιλεύς Ν 2 Α L
f' f') 28 157 180 205 565 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1292
1342 1424 Byz [Ε G Ν] Lect ίt'"' r." vg (syr ' p, 1' Ρ' 1 βασιλεύς or ό βασιλεύς) geo
slavm" Jerorne REB EU? // ό βασιλεύς Ν* 69'•d (Η 1243 1950 112 omit ό)
Οήgeπ//ό έρχόμενος (seePs 118.26; Mt21.9; Mk 11.9; Jn 12.13) W 579
1505 1547 cop00 m' slav'π" // transpose: ό έρχόμενος έν όνόματι κυρίου, εύλο
2
1
γημένος ό βασιλεύς D it'-' " " • '· ' ' (ίt'- 1 hοmοίοαι·ι·ιοn) (eth)
• 42 {Β} έν ή1 ήμέρq: ταύη~ καl σύ Ν Β L 579 892 ethPP slav Oήgen // καl σύ
i:.v τfl ήμέρq: ταύη~ D Θ ( 157 add ήρώτησας &ν after ταύη~) itd r.q (it'-' omit καί)
cop" ethτH (geo) (Marcus'" '°'""""'"') (lrenaeus'"') Oήgen'" // κα\ σύ καί γε έν ή1
ήμέρq: σου ταύτn W Δ 28 180 597 700 1006 1010 1071 (1241 ιωιι.ψω·e κα\
2
1
σύ after ταύτn) 1243 1292 1342 1424 Byz [Ε G Η Ν] Lect it'"'·''' (it'- '' '"·' οιnίι
fiι·!•t καί) vg syr'•' • (Diatessaron''"'"π) (Eusebius) /1 καl σύ καί γε έν τfl ήμέρq:
ταύη~ (see fοοιιιυte 5) Α Ψ f' 205 565 1505 1184 it' (aπn) Basil
'42 {Β} είρήνην Ν Β L Θ 579 cop''" oom' (Diatessaron"') Marcus"' '° '"'"""'"
lrenaeus'"' Oήgen 112 Didymus // είρήνην σου (see a/so footιιote 4) Α W Δ Ψ f'
28 180 205 565 597 700 828 892 1006 101 ο 1071 1241 1243 1292 1342
1424 1505 Byz [Ε G Η Ν] Lect ίt' syr· "•· •. Ρ' 1 '"' copbo ann eth geo slaν
Δ Θ Ψ

. 36 ύπεστρ<οννυον ... όδφ 2Kgs 9.13 38 Εύλοyημένος ... κυρίου Ps 118.26 έν ούρανψ ...
υψίστοις Lk 2.14 41 iiκλαυσεν Jn 11.35 42 Εί Εγνως ... σου Dι 32.29 νuν δέ έκρύβη ... σου
[, 6.9-ΙΟ; Μι 13.14; Mk 4.12; Lk 8.10: Ac 28.26-27; Ro 11.8. 10
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ήμέραι έπι σε καl παρεμβαλοίJσιν οί έχθροί σου χάρακά σοι και

περικυκλώσουσίν σε καl συνέξουσίν σε πάντοθεν, 44 καl
έδαφιοίJσίν σε καl τα τέκνα σου έν σοί, καl ούκ άφήσουσιν
λίθον έπl λίθον έν σοί, άνθ' ών ούκ εγvως τον καιρον της

.

~

επισκοπης σου.

The Cleansing of the Temple
(Μι

21.12-17; Mk 11.15-19; Jn 2.13-22)

45 Καl είσελθών είς το ίερον ilρξατο έκβάλλειν τους πω
λοίJντας 46 λέγων αύτο'iς, Γέγραπται,
Καi lσται ό οtκός μου οίκος προσευχi]ς,
ύμε'iς δε αύτον έποιήσατε σπήλαιον ληστων.

47 Καl ilν διδάσκων το καθ' ή μέραν έν τίρ ίερίρ. οί δε
άρχιερε'iς και οί γραμματε'iς έζήτουν αύτον άπολέσαι και οί
πρωτοι του λαου, 48 και ούχ εϋρισκον το τί ποιήσωσιν, ό λαος
γaρ aπας έξεκρέματο αύτου άκούων.
The

Authoήty
(Μι

20

of Jesus Questioned

21.23-27; Mk 11.27-33)

Και έγένετο έν μψ των ήμερων διδάσκοντος αύτοίJ τον

λαον έν τφ ίερίρ καl εύαγγελιζομένου έπέστησαν οί άρχιερεiς

καl οί γραμματεiς συν το'iς πρεσβυτέροις 2 και είπαν λέγοντες
προς αύτόν, Είπον ήμiν έν ποί~ έξουσί~ ταύτα ποιεiς, η τίς έστιν

ό δούς σοι τΤ~ν έξουσίαν ταύτην; 3 άποκριθεlς δε εlπεν προς
α\Jτούς, 'Ερωτήσω ύμ&ς κάγώ λόγον, κα\ εϊπατέ μοι· 4 Το
βάπτισμα 'Ιωάννου έξ ούρανοίJ ilν η έξ άνθρώπων; 5 οί δε
συνελογίσαντο προς έαυτους λέγοντες οτι Έaν εϊπωμεν, 'Εξ

(Diatessaron~) Οήgeπι 12

Eusebius415 Basil

Cyήl

EU //

είρήνην σοι

D

f1 3 157

ίt'"'·'·'ι.'·'·" 2 "·ι.,.. ι_, vg Origen'" Eusebiusι 1'; Jerome

44 έδαφιοϊισιν ... σου Ps 137.9 ούιc άφήσουσιν ... σοί Mt 24.2; Mk 13.2; Lk 21.6 καιρόν
... σου Lk 1.68 46 Κα\ ... πpοσευχi;ς ls 56.7 σπήλαιον λφτών Jr 7.11 47 i\v ... ίερίji
Lk21.J7: 22.53: Jn 18.20 47-48 οί δέ ... άκούων Mt21.46: Mk 12.12: 14.1-2; Lk20.19;
22.2: Jn 5.18; 7.30
20.4 βάπτισμα Ίωάννου Μι 3.6. 11; Mk 1.4, 5, 8; Lk 3.3, 16; Jn 1.25-26; Ac 1.22; 10.37;
13.24; 18.25; 19.3, 4
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20.6-17

ούρανου, έρεt, Δ ιa τί ούκ έπιστεύσατε αύτψ; 6 έaν δf: εϊπωμεν,
Έξ ανθρώπων, ό λαος aπας καταλι θάσει ήμCiς, πεπεισμένος γάρ

έστιν Ίωάννην προφήτην εiναι. 7 καt απεκρίθησαν μη είδέναι
πόθεν. 8 καl ό Ίησους ε'iπεν αl>τοίς, ΟUδΕ Εγώ λέγω ύμlν έν
ποία έξουσία ταυτα ποι&.
'
'
The Parable of the Vineyard and the Tenants
(Μι

21.33-46: Mk 12.1·12)

9 'Ήρξατο δf: προς τον λαον λέγειν τf~ν παραβολf~ν ταύτην·
'Άνθρωπός [τις] έφύτευσεν άμπελ&να' καt έξέδετο αύτον γεωρ
γοtς καt απεδήμησεν χρόνους ίκανούς. 10 και καιρψ απέστει
λεν προς τους γεωργους δουλον 'ίνα άπο του καρπου του
άμπελ&νος δώσουσιν αύτψ· οί δf: γεωργοt έξαπέστειλαν αύτον
δείραντες κενόν. 11 καt προσέθετο rτερον πέμψαι δο1:ιλον· οί
δf: κΟ:κεtνον δείραντες καt άτιμάσαντες έξαπέστειλαν κενόν.
12 και προσέθετο τρίτον πέμψαι· οί δf: καl. τουτον τραυματί
σαντες έξέβαλον.

13 εtπεν δf: ό κύριος του άμπελ&νος, Τί

ποιήσω; πέμψω τον υίόν μου τον Ο:γαπητόν· ϊσως τουτον έν
τραπήσονται. 14 ίδόντες δf: αύτον οί γεωργοl. διελογίζοντο

προς άλλήλους λέγοντες, Οiιτός έστιν ό κληρονόμος άποκτεί
νωμεν αύτόν, 'ίνα ήμ&ν γένηται ή κληρονομία.

15 και έκβα

λόντες αύτον εξω του άμπελ&νος άπέκτειναν. τί ο~ν ποιήσει
αύτοις ό κύριος του Ο:μπελ&νος; 16 έλεύσεται καl. άπολέσει
τους γεωργους τούτους καt δώσει τον άμπελωνα &λλοις. Ο:κού

σαντες δf: είπαν, Mfi γένοιτο. 17 ό δf: έμβλέψας αύτο\ς εlπεν,
Τί ο~ν έστιν το γεγραμμένον τουτο·
9 {C} i:ίνθρωπός τις έφύτευσεν άμπελώνα (see Μι 21.33) Α W Θ f 13 157
1241 1505 Lect (beginning of /essoιι) (it' 1) νg"'" syr·'·P·h aπη geo
(Diatessaron""') Ps-Athanasius Cyril''"' Theodoret // i:ίνθρωπος έφύτευσεν άμ
πελώνα (see Mk 12.1) Ν 8 L Δ Ψ f' 28 33 180 205 565 579 597 700 892
I006 1010 1243 1292 1342 1424 Byz [Ε G Η Ν QJ it'"' 1 vg cop" "" eth
slav Origen; Augustine // άμπελώνα cφύτευσεν i:ίνθρωπος (see Mk 12.1) D
(C i:ίνθρωπος έφύτευσεν) it'· '· d. '· " 2· '· ι. '' νg"" Ambrose
1

ΙΟ71

5 Διά τί ούκ έπιστεύσατε
10-12 2Chr36.15-16

αύτψ

Mt 21.32

9

'Άνθρωπος

άμπελrονα

!s 5 .1

20. ΙΗ-2R
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Λί-θον δν άπεδοκίμασαν οί οίκοδομοuντες,

οiϊτος έγενή-θη είς κεφαλi]ν γωνίας;
πaς ό πεσών έπ' έκείνον τον λίθον συνθλασθήσεται· έφ' ον
δ' aν πέσn, λικμήσει αυτόν. 19 Καl. έζήτησαν οί γραμματε'iς
καl. οί άρχιερείς έπιβαλείν έπ, αυτον τaς χείρας έν αυτn τn iόρι;ι,

18

καl. έφοβήθησαν τον λαόν, εγvωσαν γaρ οτι προς αυτους εtπεν
τi~ν παραβολi~ν ταύτην.
Paying Taxes to Cae•ar
(Mt 22.15-22: Mk 12.13-17)

20 Καl παρατηρήσαντες άπέστειλαν έγκαθέτους ύποκρινο
μένους έαυτους δικαίους εiναι, "ίνα έπιλάβωνται αυτου λόγου,
iόστε παραδουναι αυτον τn άρχft καl. τη έξουσίι;ι του ήγεμόνος.

21 καl. έπηρώτησαν αυτον λέγοντες, Διδάσκαλε, οϊδαμεν οτι
όρθώς λέγεις καl. διδάσκεις καl ού λαμβάνεις πρόσωπον, άλλ'
έπ, άληθείας τi~ν όδον του θεου διδάσκεις 22 εξεστιν ήμaς
Καίσαρι φόρον δουναι fι oiS; 23 κατανοήσας δε αυτων τi~ν

πανουργίαν εiπεν προς αυτούς, 24 Δείξατέ μοι δηνάριον· τίνος
Εχει εiκόνα καl. έπιγραφήν; οί δε εtπαν, Καίσαρος. 25 ό δε
εtπεν προς αυτούς, Τοίνυν άπόδοτε τa Καίσαρος Καίσαρι καl τα
του θεου τφ θεiρ. 26 και ούκ ϊσχυσαν έπιλαβέσθαι α-Uτου
pήματος έναντίον του λαου και θαυμάσαντες έπι τη άποκρίσει
, '
~

αυτου εσιγησαν.

The

Que,ιion abouι
(Μι

the

Resuπection

22.23-33: Mk 12.18-27)

27 Προσελθόντες δέ τινες τών Σαδδουκαίων, οί [άντι]λέ
γοντες2 άνάστασιν μη εtναι, έπηρώτησαν αυτον 28 λέγοντες,

27 {C} οί άντιλέyοντες Α W Δ /1 3 157 180 597 700 1006 1010 1243
1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η Ρ] it'·'"''·'·"2·'· 1 • vg syr" aπn geo//oί
λέyοvτες (see Mt 22.23) Κ Β C D L Ν Θ f133205 565 579 892 1071 1241
2

17 Λίθον ... γωνίας Ps 118.22 19 έζήτησαν
λαόν Mt 21.46; Mk 12.12; 14.1-2;
Lk 19.47-48; 22.2; Jn5.18; 7.30 20Lk11.54 21 Δτδάσκαλε ... δτδάσκετς Jn3.2
22 φόρον δοίJναt Ro 13.6-7 27 Σαδδουκαίων ... ε1νατ Ac 23.8

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

281

20.29-•Ο

Διδάσκαλε, ΜωϋσΤ]ς Εγραψεν ήμίν, έάν τινος άδελφος άπο

θάνη εχων γυναi:κα, και οt;τος άτεκνος fι,'ίνα λάβη ό άδελφος
αύτοίi τfιν γυναiκα και έξαναστήση σπέρμα τί!) άδελφί!)
αύτοίi. 29 έπτa ο-δν άδελφοl -ίlσαν· κ:αl ό πρώτος λαβών
γυναίκα άπέθανεν aτεκ:vος 30 κ:αl. ό δεύτερος 31 κ:αl ό
τρίτος ελαβεν αύτήν, ώσαύτως δε κ:αl οί έπτa ού κατέλιπον
τέκνα καl άπέθανον.

32 ϋστερον κ:αl. ή γυνη άπέθανεν. 33 ή

γυν!~ ο-δν έν τf\ άναστάσει τίνος αύτ&ν γίνεται γυνή; οί γaρ έπτa
εσχον αύτl~ν γυναίκα. 34 καl. εiπεν αύτοίς ό Ίησοίις, Οί υίοl.
τοίι αί&νος τούτου 3 γαμοίισιν κ:αl. γαμίσκονται, 35 οί δε κ:ατα
ξιωθέντες τοίι αί&νος έκ:είνου τυχείν καl. τΤ]ς άναστάσεως της
έκ: νεκ:ρ&ν οϋτε γαμοί>σιν οϋτε γαμίζονται· 36 ούδε γaρ άπο

θανείν Ετt δύνανται 4 , ίσάγγελοι γάρ είσιν καl. υίοί είσιν θεού τΤ]ς
άναστάσεως υίοl οντες. 37 οτι δε έγείρονται οί νεκροί, κ:α1.
ΜωϋσΤ]ς έμήνυσεν έπl. της βάτου, ώς λέγει κύριον τον -θεον
Ά βραaμ και -θεον Ίσαaκ και -θεον 'Ιακώβ. 38 θεος δε ούκ:
(στιν νεκρ&ν άλλα ζώντων, πάντες γaρ αύτφ ζ&σιν. 39 άπο

κ:ρι θέντες δέ τι νες τ&ν γραμματέων εiπαν, Δ ιδάσκ:αλε, κ:αλ&ς
εtπας. 40 ούκέτι γaρ έτόλμων έπερωτaν αύτον ούδέν.

Lect it"·'·' 1 cop"·"" slav (Diatessaron) // ο'ίτινες λέγουσιν (.1·ee Mk 12.18) Ψ
1292 1514 11552 eth
1
3
· 34 {Α} τούτου ΝΑ Β L W Δ Θ Ψ 0266 f' f' 33"" 157 180 205 565 579
5977008921006101010711241124312921342142415058.νz[EGHP

Q] Lect it""'· r νg syr"· h cop~· 00 anη geo slav Diatessaron''' Marcion"'· "'τ'"" 11 ""
Justin""" Clernent Eusebius Basil; Augustine //τούτου γεννώνται κα! γεννώσιν
D ίιιωcι. d. '''· 112 • '· 11>. •·' 1 (νg"'") (syr'· '· h"'') (eth) Oήgen; Arnbrose
'36 {Β} δύνανται ΝΑ Β L Δ Ψ 0266 f' f'' 33 157 180 205 565 (579) 597
700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Βγz [Ε G Η Ρ Q]
Lecι it"'· d.' νg syr· '· •· h cop" arm eth geo slav Basil Didyrnus; Jerome Quodνultdeus // μέλλουσιν D w Θ it'·"'·'· 112 · '· l.q syr''"' Marcion"'· ωΤ'"" 11 '•"; Tertullian
Cyprian Macrobius Augustine Ju\inn-Eclanum
28 i:άν ... άδελφψ αύτοίJ Οι 25.5: Gn 38.8 36 υίοί ... θεσίJ Ga 4.5-7
38 πάντες ... ζώσιν Ro 14.8-9

Εχ 3.2 τον ... 'Ιακώβ Εχ 3.6, 15, 16

37

i:πl τiiς βάτου

20.41-21.~
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Sοπ

22.41-46: Mk 12.35-371

41 Ε'tπεν δε προς αύτούς, Πως λέγουσιν τον Χριστον εiναι
42 αύτος γaρ Δαυιδ λέγει έν βίβλφ ψαλμων,

Δαυιδ υίόν;

Εtπεν κύριος τι\) κυρίφ μου·
Κάl)ου έκ δεξιrον μου,

εως aν ,)ίί) τους έχl)ρούς σου ύποπόδιον των ποδrον

43

σου.

44 Δαυιδ ο-Ον κύριον αύτον καλε'i, και πως αύτοίJ υίός έστιν;
The Denouncing of the
(Μι

Scήbes

23.1-36: Mk 12.38-40: Lk 11.37-54)

45 Άκούοντος δε παντος του λαού εiπεν το'iς μαθητα'tς
46 Προσέχετε ιiπο των γραμματέων των θελόντων

[αύτοίJ]5,

περιπατε'iν έν στολα'iς και φιλούντων ιiσπασμους έν τα'iς
ιiγορα'iς και πρωτοκαθεδρίας έν τα'iς συναγωγα'iς και πρωτο
κλισίας έν τοις δείπνοις, 47 οΊ κατεσθίουσιν τaς οίκίας των

χηρων και προφάσει μακρa προσεύχονται· 01Jτο1 λήμψονται
περισσότερον κρίμα.
The Widow's Offering
(Mk 12.41-44)

21

Άναβλέψας δε ε'tδεν τους βάλλοντας είς το γαζοφυλάκιον
2 εtδεν δέ τινα χήραν πενιχρaν

τα δωρα αύτων πλουσίους.
βάλλουσαν έκε'i λεπτa δύο,

3 καl. εtπεν, Άληθως λέγω ύμ'iν οτι
4 πάντες γaρ

ή χήρα αϋτη ή πτωχl~ πλε'iον πάντων εβαλεν·

'45 {C} τοις μαθηταις αύτοu (see Μι 23.1) ΝΑ L W Δ Θ Ψ 0233 !' f' 3 33
157 180 205 565 579 597 700 892 1006 \Ο \Ο 1071 1241 1243 1292 1342
1424 1505 Βγ: [Ε G Η Ρ] it'· '"'·'·'· '- "2·'·"·' 1 vg syr'·'·P·" cop"·"" eth geo slav //τοις
έαυτου μαθηταις Γ (Lecι είπεν ό κύριος ... for heginning of /esson αι 20.46;
Ι 547 011/)' εlπεν ό κύριος)// τοις μαθητα\ς Β D it"·' ann NIV NRSV BJ
ΤΟΒ 11 προς αύτούς Q
42-43 Εtπεν ... ποδιον σου Ps 110.1
21.3-4 2Cor8.12
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21.5-12

οi>τοι έκτου Πεpισσεύοντος αύτοtς Εβαλον εiς τα δ&pα 1 , αϋτη δε

έκτου ύστερήματος αύτfις πάντα τον βίον ον εtχεν Ιiβαλεν.
The Destruction of the Temple Foretold
(Μι

24.1-2; Mk 13.1-2)

5 Καί τινων λεγόντων περι του ίερου οτι λίθοις καλο'iς και

a

άναθήμασιν κεκόσμηται εtπεν, 6 Ταυτα θεωρε'iτε έλεύσον
ται ήμέραι έν αtς ούκ άφεθήσεται λίθος έπι λίθφ ος ού
καταλυθήσεται.
Sings and Persecutions
(Μι24.3-14;

Mk 133-13)

7 Έπηρώτησαν δε αύτον λέγοντες, Διδάσκαλε, πότε ο.Ον
ταυτα εσται και τί το σημε'iον οταν μέλλn ταυτα γίνεσθαι;
8 ό δε εtπεν, Βλέπετε μη πλανηθητε- πολλοι γiιρ έλεύσονται έπι
τφ όνόματί μου λέγοντες, 'Εγώ εiμι, καί, Ό καιρος flγγικεν. μη
πορευθητε όπίσω αύτ&ν. 9 οταν δε άκούσητε πολέμους και
άκαταστασίας, μη πτοηθητε· δε'i γiιρ ταυτα γενέσθαι πρ&τον,
άλλ' ούκ εύθέως το τέλος. 10 Τότε Ιiλεγεν αύτο'iς, Έγερθήσε
ται Ιiθνος έπ' Ιiθνος και βασιλεία έπ1. βασιλείαν, 11 σεισμοί τε
μεγάλοι και κατα τόπους λιμο1. κα1. λοιμο1. Ιiσονται, φόβητρά τε
και άπ' ούρανου σημε'iα μεγάλα εσται 2 • 12 προ δε τούτων

L f' 205 579 1241 syr'· '· Ρ"' (cop"· "'') geo slavm" // δοορα
D W Δ Θ Ψ 0102v'd 0233 f' 3 33 157 180 565 597 700 892 1006
1010 1071 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η Qvid] Lect it'·'"''d.o.r.n2.•. ι.q.
1
' ·' vg syr<'· h aπn eth ΤΗ slavm" Oήgen Basil; Cypήan Jerome Augustine Speculum
2
11 {C} καί άπ' ούραvου σημεία μεγάλα εσται Β // καί σημεία μεγάλα
άπ' ούρανου ί!σται Κ L (f' 3 1505 [σονται) 33 579 892 1071 1241 (aπn) eth
REB ΒΤΙ DHH // καί σημεία άπ' ούρανο\J μεγάλα ίiσται Α W Δ Θ Ψ 0102 f'
157 180 205 (565 εσονται) 597 700 1006 1010 1243 1292 1342 (1424 omίt
Ιiσται) Byz [Ε G Η] Lect slav (Marcion'"· ιοτ'"""''") // άπ' ούρανου καί σημεία
μεγάλα ί!στατ D it"·' 'vg (syr') geo Ambrose // άπ' ούρανου καί σημεία μεγάλα
Εσται καί χειμοονες ίιω·'"'·'·rr2 ·'·'-"" 1 ·' vgm" (syr·P·hm') (Origen'")
'4

{Β} δοορα !( Β

του θεο\J Α

6 σύκ
γενέσθαι

... καταλυθήσεται Lk 19.44 8 Ό καιρός i\γγικεν Dn 7.22: Php 4.5
Dn 2.28 10 Έγερθήσεται ... βασιλείαν ls 19.2; 2Chr 15.6

9

δεί

...

21. IJ-2~
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πάντων επιβαλουσιν εφ' ύμίiς τaς χε'i:ρας αύτών και διώξουσιν,
παραδιδόντες είς τaς συναγωγας και φυλακάς, άπαγομένους επι
βασιλε'\ς καl. ήγεμόνας εvεκεν του όνόματός μου· 13 άποβή

σεται ύμ'iν εiς μαρτύριον.

14 θέτε ο-δν Εν τα'i:ς καρδίαις ύμών
15 Εγώ γaρ δώσω ύμi:ν στόμα

μη προμελετίiν άπολογηθηναι·

και σοφίαν

fi ού δυνήσονται άντιστftναι η άντειπε'i:ν aπαντες οί

άντικείμενοι ύμ'i:ν. 16 παραδοθήσεσθε δε καl. ύπο γονέων και
άδελφών καl. συγγενών καl. φίλων, καl. θανατώσουσιν εξ ύμών,
17 καl. εσεσθε μισούμενοι ύπο πάντων δια το ονομά μου.
18 κα\ θριξ εκ τftς κεφαλftς ύμών ού μη άπόληται. 19 Εν τil
ύπομονil ύμών κτήσασθε 3 τας ψυχας ύμών.
The Destruction of Jerusalem Foretold
(Μι

24.15-21; Mk 13.14-19)

20 "Οταν δε ϊδητε κυκλουμένην ύπο στρατοπέδων 'Ιερουσα
λήμ, τότε γνώτε οτι Τ)γγικεν ή ερήμωσις αύτftς. 21 τότε οί εν τi1
Ίουδαίς_ι φευγέτωσαν είς τα ορη και οί ΕΥ μέσφ αύτftς Εκχω
ρείτωσαν καl. οί εν τα'i:ς χώραις μη είσερχέσθωσαν είς αύτήv,
22 οτι ήμέραι εκδικήσεως αtταί είσιν του πλησθftναι πάντα τα
23 ούαl τα'i:ς Εν γαστρl. Εχούσαις καl. τα'i:ς θηλα

γεγραμμένα.

ζούσαις ΕΥ εκείναις τα'i:ς ήμέραις εσται γαρ άνάγκη μεγάλη ΕΠl
της γftς καl. όργi~ τφ λαφ τούτφ, 24 και πεσουνται στόματι
μαχαίρης και αίχμαλωτισθήσονται είς τα [θνη πάντα, και

Ίερουσαλ!~μ [σται πατουμένη ύπο εθνών, aχρι ot πληρωθ&σιν
καιροι Εθνών.

'19 {C} κτήσασθε Ν D L W Δ Ψ f' 157 180 205 565 579 597 700 828*
8921006 ΙΟΙΟ l071124112431292134214241505Byz[EGH]Lecιir''
Origen Apostolic Constituιions Gregory-Nyssa Macarius/Symeon Marcus2
Eremiιa Cyril Hesychius // κτήσεσθε Α Β Θ f' 3 [828'] 33 it'· '"'· r. lf · '· ..,ι.' νg
cop'"·"""' aπn eth geo slav Jerome Augustine GNB REB BJ ΤΟΒ ΒΤΙ DHH? //
σώσετε (έαυτούςfοr τi:ις ψυχας ύμ&ν) Marcionoc' ιοΤ<nuιι ....
12 παραδιδόντες ... ήγεμόνας Mt 10.18; Lk 12.11
14-15 Mt 10.19: Lk 12.11-12
15 Ac 6.10
16-18 Mt 10.21-22 18 1Sm14.45; Lk 12.7
22 ημέραι έκδιιcήσεως
Dt 32.35: Ηο 9.7: Jr 46.10 23 άνάγκη μεγάλη 1 Cor 7.26 24 πεσοiJνται ... μαχαίρης
Jr21.7; Sir28.18 πεσοiJνται ... πάντα Ezr9.7 'Ιερουσαλήμ ... ύπο έθνιον Zch 12.3 LXX;
Ps79.I; Is63.18: Dn9.26: 1M•cc3.45. 51 aχρι ... έθν&ν Dn 12.7: Tob 14.5; Ro 11.25;
Re 11.2
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The

Coιning
(Μι

21.25-35

of the Son of Man

24.29-31; Mk 13.24-27)

25 Καl εσονται σημεία εν ήλίφ καl σελήνn καl &στροις, καl
έπl της γΤjς συνοχΤ~ f.θvωv Εν άπορίι;χ ΤΊχους θαλάσσης καl σάλου,
άποψυχόντων άνθρώπων άπο φόβου καl προσδοκίας των
έπερχομένων τfl οίκουμένn, αί γCι.ρ δυνάμεις των ούρανων
σαλευθήσονται. 27 καl. τότε οψονται τον υίόν του άνι'Jpώπου
rρχόμενον έν νεφέλη μετCι. δυνάμεως καl δόξης πολλης.
28 άρχομένων δε τούτων γίνεσθαι άνακύψατε κα1. Επάρατε
τaς κεφαλCι.ς ύμωv, διότι f.γγίζει ή άπολύτρωσις ύμωv.

26

The Lesson of the Fig Tree
(Μι

24.32-35; Mk 13.28-31)

29 Κα1. εiπεν παραβοληv αύτοίς "Ιδετε την συκΤΊν κα1. πάντα
30 οταν προβάλωσιν ηδη, βλέποντες άφ' έαυτ&ν
γινώσκετε οτι ilδη έγγυς το θέρος εστίv- 31 οϋτως κα1. ύμείς,
τα δένδρα·

οταν ϊδητε ταυτα γινόμενα, γιvώσκετε οτι εγγύς f.στιν ή βασιλεία
του θεου. 32 άμηv λέγω ύμΊν οτι ού μη παρέλθn ή γενεCι. αϋτη
ί:'ως av πάντα γένηται. 33 ό ούρανος καl. ή γη παρελεύσονται,
οί δε λόγοι μου ού μη παρελεύσονται.
Exhonation to Watch

34 Προσέχετε δε έαυτοίς μήποτε βαρηθ&σιν ύμ&ν αί καρδίαι
Εν κραιπάλη κα\. μέθn κα\. μερίμναις βιωτικαΊς κα\. f.πιστfl Εφ'
ύμiiς αίφνίδιος ή ήμέρα Εκείνη 35 ώς παγίς f.πεισελεύσεται
γaρ 4 έπ\. πάντας τους καθημένους ΕΠt πρόσωπον πάσης της γΤjς.

"35 {Β} ώς παγίς έπεισελεύσεται γάρ ~* (~' L έπελεύσεται) Β D 070
( 157 έπιστήσεται) 579 it'· "·'·"· '· "2• '· 1 cop'"·"" (Marcion''" ιστ'"" 11 "") // ώς παγίς γaρ
έπελεύσεται Α C W Δ Θ Ψ f' f" 33 180 205 565 597 700 892 1006 ΙΟ ΙΟ
1071 (1241 1424 έλεύσεται) 1243 1292 1342 1505 Byz [Ε F G Η Ν] Lect
25 σημεϊα ... aστροις ls 13.10; Eze 32.7; JΙ 2.30-31; Re 6.2-13 συνοχή ... σάλου Ps 46.2-3;
65.7; ls 24.19 LXX; Wsd 5.22 26 δυνάμεις ... σαλευθήσοvται Hg 2.6, 21 27 τον υίοv ...
vεφέλn Dn 7.13; Μι 26.64; Re 1.7 28 έγγίζει ... ύμώv Ro 13.11; En 51.2 33 Lk 16.17
34 Μι 24.48-50; Lk 17.27 έπιστji ... έιcείvη 1 Th 5.3 35 ls 24.17

21.36--22. ΙΩ
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αγρυπνε"iτε δε έν παντ1. καιρφ δεόμενοι ϊνα κατισχύσητε
έκφυγε"iν ταί:ιτα πάντα τα μέλλοντα γίνεσθαι καt σταθηναι
εμπροσθεν του υίοί:ι τοί:ι ανθρώπου.

36

37 'Ήν δε τeχς ήμέρας έν τφ ίερφ διδάσκων, τaς δε νύκτας
έξερχόμενος ηύλίζετο είς το ορος το καλούμενον Έλαι&ν·

38 καt πδ:ς ό λαος rορθριζεν προς αύτον έν τφ ίερφ ακούειν
αύτοί:ι. 5
The Plot to Kill Jesus
(Μι

22

26.1-5, 14-16; Mk 14.1-2, 10-11; Jn 11.45-53)

"Ηγγιζεν δε ή έορτJ, τ&ν άζύμων ή λεγομένη πάσχα. 2 κα1.

έζήτουν οί άρχιερε"iς και οί γραμματε"iς το π&ς ανέλωσιν αύτόν,
έφοβοί:ιντο γeχρ τον λαόν. 3 Είσflλθεν δε Σατανδ:ς είς Ίούδαν
τον καλούμενον Ίσκαριώτην, οντα έκ τοί:ι αριθμοί:ι τ&ν δώδεκα·
και απελθών συνελάλησεν το"iς άρχιερεί:ισιν καt στρατηγο"iς
το π&ς αύτο"iς παραδφ αύτόν. 5 κα1. έχάρησαν κα1. συνέθεντο
αύτφ άργύριον δοί:ιναι. 6 κα1. έξωμολόγησεν, κα1. έζήτει εύ
καιρίαν τοί:ι παραδοί:ιναι αύτον &.τερ οχλου αύτο"iς.

4

The Preparation of the
(Μι

Passoνer

26.17-25; Mk 14.12-21; Jn 13.21-30)

1 'Ήλθεν δε ή ήμέρα των άζύμων, [έν] 1Ί rδει θύεσθαι το
πάσχα·

8

καt άπέστειλεν Πέτρον κα1. Ίωάννην είπών, Πορευ

θέντες έτοιμάσατε ήμ"iν το πάσχα ϊνα φάγωμεν. 9 οί δε ε'iπαν
αύτφ, Ποί:ι θέλεις έτοιμάσωμεν; 10 ό δε ε'iπεν αύτο'iς, Ίδο-U
(/ 524 1751 1770 1 1016 έλεύσεται) ίt'"'· 1ν 1 νg syr"· '· Ρ· h.p•1""' anη (eth) geo slaν
(lrenaeus'") (Eusebius) Basil; Jerome Augustine ΒΤΙ
5 38 {Α} αύτου. ΝΑ Β C (D 070 αύτο'U before έν τίρ ίερίρ) L W Δ Θ Ψ Γ
157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342
1424 1505 Byz [Ε F G Η Ν] Lect it'·'"'· b.,.d.<. '· " 2· •. ι.μ' νg syr·'· '· h cop"'·"" ann eth
geo slav // αύτο'U. plus John 7. 53-8. 11 fl 3 (see p. 338-340)
36 άγρυπνεiτε ... ιcαιρip Mk 13.33 σταθηναι ... άνθρώπου Re 6.17 37 Ήν ... διδάσκων
Lk 19.47 τiις δi: ... Έλαιii>ν Lk 22.39
22.Ι έορτή ... πάσχα Εχ 12.1-27
2 έζήτουν ... λαόν Μι 21.46; Mk 12.12; 14.1-2;
Lk 19.47-48; 20.19; Jn 5.18; 7.30 3 Jn 13.2. 27 Ίούδαν ... δώδεκα Ac 1.17 7 ή ήμέρα
... πάσχα Εχ 12.6. 14. 15 8 έτοιμάσατε ... φάγωμεν Εχ 12.8-11
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22.11.21

είσελθόντων υμων είς τΤ,ν πόλιν συναντήσει ύμΊν &νθρωπος
κεράμων ϋδατος βαστάζων· άκολουθήσατε αύτφ είς τΤ,ν οίκίαν
εiς ilν είσπορεύεται, 11 καt έρεΊτε τφ οίκοδεσπόη1 της οίκίας,
Λέγει σοι ό διδάσκαλος, Πού έστιν το κατάλυμα οπου το πάσχα
μετa των μαθητrον μου φάγω; 12 κάκε'iνος ύμ'iν δείξει άνά
γαιον μέγα έστρωμένον· έκεΊ έτοιμάσατε. 13 άπελθόντες δε
ε{Jρον καθc0ς είρήκει αύτοΊς καt ήτοίμασαν το πάσχα.
The lnstitution of the Lord's Supper
(Μι

26.26-30; Mk 14.22-26: 1 Cσr 11 .23-25)

14

Καt οτε έγένετο ή iόρα, άνέπεσεν καt οί άπόστολοι σ\Jν

α\Jτiρ.

15 καt εtπεν προς αύτούς, Έπιθυμίςι έπεθύμησα τούτο
16 λέγω γaρ

το πάσχα φαγε'iν μεθ, ύμrον προ του με παθciν·

ύμ'iν οτι ού μη φάγω 1 αύτο Εως οτου πληρωθft έν τft βασιλείςι του
θεού. 17 καt δεξάμενος ποτήριον εύχαριστήσας ε'tπεν, Λάβετε
τούτο καt διαμερίσατε εiς έαυτούς 2

18 λέγω γaρ ύμ'iν, [οτι] ού

μή πίω άπο του νυν άπο του γενήματος τfις άμπέλου εως

ob

ή

βασιλεία του θεού iίλθη. 2 19 καt λαβων &ρτον εύχαριστήσας
iίκλασεν καt ίίδωκεν αύτοίς λέγων, Τούτό έστιν το σrομά μου το
ύπερ ύμrον διδόμενον· τούτο ποιε!τε είς τήν έμήν άνάμνησιν. 2
20 καt το ποτήριον ώσαύτως μετa το δειπνfισαι, λέγων, Τούτο το
ποτήριον ή καινΤ, διαθήκη έν τφ α'ίματί μου το ύπερ ύμrον
έκχυννόμενον. 2 21 πλΤ,ν iδου ή χε\ρ του παραδιδόντος με μετ'
1
16 {Β} οτι ού μη φάγω (see 22.18; Μι 26.29) ςp 75 ''" Ν Α Β L Η Θ 579
1241/68 112 1514 /813 112 1858 1950 112 11016 11223 112 it" cop'"·"' Apollinaris
Cyril Titus-Bostra Epiphanius // ούκ:έτι μη φάγωμαι D 11 οτι ούκ:έτι ού μή φάγω
(see Mk 14.25) C 2 (C* Ν omίt οτι) W Δ (Ψ omit ού) f 1 f' 1 157 180 205 565
597 700 892 1006 1Ο10 1071 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Ρ] Leι·ι
it'"'·b.c.<dJ.<.r.rr2 .;.111.q.ι• 1 1 vg arm eth (geo) slav Origen1" REB BJ ΤΟΒ ΒΤΙ DHH
2 17-20 {Β} verse.~ 17, 18, 19, 20 ςp" ΝΑ Β C L T''d W Δ Θ Ψ f' f'' 157
180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 107 1 1241 1243 1292 1342 1424
1505 Byz [Ε G Η Ν] Lect it'"'· '· '· q. ' 1 vg syι"· "'' cop"""' aππ eth geo slav Eusebian
Canons (Basil); Augustine // vene.~ 17. 18, 19α (oιnitting 19b, 20: το ύπeρ ύμiί':ιν

13 άπελθόντες ... αύτοίς Lk 19.32 16 ού . i)εοtι Lk 13.29 19 λαβών ... αύτοίς
Lk 24.30; Ac 27.35 20 ιcαινή ... α'ίματι Εχ 24.8: Jr 31.31; 32.40; Zch 9.11 21 ή χείρ
... τραπέζης Ps 41.9; Jn 13.21
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έμου έπt της τραπέζης. 22 οτι ό υίος μεν του άνθρώπου κατα το
ώρισμένον πορεύεται, πλΤ~ν ούα1. τφ άνθρώπφ έκείνφ δι' o-b
παραδίδοται. 23 καt αύτοt ηρξαντο συζητε'iν προς έαυτους το

τίς ιΧρα εϊη έξ αύτ&ν ό τουτο μέλλων πράσσειν.
The Dispute about Greatness

24

'Εγένετο δε καt φιλονεικία έν αύτο'iς, το τίς αύτ&ν δοκε'i

ε'iναι μείζων. 25 ό δε εiπεν αύτο'iς, Οί βασιλε'iς τ&ν έθν&ν
κυριεύουσιν αύτ&ν κα1. οί έξουσιάζοντες αύτ&ν εύεργέται

καλουνται. 26 ύμε'iς δε ούχ οϋτως, άλλ' ό μείζων έν ύμ'iν
γινέσθω ώς ό νεώτερος κα1. ό ήγούμενος ώς ό διακον&ν. 27 τίς
γaρ μείζων, ό άνακείμενος η ό διακον&ν; ούχ1. ό άνακείμενος;
έγω δε έν μέσφ ύμ&ν είμι ώς ό διακον&ν. 28 ύμε'iς δέ έστε οί
διαμεμενηκότες μετ' έμου έν το'iς πειρασμο'iς μου· 29 κάγω
διατίθεμαι ύμ'iν καθως διέθετό μοι ό πατήρ μου βασιλείαν,

30 'ίνα εσθητε καl. πίνητε έπl. της τραπέζης μου έν τn βασιλεί~
μου, και καθήσεσθε έπl. θρόνων τaς δώδεκα φυλaς κρίνοντες
του 'Ισραήλ.
Peter •s Denial Foretold
(Μι

26.31-35; Mk 14.27-31; Jn 13.36-38)

31 Σίμων 3 Σίμων, ίδο-U ό Σατανaς έξnτήσατο υμας του
σινιάσαι ώς τον σ'iτον· 32 έγω δε έδεήθην περl. σου 'ίνα μη

... έκχυννόμενον) D it•.d.rrZ.;.ι REBl/verses 19, 17, 18 (itb·' 011/)' 19α καl
... σ&μά μου) syr // veτ.1·es 19, add μετά το δειπνfjσαι (20α), 17, add
τοuτό μου το αίμα ή καινi~ διαθήιcη (20b), 18 (see Μι 26.26-29;
Mk 14.22-25; 1 Cor 11.23-26) syr' // veι-ses 19, 20 only syr" cop"'"'"
) 31 {Β} Σίμων ~ 75 8 L Τ 1241 syr' cop"·"" geo Basil 112 // είπεν δl: ό κύριος
Σίμων l't Α D W Δ Θ Ψ f' f' 3 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010
λαβών

107112431292134214241505Byz[EFGHNQ]Lectitω·•"'"·'"·ω.r.ιrr 2 >.ω.
Ο).4.1•' 1 νg syr'''-ιpί.h. r""'' (cop"°"'") aππ (eth) slaν Basilω (Cyril''"'); Tenullian'"'

Cyprian"d Augustine

ΤΟΒ ΒΤΙ

DHH

23 Jn 13.22 24 το ... μείζων Mt 18. 1; Mk 9.34; Lk 9.46 26 ό μείζων ... διακονwν
Mt23.Jl;Mk9.35 25-27Mt20.25-27;Mk10.42-44 27Jn13.4-16 29 Lk 12.32 30 ιcα
θήσεσθε ... 'Ισραήλ Μι Ι 9.2Η 31 Σατανδ:ς ... ύμδ:ς 2 Cor 2.11 σινιάσαι ... σίτον Am 9.9
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22.33-45

έκλίπn ή πίστις σου· καl. σύ ποτε έπιστρέψας στήρισον τους

αδελφούς σου.

33 ό δε εtπεν αύτφ, κύριε, μετa σου ετοιμός

είμι καl. είς φυλαιcf~ν καl. είς θάνατον πορεύεσθαι. 34 ό δε
ε'iπεν, Λέγω σοι, Πέτρε, ού φωνήσει σήμερον άλέκτωρ εως τρίς με
απαρνήσn είδέναι.
Purse, Bag, tlnd Sword

35 Κα1 εiπεν αύτο'ίς, 'Ότε απέστειλα ύμ&ς &τερ βαλλαντίου
καί πήρας καί ύποδημάτων, μή τινος ύστερήσατε; οί δε ε'iπαν,
Ούθενός. 36 εtπεν δε αύτο'i:ς, Άλλα νίJν ό eχων βαλλάντιον
ιΧ.ράτω, όμοίως καl. πήραν, καl. ό μη eχων πωλησάτω το ίμάτιον
αύτοίJ και ιΧ.γορασάτω μάχαιραν. 37 λέγω γaρ ύμ'ίν οτι τούτο
το γεγραμμένον δει τελεσθήναι έν έμοί, το Και μετ.Χ άνόμων

iλογίσ-θη· καt γaρ το περl. έμοίJ τέλος rχει. 38 οί δε εiπαν,
Κύριε, ίδο\J μάχαιραι ώδε δύο. ό δε εtπεν αύτο'i:ς, Ίκ:ανόν έστιν.
The Prayer
(Μι

οπ

the Mount of

ΟΙ ί ve~

26.36-46; Mk 14 32-42)

39 Κα1. έξελθών έπορεύθη κ:ατa το eθος είς το 'Όρος τών
'Ελαιών, Τ~κολούθησαν δε αύτφ κ:αl. οί μαθηταί. 40 γενόμενος
δε έπl. του τόπου ε'iπεν αύτο'iς, Προσεύχεσθε μη είσελθε'ίν είς
πειρασμόν. 41 καl. αύτος άπεσπάσθη άπ' αύτών ώσεl. λίθου
βολην καl. θε1.ς τa γόνατα προσηύχετο 42 λέγων, Πάτερ, εί
βούλει παρένεγκε τούτο το ποτήριον άπ, έμοίJ· πλην μη το
θέλημά μου άλλΟ. το σον γινέσθω. [43 rοφθη δε αύτφ aγγελος
άπ' ούρανοίJ ένισχύων αύτόν. 44 κα1. γενόμενος έν άγωνίςι
έκτενέστερον προσηύχετο· καt έγένετο ό ίδρώς αύτοίJ ώσε1.
θρόμβοι αϊματος καταβαίνοντες έπl. τf~ν -γi'ιν.] 4 45 καl. άνα43-44 (see Μι 26.39; Mk 14.36) ('p"9"d) <J)" Ν' Α Β
Ν Τ W 579 1071 * Lecr' itΓ syr' cop'"· οοΡ' anη geo some Greek mss"·'· ω A"""1"'s,,.,"; Greek and Latin mss""'· ωΗιι.,, Ambrose Jerome // include 1•erses 43-44 (with

'43-44

{Α} σιnίt ver~·es
1
'

33

Κύριε

...

πορεύεσθαι

Lk 22.54 34

ού

...

είδέvαι

Lk 22.61

35

"()τε

...

ύποδημάτων

Μι 10.9-10; Mk 6.8-9; Lk 9.3; 10.4 36 ό μη ... μάχαιραν Lk 22.49 37 Καί ... έλογίσθη
ls53.12 (Lk 12.50) 39 Jn 18.Ι έξελθών ... Έλαιrον Lk21.37 40 Προσεύχεσθε ... πεφα
σμόν Lk 22.46 42 μη
γινέσθω Μι 6.10

...
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στας απο της προσευχης έλθrον προς τους μαθητας εtρεν
κοιμωμένους αύτους άπο της λύπης, 46 κα1. εiπεν αύτοiς, Τί
καθεύδετε; άναστάντες προσεύχεσθε," 'ίνα μη εiσέλθητε είς

'

πειρασμον.

The Betrayal and
(Μι

47

Aπest

of Jesus

26.47-56: Mk 14.43-50: Jn 18.3-11)

'Έτι αύτου λαλο\Jντος ίδου οχλος, κα\. ό λεγόμενος 'Ιούδας

εtς των δώδεκα προήρχετο αύτους και ηγγισεν τφ Ίησου φιλΤjσαι
αύτόν. 48 Ίησους δε εiπεν αύτφ, 'Ιούδα, φιλήματι τον υίον του
άνθρώπου παραδίδως;

49

ίδόντες δε οί περι αύτον το έσόμενον

εiπαν, Κύριε, εί πατάξομεν έν μαχαίρ11; 50 και έπάταξεν εiς
τις έξ αύτrον του άρχιερέως τον δο\Jλον κα\. άφε!λεν το ο-ός αύτου
το δεξιόν. 51 άποκριθε\.ς δε ό Ίησους εiπεν, Έaτε εως τούτου·
και άψάμενος του ώτίου ίάσατο αύτόν. 52 εiπεν δε Ίησο\Jς
προς τους παραγενομένους έπ' αύτον άρχιερεiς κα\. στρατηγους
του ίερου και πρεσβυτέρους, Ώς έπι λnστl~ν έξήλθατε μετα
μαχαιρrον καl. ξύλων;" 53 καθ' ήμέραν οντος μου μεθ' ύμrον έν
τφ ίερφ ούκ έξετείνατε τας χε'ίρας έπ' έμέ, άλλ' αϋτη έστl.ν ύμών
ή Cόρα και ή έξουσία του σκότους.
minor ναrίαnιχ) l't. 2 D L Δ* Θ Ψ 0233 f 1 13' 157 180 205 565 597 700 828' 12
892* 1006 1010 1071' 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Q]
1
ι 184 11 ' it'· '"'· h. '· d. '· 112 · '· 1· <-' νg syr· r- h. p•I cop"""' eth slav Diatessaron'πn Justin
Irenaeus'' Hippolytus""'· ιοΤΙ"""'°'" Origend"h Ps-Dionysius Arius~'- ω EplphόOI"' Eusebian Canons Didymus""" Epiphanius Chrysostom Theodore Nestorius Theodoret
all versions anιl most Greek mss"" ωΑ 0'"'" 1 "'-s'"" 1 "' John-Damascus; Hilary Greek
and Latin mss"' '01 '"'""' Augustine Quodvultdeus [--+NIV] [NRSV] [--+EUJ
LB [NBS] [ΒΤΙ] [DHHJ // include νer.ve.r 43-44 with ιωeri.rk.r or obeli Δ'
ΟΙ 7 l ''d 892' // ιrαιι.ψο.ve Lk 22.43-44 after Μι 26.39 f 1' [ 13* 828 1' 2 ) // traιιs
pose Lk 22.43-44 after Μι 26.39 αιιd add κα\ Cιναστάς Cιπο τijς προσευχϊΊς
(Lk 22.45a) Lect 112 [/ 184 112 ]
'46 ΝΟ C: GNB NRSν REB '52 Sιaιeme111: AD ΝΑ"" EU LB NBS ΤΟΒ
46 προσεύχεσ1'ε
πεφασμόν Lk 22.40
49 πατάξομεν έν μαχαίρn Lk 22.36
50 Jn 18.26 52 'Ως ... έξήλ1'ατε Lk 22.37 53 κα1'' ... ίερiρ Lk 19.47: 21.37 υύ" έξετείνατε
... έμέ Jn 7.30: 8.20 ή έξυυσία τοί> σκότους Col 1.13
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22.54-65

Peter's Denial of Jesus
(Μι

26.57-58.69-75: Mk 14.53-54.66-72; Jn 18.12-18,25-27)

54 Συλλαβόντες δε αυτον ηγαγον και είσήγαγον εiς τf~ν
οίκίαν του άρχιερέως ό δε Πέτρος ήκολούθει μακρόθεν.
55 περιαψάντων δε πυρ έν μέσφ τής αυλης και συγκαθισάντων
έκάθητο ό Πέτρος μέσος αυτ&ν. 56 ίδουσα δε αυτον παιδίσκη
τις καθήμενον προς το φ&ς και άτενίσασα αυτφ εtπεν, Κα1. ο-&τος

συν αυτφ lΊν. 57 ό δε ήρνήσατο λέγων' Ούκ οtδα αυτόν' γύναι.

58 και μετα βραχi> rτερος ίδών αυτον rφη, Κα1. συ έξ αυτων εt.
ό δε Πέτρος rφη, 'Ανθρωπε, ουκ είμί. 59 κα1. διαστάσης ώσει
ά>ρας μιας &λλος τις διϊσχυρίζετο λέγων, Έπ' άληθείας και

ο.fιτος μετ' αυτου lΊν' κα1. γαρ r αλιλα'iός έστιν. 60 εtπεν δε ό
Πέτρος, Άνθρωπε, ουκ ο'iδα ο λέγεις . και παραχρfιμα rτι
λαλουντος αύτου έφώνησεν άλέκτωρ. 61 και στραφεις ό κύ
ριος ένέβλεψεν τφ Πέτρφ, και ύπεμνήσθη ό Πέτρος του pήματος

του κυρίου ώς εiπεν αυτφ οτι Πριν άλέκτορα φωνfισαι σήμερον
aπαρνήσn με τρίς.

62

και έξελθών rξω rκλαυσεν πικρ&ς. 5

The Mocking and Beating of Jesus
(Μι

26.67-68: Mk 14 65)

63 Και οί &νδρες οί συνέχοντες αυτον ένέπαιζον αυτφ
δέροντες, 64 και περικαλύψαντες αυτον έπηρώτων λέγοντες,
Προφήτευσον, τίς έστιν ό παίσας σε; 65 και rτερα πολλf:ι.
βλασφημουντες rλεγον είς αύτόν.

5
62 {Α} inclιιde ~·eι-.1·e 62 (see Μι 26.75; Mk 14.72) 'J.)75 Κ Β D L ΤΨ 070 fl
157 180 205 579 597 892 1241 1505 / 68 1813 / 1223 iι" syr·' cop" ""arrn eth
geo Eusebian Canons Cyril // include κα1. έξελθών εξω ό Πέτρος i!κλαυσεν
πικρ&ς Α W Δ Θ 0233 0250 f" 28 565 700 1006 1010 1071 1243 1292 1342
1424 Byz [Ε G Η Ν] Le('( it""'·'·'·" νg syr•'·" cop"''"'" slav Ambrose Augu2
sιinc // omίt veι-se 62 Ο 171 "" it'· "· '· 11· . '· ι. ,ι

54

Πέτρος

...

μακρόθεν

Lk 22.33

61

Πpίν

...

τρίς

Lk 22.34
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Jesus before ιhe Council
(Μι

26.59-66: Mk 14.55-64:

Jπ

18.19-24)

66 Και ώς έγένετο ήμέρα, συνήχθη το πρεσβυτέριον του
λαοί">, άρχιερείς τε και γραμματείς, και άπήγαγον αύτον είς το
συνέδριον αύτ&ν 67 λέγοντες, Ei συ εi: ό Χριστός, εiπον ήμίν.
εtπεν δε αύτοίς, Έaν ύμίν εϊπω, ού μη πιστεύσητε· 68 έaν δε
έρωτήσω, ού μη άποκριθητε6 • 69 άπο του νυν δε εσται ό υίος
του άν-θρώπου κα-θήμενος έκ δεξιrον τijς δυνάμεως του 1'εου.

70 εtπαν δε πάντες, Συ ο-δν εΙ ό υίος του θεοί"J;c ό δε προς αύτους
iίφη, 'Υμείς λέγετε οτι έγώ είμι.d 71 οί δε εi:παν, Τί iίτι iίχομεν
μαρτυρίας χρείαν~ αύτοl γiχρ ήκούσαμεν άπΟ του στόματος
αύτου.
Jesus Brought before Pilate
(Μι

23

27.1-2, 11-14: Mk 15.1-5:

Jπ

18.28-38)

και άναστaν <Χ.παν το πληθος αύτrον ηγαγον αύτον έπί τον

Πιλaτον. 2 ηρξαντο δε κατηγορείν αύτου λέγοντες, Τουτον
εϋραμεν διαστρέφοντα το iίθνος ήμ&ν και κωλύοντα φόρους

Καίσαρι διδόναι και λέγοντα έαυτον Χριστον βασιλέα είναι.

3 ό δε Πιλaτος ήρώτησεν αύτον λέγων, Συ εi ό βασιλευς τ&ν
'Ιουδαίων; ό δε άποκριθεlς αύτφ iίφη, Συ λέγεις." 4 ό δε
Πιλaτος εtπεν προς τους άρχιερείς και τους οχλους, Ούδεν
εύρίσκω αϊτιον έν τφ άvθρώπφ τούτφ. 5 οί δΕ Επίσχυον

6
68 {Β} άποκριθητε ςp" ~ Β L Τ 12411524 cop""
κριθητε μοι Θ f' 157 205 579 νg"" cop" Ambrose ΒΤΙ

Apollinaris Cyril // άπο
DHH // άποκριθfιτε μοι
il άπολύσητε Α D W Δ Ψ 0233 f'' 28 180 565 597 700 (892 1505 οnιίt μοι)
1006 1010 1071 1243 1292 1342 (1424ούδέ_/(Jr i)) Βγ~ [Ε G Η Ν] Lect
(176 πιστεύσητε for άποκριθητε) (! 1016 άπολύσητέ με) itr''·'"'· '·'·"· ΙcJ. r. rr2 ω.cιJ.
'"'' vg syr· '· Ρ·" aπη eth geo slaν Augustine
'70 Stateπ1enr: ΝΑ"'' EU BJ ΤΟΒ 11
'23.3 Question: ΝΑ'"' WH""

d

Question: NAmc

67 Εί ... Χριστός ... ήμίν Jn 10.24 Έάν ... πιστεύση<ε Jn 3.12; 8.45
Ps 110.1: Ac 7.56 70 Σi.ι ... θεο\J Μι 4.3, 6; Lk 4.3, 9
23.2 φόρους Καίσαpι Lk 20.25 3 1 Tm 6.13

69 ό υίός ... θεού
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23.6-15

λέγοντες οτι Άνασείει τον λαον διδάσκων καθ' ολης της

'Ιουδαίας, καl. άρξάμενος άπο της Γαλιλαίας Εως ώδε.
Jesus

betΌre Heωd

6 Πιλ&τος δε άκούσας έπηρώτησεν εί ό &.νθρωπος Γαλιλαίός
έστιν, 7 καl. έπιγvους οτι έκ της έξουσίας Ήρφδου έστl.ν
άvέπεμψεν αύτον προς Ήρφδην, οντα κα1. αύτον έν Ίεροσολύ
μοις έν ταύταις ταίς ήμέραις. 8 ό δε Ήρφδης iδών τον Ίησο1:ιν
έχάρη λίαν, Ίlν γaρ έξ ίκαν&ν χρόνων θέλων iδε'iν αύτον διa το
άκούειν περl. αύτου κα1. ilλπιζέν τι σημε\ον ίδείν ύπ · αύτο1:ι
γινόμενον. 9 έπηρώτα δε αύτον έν λόγοις ίκανοίς, αύτος δε
ουδεν άπεκρίνατο αύτψ. 10 είστήκεισαν δε οί άρχιερείς καl. οί
γραμματε'iς εύτόνως κατηγορο1:ιντες αύτου. 11 έξουθενήσας δε
αύτον [κα1.] ό Ήρφδης 1 σύν το\ς στρατεύμασιν αύτου κα1.
έμπαίξας περιβαλών έσθf\τα λαμπρaν άνέπεμψεν αύτον τψ
Πιλάτφ. 12 έγένοντο δε φίλοι ο τε Ήρφδης καl. ό Πιλ&τος
έν αύτn τn ήμέρςι μετ, άλλήλων· προϋπηρχον γaρ έν εχθρςι οντες
'
,
,
προς αυτους.

Jesus Sentenced to Die
(Μι

27.15-26: Mk 15.6-15: Jn

l~.J9-19.16)

13 π ιλ&τος δε συγκαλεσάμενος τους άρχιερε\ς κα1. τους
&.ρχοντας κα1. τον λαον 14 ε'iπεν προς αύτούς, Προσηνέγκατέ
μοι τον &.νθρωπον τουτον ώς άποστρέφοντα τον λαόν' καl. ίδού

έγώ ένώπιον ύμ&ν άνακρίνας ο-Uθεν εtJρον έν τψ άνθρώπφ τούτφ
αϊτιον ών κατηγορε'iτε κατ' αύτου. 15 άλλ' ούδε Ήρφδης,
άνέπεμψεν γaρ αύτον προς ήμ&ς 2 , κα1. ίδού ούδεν &.ξιον θανάτου

r>'

f 13 579 1243 / 547
28 157 180 205 565
597 700 892 ΙΟΟ6 ΙΟΙΟ ΙΟ71 1424 B}'z [Ε G Η] Lecι geo' Philo-Carpasi<ι
GNB? REB EU LB BJ ΤΟΒ DΗΗ//Ήρφδης W 1241 1292 1505 /AD eth
~ 15 {Α} άνέπεμψεν γaρ αύτον προς ήμάς ~ 75 Ν Β L Τ Θ (070 άvέπεμψαν)
157 892 Ι 071 1241 1243 / 524 it'"' 'vg'"" cop'' ""11 άvέπεμψεν γaρ αύτον προς
1

11 {C} καl. ό Ήρφδης

5

Ν L Ν Τ Ψ (070 καl. αύτόν)

it• J syr""'' cop"""' arm geo 1 slav // ό Ήρι!Jδης Α Β D Δ Θ

7 έκ

...

Ήριf>δου Lk 3. 1

8 ίιν ... γινόμενον Lk 9.9

f1
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έστl.ν πεπραγμένον αύτφ· 16 παιδεύσας ο-ί'Jν αύτον aπολύσω.3
18 άνέκραγον δε παμπληθεl. λέγοντες, Α'iρε το\:ιτον, aπόλυσον
δε ήμ'iν τον Βαpαββίiv- 19 οστις 1lν διa στάσιν τινa γενομένηv
έν τfι πόλει καl. φόνον βληθεl.ς έν τn φυλακl\. 20 πάλιν δε ό
Πιλίiτος προσεφώνησεν αύτο1ς θέλων aπολ\:ισαι τον Ίησο\>ν.
οί δε έπεφώνουν λέγοντες, Σταύρου σταύρου αύτόν. 22 ό

21

δε τρίτον ε'iπεν προς αύτούς, Τί γap κακον έποίησεν σbτος; ούδeν
α!τιον θανάτου ε-&ρον έν αύτφ· παιδεύσας ο-ί'Jν αύτον aπολύσω.

23

οί δε έπέκειντο φωνα!ς μεγάλαις αίτούμενοι αύτον σταυ

ρωθηναι, καl. κατίσχυον αί φωναl. αύτ&ν 4 • 24 καl. Πιλίiτος
έπέκρινεν γενέσθαι το αi'τημα αύτ&ν· 25 aπέλυσεν δε τον δια
στάσιν κα\. φόνον βεβλημένον είς φυλακi~ν ον fιτο\:ιντο, τον δε
Ίησο\:ιν παρέδωκεν τφ θελήματι αύτ&ν.
The Crucifixion of Jesus
(Μι

27.32-44; Mk 15.21-32: Jn 19.17-27)

26 Καl. ώς άπήγαγον αύτόν,
Κυρηνα"iον έpχόμενον άπ' άγρο\:ι
φέpειν οπισθεν του Ίησο\>. 27
πλfΊθος του λαου καl. γυναικών

έπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα
έπέθηκαν αύτφ τον σταυρον
Ήκολούθει δε αύτφ πολύ
α'i έκόπτοντο καl. έθρήνουν

f'' 579 νg"'" syr"m' // άνέπεμψα γaρ ύμίiς πρός αύτόν Α D W Δ Ψ f' 28
180 565 597 700 !006 ιο 1ο 1292 1342 1424 1505 By-z [Ε F G (Η
205 άνέπεμψεν) Ν] Lect (/ 547 ένέπεμψα) it" •' "·'· "' '"' ' 1 νg syr" slaν""'
Augustine // άνέπεμψα γaρ αύτόν πρός αύτόν 1 387 syΓ ' ' aπn geo'2'
slaν'"" // άνέπεμψα γaρ αύτόν πρός ύμίiς 788 νg'""
1 16 {Α} omit 11erse l7'J..~" Α 8 L Τ070 892* 1241 it'νg'"'cop~·""'' // ίnclude

ύμίiς

ι•er.1·e 17: άνάγκην δf: εiχεν άπολύειν αύτοlς κατα έορτi~ν ίiνα (wit/1 ιnίnor
ι•αrίαιιts; see Μι 27.15; Mk 15.6) Ν W Δ Θ Ψ f' f'' 28 157 (180 579 είχον)

205 565 597 700 892' 1006 ιοιο !071 (1243 ίiνα δέσμιον) 1292 1342 1424
1505 Byz [Ε F G Η (Ν συνήθειαν for άνάγκην)] Lect it'"'·" "· '- "2· '" ' 1 νg syrP·'
(cop"""'") aπn eth geo slaν Eusebian Canons; Augustine // inι·/ude verse 17 after
verse 19 D it" syΓ·'
4 23{8}αύτwν 'J_\ 75 Ν 8 L 070 1241 it'""'bo.rr2.ι νg cop""" Augustine//
αύτwν κα\ τwν άρχιερέων Α D W Δ Θ Ψ 0250 f' f" 28 157 180 205 565
579 597 700 892 !006 ιο ιο !071 1243 1292 1342 1505 By-z [Ε F G Η Ν Ρ]
Lect it'·" r syr"'"'"-r-• cop"'""' aπn eth geo slaν // αύτών κα\ των άρχόντων κα\ των
άρχιερέων 1424 // omit ιcα\ ιcατίσχυον ... αύτών 1184

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

295

23.28-37

αύτόν. 28 στραφεl.ς δε προς αύτaς [ό] Ίησους εtπεν, Θυγατέρες
'Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε έπ, έμέ- πλΤ,ν έφ, έαυτaς κλαίετε και

έπ1. τa τέκνα ύμών, 29 οτι ίδου fρχονται ήμέραι έν αtς έρο-Uσιν,
Μακάριαι αί στε'iραι και αί κοιλίαι α'i ούκ έγέννησαν και

μαστοι o'i ούκ f θρεψαν.
30 τότε aρξονται λέγειν τοiς ορεσιν,
Πέσετε έφ' ήμciς,
καl τοΊς βουνοΊς,
Καλύψατε ήμciς·

31 οτι εί έν τφ ύγρφ ξύλφ ταυτα ποιο\Jσιν, εν τφ ξηρiρ τί
γένηται;

32 'Ήγοντο δε και ετεροι κακο\Jργοι δύο συν αύτφ άναιρε
θηναι. 33 κα'ί οτε 1lλθον έπ'ί τον τόπον τον καλούμενον
Κρανίον, έκε'i έσταύρωσαν αύτον και τους κακούργους, ον
μεν έκ δεξιών ον δε έξ άριστερών. 34 [ό δε Ίησους fλεγεν,
Πάτερ, aφες αύτο'iς, ού γaρ οί'δασιν τί ποιο\Jσιν.] 5 διαμεριζό
μενοι δε τα ίμάτια αύτου fβαλον κλήρους. 35 και είστήκει ό
λαος θεωρών. έξεμυκτήριζον δε και οί aρχοντες λέγοντες,

'Αλλους fσωσεν, σωσάτω έαυτόν, εί Ο'tJτός έστιν ό χριστος
του θεου ό έκλεκτός. 36 ένέπαιξαν δε αύτφ και οί στρατιώται
προσερχόμενοι, οξος προσφέροντες αύτφ 37 κα'ί λέγοντες, Εί

5
34 {Α} οιnίt ver.1·e 34α ό δέ ... ποιοuσιν. 'i.~ 75 Κ' Β D* W Θ 070 579 597*
1241 it"·" syr' cop"·~"" // inclιιde verse 34α (with minor ιιariants; see Ac 7.60)
κ· 2 Α c D 2 ι Δ ψ 0250 f' f" 28 33 157 180 205 565 597' 700 828 892 1006
1010 1071 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [F G Η Ν] Lect it'"'b·'·'·""2· 1·' 1 νg
syr· '· h. ''' cop 001" aπn eth geo slav Diatessaron 1acobus-J usιusx" '° Η''"'ΡΡ Irenaeus'"
Hippolytus Oήgen'" Eusebius Eusebian Canons Ps-Ignatius Apostolic Constitutions Gregory-Nyssa Amphilochius Didymus'1"b Ps-CJementines Ps-Justin Chrysostom Cyήl Hesychius Theodoreι; Ambrosiaster Hilary Ambrose Jerome
Augustine GNB NIV [NRSV] REB EU LB BJ [NBS] ΤΟΒ ΒΤΙ [DHH] //
include νeι-.~e 34α wίι/ι asteι-isks Ε

29 Μακάριαι ... [t!ρεψαν Lk 21.33 30 &ρξονται ... Καλύψατε fιμiiς Ηο 10.8 (Re 6.16)
33 έσταύρωσαν ... άριστερών ls 53.12 34 Πάτερ ... ποιοi>σιν ls 53.12; Μι 5.44; Ac 7.60
διαμεριζόμενοι ... κλήρους Ps 22.18 35-36 είστήκει ... στρατιώται Ps 22.7-8 36 οξος ...
αύτψ Ps 69.21
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23.38-45

συ εt ό βασιλευς των 'Ιουδαίων, σΟ:ισον σεαυτόν. 38 lΊν δε καl.
έπιγραφη έπ' αύτiρ 6 , Ό βασιλευς τΟ:ιν 'Ιουδαίων ο{Jτος.
39 Εiς δε τΟ:ιν κρεμασθέντων κακούργων έβλασφήμει αύτον

λέγων' Ούχί συ εt ό χριστός; σΟ:ισον σεαυτον καl. ή μας.
άποκριθεl.ς δε ό ετερος έπιτιμΟ:ιν αύτφ εφη, Ούδε φοβfι σΌ

40

τον θεόν, οτι έν τφ αύτφ κρίματι εt; 41 καί ήμείς μεν δικαίως,
&ξια γiιρ ών έπράξαμεν άπολαμβάνομεν· ο{Jτος δε ούδεν &τοπον
επραξεν.

42 καl. ελεγεν, 'Ιησού, μνήσθητί μου οταν ελθ'(lς είς

τi~ν βασιλείαν 7 σου. 43 κα1. ε'iπεν αύτφ, Άμήν σοι λέγω,
σήμερον μετ' έμοίJ εσn έν τφ παραδείσι:ρ.
The
(Μι

Deaιh

of Jesus

27.45-56; Mk 15.33-41; Jn 19.28-30)

44 Κα1. 1Ίν ilδη ώσεl. rορα eκτη κα1. σκότος έγένετο έφ' ολην τi~ν
γίlν εως ό)ρας ένάτης

45 του ήλίου έκλιπόντος 8 , έσχίσθη δε το

6
38{Α}έπ' αύτίρ i}) 75 Κ 1 Β L 070 597 1241 cορ'"'""- 00 Ρ'//έπ αυτιρ
γεγραμμένη C* (579* αϋτη for έπ' αύτίρ) (it') (syr"· ') cσρ~m' // γεγραμμένη
έπ' αύτψ γράμμασιν Έλληνικοίς κα\ 'Ρωμαϊκοίς κα\ Έβραϊκοίς
(see Jn 19.20) (Κ'· 2 oιnit γεγραμμένη and tlιe two καί) C 3 W Δ Θ (Ψ / 13

0

33 έπ' αύτψ γεγραμμένη) f 1 28 (157) 180 205 565 (579' αϋτη γεγραμμένη)
700892 1006 1010 10711243 1292134214241505Byz[EGHN]Lect
(l 524 112 it''2 οmίι καl "Ρωμαϊκοίς) (1211 112 1524 112 1563 οιnίt καl Έβραϊκοi:ς)
it""'· ω. '· ιn. i. • 1 νg' 1 syr<'· 1'· '"1 ann (eth) geo Cyήl 1 "" // έπιγεγραμμέvη έπ · αύτφ
γράμμασιν Έλληνικοίς καl 'Ρωμαϊκοίς καl Έβραϊκοίς (see Jn 19.20) Α (D
itd οmίι fiι·st and second καί) Q 1950 1 1552 112 it'"·" vgww. '' slaν
7
42 {Β} είς τi]ν βασιλείαν ςp 75 Β L it""'·'·'·'·" 2· 1·' 1 νg eth? slav'"" Oήgen1";
Hilary Ambrose Jerome Augustine // έv τfΊ βασιλεί\l Κ Α C W Δ Θ Ψ 070 f' f 13
28 33 157 180 205 565 597 700 892 1006 1010 1071 124112431292 1342
1424 1505 Byz [Ε G Η Q] Lect it" • 4 ann geo slaν"'" Origen"' Asterius Cyril·
Jerusalem Epiphanius; Maximus BJ ΤΟΒ ΒΤΙ // transpose έν τfΊ βασιλεί\l σου
afteι- μου 579 (Gregory-Nyssa Chrysostom Proclus Hesychius omίt οταν iίλ
θτ\ς) // έν τfΊ ήμέρι;ι τilς έπελεύσεως Jor οταv ... τfΊ βασιλεί\l D it•
8 45 {Β} του ήλίου έκλιπόντος ςp 75 ' Κ c·v;d L 070 579 1384 113 (syr" σκο
τισθέντος) syr"'"' slaν Oήgen•'· 1 " mss"' •00 "''" //του ήλίου έκλείποντος IJ)75'
Β 597 168 112 176 112 1211 113 /387 112 1770 112 1773 112 1813 112 1950 113 11223 112
42

ϋταν ifλθ]]ς

του ναοt. Εχ

... σου Μι 16.28
26.31-33: 36.35

44-45

ώσεί

...

έκλιπόντος

Am 8.9 45

το καταπέτασμα
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23.46-56

καταπέτασμα του ναου μέσον. 46 και φωνήσας φωνft μεγάλn ό
'Ιησους ε'iπεν, Πάτερ, είς χεiράς σου παρατί1'εμαι τό πνείJμά
μου. τουτο δε είπών έξέπνευσεν. 47 Ίδών δε ό έκατοντάρχης
το γενόμενον έδόξαζεν τον θεον λέγων, Όντως ό aνθρωπος
οiηος δίκαιος 1lν. 48 και πάντες οί συμπαραγενόμενοι οχλοι
έπ\. τi~ν θεωρίαν ταύτην' θεωρήσαντες τa γενόμενα, τύπτοντες
τα στήθη ύπέστρεφον. 49 είστήκεισαν δε πάντες οί γνωστο\.
αύτφ άπο μακρόθεν και γυνα'iκες αί συνακολουθουσαι αύτφ
άπο της Γαλιλαίας όρώσαι ταυτα.
The
(Μι

Buήal

of Jesus

27.57-61; Mk 15.42-47; J11 !9.3R-42)

50 Και ίδοi> άνi~ρ όνόματι Ίωσi~φ βουλευτi~ς ύπάρχων [κα\.]
άνi~ρ άγαθος και δίκαιος 51 - σt>τος ούκ 1lν συγκατατεθειμέ
νος τft βουλft κα\. τί1 πράξει αύτ&ν - άπο Άριμαθαίας πόλεως τ&ν

'Ιουδαίων' ος προσεδέχετο τi~ν βασιλείαν του θεου, 52 οbτος
προσελθών τφ Πιλάτφ ήτήσατο το σώμα του Ίησου 53 καl
καθελών ένετύλιξεν αύτο σινδόνι και εθηκεν αύτον έν μνήματι

λαξευτφ ob ούκ iiν ούδεις οϋπω κείμενος. 54 και ήμέρα 1lν
παρασκευης και σάββατον έπέφωσκεν.

55 Κατακολουθήσα

σαι δε αί γυνα'iκες, α'ίτινες 1lσαν συνεληλυθυ'iαι έκ της Γαλι
λαίας αύτφ, έθεάσαντο το μνημε'iον και ώς έτέθη το σώμα
αύτου,

56

ύποστρέψασαι δε ήτοίμασαν άρώματα και μύρα.

11780 112 Origen // κα\

έσκοτίσθη ό Τiλιος Α

C' (D

iι• έσκοτίσθη δέ)

WΔ

Θ Ψ

f' f'' 28 157 180 205 565 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342
1424 1505 Byz [Ε G Η Q] Lect it"'"· 1·rr2.1.,, νg syr'"·"·"'' (it•·h·'·' aπn geo
Diatessaron οπιίt καί) eth Marcion"' ωEpφh'"'"'';d Origen'"' mss~'·'00"g'" //του
ήλίου έκλιπόντος καl έσκοτίσθη ό i]λιος C 2 "d // οηιίt 33
46 είς χείpάς ... μου Ps 31.5 (Ac 7.59) 48 tί>πτοντες τά στήθη Lk 18. 13 49 είστήκεισαν
... μακρόθεν Ps 38.11; 88.8 γυναίκες ... Γαλιλαίας Lk 8.2; 23.55 51 πpοσεδέχετο ... θεοϋ
Lk 2.25. 38 53 oi> ... κείμενος Lk 19.30 55 γυναίκες ... αύτ<!J Lk 8.2: 23.49
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The Resuπection of Jesus
(Μι 28.Ι-ΙΩ:

Mk 16.1-8:

Jπ20.1-10)

Κα1. το μΕ.ν σάββατον ήσύχασαν κατa τl,ν έντολήν _

24

τn δΕ. μι~ των σαββάτων ορθρου βαθέως έπ1. το μνf\μα

1lλθον φέρουσαι α ήτοίμασαν άρώματα. 2 ε{>ρον δΕ. τον λίθον
άποκεκυλισμένον άπο τού μνημείου,

3 είσελθούσαι δΕ. ούχ

εi>ρον το σωμα του κυρίου Ίησού 1 . 4 κα1. έγένετο έν τφ
άπορεtσθαι αύτaς περ1. τούτου κα1. ίδου aνδρες δύο έπέστησαν
αύταtς έν έσθητι άστραπτούση. 5 έμφόβων δΕ. γενομένων

αύτων κα1. κλινουσων τα πρόσωπα είς τΤ~ν γfΊν εtπαν προς
αύτάς, Τί ζητε'iτε τον ζωντα μετa των νεκρων·

6 ούκ ίίστιν

c'hδε, άλλ' ήγέρθη 2 • μνήσθητε ώς έλάλησεν ύμtν ίίτι ων έν ή1
Γαλιλαίςι 7 λέγων τον υίον τού άνθρώπου οτι δci παραδοθη
ναι είς χε'iρας άνθρώπων άμαρτωλων κα1. σταυρωθηναι κα1. τft
τρίτn ήμέρςι άναστijναι. 8 κα1. έμνήσθησαν των pημάτων
αύτου. 9 κα1. ύποστρέψασαι άπο του μνημείου άπήγγειλαν

ταύτα πάντα το'iς ενδεκα κα1. πaσιν το'iς λοιπο'iς. 10 1lσαν

1
3 {Β} το'ϋ κυρίου Ίησο'ϋ ςp 1 sN Α BC L W ΔΘΨΟ70f' f' 1 28 33 157 180
205 565 597 700 892 1006 1010 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η]

Lect it'"" '· '· q vg syr"· ""' cop"·""

aπn

eth'••' geo slav Eusebius 112 Hesychius;

Augustine//τo'ϋ Ίησο'ϋ 579 1071 1241 /1016 syr'•//omit D it'-•·•·'·"'-'-'

1

1
'

Eusebius' NRSV
2
6 {Β} ούκ [στιν ώδε, άλλ' ήγέρθη Ί-' 75 ΝΑ Β C' L (W άνέστη) Δ Θ Ψ 070

f' f' 1 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243
1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η] Lect it""'-'' νg syr ' "· ••1 cop"· 00 aπn""'
(eth) geo'·A slaν Eusebius Amphilochius Cyril; Augustine // ούκ eστιν ώδε·
ήγέρθη (.~ee Μι 28.6) C* syr" cop"""" (Marcion'" <oEplpheol"' omit ούκ εστιν ιbδε)
Gregory-Nyssa (Epiphanius) // ήγέρθη έκ νεκρών ίt' // οιnίι D ίt'- •· d. '· π2, ι,,ι
aπnm'' geo 8 Marcion REB
56 το μέν ... έντολήν Εχ 12.16; 20. Ι Ο: Dι 5. 14
24.1 τji δέ ... σαββάτων Jn 20.19; Ac 20.7; 1Cor16.2 4 καί iδoiJ ... άστραπτούιηJ
2Macc 3.26; Ac 1.ΙΟ 5 έμφόβων ... αύτ&ν Lk 2.9 7 τον υίον ... άναστi;ναι Mt 16.21;
17.22-23; 20.18-19; Mk 8.31: 9.31; ΙΟ.33-34; Lk 9.22; 17.25; 18.32-33; Ac 17.3
8 rμνήσθησαν ... αύτοϋ Jn 2.22
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24.ι 1-ΙΗ

δt:.i ή Μαγδαληνη Μαρία και 'Ιωάννα και Μαρία ή 'Ιακώβου• και
αί λοιπα1. συν αύτα'iςh. ελεγον προς τους άποστόλους ταύτα,
11 και έφάνησαν ένώπιον αύτ&ν ώσει λijρος τα pήματα ταύτα,
και ήπίστουν αύτα'iς. 12 Ό δε Πέτρος άναστας εδραμεν έπι το
μνημείον κα\ παρακύψας βλέπει τα όθόνια μόνα, και άπijλθεν
προς έαυτον θαυμάζων το γεγονός. 4
The Walk

ιο

Emmaus

(Mk 16. 12-13)

13 Κα1. ίδου δύο έξ αύτ&ν έν αύτn τ11 ήμέρι;χ 1lσαν πορευό
μενοι εiς κώμην άπέχουσαν σταδίους έξήκοντα 5 άπο 'Ιερουσα
λήμ, η ονομα 'Εμμαούς, 14 κα1. αύτο1. ώμίλουν προς άλλήλους
περ1. πάντων τ&ν συμβεβηκότων τούτων. 15 και έγένετο έν τίρ
όμιλε'iν αύτους και συζητείν και αύτος 'Ιησούς έγγίσας συνε
πορεύετο αύτοίς, 16 οί δε όφθαλμοι α-Uτ&ν έκρατοίJντο του μη

έπιγν&ναι αύτόν. 17 ε1πεν δε προς αύτούς, Τίνες οί λόγοι αtτοι
οϋς άντιβάλλετε προς άλλήλους περιπατοίJντες; καl. έστάθη

σαν6 σκυθρωποί.

18 άποκριθεl.ς δε εtς όνόματι Κλεοπίiς ε"tπεν

3
10 {Β} iΊσαν δέ '}) 75 Ν Β L Δ Θ 070 f 11 28 33 157 565 579 597 700 892
1071 1424 Byz [Ε F G Η] /253 /AD it' syr"·""""" ,,..ιm' amι eth geo slav
Jerome!/JΊv δέ Ψ f' 205 1547 it"'"'·h.rπzι,..ι νg syr"' 1'"'' Cyήllloιnit Α D
W 180 1006 1010 1241 1243 1292 1342 1505 Leι·ι itd" syr'
'12 {Β} include νerse 12 (wίth mίιιοι· vaι·ianl!i; see Jn 20.3-10) ςp 15 ΝΑ Β L
W Δ Θ Ψ 070 079 f' f" 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010
107 1 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η] Lect it'"' ,.r rr2 νg syr" •·
h. '"' cop~ h" amι eth geo slav Amphilochius Hesychius Ammonius-Alexandria;
Augustine // omίt νerse 12 D it' h." ' '' 1 REB
' 13 {Β} έξήιωντα '}) 75 Α Β D L W Δ Ψ 070 f' f" 28 33"d 157 180 205 565
579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Βνz
[Ε F G Η] Lect it"· ""'· • '·"· r π'. ι νg syr • ,_ h cop~ "' eth slav Augustine // έπ~ά
ίι' // έκατόν έξήκοντα Ν Nνid Θ 07ψ•d νg'"" syr"'' amι geo Jerome
0
17 {Β} καl έστάθησαν '}) 75 Ν Α * Β (L εστησαν) 070 079 579 ίt' syrP''
cop"' '" 11 κα\ εστε Ν W Δ Θ Ψ f' f" 28 33 157 180 205 565 597 700 892

"10 C: LB BJ NBS'"' ΤΟΒ 11

10

Μαγδαληvη

...

αύταiς

h

ΝΟ C: LB BJ NBSm• ΤΟΒ

Lk 8.2-3

15

Μι

18.20: Mk 16.12

24. 19-JO
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προς αύτόν, Συ μόνος παροικ:εiς Ίερουσαλl~μ καl. ούκ ίίγνως τa

γενόμενα έν αύήj έν ταiς ήμέραις ταύταις; 19 και εlπεν
αύτοiς, Ποiα; οί δΕ: εiπαν αύτφ, τα περt Ίησου του Ναζαρηνου 7 ,
ος έγένετο άνl~ρ προφήτης δυνατος έν ίίργφ και λόγφ έναντίον
του θεου και παντος του λαου, 20 οπως τε παρέδωκαν αύτον οί
άρχιερεiς καί οί &ρχοντες ήμών είς κρίμα θανάτου καt έσταύ
ρωσαν αύτόν. 21 ήμεiς δΕ: ήλπίζομεν οτι αύτός έστιν ό μέλλων
λυτρο-Uσθαι τον 'Ισραήλ- άλλά γε και συν πίiσιν τούτοις τρίτην

ταύτην ήμέραν &γει άφ'

ot

ταυτα έγένετο. 22 άλλα και

γυναiκές τινες έξ ήμών έξέστησαν ήμίiς, γενόμεναι όρθριναι

έπί το μνημεiον, 23 καl. μη εύρουσαι το σώμα αύτου -ίlλθον
λέγουσαι και όπτασίαν άγγέλων έωρακέναι, οΊ λέγουσιν αύτον
ζην. 24 κα1. άπΤjλθόν τινες τών συν ήμ'iν έπl. το μνημεiον και

ε-bρον οϋτως καθwς κα1. αί γυναiκες εlπον, αύτον δΕ: ούκ εiδον.

25 και αύτος εlπεν προς αύτούς, 'Ω άνόητοι και βραδε'iς ήί
καρδίι;Χ του πιστεύειν έπι πίiσιν οlς έλάλησαν οί προφΤjται·

26 ούχl. ταυτα εδει παθεiν τον χριστον καί είσελθεiν είς Π~ν
δόξαν αύτου; 27 καl. άρξάμενος άπο Μωϋσέως και άπο πάν
των τών προφητών διερμήνευσεν αύτοiς έν πάσαις τα'iς γραφα'iς
τα περ1. έαυτου.

28 Κα1. Τ)γγισαν είς τl~ν κώμην

ot

έπορεύοντο, και αύτος

προσεποιήσατο πορρώτερον πορεύεσθαι.

29 και παρεβιάσαν

το αύτον λέγοντες, Με'iνον μεθ' ήμών, οτι προς έσπέραν έστ1.ν
και κέκλικεν Τ)δη ή ήμέρα. και είσΤjλθεν του με'iναι συν αύτοίς.
30 καί έγένετο έν τφ κατακλι θηναι αύτον μετ' αύτών λαβwν τον

1006 lOIO 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Ν Ρ] Lect
it'""" b.c. r. rr2. ω. ,ι vg syr"" ω. Ρ· h arrn geo slav Augusιine // onιit D ir' eth Cyήl
7
19 {Β} Ναζαρηvου ~ 75 1( Β L 070 079 it" '"'·' ' '· ,ι vg Origen; Rebaptism
Augustine //Ναζωραίου Α D W Δ Θ Ψ f' f" 28 33 157 180 205 565 579 597
700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Ν
2
Ρ] Lect itb· '1• " • 1 cop"' arrn geo slav Severian Hesychius
19 Ίησοu .. . προφήτης Μι 21. 11
21 ό μέλλων . .. 'Ισραήλ Lk 1.68; 2.38
22-23 Μι28.Ι-8; Mk 16.1-8; Lk24.l-11 24 Jn20.3-H 25 πίiσιν ... προφi;ται Lk24.44
26 ταϋτα ... χριστύν Μι 16.21; Mk 8.31; Lk 9.22; 17 .25; Ac 17 .3 είσελίJεϊν ... αύτοϋ Jn 7.39;
12.16,23: 13.31-32; 17.Ι.5;Αc3.Ι3 27Dt18.15:Ps22.l-18;1s53:Lk24.44 30 Lk22.19
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24.31-40

(ίρτον εύλόγησεν κα1. κλάσας έπεδίδου αύτοίς, 31 αύτ&ν δε
διηνοίχθησαν οί όφθαλμο1. και έπέγνωσαν αύτόν· κα1. αύτος
(ίφαντος έγένετο άπ, αύτών. 32 και εiπαν προς άλλήλους, 0Uχ1.

η καρδία ήμών καιομένη ~ν [έν ήμ'iν] ώς έλάλει ήμ1ν 8 έν τn όδφ,
ώς διήνοιγεν ήμ'iν τaς γραφάς; 33 κα1. άναστάντες αύτft τn ropq.

ύπέστρεψαν είς Ίερουσαλi~μ κα1. εύρον ήθροισμένους τους
ενδεκα κα1. τους συν αύτοίς, 34 λέγοντας οτι οντως ήγέρθη
ό κύριος κα1. ιΟφθη Σίμωνι. 35 κα1. αύτο1. έξηγοlιντο τa έν τft
όδc'ρ κα1. ώς έγvώσθη αύτοίς έν τn κλάσει του &ρτου.
The Appearance to the Disciples
(ΜΙ

26.16-20: Mk 16.14-1 R: Jn 20.19-23: Ac 1.6-R)

36 Τ αlιτα δε αύτrον λαλούντων αύτος εστη έν μέσφ αύτ&ν
και λέγει αύτοίς, Είρήνη ύμ'iν 9 • 37 πτοηθέντες δε και (μφοβοι
γενόμενοι έδόκουν πνεlιμα θεωρείν. 38 και εlπεν αύτοίς, Τί
τεταραγμένοι έστε και διa τί διαλογισμο1. άναβαίνουσιν έν τn
καρδίq. ύμ&ν; 39 ϊδετε τaς χείράς μου κα1. τους πόδας μου οτι
έγώ είμι αύτός ψηλαφήσατέ με κα1. ϊδετε, οτι πνεlιμα σάρκα κα1.
όστέα ουκ εχει καθώς έμε θεωρείτε εχοντα. 40 κα1. τοlιτο είπrον

'32 {C} έν ήμίν ώς έλάλει ήμίν Ν (Α έλάλησεν) L W Δ Θ Ψ f' f 11 28 33
157 180 205 565 579 597 700 892 !006 ΙΟΙΟ• (1010* homoiote/eutoιι) 1071
1241 1243 1292 1342 1424 1505 B_yz [Ε G Η Ρ] Lect it' syr"· "· ""' cop''" "" (it'"' νg
Jeroιηe 117

omit second ήμίν) aιm geo2 slaν // ώς έλάλει ήμίν '}) 75 Β D ir' geo 1 // έν

ήμίν it'" •. "2· 1· ' 1 Origen'" 1 οι 11 Origen''"" Cyril Didymus; Ambrose 617 Jerome 117

Maximus // οιηίι it'·' syr·' Origen•'· 1" 1110 ; Ambrose 117 Jerome417 Augustine
'36 {Β} καi λέγει αύτοίς, Είρήνη ύμίν (.>ee ]η 20.19, 26) '}) 75 ΝΑ Β L Δ Θ
Ψ

f' f'' (28 εtπεv) 33 157 180 205 565 597 700 892 !006 ΙΟΙΟ !071 1243
1292 1342 1424 1505 Byz [Ε Η] LeL·t syr ' cop"" οοΡ' slav'"" Chrysostom

Cyril // κα\ λέγει αύτοίς, Είρήvη ύμίv- έγώ είμι, μή φοβείσθε G Ρ (W είρήvη
ύμiv ajίer φοβείσθε) (579 έγώ είμι afta φοβείσθε) 1241 it""'·'·' vg syr" "·r·•'
coρ1>ur• aιm (eth) geo slaν'"" (Amphilochius); Ambrose Augustine // οnιίι Ο it'·"·"·
υι1.ι.,ι REB
34 1 Cor 15.4-5 36

αύτος i'στη

...

αύτώv

1 Cor 15.5 37 Mt 14.26

24.41-47
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41 ίίτι δε άπι

στούντων αύτ&ν άπο της χαρ&ς καl θαυμαζόντων εtπεν αύτοίς,
'Έχετέ τι βρώσιμον ένθάδε; 42 οί δε έπέδωκαν αύτφ ίχθύος
όπτου μέρος 11 •

43 κα1. λαβών ένώπιον αύτ&ν ίίφαγεν.
44 Εiπεν δε προς αύτούς, οbτοι οί λόγοι μου οuς έλάλησα

προς ύμ&ς ίίτι rον συν ύμΊν, οτι δε'i πληρωθηναι πάντα τa

γεγραμμένα έν τψ νόμφ Μωϋσέως κα1. τοίς προφήταις
κα1. ψαλμο'iς περ1. έμου. 45 τότε διήνοιξεν αύτ&ν τον νουν
του συνιέναι τιΧς γραφάς 46 καl ε'iπεν αύτοiς οτι Οϋτως
γέγραπται παθείν τον Χριστον κα1. άναστηναι έκ νεκρ&ν ή1
τρίτη ήμέρι;ι, 47 κα1. κηρυχθηναι έπl τψ όνόματι αύτου
μετάνοιαν είς 12 aφεσιν άμαρτtΟJV είς πάντα τα Εθνη.C άρξάμε-

ιο 40 {Β} ίιιclιιde verse 40 (wίτ/ι ιnίιιοr Ι'αrίαιιιs; see Jn 20.20) '}) 7 ; ΝΑ Β ι
W Δ Θ Ψ f' !" 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071
1241 1243 1292 1342 1424 1505 Β_νz [Ε G Η Ν] Lect it"''·'·'·• νg, syr"·"·paι

cop'"·"" anη eth geo slaν Eusebian Caπoπs Athaπasius Amphilochius Chrysostom
Cyril Johπ-Damascus; Jeroιne Augustiπe // omit veι-.1·e 40 D it"· h. '· '· ιr2 .1. ' 1 syr·'
REB
"42 {Β} μέρος 'J_\ 7' ΝΑ Β D L W 579 it"·' syr' cop"·"""' Clemeπt Oιigen'"
Cyιil 112 Ps-Athanasius; Augustine 114 //μέρος κα\ άπό μελισσίου κηρίου Δ Ψ f'

28 33 180 205 565 597 700 892 1006 1ο10 1071 1241 1292 1342 1424 1505
Byz [Ε' Η Ν] Lect itb. • syr'· Ρ· h"''" •. Ρ' 1 cop"'"' eth Justin""b Amphilochius Epiphaπius
Cyιil 112 //μέρος καί άπό μελισσίου κηρίον Ε* Θ f" 157 12431253 it""'· "'· r. rr2 .1.,ι
vg (it" Jerome omit άπό μελισσίου) arm geo slav Cyril-Jerusalem Proclus;
Augustine·114 Varimadum
" 47 {Β} είς '})" Ν Β syr" cop"' b" slaν'"" // καί Α C D L W Δ Θ Ψ f' f'J 28 33

157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342
1424 1505 Byz [F Η Ν] Lect ίt"·""'·"·'-"·'·'·ιτ2 .1...,ι νg syr•.hp•' anη eth geo slaν'""
Hesychius; Cyprian Hilary Augustine GNB NIV NRSV ΤΟΒ ΒΤΙ // οιnίτ μετά
νοιαν είς Irenaeus'"
'47 ΝΟ C: (AD) (Μ) (NAmc) (TR) (WH) GNB
C: NRSVm• LB DHH

Νιν

NRSV REB EU BJ NBS

ΤΟΒ ΒΤΙ

//

41 'Έχετε ... βρώσιμον Jn 21.5
42 Jn 21.9-ΙΟ 44 δεί
έμοϊι Lk 18.31; 24.27
46 Οϋτως ... Χριστόν Is 53 άναστiiναι ... ήμέρι:χ Ηο 6.2 47 >σlρυχθfiναι ... eθνη 1 Tm 3.16
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vοιΙ 3 ιΧπο ΊερουσαλΤ,μd

48

24AH-S2

ύμεiς μάρτυρες τούτων.

49 και

14

[ίδου] Εγrο αποστέλλω τΤ,ν ΕΠαγγελίαν το\J πατρός μου Εψ'
ύμaς ύμε'iς δε καθίσατε έν ή1 πόλει eως oi> ένδύσησθε έξ ϋψους
δύναμιν.
The Ascension of Jesus
(Mk 16.19-20; Ac l.9-11)

50 Έξήγαγεν δε αύτο\>ς [Εξω] eως προς Βηθανίαν, και
έπάρας τας χεiρας αύτου εύλόγησεν αύτούς. 51 κα1 έγένετο
έν τφ εύλογειν αύτον αύτους διέστη άπ' αύτ&ν και ιΧνεφέρετο είς
τον ούρανόν 15 • 52 και αύτοι προσκυνήσαντες αύτοV 16 ύπέστρε-

47 {Β} άρξάμενοι Ν Β C* ι Ν 33 cop~-"" eth geo 2 slav // άρξαμένων D Δ'
it'"' h.J.r.rr2 "vg Augustine 112 // άρξάμενον Ι:)_\ 75 Α C 3 W Δ* f' f' 3 28 157 180 205
579 597 700 892 1006 1010 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [F Η]
Lec·t it" '· '· ι. ' 1 vgm" syr''ι. '•1· h. ' '1 Augustine 112 // άρξάμενος Θ Ψ 565 1071 1 700 112
1859 ι 1016 geo 1
14
49 {C} καί ίδοu (γώ Α Β C Δ Θ Ψ f' 3 28 157 180 205 565 700 892 1006
10101071124112431292134214241505Byz[FHN]Lectit'•syr""1 arm
eth geo slav Gaudentius'"1 Jerome••• // καί (γώ ίδού W 1 // κάγώ or κα\ έγώ
<)) 7·1 Ν D L 33 579 597 it'-'"' b.'·"·'·"2 ·1.,ι vg syr'·P cσp~·"" Ambrose Augustine
REB EU
" 51 {Β} κα\ άνεφέρετο είς τον ούρανόν <)) 75 Ν2 Α Β C L W Δ Θ Ψ f' f 13 28
33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342
1424 1505 Byz [F Η] Lect (11627 είς τοuς ούρανούς) it'""'·'• ,ι vg syrP·"·••1
cop'""" arm eth geo 2 slav Seveήan (Hesychius); Augustine 213 // οιnίι Ν* D it•.b.d.e.
2
" · 1 syr' geo 1 Augustineω REB
16
52 {Β} προσl('\)νήσαντες αύτόν ςp 75 ΝΑ Β C L W Δ Θ Ψ f' !" 28 33 157
180 205 565 579 597 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505
Byz [F Η] Lect it'"" '-" vgm" syrP· h. Ρ' 1 cσp~· bo arm eth geo 1 slav // προσl('\)νήσαντες
700 Ι 253 it' νg // oιnit D iι•·•·"·' ''2·' syr' geo 2 Augustine REB
1•1

d 47 C: AD Μ ΝΑ'"' TR WH GNB NIV NRSν REB EU BJ NBS ΤΟΒ ΒΤΙ // ΝΟ C:
NRSV"'• LB DHH

48 Jn 15.27; Ac 1.8
'Ιερουσαλήμ Ac 1.12

49 Jn 14.16; 15.26; 16.7: Ac 1.4

51Ac1.9

52

uπέστρεψαν είς
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53 κα1. 1lσαν διa

Παντος έν τφ ίεpcp εύλογο\Jντες 17 τον θεόν. 18

17

53 {Β} εύλογο\ιντες 'J) 75 Ν Β C* L syr·•'' cop"·"" geo // αίνο\ιντες D it•·•·•·
1
Augustine // αίνο\ιντες ιcα\ εύλογο\ιντες Α C 2 W Δ Θ Ψ f' f 13 28 33 157

' ιϊ2. ι. '

180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424
1505 Byz [(F) Η] Lecr it'"'" r '' νg syr" h aπn eth slaν (Hesychius)
18
53 {Α} θεόν. 'J._) 75 Ν C* D L W l 33 it"'""•·•·" 02 · lq) νg'"" syr" ""' cop"'- 00 aπη
eιhTH geo // θεόν. άμήν. Α Β C 2 Δ Θ ψ f1 3 28 157 180 205 565 579 597 700
892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [F Η] Lecr ίt<·'·'-' 1
νg syrr·h cop'"m" eth•• slav // θεόν. άμήν. plus Jn 8. 3-11 (see pages 338-340)
1333'"'" (but only α.1· len·on of Οcι. 8''' on jlγ-leaf)
52

χαρaς μεγάλης

Jn 14.28; 16.22

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
The Word Became Flesh

1

Έν άρχn lΊν ό λ.όγος, καl ό λ.όγος lΊν προς τον θεόν, καl θεος
ήν ό λόγος. 2 σLτος lΊν έν άρχft προς τον θεόν. 3 πάντα δι'
αύτου έγένετο, καl χωρlς αύτου έγένετο ούδε εν.• ο γέγονενb

4 έν 1 αύτφ ζωΤ~ 1Ίν 2 ' καt ή ζωη lΊν το φώς των άνθρώπων· 5 καl.
το φώς έν τft σκοτίq. φαίνει, και ή σκοτία αύτο ού κατέλαβεν.

3-4 {8} ούδi: εν. ο γέγονεν εν 1})75 ' C (D ούδέν fοι· ουδi: Εν) L W"ΙΡΡ 050*
(0141' οιnίt ο γέγονεν) ίtb νg""·" syr· ίp•ΙJ cop" Heracleon"'· ιu 0 "''"
PtolemyF 10" Ptolemy and Valentinians"''· "' 1"'"""' Theophilus lrenaeus1'"""" Clement
Naassenes and Perateni"' '0 Hippo'Y'"' Hippolytus Heraclides αιιd mss"'~- ιu on,,. Oήgen
1

Ο 141' ,;d

Letter of Hymenaeus Alexander Eusebius 15119 Aήans"'· '0 Eρiph"'i"' Athanasius
Marcellus Meletius Cyήl-Jerusalem (Apol\inaήs) Gregory-Nyssa Eunomius
Didymusd"" 213 Macaήus/Symeon Epiphanius 61 ιu Heretics"'· "'c""""'°'" Cyήl Hesychius215 Theodoret 315 ; Tertul\ian Cypήan Noνatian Victoήnus-Rome Ambrosiaster Hilary Aήans"'- 10 Amb"'"' Ambrose6Π Chromatius many peoplexc.•01 ''°"" Jerome12118 Augustine//oύδi: εν· ο γέγονεV' Εν 28 205 1241 1524'" 1858
1101611 ούδi: Εν ο γέγονεν. Εν Ν 2 Θ Ψ 050' f'·' (1 1071 ούδέν for ούδi: Εν)
33 180 565 579 597 700 892 1006 !Ο !Ο 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F
G Η] Lect νg< 1 syrP·" cορ1>ο arm eth geo slaν Adamantius Alexander'"" Eusebius4119
Didymus""b ω Ps-lgnatius Epiphanius 41 ιo Chrysostom Theodore Marcus-Eremita
Paul-Emesa HesychiusJΙ; Theodoret 215 (John-Damascus); Egyptians''" ιοΑmbι=
Ambrose 117 Jerome611 " GNB NIV REB EU LB ΤΟΒ ΒΤΙ // ούδέ Εν ο γέγονεν
έν (iνithout dots) (ςp 66 Ν* ούδέν for ούδέ (ν) ςp 75 ' Α Β Δ 1253
2
4 {Α} ην ςp66 75 Α Β C L Δ Θ Ψ 050 0141 0234 f' JΙ! 28 33 180 205 565

579 597 700 892 1006 1Ο10 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F
G Η] Lect νg syrP· "· "'' cop1>o arm geo slav Diatessaron•πn Irenaeus1"'"" Clement'"""
Th<udoι"' Clemenιν> Oήgen~'· '" 112 Eusebius Didymus•"" Macaήus/Symeon Epipha-

nius Chrysostom Cyήl Hesychius Theodoret; Victoήnus-Rome 115 Jerome Augustine12122 // Εστιν Ν D it'·""'·•·'·'·'·"2·" νg'"" syr cop" eth Diatessaron"' Ptole'3 ΝΟ C: AD Μ NAm• GNB ΝΙν NRSνm• REB EU LB NBSms ΤΟΒ DHH // as text: GNB""
REB"'' EU'"' LB•» 11 h C: AD Μ NAm, TR GNB Νιν NRSVm, REB EU LB NBSm• ΤΟΒ
DHH // "' text: GNB"" REBm, EUm• LB'"'
1όλόγοςRe19.13

He 1.2

1-2Jn17.5; ΙJη 1.1-2 3Woo9.l:Jn1.10; 1Cor8.6;Col 1.16-17;
4 έv αύτψ ζωή ilv Jn 5.26 5 Jn 3.19
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6 'Εγένετο aνθρωπος,C άπεσταλμένος παρa θεοί>, ονομα αύτφ
'Ιωάννης 7 οtτος ηλθεν είς μαρτυρίαν 'ίνα μαρτυρήσn περl
του φωτός, 'ίνα πάντες πιστεύσωσιν δι, αύτου. 8 ούκ ην έκε"iνος

το φrος, άλλ' 'ίνα μαρτυρήσn περι του φωτός.

9 'Ήν το φrος το

άληθινόν,d ο φωτίζει πάντα aνθρωπον,' έρχόμενον είς τον

κόσμον. 10 έν τφ κόσμφ ην, και ό κόσμος δι, αύτου έγένετο,
και ο κόσμος αυτον ούκ εγvω. 11 είς τa ϊδια ηλθεν, και οί ϊδιοι
αύτον ού παρέλαβον. 12 οσοι δe ελαβον αύτόν, εδωκεν αύτο"iς
έξουσίαν τέκνα θεοί> γενέσθαι, το"iς πιστεύουσιν είς το ονομα
αύτου, 13 ο'!. ούκ 3 έξ αίμάτων ούδe έκ θελήματος σαρκος ούδe
έκ θελήματος άνδρος4 άλλ' έκ θεοί> έγεννήθησαν. 3

myocc. ιο Irenaeu~ Valentinians::ιcc. ω lrenaeu~ lrenaeus 1 aι

Naassenes and

Peratenί:ιcc. ιο Ηίρ~Ιyιι.ιs

Clement mss"''· 100"•" Origen 1" 112 ; Cyprian Victorinus-Rome415 Ambrosiaster
Hilary Ambrose Gaudentius Augustine 1 ω22 // omit wsupp
3 13 {Α} οΊ ούκ ... έγεννήθησαν ( see also footnote 4) i~ 66 Ν Β 2 C D' L Wsuw

0141 f' f'' 33 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1241 1243 1292
1342 1424 1505 B_vz [Ε F G Η] Lect it'"'· '·' r. ''2·" νg syrP· h. Ρ" 1 cφ"'·"" arm eth geo

ψ

slav Yalentinians"''· 10 τ'n"'i;,,, Origen''· 1" 112 Eusebius Asterius Athanasius Ps-Atha,
nasius Marcellus Cyril-Jerusalem Didymus••h Macarius/Symeon Epiphanius
Chrysostom Seνerian Cyril Theodotus-Ancyra Hesychius Theodoret; Ambrosiaster Hilary Ambrose 315 Chromatius Jerome 213 Augustine 10114 // οΊ ούκ ...
έγενήθησαν ςp 75 Α Β* Δ Θ 28 1071 // ούκ ... έγεννήθησαν D* it' Augustine3114 // ος ούκ ... έγεννήθη itb (syr·•"'" ο'ί [sic]) lrenaeus 1" Oήgen 1 "· 1 n;
Tenullian Ambrose 215 Jerome 113 Augustine 1114 Sulpicius'ω
4
13 {Α} ούδr έκ θελήματος άνδρός (see also footnote 3) ς,\) 66 · 75 Ν 2 (Ν* D*
omit έκ) Α Β 2 C D 2 L W'"PP Δ Θ Ψ 0141 f' f 13 28 33 157 180 205 565 579 597
700 892 1006 ( 1010 οuτε . -- οuτε) 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505
B)•z [Ε F G Η] Lect it'· '"'· b. '· '· '· " 2·' vg syr· ,. "0•1 cop"· bo arm eth geo slaν
Yalentinians••X ιοΤοnυττ;,n Irenaeus 1" Origen Methodius Eusebiusll2 Asteήus BasilAncyra Athanasius (Marce\lus) Cyril-Jerusalem (Gregory-Nyssa) Didymus"""
Macarius/Symeon Epiphanius Chrysostom Cyril 516 Theαlotus-Ancyra Theαloret
• 6 ΝΟ C: AD TR WH GNB Νιν NRSν BJ d 9 ΝΟ C: WH NRSνm• BJm• 11 'ΝΟ C: AD
TR WH NRSνm• REB"" EU"" LB 81"" NBS"• 11 as texι: EU
6 Μι 3.1; Mk 1.4: Lk 1.13, 17. 76: 3.2 8 ούκ ... φ&ςJn 1.20 9 1Jn2.8 10 έν τψκόσμφ
iΊvJn 1.14 όκόσμοςδι" ... έγένετοJn 1.3; 1 Cor8.6:Col l.16:He 1.2 όκόσμοςαύτονούκέyνω
Jn 17.25

12 Ga 3.26

13 Jn 3.3. 5, 6: Jas 1.18; 1 Pe 1.23; 1 Jn 3.9; 5.18
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14

1.14-19

Και ό λόγος σΟ.ρξ έγένετο καl έσκήvωσεν έν ημιν, καl

έθεασάμεθα τi~ν δόξαν αύτου, δόξαν ώς μονογενοί'Jς παρΟ.
πατρός, πλήρης χάριτος και άληθείας. 15 'Ιωάννης μαρτυρε'i

περl αύτου καl κέκραγεν λέγων, Οbτος lιν ον εiπον, Ό όπίσω μου
έρχόμενος εμπροσθέv μου γέγονεν, οτι πρrοτός μου lιν. 16 οτι
έκτου πληρώματος αύτου ήμε'iς πάντες έλάβομεν και χάριν άντl
χάριτος 17 οτι ό νόμος διa Μωϋσέως έδόθη, ή χάρις καt ή
άλήθεια διΟ. Ίησου Χριστοί) έγένετο. 18 θεον ούδεlς έώρακεν
πώποτε· μονογενi~ς θεος 5 ό ων είς τον κόλπον του πατρος έκε'iνος
έξηγήσατο.
The Testimony
(Μι3.Ι-12:

σf

John the Baptist

Mk 1.2-8: LkJ.15-17)

19 Καl αϋτη έστlν ή μαρτυρία του 'Ιωάννου, οτε άπέστειλαν
[προς αύτον ]6 οί Ίουδα1οι έξ Ίεροσολύμων ίερε'iς και Λευίτας
John-Damascus; Tertullian Hilary Ambrosiaster Ambrose Chromatius Jerome
Augustine Sulpicius // οmίι Β* Ps-Athanasius
5 18 {Β} μονογενΤ~ς θεός ~ 66 Ν* Β C* L syr"·'"" geo 2 OrigenS' 214 Didymus
Cyril 114 // ό μονογενΤ~ς θεός ~ 7 ' Ν 2 33 cop"" Clement 21) Clemeπtr"'mTh•""'""' 112
Origen'' 214 Eusebius) 17 Basil 112 Gregory-Nyssa Epiphanius Serapion 112
Cyril 214 // ό μονογενΤ~ς υίός Α C 1 W"φr Δ Θ Ψ 0141 f 1 f" 28 157 180 205

565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz
2
[Ε F G Η] Lect it'·""'·h·'·'·'- 1T ·' vg syr'· "·"'1 arm eth geo 1 slav Irenaeus1" 113
Clemenιr"'"'Th""""'"' 112 Clement 113 Hippolytus Origen1" 112 Letter of Hymenaeus
Alexander Eustathius Eusebius417 Serapion 112 Athanasius Basil 112 Gregory-Nazianzus Chrysostom Theodore Cyril 114 Proclus Theodoret John-Damascus; Tertullian Hegemonius Victorinus-Rome Ambrosiaster Hilary 517 Ps-Priscil\ian Ambrose10111 Faustinus Gregory-Elvira Phoebadius Jerome Augustine Varimadum
REB BJ // μονογενΤ~ς υίος θεου it' Irenaeus 1'" 111 ; Ambrose 1111 vω // ό μονογενής
νg"" Ps-Vigilius 112
6
19 {C} προς αύτόν Β C* 33 892' 1010 1071 it'·""·"·' syr·•·""1 cop~·"" aπn
eth geo slav Chrysostom 1'"' Cyril //προς αύτόν qfter Λευίτας ςp66cv;d Α Θ Ψ f 1·1

157 579 1243 ( 1424 after 'Ιουδαίοι)

ίt'· r. e>. l.q. ,ι νg syr" Augustine // onιit rιΜ•. 75

14 ό λόγος ... cγένετο Ps Sol 7.6: Ro 1.3: Ga 4.4: Php 2.7; Ι Tm 3. 16; He 2. 14; 1 Jn 4.2
έθεασάμεθα ... αύτοu !s 60. 1-2; Lk 9.32; Jn 2. 11
15 Jn 1.30 Ό ... έρχόμενος Mt 3.11;
Mk 1.7; Jn 1.27 16 έκ ... έλάβομεν Col 2. ΙΟ 17 ό νόμος ... έδόθη Εχ 31 .18; 34.28; Jn 7.19
18 θεόν ... πώποτε Εχ 33.20; Jn 6.46; 1 Tm 6. 16; 1 Jn 4. 12 μονογενiις ... έξη-yήσατο Μι 11.27;

Lk 10.22
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'ίνα Εpωτήσωσιν αύτόν, Συ τίς εi; 20 κα1. ώμολόγησεν καl. ούκ
ήρνήσατο, κα1. ώμολόγησεν οτι 'Εγώ ούκ είμ1. ό Χριστός.

21 κα1.

ήρώτησαν αύτόν, Τί ο-δν; Συ 'Ηλίας εi 7 ; καt λέγει, Ούκ είμί. Ό
προφήτης εi σύ; κα1. άπεκρίθη, Οϋ. 22 εiπαν οi>ν αύτφ, Τίς εi;
ϊνα άπόκρισιν δrομεν τοις πέμψασιν ήμiiς τί λέγεις περl
σεαυτοί>;

23 ί:'φη,

'Εγώ φωνι) βοώντος έν τfi έρήμφ,
Εύθύνατε τfιν όδον κυρίου,
καθώς εiπεν Ήσα·ίας ό προφήτης. 24 Καl άπεσταλμένοι 1~σαν
ΕΚ των Φαρισαίων. 25 καl ή ρώτησαν αύτον καl. εiπαν αύτφ, Τί

ο-δν βαπτίζεις εί συ ούκ εi ό χριστος ούδε 'Ηλίας ούδ( ό
προφήτης; 26 άπεκρίθη αύτο"ίς ό 'Ιωάννης λέγων, 'Εγώ βαπτίζω
ΕΥ ϋδατι· μέσος ύμrον εστηκενR ον ύμε"ίς ούκ ο\δατε, 27 ό όπίσω

μου Ερχόμενος,

ot

ούκ είμl. [έγώ] &ξιος 'ίνα λύσω αύτου τον

ίμάντα του ύποδήματος. 28 Ταύτα έν Βηθανί~ έγένετο 9 πέραν
του Ίορδάνου, οπου iιν ό 'Ιωάννης βαπτίζων.
C' L W'""" Δ 0141 f' 28 180 205 565 597 700 892* 1006 1241 1292 1342
1505 Byz fE F G Η] Lect Origen 1'"' NIV NRSV ΒΤΙ DHH
7 21 {C} Τί οΌν; Σύ Ήλίας εl· (1))66 τίς) p 75 C* (W'"PP εl Ήλίας) Ψ 33 it«!. rr2 .ι
Origen // Τί οΌv Ήλίας εl Κ L 0141 it' Cyril // Τί οΌν; Ήλίας εl σύ Α C 3 Δ Θ
0234 f' / 13 28 157 180 205 565 579 597 700 (828* τίς οΌν) 892 1006 1010
124112431292 1342 1424 1505 By~ [Ε F G Η] Lect it'"'"'r·• vg syr" (it"·' 1
cop" ""Tertullian omίt τί οΌν) Chrysostom; Augustine // Σύ οΌν τί; Ήλίας εΤ 8
(arm) (slav) // Σύ τίς εί; 'Ηλίας εt 1071 eth (geo) ΤΟΒ?
& 26 {Β} Ε:στηκεv '})66 Α C T"J W'"PP Δ Θ Ψ f'-' 28 33 157 180 205 565 579
597 700 892 1006 1010 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F Η Ν]
Lect it' vg Heracleon""· "'ο'"'" 112 Oι·igen ° Chrysostom Severian Cyril 2"; Augustine112 // είστήκει 1))7" 120' 1' (Κ ί:στήκει) 1071 // στήκει 8 G L 083 0141 1
Heracleon 3CC. I() Ori~cn J/~ Origen 3'IO Cyril JJJ (stat ita. aur. h. ~·. c. rrZ. Ι. q vgm~ syr:· .~. ρ, h. pal
cop"·"" arm eth geo slav Origen 1"; Cyprian Ambrose Jerome Augustine 112)
REB BJ
9
28 {C} έν Βηθανί~ έγένετο 0)66 Κ* έγένετο Εν Βηθανίq:) p 75 Α 8 C* L
W"ΙΡΡ Δ Θ Ψ* 28 157 205 565 579 597 700 892 1" 1006 1010 1071 1241 1243
1342 1424 ByzP' [Ε F G Η {Ν)] Lect it'"'· '· '· ιr'· 1·• (it'· "'· ' 1) vg syr'·h· '"''"" cop"" slav
Κ

711

20 Jn 3.28 21 Σύ "Ηλίας ... είμί Μι 11.14: 17.11-13 Όπροφήτης εi σύ Οι 18.15; Jn 6.14;
7.40; Ac 3.22; 7.37 23 φωvη ... κυρίου !s 40.3 (Μι 3.3; Mk 1.3; Lk 3.4) 25-26 Τί ... ϋδατι
Μι21.25; Mk 11.30; Lk20.4; Jn 1.33
27 ό όπίσω μου έpχόμενος Jn 1.15 ό όπίσω ...
uποδήματος Ac 13.25 28 Mt 3.13: Jn 10.40
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ι .29-Js

The LHmb of God

29 Τ\1 έπαύριον βλέπει τον Ίησουν έρχόμενον προς αύτον και
λέγει, "Ιδε ό άμνος του θεου ό αϊρων τΤ,ν άμαρτίαν του κόσμου.
30 οi'!τός έστιν ύπf:ρ oi'J έγrο εtπον, 'Οπίσω μου ερχεται άνΤ,ρ ος
rμπροσθέν μου γέγονεν, οτι πρ&τός μου ην. 31 κάγrο ούκ ilδειν
αύτόν, άλλ' ϊνα φανερωθf~ τφ ΊσραΤ,λ διa τουτο ηλθον έγώ έν
ϋδατι βαπτίζων. 32 Και έμαρτύρησεν 'Ιωάννης λέγων οτι
Τεθέαμαι το πνεί'Jμα καταβαίνον ώς περιστερCιν έξ ούρανου
και εμεινεν επ αυτον. 33 κάγώ ούκ ilδειν αύτόν, άλλ' ό

πέμ ψας με βαπτίζειν έν ϋδατι έκείνός μοι εtπεν, Έφ' ον aν
1δτις το πνεί'Jμα καταβαίνον και μένον έπ, αύτόν, οi'!τός έστιν ό
βαπτίζων έν πνεύματι άγίφ. 34 κ:άγrο έώρακα και μεμαρτύ
ρηκα Οτt οi'Jτός έστιν ό υίοςlΟ τοί) θεοί'J.
The First Disciples

35 Τ\1 έπαύριον πάλιν είστήκει ό 'Ιωάννης και εκ τ&ν
μαθητ&ν αύτου δύο 36 και έμβλέψας τφ Ίησου περιπατοί'Jντι
λέγει, "Ιδε ό άμνος του θεου.

37 και Ίlκουσαν οί δύο μαθηται
38 στραφεις δf:

αύτου λαλουντος καl ήκ:ολούθησαν τφ Ίησου.

ό Ίησους και θεασάμενος αύτοiJς άκολουθουντας λέγει αύτοίς,

Τί ζητείτε; οί δf: εiπαν αύτφ, 'Ραββί, ο λέγεται μεθερμηνευόOrigen Eusebius (Epiphanius) (mss"'''· ιυCh')''Ο>ΙΟm) Chrysostom; Ambrosiaster Augustine // έν Βηθαβαρί?: Εγένετο (Ν 2 έγένετο έν Βηθαραβί?:) C 2 τvid Ψ' 083
0141 f' 3 1 (13 828 Βηθεβαρί?:) 33 180 (892ν• syr1""' cop"m' Βηθαραβί?:) 1292
1505 ByzP' 1770 1773 /AD (syr· '· "''m') cop"'m'' arm geo Origen Eusebius (EpiCyril BJ
pl1anius) (mss"'- ιο Ch')'•
'" 34 {Β} ό υίός ~66 Λ 1211 Ν 2 Α Β C L W"orr Δ Θ Ψ 083 0141 0233"d f' f') 28
0

0
-'"' ' )

33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342
1424 1505 Byz [Ε F G Η Ν Pl Lect it'"'· '· '· '· q νg syr"· h, '''m" cop"° aπη eth geo slaν
Origen Asterius Chrysostom Cyril John-Damascus; Augustine"" // ό ι\κλεκτός
2
'Ρ""'ν'" Ν* it•· '· "" syr·' Ambrose Augustine 114 REB BJ // ό έκλεκτός υίός it"· " '
νg'"" syr"''m" (syr"" 10 " ό μονογενής υίός) cop·"
29 Tji ... θεοϋ Jn 1.36 ό άμνος ... κόσμου ls 53.6-7; Ac 8.32: 1Pe1.18-19 30 Jn 1.15
32 Τεθέαμαι ... αύτόν Μι 3.16; Mk l.lO; Lk 3.22 34 οuτος ... θεοϋ Mt 3.17; 17.5; 27.54:
Mk 9.7: 15.39; Lk 9.35: Jn 20.31: Ac 9.20 36 Jn 1.29
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39 λέγει αύτοίς, 'Έρχεσθε καl.

οψεσθε. ΤΊλθαν οi>ν και εlδαν που μένει καl. παρ' αύτφ Εμειναν

την ήμέραν έκείνην· ίόρα ΤΊν ώς δεκάτη.

40 ~Ην Άνδρέας ό

άδελφος Σίμωνος Πέτρου εtς έκ τών δύο τών άκουσάντων παρa
'Ιωάννου και άκολουθησάντων αύτφ· 41 εύρίσκει σbτος πρ&
τον11 τον άδελφον τον ϊδιον Σίμωνα καl. λέγει αύτφ, Εύρήκαμεν

τον Μεσσίαν, ο έστιν μεθερμηνευόμενον χριστός

42 ilγαγεν

αύτον προς τον Ίησοί>ν. έμβλέψας αύτφ ό Ίησοί>ς εtπεν, Συ εt
Σίμων ό υίος Ίωάννου 12 , συ κληθήσn Κηφaς, ο έρμηνεύεται
Πέτρος.
The Calling of Philip and Nathanael

43 Tft έπαύριον ήθέλησεν έξελθεtν είς την Γαλιλαίαν καl.
εύρίσκει Φίλιππον. καl. λέγει αύτφ ό Ίησοί>ς, Άκολούθει μοι.
44 ΤΊν δΕ: ό Φίλιππος άπο Βηθσαϊδά, έκτης πόλεως Άνδρέου καl.
Πέτρου. 45 εύρίσκει Φίλιππος τον Ναθαναηλ καl. λέγει αύτφ,
"Ον Ε:γραψεν Μωϋσilς έν τφ νόμφ καl. οί προφilται εύρήκαμεν,

Ίησοί>ν υίον του Ίωσi)φ τον άπο Ναζαρέτ. 46 καl. εlπεν αύτφ
Ναθαναήλ, 'Εκ ΝαζαρΕ:τ δύναταί τι άγαθον εtναι; λέγει αύτφ
[ό] Φίλιππος, 'Έρχου καl. ϊδε. 47 εtδεν ό 'Ιησούς τον Ναθα
ναηλ έρχόμενον προς αύτον καl. λέγει περl. αύτοί>, "Ιδε άληθοος
11 41 {Β} πρmτον '}.'"" 75 Ν 2 Α Β Θ Ψ 083 0233v•• Γ !" 205 892 12431253
/672 /673 Ι 1016 11074 l 1627 it'·'"'·'·'- 1121 " νg syr"·h.p•Ι' cop'"·"" arrn geo slaν
Epiphanius; Gaudentius // προοτος Ν* L W"'"P Δ 0141 28 157 180 565 579 597
700 1006 1010 1071 1241 1292 1342 1505 Byz [Ε F G Η] Lect syr"~?

Chrysostom''m Cyri11'm // πρω·\ it'·'·' 1 "'d (it'ν'd προοτον πρω'\) syr' 11omit1424 vg""
syr< Augustine
12 42 {Β} 'Ιωάννου 'J.'1 66 · 75 · ~α, Ν (Β* Ίωάνου) L W'"PP 33 it'· b. r. rr2. 1- ' 1 vgm"
cop""" Jerome // Ίωνa Α 8 2 Δ Ψ 0141 0223 f1 Υ' 28 157 180 205 565
579 597 700 892 1006 1Ο10 1071 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η]
Lect it'" '"' νg' 1 (it'"' νg'"" Barioιw) syr'· •· '· 1"'1 cop"'m' arrn eth geo slav Serapion
Epiphanius Chrysostom Cyril 1'"' // Ίωαννii. Θ (1241 Ίωανii.) 1890 νgww.v• // Jrater Aιιdreae it'
40-42 ~Ην ... Ίησοuν Μι 4.18-20; Mk 1.16-18 41 Μεσσίαν ... χριστός Jn 4.25 42 Σύ ...
Πέτρος Μι 10.2; 16. 18; Mk 3. 16; Lk 6.14 44 ilv ... Βηθσαϊδά Jn 12.21 45 "Ον ... προφi;ται
Dt 18. 18; Is 7. 14; 9.6; Eze 34.23
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1.48-2.ι ι

'Ισραηλίτης f.ν ψ δόλος ούκ εστιν. 48 λέγει αύτiρ Ναθαναήλ,
Πόθεν με γινώσκεις; άπεκρίθη Ίησους και εtπεν αύτiρ, Προ του
σε Φίλιππον φωνflσαι οντα ύπο τi~ν συκfιν εlδόν σε. 49 άπε
κρί θη αύτiρ Ναθαναήλ, "Ραββί, συ εt ό υίος του θεου, συ
βασιλευς εϊ του 'Ισραήλ. 50 άπεκρίθη Ίησους καl. εlπεν αύτφ,
"Οτι εlπόν σοι οτι εtδόν σε ύποκάτω της συκflς, πιστεύεις; μείζω
τούτων οψn. 51 και λέγει αύτiρ, Άμi~ν άμην λέγω ύμίν, οψεσθε
τον ούρανον άνεφγότα καt τους άγγέλους του θεου άναβαί
νοντας καt καταβαίνοντας επι τον υίον του άνθρώπου.
The Wedding at Cana

2

Κα1. ή1 ήμέρι;χ ή1 τρίτn γάμος έγένετο f.ν Κανa τflς Γαλιλαίας,

κα1. ΤΊν ή μήτηρ του Ίησου έκεί· 2 έκλήθη δε και ό Ίησους κα'i οί
μαθηταt αύτο\J είς τον γάμον. 3 καt ύστερήσαντος ΟlνΟυ λέγει
η μήτηρ του Ίησου προς αύτόν, Οiνον ούκ εχουσιν. 4 [καl.]
λέγει αύήl ό Ίησους, Τί έμο1. καl. σοί, γύναι; οϋπω Ίlκει ή rορα
μου. 5 λέγει ή μήτηρ αύτου τοίς διακόνοις, 'Ότι &.ν λέγn ύμ'iν

ποιήσατε.

6 ΤΊσαν δε έκει λίθιναι ύδρίαι εξ κατα τον καθαρι

σμον τ&ν 'Ιουδαίων κείμεναι, χωρουσαι άνa μετρητaς δύο η
τρείς. 7 λέγει αύτο'iς ό Ίησους, Γεμίσατε τaς ύδρίας ϋδατος.
κα1. έγέμισαν αύτaς ί:'ως &νω. 8 κα1. λέγει αύτο'iς, Άντλήσατε
νυν κα1. φέρετε τφ άρχιτρικλίνφ- οί δε ilνεγκαν. 9 ώς δε

έγεύσατο ό aρχιτρίκλινος το ϋδωρ οίνον γεγενημένον κα1. ούκ
iiδει πόθεν έστίν, οί δε διάκονοι nδεισαν οί ήντληκότες το ϋδωρ,
φωνεί τον νυμφίον ό aρχιτρίκλινος 10 καt λέγει αύτiρ, πας

aνθρωπος πρ&τον τον καλον οtνον τίθησιν κα1. οταν μεθυσθ&
σιν τον έλάσσω· συ τετήρηκας τον καλον οiνον ί:'ως aρτι.
11 Ταύτην έποίησεν άρχην τών σημείων ό Ίησους έν Κανa
τΤjς Γαλιλαίας κα1. έφανέρωσεν τi~ν δόξαν αύτου, κα'i έπί
στευσαν είς αύτον οί μαθηται αύτου.

49 σύ ... θεοί! Ps 2.7; Mt 3.17; 14.33; 16.16; Mk 1.11; 3.11; Lk 3.22; 4.41; Jn 11.27;
Acl3.33 βασιλεύς ... ·1σραήλ Zph 3.15: Mt27.42; Mkl5.32; Jnl2.13 51 τούς ...
καταβαίνοντας Gn 28. 12
2.1 Jn 4.46 4 οϋπω ... μου Jn 7.30: 8.20 5 'Ό ... ποιήσατε Gn 41.55 6 κατeχ ...
Ίουδαίων Mk 7.3-4; Jn 3.25 11 Ταύτην ... Γαλιλαίας Jn 4.54; 20.30 έφανέρωσεν τήν δόξαν
αύτοίι Lk 9.32: Jn 1.14; 12.41
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12 Μετa τοίιτο κατέβη είς Καφαρναουμ αύτος και ή μήτηρ
αύτο\J Καt οί άδελφοt [αύτο\J] και Οί μα~ται αύτο\J 1 και έκεt
eμειναν ού πολλΟ:ς ήμέρας.
The Cleansing of the Temple
(Μι

21.12-13: Mk 11.15-17: Lk 19.45-46)

13 και έγγUς liv το πάσχα των 'Ιουδαίων' καt άνέβη είς
'Ιεροσόλυμα ό Ίησοίις. 14 και εbρεν έν τφ ίερφ τους πωλοίιν
τας βόας καl. πρόβατα καl. περιστερaς καl. τους κερματιστaς
κα~μένους, 15 και ποιήσας φραγέλλιον 2 έκ σχοινίων πάντας
έξέβαλεν έκ του ίεροίι τά τε πρόβατα και τους βόας, και των
κολλυβιστων έξέχεεν το κέρμα και τaς τραπέζας άνέτρεψεν,

16 και το'iς τaς περιστερaς πωλοίισιν εiπεν, 'Άρατε ταίιτα
έντείιθεν' μη ποιε'iτε τον οiκον του πατρός μου οiκον έμπο
ρίου. 17 Έμνήσ~σαν οί μα~ται αύτοίι οτι γεγραμμένον
έστίν, Ό ζίiλος του οίκου σου καταφάγεταί με. 18 άπεκρί

~σαν ο-Ον οί Ίουδα'iοι και εiπαν αύτφ, Τί σημε'iον δεικνύεις
ήμiν οτι ταίιτα ποιε'iς; 19 άπεκρί~ Ίησοίις καl. εiπεν αύτο'iς,
Λύσατε τον ναον τούτον καl. έν τρισιν ήμέραις έγερω αύτόν.

20 εiπαν ο-Ον οί Ίουδα'iοι, Τεσσεράκοντα και εξ eτεσιν οίκο1

12 {C} καί ή μήτηρ αύτοiJ καί οί άδελφοl αύτοiJ καί οί μαθηταί αύτοiJ

i\"''

Α Δ Θ 0233 f' /' 3 (13) (28) 33 157 180 205 565 597 700 892 1006
(1010) 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Ν] Lect it'·"' •' vg syrP·"·pa1

cop"""" eth geo 2 slav Origen 114 ; Augustine // καί ή μήτηρ αύτοiJ καl οί άδελφοί
καί οί μαθηταί αύτοiJ ςρι.ι.·. 75 Β (L 0141 oιnit αύτοiJ after μαθηταί) Ψ 0162
1071 ίt' νg"" Oήgen 3" (Oήgen'"PP) Chrysostom // καί ή μήτηρ αύτοiJ καί οί
άδελφοί αύτοiJ ~ (579 itq cop"""" μαθηταί/οι· άδελφοί) ίιω""""·'·rr2 .ι aπn geo 1
Epiphanius; Jerome /1 καί οί μαθηταί αύτοiJ καl ή μήτηρ κα\ οί άδελφοί αύτου
W'•Pr (1241 omit καί ή μήτηρ) // καl ή μήτηρ αύτοiJ / 858
2 15 {Β} φραγέλλιον ~ Α Β Δ Θ Ψ 0233 f' 3 28 157 180 205 579 597 700
1006 1071 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F Η Ρ] Lecι iι' syr"· h cop" ""· ""2 aπn
eth geo Origen Cyril 3' 4 // ώς φραγέλλιον \))66· 75 G L Ν W'"PP 0141 0162 / 1 33
565 892 1010 1241 1243 /253 it"''""b'·'·r.rr2.J·" νg syr'""'·"'' slav Oήgen'"PP
(Cyήl ); Augustine
114

17

12 Μι 4.13 13 έγyύς ... 'Ιουδαίων Jn 6.4; 11.55 16 τον οlκον του πατρός μου Lk 2.49
Όζi\λος ... με Ps69.9 19 Μι26.61; 27.40; Mk 14.58; 15.29: Ac6.14
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2.21-3.6

δομήθη ό ναος σbτος, καl συ έν τρισlν ήμέραις έγερείς αύτόν;

21 έκείνος δε ελεγεν περl του ναοί~ του σώματος αύτοί~. 22 οτε
ο-δν ήγέρθη έκ νεκρων, έμνήσθησαν οί μαθηταl αύτου οτι τοί~το

'έλεγεν, καl έπίστευσαν τfι γραφfι καl τφ λόγφ ον εtπεν ό Ίησοί~ς.
Jesus Knows

ΑΙΙ

Men

23 Ώς δε 1lν έν τοίς Ίεροσολύμοις έν τφ πάσχα έν τfι έορτfι,
πολλοl έπίστευσαν είς το ονομα αύτού θεωροί~ντες αύτοί~ τa
σημεία & έποίει· 24 αύτος δε Ίησους ούκ έπίστευεν αύτον 3
αύτοίς διa το αύτον γινώσκειν πάντας 25 και οτι ού χρείαν
εtχεν ϊνα τις μαρτυρήσn περl. του άνθρώπου· αύτος γaρ έγίνω

σκεν τί 1lν έν τφ άνθρώπφ.
Jesus and Nicodemus

3

'Ήν δε &νθρωπος έκ των Φαρισαίων, Νικόδημος ονομα

αύτφ, &ρχων των 'Ιουδαίων· 2 ο-bτος 11λθεν προς αύτον νυκτος
καl. εtπεν αύτφ, 'Ραββί, οϊδαμεν οτι άπο θεού έλήλυθας
διδάσκαλος ούδεlς γaρ δύναται ταί~τα τα σημεία ποιείν α

συ ποιεΊς, έaν μη

fi ό θεος μετ' αύτοί~.

3 άπεκρίθη 'Ιησούς καl.

εiπεν αύτφ, Άμην άμην λέγω σοι, έaν μήτις γεννηθfι &νωθεν, ού
δύναται ίδεΊν την βασιλείαν του θεου. 4 λέγει προς αύτον [ό]
Νικόδημος, Πως δύναται &νθρωπος γεννηθfιναι γέρων ών; μη
δύναται είς την κοιλίαν της μητρος αύτοί~ δεύτερον είσελθείν

και γεννηθfιναι; 5 άπεκρίθη Ίησοί~ς, Άμην άμην λέγω σοι, έaν
μήτις γεννηθfι έξ ϋδατος καl. πνεύματος, ού δύναται είσελθέiν
είς την βασιλείαν του θεού. 6 το γεγεννημένον έκτης σαρκος

'24 {C} αύτόv Ν* Α * Β L 700 1071 Cyήl 112 // έαυτόv 1])66 Ν 2 Α' w•urr Δ Θ
ψ 050 083 0141 0233 f 1 f" 28 33 157 180 205 565 597 892 1006 1010 1241
l 243 l 292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Ν Ρ] it'·'"' b.'"· r. " 2 ; · 1 μ~ vg syr'·P "· ,.i
cop"·"" arm geo slav Origen Origen"PP Chrysostom Cyril 112 ; Jerome Augustine
Yaήmadum // οιnίι '})75 579 eth Didymus"•b ΤΟΒ
21 τοϋ ναοϋ ... αύτοϋ 1 Cor6.19 22 Lk 24.6-8; Jn 12.16; 14.26 23 πολλο\ ... i:ποίει
Jn 7.31; 11.47-48
3.1-2 Ήν ... νυκτός Jn 7.50; 19.39 2 Ί'αββ( ... διδάσκαλος Μι 22.16 ούδείς ... αύτου
Jn 9.16; Ac 10.38 5 i:aν ... πνεύματος Τι 3.5

3.7-15
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σάρξ έστιν, καl το γεγεννημένον έκτου πνεύματος πνευμά έστιν.

7 μη θαυμάσης οτι εtπόν σοι, Δει ύμaς γεννηθfιναι aνωθεν.
8 το πνευμα οπου θέλει πνεt καl. τi~ν φωνην αύτου άκούεις, άλλ'
ούκ οtδας πόθεν ίίρχεται κα\. που ύπάγει· οϋτως έστιν πaς ό
γεγεννημένος έκ του πνεύματος. 9 άπεκρίθη Νικόδημος κα1.
εiπεν αύτφ, Πώς δύναται ταυτα γενέσθαι; 10 άπεκρίθη Ίη

σους και εiπεν αύτφ, Σ-U εi ό διδάσκαλος του Ίσραηλ καt ταυτα
ου γινώσκεις; 11 άμην άμην λέγω σοι οτι ο οϊδαμεν λαλουμεν
καl. ο έωράκαμεν μαρτυρουμεν, καl. την μαρτυρίαν ήμ&ν ού
λαμβάνετε. 12 εί τa έπίγεια εtπον ύμιν καt ού πιστεύετε, πως
έaν εϊπω ύμtν τa έπουράνια πιστεύσετε; 13 καl ούδεtς άνα
βέβηκεν είς τον ούρανον εί μη ό έκτου ούρανου καταβάς, ό υίος
του aνθρώπου 1 ." 14 και καθώς Μωϋσfις ϋψωσεν τον οφιν έν τn
έρήμφ, οϋτως ύψωθfιναι δεϊ: τον υίον του aνθρώπου, 15 ϊνα
πaς ό πιστεύων έν αυτφ 2 εχη ζωην αίώνιον.b

13 {8} ιiνθρώπου 1\)66 75 Κ 8 L Τ W'"PP 083 086 33 1010 1241 cop"'· bol".
geo 2 Diatessaron Origen 1" 214 Eusebius Adamantius Gregory-Nazianzus
Apollinaris Gregory-Nyssa Didymus EpiphaniusJ14 Cyril 14116 (Cyril 1116 θεου)
Theodoret 114 ; Jeromel!J // άνθρώπου ό ων έν τίρ ούρανίρ Α' (A'vid οnιίι rον) Δ
1

2
"" · ''Υ

050 f' /' 1 28 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1071 1243 1292
1342 1424 1505 Byz [Ε G Η Ν] Lect (/ 751 112 θεo\Jfor άνθρώπου) it' •••.b.<. r. ff2.;.

Θ Ψ

Ι.q.,Ι νg (it" syr'"·P'1 Zeno ος ίΊν) syrP·" copbσP' arm eth geo 1 slaν Hippolytus Origen'" '" Adamantius'" Eustathius Ps-Dionysius Amphilochius Epiphanius 114
Chrysostom Paul-Emesa Cyril 1" ' Hesychius Theodoret-114 John-Damascus; Hilary
Lucifer Ambrosiaster Ambrose Chromatius Jerome 211 Augustine RE8 //
άνθρώπου ό ων έκτου ούρανου 0141168 112 1673 11223 112 11627 112 syr'
' 15 {8} έν αύτίρ 1\)75 Β Τ W'"PP 083 0141 Cyril"" // έπ' αύτίρ 1\)66 L (579 only
αύτίρ) Cyril // είς αύτόν Κ 086 f' 33 205 565 it' "' Gregory-Nyssa" 4 Cyril""
ΒΤΙ // είς αύτον μή άπόληται άλλ' (see 3.16) (ςp' 1 'id Α έπ' αύτόν) Δ Θ Ψ / 13

28 157 180 597 700 892 1006

ιο10 ιο71

1241 1243 1292 1342 1424 1505

Β)'Ζ [Ε F G Η Ν] Lect (/ 127 1ΙΟΙ6"' έπ' αύτίρ; 1950 ού μή) itb '· "· "

2

' 13 End quoιation from ν. 1Ο: GNB

b

-j'

νg" 1

15 End quoιation frorn ν. 1Ο: NJVm' NRSV""

8 το ... ίιπάγει Ec 1 1.5 11 ο οϊδαμεν .. _λαμβάνετε Jn 3.32; 8.26 12 Wsd 9. 16; Lk 22.67
13 ούδείς ... ιcαταβάς Pr 30.4: Ro ΙΟ.6 14 Μωϋσjjς ... έρήμφ Nu 21.9 14 uψωθηναι ...
άνθρώπου Jn 8.28; 12.34 15 Jn 20.31
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3.16-26

16 Οϋτως γαρ ήγάπησεν ό θεος τον κόσμον, rοστε τον υίον τον
μονογενfl εδωκεν' 'ίνα πας ό πιστεύων είς αύτον μη άπόληται άλλ,
εχn ζωΤ~ν αίώνιον. 17 ού γαρ άπέστειλεν ό θεος τον υίον είς τον
κόσμον 'ίνα κρίνn τον κόσμον, άλλ' ϊνα σωθ-ft ό κόσμος δι, αύτου.
18 ό πιστεύων είς αύτον ού κρίνεται· ό δε μη πιστεύων f1δη
κέκριται, οτι μη πεπίστευκεν είς το ονομα του μονογενους υίου
του θεου. 19 αϋτη δέ έστιν ή κρίσις οτι το φώς έλήλυθεν είς τον
κόσμον κα1. ήγάπησαν οί aνθρωποι μiiλλον το σκότος η το φώς 1ιν
γαρ αύτ&ν πονηρα τα εργα. 20 πiiς γαρ ό φαυλα πράσσων μισεΊ
το φώς καl ούκ ερχεται προς το φώς, 'ίνα μη έλεγχθ-ft τα εργα

αύτου· 21 ό δe ποιών τi~ν άλήθειαν ερχεται προς το φώς, 'ίνα
φανερωθ-ft αύτου τα εργα οτι έν θεφ έστιν είργασμένα.c
Jesus and John

ιhe Bapιist

22 Μετα ταυτα 1ιλθεν ό Ίησους καt οί μαθηταl. αύτου είς την
Ίουδαίαν γflν καl. έκε'i διέτριβεν μετ' αύτών και έβάπτιζεν.

23 liν δe και ό 'Ιωάννης βαπτίζων έν Αίνών έγγUς του Σαλείμ, οτι
ϋδατα πολλα liν έκεΊ, και παρεγίνοντο καl. έβαπτίζοντο·
24 ο-Uπω γαρ ΤΊν βεβλημένος είς τΤ~ν φυλακi~ν ό 'Ιωάννης.
25 'Εγένετο ο1'~ν ζήτησις έκ τών μαθητών 'Ιωάννου μετeχ Ίου
δαίου3 περl. καθαρισμου.

26 κα1. 1ιλθον προς τον Ίωάννην κα1.

(it""'· '· '- ' 1 vgww." έν αύτiρ) syr'· •·" cop""m' aπn geo s!av Chrysostom Severian
Cyri\ 1'm; Cyprian';' Victorinus-Rome Lucifer Augustine
1
25 {Β} μετa 'Ιουδαίου 'Ρ75 Ν 2 Α Β L W'"PP Δ Ψ 070 086 28 33 157 180
579 700 892 1006 1010 1241 1243 1292 1424 1505 By2 [Ε F Η Ν] Lect syr'· •
1
h.r• ""' cop"''""·'"' ann s\av Chrysostom Cyril // μετa 'Ιουδαίων '}) 66 Ν* G Θ 0141
JI f 13 205 565 597 1071 1342 /68 /387 /547 11627 /AD itω'"'·h.o.e.rr2 .ι

(ίtf.J.q.ι•'> et /udaeυs. it' ad Iudaeos) vg syr"·""'m' cop"m"-"" eth geo Origen; Augustine REB // omit 1524 1672

'21 End

quoιaιion

from

ν.

10: TR

ΝΙν

NRSV REB BJ

ΤΟΒ

DHH

16 Οϋτως ... [δωκεν Ro 8.32; 1Jn4.9-10 "ίνα ... αίώνιον Jn 3.36; 10.28; 1Jn 5.13
17Jn12.47 ού ... κρίν11 τον κόσμον Jn5.22. 30; 8.15-16; Ac 17.31 18 ό πιστεύων ...
κρίνεταιJn5.24 19 τοφ&ςέλήλuθεν ... κόσμονJη Ι.5,9;8.12;9.5 20 Eph5.ll-13 21 ό
δέ ... άλήθειαν Tob4.6 ιχχ 22 Jn3.26; 4.1-2 24 Mt4.12; 14.3; Mk 1.14; 6.17; Lk3.20

3.27-34
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εtπαν αύτφ, 'Ραββί, ος 1lν μετΟ: σου πέραν του Ίορδάνου, φ συ
μεμαρτύρηκας, l:δε οfJτος βαπτίζει και πάντες ερχονται προς
αύτόν. 27 άπεκρίθη 'Ιωάννης και εtπεν' Ού δύναται &νθρωπος
λαμβάνειν ούδε εν έΟ:ν μη η δεδομένον αύτφ έκ του ούρανου.
28 αύτοι ύμε'iς μοι μαρτυρε'iτε οτι εtπον [οτι] Ούκ είμι έγrο ό
χριστός, άλλ' οτι Άπεσταλμένος είμι εμπροσθεν έκείνου. 29 ό
εχων τi~ν νύμφην νυμφίος έστίv- ό δε φίλος του νυμφίου ό

έστηκώς κα\. άκούων αύτου χαρ~ χαίρει διΟ: τi~ν φωνi~ν του
νυμφίου. αϋτη ο.Ον ή χαρΟ: ή έμη πεπλήρωται. 30 έκε'iνον δε'i
αύξάνειν, έμε δε έλαττουσθαι.d
He Who Comes from

Heaνen

31 Ό &νωθεν έρχόμενος έπάνω πάντων έστίν· ό ων έκ τijς Ύίlς
έκ της -γης έστιν και έκ της Ύίlς λαλci. ό έκ του ούρανου
έρχόμενος [έπάνω πάντων έστίν·] 32 ο έώρακεν και ilκουσεν
τουτο μαρτυρε'i4 , κα1. τi~ν μαρτυρίαν αύτοίJ ούδε1.ς λαμβάνει.
33 ό λαβών αύτου τi~ν μαρτυρίαν έσφράγισεν οτι ό θεος άληθής
έστιν. 34 ον γΟ:ρ άπέστειλεν ό θεος τα pήματα του θεου λαλε'i,

31-32 {C} έρχόμενος έπάνω πάντων έστίν· ο έώραιcεν ιcα\ i\ιcουσεν τούτο
omit τούτο) Β L W'"PP Ψ 083 086
0141 33 579''" (597 άκήιcοε and onιit τούτο) 1010 1071 syr""' cop"''·r., s\aν""
Oήgen 114 Cyήl // έρχόμενος έπάνω πάντων έστίν· ιcαl ο έώρακεν ιcα\ i\κουσεν
4

μαρτυρε\ ς,)) 16 ''d ςpοι.c φ 66 • oιnit έρχόμενος) (Ν 2

f 11 (28 1424 omit τούτο) 157 180 700 892 1006 1241
1243 1292 1342 1505 Byz [Ε F G Η] Lect (1751 έιcε\νο for τούτο) it""'· '· r. • νg

τούτο μαρτυρε\ Α Δ Θ

syr"'· ι•>·" (eth) slaν'"' Oήgen 114 · 1" Chrysostom; Jerome Augustine // έρχόμενος ο
έώρακεν κα\ Τίκουσεν μαρτυρε\ ('!) 75 cop" τούτο μαρτυρε\) (Ν* ον for ο) D f'
205 565 it•·b·"·'·"2 ·'·'"' 1 syr' aπn geo 1 (geo 2 ) Oήgen 11•ι 11•> Eusebius; Tertullian
Hilary Ambrosiaster Augustine REB BJ ΤΟΒ
• 30 End quotation from ν. 27: GNB NIV"'' NRSV REB
26 ος ... βαπτίζει Jn 3.22; 4.1-2 27 Ού ... ούρανοϋ Jn 19.11; 1Cor4.7; He 5.4 28 Ούκ
... χριστός Jn 1.20 Άπεσταλμένος ... έκείνου Mal 3.1: Μι 11.1 Ο; Mk 1.2 29 ό δέ ... νυμ
φίου Μι 9.15; Mk 2.19 31Jn8.23 ό ό!ν ... λαλεί 1Jn4.5 32 Jn 3.11 ο ... μαρτυρεί
Jn 8.26
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3.35-4.5

ού γaρ έκ: μέτρου δίδωσιν το πνευμα 5 • 35 ό πατηρ άγαπft. τον
υίον κ:αl. πάντα δέδωκ:εν έν ή1 χειρl. αύτου. 36 ό πιστεύων είς
τον υίον ίfχει ζωΤ~ν αίώνιον· ό δε άπειθ&ν τφ υίφ ούκ: οψεται
ζωήν, άλλ' ή όργη του θεου μένει έπ' αύτόν.c
Jesu' and

ιhe

Woman of Samaria

4

Ώς ο-δν Εγνω ό Ίησο\ις 1 οτι ilκουσαν οί Φαρισαtοι οτι 'Ιησους
πλείονας μαθητaς ποιει καl. βαπτίζει η 'Ιωάννης 2 - κ:αίτοιγε
Ίησους αύτος ούκ: έβάπτιζεν άλλ' οί μαθηταl. αύτου - 3 άφη

κεν τΤ~ν Ίουδαίαν καl. άπηλθεν πάλιν 2 είς τΤ~ν Γαλιλαίαν.
4 ίfδει δε αύτον διέρχεσθαι διa της Σαμαρείας. 5 ίfρχεται
ο-δν εiς πόλιν της Σαμαρείας λεγομένην Συχaρ 3 πλησίον του
5 34 {Β} το πνεuμα 'J)66· 75 Ν Β 2 C* L w•urr Θ 083 0141 Γ 33 205 565 579
597 1241 it•·'· 1'· 1 Oήgen" Cyήl; Victoήnus-Pettau 112 // ό θεος το πνεuμα Α C 2 D
Δ Ψ 086f13 28 157 180 700 892 1006 1010 107 1 1243 1292 1342 1424 1505
Byz [Ε F G Η] ίt"·'"'·ω.ιdι.ι-.; .•. ..,ι (it"2 του θεοu) νg syr"·" cop'"·"'"">· arm eth geo

slaν Οήgeπ'" Didymusd"" Chrysostom; Victorinus-Pettau 112 ';" Gregory-Elvira';'
Jerome Augustine // oιnit Β*
1 1 {C} Ίησοuς 1}) 66 • Ν D Θ 086 f' 205 565 1010 1241 it''"'·•·'·"·'·"2·J·'-' 1 νg
syr· ,. " cop""· ''' arm Epiphanius Chrysostom; Augustine 314 // κύριος \})66 '· 75 Α Β C

L W'"Pr Δ Θ Ψ 083 0141f' 3 28 33 157 180 579 597 700 892 1006 1071 1243
1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η] ίι'·• syr'·"'"' cορ~·""'"' (eth) geo slaν Cyήl;
Augustine' 1"' NIV
2
3 {Α} πάλιν ~) 66 · 75 Ν Β 2 C D L W'"PP Θ 083'ω 086 f' f" 33 205 565 597
892 1010 1071 1241 1505 it'·""·"·'·d·'·'·"2·J·'-' 1 νg syr·'·• cop'"·""·''' arm eth geo 1
slav Irenaeus 1" Epiphanius Cyril'''"; Gaudentius Augustine // omit Α Β* Δ Ψ
014128157 180 579 700 1006 1243 1292 1342 1424 Byz [Ε F G Η] it• syr"
cop""'"'' geo 2 Chrysostom';"
'5 {Α} Συχάρ 1})66 · 75 ΝΑ Β C D L W••PP Δ Θ Ψ 086 0141 f' f" 28 33 157

180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424
1505 Byz [Ε F G Η Ν] Lect it'·'"'· 1"·'·d·'· r. nz.;.1.4. ' 1 νg" syr"· ''' cop'"·"°· ''' (eth) geo
slav Eusebius Chrysostom Cyή\ 1 ''"; Ambrose mss"''· "'J''"'"' 11 Σιχάρ (b,ν itacism?)
'36 End

35

ό

...

quoιation

υίόν

from

ν.

27: TR

ΝJν NRSνme

Jn 5.20; 10.17; 15.9

BJ

ΤΟΒ

πάντα ... αύτοί> Μι

DHH

11.27; Lk 10.22: Jn 13.3

πιστεύων ... αίώνιον Jn 3.16; 1 Jn 5.13 ό δf: ... αύτόν Eph 5.6
4.1-2 i\κσυσαν ... αύτοί> Jn 3.22, 26 4 Μι 10.5; Lk 9.52;

Jos 24.32

17.11

36

ό

5 Gn 33.19; 48.22;
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χωρίου ο ίίδωκεν 'Ιακώβ [τφ] Ίωσi)φ τφ υίφ αύτου· 6 ΊΊν δf: έκεί
πηγΤ, του 'Ιακώβ. ό oiSν Ίησοί>ς κεκοπιακ:ώς έκ τfjς όδοιπορίας
έκαθέζετο οϋτως έπ1. τft πηm· rορα ΊΊν ώς ΕΚτη.

7 'Έρχεται γυνη έκ τftς Σαμαρείας άντλftσαι ϋδωρ. λέγει
αύτft ό Ίησους, Δός μοι πε'iν· 8 οί γαρ μαθηταl. αύτου άπελη
λύθεισαν εiς την πόλιν 'ίνα τροφας άγοράσωσιν. 9 λέγει oiSν
αύτφ ή γυνη ή Σαμαρ'iτις, Π&ς συ 'Ιουδαίος ων παρ' έμου πε'iν
αiτείς γυναικος Σαμαρίτιδος οϋσης; ού γαρ συγχρ&νται 'Ιου

δαίοι Σαμαρίταις. 4 10 άπεκρίθη Ίησους κα\ εtπεν αύτft, Εί
nδεις την δωρεαν του θεου καl. τίς έστιν ό λέγων σοι, Δός μοι
πε'lν, συ &ν nτησας αύτον κ:α1. ίίδωκεν αν σοι ϋδωρ ζ&ν.
11 λέγει αύτφ [ή γυνή]5, Κύριε, οϋτε aντλημα ίίχεις καl. το

φρέαρ έστ\ν βαθύ· πόθεν oiSν ίίχεις το ϋδωρ το ζών; 12 μη συ
μείζων εi του πατρος ήμών 'Ιακώβ, ος ίίδωκεν ήμ'lν το φρέαρ και
αύτος έξ αύτοί> ίίπιεν καl. οί υίοl. αύτου καl. τα θρέμματα αύτου;

13 άπεκρίθη Ίησους κ:αl. εiπεν αύτft, Πας ό πίνων έκτου ϋδατος
τούτου διψήσει πάλιν· 14 ος δ, &ν πίn έκ του ϋδατος ot έ:yώ
δώσω αύτφ, ού μη διψήσει εiς τον αίώνα, άλλα το ϋδωρ ο δώσω
αύτφ γενήσεται έν αύτφ πηγΤ, ϋδατος άλλομένου εiς ζωην
αίώνιον. 15 λέγει προς αύτον ή γυνή, Κύριε, δός μοι τουτο
το ϋδωρ, 'ίνα μη διψώ μηδ( διέρχωμαι ένθάδε άντλε1ν.

Σηχάρ) νg' 1 • ww cop"""" mss""· '° 1''"'"' Augustine // Συχέμ syr""' HippoIytus"'h; (Juνencus) Jerome
4
9 {Α} ού γάρ συγχρ&νται 'Ιουδα\01 Σαμαρίταις ~ 6'· 66 · 75 · 76 Ν' Α Β C L
W"'PP Δ Θ ψ 050 083 086 0141 Γ f' 1 28 33 157 180 205 565 579 597 700
892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε FG Η Ν] Lect
it'"'"'· '· "2 · ι. ..,ι vg syr"· ω. Ρ· h. pω cop"'· "'" "h2 anη (eth) geo slav Origen Chrysostom
Cyril; Jerome Augustine // οιnίτ Ν* D it" •·"·'·' cop'''
5 11 {C} αύτί[ι ή γυνή ~ 6 6c φ 66 * αύτή) Ν 2 Α C D L W""P Δ Θ Ψ 050 083 086

69 (1950

0141f'/ 11 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241
1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Ν] Lect it"'"'·b·'·"'-'' 1'-1.•·' 1 vg
syr·

Ρ· "· "'''

cop'"· "''· '"'

anη

geo slav Diatessaron•nn Origen Cyri\ 1'm; Augustine //
2

αύτφ έκείνη Ν* eth // αύτίρ ~ 75 Β syr' cop"'" Diatessaron'''
6 iΊν ... Ίακι;>β Jn 4.12
λFγων σο1 Jn 4.26 σύ
αί&να

Jn 6.35 το

...

9 ού ... Σαμαρiταις Ezr 4.3; 9. 1-10.44; Lk 9.52-53 10 τiς .. .
12 μή ... Ίακώβ Jn 8.53 14 ος .. .
αίώvωv Jn 7.38

...

ζ&v Jn 7.37-38; Re 21.6; 22. 17
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4.16·34

16 Λέγει αύτft, 'Ύπαγε φώνησον τον &νδρα σου κα1. έλθε
ένθάδε. 17 άπεκρίθη ή γυνl, κα1. εtπεν αύτφ, Ούκ εχω aνδρα.
λέγει αύτft ό Ίησους, Καλώς εiπας οτι 'Άνδρα ούκ εχω·

18 πέντε γaρ &νδρας εσχες κα1. νυν ον εχεις ούκ εστιν σου
άνήρ· τουτο άληθες εϊρηκας. 19 λέγει αύτφ ή γυνή, Κύριε,
θεωρώ οτι προφήτης εi σύ.

20 οί πατέρες ήμών έν τφ ορει

τούτφ προσεκύνησαv- καt ύμε1ς λέγετε οτι έν Ίεροσολύμοις
έστ1.ν ό τόπος οπου προσκυνε'iν δει. 21 λέγει αύτft ό Ίησους,
Πίστευέ μοι, γύναι, οτι ερχεται rορα οτε οϋτε έν τφ ορει τούτφ
οϋτε έν Ίεροσολύμοις προσκυνήσετε τφ πατρί. 22 ύμε1ς προσ
κυνε1τε ο ούκ οϊδατε· ήμε'iς προσκυνουμεν ο οϊδαμεν' οτι ή
σωτηρία έκτων 'Ιουδαίων έστίν. 23 άλλ' eρχεται rορα καt νυν
έστιν, οτε οί άληθινο1. προσκυνηταt προσκυνήσουσιν τφ πατρ1.
εν πνεύματι καt άληθείςχ:· καt γaρ ό πατl,ρ τοιούτους ζητε'i τους
προσκυνουντας αύτόν. 24 πνευμα ό θεός, καt τους προσκυ
νο\Jντας αύτον έν πνεύματι κα1. άληθείςχ: δε'i προσκυνε'iν.

25 λέγει αύτφ ή γυνή, Οiδα οτι Μεσσίας eρχεται ό λεγόμενος
χριστός οταν ελίη~ έκε'iνος, άναγγελεΊ ήμΊν aπαντα. 26 λέγει
αύτft ό Ίησους, Έγώ είμι, ό λαλών σοι.

27 Κα1. έπ1. τούτφ lιλθαν οί μαθηταt αύτου κα1. έθαύμαζον οτι
μετa γυναικος έλάλει· ούδεις μέντοι εtπεν, Τί ζητε'iς η τί λαλε'iς
μετ' αύτfις; 28 άφfικεν ο-δν τl,ν ύδρίαν αύτης ή γυνl, καt
άπfιλθεν είς τl,ν πόλιν και λέγει το'iς άνθρώποις,

29 Δε\Jτε

ί'δετε &νθρωπον ος εlπέν μοι πάντα οσα έποίησα, μήτι αbτός
έστιν ό Χριστός; 30 έξfιλθον έκ τfις πόλεως κα1. ηρχοντο προς
αύτόν.
31 'Εν τφ μεταξυ ήρώτων αύτον οί μαθητα1. λέγοντες, 'Ραββί,

φάγε. 32 ό δε εtπεν αύτο1ς, Έγrο βρώσιν εχω φαγε1ν Ίlν ύμε1ς
ούκ οϊδατε. 33 eλεγον ο-δν οί μαθητα1. προς άλλήλους, Μή τις
ilνεγκεν αύτφ φαγε'iν; 34 λέγει αύτο'iς ό Ίησους, Έμον βρώμά
έστιν ϊνα ποιήσω το θέλημα του πέμψαντός με και τελειώσω
... σύ Μι 21.46; Jn 7.40; 9.17 20 οί ... προσεκύνησαν Dt 11.29; Jos 8.33 ύμείς
Dt 12.5-14; Ps 122.1-5 22 ή ... έστίν ls 2.3; Ro 9.3-4 24 πνεuμα ό θεός 2Cor 3.17
τοuς ... προσκυνείν Php 3.3 25 Οίδα ... χρ1στός Jn 1.41 ϋταν ... ίlπαντα Jn 14.26 26 Έγώ
είμ1 ... σαι Mk 14.61-62; Jn 9.37 29 μήη ... Χριστός Mt 12.23; Jn 7.26 34 Έμόν βρiiJμα ...
με Jn 5.30; 6.38 τελειώσω ... ί'ργον Jn 5.36; 17.4
19

...

δεϊ

Κύριε
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αύτο'U το εργον. 35 ούχ ύμε"iς λέγετε οτι 'Έτι τετράμηνός έστιν
και ό θερισμος ί:'ρχεται; ίδο-U λέγω ύμ"iν, έπάρατε τους όφθαλ
μο-Uς ύμ&ν καt θεάσασθε τaς χώρας οτι λευκαί είσιν προς
θερισμόν." ilδηb 36 ό 6 θερίζων μισθον λαμβάνει κα\. συνάγει

καρπον είς ζωΤ~ν αiώνιον, 'ίνα ό σπείρων όμο'U χαίρτι κα\. ό
θερίζων. 37 έν γaρ τούτφ ό λόγος έστ\.ν άληθινος οτι Άλλος
έστ\.ν ό σπείρων κα\. &λλος ό θερίζων. 38 έγώ άπέστειλα ύμ&ς
θερίζειν ο ούχ ύμε'iς κεκοπιάκατε· aλλοι κεκοπιάκασιν καl.
ύμε"iς είς τον κόπον αύτ&ν εiσεληλύθατε.
39 Έκ δf: της πόλεως έκείνης πολλοl. έπίστευσαν είς αύτον
τ&ν Σαμαριτ&ν διa τον λόγον της γυναικος μαρτυρούσης οτι

Εlπέν μοι πάντα

& έποίησα. 40 ώς ο-\)ν ηλθον προς αύτον οί

Σαμαρ"iται, ήρώτων αύτον με"iναι παρ' αύτο"iς κα\. ί:'μεινεν έκεi
δύο ήμέρας. 41 καl. πολλφ πλείους έπίστευσαν διa τον λόγον

αύτου,

42 ή1 τε γυναικ\. ί:'λεγον οτι Ούκέτι διa τi~ν σi~ν λαλιaν

πιστεύομεν, αύτοl. γaρ άκηκόαμεν καl. οϊδαμεν οτι σLτός έστιν
άληθ&ς ό σωτΤ~ρ του κόσμου.
The Heal ί 11g of the Official' s Son
(Μι 8.5-13; Lk 7. 1-10)

43 Μετa δf: τaς δύο ήμέρας έξηλθεν έκεiθεν είς τi~ν Γαλι
λαίαν· 44 αύτος γaρ Ίησο'Uς έμαρτύρησεν οτι προφήτης έν ή1
6
35-36 {Β} θερισμόν. iiδη ό Ν' C* D L W'""" Ψ 0141' 33 it"·".c '" ' (syr·')
cop"""' Irenaeus 1" Cyήl'"" // θερισμόν Τ\δη. ό ~ 7 ~ 083 0141 * iιrr 2 (it" Speculum
omίt ilδη) cop" "'' Origen Cyril; Juvencus''d GNB REB (ΤΟΒ) ΒΤΙ DHH //
θερισμόν ilδη ό (wίthοιιι ίnterpιιnctίo11 οι· u11certaί11) ςp 66 Ν* Β (copboP') //
1

C·' Δ Θ f' f' 3 28 157 180 205 565 (579 θερισμόν.
597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505

θερισμόν ilδη. και ό Α
iiδη και ό)

Byz

[Ε G Η
Augustine""

Ν]

Lect it"'"·'·r vg

syτr·'

cop""m" arm slav (Cluysostom); Ambrose,;'

• 35 ΝΟ C; NAm' TR GNB NRSν'"' REB ΤΟΒ ΒΤΙ DHH // DiITerenι ιeχι: AD 11 • C: ΝΑ••
TR GNB NRSν··• REB ΤΟΒ ΒΤΙ DHH // Differenι text: AD

43

35 θεάσασθε ... θερισμόν Μι 9.37: Lk 10.2 37 Mic 6.15 42 αύτοί ... κόσμου 1Jn4.14
Μετiχ ... ήμέρας Jn 4.40 44 Μι 13.57: Mk 6.4; Lk 4.24
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ίδία πατρίδι τιμi~ν ούκ εχει. 45 οτε ο\Jν 1ιλθεν είς τi~ν Γαλι
λα(αν, έδέξαντο αύτον οί ΓαλιλαΊοι πάντα έωρακότες οσα
έποίησεν έν Ίεροσολύμοις έν τn έορτil, και αυτοι γeχρ 1ιλθον
είς τi~ν έορτήν.

46 'Ηλθεν ο-δν πάλιν είς τi~ν Κανiχ της Γαλιλαίας, οπου

έποίησεν το ϋδωρ ο'iνον. και 1ιν τις βασιλικος ο-& ό υίος ήσθένει
έν Καφαρναούμ. 47 ο-&τος άκούσας οτι Ίησο:Uς Ίlκει έκ τΤ]ς
'Ιουδαίας είς τi~ν Γαλιλαίαν άπΤ]λθεν προς αύτον και ήρώτα 'ίνα
καταβft και ίάσηται αύτου τον υίόν, flμελλεν γaρ άποθνflσκειν.

48 ε'iπεν ο-δν ό Ίησο:Uς προς αύτόν, Έaν μη σημε'iα και τέρατα
ϊδητε, ού μl, πιστεύσητε.c 49 λέγει προς αύτον ό βασιλικός,
Κύριε, κατάβηθι πρl.ν άποθανεί:ν το παιδίον μου. 50 λέγει
α-Uτφ ό Ίησο:Uς, Πορεύου, ό υίός σου ζft. έπίστευσεν ό &νθρωπος

τiρ λόγφ ον ε'iπεν α-Uτφ ό Ίησο:Uς και έπορεύετο.

51 f\δη δε

α-Uτου καταβαίνοντος οί δο\Jλοι αυτου ύπήντησαν αυτφ λέγον

τες οτι ό παΊς αύτο:U 7 ζft. 52 έπύθετο ο-δν τl,ν iόραν παρ' αυτων
έv κομψότερον εσχεv- εlπαν ο-δν αυτφ οτι Έχθες iόραν έβδόμην
άφΤ]κεν αυτον ό πυρετός. 53 εγvω ο-δν ό πατi~ρ οτι [έν J έκείνη
τft iόρq. έν fι εiπεν αυτφ ό Ίησο:Uς, Ό υίός σου ζft, και έπίστευσεν

fi

α\Jτος κα1. ή οίκία αυτου ολη.

54 Το:Uτο [δr] πάλιν δεύτερον
σημε'iον έποίησεν ό Ίησο:Uς έλθών έκ τf~ς 'Ιουδαίας είς τl,ν
Γαλιλαίαν.

'51

{Β} πα\ς αύτοu ~ιm·. 75 Ν: Α Β

C W'urr l 1016 aπη // υίος αύτοu it'"'' " 1·
0233 f' 28 157 180 205 565 597 700
1243 1292 1342 1424 1505 Βγz [Ε F G Η] Lecι syr" cop" ""·•""-"" 2 ?

ιr'. ι. ' 1 vg Augustine''" // πα\ς σου Δ Θ Ψ

1006

ΙΟΙΟ

geo Heracleon~'

10

0 "''"

Origen Chrysostom EU LB ΤΟΒ DHH // υίός σου ςμ6"'

D L Ν 014133579 892 1071 1241 /68/211 /387 /547 /672 (it" "'· 4) syr·P·
"m'. ''' cop"· ""- ρ00, "h2? eth slav Cyril''m // πα\ς σου ό υίός αύτοu

f'-1

,. 48 Question: WH"'' REB

45 πάντα ... έορήί Jn 2.23 46 Κανά ... οΊνον Jn 2.1-11 46-47 ί\ν ... άποθνf~σκειν
Μι 8.5-6; Lk 7. 1-3 48 'Εάν ... πιστεύσητε Dn 4.2, 37; Mk 13.22; 1 Cor 1.22 50 Πορεύου ...
ζjl Mt 8.13; Mk 7.29 53 έπίστευσεν ... ολη Ac 11.14; 16.14-15, 31 54 Jn 2.11

5. 1-7
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The Healing ut the Pool

5

Μετa ταύτα Ίlν έορτi, 1 τών 'Ιουδαίων κα1. άνέβη 'Ιησούς είς

Ίεροσόλυμα. 2 εστιν δr έν το"iς Ίεροσολύμοις έπ1. τfl προβατικfl
κολυμβήθρα ή έπιλεγομένη 'Εβραϊστί Βηθζαθa 2 πέντε στοaς
εχουσα. 3 έν ταύταις κατέκειτο πλήθος των άσθενούντων,

τυφλών, χωλών, ξηρών 3 • 4 5 Ίlν δέ τις aνθρωπος έκεϊ: τριάκοντα
[κα1.] όκτώ ετη εχων έν τfl άσθενείςχ αύτού· 6 τούτον ίδών ό
'Ιησούς κατακείμενον κα1. γνο-Uς οτι πολ-Uν ilδη χρόνον εχει, λέγει
αύτφ, Θέλεις ύγιi,ς γενέσθαι; 7 άπεκρίθη αύτφ ό άσθενών,
Κύριε, aνθρωπον ούκ rχω 'ίνα οταν ταραχθfl το ϋδωρ βάλn με είς

τi,ν κολυμβήθραν· έν φ δε ερχομαι έγώ, aλλος προ έμού
'1 {Α} έ:ορτή i\66 75 Α Β D Τ W"'"P Θ f'' 28 180 565 579 700 1006 1241
1292 1505 B_vzr• [G Ν] arrn geo Origen Epiphanius Chrysostom //ή ί:ορτή Ν C L
Δ Ψ 0141 0233';d f' 33 157 205 597 828' 892 1010 1071 1243 1342 1424
Byz0' [Ε F Η] Amphilochius Cyril''"'
2
2 {C} Βηθζαθά Ν (L it' Βηζαθά) 33 ίι' (iιb rι'· vgm" Bet(h)zet(h)a) (Eusebius) (Cyril) // Βελζεθά D itd ' 1 (it' Belzatha) //Βηθσαϊδά (-fee 1.44)
(i\ 66 ' Βηδσαϊδά, Ρ 66 ' Βηδσαϊδάν) Ρ" Β Τ W'"Pr (Ψ Βησσαϊδά) it""'·' "2' νg
syr" cop'"·ρ00 ""-~·"' eth Tertullian Chromatius Jerome //Βηθεσδά Α C Δ Θ 078
0141 0233 f' f'' 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071
1241124312921342(1424) 1505Byz[EFGH(N)]Lectit1 •vgm"syr·P·h'"'•'·po1
arm geo slav Amphilochius Didymus•"" Chrysostom Cyril''"' NIV REB EU LB
2
'3 {Α} ξηρίΟν 1.\66 75 Ν Α* Β C* L Τ 0141 157 it• (syr) cop" ""''·"""' "•
Amphilochius // ξηρίΟν έκδεχομένων τήν του ϋδατος κίνησιν Α' C' (W'"PP
έκδεχόμενοι) Δ Θ Ψ 078 0233 f' f' 3 28 33 ( 180 άπεκδεχομένων) 205 565 579
597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G
2
Η] Lect (1 1016 έκδεχόμενοι) it'· '· 1· " vg syrP h. ''1 cop 00•' aιm ethPP geo slav
Chrysostom Cyril 1'm BJ 11 ξηρίΟν παραλυτικίΟν έκδεχομένων τf~ν του ϋδατος
κίνησιν Ο it" "'" " d.,. i νg"" (it' 1 οιnίι ξηρίΟν) (eth ΤΗ)
4
3 {Α} omit ver.fe 4 i\ 66 75 Ν Β C* D Τ W'"PP 0141 33 157it" 1· 1 " vgw•.« syr
cop'" 1• 00 · ""''· "" 2 arrn geo Amphilochius // include veι-se 4 (aι·ι·ording ιο Α, with
ιnιιιιχ vιιι·iιιιίοιιs ίιι later mss αιιd ver.fioιι.~) aγγελος γάρ κυρίου κατά καιρον
έλούετο έν τ\i κολυμβήθρα καί έτάρασσε το ϋδωρ· ό οiιν πρίΟτος έμβάς μετΟ:
τfiv ταραχf~ν του ϋδατος ύγιής έγίνετο 0°ίιρ δήποτ' οiιν κατείχετο νοσήματι Α

C 3 L Δ Θ Ψ 078 0233 f' f'' 28 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010
1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η] Leι-ι it' '"'·b'' "2 ;.,ι νg''
syrP·h·P" copbo"' eth slaν Didymus""" Chrysostom Cyril 1""; Tertullian Hilary
Ambrose BJ // include veι-.1·e 4 witlι aMeri.vk.~ or obeli Π 047
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καταβαίνει.

5.Μ-20

8 λέγει αύτφ ό 'Ιησούς, 'Έγειρε &ρον τον κρά
9 και εύθέως έγένετο ύγιης ό

βαττόν σου και περιπάτει.

&νθρωπος και ηρεν τον κράβαττον αύτού και περιεπάτει.
Ην δε σάββατον έν έκείν11 ή1 ήμέρq. 10 (λεγον ο.Ον οί
7

Ίουδα'iοι τφ τεθεραπευμένφ, Σάββατόν έστιν, και ούκ ίίξεστίν

σοι άραι τον κράβαττόν σου. 11 ό δε άπεκρίθη αύτο'iς, Ό
ποιήσας με ύγιη έκε'ivός μοι εlπεν, Άρον τον κράβαττόν σου κα1.
περιπάτει.

12 ήρώτησαν αύτόν, Τίς έστιν ό aνθρωπος ό είπών

σοι, Άρον και περιπάτει; 13 ό δε ίαθε\ς ούκ nδει τίς έστιν, ό
γaρ 'Ιησούς έξένευσεν οχλου οντος έν τφ τόπφ.

14 μετa τα:Uτα

εύρίσκει αύτον ό 'Ιησούς έν τφ ίερφ κα1. εlπεν αύτφ, "Ιδε ύγιης
γέγονας, μηκέτι άμάρτανε, ϊνα μη χε'iρόν σοί τι γένηται.
15 άπilλθεν ό aνθρωπος κα1. άνήγγειλεν τοις Ίουδαίοις οτι
'Ιησούς έστιν ό ποιήσας αύτον ύγιη. 16 καl διa τούτο έδίωκον
οί Ίουδα'iοι τον Ίησούν, οτι τα:Uτα έποίει έν σαββάτφ. 17 ό δε
[Ίησούς] 5 άπεκρίνατο αύτο'iς, Ό πατήρ μου εως aρτι έργάζεται

κάγώ έργάζομαι·

18 διa τούτο ο1Sν μ&.λλον έζήτουν αύτον οί

Ίουδα'iοι άποκτε'iναι, οτι ού μόνον (λυεν το σάββατον, άλλα και
πατέρα ϊδιον (λεγεν τον θεον ϊσον έαυτον ποιών τφ θεφ.
The

Authoήty

of

ιhe

Son

19 Άπεκρίνατο ο1Sν ό 'Ιησούς κα1. ίίλεγεν αύτο'iς, Άμην άμην
λέγω ύμ'iν, ού δύναται ό υίος ποιε'iν άφ' έαυτού ούδεν έaν μή τι
βλέπ11 τον πατέρα ποιούντα· α γaρ αν έκε'iνος ποιη, ταύτα και ό
υίος όμοίως ποιε'i. 20 ό γaρ πατηρ φιλε'i τον υίον κα1. πάντα

'17 {C} δέ ΊησοiJς '})66 Α D L Δ Θ Ψ 0233 jl f 13 28 33 157 180 205 565
579 597 700 !006 !010 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Ν] it'·'"'·b·'·
"·''>.r.rr2.;.1. '"> vg syr·•·h cop"·"°·"h 2 arrn ethPP geo slav Cyrίl'"" // δ( κύριος syr'
(syrP'' κύριος ΊησοiJς) elhΤΗ // δέ 1\)75 Ν Β W 0141 892 !07 1 1241 cop•"" REB

BJ

ΒΤΙ

8 Μι 9.6; Mk 2.11; Lk 5.24 9 fιρεν ... περιεπάτcι Mk 2.12; Lk 5.25 ~Ην ... ήμέρι;ι
Lk 13.14; Jn 9.14 10 Σάββατον ... σου Jr 17.21 13 'Ιησούς ... τόπψ Μι 8.18; 13.36;
Mk 4.36; 7.17; Jn 6.2-3. 15 15 Jn 9. l l 18 έζήτουν ... άποκτcίναι Mt 14.5; 26.4: Mk 14.1:
Jn 7.1. 25; 8.37. 40; l 1.53 ϊσον ... θεψ Jn 10.30, 33 19 ou ... οuδέν Jn 5.30: 8.28 20 ό γaρ
... υίόν Jn 3.35; 10.17; 15.9; 17.23-24
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δείκνυσιν αυτφ α αύτος ποιεi:, καl. μείζονα τούτων δείξει αυτφ
εργα, 'ίνα ύμεi:ς θαυμάζητε. 21 ωσπερ γάρ ό πατf~ρ έγείρει τοi:ις
νεκροi:ις καl. ζφοποιεi:, οϋτως καl. ό υίος οϋς θέλει ζφοποιε'i.
22 ουδε γάρ ό πατi~ρ κρίνει ουδένα, άλλά τi~ν κρίσιν πiiσαν
δέδωκεν τφ υίφ, 23 'ίνα πάντες τιμώσιν τον υίον καθιθς
..-..

τιμωσιν

\

Ι

τον πατερα.

'

\

,.....

ο μη τιμων

\

~

\

'

,....

ι

\

τον υιον ου τιμ!! τον πατερα

τον πέμψαντα αυτόν. 24 Άμi~ν άμi~ν λέγω ύμ1ν οτι ό τον λόγον
μου άκούων καl. πιστεύων τiρ πέμψαντί με Εχει ζωΤ~ν αίώνιον καl.
είς κρίσιν ουκ ερχεται, άλλά μεταβέβηκεν έκτου θανάτου είς
τi~ν ζωήν. 25 άμην άμi~ν λέγω ύμιν οτι ερχεται ωρα καl. νυν
έστιν οτε οί νεκροl. άκούσουσιν της φωνης του υίου του θεου καl.
οί άκούσαντες ζήσουσιν. 26 ωσπερ γάρ ό πατf~ρ εχει ζωi~ν έν
έαυτiρ, οϋτως καl. τφ υίφ εδωκεν ζωi~ν εχειν έν έαυτφ. 27 καl.
έξουσίαν εδωκεν αυτφ κρίσιν ποιειν, οτι υίος άνθρώπου έστίν.

28 μη θαυμάζετε τουτο, οτι ερχεται ωρα έν fl πάντες οί έν τοις
μνημείοις άκούσουσιν της φωνflς αύτου 29 καl. έκπορεύσονται

οί τά άγαθU. ποιήσαντες είς άνάστασιν ζωfις, οί δf. τά φαυλα
πράξαντες εiς άνάστασιν κρίσεως.
30 Ού δύναμαι έγώ ποιε1ν άπ' έμαυτου ούδέν· καθώς άκούω
κρίνω, καl. ή κρίσις ή έμη δικαία έστίν, οτι ου ζητώ το θέλημα το
έμον άλλά το θέλημα του πέμψαντός με.
Witnesse' to Jesus

31 'Εάν έγώ μαρτυρώ περl. έμαυτου, ή μαρτυρία μου ουκ εστιν
άληθής 32 aλλος έστlν ό μαρτυρών περl. έμου, καl οtδα 6 οτι
άληθής έστιν ή μαρτυρία ilν μαρτυρε1 περl έμου.

33

ύμεΊς

0
32 {Α} οtδα ςp 66 7 s Ν 2 Α Β L W Δ Θ Ψ 0141 f' f" 28 33 180 205 565 579
597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1505 B.vz [Ε G Η Ν] Lect

21 ύ πατήρ ... ,.α\ ζφοποtεί Ro 4.17; Eph 2.5 ό υiος ... ζφοποιεί Jn 11.25 22 τi,ν ... υiψ
69.27; Jn 3.17: 5.27; 9.39; 12.47; Ac ΙΟ.42; 17.31 23 "ίνα ... πατέρα Php 2.10-11 ό ...
αύτόν Lk ΙΟ. 16 24 ό ... αίώνιον Jn 3.15, 16; 8.51; 12.44 είμρίσιν ... ζωήν Jn 3. 18; 1 Jn 3. 14
25 Mk5.41; Lk 7.14: 8.54;Jn5.28; 11.43 26 τψ ... Εχειν έν έαυτψJη 1.4 27 έξουσίαν ...
ποιείν Jn 5.22; 9.39: Ac ΙΟ.42; 17.31
28-29 ί'ρχεται ... έκπορεύσονται Jn 5.25; 11.24
29 Dn 12.2: Ac 24.15 30 Ού δύναμαι ... ούδέν Jn 5.19 ού ζητ& ... με Lk 22.42;
Jn 4.34; 6.38 31Jn8.13-14 32 ίiλλος ... μαρτυρ&ν περ\ έμοϋ Jn 1.15, 34; 3.26; 5.36,
37, 39; 8.18; 10.25; 15.26: 1Jn5.6-9 άληθής ... μαρτυρεί Jn 19.35; 21.24 33 Jn 1.19-27
Εη
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5.34·46

ι:Χπεστάλκατε προς Ίωάννην, και μεμαρτύρηκεν τfl aληθείc;χ·

34 έγώ δf. ού παρa ανθρώπου τl~ν μαρτυρίαν λαμβάνω, άλλa
ταίίτα λέγω 'ίνα ύμε!ς σωθητε. 35 έκε!νος lΊν ό λύχνος ό
καιόμενος και φαίνων, ύμε!ς δf. ήθελήσατε άγαλλιαθηναι προς

ωραν έν τφ φωτι αύτοίί. 36 έγώ δf. ίiχω τl~ν μαρτυρίαν μείζω
τοίί 'Ιωάννου· τa γaρ ίiργα α δέδωκέν μοι ό πατi~ρ ϊνα τελειώσω
αύτά, αύτΟ. τa ίiργα α ποι& μαρτυρει περι έμοίί οτι ό πατήρ με
άπέσταλκεν. 37 καl ό πέμψας με πατl~ρ έκε\νος μεμαρτύρηκεν

περl. έμοίι. οϋτε φωνi~ν αύτοίι πώποτε άκηκόατε οϋτε εlδος αύτοίί
έωράκατε, 38 και τον λόγον αύτοίι ούκ ίiχετε έν ύμiν μένοντα,
οτι ον άπέστειλεν έκεiνος, τούτφ ύμεtς ού πιστεύετε. 39 έραυ
ν&.τε τΟ.ς γραφάς, οτι ύμεtς δοκεtτε έν αύταtς ζωl~ν αίώνιον ίiχειν·
και έκεtναί είσιν αί μαρτυροίίσαι περι έμου· 40 καl. ού θέλετε
έλθε1ν πρός με 'ίνα ζωl~ν ίiχητε.
41 Δόξαν παρa άνθρώπων ού λαμβάνω, 42 άλλ' ίiγνωκα
ύμ&.ς οτι τl~ν άγάπην του θεοί> ούκ ίiχετε έν έαυτο1ς. 43 έγώ
έλήλυθα έν τφ όνόματι του πατρός μου, και ού λαμβάνετέ με·
έaν &λλος ίiλθn έν τφ όνόματι τφ ίδίφ, έκε1νον λήμψεσθε.
44 πως δύνασθε ύμε1ς πιστείισαι δόξαν παρa άλλήλων λαμ
βάνοντες, καl. τl~ν δόξαν τl~ν παρa του μόνου θεοίι 7 ού ζητε1τε;
45 μη δοκε1τε οτι έγώ κατηγορήσω ύμ&ν προς τον πατέρα· ίiστιν
ό κατηγορ&ν ύμ&ν Μωϋσf\ς, είς ον ύμεiς ήλπίκατε. 46 εί γaρ
έπιστεύετε Μωϋσε1, έπιστεύετε &.ν έμοί· περι γaρ έμοίι έκε1νος

vg syr"·"·""' cop"·pbo·""·"'" 2 eth geo 2 slav Chrysostom Cyril // οϊδαμεν
1424 // οϊδατε Ν* D 597 1547 11016 it"'"'·'1 '·" syΓ ann geo 1
7
44 {Β} θεου ΝΑ D L Δ Θ Ψ 0141 0210'ω f1 f1' 28 33 157 180 205 565
579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F
G Η Ν] Lect it""'·'·•·'·'·u2 .;.ι., .. i vg syr·•·"·""' cophnP' eth geo slaν"" Origen Basil
Gregory-Nyssa Evagrius Chrysostom Marcus-Eremiιa Cyril"15 ; Hilary Phoebadius Augustine // οnιίt ;p66 · 75 Β W ίt"b cop'"ρ00.1-.>r'."'• 2 aπn Cyril 115 ; Jerome
itb·'·'·•';"·'

... λαμβάνω l Jn 5.9 36 έγ(,, ... Ίωάννου l Jn 5.9 τάγάρ ... περίέμοϋJπ l0.25,38;
37 ό πέμψας ... [μοϋ Mt 3.17; Mk l. l l; Lk 3.22; Jn 5.32; 8.18; LJn 5.9 38 τον .
μένοντα l Jn 2.14 ον ... πιστεύετε Jn 6.29
39 Lk 24.27, 44; Ac l 3.27; l Pe 1. lO-l 1
41 Jn l 2.43 42 τήν ... i:αυτοϊς 1 Jn 3. l 7 44 δόξαν παρa ... ζητείτε Jn !2.43 45 [στιν
... ήλπίκ:ατε Dι 3 l .26-27 46 Dι l 8.15; Lk 24.27; Ac 3.22; 7.37

34
14. 1 l

έ-yώ

1
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ί::γραψεν. 47 εί δε το'iς έιcείνου γράμμασιν ού πιστεύετε, πως
το'iς έμο'iς pήμασιν πιστεύσετε;
The Feeding of the
(Μι

6

Fiνe

Thousand

14.13-21; Mk6.30-44; Lk9.I0-17)

Μετa ταύτα άπfιλθεν ό 'Ιησούς πέραν της θαλάσσης της

Γαλιλαίας τfις Τιβεριάδος 1 • 2 ήιcολούθει δε αύτ<ρ οχλος πο
λύς, οτι έθεώρουν τα σημε'iα α έποίει έπt των άσθενούντων.
3 άνηλθεν δε είς το ορος 'Ιησούς ιcαt έιcε'i έιcάθητο μετa των

μαθητων αύτού. 4 1Ίν δε έ-yγUς το πάσχα, ή έορτη των 'Ιου
δαίων. 5 έπάρας ο-Ον τους όφθαλμους ό 'Ιησούς ιcαt θεασά
μενος οτι πολυς οχλος ί::ρχεται προς αύτον λέγει προς Φίλιππον,
Πόθεν άγοράσωμεν &ρτους 'ίνα φάγωσιν αbτοι; 6 τούτο δε
ί::λεγεν πειράζων αύτόν· αύτος γaρ ilδει τί ί::μελλεν ποιε'iν.
7 άπειcρίθη αύτ<ρ [ό] Φίλιππος, Διακοσίων δηναρίων &ρτοι
ούιc άριcούσιν αύτο'iς 'ίνα ειcαστος βραχύ [τι] λάβη.

8 λέγει

αύτ<ρ εtς έιc των μαθητών αύτού, Άνδρέας ό άδελφος Σίμωνος
Πέτρου, 9 'Έστιν παιδάριον ι1δε ος ί::χει πέντε &ρτους ιcριθί
νους ιcαl δύο όψάρια· άλλa ταύτα τί έστιν είς τοσούτους;

10 εlπεν ό 'Ιησούς, Ποιήσατε τους άνθρώπους άναπεσε'iν. 1Ίν
δε χόρτος πολυς έν τ<ρ τόπφ. άνέπεσαν ο-Ον οί &νδρες τον
άριθμον ώς πενταιcισχίλιοι. 11 ί::λαβεν ο-Ον τους &ρτους ό
'Ιησούς ιcαt εύχαριστήσας διέδωιcεν το'iς άναιcειμένοις όμοίως
ιcα1. έιc τ&ν όψαρίων οσον ilθελον. 12 ώς δε ένεπλήσθησαν,
' 1 {Α} της Γαλιλαίας της Τιβεριάδος i)66c· 75 ' 1d ΝΑ Β L W Δ Ψ 0141 f' f 13
28 33 180 205 565 579* (' omit seconΔ τf\ς) 700 ι 006 1ο1 ο 1071 1241 1292
1342 1424 1505 Byz [Ε F Η] Lect ίt'·'"'·π2 .ι.• (ίt' καί της Τιβεριάδος) (ίι'· νg
quod est Tibeι·iadis) syr··'·•·h·"'' cop"·•""·"°·"'"2 aπn"'" eth•• geo s\aν"" Epiphanius;
Augustine // τίlς Γαλιλαίας είς τά μέρη της Τιβεριάδος D Θ 597 892 iι• •.•. ;.rι
(eιhTH) Chrysostom''"' // τfiς Γαλιλαίας ςp 06 • 1524 11 τf\ς Τιβεριάδος G Ν 0210
157 1243 l 184 / 387 1751 / 813 cop"""'' ann"'" slaν"'' Irenaeus'"'''' Cyήl
47 Lk 16.29-31
6.2 ήκολούίJει ... πολύς Μι 4.25; 8. 1: 12.15: 19.2; 20.29; Mk 5.24; Lk 9. 11 έθεώρουν ...
έποίει Jn 2.23; 6.14
3 Mt 5.1; 24.3: Mk 3.13; Lk 22.39 4 Lk 22.1; Jn 2.13: 11.55
8Άνδρέας.
Πέτρου Mt4.18; 10.2; Mkl.16; Lk6.14; Jnl.40
9ίiρτους ... όψάρια
Jn 21.9. 13
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6.13-21

λέγει τοΊς μαθηταΊς α-Uτο\>, Συναγάγετε τa περισσεύσαντα

κλάσματα, 'ίνα μή τι Cιπόληται.

13 συνήγαγον ο-δν και έγέμι

σαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων έκ τ&ν πέντε aρτων τ&ν

a

κριθίνων έπερίσσευσαν τοΊς βεβρωκόσιν. 14 Οί ο-δν aνθρω
ποι ίδόντες ο έποίησεν σημε"iον 2 iίλεγον οτι Ωιτός έστιν Cιληθ&ς
ό προφήτης ό έρχόμενος είς τον κόσμον. 15 Ίησους ο-δν γνοlις
οτι μέλλουσιν iίρχεσθαι καl άρπάζειν α-Uτον 'ίνα ποιήσωσιν
βασιλέα, Cινεχώρησεν 3 πάλιν είς το ορος αύτος μόνος.
Walking

οη ιhe Waιer

(Mt 14.22-27: Mk 6.45-52)

16 Ώς δe όψία έγένετο κατέβησαν οί μαθηταl. α-Uτου έπι τΤ~ν
θάλασσαν 17 καl έμβάντες είς πλο"iον ηρχοντο πέραν τfjς
θαλάσσης είς Καφαρναούμ. και σκοτία ilδη έγεγόνει καl οϋπω
έληλύθει προς αύτοlις ό 'Ιησούς, 18 η τε θάλασσα άνέμου
μεγάλου πνέοντος διεγείρετο.

19 έληλακότες συν ώς σταδίους

εϊκοσι πέντε η τριάκοντα θεωρο-\Jσιν τον Ίησοί>ν περιπατοί>ντα
έπι της θαλάσσης και έγγiις του πλοίου γινόμενον, καl έφοβή
θησαν. 20 ό δe λέγει α-Uτο"iς, Έγώ είμι· μη φοβε"iσθε. 21 ilθε

λον ο-δν λαβε"iν α-Uτον είς το πλοΊον, και ε-Uθέως έγένετο το
πλο"iον έπl. της γης είς Ίlν ύπηγον.

2

14 {8} ο έποίησεν σημείον Ν D W 0141 it""'·h.c.d "2·j· 1·' 1 νgww '' syr·' cop"·

'""· "h

2

geo Didymus1•m; Augustine //ο έποίησεν σημείον ό Ίησοίις Α L Δ Θ Ψ f'

f'' 28 33 (157 1010 τό

σημείον befoι·e ο) 180 205 565 579 (597 1424
1524 112 σημείον after ό Ίησοίις) 700 892 1006 1071 1241 1243 1292 1342
1505 Byz [Ε F G Η Ν] LeN (1253 1384 112 omit σημείον) it'·" νg" syrr· h.r,,.ιι eth
(slaν) Cyήl''m // & έποίησεν σημεία 1})75 Β 091 (/ 547"2 cop"" σημεία ό Ίησοίις)
1

it" (arm)
-' 15 {Α} άνεχώρησεν ~)71 Ν 2 Α 8 D L W Δ Θ Ψ 0141

f 1 f" 28 33 157 180
205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505

Βγ~ [Ε F G Η Ν] Leι·ι it"· •- '· r. •· ' syι''" Ρ· h. "'' cop"" '""·"" "h arm eth geo slav Origen
Chrysostom Cyril //φεύγει Ν* it'" "'" ,._ "2· 1 νg (syr) Tertullian Rebaptism Ambrose
1

2

Jerome Augustine BJ
14 ό προφήτης ... κόσμον Dι 18.15. 18; Ac 3.22: 7.37 15 μέλλουσιν ... βασιλέα Jn 18.36
20 Έγώ ... φοβεiσίlε Μι 14.27

άνεχώpησεν ... μόνος Μι 14.23: 15.29; Mk 6.46; Lk 6.12
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Jesus the Brcad of Life

22 τη έπαύριον ό οχλος ό έστηκως πέραν της θαλάσσης εiδον
οτι πλοιάριον &λλο ούκ 1Ίν έκει εί μη εν 4 και οτι ού συνεισilλθεν
τοις μαθηταις αύτου ό Ίησους είς το πλοιον άλλa μόνοι οί

μαθηται αύτου άπηλθον· 23 &λλα• 1Ίλθεν πλοιά[ρια] έκ Τι
βεριάδος5 έ-γyUς του τόπου οπου eφαγον τον &ρτον εύχαριστή

σαντος του κυρίου 6 •

24 οτε ο-δν εiδεν ό οχλος οτι Ίησους ούκ

eστιν έκει ούδε οί μαθηται αύτου, ένέβησαν αύτοι είς τa

πλοιάρια και 1Ίλθον είς Καφαρναοi>μ ζητουντες τον Ίησουν.
L Ν WΨ f' 157 205 565 579 1010 1241 it"'"ι•).c.r.rr2 •
Ι,q.(•') νg copP"'""'""'h
eth slaν"" Augustine //εν έκείνο είς ο ένέβησαν οί
μαθηταt αύτου (Ν* /' 3 1547 cop" του Ίησου for αύτου) (Δον for ό and
άνέβησαν) Θ 0141 28 180 597 700 892 1006 1243 (1292 / 1070 άνέβησαν)
1342 1424 1505 Β}'Ζ [Ε F G Η] Lecι (it') syr').(p).h.ι,,,ι) slaν Cyήl''"' // (ν είς ο
ένέβησαν οί μαθηταt αύτου (D* αύτου Ίησου) (D' it" • του Ίησου for αύτου)
33 1071 /68/184 syr' (arm) (geo) (Chrysostom)
5 23 {C} aλλα l'ιλθεν πλοία έκ Τιβεριάδος ~ 75 (Β τf\ς Τιβεριάδος)
cop""P' // aλλα δε l'ιλθεν πλοία έκ τίiς Τιβεριάδος w (Ψ πλοία l'ιλθεν and
oιnit τίiς) (Ο 141 fιλθεν after Τιβεριάδας and οnιίt τίiς) (157 / 21 1 οιnίι τίiς) it'""
2
' r. " ·' νg Augustine // aλλα δε l'ιλθεν πλοιάρια έκ Τιβεριάδος Α Δ Θ /' 3 28
(180 1006 1243 /773 τίiς Τιβεριάδος) (597 1342 /950 / 1223 πλοιάρια
l'ιλθεν) 700 (892 l'ιν for fιλθεν) 1Ο10 1292 1342 1424 Byz [Ε F G Η]
Lecf"'·AD copr""·""'"" eth slaν (Didymus''"') Cyril'"" // aλλα δε l'ιλθον πλοιάρια
έκ Τιβεριάδος (L onιit δέ and fιλθον after Τιβεριάδος) (Ν και aλλα aιui τf\ς
Τιβεριάδας) (091 33 579 οnιίt δέ) f' 205 565 (1071 / 1016 / 1074 τf\ς
Τιβεριάδος) (12411673 /866 πλοιάρια fιλθον) 1505 Lecff'' itω.q geo // aλλων
πλοιαρίων έλθόντων έκ Τιβεριάδος D ίr·ω syr·<Ι'"I) arm // έπελθόντων ουν τών
4

22

{Α} (ν ~ 75 Ν 2 Α Β
2 1
·"'

1

πλοίων έκ Τιβεριάδος Ν (iι•·;" )

'J) 75 Ν Α Β L W Δ Θ Ψ 0141 (f 1
205 του κυρίου εύχαριστήσαντος) /' 3 28 33 157 180 565 579 597 700 892
100610101071124112431292134214241505Byz[EFGHN]Lect(it•·r.
2
ff .;. ι.μ' quem benedixeωtl-xit Doιninus) νg (ίtι'""·' νg"'" Augustine gratias
agentes Dοmίιιο) syr"·"'' (eth) slaν Didymus''"' Cyril''"' // εύχαριστήσαντος το\!
Ίησου / 672 / 950 syr" h"'" cop'*"' // oιnit D 091 it" "·' syr"·' arm geo' BJ
6

23

{Β} εύχαριστήσαντος του κυρίου

' 23 άλλά: WH ΝJν REB NBS ΤΟΒ VP // Difterenι texι: AD TR
23 έ-yγύς ... κυρίου Jn 6.11
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25 καί εύρόντες αύτον πέραν τΤ\ς θαλάσσης εiπον αύτφ, 'Ραββί,
πότε ώδε γέγονας; 26 άπεκ:ρίθη αύτοίς ό 'Ιησούς καί εiπεν,
ΆμΤ,ν άμην λέγω ύμίν, ζητείτέ με ούχ οτι εϊδετε σημεία, άλλ' οτι
έφάγετε έκ: των &ρτων κ:αi. έχορτάσθητε. 27 έργάζεσθε μη τΤ,ν
βρώσιν τΤ~ν άπολλυμένην άλλλ τΤ,ν βρώσιν τΤ,ν μένουσαν εiς
ζωΤ,ν αiώνιον, 1lν ό υίος του άνθρώπου ύμίν δώσει 7 • τούτον γ(ιρ ό

πατΤ,ρ έσφράγισεν ό θεός.

28 εlπον ο-\)ν προς αύτόν, Τί ποι&

μεν 'ίνα έργαζώμεθατι'χ. ΕργατοίJ θεου; 29 άπειφίθη [ό] Ίησους
κα1. εiπεν αύτοίς, Τουτό έστιν το εργον του θεου, 'ίνα πιστεύητε

είς ον άπέστειλεν έκ:είνος.

30 εiπον ο-\)ν αύτψ, Τί ο-\)ν ποιε'iς συ

σημε'iον, ϊνα ϊδωμεν κ:α1. πιστεύσωμέν σοι; τί έργάζn; 31 οί
πατέρες ήμ&ν το μάννα εφαγον έν τn έρήμφ, κ:αθώς έστιν
γεγραμμένον, 'Άρτον έκ του ούρανου εδωκεν αύτοiς φα

γεiν. 32 εlπεν ο-\)ν αύτο'iς ό Ίησους, Άμην άμΤ,ν λέγω ύμίν,
ού ΜωϋσΤ\ς δέδωκ:εν ύμίν τον &ρτον έκ: του ούρανου, άλλ' ό
πατήρ μου δίδωσιν ύμίν τον &ρτον έκ: του ούρανου τον άλη
θινόν· 33 ό γCιρ &ρτος του θεου έστιν ό κ:αταβαίνων έκ του
ο\Jρανου κ:α1. ζωΤ,ν διδοiις τψ κ:όσμφ.

34 Εlπον ο-\)ν προς αύτόν, Κύριε, πάντοτε δος ήμίν τον aρτον
τουτον. 35 εlπεν αύτοϊς ό Ίησους, 'Εγώ είμι ό &ρτος της ζωΤ]ς ό
έρχόμενος προς έμf: ού μη πεινάσn, κ:α1. ό πιστεύων είς έμf: ού μη

διψήσει πώποτε.

36 άλλ' εlπον ύμi:ν οτι και έωράκατέ [με] 8 κ:α1.

7
27 {Α} ύμίν δώσει '}) 75 Α Β L W Δ Θ Ψ 0141 f' 28 33 157 180 205 565
579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1505 Byz [Ε F G Η
Ν] Lecι it' vgww. '' slaν"" Οήgeπ Didymus 1"" Cyril; Noνatian //δώσει ύμίν f"
1424 / 547 / 770 112 1773'" it'· •· '· 1 ""'' νg<' aππ eth geo slaν'"' Hilary Augustiπe //
δίδωσιν ύμίν Ν D it1'""·d·'· ~1 .; Chrysostom
8
36 {C} με '}) 66 · 75 •;d Β D L (Τ μη) W Δ Θ Ψ 0141 0256 f' f' 3 28 33 157 180
205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505
Byz [Ε F G Η Ν] Lecι it'"'· '· "· '· rι·2 .' νg syr"· h. "''' cop"'· , .... "''· "'h 2. "'' aππ eth geo slaν
Chrysostom Cyήl; Augustiπe // oιnit ΝΑ it•b.e. 4 νg'"" syr·' REB EU? ΤΟΒ ΒΤΙ

26 έφάγετε ... έχορτάσθητε Jn 6. 11-12 27 τi~ν βρώσιν ... αίώνιον Jn 4.14; 6.50, 51. 54. 58
30 είπον ... σημείον Jn2.18 31 οί ... έρήμφ Εχ 16.15; Nu 11.7-9; Nc9.15; Jn6.49. 58
"Άρτον ... φαγείν Ps 78.24 (105.40) 33 ό γάρ ... ούρανοίι Jn 6.41. 51 34 Jn 4. 15 πάντοτε ...
τοίιτον Μι 6. 1Ι; Lk Ι Ι .3 35 "Εγιό ... ζωfις Jn 6.48. 51. 58 ύ πιστεύων ... πιόποτε Jn 4. 14
36 έωράκατε ... πιστεύετε Jn 20.29

6.'7-51
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ού πιστεύετε. 37 παν σ δίδωσίν μοι ό πατηρ προς έμε ΤΊξει, και
τον έρχόμενον προς έμε ού μη έκβάλω rξω, 38 οτι καταβέβηκα
άπο του ούρανου ούχ 'ίνα ποιώ το θέλημα το έμον άλλα το
θέλημα του πέμψαντός με. 39 τουτο δέ έστιν το θέλημα του
πέμψαντός με, 'ίνα παν ο δέδωκέν μοι μη άπολέσω έξ αύτου, άλλ'

άναστήσω α-Uτο [έν] τn έσχάη~ ήμέρq.. 40 τουτο γάρ έστιν το
θέλημα του πατρός μου, 'ίνα πας ό θεωρών τον υίον κα\. πιστεύων

~ίς ~;-ύτο.ν ~Χ11 ζωην αίώνιον, κα\. άναστήσω αύτον έγrο [έν] ήl
εσχατ11 ημερq..

41 Έγόγγυζον oiSν οί Ίουδα'iοι περι α-Uτου οτι ε'iπεν, Έγώ είμι
ό aρτος ό καταβaς έκ του ο-Uρανου, 42 κα\. rλεγον' Ούχ σbτός
έστιν Ίησους ό υίος 'Ιωσήφ, oii ήμε'iς οί'δαμεν τον πατέρα κα\. την
μητέρα; πώς νυν λέγει οτι Έκ του ο-Uρανου καταβέβηκα;

43 άπεκρίθη Ίησους καl ε1πεν α-Uτο'iς, Μη γογγύζετε μετ'
άλλήλων. 44 ούδεlς δύναται έλθε'iν πρός με έaν μη ό πατf~ρ
ό πέμψας με έλκύσ11 α-Uτόν, κάγrο άναστήσω αύτον έν τft έσχάη~
ήμέρq.. 45 εστιν γεγραμμένον έν το'iς προφήταις, Καl εσονται
πάντες διδακτοl 1'εου· πας ό άκούσας παρa του πατρος και
μαθών rρχεται προς έμέ. 46 o-Ux οτι τον πατέρα έώρακέν τις εί

μη ό ων παρa του θεου, οi~τος έώρακεν τον πατέρα.

47 άμην

άμf~ν λέγω ύμ'iν, ό πιστεύων 9 rχει ζωην αίώνιον. 48 έγώ είμι ό
aρτος της ζωΤjς. 49 οί πατέρες ύμών rφαγον έν τn έρήμφ το

μάννα και άπέθανον·

50 οiιτός έστιν ό aρτος ό έκτου ούρανου

καταβαίνων, 'ίνα τις έξ αύτου φάΥΊl κα\ μη άποθάν11. 51 έγώ
είμι ό aρτος ό ζών ό έκ του ούρανου καταβάς έάν τις φάΥΊl έκ
9
47 {Α} πιστεύων ~)'"" 7'vid Ν 8 C* L Τ W Θ 892 1071 it' cop""2 arrn geo 1
Cyril' 10 // πιστεύων εiς έμέ Α C 2 D Δ Ψ 0141 0233 f' f'' 28 33 157 180 205
565579597700100610101241124312921342142415058)'Z[EGHN]
it'· '"'· '· '· "· '· ι. 112 · •· ' 1 vg syr"·' cop"· •""· "'' eιh geo 2 slav Didymus Cyri1'16 Hesychius;
Hilary Augustine // πιστεύων είς τον θεόν syr·'

37 Πiiν ... πατήρ Jn 17.2. 7. 24 τον έρχόμενον ... i'ξω Mt 11.28 38 ούχ .. πέμψαντός με
26.39: Mk 14.36; Lk 22.42; Jn 4.34; 5.30 39 'ίνα π&ν ... αύτου Jn 10.28, 29: 17.12; 18.9
39,40 άναστήσω .. ήμέρι:χ Jn 6.44. 54; 11.24 41 Έγώ ... ούρανοu Jn 6.33. 35. 51, 58
42 Ούχ ... Ίωσήφ Μι 13.55: Mk 6.3; Lk 4.22 44 ούδείς ... έλκύσ~ αύτόν Jn 6.65 κάγώ ...
ήμέρι:χ Jn 6.39. 40, 54: 11.24 45 Καί ... θεο\J ls 54.13 ( 1 Th 4.9) 46 Jn 1.18 47 ό .
αίώνων Jn 3.15. 16, 36 48 Jn 6.35. 41, 51. 58 49 Jn 6.31. 58 50-51 οiJτός ... αίίiινα
Jιι 6.33. 58
Μι
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6.52-61

τούτου του aρτου ζήσει είς τον αίωνα, και ό aρτος δε ον έγι:Ο
δώσω ή σάρξ μού έστιν ύπερ τflς του κόσμου ζωfις.

52 Έμάχοντο ο-όν προς άλλήλους οί Ίουδα'iοι λέγοντες, Πως
δύναται αtJτος ήμίν δούναι την σάρκα [αύτοίJ] 10 φαγε'iν;
53 εlπεν ο-όν αύτοίς ό 'Ιησούς, Άμην άμην λέγω ύμίν, έaν μη
φάγητε την σάρκα του υίου του άνθρώπου και πίητε αύτου το
αiμα, ούκ eχετε ζωην έν έαυτο'iς.

54

ό τρώγων μου την σάρκα

καί πίνων μου το αϊμα eχει ζωην αίώνιον' κάγι:Ο άναστήσω αύτον
ήj έσχάτη ήμέρ~.

55

ή γaρ σάρξ μου άληθής έστιν βρωσις, κα1.

το αiμά μου άληθής έστιν πόσις. 56 ό τρώγων μου την σάρκα
και πίνων μου το αϊμα έν έμο1. μένει κάγι:Ο έν αύτφ. 57 καθι:Ος
άπέστειλέν με ό ζων πατηρ κάγι:Ο ζω δια τον πατέρα, και ό

τρώγων με κάκείνος ζήσει δι' έμέ.

58 οtτός έστιν ό aρτος ό έξ

ούρανου καταβάς, ού καθι:Ος eφαγον οί πατέρες 11 και άπέθανον·
ό τρώγων τούτον τον aρτον ζήσει είς τον αίωνα. 59 Ταύτα
εlπεν έν συναγωγf\ διδάσκων έν Καφαρναούμ.
The Words of Eternal Life

60 Πολλοι ο-όν άκούσαντες έκ των μαθητων αύτοίJ εlπαν,
Σκληρός έστιν ό λόγος οtτος τίς δύναται αύτοίJ άκούειν;
61 είδι:Ος δε ό 'Ιησούς έν έαυτφ οτι γογγύζουσιν περt τούτου
οί μαθηταt αύτοίJ ε'iπεν αύτοίς, Τούτο ύμaς σκανδαλίζει;

10

52 {C} αύτου 1))66 Β Τ 597 892 1243 1424 Ι 253 (Ι ΙΟ 16) it' '"" •' '· r.1 . .., 1

2
νg syr'· '· •· "· •'1 cop"" """· bo. "'" ann eth geo slaν Oήgen 1 "' Macaήus/Symeon Chrysostom Cyήl 112 ; Ambrose Gaudentius Augustine Speculum // onιit 1})75 ';d Κ C D L

w Δ Θ Ψ 0141f1/1

3
28 33 157 180 205 565 579 700 1006
1292 1342 1505 Byz [Ε G Η] Lect iι"· "2 Oήgen'' Cyril 112

ιοιο ιο71

1241

58 {Α} οί πατέρες 'Ρ66 · 75 (Κ befυre Εφαγον) Β C L Τ W cop"''"'-""r'
// οί πατέρες ύμ&ν D 0141 33 597 it"·' syr'" cop"""'-roo VictorinusRome GNB NRSV ΤΟΒ DHH 11 οί πατέρες ύμ&ν το μάννα Δ Θ Ψ 0250 f 1 /1 3
11

Oήgen

28 157 Ι 80 205 565 (579 1424 t 384 Ι 859 11074 ήμ&ν) 700 892 1006 1οιο
Ι07 Ι 1241 1243 1292 1342 1505 Byz [Ε G Η Ν] Lect it' '"'· • ' 1 q. •' νg syrP· •.
""'"'" ann eth geo slaν Chrysostom Cyήl'''"; Augustine Speculum NIV // οί
2
πατέρες ύμ&ν το μάννα έν τfl έρήμφ / 751 it" syτr• 1 '"' (cop""'"")
54

κάγώ

...

ήμέρι;ι.

Jn 6.39, 40, 44; 11.24 56

έν έμοί μένει

...

αύτψ

Jn 15.5: 1 Jn 3.24
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62 έaν ο-l>ν θεωρητε τον υίον του άνθρώπου άναβαίνοντα οπου
1lν το πρότερον; 63 το πνευμά έστιν το ζφοποιοί:ιν, ή σaρξ ούκ
ώφελεi ούδέν· τa pήματα α έγώ λελάληκα ύμiν πνευμά έστιν και
ζωή έστιν. 64 άλλ' είσ1.ν έξ ύμων τινες οΊ ού πιστεύουσιν. nδει
γaρ έξ άρχης ό Ίησους τίνες είσ1.ν οί μη πιστεύοντες καl. 12 τίς
έστιν ό παραδώσων αύτόν. 65 κα\. ελεγεν, Διa τουτο εi:ρηκα

ύμiν οτι ούδε\.ς δύναται έλθεiν πρός με έaν μη Τι δεδομένον αύτφ
'

~

'

εκ του πατρος.

66

Έκ τούτου πολλο1. [έκ] των μαθητων αύτου άπflλθον είς τa

όπίσω κα\. ούκέτι μετ' αύτου περιεπάτουν.

67 εtπεν ο-l>ν ό

'Ιησους τοiς δώδεκα, Μη κα1. ύμεiς θέλετε ύπάγειν; 68 άπε
κρίθη αύτφ Σίμων Πέτρος, Κύριε, προς τίνα άπελευσόμεθα;
pήματα ζωης αίωνίου εχεις, 69 κα\. ήμεiς πεπιστεύκαμεν κα\.

έγνώκαμεν οτι συ εi ό &γιος του θεου 13 • 70 άπεκρίθη αύτοiς ό
Ίησους, ΟUκ έγώ ύμaς τους δώδεκα έξελεξάμην; κα\. έξ ύμων εtς
διάβολός έστιν.b

71

ελεγεν δε τον Ίούδαν Σίμωνος Ίσκαριώ

του· ο-fιτος γaρ εμελλεν παραδιδόναι αύτόν, εiς έκτων δώδεκα.

12 64 {Β} τίνες εiσl.ν οί μη πιστεύοντες ιcαί 1})66' Β C D L Τ W Δ Θ Ψ 0141
0250 Γ f 1) 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1241 1292
1342 1424 1505 Βγz [Ε F Η Ν] Lect (1547 οιnίι είσίν aιul πιστεύσαντες) ίι .. ι•~.
1
'· d. r. n. ι. μι νιt' syrP· •. ,,., cop'" pbo. 00· mr aπn (eth) geo slaν Chrysostom Cyril''"';
Hilary Niceta // τίνες εiσl.ν οί πιστεύοντες ιcαί Ν G 1071 1243 / 563 Ι 950 it'"'
νgww_,, Augustine // οnιίι 1})66 • it' syr·'
13 69 {Α} ό aγιος του θεοί! '}.) 75 Ν Β C* D L W it" cop~"''·""' 11 ό χριστός
2
(5·ee Mk 8.29) Tenullian // ό χριστος ό aγιος του θεοί! '}.)66 cop""'"·""·"'"
Cyril''"' // ό χριστος ό υίος του θεοί! (see Μι 16.16) CJ Θ* 0141 f' 33 205
565 1010 it'·'"'-'·" 1 νg (it• syr οnιίι ό χριστός) syr' arm geo' Vicιorinus
Rome // ό χριστος ό υίος του θεοί! του ζωντος (see Mt 16.16) (Δ θεοί! ζωντος)

Θ'Ψ0250f' 3 28157180579597700892100610711241124312921342

1424 1505 Byz [Ε F G Η Ν] Lecι (1524 omit ό χριστός) iι"·r12 ·q"' syr"·•.paι
cop"""'" eth geo 2 slaν Chrysostom Cyril'0 '""'; Cyprian 112 Quodνultdeus 116 (Cyprian 112
Quodνultdeus 516 οιιιίt ό χριστός)

• 70 Question: TR

68

62 Ac 1.9-11 63 το ...
pήματα ... (χεις Jn 6.63

ζιροποιο\ιν

69

σίι

...

2Cor3.6 64 jiδει ... αύτόν Jn 13.11
θεο\ι Mk 1.24; Lk 4.34 71 Jn 12.4

65 Jn6.44
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7.1·9

The Unbelief of Jesus' Brothers

7

Καl. μετα ταύτα περιεπάτει ό 'Ιησούς έν τfι Γαλιλαίι;ι· ού γαρ

ηθελεν 1 έν τfι Ίουδαίι;ι περιπατείν, οτι έζήτουν αύτον οί

'Ιουδαίοι άποκτεi:ναι. 2 iiν δε έγγi.ις ή έορτη τών 'Ιουδαίων ή
σκηνοπηγία. 3 εiπον ο-δν προς αύτον οί άδελφο1. αύτου, Μετά
βηθι έντεύθεν κα1. ϋπαγε είς τΤ~ν Ίουδαίαν, 'ίνα καl. οί μαθηταί
σου θεωρήσουσιν σου τα (ργα Ο: ποιείς 4 ούδε1.ς γάρ τι έν

κρυπτι'ρ ποιεί κα1. ζητεί αύτος f.ν παρρησίι;ι εiναι. εί ταύτα ποιείς,
φανέρωσον σεαυτον τφ κόσμφ.

έπίστευον είς αύτόν.

5 ούδε γαρ οί άδελφο1. αύτού
6 λέγει ο-δν αύτοίς ό 'Ιησούς, Ό καιρος ό

έμος οϋπω πάρεστιν, ό δε καιρος ό ύμέτερος πάντοτέ έστιν
ετοιμος. 7 ού δύναται ό κόσμος μισείν ύμaς, έμε δε μισεί, οτι
έγώ μαρτυρώ περ1. αύτου οτι τα (ργα αύτου πονηρά έστιν.
8 ύμείς άνάβητε είς τΤ~ν έορτήv- έγώ ούκ 2 άναβαίνω εiς τΤ,ν
έορτi~ν ταύτην, οτι ό έμος καιρος ουπω πεπλήρωται. 9 ταύτα
δε είπrον αύτος 3 (μεινεν έν τft Γαλιλαίι;ι.

1
1 {Α} Τiθελεν ςp 66 "Ν Β C D L Δ Θ Ψ 0105 0141 0250 / 1 f" 28 33 157
180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424
1505 Byz [Ε F Ο Η Ν] Lect iι•ur. '·" ''J. r." vg syr'· Ρ· h. Ρ" 1 cop"· '"'" h<>. "h 2 arm eth geo
2
slav Basil Ps-Justin Chrysostom'"" Cyήl; Augustine // εiχεν έξουσίαν W it'· b. " ·

ι. ' syr Chrysostom'""'"' BJ
2 8 {C} ούκ Ν D 1071 1241 / 672 1673 1813 Ι 950 11223 it'·'"""·' "·'· 11 2 νg
1

syr"·' cop00 arm eth geo slav Diatessaron Porphyry"' '° '" 'oc Epiphanius Chrysostom Cyήl; Ambrosiaster Augustine // οϋπω ςpr,ι;. 7' Β L Τ W Δ Θ Ψ 070 ΟΙ 05
0

0141 0250 !' !') 28 33 157 180 205 597 700 892 1006 1010 1243 1292 1342
1424 1505 Byz [Ε F Ο Η Ν] Lect ίt'·" νg"'" syrP·h.h«.,.ι cop"'·'"'""'h 2 Basil NIV
'9 {Β} αύτός ςp66 Ν D* L Ν W 070 f' 205 565 1071 1241 it""'·"· 1'>·•· 1 νg
cop"·'bn·"°·"h2 arm geo' slav Cyήl''"'; Augustine // αύτοΊς '})" Β 0 1 Τ Δ Θ Ψ 0105
0141 0250 f'' 28 33 157 180 579 597 700 892 1006 10!0 1243 1292 1342
1424 1505 Byz [Ε F Ο Η] Lect it'·"" 1 syr"''' geo' Basil Chrysostom''"'
EU // αύτοΊς αύτός it"· "' 11 οmίι 1524 it'
1

i:ζήτουν

... άποκτεlναι Jn 5.18; 7.19, 25; 8.37, 40 2 Lν 23.43 6 Ό καιρός ... πάρεστιν
ού ... μισεiν Jn 15.18 τά ί!ργα ... i:σην Jn 3.19

111 2.4; 7.30; 8.20 7

7. Jn-22
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Jesus at the Feast of Tabemacles

10 Ώς δε άνέβησαν οί άδελφοι αύτου είς την έορτήν, τότε και
αύτος άνέβη ού φανερ&ς άλλ' [ώς] 4 έν κρυπτψ. 11 οί ο-Ον
'Ιουδαίοι έζήτουν αύτον έν τfι έορτfι και iίλεγον, Που έστιν
έκείνος; 12 και γογγυσμος περ1. αύτου lΊν πολi:ις έν το'iς οχλοις
οί μεν iίλεγον οτι Άγαθός έστιν, aλλοι [δε] iίλεγον, Οϋ, άλλλ
πλανft. τον οχλον. 13 ούδε\.ς μέντοι παρρησί~ έλάλει περ\.
αύτου δια τον φόβον των 'Ιουδαίων.
14 'Ήδη δε της έορτης μεσούσης άνέβη Ίησους είς το ίερον

κα\. έδίδασκεν. 15 έθαύμαζον ο-Ον οί Ίουδα'iοι λέγοντες, Π&ς
οi>τος γράμματα οlδεν μη μεμαθηκώς; 16 άπεκρίθη ο-Ον αύτο'iς
[ό] Ίησους και εlπεν, Ή έμη διδαχi~ ούκ iίστιν έμη άλλa του
πέμψαντός με· 17 έάν τις θέλn το θέλημα αύτου ποιείν,
γvώσεται περ\. της διδαχf~ς πότερον έκ του θεου έστιν η έγrο
άπ' έμαυτου λαλ&. 18 ό άφ' έαυτου λαλ&ν τi~ν δόξαν την
ίδίαν ζητει· ό δε ζητ&ν τi~ν δόξαν του πέμψαντος αύτον οi>τος
άληθής έστιν και άδικία έν αύτψ ούκ iίστιν. 19 ού Μωϋσής
δέδωκεν ύμίν τον νόμον; κα\. ούδε\.ς έξ ύμ&ν ποιε'i τον νόμον. τί
με ζητείτε άποκτείναι; 20 άπεκρίθη ό οχλος, Δαιμόνιον iίχεις

τίς σε ζητεί άποκτε'iναι; 21 άπεκρίθη Ίησους κα\. εiπεν αύτοίς,
"Εν iίργον έποίησα και πάντες θαυμάζετε.'

22 δια τουτοb
Μωϋσης δέδωκεν ύμ'iν τi~ν περιτομήν - ούχ οτι έκτου Μωϋσέως
έστιν άλλ, έκ των πατέρων - κα1. έν σαββάτφ περιτέμνετε
4 10 {C} άλλ' ώς ςp 66 7 s 8 L Τ W Δ Θ Ψ 070 0105 0141 0250 f' f') 28 33
157 180 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1505

By~ [Ε F G Η Ν] Lecι it'"'· '· r. rr2 · 1·" νg syr'" •. Ρ'' cop"" aππ slav Basil Chrysostom
Cyril'""; Gaudentius Jerome Augustinesπ // άλλ' ~ D 205 1424 it'·"·d.<.• 1 syr"

cop"·•""·""" 2·'"' geo Augustine 217 REB BJ ΒΤΙ
'21 ΝΟ C: AD ΝΑ"'' ευ BJ NBS "22 C: AD NAm• ευ BJ NBS
11 Jn 11.56 13 διά
Ίουδαiων Jn 9.22; 19.38; 20.19
15 Mt 13.54; Lk 2.47
16 Jn 12.49: 14.10 18 ο ... δόξαν ... ζητεi Jn 8.50 19 ού ... ύμiν τον νόμον Jn 1.17
ούδε\ς ... νόμον Ac 7.53; Ro 2.21-24 τi ... άποκτεiναι Jn 5.18; 7.1. 25; 8.37. 40 20 Δαι
μόνιον ί'χεις Jn 8.48, 52: 10.20 21Jn5.16 22 διά ... περιτομήν Gn 17.10-13: Lν 12.3
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7.23-35

(Χνθρωπον. 23 εi περιτομήν λαμβάνει ιΧνθρωπος έν σαββάτφ
ϊνα μή λυθ-[l ό νόμος Μωϋσέως, έμοl. χολ&τε οτι ολον aνθρωπον
ύγιil έποίησα έν σαββάτφ; 24 μή κρίνετε κατ' οψιν, ό.λλα τήν
δικαίαν κρίσιν κρίνετε.
ls This the

25

Chήst?

'Έλεγον ο-δν τινες έκτων Ίεροσολυμιτ&ν, Ούχ οtτός έστιν

ον ζητο\Jσιν ό.ποκτείναι;

26 καl. ϊδε παρρησίι;ι λαλεί καl. ούδεν

αύτφ λέγουσιν. μήποτε ό.ληθ&ς εγvωσαν οί aρχοντες οτι οtτός
έστιν ό χριστός; 27 άλλa τουτον οϊδαμεν πόθεν έστίν· ό δε
χριστος οταν Ερχηται ούδεl.ς γινώσκει πόθεν έστίν. 28 Εκρα

ξεν ο-όν έν τφ ίερφ διδάσκων ό Ίησους καl. λέγων, Κάμε οϊδατεc
καl. οϊδατε πόθεν είμί·d καl. άπ' έμαυτου ούκ έλήλυθα, άλλ'

εστιν άληθινος ό πέμψας με, ον ύμεΊς ούκ οϊδατε· 29 έγrο οiδα
αύτόν, οτι παρ' αύτου είμι κάκείνός με άπέστειλεν.

30 Έζή

τουν ο-δν αύτον πιάσαι, καl. ούδεlς έπέβαλεν έπ' αύτον τήν
χείρα, οτι οϋπω έληλύθει ή rορα αύτου. 31 Έκ του οχλου δε
πολλοl έπίστευσαν είς αύτον καl. ελεγον, Ό χριστος οταν ελθn

μή πλείονα σημεία ποιήσει ιbν οtτος έποίησεν;
Oftίcers

Sent to

Aπest

Jesus

32 'Ήκουσαν οί ΦαρισαΊοι του οχλου γογγύζοντος περl
αύτου τα-Uτα, καl άπέστειλαν οί άρχιερείς καl οί Φαρισαίοι
ύπηρέτας ϊνα πιάσωσιν αυτον.

33 εiπεν ο-όν ό Ίησο\Jς, 'Έτι

χρόνον μικρον μεθ' ύμ&ν είμι καl ύπάγω προς τον πέμψαντά με.
34 ζητήσετέ με και ούχ εύρήσετέ [με], κα1. οπου είμ\ έγrο ύμεiς ού

δύνασθε έλθεΊν. 35 εiπον ο-δν οί ΊουδαΊοι προς έαυτούς, Που
οtτος μέλλει πορεύεσθαι οτι ήμεiς ούχ εύρήσομεν αύτόν; μή είς
'28 Exclamation: NBS ΤΟΒ // Quesιion: (GNB) REB"" 11
GNB REBm< ΒΤΙ

d

Excl•maιion: NBS ΤΟΒ 11

Que,ιion:

23 έμοί ... σαββάτφ Jn 5.8-9, 16 24 μη ... οψιν Is 11.3; Jn 8.15 τi]ν ... κρίνετε Lν 19.15;
Is 11.4 25 Ούχ ... άποκτείναι Jn 5.18: 7.1. 19: 8.37. 40 27 Jn 9.29 28-29 ό πέμψας.
αύτόν Jn 8.55; 17.25 30 Jn 8.20 Έζήτουν ... χείρα Jn 7.44 οϋπω ... αύτου Jn 2.4; 7.6
31 πολλοί ... αύτόν Jn 2.23; 8.30; ΙΟ.42; 11.45; 12.11. 42 33 "Έτι χρόνον ... είμι Jn 13.33;
16.5 34 Jn 8.21; 13.33 οπου ... έλ~'Jείν Jn 13.36; 17.24

7 .36-39

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ

336

τi~ν διασποριΧν τών Έλλήνων μέλλει πορεύεσθαι κα1. διδάσκειν

το-Uς 'Έλληνας; 36 τίς έστιν ό λόγος αbτος ον εtπεν, Ζητήσετέ
με κα1. ουχ εύρήσετέ [με], κα1. οπου είμt. έγώ ύμεi:ς ου δύνασθε
έλθεi:ν 5 ;
Rivers of Living Water

37 Έν δf: τft έσχάτη ήμέρq. τft μεγάλη τΤjς έορτΤjς είστήκει ό
Ίησο:Uς κα1. εκραξεν λέγων, 'Εάν τις διψί;! έρχέσθω πρός με 6 καl.
πινέτω.c 38 ό πιστεύων είς έμέ,r καθώς εtπεν ή γραφή, ποταμο1.
έκ της κοιλίας αυτου pεύσουσιν ϋδατος ζώντος.

39 το:Uτο δf:

εiπεν περl. του πνεύματος ο εμελλον λαμβάνειν οί πιστεύσαντες7
εiς αυτόν· οϋπω γιΧρ ήν πνε:Uμα 8 , οτι Ίησους ουδέπω έδοξάσθη.
36 add 7.53-8.11 (.~ee page.~ 338-340) 225
37 {Β} πρός με 1})66< (1}) 75 Β έμέ) Ν 2 L Τ W Δ Θ Ψ 0105 0141 f' f' 3 28 33
157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342
1424 1505 Β_ν::. [Ε G Η Ν] Lect it'·'"'-'·rrι·J.1.,.4 νg syr·-•.p.h.p•Ι cop"·P"°·'"·""h 2 aπn
5

6

eth geo slav Diatessaron Origen Origen'"' Eusebius Basil Gregory-Nyssa
Didymus Didymus'"' Epiphanius Chrysostom Severian Cyril Theodoret JohnDamascus; Victorinus-Rome 112 Ambrose Jerome 1411 " Augustine 912 ' Speculum PsVigilius // οιnίι '}) 66 ' Ν* D itb "" νg"" Origen 1"; Ps-Cyprian Cyprian VictorinusR01ne112 Gregory-ElνiΓa Jerome 4118 Pelagius Augustine 15124
7 39 {Β} οί πιστεύσαντες Ί.) 66 Β L Τ W it' syr'·' cop"""'· •"0 geo' GregoryNyssam''; Cyprian // οί πιστεύοντες Ν D Δ Θ Ψ 0105 0141 f' f' 3 28 33 157 180

205 565 579 597 700 892 1006 101 ο 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505

Byz [Ε G Η Ν] Lecι it'· "" '· "· r.ιrz. ι." vg syr"· '· •' 1cσρ~""'. ""· oc•2 geo 2 slav Irenaeus''""
Origen Eusebius Athanasius Ps-Athanasius Marcellus Gregory-Nyssa Didymus
Didymus""b Chrysostom Severian Marcus-Eremita Cyril Hesychius; VictorinusRome Hilary Ambrosiaster"' Ambrose 114 Gregory-Elvirn Jerome Augustine 8119
Speculum Varimadum // οί πιστεύσοντες it' 1 cop""'" Rebaptism Ambrose 314
Augustine' 1119 Ps-Vigilius
"39 {Α} πνε'ϋμα Ί.)66'· 75 Ν Ν* Τ Θ Ψ νg" cop""'' arm eth geo' Origen"'· 1" 116 PsDionysius Cyril 319 Hesychius; Rebaptism // πνε'ϋμα &γιον '})66 " L W Δ 0105
'37 ΝΟ C: ΝΑ"" GNB ΝΙνm' NRSV REBm' EU BJ NBS"" ΤΟΒ ΒΤΙ DHH // as ιext: GNB""
NIV NRSν'"' REB NBS ΤΟΒ"' BTI"'• 1 38 C: ΝΑ"" GNB ΝΙνm' NRSV REB"" EU BJ NBS""
ΤΟΒ ΒΤΙ DHH // as ιeχι: GNBm• ΝΙν NRSνm' REB NBS TOBm• BTJm• DHHm'
37 "Εν ... έορτfiς Lv 23.36 'Εάν ...
Is 58. 11 39 Jn 16.7: 20.22; Ac 2.4

πινrτω

Jn 4.10, 14

38

ποταμο\

... ζrοντος Pr 18.4;
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7.40-49

Division among the People

40 Έκ του οχλου οi>ν άκούσαντες τ&ν λόγων τούτων ελεγον,
(){ιτός έστιν άληθ&ς ό προφήτης 41 aλλοι ελεγον, Οbτός έστιν
ό χριστός, οί δε iίλεγον, ΜΤ, γαρ έκ της Γαλιλαίας ό χριστος
iίρχεται; 42 ουχ ή γραφΤ, ε'iπεν οτι έκτου σπέρματος Δαυlδ καl
άπο Βηθλέεμ τΤ\ς κώμης οπου lΊν Δαυlδ ερχεται ό χριστός;
43 σχίσμα οi>ν έγένετο έν τφ οχλφ δι' αυτόν· 44 τινες δε
η θελον έξ αύτ&ν πιάσαι αύτόν, άλλ' ούδεlς έπέβαλεν έπ' αύτον
τας χείρας.
The Unbelief of Those

ίη

Authority

45 -;Ήλθον οi>ν οί ύπηρέται προς το-Uς άρχιερείς καl Φαρι
σαίους, καl ε'iπον αυτοίς έκείνοι, Δια τί ούκ ήγάγετε αυτόν;

46

άπεκρίθησαν οί ύπηρέται, Ούδέποτε έλάλησεν οϋτως aν

θρωπος9.

47 άπεκρίθησαν ο-Ον αυτο"iς οί Φαρισα"iοι, ΜΤ, κα1.
48 μή τις έκ τ&ν άρχόντων έπίστευσεν είς
αύτον η έκ τ&ν Φαρισαίων; 49 άλλ' ό οχλος οtτος ό μΤ,

ύμε"iς πεπλάνησθε;

0141Γ!1'28

33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241
1243 1292 1342 1424 1505 Byz fE G Η Ν'] Lecι eth Oήgen 1"' ' 16 Marcellus
Didymus••• Chrysostom CyήΙ 6Ν Theodoret; Tyconius // πνε\ιμα δεδομένον
it'"""'· b. <. " 2· '- ' 1 νg''- ww syr· '· r Eusebius; Victorinus-Rome Ambrosiaster Ambrose
Gaudentius Jerome Augustine NIV // πνε\ιμα ίίγιον δεδομένον Β it'·" νg"'"
(syr" δεδομένον with *) syrP'1 geo 2 slaν Origen1" 116 //το πνε\ιμα &γιον έπ' αύτο\ς
D* (D 1 το ίiγιον έπ. αύτούς) it"· f
9
46 {Β} έλάλησεν οϋτως &νθρωπος lf>""' 75 Ν 2 Β L Τ W (1859 οιnίι οϋτως)
(νg"'') cop"" Origen Chrysostom'"'"'" Cyril; (Augustine) // οϋτως έλάλησεν &ν
θpωπος ώς οbτος ό &νθpωπος Δ (Ν Ψ 33 1071 1241 έλάλησεν οϋτως) Θ
0105vid 0141 !' !" (13* homoioreleιιton) (28 700 1524 omit οϋτως) 157 180
205 565 579 597 892 1006 ( 1010 1890 ίt 1 omir firsr &νθρωπος) 1071 1243
1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η] Lecr it•.f.<ff2>·4·' 1 (it' oιnir ό &νθρωπος) νg
syr" cop~·"""·"'"2 arm eth geo slaν Asterius Chrysostom1''" Theodoret // οϋτως
&νθρωπος έλάλησεν ώς οbτος λαλε\ ό &νθpωπος 'Ρ 66 • Ν* (D it""·'·" οηιίι ό
&νθρωπος) (νg'"" onιit λαλε\) syrω.ω.,.,,ι (REB) ΤΟΒ
40ΟUτυς ... προφήτηςDt18.15;Jn6.14;Ac3.22;7.37 41 ΟUως ... χριστόςJn4.29:7.26;
Ac 9.22 Μή
(ρχεται Jn 7.52
42 έκ ... Δαυίδ 2 Sm 7. 12: Ps 89.3-4 άπο 8η1,λέεμ
Mic 5.2; Μι 2.5-6 43 Jn 9.16; 10.19 44 Jn 7.30 48 Jn 12.42
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γινώσκωv τον νόμον έπάρατοι εισιν.

50

338

λέγει Νικόδημος προς

αύτούς, ό έλθώv προς αύτον [το] πρότερον, εiς ων έξ αύτrον,

51 Μη ό νόμος ήμrον κρίνει τον aνθρωπον έaν μη άκούση
πρrοτον παρ' αύτου καl. γvφ τί ποιεt; 52 άπεκρίθησαν καl. εtπα~
αύτίρ, M!i κα1. σ-U έκ τfις Γαλιλαίας εi; έραύνησον καl. ϊδε οτι έκ
τfις Γαλιλαίας προφήτης 10 ούκ έγείρεται.
The Woman Caught ίη Adultery

[53 11 Καl. έπορεύθησαν Εκαστος εiς τον οiκον αύτου,
8 'Ιησους δε έπορεύθη είς το "Ορος των Έλαιrοv. 2 "Ορθρου
δε πάλιν παρεγένετο είς το ίερον καl. πας ό λαος ηρχετο προς
αύτόν, καl. καθίσας έδίδασκεν αύτούς. 3 aγουσιν δε οί γραμ
ματεtς καl. οί Φαρισαtοι γυναtκα έπl. μοιχεί~ κατειλημμένην καl.
στήσαντες αύτi~ν έν μέσφ 4 λέγουσιν αύτφ, Διδάσκαλε, αϋτη
ή γυνη κατείληπται έπ' αύτοφώρφ μοιχευομένη· 5 έν δε τφ

'"52 {Β} Ε:κ τijς Γαλ1λαίας προφήτης('}..'""' REB EU BJ ό προφήτης) 1))75 ''d
L Ν Τ Ψ 597 892 1424 1890 vg" 1 eth geo' slav Origen Chrysostom Cyril 112 //προφήτης ιίκ τfις Γαλιλαίας')..'""' l't D W Δ Θ 0141f1f 13 28 33 157 180
Β

205 565 579 700 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1505 Byz

[Ε

G

Η]

Leι't it" '"'"·'"· 1· 112 • 1·"" vgw•.>< aππ geo 1 Origen 1" Cyril 112 ; Jerome Augustine
11
7.53-8.11 {Α} οnιίt 7.53-8.11 ')..'"' 75 ΝΑ''" Β C''d L Ν Τ W Δ Θ Ψ 0141
1

33 157 565 1241 1333 1424* Lect it•· 1 1· • syr· '· r." (but added in πιιne /ate ιnss.
of syrr· 1') cop"· ,~ .. "''''· ''" 2 ann"'·" geo slaν'"" Diatessaron Origen Chrysostom Cyril;
Tertullian Cyprian ιnss;"' "'Α"'""'" 11inclιιde7.53-8.11D180 205 579 597 700
892 1006 1010 1071 1243 1292 1342 (1424"'') 1505 Βγz [(F gap 7.28-8.10)
1
G Η Μ] it'"'· '· ,ι '· 11 '· 1· ' νg syr'" 1 cop00"" slaν"'"m" Apostolic Constitutions'" mss'"· 10
υ'""""'; Ambrosiaster Ambrose Pacian Rufinus Greek and Latin mss'"· '° 1'"'""
Jerome Faustus-Milevis Augustine [GNB] [NRSV] [REB] [EU] [LB] [NBS]
[BT!l [DHH] // inclιιde 7.53-8. Ι Ι 111ith ιωerisks οι· obeli (Ε inc/ιιde sσ
onl}· 8.2-11) S 28 1424'"' // inclιιde only 8.3-11 (Λ 1νith asteι-i.1·k.1·) l 184 1211
l 387 l 5 14 17 51 1773 Ι 890 l 1780 (tlιe.1·e /ectionarie.1· lll'e in fσσtnotes 1 -7 of
chapter 8 = Lect"') /AD // inι·lιιde 7.53-8. 11 ajίer Lk 21 .38 j1-', a/fer Jn 7.36
225, afteι- Jιι 21.25 (wίι/1 σίιίω/ note) 1 REB; ίnι·Ιιιde 8.3-11 after Lk 24.53
1333'
50 Jn 3.1-2: 19.39 51Dt1.16 52 οτι έκ .. i:γείρrται Jn 1.46: 7.41
8.1 Lk 21.37 2 καί!ίσας .. αύτούς Μι 26.55 5 έν ... λιί!άζειν Lν 20. 10:

Dι

22.22
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8.6-10

vόμφ ήμtν Μωϋσής ένετείλατο τaς τοιαύτας λιθάζειν. σ.U οi)ν τί
λέγεις; 6 τουτο 1 δε ελεγον πειράζοντες αύτόν, 'ίνα εχωσιν
κατηγορεtν αύτου 1 • ό δε Ίησους κάτω κύψας τφ δακ:τύλφ
κατέγραφεν είς τl~ν -yilν. 7 ώς δε έπέμενον έρωτrοντες αύτόν 2 ,

άνέκ:υψεν κ:α\ εiπεν αύτο1ς3, Ό άναμάρτητος ύμrον πρrοτος έπ'
αύτΤ~ν βαλέτω λίθον.

γίlν.

8 κ:αl πάλιν κ:ατακύψας Εγραφεν είς τi~ν
9 οί δε άκ:ούσαντες έξήρχοντο εtς κ:αθ' εtς4 άρξάμενοι

άπο των πρεσβυτέρων 5 κ:αl κ:ατελείφθη μόνος κ:αl ή γυνf~ έν μέσφ

0 1Sσα. 10 άνακ:ύψας δε ό Ίησο\Jς 6 εiπεν αύτn, Γύναι, που

7) τοίιτο ... κατηγορεϊν αύτοίι with
G Η S Λ f' f' 3 28 180 205 579 597 700 892 1006 1010 1243
1292 1342 1424mg 1505 LecfP' it'"' u.rr2.;· 11 νg syfi"1 cop00"' eth slaνm"m' Augustine // οrιιίt D Μ 1071 it" (but D 1071 it' add tlιis ι;eιιtence after 8.4 αύτφ, Μ
1

6

{Α} (.iee also footnote // of ι·hapter

mίηοι· νariants Ε

after 8.11 [ sic])
2
7 {Α} (seej'υυtnote 11ofchapteι-7) αύτόν Ε G Η Μ S Λ f' f' 3 28 180 205
579 597 700 892 1006 1010 1243 1292 1342 1424"'' 1505 LecfP' it'"'·"· 1' 2 J ' 1
νg syr'"' eth slaν"'""'' // omit D 1071 ίιd REB EU ΒΤΙ
1
· 7 {Α} (see footnote // of clzapteι- 7) αύτοϊς D S Λ f' f'-' 28 205 597 700
892 1006 1010 1071 1243 1292 1342 1424'"' LecfP' it'"'·'·d'"2 ·J.Ι νg eth
~Ιaν"'""'' //προς αύτούς Ε G Η 180 579 1505 1184 // οrιιίt Μ REB
"9 {Α} (seefootnote 11ofchapteι-7) οί δέ άκούσαντες έξήρχοντο είς καθ'
είς S (Μ άνεχώρησαν afteι- εΙς καθ· είς) 28 597 700 (892 άκούσαντες δέ)
1006 1010 1243 1342 Lec·fP' (it'"' "·"2 ·''v•d νg) eth slaνm.""'' (Ambrose) (Augustine) (Quodνultdeus) // οί δέ άκούσαντες καl. ύπο τfjς συνειδήσεως έλεγχό
μενοι έξήρχοντο είς καθ· είς Ε G Η 180 205 579 1292 1505 1184 /AD
(cop""'') // άκούσαντες δέ έξήρχοντο είς ίiκαστος αύτων 1 // ίfκαστος δέ των
'Ιουδαίων έξήρχετο D 1071 iιJ // καl. έξήλθεν είς καθ' είς Λ (f'·1 έξήλθον)
1424"'• syr"'
'9 {Α} (.iee footnote 1/ ο/ chapter 7) πρεσβυτέρων Ε G Η Μ 1 579 892
1505 LecfP' it'"'· '· ,lv;d νg slaν"''"'' Ambrose //πρεσβυτέρων Εως των έσχάτων s Λ
f 11 28 180 205 597 700 1006 J 010 1243 1292 1342 1424"'' 1184 /AD syfi"1
slaν""'"' Augustine //πρεσβυτέρων &στε πάντας έξελθε!ν D 1071 itd // πρε
2
σβυτέρων πάντες άνεχώρησαν it' " cop"""''- '"""'Ι
" 1Ο { Α} (.iee footnote 11 of clzapter 7) Ίησοίις D Μ S 1 28 892 1Ο1 Ο 1071
UcfP' it'"'· '· d. '· " 2 · ' 1 νg (syr'"') cop 00 pι slaν"'"'"' Ambrose (Augustine κύριος)// Ίη
σοίις καl. μηδένα θεασάμενος πλi~ν τijς γυναικός Ε pνιd G Η 579 1243 1505
1

6 τούτο ... αύτοί> Μι 22.15

7 Ό .. λίθον Dι 17.7

9

οΊ ... καθ· είς Μι 22.22
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είσιν 7 ; ούδείς σε κατέκρινεν; 11 ή δε εlπεν, Ούδείς, κύριε.
εlπεν δε ό 'Ιησούς, Ούδε έγώ σε κατακρίνω· πορεύου, [καl.] άπο
του νυν μηκέτι άμάρτανε.]
Jesus the Light of the World

12 Πάλιν οΊSν αύτοίς έλάλησεν ό 'Ιησούς λέγων, Έγώ εiμι το
φ&ς του κόσμου· ό άκολουθ&ν έμοt ού μη περιπατήσn έν ή1

σκοτί<!, άλλ' εξει το φ&ς της ζωflς.

13 εlπον οΊSν αύτφ οί

Φαρισαiοι, Σ-U περι σεαυτοί> μαρτυρείς ή μαρτυρία σου ούκ

εστιν άληθής. 14 άπεκρίθη 'Ιησούς και εlπεν αύτοtς, καν έγώ
μαρτυρώ περι έμαυτου, άληθής έστιν ή μαρτυρία μου, οτι οlδα
πόθεν i~λθον και που ύπάγω· ύμεiς δε ούκ οϊδατε πόθεν ερχομαι
η που ύπάγω. 15 ύμείς κατΟ. τ-i~ν σάρκα κρίνετε, έγώ ού κρίνω
ούδένα. 16 και έΟ.ν κρίνω δε έγώ, ή κρίσις ή έμη άληθινή
έστιν, οτι μόνος ούκ είμί, άλλ' έγώ καt ό πέμψας με πατήρ 8 •
17 και έν τφ νόμφ δε τφ ύμετέρφ γέγραπται οτι δύο άνθρώπων ή
μαρτυρία άληθής έστιν. 18 έγώ είμι ό μαρτυρ&ν περl έμαυτοί>

και μαρτυρεί περι εμου ο πέμψας με πατήρ.

19 Ελεγον οΊSν

αύτφ, Που έστιν ό πατήρ σου; άπεκρίθη 'Ιησούς, Οϋτε έμε οϊδατε

/ 184 /AD // 'Ιησους εΤδεv αύτΤ,v καί Λ f' 3 180 205 597 700 1006 1292 1342
1424'"' eth
7
10 {Α} (see footnote 11 of ι·hapter 7) που εiσιv Ο Μ Λ 1 180 892 1010
1071 1342 1424m' Lecfl" it"·d·' vgww '' syr"'1cop"''m' //που είσιv οί κατήγοροί σου
Η S f' 3 28 597 700 1006 1243 1292 1 184 1387 1890 it'"'· "''). ' 1 vg'' cop""pι eth
slav"'"m' Ambrose Jerome //που εiσιv έκε'ivοι οί κατήγοροί σου Ε F G 579
1505 /AD // omit αύτfι ... εiσιv 205 Augustine
Η 16 {Α} πατήρ ~' 9 66 · 75 Ν 2 Β L Τ W Δ Θ Ψ 070 0141 0250 f' f'' 28 33 157
180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424
1505 Byz [Ε F' (F* hoιnoioteleuton) G Η Ν] Lect it'·'"'·'·'-'·'·"2 -J.Ι.q.,Ι vg syr"·"-"'1
cop"' '""· ""· "" 2 anη eth geo slav Oήgen Chrysostom Cyril Theodoret; Tertullian
Ps-Priscillian Phoebadius Ambrose Augustine Quodvultdeus Vaήmadum // omίt
Ν* D it• syr·' REB BJ ΤΟΒ
11 άπο ... άμάρτανε Jn 5.14 12 Έγώ ... κόσμου Is 49.6: Jn 1.4, 5, 9; 9.5; 12.46 13 Σύ ...
άληθής Jn 5.31 14 οlδα ... ύπάγω Jn 13.3; 16.28 ύμε'iς ... €ρχομαι Jn 7.28; 9.29 15 ύμεtς
... κρίνετε 1 Sm Ι6.7;Jη 7.24 έγm ... ούδέναJη 12.47 16 ή κρίσις ... έστινJη5.30 μόνος ...
πατήρJη5.37;8.29 17Οι17.6; 19.15 18μαρτυρεϊ ... πατήρ1Jn5.9 19 Οϋτε ... οϋτετον
πατέρα μου

Jn 16.3
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8.20-29

οvτε τον πατέρα μου· εί έμε ilδειτε, κα1. τον πατέρα μου &ν ilδειτε.

20 Τ αυτα τα pήματα έλάλησεν έν τίρ γαζοφυλακίφ διδάσκων έν
τίρ ίερίρ· κα1. ούδε1.ς έπίασεν αύτόν' οτι οϋπω έληλύθει ή rορα
αvτου.
Where 1 am Going Υ ou Cannot Come

21 Εiπεν οi>ν πάλιν αύτο'iς, Έγώ ύπάγω κα1. ζητήσετέ με, κα1.
έν τn άμαρτί~ ύμ&ν άποθανεiσθε· οπου έγώ ύπάγω ύμε'iς ού
δύνασθε έλθε'iν.

22 rλεγον οi>ν οί Ίουδα'iοι, Μήτι άποκτενε'i

έαυτόν, οτι λέγει, 'Όπου έγώ ύπάγω ύμε'iς ού δύνασθε έλθε'iν;
23 κα1. rλεγεν αύτο'iς, Ύμε'iς έκ τ&ν κάτω έστέ, έγώ έκ τ&ν &νω
εiμί· ύμε'iς έκ τούτου του κόσμου έστέ, έγώ ούκ είμ1. έκ του

κόσμου τούτου.

24 ε'iπον ο.\)ν ύμ'iν οτι άποθανε'iσθε έν τα'iς

άμαρτίαις ύμ&ν· έαν γαρ μη πιστεύσητε οτι έγώ είμι, άποθα

νε'iσθε έν τα'iς άμαρτίαις ύμ&ν.

25 rλεγον οi>ν αύτίρ, Σ-U τίς εi;

εiπεν αύτο'iς ό Ίησους, Τi,ν άρχην ο τι 9 κα1. λαλ& ύμ'iν;•
26 πολλα rχω περ1. ύμ&ν λαλε'iν κα1. κρίνειν, άλλ' ό πέμψας
με άληθής έστιν, κάγώ α Τ\κουσα παρ, αύτου ταυτα λαλ& είς τον
κόσμον. 27 ούκ rγνωσαν οτι τον πατέρα αύτο'iς rλεγεν.
28 εiπεν οi>ν [αύτο'iς] ό Ίησους, 'Όταν ύψώσητε τον υίον του
άνθρώπου, τότε γνώσεσθε οτι έγώ είμι, κα1. άπ, έμαυτου ποι&

οvδέν' άλλα καθώς έδίδαξέν με ό πατi,ρ ταυτα λαλ&. 29 κα1. ό
πέμψας με μετ' έμου έστιν· ούκ άφi)κέν με μόνον, οτι έγώ τα
" 25 {Β} ο τι 'Ρ' 5 by dot between ο and τι, 565 by ; after ύμίν /AD (qιιοd it" '"'- '·
ι. lf~.J. l.<μl νg"''' Pήscillian Ambrose Augustine4116 Varimadum) // οτι (stop after

f' f' 3 28 33 180 205 579 597 700 892 1010 1071 1241
1243 1292 1342 1424 1505 B_vz [Ε F G Η] Lect arm geo slaν (quonίam it", quίa
ίtb vgw• "Augustine 12116 ) //ο τι or οτι (no inrerpunctίon after ύμίν) '})66 Κ Β L Ν Τ
W Δ 0250 157 1006 // qui it" νg' 1 Quodνultdeus

ύμίν) D Θ Ψ 0141

·' 25

Staιement:

AD

ΝΑ"'

TR GNB

ΝJν

NRSVm' REB LB BJ NBS 11 as

ιext:

GNB"'' NRSV

REB"'' BJm• NBSm, ΤΟΒ"''
19 εi ... i\δειτε Jn 14.7 20 ούδείς ... αύτοίι Jn 7.30 21 Jn 7.34, 36: 13.33 22 Jn 7.35
23 Jn3.31; 17.14 24 εάν ... έγώ είμι Jn 13.19 26 ό ... άληθής εστιν Jn7.28 καγω ...
κόσμον Jn 12.49 28 'Όταν ... άνι'Jριοπου Jn 3.14; 12.32 άπ' ... λαλώ Jn 5.19 29 ό ...
μόνον Jn 8.16: 16.32

8..J0-3R
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30 Ταύτα αύτου λαλοίJντος πολ

The Truth Will Make You Free

31 "Ελεγεν ο-δv ό Ίησους πρΟς το-Uς πεπιστευκότας αύτφ
'Ιουδαίους, ΈΟ:ν ύμεΊς μείνητε έν τφ λόγφ τφ έμφ, άληθώς
μαθηταί μού έστε 32 και γνώσεσθε τi~ν άλήθειαν, και ή
άλήθεια έλευθερώσει ύμ&.ς. 33 άπεκρίθησαν προς αυτόν,
Σπέρμα Άβραάμ έσμεν και συδενι δεδουλεύκαμεν πώποτε·
πώς συ λέγεις οτι 'Ελεύθεροι γενήσεσθε; 34 άπεκρίθη αυτο'iς
ό 'Ιησούς, Άμi~ν άμην λέγω ύμ'iν οτι π&.ς ό ποιών τf~ν άμαρτίαν
δοίJλός έστιν της άμαρτίας 10 • 35 ό δε δούλος συ μένει έν τft

οίκίςχ. είς τον αίώνα, ό υίος μένει είς τον αίώνα. 36 έΟ:ν ο-δν ό
υίος ύμaς έλευθερώσn, οντως έλεύθεροι εσεσθε. 37 οίδα οτι
σπέρμα Άβραάμ έστε- άλλα ζητε'iτέ με άποκτεΊναι, οτι ό λόγος ό
εμος ού χωρει εν υμιν. 38 α έγώ έώρακα παρΟ: τφ πατρι 11 λαλώ·

κα1. ύμε'iς σuν

a ήκούσατε παρΟ: τού

πατρος ποιε'iτε 12 •

10
34 {Α} τijς άμαρτίας 'i.' 66 75 Ν 8 C L W Δ Θ Ψ 070 0141 0250 f' f" 28 33
157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342
1424 1505 Byz [Ε F G Η Ν] Lect it'"'"'·'·'· '· '12 · '·""' νg syr"·h· ""' cop"·pho· 00 ·'"'• 2 aπn
eth geo slav lrenaeus'" Origen Adamantius Basil Gregory-Nyssa Didymus
Chrysostom Cyήl; Ηίlaιγ Ambrosiaster Ambrose Gaudentius Chromatius Jerome Augustine Speculum // oιnit D itb.d syr' cop"''m" Cyprian Faustinus GregoryElvira REB BJ
11 38 {Β} παρά τψ πατρί ςpΜ. 75 8 C L 070 it' νg••." syr""' eth Οήgeπ Cyήl 112 //παρά τψ πατρί μου ΝΔ Θ Ψ 0141 0250 f' f' 3 28 157 180 205 565

(579πατρίήμι!Jv)59770010061010107112431292134214241505Byz
1
[Ε F G Η Ν] Lecr it'"'"'· '· '· " νg'' syr'· r. • arrn geo slav Tertullian Augustine
Speculum REB LB BJ ΤΟΒ //παρά τiρ πατρί μου, ταυτα D 33 892 iι•·'·•·•
copr00-"" Cyril-Jerusalem Chrysostom (Cyril 111 ) 11 άπό του πατρός, ταυτα W
12 38 {Β} ήκούσατε παρά του πατρός ποιϊiτε (ςp 75 λαλf:Ίτεfοr ποιείτε) Β L
W 597 cop"''? ann geo Origen Cyril // ήιωύσατε παρά του πατρός ύμ&ν ποιεϊτε
Ν 2 C Θ (0141 Ι 524 τiρ πατρί) f' 3 1 33 565 892 / 547 it' syr"m' "'' cop""?

30 πολλοί ... αύτόν Jn 2.23: 7.31; 10.42; 11.45; 12.11. 42 31 'Εάν ... έμiρ Jn 15.7
33 Σπέρμα ... έσμεν Μτ 3.9: Lk 3.8: Jn 8.39. 56 ούδεν\ ... πώποτε Ne 9.36 34 πfις ...
άμαρτίας Ro6.16. 20: 2Pe2.19
35 ό δί: ... οίκίι:χ είς τον αίiiινα Εχ21.2; Οι 15.12
37 ζητείτέ με άποκτείναι Jn 5.18; 7. 19. 25
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8.J9-44

Your Father the Devil

39 Άπεκ:ρίθησαν κ:αl. εiπαν αύτφ, Ό πατηρ ήμών Άβραάμ
Ei τέκνα του Άβραάμ έστε, τa (ργα
του Άβραaμ έποιείτε 13 • 40 νυν δε ζητείτέ με άποκ:τείναι iiν
έστιν. λέγει αυτοίς ό 'Ιησούς,

θρωπον ος τf~ν άλήθειαν ύμίν λελάληκ:α Τιν ilκ:ουσα παρa του
θεοίJ· τούτο Άβραaμ ουκ: έποίησεν. 41 ύμε'iς ποιε!τε τa (ργα
του πατρος ύμών. εiπαν [ο1'>ν] αυτφ, Ήμε'i:ς έκ: πορνείας ου
γεγεννήμεθα· ίfνα πατέρα ίfχομεν τον θεόν. 42 εiπεν αυτο'iς
ό 'Ιησούς, Ei ό θεος πατf~ρ ύμών -ilν ήγαπ&.τε &ν έμέ, έγώ γiιρ έκ:
του θεου έξηλθον κ:αl. ilκ:ω· ούδε γaρ άπ. έμαυτου έλήλυθα,
άλλ' έκ:ε'iνός με Ο:πέστειλεν. 43 διa τί την λαλιiιν την έμf~ν
ου γινώσκ:ετε; οτι ου δύνασθε άκ:ούειν τον λόγον τον έμόν.

44 ύμε'i:ς έκ: του πατρος του διαβόλου έστε κ:αl. τiις έπιθυμίας
του πατρος ύμών θέλετε ποιείν. έκ:ε'iνος άνθρωποκ:τόνος 1iν άπ,
άρχfjς Κ:αl έν τn άληθεί~ ούκ: Εστηκ:εν 1 4, οτι ούκ: Εστιν άλήθεια έν

Chrysostom NIV REB EU LB BJ ΤΟΒ ΒΤΙ // έωράκατε παρίι του πατρός
2
ποιείτε 'Ρ 66 (Ν* πατρός ύμrον) 070 cop'a. plx>. "" ? // έωράκατε παρίι τiρ πατρί
ύμrον ποιείτε (D iιct τα\Jτα ποιείτε) Δ Ψ 0250 28 157 180 205 579 700 1006
1010107112431292134214241505Byz[EFGHN]Lectit'·'"'·b·'·'·"2 · 1 ·"νg

syr'· Ρ·" eth slav (cop""m' Teπullian τα\Jτα ποιείτε) Augustine Speculum
ΙJ 39 {Β} έποιείτε ςp 75 Ν* Β 2 D W Θ 070 0141025013 28 157 828 1292
1342 1424 1505 Byz•' [Ε F G Η] LecfP'·AD it'·'"'·'·•·•·'·'-"-' 1 vgm" arm eth geo
Origen 2 ~· '" 2' 6 Eusebius 2'J Cyril-Jerusalem Epiphanius Chrysostom; Hilary Ambrosiaster Chromatius Jerome 9111 Augustine4112 // έποtείτε ίiν Ν 2 C Ν L Δ Ψ f1 f ιJ
33 180 205 565 579 597 892 1006 1010 1071 1243 Byz'' Leι·t"' itb slav Origen1'"- '" 416 Eusebius 113 Basil Didymus 1'5 Cyril; Jerome 111 '"'11 ποιείτε '}) 66 Β*
(700 ποιείτε aν) i1rr2 vg Origeπ 5 '" Didymus 4' 5 ; Ps-Cyprian Jerome 1111 Augustine8112 ΤΟΒ
"44 {C} ούκ εστηκεν ςp 66 Ν Β* C D L Ν W Δ Θ Ψ 070 0233 0250 f1 3 33
892 1010 1071 1241 1243 14241211152415471672175111074 Didymus11' // ούχ εστηκεν ;pn Β 2 0141 f1 28 157 180 205 565 597 700 1006 1292
1342 1505 Byz [Ε F G Η] Lect C\ement Origen Eustathius Ps-lgnatius
Didymus 21·1 Macarius/Syrneon Chrysostom Cyril REB
39ΌπατiJρ

1Jn5.1 έγώ ...
ποιείν 1 Jn 3.8

...

έστινΜt3.9;Jη8.3)

έξjjλθον

41 ίiνα ... θεόνDt32.6:!s63.16:64.8 42 Εί ... έμέ
Jn 13.3: 16.28: 17.8 ούδέ ... άπέστειλεν Jn 7.28: 17.8 44 ύμείς ...
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αύτφ. οταν λαλn το ψευδος, έκ των ίδίων λαλε'i, οτι ψεύστης
έστιν καl. ό πατηρ αύτου. 45 έγώ δε οτι την aλήθειαν λέγω, ού
πιστεύετέ μοι. 46 τίς έξ ύμών έλέγχει με περι άμαρτίας; εί
aλήθειαν λέγω, διa τί ύμε'iς ού πιστεύετέ μοι; 47 ό rον έκτου
θεου τa pήματα του θεου ακούει· διa τούτο ύμε'iς ούκ aκούετε,
οτι έκ του θεου ούκ έστέ.
Before Abraham was, 1 aιn

48 Άπεκρίθησαν οί Ίουδα'iοι και εiπαν αύτφ, Ού καλ&ς
λέγομεν ήμε'iς οτι Σαμαρίτης εl συ κ:αι δαιμόνιον εχεις;
49 άπεκρίθη Ίησους, 'Εγώ δαιμόνιον ούκ εχω, άλλα τιμώ τον
πατέρα μου, και ύμε'iς άτιμάζετέ με. 50 έγώ δε ού ζητώ τi,ν
δόξαν μου· εστιν ό ζητών και κρίνων. 51 aμην άμην λέγω
ύμ'iν, έάν τις τον έμον λόγον τηρή<η1, θάνατον ού μη θεωρήση είς

τον αίώνα.

52 εlπον [ο-δν] αύτφ οί 'Ιουδαίοι, Νύν έγνώκαμεν

οτι δαιμόνιον εχεις. Άβραaμ άπέθανεν κ:αι οί προφηται, κ:αι συ
λέγεις, 'Εάν τις τον λόγον μου τηρήση, ού μη γεύσηται θανάτου

είς τον αίώνα.

53 μη συ μείζων εt του πατρος ήμών Άβραάμ,

οστις aπέθανεν; και οί προφilται άπέθανον. τίνα σεαυτον ποιε'iς;
54 aπεκρίθη 'Ιησούς, Έiχν έγώ δοξάσω έμαυτόν, ή δόξα μου
ούδέν έστιν· εστιν ό πατήρ μου ό δοξάζων με, ον ύμείς λέγετε οτι

θεος ήμών 15 έστιν, 55 και ούκ έγνώκατε αύτόν, έγώ δε οiδα
αύτόν. κaν εϊπω οτι ούκ οtδα αύτόν' εσομαι ομοιος ύμίν
ψεύστης άλλ' οlδα αύτον καl. τον λόγον αύτου τηρ&.

56

Άβραaμ ό πατηρ ύμ&ν ήγαλλιάσατο 'ίνα ϊδn την ήμέραν

ιs 54 {Β} θεος ήμrον IJ.)75 Α Β 2 c w Δ Θ 070 0141 0233 f' f' 3 28 33 157
180 205 565 579 597 892 1006 1241 1243 1292 1505 Byz [Ε G Η Ν] Lectl"

it'"'-' vg~-" syr·•·" cσρ~·•""-"' ann eth geo slav Gregory-Nyssa Cyήl'""; Augustine // ό θεος ήμrον ςpι;ι;c (IJ.) 66 ' ύμrον) L // θεος ύμrον Ν Β* D F Ψ 700 1010
1071 1342 1424 Lect"'·AD it•-b.c.d.<, ''2- 1·" νg'' syr'"' copb'""' Chrysostom; Tertullian
ΤΟΒ ΒΤΙ // θεός (it'' θεος άληθής) cop><" 2
44 οταν . . . αύτοί> Gn 3.4 46 τίς . . . άμαρτίας 2 Cor 5.21; 1 Pe 2.22; Ι Jn 3.5
47 ό ... άκούει Jn 18.37; 1Jn4.6 48 Ού ... σύ Jn 4.9 δαιμόνιον iχεις Mk 3.21-22;
Jn 7.20 50 έγώ .. μου Jn 5.41 51 Jn 5.24 52 ού ... ~ανάτου Mk 9.1 53 μη ... Άβραάμ
Jn 4.12 55 ούκ i-γvώκατε ... οίδα αύτόν Μι 11.27; Lk 10.22; Jn 7.28-29
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τΤ~ν έμήν, κ:αl εtδεν κ:αl έχάρη.

R.s1-9.s

57 εtπον ο-Ον οί 'Ιουδαίοι προς

αύτόν, Πεντήκ:οντα iίτη ο-Uπω iίχεις κ:αl Άβραaμ έώρακ:ας 16 ;
58 εtπεν αύτοίς Ίησους, ΆμΤ~ν άμf~ν λέγω ύμίν, πρlν Άβραaμ

γενέσθαι έγώ είμί.

59 ~ραν ο-Ον λίθους 'ίνα βάλωσιν έπ' αύτόν.

Ίησους δε έκ:ρύβη κ:αl έξηλθεν έκ: του ίερο\:ι 17 •
The Healing of a Man Bom Blind

9

Καl παράγων εtδεν aνθρωπον τυφλΟν έκ: γενετilς. 2 καl

ήρώτησαν αύτον οί μαθηταl αύτου λέγοντες, 'Ραββί, τίς ημαρ

τεν, οiJτος η οί γονείς αύτου, ϊνα τυφλος γεννηθ-ίl; 3 άπεκ:ρίθη
Ίησους, Οϋτε οiJτος ημαρτεν ο-Uτε 01. γονείς αύτου, άλλ' ϊνα
φανερωθ-ίl τa iίργα του θεου έν αύτφ. 4 ήμίiς δεί 1 έργάζεσθαι
τα iίργα του πέμψαντός με 1 eως ήμέρα έστίν· iίρχεται ν-Uξ οτε

ούδείς δύναται έργάζεσθαι.

5 οταν έν τφ κ:όσμφ

r1,

φ&ς είμι

57 {Β} έώρακας '}) 66 Ν 2 Α Β 2 (Β* W Θ έώρακες) C D L Δ Ψ 0141 0233 f 1
!" 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243
1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Ν] Lect it'·'"'·"·'"''-" 2·1.q.•' νg syr<'·"·"'1
cop"" arm eth geo slav Diatessaron·= Irenaeus 1" Origen Epiphanius Chrysostom
Cyril; Ambrosiaster Jerome Augustine // έώρακέν σε Ι}.)75 Ν* 070 syr' cop'"P"'"""2
Diatessaron"'
17
59 {Α} ίερου Ι}.)66 · 75 Ν* Β D W Θ* it'·'"'·•·'·d·'"'2 ·ι.' 1 νg syr' cop"·pbυ· ""m'.~" 2
arm geo 1 Origen''" Cyril 112 ; Augustine // ίεροίJ καί διελθιΟν διiι μέσου αύτών
(see Lk 4.30) Ν 2 ( 13 omit καί) 121 1 1813 // ίεροίJ διελθιΟν διiι μέσου αύτων
καί παρΤ]γεν οϋτως (see Lk 4.30) Α Δ Θ' (0233 αύτούς for οϋτως) f' f'' 28
157 180 (205 έκfοrδιά) 565 700 1006 1243 1292 1342 1424 1505 Β}'Ζ [Ε F
G Η] Lect (1751 omit διελθών) ίιω.q vgm• geo2 // ίεροίJ καl διελθιΟν διiι μέσου
αύτών έπορεύετο καί παρήγεν οϋτως (see Lk 4.30) Ν' C L Ν Ψ 070 0141 33
(579) 597 892 1010 1071 1241 (syr<'" "'1) cop"" (eth) slav Athanasius (Socrates)
(Cyril ιι2)
1
4 {C} ήμίiς δε'i ... πέμψαντός με Β (D δεί ήμίiς) 070 (it'1) syl''" geo' // ήμίiς
δε'! ... πέμψαντος ήμiiς '}) 66 75 Ν* L W Cyril // έμε δεί ... πέμψαντός με Ν 1 Α C
Δ Θ Ψ 0141 0233 f' f" 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010
1•

2

1071124112431292134214241505Bγz[EFGHN]Leait"'"'·•·"'·'-π ·"vg
syr'·'·" cop"" 2 arm eth geo 2 slav Diatessaron Basil Chrysostom; Hil.ιry Ambrose

Augustine
58 πρίν ... είμί Jn 1.1 59 i'tραν ... αύτύν Jn 10.31; 11.8
9.2 τίς ... γεννηθji Εχ 20.5; Eze 18.20; Lk 13.2. 4 3 'ίνα φανερωθfi ... αύτψ Jn 11.4
4 iιμί'χς δεί ... έστίν Jn 5.17 5 φ(ος ... κόσμου Is 49.6: Jn 1.4, 5, 9: 8.12; 12.46

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ

9.6-19

του κόσμου. 6 ταυτα είπών επτυσεν χαμαι και έποίησεν πηλΟν
έκ του πτύσματος και έπέχρισεν αύτου τον πηλον έπι τους

όφθαλμους 7 και εlπεν αύτφ, 'Ύπαγε νίψαι είς τi~ν κολυμβή•
θραν του Σιλωάμ, ο έρμηνεύεται απεσταλμένος. απηλθεν ο.Ον
και ένίψατο και ηλθεν βλέπων. 8 Οί ο-δν γείτονες και οί
θεωρουντες αύτον το πρότερον οτι προσαίτης ην ελεγον, Ούχ
αbτός έστιν ό καθήμενος και προσαιτών; 9 ιΧλλοι ελεγον οτι
οbτός έστιν, ιΧλλοι ελεγον, Ούχί, αλλ' ομοιος αύτφ έστιν.
έκεΊνος ελεγεν οτι 'Εγώ είμι. 10 ελεγον ο-δν αύτφ, Πώς [οi>ν]
ήνεψχθησάν σου οί όφθαλμοί;

11 άπεκρίθη έκciνος, Ό ιΧν
θρωπος ό λεγόμενος Ίησους πηλον έποίησεν και έπέχρισέν μου

τους όφθαλμους και εiπέν μοι οτι 'Ύπαγε είς τον Σιλωaμ και
νίψαι· απελθών ο-δν και νιψάμενος άνέβλεψα. 12 και εiπαν
αύτφ, Που έστιν έκε'iνος; λέγει, Ούκ οlδα.
The Pharisees lnvestigate the Healing

13 'Α.γουσιν αύτον προς τους Φαρισαίους τόν ποτε τυφλόν.
14 ην δΕ: σάββατον έν fi ήμέρι;ι τον πηλον έποίησεν ό Ίησους και
άνέφξεν αύτου τους όφθαλμούς. 15 πάλιν ο-δν ήρώτων αύτον
και οί Φαρισαίοι πώς άνέβλεψεν. ό δΕ: εiπεν αύτοίς, ΠηλΟν
έπέθηκέν μου έπl. τους όφθαλμους καl. ένιψάμην και βλέπω.

16 ελεγον ο-δν έκ τών Φαρισαίων τινές, Ούκ εστιν ο-bτος παρCχ.
θεου ό ιΧνθρωπος, οτι το σάββατον ού τηρεί. ιΧλλοι [δf:] ελεγον,
Πώς δύναται ιΧνθρωπος άμαρτωλος τοια-Uτα σημεία ποιείν; καl

σχίσμα ην έν αύτοίς. 17 λέγουσιν ο-δν τiρ τυφλiρ πάλιν, Τί συ
λέγεις περl. αύτου, οτι ήνέφξέν σου τους όφθαλμούς; ό δΕ: εiπεν
οτι Προφήτης έστίν.

18 Ούκ έπίστευσαν ο-δν οί 'Ιουδαίοι περl. αύτου οτι ην τυφλος
καl. άνέβλεψεν eως οτου έφώνησαν τους γονείς αύτου του

άναβλέψαντος 19 καl. ήρώτησαν αύτους λέγοντες, οbτός έστιν
ό υίος ύμών, ον ύμε'iς λέγετε οτι τυφλος έγεννήθη; πώς οi>ν

6 MkB.23 7 "Ύπαγε .. Σtλωάμ2Κgs5.ΙΟ 8 Ac3.IO 14Lk13.14:Jn5.9 16 Ούκ ...
Jn 3.2: 9.33 το
τηρεί Jn 5.16. ΙΒ Πόχ; ... ποιεϊν Jn 9.31 σχίσμα ... αύτοίς
Jn 7.43: ΙΟ.19 17 Προφήτης έστίν Mt 21.46: Jn 4.19: 7.40
iίνθρωπος

...
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9.20-34

βλέπει aρτι; 20 aπεκρίθησαν ο-δν οί γονε'iς αύτου κα1. εtπαν,
οϊδαμεν οτι σf>τός εστιν ό υίος ήμών κα1. οτι τυφλος (γεννήθη·
πώς δε νυν βλέπει ούκ οϊδαμεν, η τίς Τ\νοιξεν αύτου τους
όφθαλμους ήμε'iς ούκ οϊδαμεν· αύτον (ρωτήσατε, ήλικίαν Εχει,

21

αύτος περl έαυτου λαλήσει.

22 ταυτα εtπαν οί γονε'iς αύτου

οτι (φοβουvτο τους 'Ιουδαίους Τ\δη γιΧρ συνετέθειντο οί Ίου
δαiοι 'ίνα εάν τις αύτον όμολογήσn χριστόν, αποσυνάγωγος

γένηται.

23 δια τουτο οί γονε'iς αύτου εtπαν οτι Ήλικίαν εχει,

α1ιτον έπερωτήσατε.

24 Έφώνησαν ο-δν τον &νθρωπον εκ δευτέρου ος ηv τυφλΟς
κα1. εtπαν αύτφ, Δος δόξαν τφ θεψ ήμε'iς οϊδαμεν οτι οtτος ό
aνθρωπος άμαρτωλός έστιν. 25 aπεκρίθη ο-δν (κεiνος, Εί
άμαρτωλός εστιν ουκ οlδα· ΕΥ οtδα οτι τυφλος ων aρτι βλέ

πω. 26 εlπον ο-δν α1ιτφ, Τί (ποίησέν σοι; πώς Τ\νοιξέν σου τους
όφθαλμούς; 27 aπεκρίθη αύτο'iς, Εtπον ύμ'iν Τ\δη κα1. ούκ
itκούσατε· τί πάλιν θέλετε άκούειν; μη καl ύμε'iς θέλετε αύτου
μαθητα1. γενέσθαι; 28 καl (λοιδόρησαν αύτον καl dπον, Συ

μαθητης εi έκείνου, ήμε'iς δε του Μωϋσέως έσμεν μαθηταί·

29 ήμεi:ς οϊδαμεν οτι Μωϋσε'i λελάληκεν ό θεός, τουτον δε ούκ
οϊδαμεν πόθεν εστίν. 30 άπεκρίθη ό &νθρωπος κα1. εtπεν
αύτοi:ς, 'Εν τούτφ γιΧρ το θαυμαστόν εστιν' οτι ύμε'iς ούκ οϊδατε
πόθεν έστίν, καl Τ\νοιξέν μου τους όφθαλμούς. 31 οϊδαμεν οτι

άμαρτωλmν ό θεος ούκ άκούει, άλλ' εάν τις θεοσεβης η κα1. το
θέλημα αύτου ποιfl τούτου άκούει. 32 εκ του αίmνος ούκ
itκούσθη οτι ήvέφξέν τις όφθαλμους τυφλου γεγεννημένου·

33 εί μη ην οtτος παρΟ. θεου, ούκ ήδύνατο ποιε'iν ούδέν.
34 άπεκρίθησαν κα1. εlπαν αύτφ, Έν άμαρτίαις συ έγεννήθης
ολος καl συ διδάσκεις ήμaς; κα1. εξέβαλον αύτον εξω.

Jn 7.13: 19.38: 20.19 ίjδη ... γένηται Jn 12.42 24 Δός ...
1.13 29 τοίιτον ... πόθενέστiνJn7.27,28:8.14 31 οϊδαμεν .... ουΚ'αιωυει
Ps 66.18: ls 1.15 έάν ... ά .. ούει Ps 34.15: Pr 15.29 33 Jn 3.2 34 Έv άμαρτίως ... ολος
Ps 51.5: Jn 9.2
22

έφοβοίιντο τοi>ς 'Ιουδαίους

11ει\>Jos7.19:Re

9.Js-10.4
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Spiritual Blindness

35 'Ήκουσεν Ίησους οτι έξέβαλον αυτον εξω καl εύρών
αύτον εiπεν, Σ-U πιστεύεις είς τον υίον του άνθρώπου 2 ; 36 άπε
κρίθη έκεiνος κα1. εiπεν, Κα1. τίς έστιν, κύριε, 'ίνα πιστεύσω είς
αύτόν; 37 εiπεν αύτiρ ό Ίησους, Καl έώρακας αύτον καl ό
λαλ&ν μετα σου έκε'iνός έστιν. 38 ό δε Εφη3, Πιστεύω, κύριε·
καl προσεκύνησεν αυτφ. 39 κα1. εlπεν ό Ίησούς3, Είς κρίμα

έγώ είς τον κόσμον τούτον ήλθον' 'ίνα οί μη βλέποντες βλέπωσιν
καl. οί βλέποντες τυφλοl. γένωνται.
40 'Ήκουσαν έκ τ&ν Φαρισαίων ταύτα οί μετ' αύτού οντες

κα1. εlπον αύτ<ρ, Μη καl ήμεiς τυφλοί έσμεν; 41 εiπεν αύτοiς ό
'Ιησούς, Ε i τυφλο1. tΊτε, ούκ &.ν ε!χετε άμαρτίαν · νύν δε λέγετε οτι
Βλέπομεν, ή άμαρτία ύμ&ν μένει.
The Parab\e of

1Ο

ιhe

Sheepfold

Άμην άμην λέγω ύμ'iν, ό μη είσερχόμενος δια της θύρας είς

την αύληv τ&ν προβάτων άλλ' άναβαίνων άλλαχόθεν έκε'iνος
κλέπτης έστlν και λnστής 2 ό δε είσερχόμενος δια τflς θύρας
ποιμήν έστιν τ&ν προβάτων. 3 τούτφ ό θυρωρος άνοίγει, καl.
τα πρόβατα τflς φωνflς αύτου άκούει καl τα tδια πρόβατα φωνε'i
κατ. ονομα καl έξάγει αύτά. 4 οταν τα !δια πάντα έκβάλn,
2

35 {Α} άνθρώπου '})66 · 75 Ν Β D W ir' syr' cop"· r""· "" 2· "'' eth Oήgen // θεοϋ

L Δ Θ Ψ 070 0141 0233 0250 J1 Jl 3 28 33 157 180 205 565 579 597 700
892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G] Lect it"· ""·
Α

"·'·'·'·'''·'·•·'' νg syrP·'·P• 1 cop"" aπη geo slaν Oήgen'"" Theodore-Heraclea Chrysostom Cyril; Tenullian Victorinus-Rome Hilary Faustinus Augustine Vigilius
'38-39 {Β} ό δε (φη ... και εtπεν ό 'lησοϋς (H,itlι nιinor ι•arίants) 'J)66 Ν2 Α Β

D L Δ Θ Ψ 070 0141 0250 JI fl' 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892
1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G] Lect it'·'"'·'·d.r.
νg syr· Ρ· π. "'' cop""'"· """· 00 aπη eth geo slav Origen Chrysostom Cyril;
Augustine // ό δε i:φη, Πιστεύω, κύριε· και προσεκύνησεν αύτφ και είπεν,

2
1
" ·4-'

Ναί, κύριε, πεπίστευκα οτι σi> εί ό υίος τοϋ θεοϋ ό είς τον κόσμον έρχόμενος.
2
και είπεν ό Ίησοί>ς (see l l .27) 1253 // οηιίι '}) 75 Ν* W it" <11 cop""'' "'" · "''

41

37 Jn 4.26 39 Είς ... ί\λθον Jn 3.17; 5.22, 27, 30; 8.15, 16; 12.47 40 Μι 15.14; 23.26
ούκ ... άμαρτίαν Jn 15.22
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10.5-12

[μπροσθεν αύτων πορεύεται, κ:αl. τα πρόβατα αύτφ άκ:ολουθεί,
()τι οϊδασιν τl~ν φωνην αύτού· 5 άλλοτρίφ δε ού μη άκ:ολου
θήσουσιν, άλλα φεύξονται άπ' αύτού, οτι ούκ οϊδασιν των

άλλοτρίων την φωνήν. 6 Ταύτην την παροιμίαν εiπεν αύτοίς ό
'Ιησούς, έκ:ε'iνοι δε ούκ: εγvωσαν τίνα iιν & έλάλει αύτοΊς.
Jesus the Good Shepherd

7 Εiπεν ο-δν πάλιν ό 'Ιησούς, Άμην άμην λέγω ύμΊν οτι έγώ
είμι ή θύρα των προβάτων. 8 πάντες ΟσΟt -ίlλθον [ΠρΟ έμού] 1
κλέπται είσl.ν κ:αl. λnσταί, άλλ' ούκ ilκ:ουσαν αύτων τά πρόβατα.

9 έγώ είμι ή θύρα· δι' έμού έάν τις είσέλθn σωθήσεται κ:αl.
είσελεύσεται καl. έξελεύσεται κ:αl. νομην εύρήσει. 10 ό κλέ
πτης ούκ: ερχεται εί μη ϊνα κλέψn καl. θύσn κ:αl. άπολέσn· έγώ
-ίlλθον 'ίνα ζωl~ν εχωσιν κ:αl. περισσον εχωσιν. 11 'Εγώ είμι ό
ποιμl~ν ό καλός. ό ποιμην ό καλος την ψυχην α\Jτού τίθησιν 2

ύπερ των προβάτων·

12 ό μισθωτος καl. ούκ: ων ποιμήν, ot ουκ

εστιν τα πρόβατα ϊδια, θεωρεί τον λύκ:ον έρχόμενον καl. άφίησιν
18 {C} ilλθον προ έμοί> ςμ"" Ν2 Α Β D L W Ψ (0233 πρός) (0250 είσilλθον)

f'' 33 157 579 597 700 1006 1071 1241 1243 1505

Byzr< Lec/f"·AD

ίt"

vgm''

syr''" 1' 1" cop"" eth Oήgen'14 Didymus""" Seveήan Hesychius; Lucifer FaustusMilevis Jerome 5 ΙY Augustine 116 //προ έμοί> ilλθον Θ f 1 205 565 aπn geo
Diaιessaron•= Valentinians"''· '"Η,,,,..,,,.,, Oήgen 114 · '"'; Ambrosiaster Gregory-Elvira
Jerome419 Augusιine216 //ilλθov ςμ"''"· 75 Ν* Δ 014128180 892'"ΡΡ 1010 1292
1342 1424 Byz'' [Ε F G] Lect"' it"·"·'·'·'·" 2·'-•·' 1 vg syr·P·r>1 cop"·"""·"'• 2 slav
Diatessaron"' Basil Chrysostom Cyήl; Ps-Cypτian Augustine'16 // oιnit οσοι ...
έμοiJ ι 563 112
2
11 {Β} τίθησιν ip66 75 Ν 2 Α Β L W Δ Θ Ψ 0141 0233 0250 f' f'J 28 33
157 180 205 565 579 597 700 892'"ΡΡ 1006 1010 1071 1241 1243 J 292 1342
1424 1505 Byz [Ε F GJ Lecr ίt"·'"' '· 11 νg'"" syrP·" coρ~·"'" 2 ·mr aπn geo slav

Clement Oτigen 1 " Orsiesius1" Eusebius Ps-Athanasius Basil Apostolic Constitutions Didymus (Epiphanius) Chrysostom (Seveήan) Cyήl (Proclus) Theodoret;
Tenullian Hilary Lucifer Ambrose Gaudentius"' Chromatius Jerome Augustine10111 // δίδωσιν 'J) 45 Ν* D it'"J.c. '· "2· 1• 1 ι vg syr'· '" cop'""·"" Diatessaron Theodore-Heraclea'"; (Ps-Cyprian) Augustine 1111 EU DHH
4 τά πρόβατα ... αύτοϋ Jn ΙΟ.27 6 Jn 16.25 8 Jr 23.1-2: Eze 34.2-3 9 Ps 118.20;
Jn 14.6 11 Έγώ είμι ό ποιμήν ό καλός Ρ.23. Ι; Js 40.1 1; Eze 34.15: He 13.20: Rc 7.17 τήν ...
προβάτων Jn 15.13: 1 Jn 3.16

10.13-ΙΚ
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τa πρόβατα κα! φεύγει - κα! ό λύκος άρπάζει αυτα κα\
σκορπίζει - 13 οτι μισθωτός έστιν και ού μέλει αύτφ περl
τών προβάτων. 14 'Εγώ είμι ό ποιμi~ν ό καλος καl γινώσκω τα
έμa καl. γινώσκουσίν με τα έμά, 15 καθ<Ος γινώσκει με ό πατηρ
κάγω γινώσκω τον πατέρα, καl τi~ν ψυχήν μου τίθημι 3 ύπερ των
προβάτων. 16 κ:αl. &.λλα πρόβατα εχω α. ούκ: εστιν έκτης αύλης
ταύτης κάκ:είνα δεί με άγαγείν κ:αl της φωνilς μου άκ:ούσουσιν,

καl γενήσονται 4 μία ποίμνη, εtς ποιμήν.

17 διa το-Uτό με ό

πατηρ άγαπft. οτι έγω τίθημι τi~ν ψυχήν μου, 'ίνα πάλιν λάβω
αύτήν. 18 ούδε!ς αϊρει 5 αύτf~ν άπ' έμο-U, άλλ' έγ<Ο τίθημι
αύτi~ν άπ' έμαυτο-U. έξουσίαν Εχω θείναι αύτήν, κα! έξουσίαν
εχω πάλιν λαβείν αύτήν· ταύτην τi~ν έντολi~ν ελαβον παρa του
πατρός μου.

15 {Β} τίθημ1 (see 10.11, 17)Ν 2 ΑΒLΔΘ ΨΟΙ41 0233 f1J1 3 28 33 157
J80 205 565 579 597 700 892'"ΡΡ J006 10} 0 1071 1241 1243 1292 1342
1424 1505 Byz [Ε F G] Leι·t ίt'·'"'·•·'·'' 1 ·'·ιτ2 .1.,Ι vg syr·P·h·Ι" 1 cop"·ικ'·""h 2 aπn geo
3

slav Origen Athanasius Eusebius Didymus Epiphanius Chrysostom Cyril Theodoret John-Damascus; Ambrose Jerome Augustine //δίδωμι '!-)4 ; 06 Ν* D W ir'
coppbo EU ΒΤΙ DHH
4
16 {C} γενήσοντα~ ςp•; Ν 2 Β D L W Θ Ψ 1 33 565 1071 14241859 ir'·r
vg"'' syr"'"'-""1 cop~·•""·"'·"h 2 arm eth geo Ciemenl Origen~' (Didymus) Cyril 4110 ;
Cyprian 112 // γενήσεται 1.)66 Ν* Α Δ Ο 141 0233 f1 3 28 157 180 205 579 597 700
(892~" γεvvήσετα1) 1006 1Ο1 Ο Ι 241 1243 1292 1342 1505 Βγz [Ε F G] Lect
it'· '"'· b. '· '· rr2. ι. ' 1 vg syr'· Ρ· h slav Origen'" Basil (Severian) Cyril 6110 Theodoret;
Cyprian 112 Jerome Augustine REB ΒΤΙ
'18 {Β} αΪρει '!.' 66 Ν 2 Α D L W ΔΘ Ψ0141 0233 f' f' 3 28 157 180 205 565

579 597 700 892'"" 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz
[Ε F G] Lect it'· '"'· h. '· '· '· ,._ ''2· 111 · ' 1 vg syr'· h. •'1m' cop"·

'"°·

oc·h 2 arm eth geo slav
Origen''
Eusebius Ps-Athanasius Marcellus Gregory-Nyssa Didymus 5' 6
Didymus'"• Chrysostom Severian Cyri! Theodoret John-Damascus; Cyprian
Victorinus-Rome Hilary Ambrose Jerome Augustine Varimadum Ps-Vigilius //
fipεv ςp• 5 Ν* Β syr"·"" 1'"" Didymus 116
00 ·

1
"

12 ό λύκος ... σκορπίζει Ac 20.29 14 γινιόσιcω τa έμά Jn 10.27: 2 Τιn 2. l 9 15 ιcαθιtlς ...
11.27 τi~ν ... προβάτων Jn 15.13: 1 Jn 3.16 16 aλλα ... άγαγείν l• 56.8: Jn 11.52:
1 Pe 2.25 εlς ποιμήν Eze 34.23: 37.24 17 έγώ τίθημι ... αύτήν Php 2.8-9 18 ταύτην ...
έντολi~ν ... μου Jn 14.31: 15.1 Ο
πατέρα Μι
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10.19-28

Σχίσμα πάλιν 6 έγένετο έν τοΊς Ίουδαίοις δια τούς λόγους
τούτους. 20 iίλεγον δε πολλο1. έξ αύτων, Δαιμόνιον iίχει κα1.

19

μαίνεται· τί αύτου άκούετε; 21 Ο:λλοι ί::λεγον, Ταυτα τα pή
ματα ούκ εστιν δαιμονιζομένου· μη δαιμόνιον δύναται τυφλων
όφθαλμούς άνοΊξαι;
Jesus Rejected by the Jews

22 'Εγένετο τότε 7 τα έγκαίνια έν τοΊς Ίεροσολύμοις, χειμών
ilν, 23 κα1. περιεπάτει ό Ίησους έν τφ ίερφ έν τ'fl στο~ του
Σολομωνος. 24 έκύκλωσαν ο-i)ν αύτον οί ΊουδαΊοι κα1. ί::λεγον
αύτφ, 'Έως πότε την ψυχην ήμων αϊρεις; εί συ εt ό χριστός, είπε
ήμΊν παρρησίςχ. 25 άπεκρίθη αύτοΊς ό Ίησους, Ε'tπον ύμ'ίν ιcα1.
ού πιστεύετε· τα ί::ργα α έγώ ποιώ έν τφ όνόματι του πατρός μου
ταυτα μαρτυρε'ί περ1. έμου· 26 άλλ' ύμε'ίς ού πιστεύετε, οτι ούκ
έστε έκτων προβάτων των έμων 8 • 27 τα πρόβατα τα έμα τfις
φωνfις μου άκούουσιν, κάγώ γινώσιcω αύτα κα\ άκολουθουσίν
μοι, 28 κάγώ δίδωμι αύτοΊς ζωην αίώνιον ιcα1. ού μη άπόλωνται

19 {Β} πάλιν\}) 75 ΝΒL W 157 5791071 it'·'"'"b·'·'·r.ι vgsyf"·P' 1 cop"·mraπn
geo Cyήl'""; Augustine // οiιν πάλιν ;p 66 Α Δ Θ Ψ (f' 205 565 / 68 / 673 / 813
tranψo.~e έγένετο afteι- οiιν) / 13 28 180 597 700 892'"1'1' l006 1010 1243 1292
1342 1424 1505 Byz [Ε F G] Leι·t vgm" syr" copP"" eth slav // οiιν D 0233 1241
1751 iι•· ιrr2 ι vgm' cop"" Chrysostom 11 οnιίι cop"h 2
7
22 {Β} τότε '}) 66 '"· 75 Β L W Ψ 33 579 l07 I cop""'"·
aπη (eth) geo 2 // δέ
'}) 66 • ΝΑ D Δ Θ 0141 0233 f'' 28 157 180 597 700 892'"Pr 1006 1241 1243
1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G] Lect it""'"·"·'•>.r.ιr2 .ι 1 >·' 1 νg syr"·h.paι copP 00
Chrysostom''"' Cyήl'""; Augustine 112 //δε τότε cop""'~. 0οΡ'. xh 2 slav // omit f' 205
565 1010 it'·' νg"'' syr' geo' Augustine' 12
'26 {Β} έμίΟν IJ) 66' 75 Ν Β L W Θ 0141 33 1241 / 524 /751 it""·' νg cop"'·"""'·
2
""h aπη geo 1 8 Oήgen"' '" Apollinaήs Cyήl; Augustine // έμ&ν καθώς εiπον ύμ"Ιν
0-~ 66 • ύμ!ν οτι) Α D Δ ψ 0233 f' f" 28 157 180 205 565 579 597 700 892'"ΡΡ
1006 1010 1071 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η] Lect it' b.J' r rr2 .ι ,ι
syr'· Ρ· h, <r•ΙΙ copP"'" Ι>nΡ' eth geo' slav Cyri\ 1""
6

°""'

19 Jn 7.43: 9.16 20 Δαιμόνιον ... μαίνεται Mk 3.21-22: Jn 7.20: 8.48 22 1Macc4.59
23 τn
Σολομ&νος Ac 3. Ι Ι: 5. 12 24 εί ... παρρησίc;ι Lk 22.67 25 τi:ι. ί'ργα ... έμού Jn 5.36;
10.38 26 ύμεlς ού πιστεύετε Jn 6.64: 8.45 27 τi:ι. ... άκούουσιν Jn 8.47; 10.3 28 κάγιtl ...
αίώνιον Jn 17.2 κάγιtl ... αί&να Jn3.16 ού ... χειρός μου Jn6.39; 17.12: 18.9

...

10.29-.JB
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είς τον αίώνα καl. ούχ άρπάσει τις αύτa έκ τfjς χειρός μου. 29 ό
πατήρ μου ο δέδωκέν μοι πάντων μεi:ζόν έστιν 9 , καl. ούδεl.ς
δύναται άρπάζειν έκ τΤ\ς χειρος του πατρός. 30 έγώ καl. ό
'
~,
'
πατηρ εν εσμεν.

31 Έβάστασαν πάλιν λίθους οί Ίουδαi:οι 'ίνα λιθάσωσιν
αυτον. 32 άπεκρίθη αύτοi:ς ό 'Ιησούς, Πολλa Εργα καλά
εδειξα ύμi:ν έκ του πατρός διa πο'iον αύτών εργον έμε λιθά
ζετε; 33 άπεκρίθησαν αύτφ οί Ίουδα'iοι, Περl. καλού Εργου ού
λιθάζομέν σε άλλα περl. βλασφημίας, καl. οτι συ &νθρωπος ων
ποιεi:ς σεαυτον θεόν. 34 άπεκρίθη αύτο'iς [ό] 'Ιησούς, Ούκ

εστιν γεγραμμένον έν τφ νόμφ ύμών οτι Έγι6 εlπα, θεοί
έστε; 35 εί έκείνους εlπεν θεο-Uς προς οϋς ό λόγος του θεου
έγένετο, καl. ού δύναται λυθηναι ή γραφή, 36 ον ό πατf~ρ
ήγίασεν καl. άπέστειλεν είς τον κόσμον ύμε'iς λέγετε οτι Βλασ
φημεtς, οτι εlπον, Υίος του θεού είμι; 37 εί ού ποιώ τa εργα του
πατρός μου, μη πιστεύετέ μοι· 38 εί δε ποιώ, κaν έμοl. μη
πιστεύητε, το'iς Εργοις πιστεύετε, 'ίνα γνώτε καl. γινώσκητε 10 οτι

9
29 {D} ο δέδωκ:έν μοι πάντων μεΊζόν έστιν Β* it'·'"'-b·'·"'·''2 ·ι.' 1 vg cop""
Tertullian Hilary Ambrose Jerome Augustine //ο δέδωκ:έν μοι πάντων μείζων
έστίν Ν (D δεδωκ:ώς) L W Ψ BJ // ος δέδωκ:έν μοι μείζων πάντων έστίν ('Ρ 66
1010 [δωκ:εν) (IJ) 66 • οιιιίt μοι) (Α Θ με\ζον πάντων) (8 2 πάντων μεΊζον) Δ
(0141 μείζω) f128 33 157 180 205 565 579 597 700 892'"ΡΡ 1006 1071 1241
1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η] Lect iιct syr'P'r•1 slav Ps-Athanasius
(Chrysostom) (Cyήl) Theodoret NIV REB EU LB ΤΟΒ ΒΤΙ // ος δέδωκ:έν μοι
αύτa μείζων πάντων έστίν j 13 1243 f 547 { 1074 arm eth geo // ος δέδωκ:έν μοι
Πιν έξουσίαν μείζων πάντων έστίν 1 184
111
38 {Β} κ:α\ γινώσκ:ητε '}.)45 66 · 75 Β L (W 1253 γινώσκ:ετε) f1 33 205 565
597 it' 1"" syrt'"1 cop~· ρ00. ""· "'" 2 arm eth geo Athanasius Theodoret"•; Hilary // κ:αl
πιστεύσητε (Ν 1010 πιστεύητε) Α Δ Ψ 0141 f' 3 28 180 205 (579 1241 πι
στεύετε) 700 892'"ΡΡ 1006 1071 1243 1292 1505 Βγz [Ε' (Ε* hoιnoioteleuton)
G Η] Leι·t it""" r vg syrt'·" slaν Basil Cyril''"' John-Damascus; Augustine // oιnit D
28 157 1424 iι•.b.c.ct.<-r12 • 1 syr' Ps-Eustathius Didymus Cyήl; Tertullian Cypήan
Zeno Ps-Pήscillian Niceta Chromaιius Varimadum

30 Jn 17.21 31 Jn 8.59 33 Περ\ ... βλασφημίας Lν 24.16: Μι 26.65: Mk 14.64 σiJ ...
34 Έγώείπα.ΘευίέστεΡ•82.6 35ού ... γραφήΜι5.18:Lk16.17 36 λέγεtε
... είμι Jn 5.17-20 38 Jn 14. 10-11

θεόνJη5.18
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έν έμο\. ό πατΤ,ρ κάγrο έν τφ πατρί.

10.39-ll.ιo

39 Έζήτουν [σδν] 11 αύτον

πάλιν πιάσαι, κα\. έξηλθεν έκ της χειρος αύτών.
40 Κα\. άπflλθεν πάλιν πέραν του Ίορδάνου εiς τον τόπον

οπου 1lν 'Ιωάννης το πρώτον βαπτίζων και εμεινεν έκεί. 41 καl.
πολλοl. 1lλθον προς αύτον κα\. ελεγον οτι 'Ιωάννης μεν σημεiον
έποίησεν ούδέν' πάντα δε οσα εlπεν 'Ιωάννης περ1. τούτου άληθη
fΊν.

42 καl. πολλο\. έπίστευσαν είς αύτον έκεl.
The Death of

11

Lazaru~

"Ην δέ τις άσθενών, Λάζαρος άπο Βηθανίας, έκ τflς κώμης
2 1lν δΕ: Μαριaμ ή

Μαρίας κα\. Μάρθας τflς άδελφflς αύτης.

άλείψασα τον κύριον μύρφ και έκμάξασα τους πόδας αύτου ταtς

θριξ1.ν αύτflς, fις ό άδελφος Λάζαρος ήσθένει.

3 άπέστειλαν

ο-δν αί άδελφα1. προς αύτον λέγουσαι, Κύριε, ϊδε ον φιλεiς

άσθενεl.

4 άκούσας δΕ: ό Ίησους εlπεν, Αϋτη ή άσθένεια ούκ

εστιν προς θάνατον άλλ' ύπΕ:ρ τflς δόξης του θεου, 'ίνα δοξασθft
ό υίος του θεου δι' αύτflς. 5 ήγάπα δΕ: ό Ίησους τΤ,ν Μάρθαν

καl. τi~ν άδελφΤ,ν αύτflς κα1. τον Λάζαρον. 6 ώς ο-δν Τiκουσεν οτι
άσθενε"i, τότε μεν εμεινεν έν φ 1lν τόπφ δύο ήμέρας, 7 επειτα
μετa τουτο λέγει το"iς μαθητα"iς, 'Άγωμεν είς τΤ,ν Ίουδαίαν πάλιν.

8 λέγουσιν αύτφ οί μαθηταί, 'Ραββί, νυν έζήτουν σε λιθάσαι οί
Ίουδα"iοι, καl. πάλιν ύπάγεις έκε"i;

9

άπεκρίθη Ίησους, ΟUχ\.

δώδεκα ώραί είσιν της ήμέρας; έάν τις περιπατn έν τn ήμέρςι., ού
προσκόπτει, οτι το φώς του κόσμου τούτου βλέπει· 10 έaν δέ τις
περιπατn έν τn νυκτί, προσκόπτει, οτι το φώς ούκ εστιν έν αύτφ.

39 {C} έζήτουν oiiv ~""ΝΑ L W Δ Ψ 0141 fl fl) 33 205 565 579 597
1006 1010 1071 1241 1243 1424 1505 Byz" it'·"" 1 b·'·'·rr2.1.,ι νg syr"
cop"""'' Augustine // έζήτουν r> 7"'d Β Θ 28 157 180 700 1292 1342 ByzP' [Ε G
2
Η] vg~' coppbo. bo (aπn) (geo) Origen'"' // έζήτουν δέ 'j)' 5 it' cop""""-"h slav // κα!
11

892'"ΡΡ

έζήτουν D itd eth
38 έν έμο\ .. πατρί Jn 17.21 39 Έζήτουν ... π1άσαι Jn 7.30; Μ.20 έξiiλθεν ... αυτων
Lk 4.30: Jn 7.30 40 πέραν ... βαπτίζων Jn 1.28 41 πάντα .. άληθη t]ν Jn 1.29, 34: 3.27
42 Jn 2.23; 7.31: 8.30; 11.45; 12.11, 42
11.1 Μαρίας ... αύτfiς Lk ΙΟ.38-39 2 Μαp1i:ιμ ... αύτfiς Jn 12.3 3 ον φ1λεϊς Jn 11.36
4 ύπ€ρ της δόξης ... αύτfiςJn 9.3 8 νυν ... "Ιουδαίοι Jn 8.59: ΙΟ.31 9-10 έάν τις περιπατj\ ...
αύτφ Jn 12.35
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11 ταυτα εiπεν, καl. μετa τουτο λέγει αύτοiς, Λάζαρος ό φίλος
12 εt

ήμ&ν κεκοίμηται· άλλa πορεύομαι "ίνα έξυπνίσω αύτόν.

παν ο-δν οί μαθηταl. αύτφ, Κύριε, εί κεκοίμηται σωθήσεται.

13 είρήκει δε ό Ίησους περt του θανάτου αύτου, έκεiνοι δε
ί:'δοξαν οτι περl. τfΊς κοιμήσεως του ϋπνου λέγει. 14 τότε ο-δν
εiπεν αύτοiς ό Ίησους παρρησίc_ι, Λάζαρος άπέθανεν, 15 κα1.
χαίρω δι' ύμίiς "ίνα πιστεύσητε, οτι ούκ flμην έκεi· άλλ' aγωμεν

προς αύτόν.

16 εtπεν ο-δν Θωμίiς ό λεγόμενος Δίδυμος τοiς

συμμαθηταiς, Άγωμεν καl. ήμε'iς "ίνα άποθάνωμεν μετ' αύτου.
Jesus the

Resuπection

and the Life

17 Έλθrον ο-δν ό Ίησους ε{φεν αύτον τέσσαρας flδη ήμέρας
εχοντα έν τφ μνημείφ. 18 ήν δε ή Βηθανία έγyUς τ&ν 'Ιερο
σολύμων ώς άπο σταδίων δεκαπέντε.

19 πολλο1. δε έκ τ&ν
'Ιουδαίων έληλύθεισαν προς τ!~ν Μάρθαν κα1. Μαριaμ "ίνα
παραμυθήσωνται αύτaς περl. του άδελφου.

20 ή ο-δν Μάρθα

ώς flκουσεν οτι Ίησους ί:'ρχεται ύπήντησεν αύτφ· Μαριaμ δε έν

τφ οϊκφ έκαθέζετο. 21 εiπεν ο-δν ή Μάρθα προς τον Ίησο\Jν,
Κύριε 1 , εί ής ώδε ούκ aν άπέθανεν ό άδελφός μου· 22 [άλλa]
και νυν οiδα οτι οσα aν αίτήση τον θεον δώσει σοι ό θεός.

23 λέγει αύτ'ίl ό Ίησο\Jς, Άναστήσεται ό άδελφός σου. 24 λέ
γει αύτφ ή Μάρθα, οtδα οτι άναστήσεται έν τ'ίl άναστάσει έν ή1
έσχάτη ήμέρc_ι. 25 εiπεν αύτ'ίl ό Ίησους, 'Εγώ είμι ή άνάστασις
καl. ή ζωή 2 • ό πιστεύων είς έμε κaν άποθάνη ζήσεται, 26 κα1.

1
21 {Α} Κύριε p•H><> 75 ΝΑ C D L W Δ Θ Ψ 0141 0250 f' f'' 28 33 157
180 205 565 579 597 700 892'"ΡΡ 1006 J0 J0 J07 1 1241 1243 1292 1342
1424 1505 Byz [Ε F G Η] Lecι it'·'"" •·'·"·'· r. rr2.,.1.p. '-' 1 vg syr"·h.,,.ι cop~·•""·"""''-""'2
ann (eth) geo slav Diatessaron<"'' Amphilochius Chrysostom Cyήl''"'; Augu-

stine //

οmίι Β

syr'

25 {Α} κα\ ή ζωή i\66 · 75 ΝΑ Β C D L W Δ Θ Ψ 0141 0250 f' f' 3 28 33 157
180 205 565 579 597 700 892'"ΡΡ 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424
1505 Byz [Ε F G Η] Lect it'"" •· '· "· '· r. "2· ..,ι νg syr"· h. ""'"'" cop~· """· ""- ~h 2 . "'' ann eth
2

11 Λάζαρος ... κεκοίμηται Μι 9.24; 27.52; Mk 5.39; Lk 8.52; Ac 7.60; 1Cor11.30
16 'ίνα άποθάνωμεν μετ· αύτοϋ Mk 14.31; Ro 6.8 18 Μι 21.17 21 Κύριε ... μου
Jn 11.32 24 ο1δα ... ήμέρq: Dn 12.2; Jn 5.28-29; 6.39-40; Ac 24.15
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π&.ς ό ζων και πιστεύων είς έμε ού μη άποθάνn είς τον αiωνα.
πιστεύεις τουτο; 27 λέγει αύτφ, Ναι κύριε, έγrο πεπίστευκα οτι
συ εi ό χριστος ό υίος του θεου ό είς τον κόσμον έρχόμενος.
Jesus Weep>

28 Και τουτο είπουσα άπΤjλθεν και έφώνησεν Μαριeχμ τi~ν
aδελφi~ν αύτflς• λάθρι;χb εiπουσα, Ό διδάσκαλος πάρεστιν και
φωνεί σε. 29 έκείνη δε ώς ilκουσεν ήγέρθη ταχυ και ηρχετο
πρΟς αύτόν. 30 οϋπω δΕ έληλύθει ό 'Ιησο\>ς είς τi~ν κώμην,
άλλ' ilν ετι έν τψ τόπφ οπου ύπήντησεν αύτψ ή Μάρθα. 31 οί
ο~ν 'Ιουδαίοι οί οντες μετ' αύτης έν ή1 οίκίι;ι και παραμυθού
μενοι αύτήν, ίδόντες τi~ν Μαριeχμ οτι ταχέως άνέστη και
έξfjλθεν' ήκολούθησαν αύτn δόξαντες 3 οτι ύπάγει είς το μνη
μείον 'ίνα κλαύσn έκεί.

32 ή ο~ν Μαριeχμ ώς ilλθεν οπου ilν

Ίησους ίδουσα αύτον επεσεν αύτου προς τους πόδας λέγουσα

α\Jτφ, Κύριε, εί ilς ώδε ούκ &ν μου άπέθανεν ό άδελφός.

33 Ίησους ο~ν ώς εiδεν αύτΤ~ν κλαίουσαν και τους συνελθόντας
αύτ'\1 'Ιουδαίους κλαίοντας, ένεβριμήσατο τψ πνεύματι και
έτάραξεν έαυτον 34 και εiπεν, Που τεθείκατε αύτόν; λέγουσιν
αύτψ, Κύριε, Ερχου και ϊδε. 35 έδάκρυσεν ό Ίησους. 36 ελε

γον ο~ν οί Ίουδα'iοι, "Ιδε πως έφίλει αύτόν. 37 τινες δε έξ
αύτων εiπαν, Ούκ έδύνατο σbτος ό άνοίξας τους όφθαλμους του
τυφλου ποιflσαι "ίνα και ο{)τος μη άποθάντι;
geo slav Diatessaron'"" lrenaeus1'" Hippolytus Origen Ps-lgnatius'ω Apollinaris
(Gregory-Nyssa) Amphilochius Didymus""' (Ps-Eustathius) Chrysostom (Theophilus-Alexandria) Cyril Hesychius Theodoret; Gaudentius Niceta Augustine
Varimadum // omit Ί.'' 5 ίt 1 syr-•' 1m' Diatessaron'Y'; Cypήan Paulinus-Nola BJ
'31 {Β} δόξαντες l't Β C* D L W 0141 f1 f1 3 157 205 579 597 700 1006
1241 it" syr'- • """ arm eth geo // δοξάζοντες '}) 75 33 // λέγοντες 'Ρ66 Α C' Δ Θ Ψ
0250 28 180 892'"•• 1010 1071 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η]
1
Lecι it"· """ 0· '· '· 1·· 11'. 1· 1" ' vg syr"· ••1 cop"· ·~ 0 ' slav Cyri 11""; Augustine
"28 C: NRSν REB BJ NBS ΤΟΒ ΒΤΙ DHH 11 "C: GNB NIV EU LB
26 ού
Μι 16.16

αiο>vα Jn 8.51 27 έγώ πεπίστευκα ... θεου Jn 6.69 συ εί ό χριστός .. - θεοί)
ό εις
έρχόμεvος Jn 6.14
30 Jn 11.20 32 Κύριε .. . άδελφός Jn 11.21
35 Lk 19.41 36 "Ιδε ... αύτόv Jn 11.3 37 σ\,τος ... τυφλοiJ Jn 9.6

.. -
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Lazarus Brought to Life

38 Ίησο\Jς ο.Ον πάλιν έμβριμώμενος έν έαυτφ ερχεται είς το
μνημε'iοv- ilν δe σπήλαιον κα\. λίθος έπέκειτο έπ' αύτφ.

39 λέγει

ό Ίησους, 'Αρατε τον λίθον. λέγει αύτφ ή aδελφη του τετελευ

τηκότος Μάρθα, Κύριε, i1δη οζει, τεταρτα'iος γάρ έστιν.

40 λέ

γει αύήl ό Ίησους, Ούκ εtπόν σοι οτι έaν πιστεύστις οΨ!l τf~ν
δόξαν του θεου; 41 iιραν ο.Ον τον λίθον. ό δe Ίησους -ίΊρεν τους
όφθαλμους &νω κα\. εiπεν, Πάτερ, εύχαριστω σοι οτι i1κουσάς
μου.

42 έγrο δe ilδειν οτι πάντοτέ μου aκούεις, άλλa διa τον

οχλον τον περιεστό'>τα εtπον, ϊνα πιστεύσωσιν οτι σύ με aπέ
στειλας. 43 κα\. ταυτα είπrον φωνfι μεγάλη έκραύγασεν, Λά
ζαρε, δευρο εξω. 44 έξηλθεν ό τεθνηκrος δεδεμένος τους πόδας
κα\. τaς χε'iρας κειρίαις κα\. ή οψις αύτου σουδαρίφ περιεδέδετο.
λέγει αύτο'iς ό Ίησους, Λύσατε αύτον καl. &φετε αύτον ύπάγειν.
The Plot to Kill Jesus
(Μι

26. Ι-5: Mk 14.1-2: Lk 22.1-2)

45 Πολλοι ο.Ον έκ των 'Ιουδαίων οί έλθόντες προς τi~ν
Μαριaμ και θεασάμενοι

a έποίησεν

έπίστευσαν είς αύτόν·

46 τινες δε έξ αύτ&ν άπilλθον προς το-Uς Φαρισαίους και εtπαν
αύτο'iς a έποίησεν Ίησους. 47 συνήγαγον ο.Ον οί aρχιερε'iς και
οί Φαρισα'iοι συνέδριον κα\. ελεγον, Τί ποιουμεν οτι οtτος ό
&νθρωπος πολλα ποιε\ σημε\α; 48 έaν aφό'>μεν αύτον οϋτως,
πάντες πιστεύσουσιν είς αύτόν, κα\. έλεύσονται οί 'Ρωμα\οι κα\.

άρο\Jσιν ήμό'>ν κα\. τον τόπον κα\. το eθνος. 49 εtς δέ τις έξ
αύτ&ν Καϊάφας, aρχιερε\Jς rον του ένιαυτου έκείνου, εtπεν
αύτο'iς, Ύ με\ς ούκ οϊδατε ούδέν,

50

ούδε λογίζεσθε οτι συμ

φέρει ύμ'iν 4 ϊνα εtς aνθρωπος aποθάντι ύπερ του λαου κα\. μη

4 50 {Β} ύμ\ν ςp• 5 .1>1> Β D L 0233 1010 1241 1424 / 184 /211 1751 1773
/ 866 it'· ""'· b, ""· rr2. ι νg'·ι cop"" slav Oήgen'" Josippus Chrysostom'"" // ήμ\ν Α W Δ

(ρχεται ... αύτφ Μι 27.60; Mk 15.46; Lk 23.53; 24.2; Jn 20. 1 42 διa τον οχλον ...
Jn 12.30 "ίνα ... άπέστειλας Jn 6.29; 17.8. 21 44 δεδεμένος ... περιεδέδετο Jn 20.6-7
45 Lk 16.31; Jn 2.23: 7.31; 8.30; 10.42; 12.11. 42 49-50 Jn 18.14

38

εlπυν
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ολον το εθνος άπόληται.

11.51-12.2

51 τοϋτο δε άφ, έαυτοϋ ούκ εlπεν,

άλλ, άρχιερε-Uς ων τοϋ ένιαυτοϋ έκείνου έπροφήτευσεν οτι

[μελλεν Ίησοϋς άποθνflσκειν ύπερ τοϋ Εθνους, 52 καt ούχ
ύπερ τοϋ εθνους μόνον άλλ' ϊνα καt τα τέκνα τοϋ θεοϋ τα

διεσκορπισμένα συναγάΎfΙ εiς ΕΥ.

53 άπ' έκείνης ο-δν τfις

ήμέρας έβουλεύσαντο 'ίνα άποκτείνωσιν αύτόν.

54 Ό ο-δν Ίησοϋς ούκέτι παρρησίι;ι περιεπάτει έν το'iς Ίου
δαίοις, άλλ' άπηλθεν έκε'iθεν είς τΤ,ν χώραν έγγ-Uς της έρήμου,
εiς Έφραιμ λεγομένην πόλιν, κάκε'i Εμεινεν μετα τ&ν μαθητ&ν.

55 "'Ην δε έγγiJς το πάσχα τ&ν 'Ιουδαίων, και άνέβησαν
πολλοι είς 'Ιεροσόλυμα έκ της χώρας προ τοϋ πάσχα ϊνα

άγvίσωσιν έαυτούς.

56 έζήτουν ο-δν τον Ίησοϋν καt ελεγον

μετ' άλλήλων έν τφ ίερiρ έστηκότες, Τί δοκε'i ύμ'iν; οτι ού μη

έλθn είς τ1,ν έορτήν; 57 δεδώκεισαν δε οί άρχιερε'iς καt οί
Φαρισα'iοι έντολας ϊνα έάν τις γνiρ ποϋ έστιν μηνύσn, οπως
πιάσωσιν αύτόν.
The Anointing at Bethany
(Μι

12

26.6-13: Mk 14.3-9)

Ό ο-δν 'Ιησοϋς προ εξ ήμερ&ν τοϋ πάσχα ηλθεν είς

Βηθανίαν, οπου ην Λάζαρος 1 , ον ηγειρεν έκ νεκρών Ίησοϋς.
2 έποίησαν ο-δν αύτiρ δε'iπνον έκε'i, και ή Μάρθα διηκόνει, ό δε

0141 0250 !' f 13 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892"'ΡΡ 1006 1071
1243 1292 1342 1505 Byz [Ε G Η] LeC'f it'· r. ,ι vgww." syr'· Ρ· h. Ρ" 1 cop"''""· "'' 2 aπη
eth geo slaν"" Origen Eustathius Cyήl 3 1 ; Hilary Augustine 319 // omit Ν / 950
cορ'""'" Ρ 00 Chrysostom'"'"'" Cyήl 114 Theodoret; An1brose Augustine 619 Jerome
1
1 {Α} Λάζαρος Ν Β L W 0218 it"·""·''" 1 syr''''' cop'"'"'' eth Origen'"
Amphilochius Chrysostom; Chromatius''" //Λάζαρος ό τεθvηκώς ςp66 Α D Δ
Θ Ψ 0141 0217vιd 0233 0250 f' f" 28 33 157 180 205 565 579 597 700
892'"" 1006 1Ο10 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Βγz [Ε G Η] Lecι ith.
2
2
'· r. rr vg syr'· h cop"'' "'h. "h arm geo slav Ps-Eustathius Cyri\ 1'"'; Augustine
Θ ψ

4

52 Jn 10.16 'ίνα ... συvαγάΎ!l είς [v Jn 17.21 53 έβουλεύσαvτο ... αύτόv Μι 14.5; Jn 5.18;
7.1, 25; 8.37. 40 54 Ό ... Ίουδαiοις Jn 7.1 κάκrί .. μαθητrοv Jn 2.12; 3.22 55 Ήv ...
Ίuυδαiωv Jn 2.13: 6.4 άvέβησαv ... έαυτούς 2Chr 30.17 56 Jn 7.11
12.Ι ίιλθεv ... Ίησυ\ις Jn 11.1, 43-44 2 Μάρθα διηκόvει Jn 10.40
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3 ή ο.Ον

Μαριαμ λαβουσα λίτραν μύρου νάρδου πιστιrijς πολυτίμου
ΤΊλειψεν τους πόδας του Ίησου κα\. έξέμαξεν τα'iς θριξlν αυτης

τους πόδας αυτου· ή δε οίκία έπληρώθη έκ τfις όσμfις του μύρου.

4 λέγει δf: 'Ιούδας ό 'Ισκαριώτης εtς [έκ] των μαθητων αυτου, ό
μέλλων αυτον παραδιδόναι, 5 Δια τί τουτο το μύρον ούκ
έπράθη τριακοσίων δηναρίων κα\. έδόθη πτωχο'iς; 6 εiπεν δf:
τουτο ουχ οτι περl των πτωχ&ν εμελεν αυτφ, aλλ' οτι κλέπτης Ίlν
καl το γλωσσόκομον εχων τα βαλλόμενα έβάσταζεν. 7 εiπεν
ο-δν ό Ίησους, 'Α.φες αυτήν, ϊνα είς Πιν ήμέραν του ένταφιασμού
μου τηρήσn αυτό· 8 τους πτωχους γαρ πάντοτε εχετε μεθ'
έαυτ&ν, έμf: δf: ου πάντοτε εχετε. 2
The Plot against Lazarus

9 'Έγνω ο-δν [ό] οχλος πολυς έκτων Ίουδαίων 3 οτι έκε'i έστιν
καl. Ίlλθον ου δια τον Ίησουν μόνον, aλλ' 'ίνα καt τον Λάζαρον
ϊδωσιν ον ηγειρεν έκ νεκρων. 10 έβουλεύσαντο δf: οί aρχιερε'iς

Mt 26.11; Mk 14.7) 'J) 66 ΝΑ Β (L Θ omit γάρ)
Εχετε πάντοτε) 157 180 205 565 579 597 700
892'"'"' 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Q]
2

8

{Α} inclιιde νer.~e 8 (.~ee

W Δ Ψ 0141 0233 Γ

f' 1 28 (33

Lect ίt'· '"'· h. '· '· 1· 112 ' 1 νg syrr· ''- Ρ" 1 COp"· t'h'" "°· xh 2 aπn eth<THJ geo slaν (Chrysostom)
Cyril 1'"'; Ambrose Gaudentius Augustine // οnιίι μεθ' έαυτων ... Εχετε (homoίo
teleuton) 'Ρ" 892""'
ωnίt veι·.~e 8 D it" syr' // οιrιίt veι·.l'es 7-8 0250
1 9 {C} 'Έγνω ο-δν ό οχλος πολuς έκ τι'!Jν 'Ιουδαίων Ν* Β* L 28 892'""'
(1010 ό πολύς) 1241 1243 (/ 184 omit έκ) 1524 / 547 i 866 11016 // 'Έγνω
ο-δν ό οχλος ό πολuς των 'Ιουδαίων \})"""
0250 ( 157 ό οχλος πολύς) (579
0

//

w

omίt ό πολύς)// 'Έγνω ο-δν οχλος πολuς έκτων 'Ιουδαίων ('μ 66 ' omίt έκ) 'μ 75 Ν 2
Α 8 2 Δ Θ Ψ 0141 0233 f' f'' 33 180 205 565 597 (700 οχλος πολύς
afteι- 'Ιουδαίων)

1006 1071 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η Q] Lecι (/ 253
/ 858 omίt έκ) Chrysostom'"" Cyril 1''" // 'Έγνω ο-i'ιν οχλος (or ό οχλος) πολuς έκ

τmν Ίουδαίων it'"'·r.« 1' vg syr"'-h·"'' cop""'"" (copy"'".r""·"" δέfοr ο-δν, cop""""'·"h
οιηίt ο-i'ιν; cop'"""""""'-•"h οnιίt πολύς) (aπn) (eth) (geo) (slav) Augustine //"Όχλος
δέ πολuς έκτων Ίουδαίων iiκουσαν D (it'·h·'·"·'·π 2 syrP) cop""'"·"h 2
3 λαβο\>σα ... αύτο\> Lk 7.37-38 4 'Ιούδας ... παραδιδόναι Jn 6.71 5 τi ... πτωχοίς
Mt 19.21: Mk 10.21: Lk 18.22 7 'ίνα .. τηρήσn αύτό Jn 19.40 8 τοuς πτωχοuς ... έαυτών
Dt 15.11 9 "ίνα ... νεκρ{.Jv Jn 11.43-44
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12.ΙΙ-19

'ίνα καl. τον Λάζαρον άποκτείνωσιν, 11 οτι πολλο\. δι' αύτον
ύπfιγον τ&ν 'Ιουδαίων κα\ f.πίστευον είς τον Ίησοί:ιν.
The

Τ riumphal

(Μι 2Ι.1-1 Ι:

Mk

Entry into Jerusalem
Ι Ι. Ι

-1 1: Lk 19.28-40)

12 Tf1 έπαύριον ό οχλος πολi:ις ό έλθών είς τf~ν έορτήν,
άκούσαντες οτι Ερχεται ό Ίησοί:ις είς 'Ιεροσόλυμα 13 ελαβον
τα βα"ία των φοινίκων κα\. έξηλθον είς ύπάντησιν αύτφ και
έκραύγαζον,
'Ωσαννά•

εύλογημένος ό έρχόμενος έν όνόματι κυρίου,
[κα\.] ό βασιλεi:ις τοί:ι 'Ισραήλ.
14 εύροον δε ό Ίησοί:ις όνάριον έκάθισεν έπ' αύτό, καθώς έστιν
'
γεγραμμενον,

15

16

Μι) φοβοί\, t'Jυγάτηρ Σιών•
ίδο\J ό βασιλεύς σου lρχεται,
καt'Jήμενος έπi πrολον όνου.
ταί:ιτα ούκ εγvωσαν αύτοί:ι οί μαθητα\. το πρώτον, άλλ' οτε

έδοξάσθη 'lησοί:ις τότε έμνήσθησαν οτι ταί:ιτα ~ν έπ, αυτφ
γεγραμμένα κα\. ταί:ιτα έποίησαν αύτφ. 17 έμαρτύρει ο-i'>ν ό
οχλος ό οον μετ' αύτοί:ι οτε4 τον Λάζαρον έφώνησεν έκ τοί:ι

μνημείου κα\. Τ\γειρεν αύτον έκ νεκρών. 18 διa τοί:ιτο [κα\.]
ύπήντησεν αύτφ ό οχλος, οτι Ίiκουσαν τοί:ιτο αύτον πεποιηκέναι

το σημείον.

19 οί ο-i'>ν Φαρισαίοι εlπαν προς έαυτούς, Θεωρείτε

οτι ούκ ώφελείτε ούδέν·• ϊδε ό κόσμος όπίσω αύτου άπηλθεν.

4
17 {Β} οτε !( Α Β W Δ Θ Ψ 014102330250 J1f 13 28 157 180 205 565
597 700 892'"ΡΡ 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G
Η Q] Lect it'"'-' vg syr"·•'''"" eth geo 1 slav Cyril 1""; Augustine // οτι 66 D L 579
/ 890 /ΑΓ> ίt'· b. <. d. c. ff2. ,ι νg"'" syr'· Ρ COpQ· pbn. bn. ooh. "h2 arm geo2

'})

'19 Que;tion: AD TR

11 Jn 11.45 13 "Ωσαννά ... κυρίου Ps 118.25-26 ό βασιλεύς του Ίσραήλ Mt 27.42:
Mk 15.32; Jn 1.49 15 Mi, ... ονου Zch 9.9 16 οτε ... έποίησαv αύτφ Jn 2.22 17 οτε ...
νεκρ&ν Jn 11.43-44 19 ϊδε ... άπfiλθεν Jn 11.48
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Some Greeks Seek Jesus

20 "Ησαν δε 'Έλληνές τινες έκ τ&ν άναβαινόντων 'ίνα προσ
κυνήσωσιν έν τn έορτn· 21 ο-bτοι ο-δν προσfιλθον Φιλίππφ τφ
άπο Βηθσαϊδa τfις Γαλιλαίας καί ήρώτων αύτον λέγοντες,
Κύριε, θέλομεν τον Ίησουν ίδε'iν. 22 ερχεται ό Φίλιππος
καί λέγει τφ Άνδρέςι, ερχεται Άνδρέας κα1. Φίλιππος καl.
λέγουσιν τφ Ίησου. 23 ό δε Ίησους άποκρίνεται αύτοl:ς λέγων,
Έλήλυθεν ή rορα 'ίνα δοξασθΤi ό υίος του άνθρώπου. 24 άμJ~ν
άμJ~ν λέγω ύμl:ν, έaν μη ό κόκκος του σίτου πεσών εiς τΤ~ν γfιν
άποθάνn, αύτος μόνος μένει· έaν δε άποθάνn, πολuν καρπον
φέρει. 25 ό φιλών τi~ν ψυχf~ν αύτου άπολλύει αύτήν, κα1. ό
μισών τf~ν ψυχf~ν αύτου έν τφ κόσμφ τούτφ είς ζωΤ~ν αίώνιον
φυλάξει αύτήν. 26 έaν έμοί τις διακονn, έμο1. άκολουθείτω,
κα1. οπου είμ1. έγώ έκε'i καl. ό διάκονος ό έμος εσται· έάν τις έμοl.
διακονn τιμήσει αύτον ό πατήρ.
The Son of Man Must be

Lifιed

Up

27 Νυν ή ψυχή μου τετάρακται, καl. τί εϊπω; Πάτερ, σ&σόν με
έκ τfις rορας ταύτης; άλλa διa τουτο i~λθον είς τΤ~ν rοραν ταύτην.
28 πάτερ, δόξασόν σου το ονομα 5 • i~λθεν ο-δν φωνi~ έκ του
ούρανου, Κα1. έδόξασα κα1. πάλιν δοξάσω. 29 ό ο-δν οχλος ό
έστώς κα1. άκούσας ελεγεν βροντi~ν γεγονέναι, aλλοι ελεγον,

'28 {Α} σου το ονομα ~bδ. 75 1( Α W Δ Θ Ψ 0141025028 157 180 565 597
700 892 1006 1010'""" 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η] Lect it' '"" b. '·
1
2
2
'· r. '' · '- ' νg syr'· Ρ· h. Ρ" 1 cop'"· Ρ 00 · "h aπη geo slaν Athanasius Chrysostom mss''"· "'CyriΙ;
Tertullian Ambrose Gaudentius Jerome Augustine 111 Ps-Vigilius //μου το
ονομα Β//σου τον υίόν (see 17.1) L 0233 f' f' 1 33 205 579 1071 1241
1253 (1387 112 add 'ίνα κα\ ό υίος σου δοξάσn σέ) syr""'' cop"' eth Oήgenω
Eunomians'"· ιοc,-.. ι Cyήl mss""' ,.,ι-,πι Hesychius; Augustine 211 Leo //σου το ονομα
f.ν ή1 δόξn fi ϊίχον παρa σο\ προ του τον κόσμον γενέσθαι (see 17 .5) D it"
Jn 1.44 ι'Jιίλομεν ... ίδείν Lk 19.3; 23.8 23 Έλήλυι'Jεν ...
Jn 13.31-32; 17.1 24 1Cor15.36 25 Mt 10.39; 16.25; Mk 8.35; Lk 9.24; 17.33
26 οπου ... tσται Jn 14.3; 17.24 27 ή ... τετάρακται Ps 6.3; 42.5, 11; Μι 26.38; Mk 14.34
28 φων\~ ... ούρανοu Μι 3.17; 17.5; Mk 1.11; 9.7; Lk 3.22; 9.35
21

Φιλίππφ ... Βηθσαϊδά

άνθρώπου
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"Αyyελος αύτφ λελάληκεν.

12.30-39

30 aπεκρίθη Ίησους κα1. εtπεν, Ού

δι' έμε ή φωνΤι αϋτη γέγονεν aλλλ δι, ύμίiς. 31 νυν κρίσις
έστ'ίν του κόσμου τούτου, νυν ό aρχων του κόσμου τούτου
έκβληθήσεται εξω· 32 κaγrο έΟ.ν ύψωθώ έκ της -yίlς, πάντας

έλκύσω 6 προς έμαυτόν.

33

τουτο δε ελεγεν σημαίνων ποίφ

θανάτφ ημελλεν aποθνflσκειν.

34 aπε1φίθη ο-δν αύτφ ό

οχλος, Ήμε'iς ήκούσαμεν έκ του νόμου οτι ό Χριστος μένει
είς τον αί&να, καl πώς λέγεις συ οτι δε'i ύψωθfιναι τον υίον του

άνθρώπου; τίς έστιν οtτος ό υίος του ανθρώπου; 35 εiπεν ο-δν
αύτο\ς ό Ίησους, 'Έτι μικρον χρόνον το φώς εν ύμ\ν έστιν.
περιπατε'iτε ώς το φώς εχετε, 'ίνα μη σκοτία ύμίiς καταλάβτ~· καl

ό περιπατών έν ήj σκοτίι;χ. ούκ οiδεν που ύπάγει.

36 ώς το φώς

εχετε, πιστεύετε εiς το φΟ:ις, 'ίνα υίοl φωτος γένησθε.
The Unbelief of the Jews

Ταυτα έλάλησεν Ίησους, κα1. άπελθrον έκρύβη aπ' αύτ&ν.

37 Τοσαυτα δε αύτου σημε'iα πεποιηκότος εμπροσθεν αύτΟ:ιν
ούκ έπίστευον είς αύτόν, 38 'ίνα ό λόγος Ήσα·1ου του προφήτου
πληρωθft ον εlπεν,
Κύριε, τίς έπίστευσεν τ!] άκο!] ήμών;
και ό βρα-χίων κυρίου τίνι άπεκαλύψθη;

39 διΟ. τουτο ούκ ήδύναντο πιστεύειν, οτι πάλιν εiπεν Ήσαίας,
32 {Β} πάντας έλκύσω ').) 75 'id Κ2 Α Β L W (Δ έκλύσω) Θ Ψ 0141 0250 f'
28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1071 1241 1243 1292
1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η] Lect syr" (cop""") aπη geo 2 slav Oήgen'' ωι3
Asteήus Athanasius Ps-Athanasius Ps-lgnatius Didymus Ps-Justin Epiphanius
Chrysostom Severian Cyήl 23125 Proclus Hesychius Theodoret; Jerome 3114 //πάντα
2
1
ί:λκύσω ').)"" Κ* it'· '"'· b. '· '· r. '' · 1• ' νg geo 1 lrenaeus'" Oήgen 1 "' 213 Oήgen•"b
Cyril 2125 ; Ambrosiaster Ambrose Gaudentius Jerome 11114 Augustine Ps-Vigilius // έλκύσω πάντα D it• Quodvultdeus
6

Γ1

29 "'Αγyελος ... λελάληκεν Ac 23.9 30 Ού δι. έμi: ... ύμ&ς Jn 11.42 31 κρίσις έστ\ν του
κόσμου τούτου Jn 9.39 ο aρχων του κόσμου τούτου Jn 14.30; 16.11 32 κάγοο ... γiiς Jn 3.14;
8.28 33 Jn 18.32; 21.19 34 Ήμείς ... αίwνα Ps 89.4, 36; 110.4; Is 9.7; Dn 7.14 35 "Έτι ...
έστιν Jn 7.33 περιπατείτε ... καταλάβn Jn 8.12: 9.4; 12.46 ό περιπατwν ... ύπάγει Jn 11.10;

1 Jn 2.11
ls 53. Ι

36 iος ... γ(νησθε Eph 5.8

38 Κύριε ... ήμϊον Ro 10.16 Κύριε ... άπεκαλύφθη

12.40-48

40
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Τετύφλωκεν αύτrον τους όφ1'αλμο\,ς

καl. έπώρωσεν 7 αύτrον τfιν καρδίαν,
ϊνα μfι ϊδωσιν τοϊς όφ1,αλμοϊς
καl. νοήσωσιν τft καρδίςι καl. στραφrοσιν,
καl. ίάσομαι αύτούς.

41 τα:Uτα εiπεν Ήσα·t':ας οτι 8 εiδεν την δόξαν αύτου, κα1.
έλάλησεν περl. αύτου. 42 ομως μέντοι καl. έκ τών άρχόντων
πολλοl. έπίστευσαν είς αύτόν. άλλa διa το-Uς Φαρισαίους ούχ
ώμολόγουν ϊνα μη άποσυνάγωγοι γένωνται· 43 ήγάπησαν γaρ

τf~ν δόξαν τών άνθρώπων μδ:λλον Τ\περ τΤ~ν δόξαν του θεου.
Judgment by Jesus' Word

44 ΊησοίJς δe eκραξεν καl. εiπεν, Ό πιστεύων είς εμε ού
πιστεύει είς έμe άλλ. είς τον πέμψαντά με, 45 κα\. ό θεωρών έμe
θεωρεΊ τον πέμψαντά με. 46 έγrο φώς είς τον κόσμον έλήλυθα,

'ίνα πας ό πιστεύων εις εμε εν ήΊ σκοτίι;ι μη μείνη. 47 καl. έάν
τίς μου άκούση τ&ν pημάτων καl. μη φυλάξη, έγrο ού κρίνω
αύτόν· ού γaρ 1lλθον 'ίνα κρίνω τον κόσμον, άλλ' 'ίνα σώσω τον
κόσμον. 48 ό άθετών έμe κα1. μη λαμβάνων τα pήματά μου eχει
τον κρίνοντα αύτόν· ό λόγος ον έλάλησα έκε1νος κρινεΊ αύτον έν
7
40 {C} έπώρωσεν Α 8* L Θ Ψ /' 1 33 (157 έπωρώθησαν [sίc}) 1071 1292
1514 1547 Origen Eusebius 112 Marcellus Cyril'"" // πεπώρωκεν 8 2 Δ 0141 f1
180 205 565 597 700 892 1006 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G
Η] Lect slav Eusebius 112 (John-Damascus) (πεπώρωκεν or έπώρωσεν it'· '"" b., ... '·
2
1
2
" ·'-4-' vg syr''·'''·h cop""""'""'""h Ambrose Augustine Ps-Vigilius) // έπήρωσεν
66 75
'μ ·
Ν W (579) syr'"' Didymus""h
R41{8}οτιςp 6675 ΝΑ8ΗLΘΨ Ι 33 1575795971071176 112 1514 112
1563 Ι 1016 it' syr"'' cop"" pb•>. b•>. "h 2 arm eth geo' Cyril 213 // οτε D Δ Ο 141 f'' 180
2055657008921006124112431292134214241505Byz[EFG]Lectit"
'"'-h.o.d.r.rr2"' vg syΓ·'·h geo2 slav Origen 1" Eusebius Marcellus Gregory-Nyssa
Didymusd"h Chrysostom Cyrill/J John-Damascus; Hilary Ambrosiaster Ambrose
Jerome Augustine Varimadum Ps-Vigilius // έπεί W

40 Τετύφλωκεν ... αύτούς ls 6.ΙΟ (Mt 13.15; Mk 4.12) 41 είδεν τήν δόξαν αύτοϋ Js 6.1
42 κα\ ... έ~τίστευσαν εiς αύτόν Jn 7.48 ~τολλοi ... αύτόν Jn 2.23; 7.31; 8.30; 10.42; 11.45;
12.11 διά ... γένωνται Jn 9.22 43 Jn 5.44 44 Ό ~τιστεύων ... με Μι 10.40; Jn 5.24
45 Jn 14.9 46 ryώ ... έλήλυι1α Jιι 3.19; 8. 12; 9.5 "ίνα ... μείνη Jn 12.35 47 έάν ... φυλάξτt
Mt 7.26 έγώ ... σώσω τον κόσμον Jn 3. 17: 8. 15
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12.49--13.6

τft έσχάτη ήμέρ~. 49 οτι έγώ έξ έμαυτου ούκ έλάλησα, aλλ' ό
ιτέμψας με πατi~ρ αύτός μοι έντολi~ν δέδωκεν τί εϊπω κα1. τί

λαλήσω.

50 κα1. ο'iδα οτι ή έντολi~ αύτου ζωi~ αίώνιός έστιν. α

ο-δν έγώ λαλ&, καθώς εϊρηκέν μοι ό πατήρ, οϋτως λαλ&.
Washing the Disciples' Feet

13

Προ δe τfις έορτfις του πάσχα είδώς ό Ίησους οτι ηλθεν

αύτου ή rορα 'ίνα μεταβn έκτου κόσμου τούτου προς τον πατέρα,
άγαπήσας τους ίδίους τους έν τφ κόσμφ εiς τέλος ήγάπησεν
αuτούς. 2 κα1. δείπνου γινομένου 1 , του διαβόλου ηδη βεβλη
κότος είς τi~ν καρδίαν ϊνα παραδοΊ αύτον 'Ιούδας Σίμωνος
Ίσκαριώτου 2 , 3 είδώς οτι πάντα εδωκεν αύτφ ό πατ-f~ρ είς
τaς χε"iρας κα1. οτι aπο θεου έξfιλθεν κα1. προς τον θεον
ύπάγει, 4 έγείρεται έκ του δείπνου κα1. τίθησιν τα ίμάτια

καl. λαβών λέντιον διέζωσεν έαυτόν· 5 εtτα βάλλει ϋδωρ
είς τον νιπτfιρα καl ηρξατο νίπτειν τους πόδας τ&ν μαθητ&ν

καl. έκμάσσειν τφ λεντίφ φ ην διεζωσμένος.

6 ίίρχεται ο-δν

προς Σίμωνα Πέτρον· λέγει αύτφ, Κύριε, σύ μου νίπτεις τους

' 2 {Β} γινομένου Ν* Β L W Ψ 070 579 1241 it" '' 1' aπn eth Origen // γε

D Δ Θ 0141 0233 f' f' 3 28 33 157 180 205 565 597 700 892
1006 1071 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F G Η] Lecι it'-'""•·'"'·"2 ·ι.• νg

νομένου ~ 66 Ν 2 Α
slaν

Chrysostom

Seνerian

Cyril'""; Augustine Speculum
L Ψ 070 1241 1813 νg'ι.ιww>.ί><>
aπn //'Ιούδας Σίμωνος 'Ισκαριώτης 'i) 66 · 75 ν;d Ν Β (W Ίσκαριώτη) (579 'Ιούδας
Σίμων ό Ίσκαριι:Jτης after καρδίαν [ sίc ]) 1859 (it' ,>) (copbu) geo' Origeπ5n; Augustine 114 (Augustine' 14 omit Σίμωνος 'Ισκαριώτης) LB BJ ΤΟΒ
ΒΤΙ //'Ιούδα Σίμωνος Ίσκαριώτου transposing after καρδίαν Α Δ Θ 0141
2

2{C}Ίούδας Σίμωνος Ίσκαριώτου

0233 f' 28 33 157 180 205 597 700 892 1006 1071 1243 1292 1342 1424
Byz [Ε F G Η] Lecι (it"'.r'2·•) syr"•·•·ι""" cop"'"''-"•·"' 2 (cop"'"' Origen 1" 415 οmίι
Σίμωνος) (it'"' Origen'" 115 Hilary Augustine 214 οmίι Σίμωνος Ίσκαριώτου) eth
geo2 slaν Origen 2 π Asterius Seνerian (Cyril) //'Ιούδα Σίμωνος άπο Καρυώτου
traιιsposing afteι- καρδίαν D it<dJ., //Σίμωνος Ίσκαριώτου traιιspωing after
καρδίαν f' 3 1505 1950 it' cop•00

...

49 Jn 7.17 50 α
οϋτως λαλii:ι Jn 8.26, 28
13.1 ~'Ίλθεν ... οοραΜt26.45;Μk 14.41;Jn 12.23; 17.Ι 'ίνα ... πατέραJη 16.28 2 το\J ...
Ίσκαριώτου Lk 22.3; Jn 13.27 3 πάντα ... χείρας Μι 11.27; Lk 10.22; Jn 3.35 άπο ... ύπάγει
Jn 16.28 5 Lk 7.44; Jn 12.3
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πόδας; 7 άπεκρίθη Ίησο\>ς κα1. εtπεν αύτφ, 'Ό έγώ ποιω σU ούιc
οtδας aρτι, γνώση δε μετα ταύτα. 8 λi.γει αύτφ Πέτρος, Ού μη
νίΨ!lς μου τους πόδας είς τον αίrονα. άπειcρίθη Ίησους αύτφ,
Έαν μη νίψω σε, ούκ εχεις μέρος μετ' έμού. 9 λi.γει αύτφ Σίμων
Πέτρος, Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον άλΆα ιcαl τας χε"iρας
ιcαl την κεφαλήν. 10 λέγει αύτφ ό Ίησο\>ς, Ό λελουμένος ούιc
εχει χρείαν εί μη τους πόδας νίψασθαι 3 , άλλ' εστιν καθαρος
ολος ιcαl ύμε"iς καθαροί έστε, άλλ' ούχ1. πάντες. 11 i)δει γαρ

τον παραδιδόντα αύτόv- δια τουτο εiπεν οτι Ούχ1. πάντες
καθαροί έστε.

12 'Ότε ο.Ον ενιψεν τους πόδας αύτrον [κα1.] ελαβεν τα ίμάτια
αύτού κα1. άνέπεσεν• πάλιν,b εtπεν αύτο"iς, Γινώσκετε τί πεποίη
κα ύμ"tν;

13 ύμε"iς φωνε"tτέ με Ό διδάσκαλος κα\. Ό κύριος, κα1.

καλως λέγετε, είμ\. γάρ.

14 εί ο.Ον έγώ ενιψα ύμrον τους πόδας ό

κύριος κα1. ό διδάσκαλος, καl. ύμε"iς όφείλετε άλλήλων νίπτειν
τους πόδας 15 ύπόδειγμα γαρ εδωκα ύμ"tν 'ίνα καθώς έγώ
έποίησα ύμ"tν καl. ύμfις ποιfjτε. 16 άμην άμην λέγω ύμ"tν, ούκ
εστιν δούλος μείζων του κυρίου αύτού ούδε άπόστολος μείζων

1
10 {Β} ούκ eχει χρείαν εί μJ, τούς πόδας νίψασθαι Β C* (L /'' 157 892
2
ΙΟ7 Ι / 253 112 / 547 ού χρείαν (χει) W Ψ it'-""· '· "2·'·•·• νg"' syr'"P'1 cop'"·"'""" ann

(eth) slaν Origen•''""· 1" (Cyήl); Ambroseν6 Jerome 113 Augustine4112 Speculum // ού χρείαν (χει εί μη τούς πόδας μόνον νίψασθαι 0)66 ούκ eχει χρείαν)
Θ (1424 νίψασθαι μόνον aιui οnιίt εί) (/253 112 η for μη) syr'-P copr"" geo
(Chrysostom) (Seνeήan); Ambrose 116 Quodνultdeus"2 // ού χρείαν (χει i\ τούς
πόδας νίψασθαι φ 1 s Α ούκ eχει χρείαν) C 1 Δ 0141 0233vid f' 28 180 205 597
700 ΙΟΟ6 IOIO'"PP 1241 1243 1292 1342 1505 Byz [Ε (F oιnit i\) G Η]
Lect 11 ούκ eχει χρείαν νίψασθαι Κ (579 oιnit νίψασθαι) (/ ΙΟΙ6 τούς πόδας
νίψασθαι) it'"'·' νgw""' Origen; Terιullian''d Optatus Pacian Ambrose 216 Chromatius Jerome 211 Augu~tines112 Quodνultdeus 112 REB BJ ΤΟΒ // ού χρείαν eχει
τi,ν κεφαλην νίψασθαι εί μη τούς πόδας μόνον (see 13.9) D itd Epiphanius
'12 C: ΝΑ"'' WH 11 "ΝΟ C: AD NAm• TR WH

7 γvώσ!l
ταϋτα Jn 13.12
10 ύμείς καθαροί έστε Jn 15.3 11
Jn 6.64, 70-71 13 Μι 23.8, ΙΟ 14 Lk 22.27 εί ... διδάσκαλος Μι 20.28
Ι Tm 5.10
15 Php 2.5: 1 Pe 2.21 16 ούκ i:στιν δοϋλος
αύτόν Μι
Jn 15.20

i\δει . . . αύτόν
ύμείς ... πόδας
ΙΟ.24: Lk 6.40;
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13.17-26

τοί> πέμψαντος αυτον.

ποιilτε αύτά.

17 εί ταύτα οϊδατε, μακάριοί έστε έaν
18 ού περι πάντων ύμrον λέγω· έγω ο'iδα τίνας

έξελεξάμην· άλλ' 'ίνα ή γραφη πληρωθfl, Ό τρώγων μου 4 τον

άρτον έπί)ρεν έπ' έμε τι)ν πτέρναν αύτου.

19 άπ, aρτι λέγω

ύμίν προ του γενέσθαι, 'ίνα πιστεύσητε οταν γένηται οτι έγώ είμι.
20 άμi~ν άμην λέγω ύμίν, ό λαμβάνων aν τινα πέμψω έμe
λαμβάνει, ό δe έμe λαμβάνων λαμβάνει τον πέμψαντά με.
Jesus Foretells His Betrayal
(Μι

26.20-25; Mk 14.17-21; Lk 22.21-23)

21 Ταύτα είπων [ό] Ίησοί>ς έταράχθη τφ πνεύματι και
έμαρτύρησεν και ε'iπεν, Άμi~ν άμην λέγω ύμ'iν οτι εlς έξ ύμrον
παραδώσει με.

22

εβλεπον είς άλλήλους οί μαθηται άπορού

μενοι περι τίνος λέγει.

23 ην άνακείμενος εlς έκτων μαθητrον
24 νεύει
ο-δν τούτφ Σίμων Πέτρος πυθέσθαι τίς &.ν εϊη περl. o{J λέγει.
25 άναπεσων ο\>ν έκε'iνος οϋτως έπl. το στllθος του Ίησου λέγει
αύτφ, Κύριε, τίς έστιν; 26 άποκρίνεται [ό] Ίησους, Έκείνός
αύτοί> έν τφ κόλπφ του 'Ιησού, ον ήγάπα ό 'Ιησούς.

έστιν φ έγω βάψω το ψωμίον καl. δώσω αύτφ 5 • βάψας ο\>ν το

'18{C}μου

(xeePs41.10) Β C L 892 1071 νg"'" cop" eth Oήgen 112
Ambrose 113 //μετ' έμου '})66 Ν Α D W Δ Θ Ψ 0141 f' f" 28 33
157 180 205 579 597 700 1006 1010'"Ι'Ρ 1241 1243 1292 1342 1424 1505
Byz [Ε F G Η] Lect it"""'· "· '· •. ι•Ι. '· ,., 2· ι. ' 1 vg syr'· •· "· •'' cop00• 1 arm geo slav
Hippolytus Origen 112 Eusebius Epiphanius Chrysostom Cyήl 1 ''" Theodoret;
Tertullian Ambrose 213 Augustine ΤΟΒ ΒΤΙ DHH //μετ' έμο\ι τον iiρτον μου
2
it" cop•ι." ""''· ""
5
26 {C} βάψω τό ψωμίον καl δώσω αύτi!> (seefooιnoιe 6) Β C (L δ<!>) 157
1071 1241 syrP"? cop~·"" "" 2 eth Oήgen (Cyή1 1'"') // βάψας τό ψωμί ον έπιδώσω
'Ρ" 6 Ν (Α D f' f 13 205 565 1342 έμβάψας) Δ Θ Ψ 0141 28 (33 έπιδώσω αύτφ)
180 597 700 892 1006 (1010 δώσω) 1243 1292 1424 1505 Byz [Ε F G Η] it"
2
'"'· "· '· "·" r. '' • ι. •· ,ι vg syr" ann geo slav (Aposto1ic Constitutions) Chrysostom
(Cyή1); Augustine Quodvultdeus //δώσω ένβάψας τό ψωμίον W
Cyήl'""';

17 Jas 1.25 18 Ό τρώγων ... αύτοίι p,41.9 19 Jn 14.29; 16.4 'ίvα πιστεύσητε
είμι
Jn 8.24, 28 20 ό λαμβάνων ... με Μι 10.40; Mk 9.37; Lk 9.48; l0.16 23 είς ... Ίησοίις
Jn 19.26; 20.2; 21.7, 20 25 Jn21.20

13.27-34
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ψωμίον [λαμβάνει κα1.] δίδωσιν 6 Ίούδι;-ι Σίμωνος Ίσκαριώτου.
27 κα1. μετa το ψωμίον τότε είσfιλθεν είς έκε'iνον ό Σατανaς.

λέγει ο-όν αύτφ ό Ίησους, 'Ό ποιε'iς ποίησαν τάχιον. 28 το\Jτο
[δΕ] ούδεl.ς Εγνω τ&ν άνακειμένων προς τί εtπεν αύτφ· 29 τινΕ:ς
γaρ έδόκουν, έπεl. το γλωσσόκομον εtχεν 'Ιούδας, οτι λέγει αύτφ
[ό] Ίησους, Άγόρασον ών χρείαν Εχομεν είς τΤ~ν έορτήν, η το'iς
πτωχο'iς 'ίνα τι δφ. 30 λαβών ο-όν το ψωμίον έκε'iνος έξηλθεν
εύθύς. ΤΊν δε νύξ.
The New Commandment

31 "Οτε ο-όν έξfιλθεν, λέγει Ίησους, Νυν έδοξάσθη ό υιος
του άνθρώπου, κα1. ό θεος έδοξάσθη έν αύτφ· 32 [εί ό θεος
έδοξάσθη έν αύτφ,]7 καl. ό θεος δοξάσει αύτον έν αύτcp 8 , καl.
εύθ-Uς δοξάσει αύτόν. 33 τεκνία, ετι μικρον μεθ' ύμ&ν είμι·

ζητήσετέ με, κα1. καθώς εtπον το'iς Ίουδαίοις οτι 'Όπου έγrο
ύπάγω ύμε'iς ού δύνασθε έλθε'iν, κα1. ύμ'iν λέγω &ρτι. 34 έν
τολΤ~ν καινΤ~ν δίδωμι ύμ'iν, 'ίνα άγαπaτε άλλήλους, καθώς
6
26 {C} βάψας ο-Ϊ'Jν το ψωμίον λαμβάνει καί δίδωσιν (see foot11ote 5) Ν' (Β
omit τό) C L 33 892 1071* (1071'έμβάψας) 1241 (syr"'"') slaν Origen//

βάψας oi'iν το ψωμίον δίδωσιν Ν'· 2 (D καί βάψαςjοr βάψας ο-Ϊ'Jν) (0141 έπι
δίδωσιν) ίtι"'ι''' aπη geo slaνm' Cyril''"' NIV NRSV ΒΤΙ DHH // καi. έμβάψας

[sic ]) Α W Δ (Θ έπιδίδωσιν) Ψ f' !" 28 157
180 205 565 57ψω 597 700 1006 1010 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε F
G Η] it'"'·'·'·"·'·'·rι2 .1., vg syr<>1.1r1.h.~· 1 (eth) Augustine
7
32 {C} εί ό θεος έδοξάσθη έν αύτiρ Ν 2 Α C 2 Δ Θ Ψ 0233 f'' 28 33 157
180 205 565 597 700 892 1006 1010 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz
1
[Ε F G Η] Lect it'· r. "" νg syr<' cop"· ρm. ""'" arm eth geo 111 slav Origen 1""; Hilary Ps112
Priscillian Augustine Ps-Vigilius 112 // onιit }:>"" Ν* Β C* D L W 1 579 1071
176 1253 1751 i 866 11074 iι'·'"'·h.c.J. ''2· 1syr h."" 1 cop"'''' ""'.mr Cyril Theodoret;
Tertullian Ambrose Augustine 112 Ps-Vigilius 112 ΤΟΒ
"32 {Β} έv αύτiρ i})66 Ν'· 2 Β Η 1006 /253 / 1016 it' vgm' Origen1'm // έv
έαυτiρ Ν' Α D L W Δ Θ Ψ 0233 f' f') 28 33 157 180 205 565 597 700 892
το ψωμί ον δίδωσιν 'Ρ6('' Ο:Ψ" ψας

10101071124112431292134214241505Byz[EFG]Lecrit""'b'J'r.π •
2

ιqJ.•' vg illΠI geo slaν Chrysostom Cyril Theodoret; Tertullian Hilary Augustine
Ps-Vigilius // 0111it eth

27 τότε ... Σατανiiς Lk 22.3: Jn 13.2 29 το ... 'Ιούδας Jn 12.6 31-32 Jn 12.23; 17. Ι. 5
33 Jn 7.33-34: 8.21 34 Jn 15.12. 17: 1 Jn 3.23 έντολi~v ... ύμίν 1 Jn 2.8; 2 Jn 5
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l 3.Js-14.4

ήγάπησα ύμας 'ίνα και ύμείς άγαπατε άλλήλους. 35 έν τούτφ
γνώσονται πάντες οτι έμοl. μαθηταί έστε, έaν άγάπην εχητε έν
άλλήλοις.
Peler" s Denial Foretold
(Μι

26.31-35; Mk 14.27-31: Lk 22.31-34)

36 Λέγει αύτφ Σίμων Πέτρος, Κύριε, που ύπάγεις; άπεκρίθη
[αύτφ] 'Ιησους, "Οπου ύπάγω ού δύνασαί μοι νυν άκολουθησαι,
άκολουθήσεις δε ϋστερον. 37 λέγει αύτφ ό Πέτρος, Κύριε9 ,
διa τί ού δύναμαί σοι άκολουθflσαι aρτι; την ψυχήν μου ύπΕ:ρ
σου θήσω. 38 άποκρίνεται Ίησους, την ψυχήν σου ύπΕ:ρ έμου
θήσεις; άμην άμην λέγω σοι, ού μη άλέκτωρ φωνήσn εως
άρvήσn με τρίς.

otJ

Jesus ιhe Way to the Father

14

Μη ταρασσέσθω ύμών ή καρδία· πιστεύετε" είς τον θεον
2 έν ή1 οίκί~ του πατρός μου μοναl.

καl. είς εμε πιστεύετε.

πολλαί είσιν· εί δΕ: μή, εiπον aν ύμίν οτι 1 ~πορεύομαι έ:τοιμάσαι
τόπον ύμίν;c 3 καl. έaν πορευθώ και έ:τοιμάσω τόπον ύμίν,
πάλιν ερχομαι καl. παραλήμψομαι ύμας προς έμαυτόν' 'ίνα οπου

είμl. έγrο και ύμείς iΊτε.

4 και οπου [έγrο] ύπάγω οtδατε τi~ν

r>

37 {Α} Κύριε 66 Ν 2 Α Β C D L W Δ Θ Ψ 0141 0233 f' f'' 28 157 180
205 579 597 700 892 1006 1Ο10 J071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz
2
1
[Ε G Η] Lect it"· b. '· d. '· υr . "" νg'"" syr"· h. "'' cop""'"· ""'""· "'" 2 ann eth geo slaν
Cyή]''"'; Ambrose // οnιίt Ν* 33 565 it"" vg syr' cop""''· rt>o."" Augustine BJ
'2 {Β} οτι 't~ 66 ' ΝΑ Β C* D L W Ψ f'' 33 565 579 828' 892 1071 1387 112
1547 112 it'"'·b.c.d.rr2 vg cop·"·"°·"h 2· 1·,, ann eth geo slav Cyril 1'"' Theodoret; Jerome
Augustine 211 // οnιίt 66 ' C 2 Δ Θ 0233 f' (1 honιoίoteleuton) 28 157 180 205
597 700 828* 1006 1010 1241 J243 1292 J342 1424 1505 Byz [Ε G Η Ν]
Leι·ι ίt'-'-'·" Origen 1"' Chrysostom Cyril; Augustine' 1·1 BJ ΒΤΙ
9

r>

'1 C: WHm• b 2 Causal: Μ ΝJν NRSν REB NBS"' 11 Different text: AD TR // as
11 'Statement: ΜΝΑ'"' TR GNB ΝJν NRSν REBm• BJ ΒΤΙ DHH

ΤΕν'"'

35 1 Jn 3.14 36 Κύριε. ποϋ uπάγεις Jn 7.35 "Όπου ... άκολουθijσαι Jn 7.34. 36
14.Ι Μή ... καρδία Jn 14.27 3 οπου ... ίΊτε Jn 12.26; 17.24

ιeχι:

14.5·12

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ

368

όδόν 2 . 5 Λέγει αύτ<fι Θωμάς, Κύριε, ούκ οiδαμεν που ύπάγεις
πώς δυνάμεθα τΤ~ν όδον εiδέναι; 6 λέγει αύτ<fι [ό] Ίησο:Uς, 'Εγώ
εiμι ή όδος καl. ή άλήθεια καl. ή ζωή· ούδεl.ς ερχεται προς τον
πατέρα εί μη δι, έμου. 7 εi έγνώκατέ με3, καl. τον πατέρα μου
γνώσεσθε4 • και άπ' &ρτι γινώσκετε αύτον καl. έωράκατε αύτόν.
8 λέγει αύτ<fι Φίλιππος, Κύριε, δε"iξον ήμiν τον πατέρα, κα1.
άρκει ημιν. 9 λέγει αύτ<fι ό Ίησο:Uς, Τοσούτφ χρόνφ μεθ' ύμών
είμι καl. ούκ Εγνωκάς με, Φίλιππε; ό έωρακώς έμε έώρακεν τον
πατέρα· πώς σi> λέγεις, Δεiξον ήμiν τον πατέρα; 10 ού πι
στεύεις οτι έγώ έν τ<fι πατρl. καl. ό πατi~ρ έν έμοί έστιν; τα pήματα
α έγώ λέγω ύμ'iν άπ, έμαυτου ού λαλώ, ό δε πατΤ~ρ έν έμο1. μένων
ποιει τα εργα αύτου. 11 πιστεύετέ μοι οτι έγώ έν τ<fι πατρl καl. ό
πατΤ~ρ έν έμοί· είδε μή, δια τα εργα αύτα πιστεύετε 5 • 12 άμην
2

4 {Β} τiiv όδόν Ί..~ 66 ' Ν Β C* L Q W 33 579 1071 it'·' 1"' cop"'""""°·""

slaν // καί τΤ~ν όδον οϊδατε 'J-~ 66 " Α C 3 D Δ Θ Ψ 0141 f1 f1 1 28 (157 omit
καί) 180 205 565 597 700 892 1006 1010 1241 1243 1292 1342 1424 1505

Byz [Ε G Η Ν] Lect it'""•·"""· 1· 112 ·" νg syr""·"·r01 cop"''""·"'" 2 ann elh'' geo
Chrysostom Cyril''m; Ambrose Augustine
2
3
7 {C} έγνώκατέ με Ί..~ 66 (Ν D* έμέ) 579 1524 112 it1'1•·'·" '·" "q' aπn geo
11
112
Irenaeus ' ; Tertullian Noνatian Victorinus-Rome Hilary Ps-Priscillian Augustine415 Speculum // έγνώκειτέ με (Α οnιίι με) Β C (0 1 έμέ) L (W έγνώκετε) Δ Θ

0141 f' f" 28 33 157 180 205 565 597 700 892 1006 1010 1241 1243
1292 1342 1424 1505 Βγz [Ε G Η Ν Q] Lect it'"" 1" 1 vg slaν Irenaeus1"'=

ψ

Marcellus (Chrysostom) Cyril'''" Theodoret; Tertullian 112 (Faustinus) Augustine 115
NIV REB ΤΟΒ // iiγvωτέ με 1387 112
4 7 {C} γνώσεσθε 'J-Ψ' Ν D W (579 έγνώσεσθε [sic]) it'"' 1·141 cop'" •0 · " " 2 arm
geo Irenaeus'"'; Victorinus-Rome (Hilary) (Ps-Priscillian) // έγνώκειτε αν Α C 3 Δ

f1 3 28 157 180 205 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243
1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η Ν] Lect slav Irenaeus1"'"" Marcellus
Chrysostom Theodoret //αν f\δειτε Β C* (L αν είδητε by itacίsnι?) Q Ψ
(0141 f\δειτε αν) 1 33 565 (Didymus'"•) (Cyril) (έγνωκεϊτε αν or αν f\δειτε
it""'· ~ι1. 1'11 νg Tertullian 112 (Faustinus) Augustine 115 ) NIV REB ΤΟΒ // έγνώκατε
(Θ -yvώκειτε)

it'·b.c.fi2 Tertullian 112 Noνatian Augustine415 Speculum
1
5
11 {Β} πιστεύετε 1})66 · 75 Ν D L W 33 (579 πιστεύσητε) 1071 * it'""" ""· 1"
vg syr'·P·P"1 cop"'·Pb".~" 2 Cyήl 21 \ Tertullian Hilary Ambrosiaster Ambrose Au-

6 Έγι;ι ... όδός He 10.20 7 εί ... γνώσεσθr Jn 8.19 9 ό ... πατέρα Jn 12.45; Col 1.15;
He 1.3 10 έγin έν τiρ πατρί ... έστιν Jn 10.38: 14.20; 17.21 τ&. ... λαλω Jn 12.49; 14.24
ll δ1&. ... πιστεύετε Jn 10.37-38
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14.13-17

άμi~ν λέγω ύμ'iν' ό πιστεύων είς έμε τα itργα α έγώ ποιω κάκε'iνος
ποιήσει καl. μείζονα τούτων ποιήσει, οτι έγώ προς τον πατέρα
πορεύομαι· 13 καl. ο τι aν αίτήσητε έν τφ όνόματί μου τοί>το
ποιήσω, ϊνα δοξασθil ό πατi~ρ έν τφ υίφ· 14 6 έάν τι αίτήσητέ
με 7 έν τφ όνόματί μου έγώ ποιήσω.
The Promise of the

15

16

Έaν

Spiriι

άγαπατε με, τaς έντολaς τaς έμaς τηρήσετε 8 •

κάγώ έρωτήσω τον πατέρα καl. aλλον παράκλητον δώσει

ύμ'iν, ϊνα μεθ' ύμΟ:ιν είς τον αίΟ:ινα η.

17 το πνεί>μα της

άληθείας, ο ό κόσμος ου δύναται λαβε'iν, οτι ου θεωρεt αυτο
gustine // πιστεύετέ μοι Α Β Δ Θ Ψ 0141 f 1 f') 28 157 180 205 565 597 700
892 1006 1010 1071' 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Βγz [Ε F G Q] Lect it"
2
11
"· " · q syr" cop"" aπη eth geo slav Marcellus Chrysostom Cyήl ) Theodoret; PsPriscillian
0
14 {Α} include Ι'er.~e 14 (wiιh minor vaι·ianιs, buι seefoorιιoιe 7) '})66 ' ('})66')
l}.\HNBDLWΔΘΨ060f' 3 28331805797008921006107112411243

2 1
1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η Q] Leι'Ι it'· "" '· "- '·' " " ' vg syr'"" cop"· r"" "'"
eth slav Chrysostom Cyήl; Victoήnus-Rome Augustine // ίιιι·/ιιde ι>ene 14
after ποιήσω of ι•erse 13 1010 // οmίι verse 14 f 1 157 565 176' 12 1211 112
/ 1074 112 it" vgm' syr-r•' ann geo // οιιιίι by honιoiote/euιon "ίνα δοξασθΊΙ vene
13 ... ποιήσω verxe 14 0141 205 1751 / 1627 112
7 14 {Β} (see fοοtιιοιe 6) με '}) 66 75 vόd Ν Β W Δ Θ 060 f') 28 33 579 700 892
1006 1342 ΒγzΡ' [Ε Η] 1184 112 / 514 1547 / 672 / 673 112 / 813 1890 112 it'' vg
syr"·" //τον πατέρα 249 (it''2 ) Augustineω // oιnit Α D L Ψ 180 579 (1010)
1
1071 1241 1243 1292 1424 1505 Byz'' [G Q] Lect it' '""'·'·'· 4 ' vgm" cop" r""-""·
1
21
""" -''' eth s!<ιν Cyήl''m; Victoήnus-Rome Augustine -' REB
2
'ΙS{C}τηρήσετε Β L Ψ 1010 1071 /253 112 1387 112 cop'"'°'""'" ·'"' geo 2
Eusebius 112 Theodore-Heraclea Meletius Macaήus/Symeon 112 Epiphanius Chrysostom'"mm Cyή]"'m"' // τηρήσητε 1})66 Ν 060 0141 33 579 1 184 / 211 112 / 751 112
/ 101611074 112 aπη geo 1 Cyήl //τηρήσατε Α D W Δ Θ f' f' 3 28 157 180 205
565 597 700 892 10061241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η Q] Lecι
it'-""·"·'·"·'·'·"2·"" 1 vg slav Origen1"' Eusebius 112 Basil Didymus'"" Macarius/Syrneon112 Chrysostom''m Cyήl'""; Novatian Victorinus-Rome Lucit"er Ambrosiaster
Hegemonius Ambrose Jerome Augustine Speculum Ps-Vigilius

2
"" · '"

12 f:yώ ... πορεύομαι Jn 7.33; 13.1; 14.28 13 ο τι ... ποιήσω Jn 15.16: 16.23 'ίνα δυξασθfl
υίφ Jn 13.31-32; 17. Ι
15 Wsd 6.18; Jn 15. ΙΟ; 1 Jn 5.3; 2 Jn 6 16 ~άγrο ... δώσει ύμiν
Jn 14.26; 15.26; 16.7 17 το
άληθείας Jn 15.26: 16.13

...

14.18-27
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ούδε γινώσκει· ύμε'iς γινώσκετε αύτό, οτι παρ' ύμ'iν μένει 9 καl. έν
ύμ'iν εσται 9 • 18 Ούκ άφήσω ύμaς όρφανούς. ερχομαι προς
ύμaς. 19 ετι μικρον και ό κόσμος με ούκέτι θεωρε'i, ύμε'iς
δε θεωρε'iτέ με, οτι έγώ ζω καl. ύμε'iς ζήσετε. 20 έν έκείνn τη

ήμέριt: γνώσεσθε ύμε'iς οτι έγώ έν τφ πατρί μου κα1. ύμε'iς έν έμοl.
κάγώ έν ύμ'iν. 21 ό εχων τας έντολάς μου κα1. τηρ&ν αύτας
έκε'iνός έστιν ό άγαπ&ν με· ό δε άγαπ&ν με άγαπηθήσεται ύπο
του πατρός μου, κάγώ άγαπήσω αύτον καl. έμφανίσω αύτφ
έμαυτόν. 22 Λέγει αύτφ 'Ιούδας, ούχ ό Ίσκαριώτηςιυ, Κύριε,
[κα1.] τί γέγονεν οτι ήμ'i:ν μέλλεις έμφανίζειν σεαυτον καl ούχt τφ

κόσμφ; 23 άπεκρίθη Ίησους κα1. εtπεν αύτφ, Έάν τις άγαπ'Cf. με
τον λόγον μου τηρήσει, κα1. ό πατήρ μου αγαπήσει αύτον κα1.
προς αύτον έλευσόμεθα κα1. μονfιν παρ' αύτ<ρ ποιησόμεθα.
24 ό μη aγαπών με τους λόγους μου ού τηρε'i· κα1. ό λόγος ον
aκούετε ούκ εστιν έμος άλλα του πέμψαντός με πατρός.

25 Ταυτα λελάληκα ύμ'iν παρ' ύμ'i:ν μένων· 26 ό δε παρά
κλητος, το πνευμα το &γιον, ο πέμψει ό πατf~ρ έν τ<ρ όνόματί μου,
έκε'iνος ύμaς διδάξει πάντα κα1. ύπομνήσει ύμaς πάντα α εtπον
ύμ'iν [έγώ].

27 Εiρήνην άφίημι ύμ'iν, εiρήνην τΤ~ν έμf~ν δίδωμι

9 17 {C} μένει ... iίστα~ ('J.' 66' ""d Κ Α 0 1 Ε L Q Δ μεν ει) Θ Ψ Ο 141 f') 28
33'"' 157 180 205 579 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424
1505 Β.1·;.; [G Η] Leι·ι it' 1 νg'"" cop"" aπn eth geo slav Theodore-Heraclea Cyήl

Jerusaleιn

Apollinaris Didymusd"" Cyril''m; Ps-Vigilius // μενεϊ ... εσται it'"' vg
Augustine"r7//μένει ... έστιν (\}..\""' Β D* W μενει) 1 565 597
/253 1' 2 (1524 1' 2 έστιν ... μένει) it"·"·'·•·'·'·"2·4 νgm• Victorinus-Rome Lucifer
Ambrosiaster Ps-Priscillian Ambrose Augustine 117 GNB ΤΟΒ ΒΤΙ
10
22 {Α} Ίούδας. ούχ ο 'Ισκαριώτης 'J)" (ψ' οιnίι ο) Κ Α Β L W Δ Θ Ψ
0141 0233 0250 !' .f') 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010
1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Β_νz 1Ε G Η Q] Leι·ι (1859 (/ 1074 112 )
2
'Ιούδας 'Ισκαριώτης [ sic J) (it'· '"'· "· '· '· r. " · '') νg'ι. <wwι. '"' syr"· h. r• 1m" cop•""·"" aπn eth
geo s\av Cyή\ 1 'm; (Lucifer) Augustine //'Ιούδας, ούχ ο άπο Καρυώτου D
2
it" //'Ιούδας ο Κανανίτης cop~ '·'" · '"' 11 Θωμiiς syr' // Ίούδας Θωμiiς syr

cop"'

'""·"h'

...

18 ί'ρχομαι προς ύμiiς Jn 14.3, 28 19 Jn 16.16 ί'τι ... ~εωρεί Jn 7 ..lJ-34, 36 οτι
ζήσετε
Jn6.57 20Jnl0.38:14.I0-11:17.21-23 21 όrχων ... όάγαπ&νμεJn15.ΙΟ:ΙJn5.3:2Jn6
ό δi: άγαπ&ν ... μου Jn 16.27 22 ήμiν ... κύσμφ Ac 10.40-41 24 ό λόγος ... πατρός Jn 7 .16;
14.1 Ο 26 ό δf: παράκλητος ... μου Jn 14.16: 15.26; 16. 7 27 Είρήνην άφίημι ... έμήν δίδ<ομι
ύμίv Jn 16.33
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14.28-15.8

ύμiν· ού καθώς ό κόσμος δίδωσιν έγώ δίδωμι ύμiν. μη ταρασσέ

σθω ύμrον ή καρδία μηδε δειλιάτω.

28 ήκούσατε οτι έγώ εiπον

ύμiν, Ύπάγω καl. ερχομαι προς ύμας. εί ήγαπατέ με έχάρητε αν

οτιd πορεύομαι προς τον πατέρα, οτι ό πατηρ μείζων μού έστιν.

29 κα1. νυν εϊρηκα ύμiν πρl.ν γενέσθαι, 'ίνα οταν γένηται
πιστεύσητε. 30 ούκέτι πολλCι. λαλήσω μεθ' ύμ&ν, Ερχεται
γaρ ό του κόσμου aρχων· καl. έν έμοl. ούκ εχει ούδέν,
άλλ, 'ίνα γvφ ό κόσμος οτι άγαπω τον πατέρα, καl. καθώς
ένετείλατό μοι ό πατήρ, οϋτως ποιrο. Έγείρεσθε, aγωμεν έν

31

τευθεν.
Jesus the True Vine

15

'Εγώ είμι η aμπελος η άληθινη καl. ό πατήρ μου ό γεωργός

έστιν. 2 παν κλilμα έν έμοl. μη φέρον καρπον αί'ρει αύτό, καl.
παν το καρπον φέρον καθαίρει αύτο 'ίνα καρπον πλείονα φέρn.
3 ηδη ύμεiς καθαροί έστε διa τον λόγον ον λελάληκα ύμiν·
4 μείνατε έν έμοί, κάγώ έν ύμiν. καθώς το κλilμα ού δύναται
καρπον φέρειν άφ' έαυτου έaν μη μένη έν τft άμπέλφ, οϋτως ούδf.
ύμεiς έαν μη έν έμο\. μένητε. 5 έγώ είμι η aμπελος, ύμεiς τα

κλήματα. ό μένων έν έμοl. κάγώ έν αύτφ Ο'bτος φέρει καρπον
πολύν, οτι χωρ1.ς έμού ού δύνασθε ποιε'iν ούδέν.

μένn έν έμοί, έβλήθη
συνάγουσιν αύτa κα\.
7 έΟ.ν μείνητε έν έμοt
έaν θέλητε αίτήσασθε,

εξω
είς
καt
κα1.

6 έaν μήτις
ώς το κλημα κα1. έξηράνθη κα\.
το πύρ βάλλουσιν κα\. καίεται.
τΟ: ι)ήματά μου Εν ύμΊν μείνn, Ο
γενήσεται ύμ'iν. 8 έν τούτφ έδο-

"28 Causal: WH // Different text: AD TR
27 μη ... καρδία Jn 14.Ι 28 Ύπάγω ... ύμίiς Jn 14.3; 16.16. 17 πορεύομαι ... πατέρα
Jn 13. Ι; 14.12; 16.10. 17. 28; 20.17 29 Jn 13.19 30 ό ... iίρχων Jn 12.31; 16.11 31 καθώς
... ποιώ Jn 12.49; 15.10 Έγείρεσθε, iiγωμεν Μι 26.46; Mk 14.42
15.2 πίiν κλi\μα ... αϊρει αύτό Μι 3.10; 15.13 3 iiδη ύμείς καθαροί έστε Jn 13.10
4 Ro 11. 17-18; 2 Cor 3.5 μείνατε ... ύμίν Jn 6.56 5 έγώ ... κλήματα 1 Cor 12.12, 27 οίιτος
... πολύν Jn 15.16 χωρίς ... ούδέν 2Cor3.5 6 εiς ... βάλλουσιν Mt3.10; 7.19; 13.42
7 ο έάν θέλητε ... ύμίν Mk 11.24; Jn 14.13; 16.23 8 έν ... φέρητε Μι 5.16
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ξάσθη ό πατήρ μου, 'ίνα καρπον πολ-Uν φέρητε καl. γένησθε 1 έμοl.
μαθηταί. 9 καθώς ήγάπησέν με ό πατήρ, κ:άγώ ύμaς ήγάπησα·
μείνατε έν τft άγάπη τη έμη. 10 έaν τaς έντολάς μου τηρήσητε,
μενε'iτε έν τη άγάπη μου, καθώς έγώ τaς έντολaς του πατρός μου

τετήρηκα καl. μένω αύτου έν τη άγάπη.

11 Ταυτα λελάληκα ύμ'iν ϊνα ή χαρa ή έμη έν ύμ'iν

nκαl. ή

χαρa ύμ&ν πληρωθfl. 12 αϋτη έστl.ν ή έντολΤ~ ή έμή, 'ίνα
άγαπaτε άλλήλους καθώς ήγάπησα ύμaς. 13 μείζονα ταύτης
άγάπην ούδεl.ς rχει, 'ίνα τις τf~ν ψυχΤ~ν αύτου θf1 ύπερ τ&ν φίλων

αύτου.

ύμ'iν.

14 ύμε'iς φίλοι μού έστε έaν ποιilτε α έγώ έντέλλομαι
15 ούκέτι λέγω ύμaς δούλους, οτι ό δουλος ούκ: οiδεν τί

ποιεί αύτου ό κύριος ύμCις δε εϊρηκα φίλους, οτι πάντα α
Ίlκουσα παρa του πατρός μου έγvώρισα ύμ'iν. 16 ο-Uχ ύμείς με
έξελέξασθε, άλλ' έγώ έξελεξάμην ύμaς καl. rθηκα ύμCις ϊνα
ύμε'iς ύπάγητε κα\. καρπον φέρητε καl. ό καρπος ύμ&ν μένn, 'ίνα
ο τι &ν αίτήσητε τον πατέρα έν τφ όνόματί μου δφ ύμ'iν.
17 ταυτα έντέλλομαι ύμ'iν, ϊνα άγαπCιτε άλλήλους.
The World's Hatred

18 Εί ό κόσμος ύμCις μισε'i, γινώσκετε οτι έμε πρ&τον ύμ&ν
19 εί έκ του κόσμου 1lτε, ό κόσμος aν το ϊδιον

μεμίσηκεν.

έφίλει· οτι δε έκτου κόσμου ούκ έστέ, άλλ' έγώ έξελεξάμην ύμCις
έκτου κόσμου, διa τουτο μισε'i ύμCις ό κόσμος.

20 μνημονεύετε

του λόγου oiJ έγώ εtπον ύμ'iν, Ούκ tστιν δουλος μείζων του
κυρίου αύτου. εί έμε έδίωξαν, καl. ύμCις διώξουσιν· εί τον λόγον

γένησθε ~,,,,,ω Β

Θ

0250 1 565 597 it'·'"'·•·'·•·'·'·"2·"-' 1 vg
Amphilochius Chrysostom Cyril'""'"'; Augustine // γίνεσθε 579 // γενήσεσθε Ν
Α Δ Ψ 0141 0233 f' 3 28 33 157 180 205 700 892'""" 1006 1010 1071 1241
1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η] Lecι Chrysostom 112 Cyril''"'
1

8 {C}

D L

112

10 έiiν ... άγάπn μου Jn 14.15; 1Jn2.5: 5.3 11Jn17.13; 1Jn1.4 12 Jn 13.34;
1Jn3.ll, 23; 2Jn5 13 Jn ΙΟ.11; Ro5.R; 1Jn3.16 14 ύμεiς φίλοι μού έστε Lk 12.4
16 έγώ έξελεξάμην ύμίiς Jn 6. 70; 13.18 'ίνα ύμεiς ... φέρητε Jn 15.5 'ίνα ο τι . . . δίfι
ύμiν Jn 14.13. 14; 16.23
17 Jn 13.34; 1Jn3.11, 23; 2Jn 5 18 Εί ... μισεί Μι ΙΟ.22;
24.9;Mk 13.13;Lk6.22;Jn 17.14: 1Jn3.13 έμέ ... μεμίσηκενJn7.7 19 εί ... έφίλει 1 Jn4.5
οτι ... κόσμος Jn 17.14 20 Ούκ i'στιν δοϋλος ... αύτοi:> Μι ΙΟ.24; Lk 6.40; Jn 13.16
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15.21-16.4

μου έτήρησαν, κα1. τον ύμέτερον τηρήσουσιν. 21 άλλα ταυτα
πάντα ποιήσουσιν είς ύμίiς δια το ονομά μου, οτι ούκ οtδασιν

τον πέμψαντά με.

22 εί μη -ίΊλθον καl. έλάλησα αύτοις, άμαρ

τίαν ούκ εί:χοσαv- νυν δΕ: πρόφασιν ούκ έ:χουσιν περ1. της
άμαρτίας αύτων. 23 ό έμΕ: μισων καl. τον πατέρα μου μισεl.
24 είτα έ:ργα μη έποίησα έν αύτοις α ούδεl.ς &λλος έποίησεν,
άμαρτίαν ούκ εϊχοσαV" νυν δΕ: κα1. έωράκασιν καt μεμισήκασιν
και εμε και τον πατέρα μου. 25 άλλ' 'ίνα πληρωθil ό λόγος ό
έν τφ νόμφ αύτων γεγραμμένος οτι Έμίσησάν με δωρεάν.
26 'Όταν έ:λθn ό παράκλητος ον έγώ πέμψω ύμ1ν παρα του
πατρός, το πνευμα της άληθείας ο παρα του πατρος έκπορεύεται,
έκεiνος μαρτυρήσει περt έμου· 27 καl. ύμε1ς δΕ: μαρτυρε'iτε, οτι
άπ' άρχης μετ' έμου έστε.

16

Ταυτα λελάληκα ύμiν 'ίνα μη σκανδαλισθητε. 2 άποσυν

αγώγους ποιήσουσιν ύμίiς άλλ' έ:ρχεται rορα 'ίνα πίiς ό άπο
κτείνας ύμίiς δόξn λατρείαν προσφέρειν τψ θεψ. 3 κα1. ταυτα
ποιήσουσιν οτι ούκ έ:γνωσαν τον πατέρα ούδΕ: έμέ. 4 άλλα
ταυτα λελάληκα ύμ'iν 'ίνα οταν έ:λθn ή rορα αύτων μνημονεύητε

αύτ&ν 1 οτι έγώ εtπον ύμiν.

' 4 {Β} Ο:ιρα αύτ&ν μνημονεύητε αύτ&ν ~)"'"id Κ 2 Α Β Θ 0233 33 Ι 57 205
1071 syr"·h Cyril'"n // Ο:ιρα αύτ&ν μνημονεύητε Κ 1 (L μνημονεύετε) (f' 3
1547 μνημονεύσητε) it'"'· b. '·'· '· '· ,_,ι νg cop""'"' Cyprian Augustine // Ο:ιρα μνη
μονεύητε αύτ&ν Κ* Ψ 0141 1 180 597 700 (892"'ΡΡ / 866 αύτοί'>) 1010 1292
1505 Byz [Ε G Η] LecfP' iιrr2 syr"'1 cop""P' (aπn) (eth) geo slaν (Chrysostom) // Ο:ιρα μνημονεύετε αύτ&ν Δ 565 1006 1241 1243 1342 1424 LecfP'
(11016 αύτοί'>) //ώρα μνημονεύετε D* (D' μνημονεύσητε) / 524 it'·ct syr'
cop"· pho. boP'. "'' 2 (NIV) (NBS)
21 Jn 16.3 ταίιτα ... ονομά μου Μι 5. l l 22 άμαρτίαν ούκ εΪχοσαν Jn 9.4 l 23 Lk 10. 16:
5.23; Ι Jn 2.23 24 εί ... εϊχοσαν Jn 14. ι ι άμαρτίαν ούκ εϊχοσαν Jn 9.4 Ι 25 Έμίσησάν
με δωρεάν p, 35. ι 9; 69.4 26 ό παράκλητος ... έκπορεύεται Jn 14.26 27 ύμείς δ[ μαρτυρείτε
Ac 1.8; 5.32; lJn4.14 άπ" άρχiiς μετ" έμοu έστε Lk l.2; Ac 1.21·22
16.2 άποσυναγώγους ... ύμίiς Jn 9.22 3 Jn 15.21 4 ταίιτα λελάληκα ύμίν Jn 13. 19;
16.25
Ιn

16.5-14
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The Work of the Spirit

Ταυτα δε ύμίν έξ άρχης ούκ εtπον, οτι μεθ' ύμ&ν ημην.

5 νυν δε ύπάγω προς τον πέμψαντά με, καl. ούδεl.ς έξ ύμ&ν έρωτ~
με, Που ύπάγεις; 6 άλλ' οτι ταυτα λελάληκα ύμΊν ή λύπη
πεπλήρωκεν ύμ&ν τl~ν καρδίαν. 7 άλλ' έγrο τl~ν άλήθειαν λέγω
ύμΊν, συμφέρει ύμΊν 'ίνα έγrο άπέλθω. έaν γaρ μη άπέλθω, ό
παράκλητος ούκ έλεύσεται προς ύμiiς έaν δε πορευθ&, πέμψω
αυτον προς υμας. 8 καl. έλθrον έκείνος έλέγξει τον κόσμον περl.
άμαρτίας καl. περl. δικαιοσύνης καl. περl. κρίσεως 9 περl.
άμαρτίας μέν, οτι ού πιστεύουσιν είς έμέ- 10 περl. δικαιοσύνης
δέ, οτι προς τον πατέρα ύπάγω καl. ούκέτι θεωρείτέ με· 11 περl.
δε κρίσεως, οτι ό &ρχων του κόσμου τούτου κέκριται.
12 'Έτι πολλa Εχω ύμΊν λέγειν, άλλ' ού δύνασθε βαστάζειν
aρτι· 13 οταν δε ελθn έκεΊνος, το πνευμα της άληθείας,
οδηγήσει ύμiiς έν τj1 άληθεί~ πάστ~ 2 • ού γaρ λαλήσει άφ,
έαυτου, άλλ' οσα άκούσει λαλήσει καl. τα έρχόμενα άναγγελεί
ύμΊν. 14 έκεΊνος έμε δοξάσει, οτι έκ του έμο\J λήμψεται καl.

2
13 {Β} όδηγήσει ύμ&ς έν ήΊ άληθεί~ πάστ~ Κ' (Κ* omit πάστ~) L W (Θ έν
πάστ~ τn άληθεί~) 1 33 565 579 1071 itb.Ιff2 J (arm) geo(JJ Cyril 112 ; YictorinusRome (tnss"" '0 Α"'"";"') // όδηγήσει ύμ&ς είς π&σαν τήν άλήθειαν (Α Β REB
ΤΟΒ ΒΤΙ DHH τήν άλήθειαν π&σαν)ΔΘ 06801410233 f 13 28 157 180205

597 700 892'"ΡΡ l 006 1010 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η] Lect
it"'· 1 4· ' 1 eth slav (Origen) (Ps-Peter-Alexandria) Didymusduh (Macarius/Symeon)
Epiphanius (Chrysostom) Severian 3' 4 Theodore Cyril''m; Tertullian 114 Hilary 112
Ambrose Augustine 1119 Speculum Varimadum 112 // έκεΊνος ύμ&ς όδηγήσει έν
τjl άληθεί~ πάσn Ο it" (it" Severian 114 Theodoret; Tertullian 114 Noνatian Hilary 112
Ps-Priscillian Niceιa2 1.1 Augustine6119 Faustus-Milevis Leo είς π&σαν τ!~ν άλή
θειαν) // διηγήσεται ύμΊν τήν άλήθεταν πΟ.σαν it'"'·"<n νg Eusebius CyrilJerusalem (Origen 1"'; Gregory-Elvira Nicetaω docebit νοs omnia) Phoebadius
Augustine 12119 Varimadum 112 Ps-Vigilius
5 vuv ... πέμψαντά με Jn 7.33 ούδε\ς ... ύπάγεις Jn 13.36; 14.5 6 Jn 16.22 7 πέμψω ...
ύμίχς Jn 14.16, 26; 15.26 8 περί δικαιοσύνης ... κρίσεως Ac 24.25 9 οτι ού πιστεύουσιν είς
έμέ Jιι 5.38: 6.36, 64; 7.5; 10.26; 12.37 10 πρΟς ... ύπάγω Jn 13.1; 14.12. 28; 16.28; 20.17
11 ό iίρχων ... τούτου Jn 12.31; 14.30 12 !Cor3.l 13 τό ... άληθείας Jn 14.17; 15.26
όδηγήσει ... πάσn Jn 14.26; 1 Jn 2.27
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άναnελει ύμ.lν.

16.15·22

15 πάντα οσα ίiχει ό πατi~ρ έμά έστιν· διa

τούτο ε"iπον οτι έκτου έμοίJ λαμβάνει κα\. Cι..ναnελε\. ύμl.ν.
Soπow

16

Will Turn

ίηtο

Joy

Μικρον κα\. ούκέτι θεωρε'tτέ με, καl. πάλιν μικρον κα\.

οψεσθέ με 3 •

17 εtπαν ο-Ον έκτων μαθητών αύτου προς Cι..λλή

λους, Τί έστιν το\>το ο λέγει ήμ'tν, Μικρον κα\ ού θεωρε\.τέ με,
καl. πάλιν μικρον κα\ οψεσθέ με; καί, 'Όη ύπάγω προς τον

πατέρα; 18 ίiλεγον ο-Ον, Τί έστιν το\>το [ο λέγει] 4 το μικρόν; ούκ
ο1δαμεν τί λαλε\.. 19 εγvω [ό] Ίησους οτι Τ\θελον αύτον
έρωτiiν, καl ε'iπεν αύτο"iς, Περ\ τούτου ζητε\.τε μετ' Cι..λλήλων
οτι ε'iπον, Μικρον κα\. ού θεωρεl.τέ με, κα\. πάλιν μικρον καl
οψεσθέ με; 20 αμην Cι..μi,ν λέγω ύμ.lν οτι κλαύσετε κα\. θρη
νήσετε ύμε"iς, ό δe κόσμος χαρήσεται · ύμε1ς λυπηθήσεσθε, Cι..λλ'

ή λύπη ύμών είς χαρeχν γενήσεται.

21 ή γυνη οταν τίκτη λύπην

ίiχει, οτι tΊλθεν ή rορα αύτης οταν δε γεννήση το παιδίον, ούκέτι
μνημονεύει τfις θλίψεως δια τi~ν χαρeχν οτι έγεννήθη aνθρωπος

είς τον κόσμον.

22 κα\ ύμε"iς ο-Ον νυν μeν λύπην ίiχετε 5 • πάλιν

w

16 {Α} με '+-)Ηδ Ν 8 ο L
0141 0250 1071 it"·b.d.o.rr2 ,ι cop"·boP'.och 2 geo 2
Origen Chrysostom'°mm'ω //με οτι ύπάγω προς τον πατέρα (see 16.17) Α (Ν Ψ
·1

12411253 / 547 καί οτι) Δ Θ 068(0233G17731950 πατέρα μου)!'!'~ 157
180 205 565 579 597 700 1006 1010 1243 1424 Byz [Ε Η] Lect<" it'"' '·'·q νg
syrω· Ρ· h. ί""'J cop'"boJ. bnm" (aπη) eth geo' slav Chrysostorn'"" Cyril; VictorinusRome"'" Augustine //με οτι έγώ ύπάγω προς τον πατέρα (28 καί οτι) (33 καί
for Οτι) 892'"ΡΡ 1292 [ 342 1505 LecfP'· AD COp~,rι
4

18 {C}

700

892~rp

ο λέγει Ν 2 Α 8 0 2 L Δ Θ Ψ 068 0233 0250 28 33 157 180 205 597
1006 10!0 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η Ν]

Lect it'"'·'· r.' νg syΓ'· "· h copP""· bo. "h 2 eth slaν Origen Cyril''m; Ambrosiaster
1
Augustine // οιnίt ~'- 06 Ν* D* W f" 1 565 579 / 184 112 / 524 / 547 it" b. d '· " 2· '
syr<>'' cop" aπη geo EU BJ ΤΟΒ
5 22 {Β} iίχετε ~ 22 Ν* 8 C W'' Δ 0141 f' f" 28 180 205 565 579 597 700
892'"ΡΡ 1006 1010 ΙΟΊ\ 1241 1243 1292 1424 1505 Byz [Ε G Η] Leι·ι it'"' '· '·
2
2
" ·4 νg cop~·P 00 ·bo"''-"h aπη eth geo Cyril; Hilary Ambrose Augustine // εξετε ~"6
2
Ν Α Ο (L) (Ν) W"' Θ Ψ 33 157 13421184 1' 2 /5241813 112 1950 112 it•.h.d.o.r'
νg"'" copbo slaν (Chrysostom) Cyιil''"'
15
Ι

πάντα ... έστιν Jn 17.10

Th 5.3

16 Jn 14.19 21

ή γυνi] ... i'χει Is 13.8; 21.3; 26.17; Mic 4.9;

ι 6.23-27
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δf: οψομαι ύμaς, κα1. χαρήσεται ύμι:Ον ή καρδία, καt τΤ~ν χαρaν
ύμι:Ον ουδεις αϊρει 6 άφ' ύμmν. 23 κα1. έν έκείν11 τfl ήμέρςι έμf:
ουκ έρωτήσετε ουδέν. άμΤ~ν άμΤ~ν λέγω ύμ"iν, αν τι 7 αiτήσητε τον
πατέρα έν τφ όνόματί μου δώσει ύμ"iν 8 • 24 εως aρτι ουκ
fιτήσατε ουδεν έν τφ όνόματί μου· αiτε"iτε και λήμψεσθε, ϊνα

ή χαρα ύμι:Ον

nπεπληρωμένη.

1 Haνe Overcome the World

25 Ταυτα έν παροιμίαις λελάληκα ύμiv- Ερχεται ωρα οτε
ουκέτι έν παροιμίαις λαλήσω ύμiν, άλλa παρρησίςι περt του
πατρος άπαγγελι:Ο ύμ"iν. 26 έν έκείνn τn ήμέρςι έν τφ όνόματί
μου αiτήσεσθε, και ού λέγω ύμ"iν οτι έγω έρωτήσω τον πατέρα
περ\. ύμών· 27 αυτος γ(ιρ ό πατηρ φιλε"i ύμaς, οτι ύμε"iς έμε
πεφιλήκατε καt πεπιστεύκατε οτι έγω παρα [του] θεου 9 έξηλθον.
6

22 {Β} αϊρει ':)) 22 Ν Α C D 1 L Δ Θ Ψ 0141

f' f' 3 28 33 157 180 205 565

579 597 700 892'"ΡΡ I006 101Ο ΙΟΊ 1 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz
[Ν] Lect it"· '· '·" νg" slav Ps-Gregory-Thaumaturgus Macarius/Symeon Chrysostom Cyri\ 112 // aφαίρει W // aρε\ ~)' Β D* Ε G Η it'·'ur.•.•ιrrz.,ι vg''·w• cop~.pbo.
2
arrn eth Oήgen 1 " Cyήl 112 ; Cypήan Hilary Gregory-Elvira Augustine
Vaήmadum BJ ΤΟΒ ΒΤΙ DHH
7
23 {Β} iiv τι ':))5"d Β C (D* Ψ 0141 έάν τι) (D 2 οτι έάν) L it'"'·"·d.f.rr2·• νg
Oήgen Cyήl Hesychius; Hilary Ambrose Augustine // οτι ο έάν (Ν iiv) (Ν οmίι
οτι) Θ 33 1241 //ο τι (or οτι) έάν ':)..) 22 v;d (Α W iiv) 1342 (Ι 387ω iiv)
it'·'·' 1 // οτι οσα iiv Δ !' !') 28 157 180 205 565 579 597 700 892'"ΡΡ 1006
1010 1071 1243 1292 1424 1505 Byz [Ε G Η] Lecι Cypήan Ps-Vigilius'id
8 23 {C} έν τίρ όνόματί μου δώσει ύμiν ')) 22';d Α C 3 D W Θ Ψ 0141 f' 3 1 28

oo.och

(33/127l184 112 δcί~η) 157 180 565 579 597 700 892'"ΡΡ 1006 IOlO 1071
1241 ( 1243 ποιήσειfοr δώσει) 1292 1342 1424 1505 Β.νz [Ε G Η (Ν)] Lea it'·
'ur.b.c.J.r.rr2.,.,ι νg (ίt'

Augustine' 13 δοθήσεται) syf'·P· 1'-P'1 co~·"" aπn (eth) geo
slav Hesychius; Cyprian'ω Ambrose Augustine 213 Ps-Vigilius //δώσει ύμΊν έν τiρ
2
όνόματί μου ':)) 5 ';ο Ν 8 C* L Δ cop~-"-" Origen Cyήl EU BJ //δώσει ύμiν 205
3
• 27 {C} του θεου C w Δ ψ !' !" 28 157 180 205 565 597 700 892'"ΡΡ

1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G
θεου ':)..'' Ν"· 2 Α Ν Θ 33 579 176 112 geo ( θεου οι· του

Chrysostom 11
'"'·b·'·'· 1··•·'

1

νg

syr•-p.h_,,.,, arm eth slav

Oήgen 1 ";

Η]

Lect

θεου

it'·
Tertullian Hilary Ambrosiaster

22καί χαρήσετα1
καρδία ls66.14
23iίν
δώσΕΙ ύμίν Jnl4.13. 14; 15.16;
1Jn5.14-15 24 "ίνα
πεπληρωμένη Jn 15.11; 1Jn1.4
25 Τα\ιτα ... λελάληκα ύμίν
Μι 13.34; Mk 4.33-34: Jn 16.4 27 αύτος ... φ1λεί ύμ&.ς Jn 14.21, 23 έ:yώ ... έξiiλθον
Jn 3.2; 8.42; 13.3; 17.8
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16.28-17.2

έξηλθον παρa του ΠατροςΙΟ Καt έλήλυθα είς τον κόσμον·
πάλιν άφίημι τον κόσμον και πορεύομαι προς τον πατέρα.

28

Λέγουσιν οί μαθηταt αύτου, "Ιδε νυν έν παρρησίι;ι λαλεiς
και παροιμίαν ούδεμίαν λέγεις. 30 νυν οϊδαμεν οτι οlδας

29

πάντα και ού χρείαν Ε:χεις ϊνα τίς σε έρωτ<?:· έν τούτιρ πιστεύομεν
οτι άπο θεου έξηλθες. 31 άπεκρίθη αύτο!ς Ίησους, 'Αρτι
πιστεύετε;" 32 ίδο-U Ε:ρχεται ό)ρα και έλήλυθεν 'ίνα σκορπι
σθflτε εκαστος είς τα ϊδια κάμε μόνον άφητε- και ούκ: είμι μόνος,
Οτι ό πατΤ,ρ μετ' fμου εστιν. 33 ταυτα λελάληκα ύμ'iv ϊνα εν
έμο1. είρήνην Ε:χητε· έν τφ κόσμιρ θλ!ψιν Ε:χετε· άλλι.Χ θαρσε!τε,
έγώ νενίκηκα τον κόσμον.
The Prayer of Jesus

17

Ταυτα έλάλησεν 'Ιησους και έπάρας το-Uς όφθαλμο-Uς

αύτοί> είς τον ούρανον ε'iπεν, Πάτερ, έλήλυθεν ή ό)ρα· δόξασόν
σου τον υίόν, 'ίνα ό υίος 1 δοξάσn σέ, 2 καθώς Ε:δωκας αύτφ
Augustine 314 //τού πατρός (see 16.28) (Ν 1 onιit τού) Β C* D L 0141 iι• cop" ρ00.
Didymus""b Cyril; Gregory-Elvira 2π Phoebadius Jerome Augusιineι:•
Ps-Vigilius /1 α deo patre ί1 112 νg"'" Gregory-Elvira 113 Chromatius Niceta Varimadum Vigilius
ιο 28 {C} έξfιλθον παρά του πατρός 1})5 22 ΝΑ C 2 Θ 0141 f' / 11 28 157 180

"°· 1"'"2)

205 565 579 597 700 892'"PI' 1006 1010 1071 1241 1243 \292 J342 1424
1505 Byz [Ε G Η Ν] Lect (1387 112 1773 112 θεού for πατρός)// έξiΊλθον έκ τοu
πατρός Β C* L Ψ 33 eth Basil-Ancyra Cyril 1'"' (έκ οι· παρά it"""' 1" 4 νg syr<>·" ""1
arm geo slav Augustine 314 ) //παρά του πατρός Δ ίιω"· 1 ' 1 ' νg"'' Hilαry 213 (Ambrosiaster) Ambrose // omίt D W 1127 112 itb.•.rr2 νg'"' syr' Origen'"; Tertullian
Hilary 113 Chromatius Jerome Augustine 114 Varimadum Ps-Vigilius
1
1 {Β} ό υίός 'P 60 ';d Ν Β C* W 0109 itd·' ''2 coppbo Origen 112 ; Victorinus-Rome
Hilary 416 Ambrose214 Augustine 11 ιo // ό υίος σου Α D Θ 0250 1 579 it"· "''· '· '· 1· ' 1 vg
2
syr'· Ι'· "· Ρ' 1 cop'"· "''· "'" arrn geo slav Origen1'' 112 ; Hilary 211' Ambrose 11• Jerome
"31

Statemenτ:

AD

ΝΑ"''

NIV // as

τeχι:

NIV•'

28 Jn 13.3 30 οϊδαμεν ... έρωτί;< Jn 2.24-25 32 "ίνα ... άφi\τε Z<:h 13.7: Μι 26.31, 56:
Mk 14.27, 50 ούκ είμί μόνος ... έστιν Jn 8.29 33 ταύτα .. i'χητε Jn 14.27 έν τψ ... (χετε
2 Tm 3. 12 έγώ ... κόσμον ι Jn 5.4
17.Ι έπάρας ... ούρανόν Jn 11.41 έλήλυθεν η iόρα Μι 26.45: Mk 14.41: Jn 12.23: 13.Ι
δόξασυν ... σέ Jn 13.3 !-32 2 καθώς ... σαρκός Μι 28. 18
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έξουσίαν πάσης σαρκός, 'ίνα πaν ο δέδωκας α-Uτφ δώση α-Uτο'iς
ζωΤιν αίώνιον. 3 αϋτη δέ έστιν ή αίώνιος ζωΤι 'ίνα γινώσκωσιν

σΕ: τον μόνον aληθινον θεον κα1 ον aπέστειλας Ίησουν Χριστόν.
έγώ σε έδόξασα έπί της γης το εργοv τελειώσας ο δέδωκάς μοι
'ίνα ποιήσω· 5 κ:αl. νυν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρά σεαυτφ τfΙ

4

δόξη

fi

εiχον προ του τον κόσμον εtναι παρά σοί.

6 Έφανέρωσά σου το ονομα τοίς aνθρώποις οϋς εδωκάς μοι
έκτου κόσμου. σοί iΊσαν κaμοί α-Uτους εδωκας κα1. τον λόγον σου
τετήρηκ:αv.

7 νυν εγvωκαν οτι πάντα οσα δέδωκάς μοι παρa
σου είσιν· 8 οτι τά pήματα α εδωκάς μοι δέδωκα αύτοίς, και
αύτο1. ελαβον καί εγvωσαν άληθώς οτι παρά σου έξηλθον, καί
έπίστευσαν οτι σύ με aπέστειλας. 9 έγώ περί αύτών έρωτώ, ού
περί του κόσμου έρωτώ aλλά περ\ bv δέδωκάς μοι, οτι σοί είσιν,

10 καί τά έμά πάντα σά έστιν κ:αί τά σά έμά, και δεδόξασμαι έν
αύτοl:ς. 11 καί ούκέτι είμί έν τφ κόσμφ, καί αύτοί έν τφ κόσμφ
είσίν, κaγώ προς σε Ερχομαι. Πάτερ &γιε, τήρησον αύτο\Jς έν τφ
όνόματί σου φ δέδωκάς μοι 2 , 'ίνα ι1σιν ΕΥ καθώς ήμεiς.

12 οτε

ημην μετ· αύτών έγώ έτήρουν αύτο\Jς έν τφ όνόματί σου φ

Augustine' 11 " Vigilius BJ ΤΟΒ ΒΤΙ // κα\ ο υίος σου C 1 (C' οηιίt σου) L Δ Ψ
0141 f 13 28 33 157 180 205 565'"ΡΡ 597 700 892'"ΡΡ 1006 1010 1071 1241
1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η Ν] Lect itq vgm" eth (Diatessaron""")
Origen'' 112 · 1""' Didymus""' Chrysostom Cyril Theodoret; (Ambrose 114 ) Augustine11"1 Quodvultdeus Varimadum Ps-Vigilius
2
11 {Β} φ δέδωκάς μοι (~ee 17.12) i""' 1 Α Β C Δ Θ Ψ 0141f' 3 1 28 180
565"'"" 579 597 700 1006 1Ο10 1071 1241 1243 1292 1342 Byz [Ε G Η] Lect"'
arm geo 1 Athanasius Cyril 516 //o δέδωκάς μοι D* 157 14241184 112 1384 112
1751 12 1858 112 it' vgm" (ιί> or ο δέδωκάς μοι syrP 0·P'1 cop"m"·P00 · 00 ) // ιί> ίίδωκάς
μοι '}.\ 66 νω. ~ιι 7 Ν L W // οϋς δέδωκάς μοι (.1ee 17. 12 v.r.) 0 1 (Ν* συ for οϋς)
(Ν'ίίδωκάς) 205 15051387 112 1563 112 1673 112 1813 112 1859'12 /95011016 112
1 1552 112 /Λ
it""'· 1·" vg cop"'""' eth geo 2 slav Athanasius"" Cyril 116 Hesychius;
Jerome Augustine ΒΤΙ // oιnit ιί> δέδωκας ... ήμείς it'"·'·'· "2-' 1syr' cop"'' 2 Hilary
0112

3 αϋτη ... ι1εύν Wsd 15.3 Ίνα ... θεόν 1Th1.9: 1Jn5.20 4 έyώ ... yT;ςJn 13.31-32; 14.13
5 προ .. >Cόσμον ... σοί Jn 1.1 ·2: 8.58; 17.24 6 Έφανέρωσα ... >Cόσμου
Jn 17.26 8 l'yνωσαν .. eξiiλθovJn3.2; 16.30 10 τάέμάπάντασάέστινLk 15.31 τάσάέμά
Jn 16.15 11 αύτο\ έν τcp >Cόσμιρ εiσίν Jn 13.1 κάγώ ... ί'ρχομαι Jn 13.1. 3; 16.28 'ίνα ώσιν εν
... ήμεϊς Jn 10.30; 17.21: Ga 3.28
το ... ποιήσω Jn 4.34
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17.13-21

δέδωκάς μοι, και' έφύλαξα, καl ούδεlς έξ αύτrον άπώλετο εi μη ό
υίος τijς άπωλείας, 'ίνα ή γραφΊ, πληρωθft. 13 νυν δf. προς σε
ερχομαι κα1. ταί>τα λαλω έν τφ κόσμφ ϊνα Εχωσιν τΊ,ν χαρaν τΊ,ν
έμi~ν πεπληρωμένην έν έ.αυτο"iς. 14 έγώ δέδωκα αύτο"iς τον
λόγον σου καl ό κόσμος έμίσησεν αύτούς, οτι ούκ είσlν έκ του
κόσμου καθώς έγώ ούκ είμl έκτου κόσμου 4 • 15 ούκ έρωτrο ϊνα
aρnς αύτο-Uς έκ του κόσμου, άλλ' 'ίνα τηρήσnς αύτο-Uς έκ του
πονηροί>. 16 έκ τοί> κόσμου ούκ είσlν καθώς έγώ ούκ είμl έκ
του κόσμου. 17 άγίασον αύτο-Uς έν τη άληθεί<!· ό λόγος όσος
άλήθειά έστιν. 18 καθώς έμf. άπέστειλας εiς τον κόσμον, κάγώ
άπέστειλα αύτο-Uς είς τον κόσμον· 19 κα1. ύπf.ρ αύτων έγώ

άγιάζω έμαυτόν, 'ίνα ώσιν κα1. αύτοl ήγιασμένοι έν άληθεί<f.

20 Ού περl τούτων δf. έρωτω μόνον, άλλa καl περl. των
πιστευόντων δια του λόγου αύτων είς έμέ, 21 ϊνα πάντες εν
ώσιν, καθώς σύ, πάτερ, έν έμο1. κάγώ έν σοί, 'ίνα κα1. αύτο1. έν
ήμi:ν ώσιν 5 , 'ίνα ό κόσμος πιστεύn οτι σύ με άπέστειλας.

1
· 12 {Β} φ δέδωκ:άς μοι, κ:αί (see 17.11) (Ν 2 ofor φ) Β (C* W iίδωκ:άς) L 33
579 (l 211 112 σmίι καί) syr""' cop~"'".p00.oo.""h 2 aπn geo' Cyril // οϋς δέδωκάς μοι
Α (C' Ν< iίδωκας) (Ν* καί οϋς) D Δ Θ Ψ 0141 f' f'' 28 157 180 205 565'"ΡΡ
597 700 (892'"ΡΡ μοι, καί) 1006 1Ο10 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505
Byz [Ε G Η] Lec/ it'""'-•-'·'·'·"2·•·' 1 νg (ίr' Hilary μοι, κ:αί) syr"·h eth geo 2 slaν
Origen'" Didymus Ps-Justin; Victorinus-Rome Ambrosiaster Jerome Petilianus
Augustine ΒΤΙ // καί ;p 66 • ('J.) 66' mutilated) Ν* (syr')
• 14 {Α} καθώς έγώ ούκ είμί έκτου κόσμου IJ) 60 166<1 Ν 2 (Ν* σrιιίι έγώ) Α Β C
L w Δ Θ ψ 0141 f' !1' 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892'"ΡΡ (1006
1241 1243 ούκ είμ ί after κόσμου) 1010 1071 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G
2
Η Ν] LecfP•.AD (Lecl" ούκ: είμί after κόσμου) it'·'"'·r.r'2·• νg syr"·h·P"1 cop''-'"'"'""""h
aπn eth geo slaν Origen'" Chrysostom Cyril; Ambrose Jerome Augustine // omίl
(bγ hoιnoίoιeleuron) IJ) 66 ' D / 13 / 253 / 547 it•·'·•·'-' 1 syr'
5 21 {Β} ώσιν 'J.)66 •id Β C* D W / 547 iι•·•·•·•·•·" 1 > νg"'' syr' cop"·P"°· 00"''·"" 2 arm
geo Eusebius 112 ; Cyprian Hilary516 Vigilius // eν ώσιν ΝΑ C 1 L Δ Θ Ψ 0141 f1
11
/
28 33 157 180 205 565 579 597 700 892'"ΡΡ 1006 1010 )071 1241 J243

12 ούδε\ς ... άπώλετο Jn 6.39; 18.9 ούδε\ς
πληpωθji Ps 41.9; !09.4. 5. 7. 8
άπωλείας 2 Th 2.3 13 ταuτα λαλiiι ... έαυτοϊς Jn 15.11: Ι J n 1.4 14 ό ... είσ\ν έκτου
κόσμου Jn 15.18-19 έγώ ούκ ... κόσμου Jn8.23
15 'ίνα ... πονηροiJ Mt6.13; 2Th3.3;
1 Jn 5.18 18 Jn 20.21 20 Ού ... έpωτiiι μόνον Jn 17.9 21 'ίνα ... Εν ώσιν Ga 3.28 καθώς ...

ό

...

κάγώ έν σοί

Jn l0.38
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22 κάγώ τΤ~ν δόξαν Ίlν δέδωκάς μοι δέδωκα αύτο'iς, ϊνα ώσιν εν
καθώς ήμεΊς εν· 23 εγώ εν αύτο'iς κα1. σ-U εν εμοί, ϊνα ώσιν
τετελειωμένοι είς εν' 'ίνα γινώσκτ~ ό κόσμος οτι σύ με άπέστειλας
κα1. ήγάπησας6 αύτο-Uς καθώς εμε ήγάπησας. 24 Πάτερ, ο

δέδωκάς μοι 7 , θέλω 'ίνα οπου είμ1. έγώ κάκε'iνοι ώσιν μετ' εμου,
'ίνα θεωρ&σιν τf~ν δόξαν τΤ~ν εμήν, Ίlν δέδωκάς μοι οτι ήγάπησάς
με προ καταβολfjς κόσμου. 25 πάτερ δίκαιε, κα1. ό κόσμος σε

ούκ ίίγνω, εγώ δέ σε ίίγνων' και ο-bτοι ίίγνωσαν οτι σύ με
άπέστειλας

26 κα1. εγvώρισα αύτο'iς το ονομά σου και γνω

ρίσω, ϊνα ή άγάπη ilν ήγάπησάς με εν αύτο'iς η κάγώ εν αύτο'iς.
The Betrayal and
(Μι

18

Aπest

of Jesus

26.47-56; Mk 14.43-50; Lk 22.47-53)

Ταυτα είπών 'lησους εξηλθεν σ-Uν το"iς μαθητα'iς α1>του

πέραν του χειμάρρου του Κεδρών οπου iΊν κfjπος, είς ον είσflλθεν
αύτος κα1. οί μαθητα1. αύτου. 2 nδει δε κα1. 'Ιούδας ό παρα
διδο-Uς αύτον τον τόπον, οτι πολλάκις συνήχθη 'lησους εκε'i μετa

των μαθητ&ν αύτου.

3 ό ο-δν 'Ιούδας λαβών τΤ~ν σπε'iραν κα1. εκ

1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η Ν] Lect it""'·'·q vg syr" h.ροι cop00 eth slav
Clement Origen"· 1" Eusebius 112 Athanasius Basil Gregory-Nyssa Didymus Evagήus Cyήl; Hilary 116 Ambrose Jerome Augustine Vaήmadum•··•
6
23 {Α} ήγάπησας Ν Β C L W Δ Θ Ψ f' f' 3 33 157 180 205 565 597 700
1006 1010 1071 1241 1292 1342 1505 Byz [Ε G Η Ν] Lect ίt<·'·'• vg syr"""
cop'"· Ρ""· ""'' slav Clement Eusebius Gregory-Nyssa Cyήl; Ambrose Jerome 112
Αugustίne//ήγάπησα D ΟΙ41892'"ΡΡ1243 1424 /387 112 /1016 112 /1552'π
1
it'· '"'· "· •. ' vg'"" syr"· h. '''"" cop"""' aπn eth geo Chrysostom; Jeromeω
7
24 {Β} ο δέδωκ:άς μοι 1})60 Ν Β D W 579 it" syr'·'"' cop 00 11 οϋς δέδωκάς μοι
(Α iίδωκ:ας) C L Δ (Θ ο\ι) Ψ 0141 f1 f' 3 28 33 157 180 205 565 597 700
892'"" 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 B_vz [Ε G Η Ν] Lect
it"· '"'· h. '· '· 1· <qι. ' 1 vg syr"· h cop"'· pbu aπn eth geo 2 slav (Clement) Eusebius Basil Cyήl
Hesychius; Cypήan Hilary Ambrosiaster 113 Ambrose 314 Augustine9118 ΒΤΙ?
DHH? // oιnit Oήgen'" Orsiesius'": Ambrosiaster213 Ambrose 114 Chromatius
Augustine911 " Yaήmadum Cassiodorus
22 "ίνα ... ήμείς Εν Jn 17.11 24 θέλω ... έμο\J Jn 12.26 "ίνα θεωρ&σιν ... έμήν Jn 1.14 τf~ν
... κόσμου Jn 17.5 25 ό ... iiγνω Jn 1.10; 8.55 έγο' ... [γνων Μι 11.27; Lk !0.22;
Jn 8.55 26 ,"-γνώρισα ... σου Jn 17 .6
18.1 Μι 26.36; Mk 14.32 2 πολλάκις ... αύτοiJ Lk 21.37; 22.39 3 έκτων άρχιερέων ...
ύπηρέτας Jn 7.32, 45
δόξαν
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18.4-13

τών άρχιερέων κα1. έκ των Φαρισαίων ύπηρέτας ί::ρχεται έκεί

μετα φανών κα1. λαμπάδων κα1. οπλων. 4 Ίησοί:ις ο-δν είδcΩς
πάντα τa έρχόμενα έπ' αύτον έξΤ]λθεν καl. λέγει αύτο'iς, Τίνα
ζητε'iτε; 5 άπεκρίθησαν αύτφ, Ίησοί:ιν τον Ναζωρα'iον. λέγει
αύτοίς, 'Εγώ εiμι 1 • είστήκει δf: καt 'Ιούδας ό παραδιδο-Uς αύτον

μετ' αυτων. 6 ώς ο-δν εiπεν αύτο'iς, 'Εγώ είμ ι, άπfjλθον είς τα
όπίσω κ:αl. επεσαν χαμαί. 7 πάλιν ο-δν έπηρώτησεν αύτούς,
Τίνα ζητείτε; οί δε ε'tπαν, Ίησοί:ιν τον Ναζωραίον. 8 άπεκρίθη
Ίησοί:ις, Ε1:πον ύμίν οτι έγώ εiμι. εί ο-δν έμf: ζητείτε, aφετε
τούτους ύπάγειν· 9 ϊνα πληρωθil ό λόγος ον εiπεν οτι Οϋς
δέδωκάς μοι ούκ: άπώλεσα έξ αύτών ούδένα. 10 Σίμων ο-δν
Πέτρος εχων μάχαιραν εϊλκ:υσεν αύτΤ~ν κ:α1. επαισεν τον του

άρχιερέως δοί:ιλον κ:αt άπέκ:οψεν αύτοί:ι το ώτάριον το δεξιόν· liν
δε ονομα τφ δούλφ Μάλχος. 11 ε'tπεν ο-δν ό Ίησοί:ις τφ Πέτρφ,
Βάλε τiiv μάχαιραν είς τi~ν θήκ:ηv- το ποτήριον ο δέδωκ:έν μοι ό
πατi~ρ ού μη πίω αύτό;
Jesus before the High
(Μι

Priesι

26.57-58; Mk 14.53-54; Lk 22.541

12 Ή ο-δν σπείρα καt ό χιλίαρχος κ:αl. οι υπηρέται τών
13 2 κα1.

'Ιουδαίων συνέλαβαν τον Ίησοί:ιν κα1. εδησαν αύτον

'5 {C} 'Εγώ είμι. ςpw Ο 12531751 it"·<·' 1 syr'"''"" cop•"" Origen•'"'"; Augustine'16 Quodvultdeus // ό ΊησοίJς, Έγώ είμι. (Ν οιnίι ό) Α C L W Δ Θ Ψ 0141

0250 !' Γ·' 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892'"'' 1006 1010 1071 1241
2
1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Ν] Leι·t it'"' '· '·" νg syr"· '· '"''''""' cσρ~- ""· "'
anη eth" geo slav Diatessaron•πn Cyril; Augustine 216 //'Εγώ είμι ΊησοίJς. Β (it'
Ego sιιnι. le.~us auteιn) Ambrose
2
13-27 {Α} verse.1 13-27 ίn thί.1 sequence 'Ρ(,{' 66 Ν Α Β C Ο (0'"'' ver.ies
14-27) L W Δ Θ Ψ 0141 025Ον;d f' f' 3 28 33 157 180 205 565 579 597 700
892'"•• 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G"'PP Ν] Lect
it'· ""'· •. '·'·η'. q. ' 1 νg syr'" 1'· •"'"'" cσρ~- pbn. 00 • " ' 2 arm eth geo slav Chrysostom Cyril 1"";
Augustine // verses 13, 24, 14-15, 19-23, 16-18, 25b-27syr'11veπ·es13, 24,
14-23, 24 (.~econd tίιne), 25-27 1195 syr""'"'"'"" Cyril"'"'"' 11 verses 13α, 24,
/3/J-23, 24 (secoιιd tiιne), 25-27 225
9 Jn 6.39; 17.12 10 Σίμων ... μάχαιραν Lk 22.36, 38 11
26.39; Mk 10.38; 14.36; Lk 22.42 13 Lk 3.2: Jn 18.24

το ιτυτήριον

...

αύτό Μι

20.22;
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ilγαγον προς 'Άνναν πρώτον· 1lν γ?:ι.ρ πενθερος τοί> Καϊάφα, ος 1lν
άρχιερε-Uς του ένιαυτοί> έκείνου· 14 1lν δε Καϊάφας ό συμβου
λεύσας τοi:ς Ίουδαίοις οτι συμφέρει ενα aνθρωπον άποθανε'iν
ύπερ του λαοί>.
Peter"s Denial of Jesus
(Mt 26.69-70: Mk 14.66-68: Lk 22.55-57)

15 Ήκολούθει δε τφ Ίησοί> Σίμων Πέτρος καl. aλλος μαθη
τής. ό δε μαθητf~ς έκε\νος Τ1ν γνωστος τφ άρχιερεί καl συνεισ
ηλθεν τφ Ίησοί> είς τi~ν αύλi~ν του άρχιερέως,

16 ό δε Πέτρος

είστήκει προς τη θύρ~ εξω. έξηλθεν οi>ν ό μαθητf~ς ό aλλος ό
γνωστος του άρχιερέως και εiπεν τn θυρωρφ καl είσήγαγεν τον
Πέτρον. 17 λέγει οi>ν τφ Πέτριρ ή παιδίσκη ή θυρωρός, Mii καl
συ έκτων μαθητών εi του άνθρώπου τούτου; λέγει έκε\νος, Ούκ
είμί.

18 είστήκεισαν δε οί δούλοι καl. οί ύπηρέται άνθρακι?:ι.ν

πεποιηκότες, οτι ψί>χος 1lν, καl έθερμαίνοντο· 1lν δε καl. ό Πέτρος
μετ' αύτ&ν έστώς κα1. θερμαινόμενος.
The High Priest Questions Jesus
(Μι

26.59-66: Mk 14.55-64: Lk 22.66-71)

19 Ό οi>ν άρχιερε-Uς ήρώτησεν τον Ίησοί>ν περl τ&ν μαθητών
αύτοί> κα1. περl. της διδαχi'ις αύτοί>. 20 άπεκρίθη αύτφ 'Ιησούς,
'Εγώ παρρησί~ λελάληκα τφ κόσμιρ, έγώ πάντοτε έδίδαξα έν
συναγωΎil καl. έν τφ ίερφ, οπου πάντες οί Ίουδα'iοι συνέρχονται,
καl έν ιφυπτφ έλάλησα ούδέν. 21 τί με έρωτ~ς; έρώτησον τοi:ις

άκηκοότας τί έλάλησα αύτοίς ϊδε οtτοι οϊδασιν α εiπον έγώ.

22 ταί>τα δε αύτοί> είπόντος εiς παρεστηκώς τ&ν ύπηρετ&ν
εδωκεν pάπισμα τφ Ίησοί> είπών, Οϋτως άποκρίνη τφ άρχιε
ρεΊ; 23 άπειφίθη αύτφ Ίησοί>ς, Εί κακώς έλάλησα, μαρτύρη
σαν περl του κακου· εί δε καλώς, τί με δέρεις; 24 άπέστειλεν

οi>ν αύτον ό 'Άννας δεδεμένον προς Καϊάφαν τον άρχιερέα.

13-14 Καϊάφα ... λαοi) Jn 11.49-51 15 Σίμων ... μαθητής Jn 20.3 15-16 συνεtσfiλθεν
... Πέτρον Μι 26.58: Mk 14.54: Lk 22.54-55 17 Μή καί σύ ... Ούκ είμί Jn 18.25 20 Έγώ
παρρησίι;ι: ... κόσμφ Jn 7.26 i::yώ πάντοτε ... ίερiρ Μι 4.23; 26.55: Jn 6.59; 7.14 22 Ac 23.2
[δωκεν ... Ίησοϋ Jn 19.3 24 Lk 3.2; Jn 18.13
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18.25-36

Peter Denies Jesus Again
(Μι

26.71-75: Mk 14.69-72: Lk 22.58-62)

25 ';Ήν δf: Σίμων Πέτρος έστώς και θερμαινόμενος. εtπον ο-δν
αύτφ, Μη και συ έκτων μαθητων αύτο\:ι εt; ήρνήσατο έκε'iνος
και εiπεν' Ούκ είμί. 26 λέγει εlς έκτων δούλων του άρχιερέως,
συγγενης rον σb άπέκοψεν Πέτρος το ώτίον, Ούκ έγώ σε εtδον έν
τφ κήπφ μετ' αύτο\:ι; 27 πάλιν ο-δν ήρνήσατο Πέτρος, και
εύθέως άλέκτωρ έφώνησεν.
Jesus before Pilate
(Μι

27.1-2. 11-14: Mk 15.1-5: Lk 23.1-5)

28 'Α.γουσιν ο-Όν τον Ίησουν άπο του Καϊάφα είς το πραι
τώριον· Ίlν δf: πρωί· και αύτοl. ούκ είσήλθον είς το πραιτώριον,
'ίνα μη μιανθωσιν άλλα φάγωσιν το πάσχα. 29 έξηλθεν ο-δν ό
Πιλίiτος εξω προς αύτους κ:αι φησίν, Τίνα κατηγορίαν φέρετε

[κ:ατa] του άνθρώπου τούτου; 30 άπεκρίθησαν κ:αt εiπαν
αuτφ, Ei μη Ίlν σbτος κακον ποιων 3 , ούκ &.ν σαι παρεδώκαμεν
αυτον. 31 εtπεν ο-δν αύτο'iς ό Πιλίiτος, Λάβετε αύτον ύμε'iς και
κ:ατa τον νόμον ύμων κρίνατε αύτόν. εlπον αύτφ οί Ίουδα'iοι,
Ήμ'iν ούκ εξεστιν άποκτε'iναι ούδένα·

32 'ίνα ό λόγος του

Ίησου πληρωθil ον εtπεν σημαίνων ποίφ θανάτφ ημελλεν
άποθνfισκειν. 33 Εiσήλθεν ο-δν πάλιν είς το πραιτώριον ό
Πιλατος και έφώνησεν τον Ίησουν και εiπεν αύτφ, Συ εi ό
βασιλευς των 'Ιουδαίων;

34

άπεκ:ρίθη Ίησους, Άπο σεαυτου

συ τουτο λέγεις η &.λλοι εiπόν σοι περι έμου; 35 άπεκρίθη ό
Πιλίiτος, Μήτι έγώ Ίουδα'iός είμι; το εθνος το σον και οί

άρχιερε'iς παρέδωκάν σε έμοί· τί έποίησας;

36 άπεκρίθη Ίη-

'30 {Β} κακον ποι&ν Ν 2 (Ν* κακον ποιήσας) Β L W it< // κακοπο1&ν C* Ψ
33 it'·ι'ι 1 Cyril 112 //κακοποιός Α C 3 D"'"P Δ Θ 087 0141 f' f') 28 157 180 205
565 579 597 700 892'"ΡΡ 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505
Byz [Ε G Η Ν] Lect itb· '· r. rr2." vg slav Asterius Chrysostom Cyril 112 ; Augustine
25 εtπον ... είμί Jn 18.17 26 συγγενf~ς ... ώτίuν Mt 26.5 Ι: Mk 14.47; Lk 22.49-50;
Jn 18.10 Ούιc έγώ σε εtδον
μετ' αύτοiJ Jn 18.1
27 Μι 26.34; Mk 14.30; Lk 22.34:
Jn 13.38 31Jn19.6-7 Λάβετε αύτον ύμεiς Jn 19.6 Λάβετε ... ιcρίνατε αύτόν Ac 18.15
32 Μι 20.19; 26.2; Jn 3.14; 8.28; 12.33 35 το (θνυς ... i:μοί Jn 1.11
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σους, Ή βασιλεία ή εμη ουκ rστιν ΕΚ του κόσμου τούτου· εί ΕΚ

του κόσμου τούτου ΤΊν ή βασιλεία ή εμή, οί ύπηρέται οί Εμοl
fιγωνίζοντο [aν] ϊνα μη παραδοθώ τοίς Ίουδαίοις νυν δε ή

βασιλεία ή εμη ουκ εστιν εντευθεν. 37 εiπεν ο-δν αυτφ ό
Πιλaτος, Ούκουν βασιλεύς ε'i σύ; άπεκρίθη ό Ίησους, Σύ λέγεις
οτι βασιλεύς εiμι.• εγω είς τουτο γεγέννημαι καl είς τουτο
ελήλυθα είς τον κόσμον, 'ίνα μαρτυρήσω τft aληθείςι· πaς ό
ων ΕΚ της άληθείας άκούει μου της φωνης. 38 λέγει αυτφ ό
Πιλiiτος, Τί εστιν aλήθεια;
Jesus Sentenced to Die
(Μι

27. Ι 5-31: Mk

Ι 5.6-2Ω:

Lk 23.13-25)

και τουτο είπών πάλιν εξηλθεν προς τούς 'Ιουδαίους καl λέγει
αυτοίς, Έγώ ουδεμίαν εύρίσκω εν αυτφ αίτίαν. 39 rστιν δε
συνήθεια ύμίν ϊνα Ενα άπολύσω ύμίν Εν τφ πάσχα· βούλεσθε

ο-\)ν άπολύσω ύμl:ν τον βασιλέα τών 'Ιουδαίων; 40 εκραύγα
σαν ο-\)ν πάλιν λέγοντες, Mii τουτον άλλλ τον Βαραββaν. ΤΊν
δε ό Βαραββaς ληστής.

19

Τότε ο-\)ν rλαβεν ό Πιλaτος τον 'Ιησουν καl εμαστίγωσεν.

2 και οί στρατιώται πλέξαντες στέφανον εξ άκανθών επέθηκαν
αυτου τn κεφαλft και ίμάτιον πορφυρουν περιέβαλον αυτον

3 και Τ\ρχοντο προς αύτον και rλεγον, Χαίρε ό βασιλεύς τών
'Ιουδαίων· καl εδίδοσαν αυτφ pαπίσματα. 4 Και εξηλθεν
πάλιν rξω ό Πιλδ.τος και λέγει αυτοίς, "Ιδε aγω ύμίν αυτον
rξω, ϊνα γνώτε οτι ουδεμίαν αίτίαν εύρίσκω εν αυτφ. 5 εξηλ
θεν ο-\)ν ό Ίησους rξω, φορών τον άκάνθινον στέφανον και το
πορφυρουν ίμάτιον. και λέγει αυτοίς, Ίδού ό aνθρωπος. 6 οτε
σον ε'tδον αυτον οί άρχιερεϊς και οί ύπηρέται Εκραύγασαν
λέγοντες, Σταύρωσον σταύρωσον. λέγει αυτοίς ό Πιλaτος,

'37 Question:

ΝΑ'"'

WH"''

37 έ:yώ ... φωνίjς 1Tm6.13 Ίνα ... άληθεί~ Jn 3.32-33 πίiς ... φωνfiς Jn 8.47: 1Jn4.6
40Ac3.14
19.2 ίμάτιον ... αύτί~ν Lk 23.11 3 έδίδοσαν αύτίfι pαπίσματα Jn 1R.22 4 Lk 23.4;
Jn 18.38
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ι 9.7.ι7

Λάβετε αύτον ύμείς κα1 σταυρώσατε· έγώ γaρ ούχ εύρίσκω έν

αύτ<ρ αίτίαν. 7 άπεκρίθησαν αύτφ οί ΊουδαΊοι, Ήμε"iς νόμον
εχομεν κα1. κατa τον νόμον όφείλει άποθανεΊν, οτι υίον θεού
έαυτον έποίησεν.

8 'Ότε ο{Jν ilκουσεν ό Π ιλδ:τος τούτον τον λόγον, μaλλον
9 και είσίlλθεν είς το πραιτώριον πάλιν καt λέγει τφ

έφοβήθη,

Ίησοίι, Πόθεν εt σύ; ό δΕ: 'Ιησούς άπόκρισιν ούκ εδωκεν αύτφ.
10 λέγει ο{Jν αύτφ ό Πιλάτος, Έμο1. o-U λαλεΊς; ούκ οiδας οτι
έξουσίαν εχω άπολίισαί σε καt έξουσίαν εχω σταυρ&σαί σε;

11 άπεκρίθη [αύτφ] Ίησοίις, Ούκ εiχες έξουσίαν κατ' έμοίι
ο-Uδεμίαν εί μη ήν δεδομένον σοι &νωθεν· διa τούτο ό παραδούς
μέσοι μείζονα άμαρτίαν εχει. 12 έκ τούτου ό Πιλaτος έζήτει
άπολίισαι αύτόν· οί δΕ: Ίουδα"iοι έκραύγασαν λέγοντες, Έaν

τούτον άπολύσnς, ούκ εi φίλος του Καίσαρος πας ό βασιλέα
έαυτον ποιών άντιλέγει τφ Καίσαρι.

13 Ό ο{Jν Π ιλaτος άκούσας τών λόγων τούτων Τ\γαγεν εξω τον
Ίησοίιν κα1. έκάθισεν έπ1. βήματος είς τόπον λεγόμενον Λιθό

στρωτον, Έβραϊστ1. δΕ: Γαββαθα. 14 -ίΊν δΕ: παρασκευf~ του
πάσχα, οορα ήν ώς i::κτη. κα1. λέγει τοΊς Ίουδαίοις, "Ιδε ό βασιλε-Uς

ύμών.

15 έκραύγασαν ο{Jν έκεΊνοι, Άρον άρον, σταύρωσον

αύτόν. λέγει α-Uτοίς ό Πιλδ:τος, Τον βασιλέα ύμών σταυρώσω;
άπεκρίθησαν οί άρχιερε"iς, Ούκ εχομεν βασιλέα εί μη Καίσαρα.

16 τότε ο{Jν παρέδωκεν αύτον αύτοΊς 'ίνα σταυρωθfl.
The
(Μι

Crucifιxion

of Jesus

27.32-44; Mk 15.21-32; Lk 23.26431

Παρέλαβον 1 ο{Jν τον Ίησοίιν 1, 17 κα1. βαστάζων έαυτφ τον
σταυρον έξηλθεν είς τον λεγόμενον Κρανίου Τόπον, ο λέγεται
'16 {Β} Παρέλαβον ... Ίησουν Β L Ψ 0141 33 ίt'·'"'-~·'·'-π2 ·"-' 1 (syr'"''"")
cop00 (eth) Cyrilι"" // Παρέλαβον ... Ίησο\Jν καl flγαγον (Α άπήγαγον) D'"PP Δ
Θ 28'"ΡΡ 157 (18Οiiγαγον είς το πραιτώριον) 892'"ΡΡ ιοιο !071 1241 1243
1292 1342 1424 1505 Byz [Ε Η] 1127 /AD it' νg""' (it" νg Augustine άπήγαγον)
6 Λάβετε αύτον ύμείς Jn 18.31

7 Lv 24.16 'Ημείς ... άπυθανείν Jn 18.31 υίον .

έποίησεν Jn5.18; ΙΟ.33
9 ό ... αύτψ Mt26.62-63; 27.12, 14; Mk 14.61; Lk23.9
11 Ούκ ... iίvω\jεv Jn 10.18; Ro 13.Ι 12 πiiς ... ποιών Lk 23.2; Jn 18.37; Ac 17.7

19.18-26
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Έβραϊστl Γολγοθα, 18 οπου αύτον έσταύρωσαν, καl μετ'
αύτου aλλους δύο έντεί>θεν και έντε\Jθεν, μέσον δΕ: τον Ίη
σουν. 19 [γραψεν δΕ: καl τίτλον ό Πιλaτος καl [θηκεν έπl του

σταυροί>· l'iν δΕ: γεγραμμένον· Ίησοί>ς ό Ναζωραtος ό βασιλε-Uς
των 'Ιουδαίων. 20 τοί>τον ο-δν τον τίτλον πολλοl άνέγνωσαν
των 'Ιουδαίων, οτι έγγUς l'iν ό τόπος της πόλεως οπου έσταυρώθη
ό Ίησους και l'iν γεγραμμένον 'Εβραϊστί, 'Ρωμαϊστί, 'Ελληνιστί.
21 [λεγον ο-δν τφ Πιλάτφ οί άρχιερεί:ς των 'Ιουδαίων, Μfι γράφε,
Ό βασιλε-Uς των 'Ιουδαίων, άλλ' οτι έκεί:νος εiπεν, Βασιλεύς είμι
των 'Ιουδαίων.

22 άπεκρίθη ό Πιλaτος, 'Ό γέγραφα, γέγραφα.
23 Οί ο-δν στρατιωται, οτε έσταύρωσαv τον Ίησοί>ν, ίfλαβον

τa ίμάτια αύτου και έποίησαν τέσσαρα μέρη, έκάστφ στρατιώτη

μέρος, καl τον χιτωνα. l'iν δΕ: ό χιτών aραφος, έκτων aνωθεν
ύφαντος δι' ολου. 24 εtπαν ο-δν προς άλλήλους, Μfι σχίσωμεν
αύτόν, άλλa λάχωμεν περl αύτου τίνος εσται· 'ίνα ή γραφfι
πληρωθfj [ή λέγουσα] 2 •

Διεμερίσαντο τα ίμάτιά μου έαυτο1ς
καi έπi τον ίματισμόν μου [βαλον κλi)ρον.
Οί μΕ:ν ο-δv στρατιωται ταί>τα έποίησαν. 25 είστήκεισαν δε
παρa τφ σταυρφ του Ίησου ή μήτηρ αύτου καl ή άδελφfι της
μητρος αύτου, Μαρία ή του Κλωπa και Μαρία ή Μαγδαληνή.

26 Ίησους ο-δν ίδών τfιν μητέρα κα1. τον μαθητfιν παρεστωτα ον

syr" ' (Chrysostom''"') // Οί δε παραλαβόντες τον ΊησοiJν άπήγαγον ςp60vid
(Ν 2 παραλαβόντες ο-Uν ancl iiγαγον αύτόν) (Ν* λαβόντες αnι/ iiγαγον αύτόν)
Ν W (f' 205 565 597 αύτόν /or τον ΊησοiJν) 579 it'" (aπn) (geo) (slaν) // Οί δ(
παραλαβόvτες αύτον ί\γαγον κ:αί έπέθηκ:αν αύτίρ τον σταυρόν f" (Origen) //
παραλαβόντες ... "lησοiJν άπήγαγον είς το πραιτώριον 700 1006 (Lea ηγα
γον) (syrr• 1" " )
224 {C} ή λέγουσα Ί.'>"""d Α D'"PP L W Θ Ψ 0141 f' f" 28'""" 33 157 180

205 565 579 597 700 892'"ΡΡ 1006 1010 1071 1241 124) 1292 1342 1424
1505 By~ [Ε Η Ν j Lecr it''"'- '· • νg syr" ' cop'"'""·"" arm eth slaν Eusebius Cyril 1"";
Augustine // onιit Ν Β ίι•· "·' '· rr'. ' 1 cop"'""· •""· ~• 2 geo Ps-Athanasius REB EU BJ
NBS

..

ΤΟΒ

24 Δ~εμερίσαvτο ... κ-λijpov Ps 22. 18
ήγάπα Jn 13.23: 20.2: 21.7. 20

25 Mt 27.55-56: Mk 15.40-41: Lk 23.49

26 τον
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19.27-))

ήγάπα, λέγει ή1 μητρί, Γύναι, ϊδε ό υίός σου. 27 εiτα λέγει τφ
μαθητn, "Ιδε ή μήτηρ σου. κ:αί άπ' έκ:είνης της iόρας ελαβεν ό
μαθητJ~ς αύτΤ~ν είς τα ϊδια.
The Death of Jesus
(Μι

27.45-56: Mk 15.33-41: Lk 23.44-49)

28 Μετα τοί'>το είδrος ό Ίησοί'>ς οτι 1lδη πάντα τετέλεσται,a
'ίνα τελειωθil ή γραφή, λέγει, 0 Διψώ. 29 σκ:εί'>ος εκ:ειτο οξους
μεστόν· σπόyyον ο{Jν μεστον του οξους ύσσώπφ περιθέντες 3
προσήνεγκ:αν αύτου τφ στόματι. 30 οτε ο{Jν ελαβεν το οξος
[ό] Ίησοί'>ς εiπεν, Τετέλεσται, κ:αί κ:λίνας τi~ν κ:εφαλΤ~ν παρέ
δωκ:εν το πνεί'>μα.
The Piercing of Jesu,;' Side

31 Οί ο{Jν Ίουδα'tοι, έπε1. παρασκ:ευi~ ην, 'ίνα μη μείνη έπί του
σταυροί'> τα σώματα έν τφ σαββάτφ, ην γαρ μεγάλη ή ήμέρα
έκ:είνου του σαββάτου, ήρώτησαν τον Πιλaτον ϊνα κ:ατεαγ&σιν
αύτών τα σκέλη κ:α1. άρθ&σιν. 32 ηλθον ο.Ον οί στρατι&ται κ:α\.
του μεν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη κα\. του aλλου του συ
σταυρωθέντος αύτφ· 33 έπ\. δε τον Ίησοί'>ν έλθόντες, ώς εiδον

'29 {Α} σπόγγοv ο-δv μεστοv του οξους ύσσώπφ περιθέvτες ']) 66 "d Ν 2 (Ν*
οιιιίι του) Β L W Ψ [ 33 565 (579 καί/οr του and περιτιθέvτες) it"·'·";2"'"''
cop'"'""· rho . .och 2 s!av Cyήl''"'; Hilary Quodvultdeus // οί δέ πλήσαvτες σπόγyοv
οξους κα! ύσσώπφ περιθέvτες Α D"'PP 0141 28"'" 157 180 205 597 700 1006
101010711241129214241505Byz[EGHN]Lect(/253 112 )(1524' 12 )it'''
''"'" "' (νg) syrr cop"" (Augustine) // οί δi: πλήσαντες σπόγyοv οξους μετa χολiiς
κα! ύσσώπφ περιθέντες (seeMt27.34) f'' 1342 1547 it'"''''''' syr"w;ιh·
''"" 11 οί δε πλήσαvτες σπόγγον του οξους μετa χολiiς κα! ύσσώπφ περιθέντες
καλάμφ (see Μι 27.34, 48; Mk 15.36) Θ (892'"'' 1243 οιnίι του, 1243 omit
α/~·ο ~-econd καί)

·' 28 ΝΟ C: WH 11 ' ΝΟ C: WH

28 'ίνα ... ΔιψοJ Ps 22.15
σαββάτψ Dι 21.22-23

29 Ps 69.21

30 ό ... Τετέλrσται Job 19.26, 27 LXX 31 "ίνα ...

19.34-42
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ilδη αύτον τεθνηκότα, ού κατέαξαν αύτου τα σκέλη,

34

άλλ'

εtς τ&ν στρατιωτών λόγχη αύτου τl,ν πλευραν ενυξεν, κ:α\
έξfιλθεν εύθυς αtμα και ϋδωρ. 35 και ό έωρακώς μεμαρτύ~
ρηκεν, και άληθινl, αύτου έστιν ή μαρτυρία, και έκ:ε\νος οiδεν
οτι άληθη λέγει, "ίνα καl ύμεΊς πιστεύ[σ]ητε.

36

έγένετο γCι.ρ

ταυτα "ίνα ή γραφl, πληρωθfi, Όστο\Jν ού συντριβήσεται
αύτο\J. 37 κα1. πάλιν έτέρα γραφl, λέγει, 'Όψονται είς ον
έξεκέντησαν.
The Burial of Jesus
(Mt 27.57-61: Mk 15.42-47: Lk 23.50-56)

38 Μετi.ι δε ταίιτα ήρώτησεν τον ΠιλCιτον Ίωσl,φ [ό] άπο
Άριμαθαίας, ών μαθητl,ς του Ίησου κεκρυμμένος δε δια τον
φόβον τ&ν 'Ιουδαίων, "ίνα aρn το σώμα του Ίησου· κα1. έπέτρεψεν
ό Πιλατος. lΊλθεν ο.\)ν και ηρεν το σώμα αύτου.

39 lΊλθεν δf:

κα1. Νικόδημος, ό έλθrον προς αύτον νυκτος το πρ&τον, φέρων

μίγμα 4 σμύρνης κα1. άλόης ώς λίτρας έκατόν.

40 ελαβον ο-δν το

σώμα του Ίησου κα1. εδησαν αύτο όθονίοις μετα τ&ν άρωμάτων,

καθrος Εθος έστ\ν τοίς Ίουδαίοις ένταφιάζειν.

41 1~ν δε έν τφ

τόπφ οπου έσταυρώθη κήπος, κα1. έν τφ κ:ήπφ μνημείον καινον έν

φ ούδέπω ούδε1.ς ΤΊν τεθειμένος 42 έκεί ο.\)ν δια τl,ν παρα
σκευl,ν τ&ν 'Ιουδαίων, οτι έγyUς lΊν το μνημεΊον, Εθηκαν τον
Ίησουν.

4 39 {8} μίγμα ~ 66 'ω Ν 2 Α D'"PP L Δ Θ 0141 f' f'-' 28'"" 33 180 205 565
597 700 1006 101 Ο 1071 1241 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η Ν] Lect iιa.
'"'·b·'·'·"'·"·""'' νg syr'""'' cσρ~-"" eth Athanasius Cyήl-Jerusalem Cyήl''"' Theodoret; Ambrose Augustine // [λιγμα Ν* 8 W cop'"' 11 σμίγμα Ψ 157 (8921243 σμijγμα) 1524 // nιalagιnaιιi it'

34 αίμα καί ϋδωρ 1Jn5.6. 8 35 ό ... λέγει Jn 21.24 36 Όστοϋν ... αύτοϋ Εχ 12.46;
Nu 9.12; Ps 34.20 37 'Όψονται ... έξεκέντησαν Zch 12.\0 (Re 1.7) 38 διΟ: ... "Ιουδαίων
Jn 7.13: 9.22: 20.19 39 iiΜεν ... πριίiτον Jn 3.1-2: 7.50
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The

Resuπection

(Μι 2Β.Ι-ΙΟ:

20

Mk

20.1-14

of Jesus

16.Ι-Β;

Lk 24.1-12)

Tn δε μιq: τών σαββάτων Μαρία ή Μαγδαληνη ερχεται

πρω'Ι: σιcοτίας ετι οϋσης είς το μνημε'iον ιcαl. βλέπει τον λίθον

ήρμένον έιc τού μνημείου.

2 τρέχει ο.Ον ιcαl. Ερχεται προς

Σίμωνα Πέτρον ιcα1. προς τον &λλον μαθητi~ν ον έφίλει ό 'Ιησούς

ιcα1. λέγει αύτο'iς, "Ηραν τον ιcύριον έιc τού μνημείου ιcα1. ούιc
0 1δαμεν πού Εθηιcαν αύτόν. 3 Έξηλθεν ο.Ον ό Πέτρος ιcαt ό
&λλος μαθητης ιcα1. ηρχοντο είς το μνημε'iον. 4 ετρεχον δε οί
δύο όμού· ιcα1. ό &λλος μαθητης προέδραμεν τάχιον τού Πέτρου

s

κα1 ~λθεν πρώτος είς το μνημείον,
ιcαt παραιcύψας βλέπει
κείμενα τα όθόνια, ού μέντοι είσηλθεν. 6 ερχεται ο-δν ιcα1.
Σίμων Πέτρος άιcολουθών αύτίρ ιcα1. εiσηλθεν εiς το μνημείον,

κα1. θεωρε'i τα όθόνια ιcείμενα, 7 ιcαt το σουδάριον' ο ~ν έπ1. της
κεφαλilς αύτού, ού μετa τών όθονίων ιcείμενον άλλα χωρl.ς

έντετυλιγμένον είς ενα τόπον. 8 τότε ο.Ον είσllλθεν ιcαl. ό &λλος
μαθητης ό έλθών πρώτος είς το μνημε'!ον ιcαl. εiδεν ιcαl. έπί
στευσεν· 9 ούδέπω γaρ nδεισαν τΤ~ν γραφJ~ν οτι δε'i αύτον έιc
νεκρών άναστηναι. 10 άπηλθον οi>ν πάλιν προς αύτοi:ις οί
μαθηταί.
The Appearance of Jesus to Mary Magdalene
(Mk 16.9-11)

11 Μαρία δε είστήκει προς τιfι μνημείφ εξω κλαίουσα. ώς ο.Ον
εκλαιεν, παρέιcυψεν είς το μνημε'iον 12 ιcαl. θεωρε'i δύο άγγέ
λους έν λευκο'iς ιcαθεζομένους, ενα προς τη ιcεφαλn ιcαt ενα προς
το'iς ποσίν, οπου ειcειτο το σώμα τού 'Ιησού. 13 ιcαl. λέγουσιν

αύτil έκε'iνοι, Γύναι, τί ιcλαίεις; λέγει αύτο'iς οτι" "Ηραν τον
κύριόν μου, ιcαl. ούκ ο'iδα πού Εθηκαν αύτόν. 14 ταύτα είπού
σα έστράφη είς τa όπίσω κα1. θεωρε'i τον Ίησούν έστώτα ιcα1. ούκ

'13 Causal: AD WHm• NBS

ΒΤΙ

DHH // as text: NBSm•

• 1 T[i ... σαββάτων Jn 20.19; Ac 20.7 2 τον ίiλλον ... ΊησοίJς Jn 13.23; 19.26; 21.7, 20
Ήραν ... αύτόνJη 20.13 6-7 /jεωρεί ... αύτοίJJη 11.44 9 Ps 16.9;Lk 24.26-27;Ac 2.27.31;
Ι Cor 15.4 13 Ήραν ... αύτόν Jn 20.2 14 σύκ nδει οτι Ίησοϋς έστιν Lk 24.16; Jn 21.4
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nδει οτι Ίησους εστιν. 15 λέγει αuτn Ίησους, Γύναι, τί
κλαίεις; τίνα ζητεi:ς; εκείνη δοκουσα οτι ό κηπουρός εστιν λέγει
αuτψ, Κύριε, εί συ εβάστασας αύτόν, είπέ μοι που εθηκας αύτόν,
κάγrο αύτον άρω. 16 λέγει αuήl Ίησους, Μαριάμ. στραφε'iσα
εκείνη λέγει αύτψ 'Εβραϊστί, Ραββουνι, ο λέγεται Διδάσκαλε.
17 λέγει αύτn Ίησους, Μή μου Cίπτου, ο-Uπω γιΧρ άναβέβηκα
προς τον πατέρα· πορεύου δε προς τους άδελφούς μου και είπε
αύτο"iς, Άναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ύμ&ν και
θεόν μου και θεον ύμ&ν. 18 Ερχεται ΜαριιΧμ ή Μαγδαληνη
άγγέλλουσα το"iς μαθητα"iς οτι Έώρακα τον κύριον, κα1. τα1Jτα

εiπεν αύτn.
The Appearance of Jesus

ιο

the Disciples

(Mt28.16-20: Mk 16.14-18: Lk24.J6-49)

19 οϋσης ο-δν όψίας τn ήμέρq: εκείνη τn μι(f σαββάτων και
των θυρrον κεκλεισμένων ΟΠΟυ ilσαν οί μαθηταιι διa τον φόβον
των 'Ιουδαίων, ilλθεν ό Ίησους και εστη είς το μέσον και λέγει
αύτο"iς, Είρήνη ύμίν.

20 και το1Jτο είπrον εδειξεν τιΧς χε"iρας

και τi~ν πλευρaν αύτο"iς. εχάρησαν ο-δν οί μαθηται ίδόντες τον
κύριον. 21 εΤπεν ο-δν αύτοίς [ό Ίησο1Jς] πάλιν 2 , Είρήνη ύμ"iv
καθwς άπέσταλκέν με ό πατήρ, κάγώ πέμπω ύμάς. 22 και
το1Jτο είπwν ενεφύσησεν και λέγει αύτο"iς, Λάβετε πνε1Jμα Cίγιον·

1
19 { Α} μαθηταί Ν* Α 8 D W 078 it' '"'· '·" νg syr'·' cop"""· ~'' Augustine
Varimadum // μαθητα! συνηγμένοι Ν2 Θ 0141 0250 f' f" 28'"" 157 180 205
565 597 700 892'""' 1006 1Ο10 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε
G Ν] Lect it'"·' '· ,,., " syr" "'"'" '"' cop"" arrn geo Seνerian Cyril; Ambrose //
μαθητα! αύτο-U συνηγμένοι L Δ Ψ 33 it' cop'" eth slaν Cyril''m
2
21 {C} ό Ίησο-Uς πάλιν Α 8 Δ Θ 078 f" (1 565 1071 πάλιν ό Ίησο-Uς) 33
157 180 597 700 892'"" 1006 10 1Ο 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz (Ε
G Ν] Lect (11627 omίt πάλιν) ίt' Γ. rr' syrP· h. (fllil) slaν'"" //πάλιν Ν D ι (W πάλιν
1
αύτο'iς) Ψ 050 0141 205 ίt"·'"'·'··'·'·'"' νg syr' cop'"·"""·""·'"'" ann geo slaν""'
Seνerian Cyril"m; Ambrose Augustine

17 τούς άδελφούς μου Ro 8.29; He 2.11-12 19 τfι μψ σαββάτων Jn 20. Ι: Ac 20.7 τiίιν
θυρ&ν ... ύμiν Jn 20.26 διa ... "Ιουδαίων Jn 7.13; 9.22; 19.38 20 έiδειξεv ... αύτοiς Jn 19.34;
20.25. 27 έχάρησαν ... •-ύριον Jn 16.20. 22 21 καθιΟς άπέσταλκέv με ... ύμί'ις Jn 17.18
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20.Β-29

23 αν τινων αφητε τaς άμαρτίας αφέωνται 3 αύτο'iς, αν τινων
κρατΤΊτε κεκράτηνται.
Jes us and Thomas

24 Θωμας δε ε\ς έκτων δώδεκα, ό λεγόμενος Δίδυμος, ούκ iιν
μετ· αύτ&ν οτε iιλθεν Ίησοί>ς. 25 ελεγον οi>ν αύτφ οί &λλοι
μαθηταί, Έωράκαμεν τον κύριον. ό δε εiπεν αύτο'iς, Έaν μη ϊδω
έν τα'iς χερσ\ν αύτου τον τύπον των !lλων καt βάλω τον
δάκτυλόν μου είς τον τύπον των ilλων κα\ βάλω μου την χε'iρα
είς τήν πλευρaν αύτοί>, ού μή πιστεύσω. 26 Καl. μεθ' ήμέρας

όκτώ πάλιν ΤΊσαν εσω οί μαθηταt αύτου κα\ Θωμας μετ' αύτων.
ερχεται ό Ίησοί>ς των θυρών κεκλεισμένων κα1. εστη είς το μέσον

κα1. εiπεν, Είρήνη ύμ'iν. 27 εiτα λέγει τφ Θωμq, Φέρε τον
δάκτυλόν σου ώδε κα1. ϊδε τaς χε'iράς μου καl. φέρε τΤ,ν χε'iρά σου
κα\ βάλε είς την πλευράν μου, κα\ μη γίνου &πιστος αλλa
πιστός. 28 απεκρίθη Θωμας καt εtπεν αύτφ, Ό κύριός μου καl.
ό θεός μου. 29 λέγει αύτφ ό Ίησο\>ς, 'Ότι έώρακάς με πεπί
στευκας;b μακάριοι οί μη ίδόντες κα\ πιστεύσαντες.

'23 {Β} άφέωνται Ν 2 Α D (L 157 άφέονται) 050 f' f'' 33"'" 205 565
Chrysostom Cyri] 11 S.onmm John-Damascus // άφίονται Β* Ψ (892'"ΡΡ άφίων
ται) // άφίενται Β 2 W Δ Θ 078 0141 180 597 700 1006 ΙΟΙΟ !071 1241
1243 1292 1342 1424 1505 By~ [Ε G] Lect (1890 άφίεται) it""'·' '·' vg syr'·' '
cop'" geo slav Origen (Eusebius) Serapion Basil Cyril-Jerusalem Didymusd"b
Severian Cyril 4"; Ambrose 215 Jerome'" Augustine 5119 Ps-Vigilius // άφεθήσεται
2
2
Ν* it'''·""·'''· "' '·4·'''' (νg"'") syrP'' cop"·'""·"h arm Origen 1"; Noνatian Cyprian
Ambrosiaster Ps-Priscillian Pacian Ambrose 115 Gaudentius Niceta Jerome 113
Augustine' 4 " 9 Quodvultdeus
b

29 St~tement: AD TR ΝΙν REB EU LB BJ ΤΟΒ

23 Μι 16.19; 18.18 24 Θωμiiς ... Δίδυμος Jn 11.16; 21.2 25 Έc'χν ... πλευρaν αύτοίJ
ln 19.34: 20.20 26 iίρχεταt ... ύμίν Jn 20.19 27 Φέρε ... πλΕυράν μου Jn 19.34; 20.20. 25
29 μα..:άριοι ... πιστεύσαντες 1 Pe 1.8

20.3υ-2 \.Ί
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The Purpose of the Book

30 Πολλa μεν ο-δν και aλλα σημεtα έποίησεν ό Ίησο-Uς
ένώπιον των μαθητών [αύτο-U]4, α ούκ εστιν γεγραμμένα έν

τφ βιβλίφ τούτψ 31 τα-Uτα δε γέγραπται 'ίνα πιστεύ[σ]ητε5 οτι
Ίησο-Uς έστιν ό χριστος ό υίος του θεο-U, και 'ίνα πιστεύοντες
ζωΤ,ν εχητε έν τφ ονόματι αύτου.
The AppeMance of Jesus to the Seven Disciples

21

Μετa τα-Uτα έφανέρωσεν έαυτον πάλιν ό 'Ιησο-Uς τοiς

μαθηταiς έπι της θαλάσσης της Τιβεριάδος έφανέρωσεν δέ

οϋτως.

2 1lσαν όμο-U Σίμων Πέτρος και Θωμίiς ό λεγόμενος

Δίδυμος και ΝαθαναΤ,λ ό άπο Κανa τfjς Γαλιλαίας και οί του
Ζεβεδαίου και aλλοι έκ τών μαθητών αύτο-U δύο. 3 λέγει
αύτοiς Σίμων Πέτρος, Ύπάγω άλιεύειν. λέγουσιν αύτφ, Έρχό
μεθα και ήμεtς συν σοί. έξfjλθον και ένέβησαν είς το πλοtον' και

έν έκείνn τn νυκτl έπίασαν ούδέν.

4 πρωίας δε f\δη γενομένης

εστη Ίησους είς τον αίγιαλόν, ού μέντοι ilδεισαν οί μαθητα1. οτι

Ίησους έστιν. 5 λέγει ο-δν αύτοiς [ό] Ίησο-Uς, Παιδία, μή τι
προσφάγιον εχετε; άπεκρίθησαν αύτφ, Οϋ. 6 ό δε εiπεν αύτοtς,
Βάλετε είς τa δεξιa μέρη του πλοίου το δίκτυον, κα1. εύρήσετε.

εβαλον ο\)ν' καt ούκέτι αύτο έλκύσαι ϊσχυον άπο του πλήθους
τών ίχθύων. 7 λέγει ο-δν ό μαθητΤ,ς έκεiνος ον ήγάπα ό Ίησοί>ς
τφ Πέτρφ, Ό κύριός έστιν. Σίμων ο-δν Πέτρος άκούσας οτι ό

30 {C} μαθητών αύτου i) 66 Ν C D L W Θ Ψ 0141 f' f" 33 157 180 205
565 597 700 892'"'' 1006 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Η Ν•ΚΙ]
Lect it'·'"'·h.c.d.<.•.μ' νg syr'"'·"w;ιh._,,., cop""'"""" aπn eth geo slaν Cyril; Faustin~
Gaudentius Augustine // μαθητών Α Β Ε G Δ 0250 1Ο1 Ο 1253 ίι'
'31 {C} πιστεύσητε Ν 2 Α C D L Ν W Δ Ψ 0141 f' f' 3 33 180 205 565 597
70010061010 10711241124312921342 14241505Byz[EG'(G*omitvs
31) Η Ν] Lec·t Cyήl // πιστεύητε ςp""';' Ν* Β Θ 0250 157 892'"ΡΡ
4

30 Jn 21.25 31 "ίνα πιστεύοντες ... αύτοu Jn 3.15; 1Jn5.13
21.2 Θωμίiς ... ΔίδυμοςJη 11.16; 20.24 4 ού μrντοι iJδεισαν ... έστιν Lk 24.16; Jn 20.14
5 μή ... i'χετε Lk 24.41 6 Lk 5.4-7 7 ό μαθητfις ... Ίησοuς Jn 13.23; 19.26; 20.2; 21.20
Σίμων ... θάλασσαν Mt 14.29
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21.8-17

J(ύριός έστιν τον έπενδύτην διεζώσατο, ην γaρ γυμνός, καl.
εβαλεν έαυτον εiς τi~ν θάλασσαν. 8 οί δέ &.λλοι μαθητα\. τφ
πλοιαρίφ ηλθον, ού γi:ι.ρ ησαν μακρi:ι.ν άπο της γilς άλλ' ώς άπο
πηχών διακοσίων, σύροντες το δίκτυον των ίχθύων. 9 ώς ο.Ον
άπέβησαν είς τi~ν γilν βλέπουσιν άνθρακιi:ι.ν κειμένην κα\.
όψάριον έπικείμενον κα1. &.ρτον.

10 λέγει αύτο"iς ό ΊησοίJς,

Ένέγκατε άπο τrον όψαρίων δ:Jν έπιάσατε νίJν. 11 άνέβη ο.Ον
Σίμων Πέτρος κα1. ε'ίλκυσεν το δίκτυον είς τi~ν γilν μεστον
ίχθύων μεγάλων έκατον πεντήκοντα τριmV" κα1. τοσούτων οντων
ούκ έσχίσθη το δίκτυον. 12 λέγει αύτοΊς ό ΊησοίJς, ΔείJτε
άριστήσατε. ούδε\.ς δέ έτόλμα των μαθητών έξετάσαι αύτόν'

Σ\J τίς εl; είδότες οτι ό κύριός έστιν.

13 ερχεται ΊησοίJς κα\.

λαμβάνει τον &.ρτον κα\. δίδωσιν αύτοΊς, κα1. το όψάριον όμοίως.
14 τοίJτο Ίlδη τρίτον έφανερώθη ΊησοίJς το"iς μαθητα"iς έγερθε\.ς
έκ νεκρών.
Jesus and Peter

15 'Ότε ο.Ον ήρίστησαν λέγει τφ Σίμωνι Πέτρφ ό ΊησοίJς,
Σίμων Ίωάννου 1 , άγαπq.ς με πλέον τούτων; λέγει αύτφ, Να\.
κύριε, σ-U οiδας οτι φιλώ σε. λέγει αύτφ, Βόσκε τi:ι. άρνία μου.
16 λέγει αύτφ πάλιν δεύτερον, Σίμων Ίωάννου 2 , άγαπq.ς με;
λέγει αύτφ, Να\. κύριε, συ οiδας οτι φιλώ σε. λέγει αύτφ,
Ποίμαινε τi:ι. πρόβατά μου. 17 λέγει αύτφ το τρίτον, Σίμων

1
15 {Β} 'Ιωάννου Ν' Β C* D L W it"""·""·"'·'·rι·2 .• 1 νg (νgm") cop·"·Pbo.bo
Orsiesius'"' Cyήl'"'; Ambrose Chromatius Jerome Augustine //Ίων&. Α C' Δ

0141 f' f'' 33 157 180 205 565 597 700 892'""" 1006 1010 1071 1241
1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η Ν] Lect (it') syr'·P·h·''' arm (eth) geo

Θ Ψ
slaν

Basil Chrysostom Cyril"''' Hesychius // omit Ν·· 2
16 {Β} 'Ιωάννου Ν Β C* D W it'''· "" b. ""· 1· "'2 '· ,ι νg (vgm') cop"· '""· 00
Orsiesius'" Cyήl'"'; Ambrose Chromatius Augustine //Ίων&. Α C 2 Δ Θ Ψ
0141 f 1 f' 1 33 157 J 80 205 565 597 700 892'"ΡΡ 1006 1010 1071 ) 241
1243 1292 1342 1424 1505 Byz [Ε G Η Ν] Leι·t (it') syr'·' h. '"' arm (eth) geo
slaν Basil Cyήl" 1 ' 1 Hesychius
2

11 μεστον ... δίκτυον Lk 5.6 13 Μι 14.19; 15.36; Mk 6.41: 8.6: Lk 9.16; Jn 6.11
14 Jn 20.19, 26 16 Ποίμαινε ... μου Ac 20.28; 1 Pe 5.2

21.18-23
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Ίωάννου3, φιλε'iς με; έλυπήθη ό Πέτρος οτι ε'iπεν αύτφ το τρίτον,
Φιλε\ς με; καt λέγει αύτφ, Κύριε, πάντα συ ο'iδας, συ γινώσκεις
οτι φιλιΟ σε. λέγει αύτiρ [ό Ίησοί>ς], Βόσκε τα πρόβατά μου.
18 άμf~ν άμf~ν λέγω σοι, οτε Τις νεώτερος, έζώννυες σεαυτον και
περιεπάτεις οπου ilθελες οταν δε γηράσnς, έκτενε\ς τας χε'iράς
σου, καt aλλος σε ζώσει και οϊσει οπου ού θέλεις. 19 τοί>το δε

ε'iπεν σημαίνων ποίφ θανάτφ δοξάσει τον θεόν. καt τοί>το είπών
λέγει αύτφ, Άκολούθει μοι.
Jesus and the Beloved Disciple

20 Έπιστραφεις ό Πέτρος βλέπει τον μαθητf~ν ον ήγάπα ό
'Ιησοί>ς άκολουθοί>ντα, ος και άνέπεσεν έν τφ δείπνφ έπt το
στflθος αύτοί> και εiπεν, Κύριε, τίς έστιν ό παραδιδούς σε;

21 τοί>τον οiιν ίδών ό Πέτρος λέγει τφ Ίησοί>, Κύριε, οi'ιτος δε τί;
22 λέγει αύτφ ό Ίησοί>ς, ΈιΧν αύτον θέλω μένειν εως Ερχομαι, τί
προς σέ; σύ μοι άκολούθει. 23 έξηλθεν οiιν οi'ιτος ό λόγος είς
τους άδελφους οτι ό μαθητf~ς έκε'iνος ούκ άποθνf~σκει· ούκ εiπεν
δε αύτφ ό Ίησοί>ς οτι ούκ άποθνflσκει άλλ', ΈιΧν αύτον θέλω
μένειν εως Ερχομαι[, τί προς σέ] 4 ;

17 {8} 'Ιωάννου i~ 59 vocl Ν 8 C* D W it'"I· ""· h. '· '- r. ιrr2 1. ' 1 νg cop"· '"°·"" Cyήll"P;
Ambrosiaster Ambrose Augustine // Ίωνίi Α C 2 Δ Θ Ψ 0141 f' f 1' 33 157 180
1
·

205 565 597 700 892'"ΡΡ 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505
Byz [Ε G Η Ν] Lecr (it') syr'· p.h.r'' arm (eth) geo slaν Oήgen Basil Cyήlold
Hesychius
4
23 {C} Εpχομαι, τί προς σέ (see 21.22) Ν' Α 8 C* W Δ Θ Ψ 0141f' 3 33
157 180 205 597 700 892'"ΡΡ 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424
1505 Byz [Ε G Η] Lect ίt'"' •· d. '· " 2 · q. ' 1 νg (it' vgm' add σύ μοι άκολούθει after σέ)
syrP· h. Ρ' 1 "'' cop'"'' "" eth slaν Origen Chrysostom Cyril; Augustine 214 // Ερχομαι
προς σέ D !/ Εpχομαι Ν* c 2v''' 1 565 it'' νg'"' syr' r•1m" arm geo Chromatius
Augustine 114 (Augustine 114 Εpχομαι, σύ μοι άκολούθcι) BJ
17 πάντα σύ οiδας Jn 16.30 18 οταv ... θέλεις 2Pe 1.14 19 τοlιτο ... θεόv Jn 12.33;
18.32 20 τον ... Ίησοuς Jn 13.23: 19.26: 20.2: 21.7 ος καί άvέπεσεν Jn 13.25 22 Έάv ...
rρχομαι Μι 16.28
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21.24-25

24 οbτός έστιν ό μαθητi,ς ό μαρτυρών περ\ τούτων και ο
γpάψας ταίιτα, και οί'δαμεν οτι άληθης αυτοί> ή μαρτυρία έστίν.
25 'Έστιν δf: καl &λλα πολλa έποίησεν ό Ίησοίις, aτινα έaν
γράφηται καθ, Εν, ο\Jδ, α\Jτον οiμαι τον κόσμον χωρijσαι τa
γραφόμενα βιβλία. 5

a

'25

lιere

add 7.53-8.111

24 Jn 19.35

25 Jn 20.30

aπn

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
The Promi'e of the Holy

1

Spiήt

Τον μεν πρ&τον λόγον έποιησάμην περ\ πάντων, Cb Θεόφιλε,

rον ηρξατο ό 'Ιησούς ποιε'iν τε κ:αl διδάσκ:ειν' 2 &:χρι f,ς ήμέραςl
έντειλάμενος το'iς άποστόλοις διΟ: πνεύματος άγίου ους έξελέ

ξατο άνελήμφθη 1• 3 οiς κ:α\ παρέστησεν έαυτον ζ&ντα μετΟ: το
παθε'iν αύτον έν πολλο'iς τεκ:μηρίοις, δι' ήμερ&ν τεσσεράκ:οντα
όπτανόμενος αύτο'iς κ:αl λέγων τΟ: περl της βασιλείας του θεού·
4 κ:αl συναλιζόμενος παρήγγειλεν αύτο'iς άπο 'Ιεροσολύμων μη
χωρίζεσθαι άλλΟ: περιμένειν τi~ν έπαγγελίαν του πατρος 1lν
ήκ:ούσατέ μου, 5 οτι 'Ιωάννης μεν έβάπτισεν ϋδατι, ύμε'iς δε έν
πνεύματι βαπτισθήσεσθε άγίφ ού μετΟ: πολλΟ:ς ταύτας ήμέρας.
The Ascension of Jesus

6 Οί μεν οΊSν συνελθόντες ήρώτων αύτον λέγοντες, Κύριε, εί
έν τφ χρόνφ τούτφ άποκ:αθιστάνεις τiiv βασιλείαν τφ 'Ισραήλ;
7 εtπεν δε προς αύτούς, Ούχ ύμ&ν έστιν γν&ναι χρόνους η
κ:αιρο-Uς ους ό πατi~ρ Ε:θετο έν τn ίδί~ έξουσί~. 8 άλλΟ:
λήμψεσθε δύναμιν έπελθόντος του άγίου πνεύματος έφ, ύμftς
κ:αί εσεσθέ μου μάρτυρες ΕΥ τε Ίερουσαλi~μ κ:αl [έν] πάσn τη
Ίουδαί~ κ:αί Σαμαρεί~ κ:αl εως έσχάτου της γftς. 9 καl ταύτα
είπωv βλεπόντων αύτ&ν έπήρθη κ:αl νεφέλη ύπέλαβεν αύτον άπο

των όφθαλμ&ν αύτ&ν.

10 κ:αl ώς άτενίζοντες ήσαν είς τον

1
2 {Α} ήμέρας ... ιiνελήμφί}η ~ 74 " 0 ΝΑ Β C''d Ε Ψ 333681 181 307 453
610614945 11751409 16781739 18912344BγzLectit''·d"n.e.pph.ω.wνgsyr'
arm eth geo slaν Basil Chrysostom Seνeήan Nestorius //ή μέρας ιiνελήμφί}η ...
έξελέξατο καt έκέλευσεν κηρύσσειν το εύαyyέλιον D it<"''·" '''''· ''' (νgm") syr'""'
(cop'"·m'') Augustine Vaήmadum

1 Lk 1.3 2 Mk 16. 19; Lk 24.49-51 3 ο\ς ... τεκμηρίοις Lk 24.36-42; Jn 20. 19-20, 26-27
λέ:yων ... θεοί> Μι 28.18-20; Lk 24.46-49; 111 20.21-23 4 παρήγyειλεν ... πατρός Lk 24.49
τi~ν έπαγyελίαν ... μου Jn 14.16-17; 15.26; Ac2.33 5 'Ιωάννης ... άγίφ Μι 3.11; Mk Ι.8;
Lk3.16;Jn 1.33 6 Κύριε ... ΊσραήλLk24.21 7 Ούχ ... έξουσίι;ιΜk 13.32 8 λήμψεσθε .. .
ύμίiς Eph 3. 16 ί'σεσθέ μου μάρτυρες Lk 24.48; 111 l 5.27; Ac 2.32; 3. 15; 5.32 9 ταuτα .. .
έπήρθη Mk 16. l 9: Jn 6.62
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ούρανον πορευομένου αύτου, καt ίδου aνδρες δύο παρειστή

κεισαν αύτοΊς έν έσθήσεσιν λευκαΊς, 11 οΊ καt εtπαν, Άνδρες
ΓαλιλαΊοι, τί έστήκατε [έμ]βλέποντες είς τον ο-Uρανόν; ο-bτος ό
'Ιησούς ό άναλημφθεtς άφ' ύμrον είς τον ούρανον 2 οϋτως

έλεύσεται ον τρόπον έθεάσασθε αύτον πορευόμενον είς τον
σύρανόν.
The Choice of Judus· Successor

12 Τότε ύπέστρεψαν είς Ίερουσαλi~μ άπο ορους του καλου
μένου Έλαιrονος, ο έστιν έ-γγυς Ίερουσαλi~μ σαββάτου εχον
όδόν.

η και οτε είσllλθον, είς το ύπερφον άνέβησαν

o-b ΤΊσαν

καταμένοντες, ο τε Πέτρος καt 'Ιωάννης καt 'Ιάκωβος καt
Άνδρέας, Φίλιππος καl Θωμ<χς, Βαρθολομα"iος και ΜαθθαΊος,
'Ιάκωβος Άλφαίου κα1. Σίμων ό ζηλωτi~ς και 'Ιούδας 'Ιακώβου.

14 ο-bτοι πάντες ΊΊσαν προσκαρτερουντες όμοθυμαδον τfι προσ
ευχft συν γυναιξιν και Μαριaμ τfι μητρl. του 'Ιησού καl. τοΊς
άδελφο"iς αύτου.
15 Καl. έν ταΊς ήμέραις ταύταις άναστaς Πέτρος έν μέσφ τrον

άδελφrον εtπεν· lΊν τε οχλος όνομάτων έπl. το α-Uτο ώσεl. έκατον
εϊκοσι· 16 Άνδρες άδελφοί, εδει πληρωθηναι τi~ν γραφi~ν 11ν
προε"iπεν το πνεί)μα το &γιον διa στόματος Δαυl.δ περl. 'Ιούδα του
γενομένου όδηγου το"iς συλλαβουσιν Ίησουν, 17 οτι κατηριθ

μημένος lΊν έν ήμ"iν καl ελαχεν τον κλfiρον της διακονίας
ταύτης." 18 οbτος μεν ο-δν έκτήσατο χωρίον έκ μισθοί) τής
2
11 {Α} είς τον ούpανόν Κ Α Β C Ε Ψ 36 81 181 307 453 610 614 945
1175 1409 1678 1739 1891 2344 Β}'Ζ Lect it'"· '· d"n. '· Ρ· ph. "'· '· • syr"· h. ρ..ι cop"· 00· ""'
aπn•n" eth geo slav Eusebius Ps-Ignatius Epiphanius Chrysostom Proclus Theodoretν•; Jerome Augustine 216 Quodvultdeus 112 // onιit D 2495 160 itd.,;, vg""'
copb'""~ armm" Theodoret 114; Augustine416 Quodvultdeus 112 Maximus Maximinus
Leo Vaήmadum Vigilius Cassiodorus

'17 End quotation: TR WH? GNB ΝJν NRSV REB

10 ίδού ... λευκα\ς Lk 24.4 ll οuτος ... πορευόμενον είς τον ούρανόν Μι 26.64;
Lk 21.27; Re 1.7
12 Lk 24.50. 52
13 Πέτρος ... 'Ιούδας 'Ιακώβου Mt 10.2-4;
Mk3.J6-19; Lk6.14-16 16 τήν ... '\ησοtιν Ps41.9 18 Μι27.3-8

1.19-26
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aδικίας και πρηνf~ς γενόμενος έλάκησεν μέσος κα1. έξεχύθη
πάντα τα σπλάγχνα αlιτου· 19 κα1. γνωστον έγένετο πaσιν τοiς
κατοικο\Jσιν 'Ιερουσαλήμ, ώστε κληθηναι το χωρίον έκε'\νο ή1
iδί~ διαλέκτφ αlιτων Άκελδαμάχ, το\Jτ' εστιν Χωρίον Α'ίματος.
20b Γέγραπται γaρ έν βίβλφ ψαλμrον,
f ενη-θήτω ή [παυλις αύτου [ρημος
και μη εστω ό κατοικrον έν αύτfi,
καί,
Τfιν έπισκοπfιν αύτου λαβέτω ετερος.

21 δει ο-Ον των συνελθόντων ήμ1ν άνδρων έν παντl χρόνφ φ
είσηλθεν κα1. έξηλθεν έφ' ήμaς ό κύριος ΊησοίJς, 22 άρξάμε
νος άπο του βαπτίσματος 'Ιωάννου Ε:ως τflς ήμέρας f,ς άνελήμφθη
άφ. ήμων, μάρτυρα τflς άναστάσεως αlιτου συν ήμ'iν γενέσθαι

Ε:να τούτων. 23 καl εστησαν 3 δύο, Ίωσf~φ τον καλούμενον
Βαρσαββaν ος έπεκλήθη ΊοίJστος, κα1. Μαθθίαν. 24 κα1. προσ

ευξάμενοι εiπαν, Σ\J κύριε καρδιογvωστα πάντων, άνάδειξον ον
έξελέξω έκ τούτων των δύο Ε:να

25 λαβε'iν τον τόπον 4 της

διακονίας ταύτης καl άποστολflς άφ' fiς παρέβη 'Ιούδας πορευ
θηναι είς τον τόπον τον ϊδιον. 26 καt εδωκαν κλήρους αlιτο'iς5
καl Επεσεν ό κλflρος έπl Μαθθίαν καl συγκατεψηφίσθη μετa
των Ε:νδεκα άποστόλων.
23 {Α} iίστησαν ΝΑ Β C 0 1 Ε Ψ 33 81 181307453 610 6149451175
ίt""'"'"""-•-•"""-~-'-w vg syr"·'' cop'"·""""'' arrn eth
geo slav Eusebius Basil Chrysostom // ίiστησεν D* Ι 156 ίι"-"' Augustiπe
4
25 {Β} τόπον ':i-''' Α Β C* D Ψ it"'-'·"·''"'·'''·•·•h""-'"'-" vg syr""" cop·"·""·""'
Didymus; Augustiπe // κλijρον (see 1.17) ΝΑ C 1 Ε 33 81 181 307 453 6 l Ο 614
945 1175 1409 1678 1739 2344 Byz Lect it' syr"h anη geo slav Basil
Chrysostom
'26 {Β} αύτο\ςΝ Α Β C 0 1 33 819451175 1409 1739 234411178 it'""'"·
•'""· • vg cop" """~' eth geo slav // αύτωv D* Ε Ψ J 81 307 453 61 Ο 6 J4 1678
Byz Lect ίι~ "·'-•'•·• ~' vgm' syr'' Basil Chrysostom; Augustiπe
J

1409 1678 1739 2344 Byz Lecι

b

20 Begin quotation: TR WH' GNB ΝΙν NRSν REB

20 Γενηθήτω ... αύτ(i Ps 69.25 Τήν ... i'τερος Ps 109.8 21-22 τών ... Ίωάvνου Lk 1.2;
Jn 15.27 22 τοu _. Ίωάννου Mt 3.13-15; Mk 1.9; Lk 3.21 i'ως ... άνελήμφθη ... ήμών
Mk 16.19; Ac 1.9 24 κύριε ... πάντων Jn 2.24-25 26 Pr 16.33
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The Coming of the Holy

2

2.Ι-13

Spiήt

Κα\ έν τφ συμπληροίJσθαι τi~ν ήμέραν της πεντηκοστής 1lσαν

πάντες όμοίJ έπ\ το αύτό. 2 καl. έγένετο aφνω έκ του ούρανου
ηχος ωσπερ φερομένης πνοης βιαίας καl έπλήρωσεν ολον τον

οiκον O't 1lσαν καθήμενοι 3 και rοφθησαν αύτοίς διαμεριζό
μεναι γλώσσαι ώσεl πυρος καl έκάθισεν έφ, ενα εκαστον αύτών,

4 καl. έπλήσθησαν πάντες πνεύματος άγίου καl. ηρξαντο λαλε'iν
έτέραις γλώσσαις καθώς το πνευμα έδίδου άποφθέγγεσθαι
αυτοις.

s

'Ήσαν δε είς Ίερουσαλi~μ κατοικουντες 'Ιουδαίοι, aνδρες

εύλαβε'iς 1 άπο παντος εθνους τών ύπο τον ούρανόν. 6 γενο
μένης δε τής φωνfις ταύτης συνήλθεν το πλfιθος καl. συνεχύθη,

οτι f\κουον εtς cκαστος τf\ ίδίι;ι διαλέκτφ λαλούντων αύτών.

7 έξίσταντο δε και έθαύμαζον λέγοντες, Ούχ ίδου aπαντες
οtτοί είσιν οί λαλουντες Γαλιλαίοι; 8 καl. πώς ήμείς άκούομεν
cκαστος τf\ ίδί~ διαλέκτφ ήμών έν f1 έγεννήθημεν; 9 Πάρθοι
καl. Μηδοι καl Έλαμίται καl οί κατοικουντες τl~ν Μεσοποτα
μίαν, Ίουδαίαν τε καl. Καππαδοκίαν, Πόντον καl. τl~ν Άσίαν,
10 Φρυγίαν τε καl Παμφυλίαν, Αlγυπτον και τιΊ μέρη τfις
Λιβύης της κατeχ Κυρήνην, καl οί έπιδημουντες 'Ρωμαίοι,
11 Ίουδαίοί τε κα1. προσήλυτοι, Κρfιτες και 'Άραβες, άκούομεν
λαλούντων αύτών ταίς ήμετέραις γλώσσαις τα μεγαλεία του
θεου. 12 έξίσταντο δε πάντες καl. διηπόρουν, aλλος προς

aλλον λέγοντες, Τί θέλει το\>το εtναι;

13 cτεροι δε διαχλευά

ζοντες ελεγον οτι Γλεύκους μεμεστωμένοι είσίν.

1
5 {Β} κατοικοί>vτες Ίουδα'iοι, iivδρες εύλαβε'iς Α Β (C T/'Gnspose κατοι
κοί>vτες έv 'Ιερουσαλήμ, buι C* α[:,·ο iivδρες Ίουδαi:οι) (D εύλαβεi:ς iivδρες)

(Ε Ίουδαi:οι κατοικοί>vτες) Ψ 33 36 81 181 307 453 610 614 945 1175 1409
1678 1739 2344 Β)'Ζ Lecι it"'·'·'" 1-••m.1<1. '''·""'"'· 1··· vg syr"·"· .., cορ~-""- ~, ann (eth)

geo slav (Eusebius)

Chιγsostom: Ηίlaιγ

Jerome (Augustine) //

κατοικοί>ντες

aνδρες εύλαβε'iς Κ / 884 itph vg"" BJ
l τi~ν ... πεντηκοστίjς Lv 23.15-21: Dt 16.9-11 3-4 ώφθησσ.ν ... άγίου Μι 3.11: Lk 3.16
4 έπλήσθησσ.ν ... άγίου Ac 4.31: ΙΟ.44-45: 19.6 iiρξαντο ... γλώσσσ.ις Mk 16.17: Ac 10.46:
19.6; 1Cor13.1 7 Ούχ ... Γαλιλαiοι Ac 1. 11
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2.14-18

Peter's Speech at Pentecost

14 Σταθεl.ς δf: ό Πέτρος συν το'iς ενδεκα επηρεν τf~ν φωνΤ,ν
αύτο\:ι κα1. άπεφθέγξατο αύτο'\ς, 'Α.νδρες Ίουδα'iοι κα1. οί κατοι
κο\:ιντες ΊερουσαλΤ,μ πάντες, το\:ιτο ύμ'iν γνωστον εστω καl.
ενωτίσασθε τa pήματά μου. 15 ού γaρ ώς ύμε'\ς ύπολαμβάνετε

ο-Lτοι μεθύουσιν, εστιν γaρ rορα τρίτη τΤ\ς ήμέρας, 16 άλλα
το\:ιτό εστιν το είρημένον διa του προφήτου Ίωήλ 2 •
17 Καi [σται Εν τα'iς έσχάταις ήμέραις, λέγει ό θεός,

έκχεω άπο του πνεύματός μου έπi πciσαν σάρκα,
καi προφητεύσουσιν οί υίοi ύμων καi αί -θυγατέρες
ύμων
καi οί νεανίσκοι ύμων όράσεις οψονται
καi οί πρεσβύτεροι ύμων ένυπνίοις ένυπνιασ-θή
σονται·

18

καί γε έπi. τους δούλους μου καi. έπi. τaς δούλας μου
έν ταiς ήμέραις έκείναις 3 έκχεω άπο του πνεύματός
μου,

καl. προφητεύσουσιν 4 •

'16 {Β} προφήτου 'Ιωήλ ΝΑ Β C Ε Ψ 076"• 096 33 36 81 181 307 453
610 614 945 1175 1409 1678 1739 2344 Β}'Ζ [Ρ] Lect it"·'·""m.< <•••!. Ρ ph ro ι.w νg
syr"· "· •"' cop<"1. ""· <m"Ι aπn (eth) geo slav Basil Cyril-Jerusalem (Ps-Dionysius)
Chrysostom Severian; Jerome (Gaudentius) //προφήτου D iτ•·' Irenaeus'";
Rebaptism Hilary Gregory-Elvira Augustine BJ
3
18 {Α} έν ταί:ς ήμέραις έκείναις 'Ρ 7 ' ΝΑ Β C Ε Ψ 076 33 36 81 181 307
453 610 614 (945 after πνεύματός μου) 1175 1409 1678 1739 1891 2344 Byz
2
[Ρ] Lect (/ 165 l \021 ήμέραις ταύταις) it"'· '· Mm. '· •· ρι.. "' · '· w vg syr"· "· •"' cop"·
1
"°''"" ·~• aπn (eth) geo slav Cyril-Jerusalem Chrysostom // οnιίι D it"·''"'"ro· νg""
Asterius Didymus; Rebaptism Priscillian Jerome BJ
4
18 {Α} κα\ προφητεύσουσιν 'Ρ 74 Ν Α Β C Ε Ψ 076"d 33 36 81 181 307
453 610 614 945 1175 1409 1678 1739 1891 2344 Byz [Ρ] Lect (Ι68ό
προφητεύσωσιν) it'"· '· d<m. '· ~··· ph. '· '""·. νg syr"· h, ""' cop"· 1"" mcg aπn eth geo slav
Asterius Cyril-Jerusalem Didymus Chrysostom // οιιιίι (see JΙ 2.29) D itd.p
Rebaptism Priscillian Jerome BJ
17-21 JI 2.28-32 (3. 1-5

ιχχ)
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2.19-26

καi δώσω τέρατα έν τίj) ούρανίj) aνω
καi σημεi:α έπi της γης κάτω,

αίμα και πυρ καi άτμίδα καπνοiJ 5 •

20

ό ήλιος μεταστραφήσεται είς σκότος

και ή σελήνη είς αtμα,
πριν έλθεϊν ήμέραν κυρίου την μεγάλην καi
έπιφανij.
21 και εσται πίiς δς δ.ν έπικαλέσηται το ονομα κυρίου
σω-θήσεται.
22 'Άνδρες Ίσραηλiται, άκούσατε το-Uς λόγους τούτους
Ίησοί:ιν τον Ναζωραi:ον, &νδρα άποδεδειγμένον άπο τοί:ι θεοί:>

είς ύμας δυνάμεσιν και τέρασιν καl σημείοις οtς έποίησεν δι'
αύτοί:ι ό θεος έν μέσcρ ύμών καθώς αύτο1. οtδατε, 23 τοί:ιτον τil
ώρισμένn βουλft κα1. προγνώσει του θεοί:> εκδοτον διa χειρος
άνόμων προσπήξαντες άνείλατε, 24 ον ό θεος άνέστησεν

λύσας τaς ώδi:νας του θανάτου 6 , καθότι ούκ iiν δυνατον
κρατείσθαι αύτον ύπ' αύτοί:ι.

26

25 Δαυ1.δ γaρ λέγει είς αύτόν,
Προορώμην τον κύριον ένώπιόν μου διd παντός,
δτι έκ δεξιrον μού έστιν ίνα μη σαλευ1'rο.
διa τοiJτο ηύφράν1'η ή καρδία μου και ήγαλλιάσατο
ή γλrοσσά μου,
[τι δέ και ή σάρξ μου κατασκηνώσει έπ' έλπίδι,

s 19 {Α} αίμα καί πί:ιρ καί άτμίδα καπνοίJ '})7'"d ΝΑ Β C Ε Ψ 076 33 36 81
181307453610614945117514091678173918912344Byz[P]Lectit"'"·
d'"'· '· ph. ' 0 • '· w νg syr'" "· ''' cop'"· ""· "~' aπη eth geo slaν Didymus Chrysostom
Seνerian // omit D itd·•'•·P·' Pήscillian BJ
6
24 {Α} θανάτου ;p 74vid ΝΑ Β C Ε Ψ 095vid 33 36 81 181 307 453 610 614
945 1175 1409 1678 1739 1891 2344 Byz [Ρ] Lect (l 1441 του θανάτου τάς
ώδ\vας) syr"· ,~ copu aπη eth geo slaν Eusebius Athanasius Ps-Athanasius
Gι·egory-Nyssa Chrysostom Cyril Theodotus-Ancyra; Greek mss"" 108' ' ' / / ςίδου
(see 2.27, 31) D it"·'·d.dcm_,.,,,.,.ρh,,,ω,ι.• νg syr" cop"'·""' Polycarp lrenaeus1" Epiphanius; Augustine BJ
21

πiiς ... σωθήσεται

Ro 10. 13 22

ΊησοiJν

...

ύμών Jn

3.2 23

τούτον

...

ί'κδοτον

Ac 4.28

διά ... άνείλατr Mt 27.35, 50; Mk 15.24. 37: Lk 23.33. 46: Jn 19.18, 30; Ac 3.15 24 ον ...
άνέστησεν Mt 28.6: Mk 16.6; Lk 24.5; Ac 3.15 ώδίνας τoiJ θανάτου 2 Sm 22.6; Ps 18.4: 116.3
25-28 Προορώμην ... σου Ps 16.8-11
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2.27-35
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οτι ούκ έγκαταλείψεις τfιν ψυχήν μου είς (ίδην
ούδε δώσεις τον οσιόν σου ίδεΊν διαψθοράν.
28 έγνώρισάς μοι όδο\Jς ζωίjς,
πληρώσεις με εύφροσύνης μετa του προσώπου σου.
29 'Α.νδρες άδελφοί, έξον είπείν μετa παρρησίας προς ύμ&ς
περι του πατριάρχου Δαυιδ οτι και έτελεύτησεν και έτάφη, καl.
το μνημα αύτου εστιν έν ήμίν aχρι της ήμέρας ταύτης. 30 προ

27

φήτης otJν ύπάρχων, και είδώς οτι ορκφ rομοσεν αύτφ ό θεος έκ
καρπου τίjς όσφύος αύτου καίΗσαι 7 έπi τον -θρόνον αύτου,
31 προϊδών έλάλησεν περι της άναστάσεως του Χριστού οτι
οϋτε έγκατελείφ-θη είς (ίδην

οϋτε ή σaρξ αύτου εtδεν διαφ-θοράν.

32 τούτον τον Ίησοίιν άνέστησεν ό θεός, ου πάντες ήμε'ίς έσμεν
μάρτυρες 33 τn δεξι~ otJν του θεού ύψωθείς, τήν τε έπαγγε
λίαν του πνεύματος του άγίου λαβών παρa του πατρός, έξέχεεν
τουτο ο ύμείς [και] βλέπετε και άκούετε. 34 ού γaρ Δαυl.δ
άνέβη είς τους ούρανούς, λέγει δΕ: αύτός,

Εtπεν [ό] κύριος τφ κυρίφ μου,
Κά-θου έκ δεξιrον μου,
[ως αν ί}ίί) τους έχ-θρούς σου ύποπόδιον των ποδrον

35

σου.

7 30 {8} καθίσαι ΝΑ Β C (Dι κα\ καθίσαι) 81 1175 it'"·'"'m·•'•·P·ph.r.m.ί,w
νg

syr"· ''1 cop"·"" arrn eth

Irenaeιιs 1 ;"

Eusebius Cyril; Victorinus-Rome Jerome //

το κατa σάρκα άναστήσειν τον Χριστον καθίσαι (Ψ κα\ καθίσαι) (33 181
άναστfισαι) 614 945 1409 2344 Byz [Ρ] Lecι (1938 11364 Ίησοί'>ν for
Χριστόν, 1156 / 1178 καθήσεται) it" syr" Origen Chrysostom (Theodoret 6 Π) //
κατά. σάρκα άναστfισαι τον Χριστον καθίσαι τε (D* καί καθίσαι) 36 307
453 610 1678 cop""" slav // άναστfισαι τον Χριστον κα\ καθίσαι Ε it' geo

Theodoretl 17 ; Greek ms'" '
1891

0

...

θρόνον αύτοί\

διαφθοράν

άναστήσειν

τον

Χριστον

καθίσαι

1739

Ac 13.35 29 περ\ ... έτάφη 1 Kgs 2. ΙΟ: Ac 13.36 30 οομοσεν ...
Ps 132.11: 2Sm 7.12-13 31 οϋτε έγκατελείφθη ... διαφθοράν Ps 16.10
32 ο\ι ... μάρτυρες Lk 24.48: Ac 1.8 33 τfi ... ύψωθείς Mk 16.19: Ac 7.55. 56: Ro 8.34;
Col 3.1: He 1.3: 8.1: 10.12: 12.2: 1Pe3.22 τήν ... πατρός Jn 14.16-17: 15.26; Ac Ι.4
34-35 Εiπεv ... ποδwv σου Ps 110.1 (Mt 22.44: Mk 12.36: Lk 20.42-43: He 1.13)
27

ούδi:

B•d• //
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2.36·44

36 ασφαλώς οi>ν γινωσκέτω πiiς οiκος Ίσραi~λ οτι και κύριον
αύτον και Χριστον έποίησεν ο θεός, το\>τον τον Ίησο\>ν ον ύμείς

έσταυρώσατε.
37 Άκούσαντες δε κατενύγησαν τi~ν καρδίαν εiπόν τε προς
τον Πέτρον και το-Uς λοιπο-Uς 8 αποστόλους, Τί ποιήσωμεν,
&νδρες αδελφοί; 38 Πέτρος δε προς αύτούς, Μετανοήσατε,
[φησίν,] και βαπτισθήτω εκαστος ύμ&ν έπ\. τφ όνόματι Ίησου
Χριστου είς aφεσιν τ&ν άμαρτι&ν ύμ&ν και λήμψεσθε τi~ν
δωρεaν• του άγίου πνεύματος. 39 ύμίν γάρ έστιν ή έπαγγελία
και τοίς τέκνοις ύμ&ν και πiiσιν τοίς είς μακράν, οσους aν
προσκαλέσηται κύριος ο θεος ήμ&ν. 40 έτέροις τε λόγοις
πλείοσιν διεμαρτύρατο και παρεκάλει αύτο-Uς λέγων, Σώθητε
απο της γενεiiς της σκολιiiς ταύτης. 41 οί μεν οi>ν αποδεξά
μενοι τον λόγον αύτου έβαπτίσθησαν και προσετέθησαν έν ή1

ήμέρq. έκείνn ψυχαι ώσεl. τρισχίλιαι. 42 iΊσαν δε προσκαρτε
ρο\Jντες τn διδαχn των αποστόλων και τn κοινωνίq., τn κλάσει
του aρτου και ταίς προσευχαίς.
Lite among the Believers

43

Έγίνετο δε πάσn ψυχn φόβος, πολλά τε τέρατα και σημεία

δια των αποστόλων έγίνετο 9 .

44 πάντες δε οί πιστεύοντες iΊσαν

'37 {Α} λοιπούς ~ 74 ''" ΝΑ Β C Ε Ψ 33 36 81 181 307 453 610 614 945
1175 1409 1678 1739 1891 2344 Byz [Ρ] 11178 /AD it" c.d<m.o.p rh ω.t" νg syr" h
cορ~· "" ""'' aπn geo slav Hippolytus Basil Chrysostom''m // omit D itd. '''·' cop"''""
Hippolytus"m'; Augustine

• 43 {C}

διa των άποστόλων έγίνετο Β D

81 945 1739 1891 Byz [Ρ] LecfP'

AD

(LecfP' έγένετο) it'''''""•_, syr' cop" (amι) (eth) Chrysostom // διa των άποστόλων
έγίνετο έν 'Ιερουσαλήμ 33 1409 (2344 έγένετο) syr" // διa των άποστόλων
έγίνετο έν 'Ιερουσαλήμ· φόβος τε iΊν μέγας έπ\ πάντας ~ 74 'id Ν (Α C έγένετο διa
;, 38 C: GNB

ΒΤΙ

(DHH)

36 Ac 5.30-31 37 ΤΙ ποιήσωμrν Lk 3. ΙΟ. 12. 14 38 Μετανοήσατε ... άμαρτιών ύμών
Ac 3. 19 39 τοϊς είς μακράν l.ς 57.19 οσους ... κύριος JΙ 2.32: Ro ΙΟ.13 40 τf\ς γενεaς ...
ταύτηςDι32.5:Ρs78.8:Ρhp2.15 41Ac2.47;4.4:5.14;6.7:11.21.24;21.20 42 τf!κλάσει
τοu ίiρτου Ac 2.46; 20.7 43 Έγ(νετο ... φόβος Ac 5.5. 11: 19.17 πολλά ... έγiνετο Ac 5.12;
6.8; 14.3: 15.12 44 Ac 4.32
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2.45-3.4

έπl. το αύτο καl. 10 εtχον aπαντα κοινa 45 καl. τa κτήματα και
τaς ύπάρξεις έπίπρασκον καl. διεμέριζον αύτa π&.σιν καθότι &ν
τις χρείαν εiχεV" 46 καθ' ή μέραν τε προσκαρτερουντες όμο

θυμαδον έν τφ ίερίρ, κλ&ντές τε κατ' οiκον &ρτον, μετελάμβανον
τροφfις έν άγαλλιάσει καl. άφελότητι καρδίας 47 αίνουντες
τον θεον καl. εχοντες χάριν προς ολον τον λαόν. ό δf. κύριος
προσετίθει τους σφζομένους καθ. ήμέραν έπl. το αύτό.
The Lame Man Healed at

Πέτρος

3

δf. 1

ιhe Gaιe

of tl1e Temple

καl. 'Ιωάννης άνέβαινον είς το ίερον έπl. Π~ν rοραν

τfις προσευχfις τi~ν ένάτην. 2 καί τις άνi~ρ χωλος έκ κοιλίας
μητρος αύτου ύπάρχων έβαστάζετο, ον έτίθουν καθ, ήμέραν
προς τi~ν θύραν του ίερου τi~ν λεγομένην Ώραίαν του αίτεtν
έλεημοσύνην παρa των είσπορευομένων είς το ίερόν· 3 ος ίδών
Πέτρον καl. Ίωάννην μέλλοντας είσιέναι είς το ίερόν, ήρώτα
έλεημοσύνην λαβεί:ν. 4 άτενίσας δf. Πέτρος είς αύτον συν τφ

τών άποστόλων)
τών άποστόλων)

(36 είς 'Ιερουσαλήμ and πάντας αύτούς) ( 1175 έγίνετο
(1884 έγένετο) it'"·' "'m·P 2 ph.ro.•" vg•·w." (νg'') (slaν) // διά
χειρών τ&ν άποστόλων έγίνετο έν 'Ιερουσαλήμ (Ε έγίνοντο) 181 * (181'
φόβος τε ilν έπl πάντας) (614 οιnίι έν 'Ιερουσαλήμ) it' // διά τών χειρ&ν

διά
τ&ν

add

τών
άποστόλων έγίνοντο είς 'Ιερουσαλήμ· φόβος τε ilν μέγας έπl πάντας αύτούς
(Ψ έν

for είς) 307 453 610 1678 (cop"'·~•) (geo)
44 {Α} ilσαν έπlτο αύτο καφ 74 ΝΑC DΕΨ 33 3681 181307453 610
614 945 1175 1409 1678 1739 1891 2344 Byz [Ρ] 1884 1 1178 it" c.d,d'"'·'·ph,ro,
'· w νg syr" ann eth geo slaν Basil Chrysostom // έπ\ το αύτό Β itP·' Oήgen;
Speculum Salνian REB BJ // οnιίι it•'•
' 2.47-3.1 {Β} έπl το αύτό. Πέτρος δέ ')) 74 """''ω ΝΑ 8 C 095 81 1175 it"·'·
d<m.,,,.ph.ro,w νg cop"""" ann eth //ή\ έκκλησίι;ι. Πέτρος δέ 1409 geo // ήi
έκκλησίι;ι. Έπl το αύτο δέ Πέτρος Ε Ψ 33 36 (* οnιίι δέ) (181 έν ή\ έκκλησίq:)
453 610 614 1678 2344 Β_γz [Ρ] (1884 11178 fιnish /esson with έκκλησίι;ι) ir
syr1" ,, slaν Chrysostom; Greek ms'"" '" 8 '"' // τfl έκκλησίι;ι έπl το αύτό. Πέτρος δέ
307 945 1739 1891 // έπl το αύτο έν τfl έκκλησίι;ι. Έν δέ τα\ς ήμέραις ταύταις
Πέτρος D itd (itr-< vgm' omit τfl έκκλησίι;ι) (cop'"'')
10

45 Ac 4.34-35 46 καθ' ... ίερφ Lk 24.53 κλiiιντες .. aρτον Ac 2.42 47 ό ... προσετίθει
αύτό Ac 2.41: 4.4: 5.14: 6.7; 11.21, 24; 21.20
3.1 έπί ... προσευχίjς τfιν έvάτην Ac 10.3. 9, 30 2 χωλΟς ... αύτοϋ Jn 9. 1; Ac 14.8
4 άτενίσας ... αύτόν Ac 6.15; 13.9; 14.9; 23.Ι
'
...
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3.5-ι4

Ίωάννn εiπεν, Βλέψον είς ήμaς. 5 ό δε έπείχεν αύτοίς προσ
δοκ&ν τι παρ' αύτ&ν λαβείν. 6 εiπεν δε Πέτρος, Άργύριον και
χρυσίον ούχ ύπάρχει μοι, ο δε Εχω τοί>τό σοι δίδωμι· έν τφ
όνόματι Ίησοί> Χριστοί> του Ναζωραίου [Εγειρε κα1.] περιπάτει 2 •
7 κα1. πιάσας αύτον της δεξιaς χειρος ηγειρεν αύτόν· παρα
χρflμα δε έστερεώι'}ησαν αί βάσεις α-Uτου κα1. τα σφυδρά, 8 κα1.
έξαλλόμενος εστη κα1. περιεπάτει κα1. εiσflλθεν συν α-Uτο"ίς είς το
ίερον περιπατ&ν κα1. άλλόμενος κα1. αίνων τον θεόν. 9 κα1.
εiδεν πaς ό λαος α-Uτον περιπατοί>ντα και αίνοί>ντα τον θεόν·

10 έπεγίνωσκον δε α-Uτον οτι αύτος ilν ό προς τi~ν έλεημοσύνην
καθήμενος έπ1. τn Ώραίςχ Πύλη τοί> ίεροί> και έπλήσι'}ησαν
θάμβους κα1. έκστάσεως έπ1. τφ συμβεβηκότι αύτφ.
Peter · s Speech

ίη

Solomon 's Portico

11 Κρατούντος δε αύτοί> τον Πέτρον κα1. τον Ίωάννην
συνέδραμεν πaς ό λαος προς αύτους έπ1. τn στοί?: τη καλουμένn
Σολομ&ντος Εκθαμβοι. 12 ίδών δε ό Πέτρος άπεκρίνατο προς
τον λαόν, 'Ανδρες Ίσραηλ"ίται, τί θαυμάζετε έπ1. τούτφ η ήμ"ϊν τί
άτενίζετε ώς ίδίςχ δυνάμει η εύσεβείςχ πεποιηκόσιν του περιπα
τείν α-Uτόν; 13 ό -θεος Άβραaμ και [ό -θεος] Ίσαaκ και [ό
1'εος] 'Ιακώβ, ό -θεος των πατέρων ήμων, έδόξασεν τον παίδα
αύτοί> Ίησοί>ν ον ύμείς μεν παρεδώκατε κα1. ήρνήσασθε κατα
πρόσωπον Πιλάτου, κρίναντος έκείνου άπολύειν· 14 ύμείς δε
τον &γιον κα1. δίκαιον ήρνήσασθε 3 κα1. ήτήσασθε aνδρα φονέα
2
6 {C} qειρε κα\ περιπάτει Α C Ε Ψ 095 33 36 81 181307453 610 614
945 117 5 1409 1678 1739 1891 2344 Byz [Ρ] Lecr it''-' dcm ' ''' h. p{Ί. '- ' w vg
syr0• h cop"°· m<g aπn eth geo slav Irenaeus'" Origen'"' Eusebius Basil Chrysostom
Theodoret; Cyprian Lucifer Hilary Priscillian Ambrose Jerome Chromatius
Maximus // περιπάτει Ν Β D it' cop" NIV EU BJ ΤΟΒ
1
74
· 14 {Α} ήρνήσασθε IJ-) ΝΑ Β C Ε Ψ 33 36 81 181 307 453 610 614 945
1175 1409 1678 1739 1891 2344 Byz [Ρ] Lect it"'"'m_,,;,.h.p.phωw vg syr<'h
0

•

6 έv ... περιπάτει Ac 3.16; 4.1 Ο; 16.18 8 έξαλλόμεvος ... περιεπάτει Ac 14. ΙΟ είσiiλθεv
... ίερόv Jn 5.14 10 έπεyίvωσκοv ... καθήμενος Jn 9.8 11 έπί ... Σολομ&vτος Jn ΙΟ.23;
Ac 5.12 13 ό ι'Jεος Άβραaμ ... Jiμ&v Εχ 3.6, 15; Μι 22.32; Mk 12.26; Ac 7.32 έδόξασεv ...
Ίησοί:ιv ls52.13; Jnl3.32
ον
άπολύειv Lk23.14-23; Jnl8.38-40; 19.12-15
14 Μι 27.20-21; Mk 15.7,11-12
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3. 15-22

χαρισθηναι ύμi:ν,

15

406

τον δε άρχηγον τflς ζωflς άπεκτείνατε ον ό

θεος ηγειρεν έκ νεκρων, o-f> ήμεi:ς μάρτυρές έσμεν. 16 καl έπl. τη
πίστει του όνόματος αύτου τουτον ον θεωρεi:τε και οϊδατε,
έστερέωσεν το ονομα αύτου, και ή πίστις η δι' αύτου ifδωκεν
αύτφ τl,ν όλοκληρίαν ταύτην άπέναντι πάντων ύμων.

17

κα1

νυν' άδελφοί, ο'iδα οτι κατa aγνοιαν έπράξατε οοπερ κα1. οί
aρχοντες ύμων·

18

ό δε θεός, α προκατήγγειλεν δια στόματος

πάντων των προφητων παθεi:ν τον χριστον αύτου, έπλήρωσεν

οϋτως.

19 μετανοήσατε ο-Ον καl έπιστρέψατε είς το έξαλει

φθηναι ύμων τaς άμαρτίας, 20 οπως &ν eλθωσιν καιρο1
άναψύξεως άπο προσώπου του κυρίου καl άποστείλn τον προ
κεχειρισμένον ύμi:ν Χριστον Ίησουν, 21 ον δει ούρανον μεν

δέξασθαι aχρι χρόνων άποκαταστάσεως πάντων ώv έλάλησεν ό
θεος διa στόματος των άγίων άπ' αίωνος αύτου προφητων 4 •

22 Μωϋσflς μεν ε'iπεν 5 οτι Προφήτην ύμί:ν άναστήσει κύριος
ό θεός ύμrον 6 έκ τrον άδελφrον ύμrον ώς έμέ• αύτου άκούσεσθε

cop"· 00 · '"'' ann eth geo slaν Didymus Didymus'"" Chrysostom Cyril TheodotusAncyra; Jerome Quodνultdeus // έβαρύνατε D it'' Irenaeus1' 1
'21 {Β} απ· αί&νος αύτου προφητών IJ.)74 Ν* Α Β* C 81 307 453 1175
1739 ( 1891 * άγίων αύτου προφητών) it' // των απ. αίωνος αύτου προφητων Ν 2
Β 2 Ε 36 610 945 1409 1678 (/60προφητ&ν αύτο-U)//αύτου προφητων άπ'
αί&νος (Ψ των απ. αί&νος) (33'''' των απ. αί&νος προφητών) 181 (614 των

προφητων άγίων αύτο-U)

Lect (1165 των απ' αί&νος) (it" "''"·'·"'·
(Chrysostom) //των προφητών D* ([)<
BJ αύτου προφητων) ίι"·'''·" ' aπη geo Irenaeus'" Origen'"' 211 : Tertullian
74
1 22 {Β} ε\πεν
N Α BC 36 81307453 610 1175 1678 /60 it"'·''mrhro.w
νg syr" cop 00 ann'"" geo Ambωse Chromatius //προς το\>ς πατέρας ε'fπεν 181
614 1409 Byz [Ρ] Lecι 11 εΤπεν προς τοuς πατέρας Ψ 945 1739 1891
Chrysostom 11 εlπεν προς τοuς πατέρας ήμων D (Ε ύμ&ν) 33.ω 2344"" it'·('"
,,,.h.p νg'"" cop''·'"'' aπηm" eth slaν lrenaeus'"; (Greek ms'"'·"' 8 '~') DHH
6
22 {C} ό θεος ύμων Ν 2 D 36 81 181 307 453 610 945 1175 1678 1739
1891 ByzP' Lec/<"· AD it''"'· d. '""· ,,,. ph. m. w νg ann geo slavm• Irenaeus'"' Origen''314• '·
Chrysostom Seνerian Cyril; Chromatius // ό θεος ήμων Ν* C Ε Ψ 33 614 1409
2344"' Byz'' [Ρ] Lec·t<" it' syr" cop"'"" eth slaν Origen'" Ps-Clementines Ps-Justin;
ω .• νg)

(syr" ") (eth)

1891' Byz

(slaν) OrigenΨ 1 ·

[Ρ]

1
'"' '

r-

15 τον ... νεκρών Ac4.IO; 5.30 οiι ήμεiς μάρτυρές έσμεν Lk 24.48; Ac 1.8; 2.32
17 Lk 23.34: 1Tm1.13 18 Lk 24.27, 44, 46 19 Ac 2.38 22 Dr 18.15-16 (Ac 7.37)
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ι<ατa πάντα οσα αν λαλήση προς ύμaς.

3.23-4.5

23

εσται δε πciσα

ψυχfι fιτις έαν μη άκούση του προφήτου έκείνου έξολε-θρευ
ί}ήσεται έκ του λαου. 24 κα\ πάντες δε οί προφijται aπο
ΣαμουΤ,λ καl. τ&ν καθεξijς οσοι έλάλησαν καl. κατήγγειλαν τι'χς
ημέρας ταύτας.

25 ύμε'iς έστε οί υίοl τ&ν προφητών κα\ τijς

διαθήκης ης διέθετα ό θεος προς τους πατέρας ύμ&ν 7 λέγων προς
Άβραάμ, Κα1. έν τφ σπέρματί σου [έν]ευλογη-θήσονται πciσαι
αί πατρια1. τίjς γίjς. 26 ύμίν πρώτον aναστήσας ό θεος τον
πα'iδα αύτου aπέστειλεν αύτον εύλογο\Jντα ύμaς εν τφ aπο

στρέφειν εκαστον απο τ&ν πονηριών ύμ&ν.
Peter and John before the Council

4

Λαλούντων δε αύτ&ν προς τον λαον έπέστησαν αύτο'iς οί

ίερε'iς' καl ό στρατηγος τού ίεροί> καl. οί Σαδδουκαίοι, 2 δια
πονούμενοι διι'χ το διδάσκειν αύτους τον λαον καl καταyyέλλειν
έν τφ 'Ιησου τΤ,ν aνάστασιν τΤ,ν έκ νεκρών, 3 καl έπέβαλον

αύτοίς τι'χς χείρας κα\. εθεντο είς τήρησιν είς τΤ,ν αυριοV" ~ν γι'χρ
έσπέρα ilδη. 4 πολλοl. δε των aκουσάντων τον λόγον έπίστευ
σαν, καl έγενήθη [ό] aριθμος τ&ν aνδρ&ν [ώς] χιλιάδες πέντε.
5 'Εγένετο δε έπl τΤ,ν αυριον συναχθηναι αύτ&ν τους aρ
χοντας καl τους πρεσβυτέρους καl τους γραμματε'iς έν 'Ιερου-

Ambrose Gaudentius // ό θεός 8 1680 Ι 1178 it"·' cop"m'."" Ps-Athanasius
Eusebius Titus-Bostra Didymus: Quodvultdeus REB BJ ΤΟΒ // σmir syr"
7
25 {C} ύμrον '))74 Ν 2 Α 8 Ε 81 453 945 1175 17392344/1178 it" vgw•.~
cop'""'"""""" arm"'" geo slavm' Irenaeus'·" Chrysostom // ήμiiiv Ν* C D Ψ 0165 36
181 307 610 614 1409 1678 1891 Byz [Ρ] Lect it'"'·'·""m ••g.h.p.ph '°·" νg'' syr"·"
cop"m". "°· ""' aπnm" eth slaν'"' lrenaeus'"'m"; Fulgentius

'1 {8} ίερεΊς ΝΑ D Ε Ψ 0165 33 36 81 181 307 453 610 614 945 1175
1409 1678 1739 1891 2344 Byz [Ρ] Lect it"·'·d.dcm.c. "· '·'" m. • vg syr"·" cop"""' "~•
arm'"" geo slav Chrysostom // άρχιερε'iς 8 C aπn""' eth REB // ίερεΊς κα!
aρχιερείς (but σmit κα! ό στρατηγός) it';' (Lucifer)
23 Dι 18.19; Lv 23.29 24 Lk 24.27 25 Καί έν ... -yiiς Gn 22.18; 26.4 ( 12.3: 18.18;
Ga 3.8) 26 ύμίν πρώτον ... αύτόν Ac 13.46: Ro 1. J 6
4.1 οί ίερείς ... ίεροίJ Lk 22.4, 52; Ac 5.24 1-2 οί Σαδδουκαίοι ... νεκρών Μι 22.23;
Mk 12.18; ιk 20.27; Ac 23.8 2 καταyyέλλειν ... νεκρών Ac 4.33; l 7. 18; 26.23 3 έπέβαλον
... τήρησιν Ac 5.18 iΊν γiιρ έσπέρα iiδη Ac 3.1 4 Ac 2.41. 47; 5.14; 6.7; 11.21, 24; 21.20
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σαλήμ,
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κα1. 'Άννας ό άρχιερε-Uς κα1. Καϊάφας κα1. 'Ιωάννης~

κα1. Άλέξανδρος κα1. οσοι ήσαν έκ γένους άρχιερατικου, 7 καi
στήσαντες αύτο-Uς έν τψ μέσφ έπυνθάνοντο, 'Εν ποί~ δυνάμει η
έν ποίφ ονόματι έποιήσατε τουτο ύμε1ς; 8 τότε Πέτρος πλη~

σθε1.ς πνεύματος άγίου εiπεν προς αύτούς, 'Άρχοντες του λαοu
κα1. πρεσβύτεροι 3 ,

9

εί ήμε1ς σήμερον άνακρινόμεθα έπ1. εύερ-.

γεσί~ άνθρώπου άσθενους έν τίνι σLτος σέσωται, 10 γνωστον
εστω πaσιν ύμ1ν κα1. παντ1. τψ λαψ Ίσραi~λ οτι έν τψ ονόματι
'Ιησου Χριστου του Ναζωραίου ον ύμε1ς έσταυρώσατε, ον ό θεος

ilγειρεν έκ νεκρών, έν τούτφ οtτος παρέστηκεν ένώπιον ύμrον
ύγιής4 • 11 οtτός έστιν
ό λί-θος, ό έξου-θενη-θε1.ς ύφ' ύμrον των οίκοδόμων,
ό γενόμενος είς κεφαλfιν γωνίας.

12 και ούκ εστιν έν &λλφ ούδενl. ή σωτηρία5, ούδε γάρ ονομά
έστιν ετερον ύπο τον ούρανον το δεδομένον έν άνθρώποις έν φ

6

{Α} 'Ιωάννης

;p7'

0165 36 81 307 453 610 1175 1678 ίι~-'-"""""'
Ε Ψ 33 181 614 945
1409 1739 1891 2344 Byz [Ρ] Lect it' Chrysostom//'lωνάθας D ίtld).Ιsig).ίp)
2

ρm•. ph. "'· w νg
(νgm')

syr"· h cop~

ΝΑ Β

"°· '"'' arm eth geo slaν // Ίωάννην

Jerome BJ

'8 {Β} πρεσβύτεροι

;p74

Ν Α Β ΟΙ 65 1175 1409* it'"· '· ph νg cop~-"" etlί

Cyήl //πρεσβύτεροι του 'Ισραήλ

D Ε Ψ 33 36 181 307 453 610 614 945
1409' 1678 1739 1891 2344 B_yz [Ρ] Lect (1593 οί πρεσβύτεροι) itd·'· gig. h. Ρ 121 · (w)

(νgm")

syr"· h cop""'• arm geo

slaν

Irenaeus1" Chrysostom;

Cypήan

Ambrose Greek

msacc. toθ<Je

4 10 {Α} ύγιής ip 74 ΝΑ Β D Ψ 0165 33 36 181307453 610 614 945 1175
1409 1678 1739 1891 2344 Byz [Ρ] Lect it"·'·"·'"m.,,,.p.ph.ω.• νg syr"·h cσp~-""

arm eth geo slaν Irenaeus 1" Athanasius Chrysostom Cyήl; Ambrose //σήμερον
4.12) Ε ίι<·ίh) (νgm") (syr""'') (cσp~•) (Cypήan)
Greek ms'"· '" """' (BJ)
5 12 {Α} κ:αί ούκ: rστιν έν &λλιρ ούδενί ή σωτηρία ;p1• ΝΑ Β Ε Ψ 0165 33
ύγιής καί έν aλλφ ούδενί (see

(36 1678 rστιν ούδενί aλλφ) 181 (307 453 610 ούδενί &λλφ) 614 945 1175
1409 1739 1891 2344 Byz [Ρ] it"·'·.ιem.<.•"·P2 ·ph.ω.• νg syr"·h cop"·"°·'"'' arm eth
7 Έν ποίι;ι δυνάμει ... ύμείς Mt 21.23; Mk 11.28; Lk 20.2 8 τότε ... πλησθείς ... αύτούς
Mt 10.19-20; Mk 13.11; Lk 12.11-12 πλησθείς ... άγίου Ac 6.3. 5; 7.55; 9.17; 11.24; 13.9
10 έν τφ ... Ναζωραίου Ac 3.6 ον i.ψείς έσταυρώσαπ Ac 2.36; 5.30; 10.39 ον ό ... νεκρ&ν
Ac2.24. 32: 3.15; 5.30; 10.40: 13.30; 17.31 11 ό λίθος ... γωνίας Ps 118.22; Mt21.42;
Mk 12.10; Lk 20.17: 1Pe2.4. 7 12 ούδέ γάρ ονομα ... ήμiiς Mt 1.21

4()9
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4.13-24

δε'i σωθflναι ήμ&ς. 13 Θεωρούντες δε την τού Πέτρου παρρη
σίαν καl. 'Ιωάννου και καταλαβόμενοι οτι aνθρωποι άγράμματοί
είσιν καl. ίδιώται, εθαύμαζον επεγίνωσκόν τε αύτους οτι συν τφ

'Ιησού iΊσαν, 14 τόν τε aνθρωπον βλέποντες συν αύτο'ίς έστώ
τα τον τεθεραπευμένον ούδεν εlχον άντειπε'iν. 15 κελεύσαντες
δf: αύτους rξω του συνεδρίου άπελθε'iν συνέβαλλον προς
άλλήλους 16 λέγοντες, Τί ποιήσωμεν το'iς άνθρώποις τούτοις;
οτι μεν γaρ γνωστον σημε'iον γέγονεν δι. αύτων πίiσιν το'iς
κατοικοίJσιν Ίερουσαλημ φανερον καl. ού δυνάμεθα άρνε"iσθαι·
17 άλλ' ϊνα μη ΕΠl πλε'iον διανεμη% είς τον λαον άπειλησώ
μεθα αύτο'iς μηκέτι λαλε'iν επι τφ όνόματι τούτφ μηδενl.
άνθρώπων. 18 καl. καλέσαντες αύτους παρήγγειλαν το καθό
λου μη φθέγγεσθαι μηδε διδάσκειν επι τφ όνόματι του 'Ιησού.

19 ό δε Πέτρος και 'Ιωάννης άποκριθέντες εtπον προς αύτούς, Εί
δίκαιόν εστιν ενώπιον του θεού ύμών άκούειν μ&λλον η του
θεού, κρίνατε· 20 ού δυνάμεθα γaρ ήμε'iς α εϊδαμεν και
ήκούσαμεν μη λαλε'ίν. 21 οί δε προσαπειλησάμενοι άπέλυσαν
αύτούς, μηδεν εύρίσκοντες το πώς κολάσωνται αύτούς, διa τον
λαόν, οτι πάντες εδόξαζον τον θεον επι τφ γεγονότι· 22 ετων

yaρ ΤΊν πλειόνων τεσσεράκοντα ό aνθρωπος εφ · ον γεγόνει το
,.,
......
.....
''
σημειον τουτο της ιασεως.
The

Belieνers

Pray for Boldness

23 Άπολυθέντες δε ΤΊλθον προς τους ίδίους καl. άπήγγειλαν
οσα προς αύτους οί άρχιερε'iς και οί πρεσβύτεροι εtπαν. 24 οί
δf: άκούσαντες όμοθυμαδον ηραν φωνην προς τον θεον και
εiπαν, Δέσποτα, σi> 6 ό ποιήσας τον ούρανον καl. τf~ν γίlν καl. τl~ν

geo slav Didymus•"b Chrysostom Cyril // καί ούκ eστιν έv iίλλι:ρ ούδενί D
it"·'· 11 οmίι ith Irenaeus'"; Cyprian Augustine BJ
0
24 {Β} σύ ~ 74 ΝΑ Β 2495 itc •0 m.ρh.ω.w vgι,ιι cop"' (Hilary) (Augustine) // σi>
ό θεός D Ε Ψ 36 307 453 610 614 945 1175 1678 1739 1891 Byz [Ρ] Lect it'·
'''·' νg"'" geo slav Hesychius (Chrysostom); Lucifer // σύ εt ό θεός l 593 / 680

···

15 Ac 5.34-35 16 Τί ... φανεpόν Jn 11.47 17-18 Ac 5.28
αύτσ1ς Εχ 20.11: Ps 146.6

19 Ac 5.29 24

ό ποιήσας

4.25-υ
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θάλασσαν κ:αl. πάντα τα έν αύτο'iς, 25 ό του πατρος ήμων δι(χ
πνεύματος άγίου στόματος Δαυ1.δ παιδός σου εiπών 7,
Ίνατί έφρύαξαν ε-θνη
καi. λαοi έμελέτησαν κενά;
26 παρέστησαν οί βασιλεiς τίjς γίjς
και οί aρχοντες συνήχ-θησαν έπi το αύτο
κατα του κυρίου καi. κατα του χριστου αύτου.
27 συνήχθησαν γαρ έπ' άληθείας έν ή1 πόλει ταύτη έπl. τον
aγιον πα'iδά σου Ίησουν ον εχρισας, Ήρφδης τε κ:α1. Πόντιος
Πιλάτος σ\Jν εθνεσιν κα1. λαο'iς 'Ισραήλ, 28 ποι11σαι οσα ή χείρ
σου καl. ή βουλή [σου] προώρισεν γενέσθαι. 29 κ:α1. τα νυν,
κύριε, επιδε έπ1. τας άπειλας αύτων καl. δος το'iς δούλοις σου
μετα παρρησίας πάσης λαλε'iν τον λόγον σου, 30 έν τφ Π~ν
χε'iρά [σου] έκτείνειν σε είς ϊασιν κ:α1. σημε'iα κ:α1. τέρατα
γίνεσθαι δια του ονόματος του άγίου παιδός σου Ίησου.

31 κα1. δεηθέντων αύτων έσαλεύθη ό τόπος έν φ ησαν συνηγ
μένοι, κα1. έπλήσθησαν aπαντες του άγίου πνεύματος κ:α1.
έλάλουν τον λόγον του θεοί> μετα παρρησίας.
ΑΙΙ

Things ίπ Common

32 Του δ( πλήθους των πιστευσάντων ην καρδία καl. ψυχη
μία, κ:α1. ούδΕ: εiς τι των ύπαρχόντων αύτφ Ελεγεν ϊδιον εiναι
άλλ' ην αύτο'iς aπαντα κοινά. 33 κ:αl. δυνάμει μεγάλη άπεδί/ 115411443 it" cop" ""' Irenaeus'"' //κύριε ό θεός (see Εχ 20. 11; Ps 146.6) 33
181 2344 /883 (aπn) (eth)
7
25 {C} ό τοίι πατρος ήμών δια πνεύματος άγίου στόματος Δαυ1.δ παιδός
σου είπών '}) 74 ΝΑ Β Ε Ψ 33 36 307 453 610 (945 ό δια τοίι πατρος ήμών έν
πνεύματι άγίψ ... ) 1175 1409'"1 (1678 omit του ... ήμών) 1739 1891 2344
160 Ι 1178 ίt 1 '" 1 · ω. ιu'""·" ''''ι. '''· ι,hι. ιcπι. ιwι (νg) (eth) (geo) (lrenaeus'") Athanasius
Hesychius; (Hilary) (Augustine) // ος δια πνεύματος άγίου δια του στόματος
λαλήσας Δαυίδ παιδός σου D (it") (syr") (Didymus••b) (REB) // ό δια στόματοι;
Δαυίδ παιδός σου είπών 18 1 614 By::. [Ρ] Lect (/ 165 / 593 τοίι παιδός) (ίt")
(aπn) (geo) (slaν) Chrysostom
25-26 Ίνατi ... αύτοiJ Ps 2.1-2 27 τον ... ΊησοiJν Ac 3.13 ον ίfχρισας ls 61.1 28 Ac 2.23
29 μετά ... λλγον σου Eph 6.19 31 έπλήσθησαν ... πνεύματος Ac 2.4 32 ούδέ ... κοινά
Ac 2.44 33 άπεδίδουν ... ΊησοiJ Ac 4.2
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4.34-5.4

δουν το μαρτύριον οί άπόστολοι τής άναστάσεως του κυρίου

·ιησου 8 , χάρις τε μεγάλη ΤΊν έπι πάντας αυτούς. 34 ουδε γaρ
έvδεής τις ΤΊv έv αυτοις οσοι γaρ κτήτορες χωρίων η οίκιων
ύπήρχον, πωλουντες eφερον τaς τιμaς των πιπρασκομένων

35 και έτίθουν παρa τους πόδας των άποστόλων, διεδίδετο
δε έκάστφ καθότι &ν τις χρείαν εtχεν. 36 Ίωσl,φ δε ό έπι
κληθεις Βαρναβάς άπο των άποστόλων, ο έστιν μεθερμηνευό
μενον υίος παρακλήσεως, Λευίτης, Κύπριος τφ γένει, 37 ύπ
άρχοντος αυτφ άγρου πωλήσας Τ\νεγκεν το χρήμα και eθηκεν
προς τους πόδας των άποστόλων.
Ananias and Sapphira

5

Άνi~ρ δέ τις Άνανίας όνόματι συν Σαπφίρη ή1 γυναικι αυτου

έπώλησεν κτf~μα 2 και ένοσφίσατο άπο τf~ς τιμfις, συνειδυίης
και τfις γυναικός, και ένέγκας μέρος τι παρa τους πόδας των

άποστόλων eθηκεν. 3 εtπεν δε ό Πέτρος, Άνανία, διa τί
έπλήρωσεν 1 ό Σατανάς τΤ~ν καρδίαν σου, ψεύσασθαί σε το

πνευμα το &γιον και νοσφίσασθαι άπο τf~ς τιμf~ς του χωρίου;

4 ουχι μένον σοι eμενεν και πραθεν έν τη ση έξουσίι;ι: ύπf~ρχεν;
τί οτι eθου έν τη καρδίι;ι: σου το πράγμα τουτο; ουκ έψεύσω

8 33 {C} τfjς άναστάσεως τοu κυρίου Ίησοϋ ςμs (Β της άναστάσεως after
Ίησοϋ) Ψ 181 614 2344 Βγz [Ρ] it"'"·' syr" cop" aπn"'" eth lrenaeus 1"
Orsiesius 1"; Augustine //της άναστάσεως Ίησοϋ Χριστοϋ syr" cop"°'"" //της
άναστάσεως Ίησου Χριστοl> του κυρίου ΝΑ l 175 1409 (36 307 453 610

1678

κυρίου ήμί!Jν) it""'·de•n.,η.(w\ νg'''!

τοϋ κυρίου Ίησοϋ Χριστοϋ

cop""1m" 1 (Chrysostom) //της άναστάσεως
945 1739 1891 / l l 78 it"·' ιphι.' (cop'"'") aπn"'"

DΕ
(geo) slaν
1
3 {Β} έπλήρωσεν ~ 8 Ν 2 Α Β D Ε Ψ 0189 33';" 36 181 307 453 610 614
9451175140916781739189l 2344B_νz[P]Lectit•·'·'''·'"''syr""cop"""°·""''
arm eth geo slaν Origen•" 1" Marcellus Cyril-Jerusalem Gregory-Nyssa Didymus
Didymus•"" 112 Epiphanius 214 Chrysostom; Cyprian Lucifer Ambrosiaster Ambrose
Quodvultdeus Fulgentius Greek rns""'"B'"' // έπείρασεν ςp 74 it"'"'"de"""'·<rhJ.m.w vg
Didymus•" 0112 Epiphanius 214 Severian // έπήρωσεν Ν* // έπώρωσεν 2492
33 χάρις ... αύτούς Ac 2.47 34-35 Ac 2.45
5.2 ένέγκας ... i'θηκεν Ac 4.34-35, 37 3 έπλήρωσεν ... σου Jn 13.2

5.5-16
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άνθρώποις άλλa τίρ θείρ. 5 άκούων δf. ό Άνανίας τους λόγους
τούτους πεσών eξέψυξεν, και Εγένετο φόβος μέγας eπ1. πάντας
τους άκούοντας. 6 άναστάντες δf. οί νεώτεροι συνέστειλαν
α-Uτον καl eξενέγκαντες εθαψαν.
7 'Εγένετο δf. ώς ώρων τριων διάστημα καl ή γυνf~ α-Uτου μη
εiδυ'iα το γεγονος είσηλθεν. 8 άπεκρίθη δf. προς α-Uτf~ν Πέτρος,

Εiπέ μοι, εi τοσούτου το χωρίον άπέδοσθε; ή δf. εtπεν, Ναί,
τοσούτου. 9 ό δf. Πέτρος προς α-Uτήν, Τί οτι συνεφωνήθη ύμ'iν
πειράσαι το πνε\>μα κυρίου; iδου οί πόδες των θαψάντων τον
&νδρα σου eπl τft θύρ<! καl eξοίσουσίν σε. 10 επεσεν δε
παραχρfιμα προς τους πόδας α-Uτου κα1. eξέψυξεv- εiσελθόντες
δf. οί νεανίσκοι ε-f>ρον α-Uτf~ν νεκρaν καl eξενέγκαντες εθαψαν
προς τον &νδρα α-Uτfις, 11 κα1. Εγένετο φόβος μέγας eφ' ολην
τf~ν εκκλησίαν καl eπl πάντας τους άκούοντας ταυτα.
Many Signs and Wonders Perfonned

12 Διa δf. των χειρων των άποστόλων Εγίνετο σημε'iα καl
τέρατα πολλλ εν τφ λαίρ. κα1. fισαν όμοθυμαδον aπαντες eν τft
Στο<?: Σολομωντος, 13 των δf. λοιπων ο-Uδεις eτόλμα κολλασθαι
α-Uτοίς, άλλ' eμεγάλυνεν α-Uτους ό λαός. 14 μάλλον δf. προσ
ετίθεντο πιστεύοντες τφ κυρίφ, πλήθη άνδρων τε και γυναικων,
15 rοστε και είς τaς πλατείας eκφέρειν τους άσθενε!ς και
τιθέναι eπι κλιναρίων και κραβάττων, ϊνα eρχομένου Πέτρου
κaν η σκιa eπισκιάση τιν1. α-Uτων. 16 συνήρχετο δf. και το
πλfιθος των πέριξ πόλεων Ίερουσαλf~μ 2 φέροντες άσθενε'iς και
όχλουμένους ύπο πνευμάτων άκαθάρτων' οϊτινες eθεραπεύοντο

"

απαντες.

2 16 {Β} 'Ιερουσαλήμ ςp 74 Κ Α Β 0189 it"'·"•m.,ig.p.ph.ro.ι.~ νg syΓ"·" eth
Lucifer // είς 'Ιερουσαλήμ D Ε Ψ 36 181 307 453 610 614 945 1175 1409
1678 1739 1891 2344 Byz [Ρ] Lect ίι< d.' vgm" arm geo slav (Cyήl-Jerusalem)
Chrysostom

Sέγένετο

... ακουοντας Ac2.43; 5.11; 19.17 9πειράσαι ... κυρίου ICorI0.9
12 Διά ... τέρατα πολλά Ac 2.43; 6.8; 14.3; 15.12 έν ή\ Στ~
Σολομώντος Jn 10.23; Ac 3. 11 13 έμεγάλυνεν ... λαός Ac 2.47 14 Ac 2.41. 47; 4.4; 6.7;
11.21. 24; 21.20 15-16 Mk6.56; Ac 19.11-12

11 Ac 2.43; 5.5; 19.17
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5.17-28

Per>ecution of the Apostle;

17 Άναστας δε 3 ό άpχιεpευς κα1. πάντες οί συν αύτφ, ή οi>σα
α'ίρεσις τών Σαδδουκαίων, έπλήσθησαν ζήλου 18 κα1. έπέβα
λον τας χεiρας έπl. τους άποστόλους καl. εθεντο αύτους έν
τηρήσει δημοσίι;ι. 19 U.yyελος δε κυρίου δια νυκτος άνοίξας

τας θύρας της φυλακflς έξαγαγών τε αύτους εtπεν,

20 Ποpεύε

σθε καl. σταθέντες λαλεtτε έν τφ ίερφ τφ λαφ πάντα τα pήματα
τftς ζωflς ταύτης. 21 άκούσαντες δε είσflλθον ύπο τον ορθρον
είς το ίεpον κα1. έδίδασκον. Παραγενόμενος δε ό άρχιερευς καl. οί
συν αύτφ συνεκάλεσαν το συνέδριον και πάσαν τΤ,ν γεpουσίαν
τοον υίών Ίσραi~λ καl. άπέστειλαν είς το δεσμωτήριον άχθηναι

αύτούς.

22 οί δε παραγενόμενοι ύπηρέται ούχ ε\Jρον αύτους έν

τft φυλακil· άναστρέψαντες δε άπήyyειλαν 23 λέγοντες οτι Το
δεσμωτήριον εϋρομεν κεκλεισμένον έν πάστι άσφαλείι;ι καl. τους
φύλακας έστώτας έπ1. τών θυρών' άνοίξαντες δε εσω ούδένα
εϋρομεν. 24 ώς δε ilκουσαν τους λόγους τούτους ο τε στρα
τηγος του ίεροίJ καl. οί άρχιερεiς, διηπόρουν περl. αύτών τί αν
γένοιτο τούτο. 25 παpαγενόμενος δέ τις άπήyyειλεν αύτοις οτι
Ίδου οί U.νδρες οϋς εθεσθε έν τf\ φυλακil είσ1.ν έν τψ ίερψ
έστ&τες καί διδάσκοντες τον λαόν. 26 τότε άπελθών ό στρα
τηγος συν τοις ύπηρέταις -ίlγεν αύτους ού μετα βίας, έφοβοίJντο
γιΧρ τον λαον μη λιθασθώσιν.
27 Άγαγόντες δε αύτους εστησαν έν τφ συνεδρίφ. κα1.
έπηρώτησεν αύτους ό άpχιερευς 28 λέγων, [Ού] παραyyελίι;ι 4

) 17 {Α} άναστάς δέ IJ.)45 74 Ν: Α 8 D Ψ 0189 33 36 181307453 610 614
945 1175 1409 1678 1739 189 l 2344 B}·z (Ρ] Lect it'· "· '''"'· '''· ph "'· • νg syr" cop~·"'
arm geo s\aν Basil Chrysostom; Lucifer // '!\ννας δέ (it"' νg"" άναστάς δ( Άννας)
itP cop""' eth // κα\ ταύτα βλέπων Cιναστάς Ε it' Greek ms'""· '° 8 "''
'28 {C} ού παραγyελίι;ι Ν 2 D Ε (Ψ ούχί) 36 181 307 453 310 614 945
1409 1678 1739 1891 2344 Byz [Ρ] Lea (159 l / 883 1 1356 παραyyελίαν) it< h.
, .• syrP·h cop""'" eth aπη slaν Basil Chrysostom Cyήl 113 ; Ambrosiaster Greek

...

17 Ac4.I, 6 18 Ac4.3 19 Ac 12.7-10 21 άπέστειλαν ... αύτούς Ac 12.19 24 ο
άρχιερείς Lk 22.4, 52; Ac 4.1 26 έφοβοϋντο ... λαόν Μι 14.5; 21.26, 46; Mk 11.32; 12.12;
Lk 20. Ι 9; 22.2

5.29-)5
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παρηγγείλαμεν υμιν μη διδάσκειν έπι τφ όνόματι τούτφ, και
iδo\J πεπληρώκατε τΤ,ν ΊερουσαλΤ,μ της διδαχflς ύμ&ν και

βούλεσθε έπαγαγειv έφ' ήμaς το αtμα του άνθρώπου τούτου_

29 άποκριθεις δε Πέτρος κα\. οί άπόστολοι εiπαν5, Πειθαρχε'iν
δε'i θεφ μάλλον Τι άνθρώποις. 30 ό θεος τών πατέρων ήμ&ν
Τ\γειρεν Ίησούν ον ύμε'iς διεχειρίσασθε κρεμάσαντες έπ\. ξύλου·
τούτον ό θεος άρχηγον κα\. σωτflρα ϋψωσεν τfl δεξι<;ι. αύτου
[τού] δούναι μετάνοιαν τφ ΊσραΤ,λ και &φεσιν άμαρτιΟ:ιν.
32 κα\ ήμε'iς έσμεν μάρτυρες 6 τών pημάτων τούτων καl. το
πνεύμα το aγιον ο εδωκεν ό θεος τοις πειθαρχουσιν αύτφ.
33 Οί δε άκούσαντες διεπρίοντο καl. έβούλοντο 7 άνελε'iν
αύτούς. 34 άναστ.Χς δέ τις έν τφ συνεδρίφ Φαρισα1ος όνόματι
Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος τίμιος παντ\. τφ λαφ, έκέλευσεν Εξω

31

βραχ\J τους άνθρώπους ποιflσαι 35 εiπέν τε προς αύτούς,
ms"'' " 8 '"' // παραγγελίιr ;μ 74 Ν* Α 8 1175 it"·'·"·"'m.,,,.,h.m vg cop"m'.oo.m" geo
Cyril 213 ; Lucifer NIV NRSV REB EU BJ ΤΟΒ ΒΤΙ DHH?
1
74
· 29 {Α} άποκριθείς δe Πέτρος καί οί άπόστολοι είπαν ~ ΝΑ 8 Ε Ψ 33"'

(36 307 453 1409 1678 ό Πέτρος) 181 610 614 945 1175 1739 1891 2344
By:: [Ρ] Lect (l 883 1921 1 1021 1 1154 1 1977 /AD ό Πέτρος, 160 l 597 οί λοιποί
άπόστολοι) it"·' "''"· '· '''· tp>. '""'" • vg syr" (cop~ '""oc') arm (eth) geo (slav) Basil
Chrysostom; Lucifer // ό δε Πέτρος εΊπεν προς αύτούς Ο< (syri') // ό δε Πέτρος
εtπεν προς αύτούς but transpose thi.~ phra.ve after άνθρώποις [.vic] D* itd.(h) ·
"32 {Β} έσμεν μάρτυρες ~ 74 "d Ν Ο* 181 614 1175 / 60 / 591 (l 597 μi:ν
μάρτυρες) 1680 / 883 l 1441 it·'" '· "''"· ph. '"· w vg cop"· "'" •oc• aπnm" eth Didymus••• //
μάρτυρές έσμεν Α 1409 ir' ,,,...ρ~ vgm" Vaιimadum /1 έσμεν αύτου μάρτυρες
0 2 Ε (Ψ μεν αύτοίJ μάρτυρές έσμεν) 36 307 453 610 1678 2344 Β}'Ζ [Ρ] Lect
ίt'·Ψ 1 syr" armm" geo slav Chrysostom // έν αύτψ έσμεν μάρτυρες (8 omίt έσμεν)
945 1739 (1891 έσμεν έν αύτψ) cop"''m' Irenaeus'"
7
33 {Β} έβούλοντο Α Β Ε Ψ 36 614 /422 cop"'""m'' eth Chrysostom//
έβουλεύοντο Ν Ο 181307453 610 945 1678 1739 1891 2344 Byz [Ρ] / 156
1617 1 1178 it"· '· '· ''m. '· '''· "· Ρ· '"· '°· • νg aπn slav Lucifer // έβουλεύσαντο 1175
1409 geo
28 μή ... όνόματιτούτιρΑc4.18 βούλεσ~'Jε ... τούτουΜι27.25 29 Ac4.19 30 ό~'JεΟς ..•
Ίησοί>ν Ac2.24, 32; 3.15; 4.10; 10.40; 13.30; 17.31 ον ύμεϊς διεχειρίσασ~ε ... έπ\ ξύλου
Ac 2.23, 36; 3.15; 4.10; 10.39 31 ι'ιρχηγον κα\ σωτijρα He 2.10 ϋψωσεν ... αύτοί> Ac 2.33
τοί> δοί>ναι ... άμαρτι&ν Lk 24.4 7; Ac 2.38 32 ήμεϊς ... μάρτυρες ... τούτωv Lk 24.48;
Jn 15.27; Ac 1.8; 2.32; 3.15 ήμεϊς ... πνεί>μα το aγιον Jn 15.26 33 Ac 7.54 34 ΦαρισαiΟQ
... λαiίJ Ac 22.3 έκέλευσεv ... ποιί;σαι Ac 4.15
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5.36-42

'Άνδρες Ίσραηλiται, προσέχετε έαυτο"ίς επι το"ίς άνθρώποις
τούτοις τί μέλλετε πράσσειν. 36 προ γiιρ τούτων των ήμερων

άνέστη Θευδaς λέγων εtναί τινα έαυτόν, φ προσεκλίθη άνδρων
άριθμος ώς τετρακοσίων· ος άνnρέθη, και πάντες οσοι έπείθοντο
αύτc'ρ διελύθησαν καl. έγένοντο εiς ούδέν. 37 μετCι το\Jτον
άvέστη 'Ιούδας ό Γαλιλα"ίος έν τα"ίς ήμέραις τΤ\ς άπογραφfjς
καl. άπέστησεν λαον 8 όπίσω αύτου· κάκε"ίνος άπώλετο καl.
πάντες οσοι έπείθοντο αύτφ διεσκορπίσθησαν. 38 καl. τα
vίίν λέγω ύμ"ίν, άπόστητε άπο των άνθρώπων τούτων καl. aφετε

αύτούς οτι έCιν ] έξ άνθρώπων ή βουλΤ~ αϋτη η το εργον το\Jτο,
καταλυθήσεται, 39 είδε έκ θεου έστιν, ού δυνήσεσθε κατα
λίίσαι αύτούς, 9 μήποτε καl. θεομάχοι εύρεθητε. έπείσθησαν δε
αύτφ 40 καl. προσκαλεσάμενοι τους άποστόλους δείραντες
παρήγγειλαν μη λαλε"iν έπl. τφ όνόματι του Ίησου καl. άπέλυ

σαν. 41 Οί μεν ο-όν έπορεύοντο χαίροντες άπο προσώπου του
συνεδρίου, οτι κατηξιώθησαν ύπερ του όνόματος άτιμασθηναι,

42 πaσάν τε ήμέραν έν τφ ίερφ και κατ' οtκον ούκ έπαύοντο
διδάσκοντες καl. εύαγγελιζόμενοι τον χριστον• Ίησουν.

':).) 74 ~ Α* Β 1175 it"'' ''m ph'" νg cop~'"" Eusebius Cyήl //
λαόν ίκανόν Α2 0140 36 307 453 610 945 1409 1678 1739 1891 Byz [Ρ]
1156 /617 /422 / 1178 ΒΤΙ? // ίκανόν λαόν Ε Ψ 33 181 614 2344 Chrysostom // λαον πολύν CJ (C* πολύ) D it"'·'".(hΙ.p.<wJ eth geo slaν Apollinaris
• 39 {Α} αύτούς 'Ρ" Α Β C 2 Ψ 36 181 307 453 610 945 1175 1678 1739*
1891 / 1178 ίtΡ· ph. m νg•w. ' 1 COp"m' "'' arrn eth geO Slaν // αύτό c•,;d 1409 1739<
2344 Byz [Ρ] 1156 / 422 / 617 it' ocm • νg'' syr" cop"""' "''m" Chrysostom //
αύτοi.>ς οϋτε ύμείς οϋτε οί iί.ρχοντες ύμων Ε it"· '"'" Greek ms"' '" 8 '"' // αύτοi.>ς
i

37

{Α} λαόν

οϋτε ύμείς οϋτε βασιλείς οϋτε τύραννοι· άτέχεσθε ο-δν άπό των άνθρώπων
τούτων D it' h νg"' (syr""'" 1" ) (copm'') // αύτούς άτόσχεσθε ο-δν άπό των
άνδρ&ν τούτων 614
'42 C: (NIV) (NRSV) EU NBS ΒΤΙ // Different text: AD TR
36 Ac 21 .38 37 Lk 13.1-2 39 Wsd 12.13-14 40 παpήyyειλαν . . . Ίησοίι Ac 4.18
41 Μι5.10-12; 1 Pe4.13 42 πaσαν ... οtκον Ac2.46 διδάσκοντες ... Ίησοίιν Ac 17.3;
18.5, 28

6.Ι-7
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The Appointment of the Seven

6

Έν δe τα'iς ήμέραις ταύταις πληθυνόντων τών μαθητών

έγένετο γογγυσμος τών 'Ελληνιστών προς τους 'Εβραίους, Οτι•
παρεθεωροί">ντο έν τη διαιcονίςι τη ιcαθημερινη αί χηραι αύτών.
2 προσκαλεσάμενοι δe οί δώδεκα το πλilθος τών μαθητ&ν

εtπαν, Ούκ άρεστόν έστιν ήμaς ιcαταλείψαντας τον λόγον τοu
θεου διαιcονεtV τραπέζαις.

3

έπισκέψασθε δέ 1 , άδελφοί,

(iy-,

δρας έξ ύμών μαρτυρουμένους έπτά, πλήρεις πνεύματος και
σοφίας, οϋς ιcαταστήσομεν έπl. της χρείας ταύτης, 4 ήμε'iς δe ήl
προσευχη ιcαl. τη διαιcονίςι του λόγου προσκαρτερήσομεν..
5 ιcαl. ηρεσεν ό λόγος ένώπιον παντος του πλήθους καl. έξελέ•
ξαντο Στέφανον, &νδρα πλήρης πίστεως καl. πνεύματος άγίου,
ιcαl. Φίλιππον ιcαl. Πρόχορον ιcαl. Νικάνορα ιcαt Τίμωνα ιcαl.
Παρμενaν ιcαt Νιιcόλαον προσήλυτον Άντιοχέα, 6 οϋς i::στη•
σαν ένώπιον τών άποστόλων, ιcαί προσευξάμενοι έπέθηιcαν
αύτο'iς τας χε'iρας.
7 Καl. ό λόγος του θεου 2 ηiJξανεν ιcαl. έπληθύνετο ό άριθμΟς
τών μαθητών έν Ίερουσαλημ σφόδρα, πολύς τε οχλος τών ίερέων
ύπήιcουον τη πίστει.

1
3 {C} δέ Ν Β itw cop"'"''Ί/otJv C Ε Ψ 33 36 181307453 610 614 945
1409 1678 1739 1891 Byz [Ρ] Lect it"'· '· ctem. '· ,;,. ph. m.' νg syr"· 0 cop"" slav Origen"'
Didymus1" Chrysostom Marcus-Eremita // δέ otJv 1175 // δή Α // omit ςp~
cop"'"' arm eth geo Basil
'
'7 {Β} θεο\ι ':))74 ΝΑ Β C 33 36 181 307 453 6\0 945 1175 1409 1678
1739 1891 2344';ct Byz [Ρ] Lect it"·"'"'·''' vg"w·" syr" cop"'·""·"'" anη slaν'"'ll
κυρίου D Ε Ψ 614 it'· ct. '· '· Ρ J>h. ' 0 • '- w νg'' syr" geo slaν"'' Origen 1" Chrysostom

• 1 lndirect: WH? GNB REB BJ

ΒΤΙ

DHH

1 τfι διακοvίι;ι τfι καθημερινfι Ac 2.45; 4.35 3 μαρτυρουμένους Ac 10.22; 16.2; 22.12:
1Tm3.7; 3Jn 12 πλήρεις ... σοφίας Ac6.10 5 ίίνδρα ... πνεύματος άγίου Ac ΙΙ.24
6 nροσευξάμενοι ... χείρας Ac 1.24; 13.3; 14.23 7 ό λόγος ... ηϋξαvεν Ac 12.24; 19.:ΖΟ
έπληθύνετο ... σφόδρα Ac 2.41, 47; 4.4; 5.14; 11.21, 24; 16.5; 21.20
·

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

417

The

Aπest

6.s-7.s

of Stephen

8 Στέφανος δΕ: πλήρης χάριτος καl. δυνάμεως έποίει τέρατα
και σημε'iα μεγάλα έν τψ λαψ. 9 aνέστησαν δέ τινες των έκτης
συναγωγilς της λεγομένης Λιβερτίνων και Κυρηναίων και
Άλεξανδρέων και των aπο Κιλικίας και Άσίας συζητοί:ιντες
τι'ρ Στεφάνφ, 10 καl. ούκ tσχυον aντιστilναι ή1 σοφί<! και τψ
πνεύματι φ έλάλει.

11 τότε ύπέβαλον aνδρας λέγοντας οτι

Άκηκόαμεν αύτοί:ι λαλοί:ιντος pήματα βλάσφημα είς Μωϋσilν
και τον θεόν· 12 συνεκίνησάν τε τον λαον και τους πρεσβυ
τέρους καl. τους γραμματε'iς και έπιστάντες συνήρπασαν αύτον
κα'i ηγαγον είς το συνέδριον, 13 εστησάν τε μάρτυρας ψευδε'iς

λέγοντας, Ό &νθρωπος οf>τος ού παύεται λαλων pήματα κατa
τού τόπου τοί:ι άγίου [τούτου] καl. τοί:ι νόμου·

14

άκηκόαμεν

γaρ αύτοί:ι λέγοντος οτι Ίησοί:ις ό Ναζωρα'iος σbτος καταλύσει
τον τόπον το\>τον και aλλάξει τα εθη α παρέδωκεν ήμ'iν
Μωϋσης. 15 και άτενίσαντες είς αύτον πάντες οί καθεζόμενοι

έν τψ συνεδρίφ εiδον το πρόσωπον αύτοί:ι ώσει πρόσωπον
άγγέλου.
Stephen ·, Spcech

7

Ε'iπεν δΕ: ό aρχιερεύς, Εί ταύτα οϋτως εχει; 2 ό δΕ: εφη,

'Άνδρες άδελφο1. και πατέρες, άκούσατε. Ό θεος της δόξης ώφθη
τiρ πατρι ήμων Άβραaμ οντι έν τ'fl Μεσοποταμί<! πρl.ν η

κατοικ:ilσαι αύτον έν Χαρρaν 3 και εlπεν προς αύτόν,'Έξελ
θε έκ τijς γijς σου και [έκ] τijς συγγενείας σου, καl. δruρο εiς

τfιν γijv fιν av σοι δείξω. 4 τότε έξελθι:Ον έκ γης Χαλδαίων
κατ<f>κησεν έν Χαρράν. κάκε'iθεν μετa το άποθανε'iν τον πατέρα
αύτού μετc!>κισεν αύτον είς τΊ,ν γilν ταύτην είς 1lν ύμε1ς ν\>ν
κατοικε1τε, 5 και ούκ εδωκεν αύτψ κληρονομίαν έν αύτ'fl ούδε
βημα ποδος και έπηγγείλατο δοϋναι αύτφ εiς κατάσχεσιν
8 έποίει ... μεγάλα Ac 2.43; 5.J2: 14.3; 15.12 10 Lk 21.15 ήi σοφίςχ ... έλάλει Ac 6.3
11 Mt 26.59-61; Mk 14.55-58 13 Ό iiνθρωπος ... άγίου τούτου Jr 26.11 14 Ac 21.21
7.2 Άνδρες ... άκούσατε Ac 22. Ι Ό 1~εος τfiς δόξης Ps 29.3 Ό θεuς ... Χαρράν Gn 11.3112.1 3 Gn 12.1 4 Gn 11.31-12.1, 5: 15.7 5 ούκ ... ποδός Dt 2.5 έπηγγείλατο ... αύτόν
Gn 12.7; 13.15; 15.2, 18: 17.8: 24.7; 48.4

7.6·16
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αυτην και τφ σπέρματι αύτου μετ' αύτόν, ούκ οντος αύτφ
τέκνου.

6 έλάλησεν δf. οϋτως ό θεος οτι εσται το σπέρμα

αύτου πάροικον έν γft άλλοτρί~ και δουλώσουσιν αύτο και

κακώσουσιν [τη τετρακόσια· 7 καl το ε-θνος φ έaν δουλεύ
σουσιν κρινω έγώ, ό θεος εtπεν, και μετa ταυτα έξελεύσονται
και λατρεύσουσίν μοι έν τφ τόπφ τούτφ. 8 και εδωκεν αύτφ
διαθήκην περιτομής και οϋτως έγέννησεν τον ΊσαΟ:κ και
περιέτεμεν αύτον τn ήμέρςι: τi1 ογδόη, και ΊσαΟ:κ τον 'Ιακώβ,
και 'Ιακώβ τους δώδεκα πατριάρχας.
9 Και οί πατριάρχαι ζηλώσαντες τον Ίωσf~φ άπέδοντο είς

Αϊγυπτον. και iιν ό θεος μετ' αύτοί> 10 κα\. έξείλατο αύτον έκ
πασών των θλίψεων αύτου και εδωκεν αύτφ χάριν κα\. σοφίαν
έναντίον Φαραώ βασιλέως Αίγύπτου και κατέστησεν αύτον

ήγούμενον έπ' Αϊγυπτον και [έφ ') ολον τον οtκον αύτοί>.
11 iιλθεν δf. λιμος έφ' ολην τf~ν Α ϊγυπτον και Χανάαν και
θλ'iψις μεγάλη, κα\. ούχ ηϋρισκον χορτάσματα οί πατέρες ήμ&ν.
12 άκούσας δf. 'Ιακώβ οντα σιτία είς Αϊγυπτον έξαπέστειλεν
τους πατέρας ήμών πρώτον. 13 κα\. έν τφ δευτέρφ άνεγνωρί
σθη Ίωσf~φ το'iς άδελφο\ς αύτοί> καl. φανερον έγένετο τφ Φαραrο
το γένος [του] 'Ιωσήφ. 14 άποστείλας δf. Ίωσf~φ μετεκαλέσατο
'Ιακώβ τον πατέρα αύτου κα\. πάσαν τf~ν συγγένειαν έν ψυχα'iς
έβδομήκοντα πέντε. 15 καl. κατέβη 'Ιακώβ είς Αϊγυπτον καl
έτελεύτησεν αύτος κα\. οί πατέρες ήμών, 16 κα\. μετετέθησαν

είς Συχf.μ και έτέθησαν έν τφ μνήματι φ ώνήσατο ΆβραΟ:μ τιμής
άργυρίου παρΟ: των υί&ν Έμμώρ έν Συχέμ 1 •

'16 {C} f.v Συχέμ Κ* Β C 36 181307453 610 945 1175 1678 1739 1891
/ 1178 cορ~ ~· '"' arm geo 11 του Συχέμ ':!-'" D Ψ 614 2344 Βγz [(Ρ του χέμ)]
il'"·'·''''"·Ph.<U.• vg cop""~ (eth) slav Chrysostom; Jerome //του f.v Συχέμ Κ 2 ΑΕ
5 ούκ οντος αίιτ<!J τέκνου Gn 16.Ι
6-7 ί'σται το σπέρμα
τούτφ Gn 15.13-14
7 έξελεύσονται ... τούτφ Εχ 3.12 8 eδωκεν ... περιτομijς Gn 17.10-14 οϋτως ... όγδόη
Gn 21.4 9 ο·ι .. "ΙωσήφGn 37.11 άπέδοντοείςΑLγυπτονGn 37.28:45.4 iιvόίJεοςμετ'αύτοlι
Gn 39.2. 3, 21. 23 10 ί'δωκεν ... Αίγύπτου Gn 41, 37-39 κατέστησεν ... αύτοu Gn 41.40-44;
Ps 105.21 11 iιλίJεν ... Χανάαν Gn 41.54: 42.5 12 Gn 42.1-2 13 έν ... άδελφοiς αύτοii
Gn 45.3-4 φανερον ... 'Ιωσήφ Gn 45.16 14 Gn 45.9-11. 18-19 π&.σαν ... i:βδομήκοντα πέντε
Gn 46.27 ιχχ: Εχ 1.5 ι.χχ: Dt 10.22 15 κατέβη .. ΑΪγυπτον Gn 46.5-6 έτελεύτησεν ... ήμόΊν
Gn49.33: Εχ 1.6 16 Gn 23.2-20: 33.19: 49.29-30: 50.7-13: Jos 24.32
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7.17-27

17 Καθώς δε ηγγιζεν ό χρόνος της έπαγγελίας f,ς ώμολόγη
σεν2 ό θεος τφ Άβραάμ, ηϋξησεν ό λαος καl. έπληθύνθη έν

Αίγύπτφ 18 aχρι o.f> άνέστη βασιλε\Jς ετερος [έπ' Αίγυπτον]3
δς ούκ fιδει τον 'Ιωσήφ. 19 ο.f>τος κατασοφισάμενος το γένος
ήμών έκάκωσεν τους πατέρας [-ήμών ]4 του ποιε!ν τα βρέφη

ίίκθετα αύτων είς το μη ζφογονε!σθαι. 20 έν φ καιρφ έγεννήθη
Μωϋσilς και ~ν άστciος τφ θεiρ" ος άνετράφη μηνας τρciς έν τφ
οϊκφ του πατρός, 21 έκτεθέντος δε αύτου άνείλατο αύτον ή
θυγάτηρ Φαραώ καl. άνεθρέψατο αύτον έαυτil είς υίόν. 22 καl.

έπαιδεύθη Μωϋσilς [έν] πάσn σοφίςι. Αίγυπτίων, ~ν δε δυνατος
έν λόγοις καl. Εργοις αύτου.
23 Ώς δε έπληρουτο αύτφ τεσσερακονταετΤις χρόνος, άνέβη
έπl. τ!~ν καρδίαν αύτου έπισκέψασθαι τους άδελφους αύτου τους
υίους 'Ισραήλ. 24 κα\. ίδών τινα άδικούμενον ημύνατο καl.
έποίησεν έκδίκησιν τφ καταπονουμένφ πατάξας τον Αίγύπτιον.
25 ένόμιζεν δε συνιέναι τους άδελφους [αύτου] οτι ό θεος διa
χειρος αύτου δίδωσιν σωτηρίαν αύτο!ς οί δε ού συν11καν.
26 τη τε έπιούσn ήμέρςι. rοφθη αύτο!ς μαχομένοις κα\. συνήλ
λασσεν αύτους είς είρήνην είπών, 'Άνδρες, άδελφοί έστε· ίνατί
άδικε'iτε άλλήλους; 27 ό δε άδικων τον πλησίον άπώσατο

1409 it' vgm" Greek ms"' 108" " / / οιιιίt syr" // pere de Siche111 BJ ΤΟΒ (see
Gn33.19)
~ 17 {Β} ώμολόγησεν ~) 74 Ν Α Β C 36* 307 453 61 Ο 1175 1678 it"·' ίόem). ""·
"'·' vg syr"'"' cop" eth // ώμοσεν Ψ 36' 81 181614945 1409 1739 1891 2344
Β)'Ζ (Ρ] 1 1178 it'" syrr>. h cop 00 • r,, slav Chrysostom // έπηγγείλατο ;p•j D Ε iιct. '· Ρ
vgm~~ cορη'Κ@

Greek

msaι:c. ιο Bede

' 18 {C} έπ' Αϊγυπτον (see Εχ 1.8 LXX) 'P' 1"d. 74 ΝΑ Β C Ψ 36 181 307 453
610 945 1175 1409 1678 1739 189111178 (it"·'"'"'·Ph.ωw νg) νg"'" syrP·""''
cop"·"'· r.,.""' arm eth geo slav // 0111ίt 'J.)45 ''d D Ε 81 614 2344 Byz [Ρ] ίιd·'·•'•· Ρ syr"
Chrysostom
4
19 {C} ήμ&ν Α C Ε Ψ 36 81 181307453 610 614 945 1678 1739 1891
2344 Byz [Ρ] 11178 it'· "'"'· '· •'•· r. ph. ' νg'' syrP· h cop"· 00 · r.,. ""' armm" eth geo slav
Chrysostom // onιit 'J.) 74 Ν Β D 1175 1409 itd vg•···" arm"'" ΤΟΒ
0

Εχ

• •·

17-18 ηϋξησεν ... Ίωσήφ Εχ 1.7-8 19 ούτος ... ήμ&ν Εχ 1.10-11 του ... ζφογονείσίJαι
1.22 20 Εχ 2.2; He 11.23 21Εχ2.3-10 23-24 Εχ 2.11-12 26-28 Εχ 2.13-14

7.2H-J~
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α-Uτον είπών, Τίς σε κατέστησεν ίiρχοντα και δικαστην έφ'
ήμων; 28 μη άνελεiν με συ -θέλεις δν τρόπον άνεiλες έχ-θες
τον Αίγύπτιον; 29 εφυγεν δε Μωϋσilς έν τφ λόγφ τούτφ και
έγένετο πάροικος έν γf1 Μαδιάμ, oi'> έγέννησεν υίοi>ς δύο.
30 Κα\ πληρωθέντων έτών τεσσεράκοντα ώφ-θη αύτφ έν ήi
έρήμφ του ορους Σινa ίiγγελος έν φλογι πυρός βάτου. 31 ό
δε Μωϋσilς ίδών έθαύμαζεν το οραμα, προσερχομένου δε αύτου
κατανοi\σαι έγένετο φωνή κυρίου, 32 Έγω ό -θεός των πα
τέρων σου, ό -θεός Άβραaμ και Ίσαaκ και 'Ιακώβ. εντρομος

δε γενόμενος Μωϋσilς ούκ έτόλμα κατανοf\σαι. 33 εtπεν δε
αύτφ ό κύριος, Λυσον το ύπόδημα των ποδων σου, ό γUρ

τόπος έφ' φ εστηκας γη άγία έστίν. 34 ίδων εtδον την
κάκωσιν του λαου μου του έν Αίγύπτφ και του στεναγμου

αύτmν fικουσα, και κατέβην έξελέσ-θαι αύτούς• και νυν
δευρο άποστείλω σε είς Αίγυπτον. 35 Το\Jτον τον Μωϋσf\ν,
ον ήρνήσαντο είπόντες, Τίς σε κατέστησεν ίiρχοντα και
δικαστήν; το\Jτον ό θεος [καl.] aρχοντα καl. λυτρωτήν άπέ
σταλκεν συν χειρι άγγέλου του όφθέντος αύτφ έν τft βάτφ.

36 οi'>τος έξήγαγεν αύτοi>ς ποιήσας τέρατα καl. σημε'iα έν γft
Αίγύπτφ καl. έν Έρυθρff Θαλάσσn και έν τft έρήμφ eτη

τεσσεράκοντα. 37 σLτός έστιν ό Μωϋσης ό εϊπας το'iς υίοi:ς
'Ισραήλ, Προφήτην ύμiν άναστήσει ό -θεός έκ τmν άδελφmν

ύμων ώς έμέ. 38 οi'>τός έστιν ό γενόμενος έν τft έκκλησίι;ι έν τn
έρήμφ μετa τού άγγέλου του λαλούντος αύτψ έν τψ ορει Σινa και

των πατέρων ήμών, ος έδέξατο λόγια ζώντα δούναι ήμ'iν 5 , 39 φ

38 {Β} ήμΊν Α C D Ε Ψ 33 81 181614945 1175 1739 1891 2344'ω Byz
1178 it"«·•·"'"''""''"ph'" • vg syr"·" aπη eth Chrysostom Cyril // ύμΊν ~_)74 Κ Β
36 307 453 610 1409 167811439 it' cop'"·""""' geo slav Irenaeus'"'
5

[Ρ] Ζ

27 Τίς σc κατέστησεν ... ήμitlv Lk 12.14 29 [φυγcν ... Μαδιάμ Εχ 2.15 έγένετο ... υίοi>ς
2.21·22: 18.34 30-31 <0φθη ... οραμα Εχ 3.2-3 31-34 προσερχομένου ... ΑΪγυπτον
Εχ 3.4-10 35 Τίς ... δικαστήν Εχ 2.14 άγγέλου ... βάτφ Εχ 3.2 36 ποιήσας ... Αίγύπτφ
Εχ 7.3 Έρυθρ(! Θαλάσσn Εχ 14.21 έν τfi έρήμφ rτη τεσσεράκυντα Nu 14.33 37 Προφήτην
... έμέ Dι 18.15 (Ac 3.22) 38 μετι'χ τοϋ άγγέλου ... Σινίχ Ac 7.53 ος έδέξατο ... ήμίν
Εχ 19.1-6; 20.1-17: Dt 5.4-22: 9.ΙΟ
δύυ Εχ
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0 ύκ

7ΑΟ-48

ήθέλησαν ύπήκοοι γενέσθαι οί πατέρες ήμ&ν, άλλ' άπώ

σαντο καl. έστράφησαν έν τα'iς καρδίαις αύτ&ν είς Αϊγυπτον

40 είπόντες τφ Άαρών, Ποίησον ήμiν -θεους οϊ προπορεύ
σονται ήμωv· ό γaρ Μωϋσijς οtJτος, δς έξήγαγεν ήμιiς έκ γijς
Αiγύπτου, ούκ οίδαμεν τί έγένετο αύτφ. 41 και έμοσχο
ποίησαν έν τα'iς ήμέραις έκείναις και άνήγαγον θυσίαν τφ
είδώλφ καl. εύφραίνοντο έν το'iς εργοις τ&ν χειρών αύτ&ν.
42 εστρεψεν δε ό θεος και παρέδωκεν αύτο\ις λατρεύειν τn
στρατι~ του ούρανού καθώς γέγραπται έν βίβλφ τ&ν προφητ&ν,
Μη σφάγια και -θυσίας προσηνέγκατέ μοι

ετη τεσσεράκοντα έν τfi έρήμφ, οίκος 'Ισραήλ;

43

και άνελάβετε την σκηviJν του Μόλοχ
και το άστρον του -θεου [ύμιί)ν] 'Ραιφάν,
τοuς τύπους οϋς έποιήσατε προσκυνε'iν αύτο'iς,
και μετοικιω ύμιiς έπέκεινα Βαβυλ&νος.

44 Ή σκηνη τού μαρτυρίου ~ν το'iς πατράσιν ήμ&ν έν τn
έρήμφ καθώς διετάξατο ό λαλ&ν τφ Μωϋσft ποιilσαι αύτην κατα
τον τύπον ον έωράκει· 45 Ίlν καl. είσήγαγον διαδεξάμενοι οί

πατέρες ήμ&ν μετa 'Ιησού έν τn κατασχέσει τ&ν έθν&ν' ών
έξ&σεν ό θεος άπο προσώπου τ&ν πατέρων ήμ&ν εως τ&ν ήμερ&ν

Δαυίδ, 46 ος ε{)ρεν χάριν ένώπιον τού θεου καl. f1τήσατο
εύρε'iν σκήνωμα τψ οϊκφ6 'Ιακώβ. 47 Σολομ&ν δε οίκοδόμησεν
αύτφ οίκον. 48 άλλ. ούχ ό υψιστος έν χειροποιήτοις κατοικε'i,
καθώς ό προφήτης λέγει,

6
46 {Β} οϊκ:ιρ 1})74 Ν* Β Ο 2344 it" cop"'"' // θείρ (see Ps 132.5) Ν 2 Α C Ε Ψ
33 36 81 181 307 453 610 614 945 1175 1409 1678 1739 1891 Byz [Ρ]
Ι 1 178 it"'· '· "'m. '· '"· '· Ρ· ph. ro. w vg syr"" cop"m·''. bu. m•g ann eth geo slav Chrysostom
Hesychius GNB NIV REB ΤΟΒ

39 έστράφησαν ... Αϊγυπτον Nu 14.3 40 Ποίησον ... αύτiρ Εχ 32.1, 23 41 Εχ 32.4-6
42 λατρεύειν ... ούρανου Jr 7.18 ιχχ: 8.2; 19.13 42-43 Mfi ... Βαβυλώνας Am 5.25-27
44 Ή ... έρήμφ Εχ 27.21; Nu 1.50 διετάξατο ... έωράκει Εχ 25.9, 40 45 i]ν καί είσήγαγον ...
Ίησοίι Jos3.14-17: 18.Ι έν ... πατέρων ήμών Jos23.9: 24.IR 45-46 Δαυίδ ... Ίακώβ
2Sm7.2-16: IKgsB.17-18: 1Chrl7.I-14; 2Chr6.7-8: Psl32.l-5
471Kgs6.l.14:
8.19-20: 2 Chr 3.1: 5.1: 6.2, ΙΟ
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Ό ούρανός μοι -θρόνος,
ή δε γη ύποπόδιον των ποδrον μου·

ποiον οίκον οίκοδομήσετέ μοι, λέγει κύριος,
fι τίς τόπος τi]ς καταπαύσεώς μου;
ούχl. ή χείρ μου έποίησεν ταυτα πάντα;
51 Σκληροτράχηλοι και άπερίτμητοι καρδίαις καl. τοίς ώσίν,
ύμείς άεl. τφ πνεύματι τφ άγίι:ρ άντιπίπτετε ώς οί πατέρες ύμ&ν
καl. ύμε'iς. 52 τίνα τ&ν προφητών ούκ έδίωξαν οί πατέρες ύμ&ν;
καl. άπέκτειναν τους προκαταγγείλαντας περl. τής έλεύσεως του

50

δικαίου,

ot νυν ύμε'iς προδόται καl. φονε'iς έγένεσθε,

53 ο'ίτινες

έλάβετε τον νόμον είς διαταγας άγγέλων καl. ούκ έφυλάξατε.
The Stoning of

Sιephen

54 Άκ:ούοντες δε ταυτα διεπρίοντο τα'iς καρδίαις αύτ&ν καl.
εβρυχον τους όδόντας έπ' αύτόν. 55 ύπάρχων δε πλήρης
πνεύματος άγίου άτενίσας είς τον ούρανον εtδεν δόξαν θεου
καl. Ίησουν έστ&τα έκ δεξιών του θεου 56 καl. εtπεν, Ίδο-U
θεωρώ τους ούρανους διηνοιγμένους καl. τον υίον του άνθρώπου
έκ δεξιών έστώτα του θεου. 57 κράξαντες δε φωνη μεγάλη

συνέσχον τα ώτα αύτών καl. (όρμησαν όμοθυμαδον έπ, αύτον
καl. έκβαλόντες εξω τής πόλεως έλιθοβόλουν. καl. οί μάρ
τυρες άπέθεντο τα ίμάτια αύτών παρα τους πόδας νεανίου
καλουμένου Σαύλου, 59 κ:αl. έλιθοβόλουν τον Στέφανον έπι
καλούμενον και λέγοντα, Κύριε Ίησου, δέξαι το πνευμά μου.
60 θεις δε τa γόνατα εκραξεν φωνil μεγάλτι, Κύριε, μη στήσης
αύτο'iς ταύτην τΤ,ν άμαρτίαν. κ:αι τουτο είπών έκ:οιμήθη.

58

8

Σαυλος δε Ίlν συνευδοκ&ν τil άναιρέσει αύτου.

49-50 ι, 66.1-2 51 Σκληροτράχηλοι Εχ 32.9; 33.3. 5 άπερίτμητοι ... ώσίν Lν 26.41;
Jr 9.26: 6.10 uμεϊς άεί ... άντιπίπτεtε ι, 63. lO 52 τίνα τώv προφητών ... ύμcοv 2 Chr 36. 16
απέκτειvαv ... δικαίου Mt 23.31 53 ο"ίτινες ... άyyέ"λων Ac 7.38; Ga 3.19; He 2.2 54 διε
πρίονtο ... αύtώv Ac 5.33 εβρυχοv ... αύτόν Job 16.9; Ps 35.16; 37.12; 112.ΙΟ 55 ύπάρχων
... άγίου Ac 4.8; 6.3. 5: 9. l 7; 1 l .24; 13.9 Ίησοi:Jν ... έκ δεξιών του θεου Μι 22.44; 26.64;
Mk l 2.36; 14.62: 16.19; Lk 20.42; 22.69; Ac 2.34; Ro 8.34; Eph l .20: Col 3.1; He 1.3. 13; 8.1;
10.12: 12.2; l Pe 3.22 56 το\ις . διηνοιγμένους Μι 3.16; Lk 3.21: Jn 1.51; Ac 10.ΙΙ;
Re 19.11 58 οί μάρτυρες
Σαύλου Ac 22.20
59 Κύριε ... δέξαι ... μου Ps 3 l .5;
Lk 23.46 60 ifιφαξεν φων~ μεγάλn Μι 27.46. 50; Mk 15.34; Lk 23.46 Κύριε .. άμαρτίαν
Lk 23.34
8.1 Σαϋλος .. αύτοϋ Ac 7.58; 22.20
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8.2-11

Saul Persecutes the Chιιrch

'Εγένετο δε Εν Εκείνη τη ήμέρq. διωγμος μέγας επι τ!~ν
εκκλησίαν τl,ν ΕΥ Ίεροσολύμοις, πάντες δε διεσπάρησαν κατa
τaς χώρας της 'Ιουδαίας καl. Σαμαρείας πλl,ν τ&ν άποστόλων.
συνεκόμισαν δε τον Στέφανον &νδρες εύλαβε'iς καl. εποίησαν

2

κοπετον μέγαν ΕΠ' αύτψ. 3 Σαυλος δε Ελυμαίνετο τl,ν εκκλη
σίαν κατa τους οϊκους εiσπορευόμενος, σύρων τε &νδρας και
γυνα'iκας παρεδίδου είς φυλακήν.
The Gospel Preached in Samaria

4 Οί μεν o{)y διασπαρέντες διηλθον εύαγγελιζόμενοι τον
λόγον. 5 Φίλιππος δε κατελθών είς [τl,ν] 1 πόλιν της Σαμαρείας
f,κήρυσσεν αύτο'iς τον Χριστόν. 6 προσε'iχον δε οί οχλοι το'iς

λεγομένοις ύπο του Φιλίππου όμοθυμαδον ΕΥ τψ άκούειν αύτους
καl. βλέπειν τa σημε'iα
εποίει. 7 πολλο1 γaρ τ&ν εχόντων
πνεύματα άκάθαρτα βο&ντα φωνη μεγάλη f,ξήρχοντο, πολλο1 δε
παραλελυμένοι και χωλοl. εθεραπεύθησαv· 8 εγένετο δε πολ
λl, χαρa εν τη πόλει εκείνη.
9 Άνl,ρ δέ τις όνόματι Σίμων προϋπηρχεν Εν τη πόλει μαγεύων

a

καl. f,ξιστάνων το εθvος της Σαμαρείας, λέγων εtναί τινα ί:αυτον
μέγαν, 10 φ προσε'iχον πάντες άπο μικροί> εως μεγάλου λέ
γοντες, ά>τός εστιν ή δύναμις του θεοί> ή καλουμένη 2 Μεγάλη.

11

προσε'iχον δε αύτψ διa το ίκανψ χρόνφ τα'iς μαγείαις

'5 {C} τήν ςp1• ΝΑ Β 181 Ι 175 2344 // 0111ir C D Ε Ψ 33 36 81 307 453
6106149451409167817391891 Bγz[P]LeNcop'"·""""'ChrysostomREB
BJTOB
2
10 {Α} καλουμένη 'J)74 NA BC DE 33 81 1819451175 1409 17391891
2344l1178 i1~· 0 ·•· 0'm·'·•"·P·ph c.ro.w νg cop'" arm geo lrenaeus''" Origen // λεγο
μένη 614 // oιnir Ψ 36 307 453 1678 Β_νz [L Ρ] Lect syr" cop~ mes eth slav
Chrysosιom

1 Έγένετο ... άποστόλων Ac 8.4; 11. 19 2 συνεκόμισαν ... εύλαβείς Μι 14. 12; Mk 6.29
3 Ac 9. 1. 13; 22.4; 26.9-11 4 Ac 8. 1; 11 .19 7 πνείψατα ... iξήρχοντο Μι 10. 1; Mk 6.7;
16.17
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έξεστακέναι αυτούς. 12 οτε δε έπίστευσαν τφ Φιλίππφ ευαγ
γελιζομένφ περl. της βασιλείας του θεου καl του όνόματος Ίησοϋ
ΧριστοίJ, έβαπτίζοντο &.νδρες τε καl. γυνα'iκες. 13 ό δε Σίμων

καl. αυτος έπίστευσεν και βαπτισθείς 1Ίν προσκαρτερrον τφ
Φιλίππφ, θεωρών τε σημε'iα καl. δυνάμεις μεγάλας γινομένας

έξίστατο.
14 Άκούσαντες δε οί έν Ίεροσολύμοις άπόστολοι οτι δέδε
κται ή Σαμάρεια τον λόγον του θεού, άπέστειλαν προς αύτοΌς
Πέτρον καl. Ίωάννην, 15 ο'ίτινες καταβάντες προσηύξαντο
περl. αύτ&ν οπως λάβωσιν πνεύμα aγιον· 16 ούδέπω γΟ..ρ 1Ίν
έπ, ουδενl. αυτων έπιπεπτωκός, μόνον δε βεβαπτισμένοι ύπηρχον
είς το ονομα του κυρίου Ίησου. 17 τότε έπετίθεσαν τΟ..ς χε'iρας
έπ' αύτοΌς καl έλάμβανον πνεύμα aγιον. 18 ίδrον δε ό Σίμων
οτι δια της έπιθέσεως των χειρών των άποστόλων δίδοται το
πνείJμα3, προσήνεγκεν αύτο'iς χρήματα 19 λέγων, Δότε κάμοl.

τΤιν έξουσίαν ταύτην 'ίνα φ έΟ..ν έπιθ& τΟ..ς χε'iρας λαμβάνη
πνεύμα aγιον. 20 Πέτρος δε ε'iπεν προς αύτόν, Το άργύριόν
σου συν σοl. εϊη είς άπώλειαν οτι τΤιν δωρεΟ..ν τοϋ θεου ένόμισας
διι':ι χρημάτων κτίiσθαι· 21 ούκ εστιν σοι μερ\.ς ουδε κληρος έν
τφ λόγφ τούτφ, ή γι':ιρ καρδία σου ούκ εστιν ευθε'iα εναντι του

θεου.

22 μετανόησον ο-δν άπο της κακίας σου ταύτης κα\

δεήθητι του κυρίου, εί &ρα άφεθήσεταί σοι ή έπίνοια της
καρδίας σου, 23 είς γι':ιρ χολΤιν πικρίας καl. σύνδεσμον άδικίας

όρ& σε οντα. 24 άπο1φιθε1.ς δε ό Σίμων εtπεν, Δεήθητε ύμε'iς
ύπερ έμοϋ προς τον κύριον οπως μηδεν έπέλθn έπ' έμε ά>ν
είρήκατε4 •

3
18 {Β} πνεuμα Ν Β cop"'""" Apostolic Constitutions // πνεuμα το ίίγιον
IJ)45 · 74 AC D ΕΨ 33 36 81 181307453 6149451175 1409 1678 1739 1891
2344 Byz [L Ρ] Lect it'"·" ,ι. <km. '· '''· r. rh. '· '"· '· w νg syr"· h cop 00 arm eth geo slav Basil
Amphilochius Chrysostom; Augustine ΤΟΒ DHH
4
24 {Α} έπ · έμΕ: ιbν είρήκατε IJ) 7' ΝΑ Β (C οnιίt έπ ') (Ε είρήκατε κακiί':ιν) Ψ
333681181307453610614945117514091678173918912344Byz[(L

17Ac19.6 21
σύνδεσμον άδικίας

ήγ0.ρκαρδία ... ί!εοuΡs78.37 23 χολήνπικρίαςDι29.17:Lm3.Ι5ιχχ
ls 58.6 24 Δεήί)ητε ... ι<ύριον Εχ 8.4 ιχχ, 24 ιχχ; 9.28 ιχχ
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8.25-34

25 Οί μf.ν ο.Ον διαμαρτυράμενοι καl. λαλήσαντες τον λόγον
του κυρίου ύπέστρεφον εiς Ίεροσόλυμα, πολλάς τε κώμας τ&ν
Σαμαριτ&ν εύηγγελίζοντο.
Philip <1nd the Ethiopian Eunuch

26 'Αγγελος δε κυρίου έλάλησεν προς Φίλιππον λέγων,
Άνάστηθι καl. πορεύου κατa μεσημβρίαν έπl. τi~ν όδον τi~ν
καταβαίνουσαν άπο ΊερουσαλJ~μ εiς Γάζαν: α1Jτη έστl.ν iiρη
μος. 27 καl. άναστaς έπορεύθη. καl. iδol> άνJ~ρ Αiθίοψ εύνου
χος δυνάστης Κανδάκης βασιλίσσης Αίθιόπων, ος ilν έπl. πάσης
τi']ς γάζης αύτfjς, ος έληλύθει προσκυνήσων εiς 'Ιερουσαλήμ,

28 ilν τε ύποστρέφων καl. καθήμενος έπl. του aρματος αύτου καl.
ιiνεγίνωσκεν τον προφήτην Ήσα·ίαν. 29 εiπεν δε το πνευμα τι)>
Φιλίππφ, Πρόσελθε καl. κολλήθητι τι)> aρματι τούτφ. 30 προσ
δραμών δε ό Φίλιππος Ίlκουσεν αύτου άναγινώσκοντος Ήσα·\αν

τον προφήτην κα1. εiπεν, Άρά γε γινώσκεις α άναγινώσκεις;
31 ό δε ε'fπεν, Π&ς γaρ &ν δυναίμην έaν μή τις όδηγήσει με;
παρεκάλεσέν τε τον Φίλιππον άναβάντα καθίσαι σl>ν αύτψ.

32 ή δε περιοχη τfjς γραφfjς ilν άνεγίνωσκεν ilν αϋτη·
Ώς πρόβατον έπi σφαγι)ν ήχθη
καi ώς άμνος έναντίον τοίi κείραντος αύτον άφωνος,
οϋτως ούκ άνοίγει το στόμα αύτοίi.
Έν τfi ταπεινώσει [αύτο-U] ή κρίσις αi1τοίi ήρθη'
τι)ν γενεaν αύτοίi τίς διηγήσεται;
δτι αίρεται άπο τί]ς γfίς ή ζωι) αύτοίi.

33

34 Άποκριθεtς δε ό εύνο-Uχος τφ Φιλίππφ εlπεν, Δέομαί σου,
περl. τίνος ό προφήτης λέγει τουτο; περl. έαυτου η περl. έτέρου

ώς for ών) Ρ] Lect it"'"'· '· """· •'•· r. ph. '· '" 1· '· w νg syr"· h cop"'·"" aπn eth geo slaν'"'''
Apostolic Constitutions Chrysostom // μοι τούτων τwν κακών ών είρήκατέ μοι·
ος πολλa κλαίων ού διελίμπανεν D* (D 2 it"'"''·' οιnίι ος
διελίμπανεν)

...

(syr"m') (cop""')
'26 End quotation:

31

Πως

...

Μ0

TR WH? GNB

όδη-yήσει με

Jn 16.13

NRSν

32-33

Ώς

REB DHH

...

ζωΤ~ αύτοϋ

ls 53.7-8 ιχχ

8..1)-9.1

Π ΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

426

τινός; 35 άνοίξας δε ό Φίλιππος το στόμα αύτου και άρξά
μενος άπο της γραφης ταύτης εύηγγελίσατο αύτφ τον Ίησουν.

36 ώς δε έπορεύοντο κατά τi~ν όδόν, lΊλθον έπί τι ϋδωρ, καί
φησιν ό εύνουχος, Ίδοi> ϋδωρ, τί κωλύει με βαπτισθηναι;5
και έκέλευσεν στηναι το aρμα και κατέβησαν άμφότεροι

38

εiς το ϋδωρ, ο τε Φίλιππος και ό εύνουχος, και έβάπτισεν αύτόν.

39 οτε δε άνέβησαν έκτου ϋδατος, πνευμα 6 κυρίου ηρπασεν τον
Φίλιππον και ούκ εiδεν αύτον ούκέτι ό εύνουχος, έπορεύετο γeχρ
τi~ν όδον α-Uτου χαίρων.

40 Φίλιππος δε εύρέθη είς 'Άζωτον·
και διερχόμενος ε\Jηγγελίζετο τaς πόλεις πάσας εως του έλθειν
α-Uτον εiς Καισάρειαν.
The Conversion of Saul
(Ac 22.6-16: 26.12-18)

Ό δε Σαυλος ετι έμπνέων άπειλης και φόνου εiς τους

9

μαθητaς του κυρίου, προσελθών τφ άρχιερεt 2 ήτήσατο
παρ' α\Jτου έπιστολaς εiς Δαμασκον προς τάς συναγωγάς, οπως
έάν τινας εϋρτ~ της όδου Όντας, CΧ.νδρας τε και γυνα1κας,
δεδεμένους άγάΎll εiς 'Ιερουσαλήμ. 3 έν δε τψ πορεύεσθαι
έγένετο αύτον έγγίζειν τfj Δαμασκψ, έξαίφνης τε αύτον περιή-

'36 {Α} οηιίι ι•erse 37 'j.Ψ" ΝΑ Β C Ψ 33'"1 81 181 614 1175 1409 2344
[L Ρ] Leι·ι νg"""' syr" cop" "° eth"' Chrysostom; Ambrose // add ''erse 37

Β_ΥΖ

είπε δ[ αύτψ ό Φίλιππος. Έaν πιστεύεις έξ ολης τfjς καρδίας σου. σωθήσει·
άποκριθε\ς δέ: ε\πε, Πιστεύω είς τον Χριστον τον υίον του θεου Ε it' Greek

ms"'' ΙΟ 8 '"'

// ιιι/d veι-se 37 εiπεν δ[ αύτφ, Εί πιστεύεις έξ ολης καρδίας σου,
εξεστιν· άποκριθε\ς δέ: ε\πε, Πιστεύω τον υίον του θεου εiνα~ Ίησουν

Χριστόν (>ι•ίι/ι 111ίιιrπ varianιs)

36 307 453 610 945 1678 1739 1891 / 592

1178 /ΛD it"' '· ocm. '"· '- ,,_ r"- "'·"" νg'' syr" """ · cop'~' arm eth ΤΗ geo slav Irenaeus;
Cyprian Ambrosiaster Pacian Chromatius Augustine Speculum
"39 {Α} πνευμα 'J.' 4 ' 74 Ν Α* BC ΕΨ 33''" 81 181614!175 1409 2344Byz
[L PJ Lec·ι it'""""'""'·""· •.m. • νg syr' cop" bn eth Didymus 1" Chrysostom; Rebaptism
Jeron1e 1'1 // πνευμα aγιον έπέπεσεν έπl. τον εύνουχον, &γγελος δέ: Α' 36 307
453 610 945 1678 1739 1891 / 1178 it" '-r 1" 1 νg"'" (syr"w"b") cορ~• anη geo
slav Jerome1!2
Ι

36 Ίδού ... βαπτισθηναι Ac 10.47 39 ιτνεϊιμα ... εύνοϊιχος 1 Kgs 18. 12 40 Ac 21.8
9.1 Ό δέ Σαϊιλος ... κυρίου Ac 8.3; 9.1 .l 1-2 προσελι1ών ... 'Ιερουσαλήμ Ac 9.14
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9.4-17

στραψεν φ&ς έκτου ούραvου 4 καl. πεσών έπl. τf~ν γilv f\κουσεν
φωνΤ~ν λέγουσαν αύτφ, Σαουλ Σαούλ, τί με διώκεις; 5 εtπεν δέ,

Τίς ε'{, κύριε; ό δέ, 'Εγώ είμι Ίησους ον συ διώκεις 6 άλλ'
άνάστηθι κα1. εtσελθε είς τf~ν πόλιν κα1. λαληθήσεταί σοι ο τί σε
δε'i ποιε'iν. 7 οί δε ι':ίνδρες οί συνοδεύοντες αύτφ είστήκεισαν
ένεοί, άκούοντες μεν τfjς φωνilς μηδένα δε θεωρουντες. 8 ήγέρ
θη δε Σαυλος άπο της γilς, άνεφγμένων δετών όφθαλμών αύτου
ούδεν Εβλεπεν· χειραγωγουντες δε αύτον είσήγαγον είς Δαμα

σκόν.

9 κα1. Ίlν ή μέρας τρε'iς μη βλέπων καl. ούκ Εφαγεν ούδε

rπιεν.

10 "Ην δέ τις μαθητf~ς έν Δαμασκφ όνόματι Άνανίας, και
εiπεν προς αύτον έν όράματι ό κύριος, Άνανία. ό δε εlπεν, Ίδου
έγώ, κύριε. 11 ό δε κύριος προς αύτόν, ΆναστιΎ.ς πορεύθητι έπ1.
τΤ~ν pύμην τf~ν καλουμένην Εύθε'iαν και ζήτησαν έν οίκίςι 'Ιούδα
Σαυλον όνόματι Ταρσέα· ίδου γι'χρ προσεύχεται 12 και εtδεν
ι':ίνδρα [έν όράματι] 1 Άνανίαν όνόματι είσελθόντα καt έπιθέντα
αύτφ [τι'χς] χε'iρας οπως άναβλέψn. 13 άπεκρίθη δε Άνανίας,
Κύριε, f\κουσα άπο πολλών περ1. του άνδρος τούτου οσα κακι'χ
το'iς άγίοις σου έποίησεν έν 'Ιερουσαλήμ· 14 και ώδε Εχει
έξουσίαν παρι'χ των άρχιερέων δi)σαι πάντας τους έπικαλουμέ
νους το ονομάσου. 15 εtπεν δε προς αύτον ό κύριος, Πορεύου,
οτι σκευος έκλογilς έστίν μοι οiιτος του βαστάσαι το ονομά μου
ένώπιον έθνών τε καl. βασιλέων υί&ν τε 'Ισραήλ· 16 έγrο γι'χρ
ύποδείξω αύτφ οσα δε'i αύτον ύπερ του όνόματός μου παθε'iν.
17 Άπηλθεν δε Άνανίας και είσi)λθεν είς τΤ~ν οίκίαν κα1. έπιθεtς

έπ' αύτον τιΎ.ς χε'iρας εiπεν, Σαουλ άδελφέ, ό κύριος άπέσταλκέν
με, Ίησους ό όφθείς σοι έν ή1 όδφ f\ρχου, οπως άναβλέψnς κα1.

fi

1
12 {C} άνδρα έν όράματι 8 C 1175 / 60 cop 00 """ ""' 11 έν όράματι άνδρα Ε
33 36 181 307 453 610 614 945 1409 1678 1739 1891 2344 Β)'Ζ [L Ρ] Lect
it" 'amι geo slav Chrysostom 1•m; Greek ms"" '" 8 '"' //άνδρα IJ)74 ΝΑ 81 it'· <km. g;g. 1·
'· ph.' '
vg cop"' 00 eth BJ ΤΟΒ // έν όράματι Ψ / 884 / 1590
0

· '·"

5 1Cor15.8 7 Wsd 18.Ι 8 άνεφγμένων ... αύτόν Ac 13.11 11 Σαϋλον ... Ταρσέα
Ac 21.39 12 έπιθέντα ... άναβλέψJ1 Mk 8.23-25 13 Οσα ... "Ιερουσαλήμ Ac 8.3: 9.1
14 Ac 9.1-2. 21: 26. ΙΟ τούς ... ονομά σου Ac 9.21; 22.16; 1 Cor 1.2; 2 Tm 2.22 15 τοϋ
··. βασιλέων Ro 1.5; Ac 26. Ι: 27.24 16 οσα ... παι'Jείν 2 Cor 11.23-28

9.18-29
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πλησθftς πνεύματος άγίου. 18 κα1. εύθέως απεπεσαν αύτου
άπο των όφθαλμ&ν ώς λεπίδες, άνέβλεψέν τε και άναστaς
έβαπτίσθη 19 και λαβών τροφl,ν ένίσχυσεν.
Saul Preaches at Damascus

'Εγένετο δε μετa τ&ν έν Δαμασκφ μαθητών ήμέρας τινaς

20 και εύθέως έν ταις συναγωγαtς έιcήρυσσεν τον Ίησουν οτι
σ&τός έστιν ό υίος του θεου. 21 έξίσταντο δε πάντες οί
άκούοντες καl ελεγον, Ούχ οtτός έστιν ό πορθήσας είς Ίερου
σαλl,μ τους έπικ:αλουμένους το ονομα τουτο, καt ώδε είς τουτο
έληλύθει 'ίνα δεδεμένους αύτους άγάΎ[Ι έπ1. τους άρχιερε"iς;
Σαυλος δε μaλλον ένεδυναμουτο κα1. συνέχυννεν [τους]
'Ιουδαίους τους κατοικουντας έν Δαμασκiρ συμβιβάζων οτι

22

οtτός έστιν ό χριστός.
Saul Escapes from the Jews

23 Ώς δε έπληρουντο ήμέραι ίκαναί, συνεβουλεύσαντο οί
Ίουδα'iοι άνελε'iν αύτόν· 24 έγvώσθη δε τφ Σαύλφ ή έπιβουλΤ~
αύτ&ν. παρετηρουντο δε κ:α1. τaς πύλας ήμέρας τε και νυκ:τος
οπως αύτον άνέλωσιν· 25 λαβόντες δε οί μαθητα1. αύτου
νυκτος διa του τείχους καθηκ:αν αύτον χαλάσαντες έν σπυρίδι.
Saul at Jerusale1n

26 Παραγενόμενος δε είς Ίερουσαλl,μ έπείραζεν κ:ολλασθαι
το'iς μαθηταtς, κα1. πάντες έφοβουντο αύτον μη πιστεύοντες οτι
έστ1.ν μαθητής. 27 Βαρναβaς δε έπιλαβόμενος αύτον f\γαγεν
προς τους άποστόλους κ:α1. διηγήσατο αύτο'iς π&ς έν τfι όδφ εlδεν
τον κύριον κα1. οτι έλάλησεν αύτφ κ:α1. π&ς έν Δαμασκiρ

έπαρρησιάσατο έν τφ όνόματι του Ίησου. 28 κα1. ~ν μετ'
αύτ&ν είσπορευόμενος κ:αl έκ:πορευόμενος εiς 'Ιερουσαλήμ,
παρρησιαζόμενος έν τφ όνόματι του κυρίου, 29 έλάλει τε

21 Ούχ ... ονομα τοiJτο Ac 8. 1: 9. 1, 14: 26. 10 22 συμβιβάζων ... χριστός Ac 17.3: 18.5, 28
23 συνεβουλεύσαντο ... αύτόv Ac 23. 12 24 έγνώσθη ... αύτών Ac 23.16 25 διiχ τoiJ τείχους
. σπυρίδι 2 Cor 11.33 26-27 Παραγενόμενος ... άποστόλους Ga 1.18 27 έν ή\ όδφ ...
κύριον 1 Cor 9. 1: 15.8 έλάλησεv αύτiρ Ac 9.4; 22.7: 26.14 έν Δαμασκiρ ... ΊησοiJ Ac 9.20
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9.JΩ-J5

κα! συνεζήτει προς τους Έλληνιστάς 2 , οί δε έπεχείρουν άνελεΊν
αύτόν. 30 έπιγνόντες δε οί άδελφο! κατήγαγον αύτον είς

Καισάρειαν καl έξαπέστειλαν αύτον είς Ταρσόν.

31 Ή μεν ο-δν έκκλησία 3 καθ' ολης της 'Ιουδαίας καl
Γαλιλαίας καl Σαμαρείας εiχεν 3 είρήνηνa οίκοδομουμένηb
καl πορευομένη 3 τφ φόβφ του κυρίου' καl ή1 παρακλήσει του

άγίου πνεύματος έπληθύνετο. 3
The Healing of Aeneas

32

'Εγένετο δε Πέτρον διερχόμενον διa πάντων κατελθε'iν

καl προς τους άγίους τοi>ς κατοικουντας Λύδδα.

33 ε{φεν δε

έκε'i aνθρωπόν τι να όνόματι Αίνέαν έξ έτών όκτrο κατακείμενον

έπl κραβάττου, ος iiν παραλελυμένος. 34 καl εiπεν αύτφ ό
Πέτρος, Αίνέα, ίiiταί σε 'Ιησους Χριστός άνάστηθι καl στρ&

σον σεαυτφ. καl εύθέως άνέστη. 35 καl εiδαν αύτον πάντες οί
κατοικούντες Λύδδα καl τον Σαρώνα, ο'ίτινες έπέστρεψαν έπl
τον κύριον.

2 29 {Α} Έλληνιστάς ςp 74 Ν 8 C Ε Ψ 36 81 104 181307453 610 614 945
1175 1409 1678 1739 1891 2344 Byz [L Ρ] Lect geo Chrysostom //'Έλληνας
Α arm slav
-' 31 {Α} ή ... έκκλησία ... εiχεν ... οίκοδομουμένη καί πορευομένη ...

έπληθύνετοςp 74 ΝΑΒC36811813074536109451175167817391891
/ Ι 178 it'·'''m.ph.m.w νg (syr") (cop"·"°·'',.m") arm eth Ps-Dionysius // αί ...

έκκλησίαι ... εiχον ... οiκοδομούμεναι κα\ πορευόμεναι ... έπληθύνοντο
614 1409 2344 Byz [L Ρ] Lect (1422 / 1154 oιnit καί πορευόμεναι; 1680
ληταιβόμεναι [sic] for πορευόμεναι) it''-'''·'r' syr" (copoom") geo slav Chrysostom; (Augustine) Bede 114 BJ // αί ... έκκλησίαι πάσαι ... εiχον ... οίκοδομούμενοι καί πορευόμενοι ... έπληθύνοντο Ε (Ψ ή ... έκκλησία ... εiχον ...
οίκοδομημένοι καί πορευόμενοι ... έπληθύνετο) it'
'31 C: TR GNB ΝΙν EU LB BJ NBS ΤΟΒ ΒΤΙ 11
'C: AD Μ TR REB EU LB BJ NBS ΤΟΒ
30 έξαπέστειλαν .. _ Τ αρσόν Ac 1 1.25

b

C: WH NIV NRSν EU LB DHH 11

9 ..io--10.5
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Dorcns Restored to Life

36 'Εν Ίόππn δέ τις ην μαθήτρια ονόματι Ταβιθά, η διερμη
νευομένη λέγεται Δορκάς αϋτη ην πλήρης εργων άγαθ&ν και
έλεημοσυν&ν <1ν έποίει. 37 έγένετο δε έν ταις ήμέραις έκείναις
άσθενήσασαν αύτl~ν άποθανεtv- λούσαντες δε εθηκαν [αύτi~ν]
έν ύπερφφ. 38 έγγ-Uς δε οϋσης Λύδδας τft 'Ιόππη οί μαθηταl.
άκούσαντες οτι Πέτρος έστιν έν αύτft άπέστειλαν δύο aνδρας
προς αύτον παρακαλουντες, Mii όκvήσnς διελθεtν εως ήμ&ν.
39 άναστaς δε Πέτρος συνηλθεν αύτοις ον παραγενόμενον
ανηγαγον είς το ύπερiρον κα1. παρέστησαν αύτφ πaσαι αί χηραι
κλαίουσαι και έπιδεικvύμεναι χιτ&νας και ίμάτια οσα έποίει

μετ' αύτ&ν ο-δσα ή Δορκάς. 40 έκβαλών δε εξω πάντας ό
Πέτρος κα1. θεl.ς τa γόνατα προσηύξατο καl. έπιστρέψας προς το

σ&μα εtπεν, Ταβιθά, άνάστηθι. ή δε ilνοιξεν το-Uς όφθαλμους
αύτης, κα1. ίδουσα τον Πέτρον άνεκάθισεν. 41 δους δε αύτft
χε'iρα άνέστησεν αύτήv- φωνήσας δε τους άγίους κα1. τaς χήρας
παρέστησεν αύτl~ν ζ&σαν. 42 γvωστον δε έγένετο καθ' ολης
της Ίόππης κα1. έπίστευσαν πολλο1. έπ1. τον κύριον. 43 'Εγένετο
δε ήμέρας ίκανaς με'iναι έν 'Ιόππη παρά τινι Σίμωνι βυρσεί.
Peter and Comelius

10

Άνl~ρ δέ τις έν Καισαρεί~ ονόματι Κορνήλιος, έκατοντ

άρχης έκ σπείρης της καλουμένης Ίταλικf~ς, 2 ε-Uσεβl~ς καl.
φοβούμενος τον θεον συν παντ1. τφ οϊκφ αύτου, ποιων έλεημο
σύνας πολλiχς τφ λαφ κα\ δεόμενος του θεου διa παντός,
3 εtδεν έν όράματι φανερ&ς ώσε1. περ1. ώραν ένάτην της ήμέρας
aγγελον του θεου είσελθόντα προς αύτον κα\ είπόντα αύτφ,
Κορνήλιε. 4 ό δε άτενίσας αύτφ καl εμφοβος γενόμενος εtπεν,
Τί έστιν, κύριε; εiπεν δε αύτφ, Αί προσευχαί σου κα1. αί
έλεημοσύναι σου άνέβησαν είς μνημόσυνον εμπροσθεν του
θεου. 5 καl. νυν πέμψον aνδρας είς Ίόππην κα1. μετάπεμψαι

39 άvαστiχς ... αύτοίς Ac 10.23 40 έκβαλmv ... άvάστηθι Mk 5.40-41 43 Ac 10.6, 32
10.1-8 Ac ΙΟ.30-33 1-2 έκατοvτάρχης ... λαψ Lk 7.2, 5; Ac 27.Ι, 3 3 πεpί ... ήμέpας
Ac 3.1
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Σίμωνά τινα 1 ος έπικαλε"iται Πέτρος 6 σbτος ξενίζεται παρά
τινι Σίμωνι βυρσε"i, φ έστιν οίκία παρa θάλασσαν. 7 ώς δΕ.
άπf\λθεν ό &yyελος ό λαλών αύτφ, φωνήσας δύο τών οίκ:ετών καl.
στρατιώτην εύσεβf\ τών προσκαρτερούντων αύτφ 8 καl. έξη
γησάμενος aπαντα αύτο"iς άπέστειλεν αύτο-Uς είς τΤ,ν Ίόππην.
9 τη δΕ. έπαύριον, όδοιπορούντων έκείνων καl τη πόλει
έyyιζόντων, άνέβη Πέτρος έπ\. το δώμα προσεύξασθαι περl.
ίόραν εκτην. 10 έγένετο δΕ. πρόσπεινος καl. Τ\θελεν γεύσασθαι.
παρασκευαζόντων δΕ. αύτών έγένετο έπ, αύτον εκ:στασις
11 κ:αl. θεωρε"i τον ούρανον άνεφγμένον καl. κ:αταβα"iνον σκε\ιός
τι ώς όθόνην μεγάλην τέσσαρσιν άρχα"iς καθιέμενον 2 έπl. τf\ς

γης, 12 έν φ ύπf\ρχεν πάντα τα τετράποδα καl. έρπετa τf\ς γf\ς 3
κ:αl. πετεινiχ του ούρανο\ι.

13 καl. έγένετο φωνΤ, προς αύτόν,

15 {Β} τινά Α Β C 36 81 307 453 610 945 1175 1678 1739 1891 2344 it"
νg syr"'"' cop"° arm'"" // οιnίt Ν Ε Ψ 3 3 181 614 1409 2344 Byz [L Ρ] Lecι
iιa.«m.e.g;,. ι., νg"" (syr") cop~·'"'' armm·" eth geo slaν Irenaeus'"' Chrysostom; Bede

' ph. "'· w

LB BJ
11 {C} κ:αί κ:αταβαίνον σκ:είJός τι ώς όθόνην μεγάλην τέσσαρσιν άρχαίς
1})74 ΝΑ Β (C 2 οmίι μεγάλην) (Ε τέτραρσιν) (181 κ:αταβαίνοντα
and καθιεμένην) 1175 (l 60 οιnίι καταβαίνον and κ:α'ι καθιεμένην) it"·'· Jem.•. Ρ 2 ·
ph.ro.w νg Origen // κ:α'ι κ:αταβαΊνον σκε'Uός τι ώς όθόνην μεγάλην τέσσαρσιν
άρχαίς δεδεμένον κ:α'ι κ:αθιέμενον (C";• οιnίι μεγάλην) (36 οnιίt κ:α'ι κ:αθιέ
μενον) 81 307 453 (945 το κ:αταβαίνον) 1678 1739 1891 2344 (/ 593
δεδεμένην) / 1178 (syfl') BJ EU? // κα'ι καταβαίνον έπ' αύτον σκε'Uός τι ώς
όθόνην μεγάλην τέσσαρσιν άρχαίς δεδεμένον κ:α'ι καθιέμενον 614 1409 Βγz
[L Ρ] Lect (159011156 δεδεμένην κ:α'ι καθ1εμένην; 1751 σκ:εϋός τι έπ' αύτόν;
11154 omit κ:αί καθιέμενον; / 1356 onιit τ1) slaν Chrysostom // καί τέσσαρσιν
2

καθιέμενον

άρχα"iς δεδεμένον σκ:εϋός η ώς όθόνην μεγάλην κ:αταβαΊνον κα'ι κ:αθιέμενον

(i}) 45 ';d οιηίt ώς ... καί) Ψ 33 (ίt"· '''· '· ') (syr") arm (Apostolic Constitutions)
' 12 {Β} τετράποδα κ:αί έρπετά της -r'ις '):1 7' Ν Α Β C 2';• 81 (181 945 1739
1891 τά έρπετά) 1175 2344 ίtί" 1 '· " 1·'''"· ,;, ιιι. ίρ>. ρh. "' w νg copί"'"'J. ""'' ann (eth)
geo (Clement) Origen•' 112 · 0 " 1121 (Apostolic Constitutions); Jeromeω· <ΙΙJJ (Augustine114) Maximus //τετράποδα κ:αί έρπετά τi\ς -rΊς κ:αί τά θηρία Ε (it') (0rigen•''12) (Didymus); (Jerome"') (Chromatius) //τετράποδα της -rΊς κ:αί τά
θηρία καί τά έρπετά Ψ 614 1409 Byz [L Ρ] Lecι (1895 omit της -r'ις; 1921
ί:ρπετα της -r'ις) syr" slaν Chrysostom; (Jeromeω) (Augustine' 1' ) //τετράποδα
5 Σίμωνα ... Πέτρος Μι 10.2; Mk 3.16; Lk 6.14: Jn 1.42: Ac 1Ο.18: 11.13
βυρσεί Ac 9.43; 10.32 11-20 Ac 11.5-12

6 οίηος .
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Άναστάς, Πέτρε, θυσον κα\. φάγε.
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14 ό δε Πέτρος εlπεν,

Μηδαμ&ς, κύριε, οτι ούδέποτε εφαγον παν κοινον κα\. άκάθαρ
τον. 15 κα\. φωνl~ πάλιν έκ δευτέρου προς αύτόν, 'Ά ό θεος
έκαθάρισεν, συ μη κοίνου. 16 τουτο δε έγένετο έπ\. τρ\.ς και
εύθυς άνελήμφθη 4 το σκευος είς τον ούρανόν.

17 Ώς δε έν έαυτφ διηπόρει ό Πέτρος τί aν εϊη το οραμα ο
εtδεν, ίδο\J οί Cίνδρες οί άπεσταλμένοι ύπο του Κορνηλίου
διερωτήσαντες τl~ν οίκίαν του Σίμωνος έπέστησαν έπ\. τον
πυλ&να, 18 κα\. φωνήσαντες έπυνθάνοντο εi Σίμων ό έπι
καλούμενος Πέτρος ένθάδε ξενίζεται. 19 του δέ Πέτρου διεν

θυμουμένου περ\. του οράματος ε'iπεν [αύτφ] το πνευμα, Ίδοi>
&νδρες τρε'iς 5 ζητουντές σε, 20 άλλ' άναστaς κατάβηθι και
πορεύου συν αύτο'iς μηδεν διακρινόμενος οτι έγω άπέσταλκα

αύτούς. 21 καταβaς δε Πέτρος προς το-Uς Cίνδρας εlπεν, Ίδοi>
έγώ είμι ον ζητε'iτε· τίς ή αίτία δι, !lν πάρεστε; 22 οί δε ε'iπαν,
Κορνήλιος έκατοντάρχης, άνl~ρ δίκαιος κα\. φοβούμενος τον
θεόν, μαρτυρούμενός τε ύπο ολου του εθνους τ&ν 'Ιουδαίων,
έχρηματίσθη ύπο άγγέλου άγίου μεταπέμψασθαί σε εiς τον

ο'iκον αύτου κα\. άκουσαι pήματα παρa σου. 23 είσκαλεσά
μενος otJν αύτο-Uς έξένισεν.

κ:αί τά θηρία κ:αί τa έρπετά τά έπί της -γίΊς (C"•ω

33 Ι 1178 omit τά έπί) 36 307

453 1678 (Origen'"' 12)

16

{Β} εύθυς άνελήμφθη

i) 74 ΝΑ Β C Ε 81 (181

εύθέως) it"·'·d•m.ph.m.w νg
syr""'' cop"" slaν // άνελήμφθη \}) 45 36 307 453 6 !Ο 1175 1678 2344 it' syr'
cop""'"· "°"'' arm geo Origen1' 1 Apostolic Constitutions; Ambrose Chromatius
Augustine //πάλιν άνελήμφθη (D άνελήμφθη πάλιν) Ψ 614 945 1739
1891 Byz [L Ρ] Lect it'· ,,;,,. 1' 1 syr" cop""'"· ~, Chrysostom // εύθυς άνεσπάσθη
πάλιν 1409
5 19 {Β} τρεΊς(.fee 1 l.l l)i) 74 NAC Ε 33 36 81 1813074536109451175
1409 1678 1739 1891 2344 l 1 178 it"· '· dem. '· '"· r2· ph. '°· w vg syr<'· h"' 8 cop"" 00· ""' eth
geo Didymus•••; Vigilius //δύο (see 10.7) Β EU ΤΟΒ // omit D Ψ 614 Byz
[L Ρ] / 597 ίιct. ι, r• syr" slav Apostolic Constitutions Chrysostom: Ambrose Augustine Speculum Cassiodorus REB BJ
4

14 ούδέποτε ... άκάίJαρτον Lν 11.1-47; Eze 4.14 15 "Ά ... έκαίJάρισεν ... κοίνοu
Mk 7.15, 19 18 Σίμων ... Πέτρος Mt 10.2; Mk 3.16; Lk 6.14: Jn 1.42; Ac 10.5, 32; 11.13
19 είπεν ... πνεϋμα Ac 11. 12; 13.2 22 Ac 10.1-2, 5 μαρτιιρούμενος ... "Ιουδαίων Lk 7.5
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10.24-32

Tfl δε έπαύριον άναστaς έξηλθεν σ-Uν αύτο'iς καί τινες τ&ν
άδελφ&ν τ&ν άπο Ίόππης συνηλθον αύτφ. 24 τil δε έπαύριον
είσίiλθεν 6 είς Π~ν Καισάρειαν. ό δε Κορνήλιος iιv προσδοκ&ν
αύτους συγκαλεσάμενος τους συγγενε'iς αύτου και τους άναγ
καίους φίλους. 25 ώς δε έγένετο του είσελθε'iν τον Πέτρον,
συναντήσας αύτφ ό Κορνήλιος πεσών έπ\ τους πόδας προσ
εκύνησεν. 26 ό δε Πέτρος ilγειρεν αύτον λέγων, Άνάστηθι·
καl έγrο αύτος &νθρωπός είμι. 27 και συνομιλ&ν αύτφ είσ
ηλθεν και εύρίσκει συνεληλυθότας πολλούς, 28 εφη τε προς
αύτούς, Ύμε'iς έπίστασθε ώς άθέμιτόν έστιν άνδρι Ίουδαίφ
κολλίiσθαι η προσέρχεσθαι άλλοφύλφ- κάμοι ό θεος εδειξεν
μηδένα κοινον η άκάθαρτον λέγειν &νθρωπον· 29 διο και

άναντιρρήτως iιλθον μεταπεμφθείς. πυνθάνομαι ο-δν τίνι λόγφ
μετεπέμψασθέ με; 30 και ό Κορνήλιος εφη, Άπο τετάρτης
ή μέρας μέχρι ταύτης της rορας η μην τi~ν ένάτην 7 προσευχόμενος
έν τφ οϊκφ μου, και iδου άνi~ρ εστη ένώπιόν μου έν έσθητι
λαμπρ~ 31 και φησίν, Κορνήλιε, είσηκούσθη σου ή προσευχη
καl αί έλεημοσύναι σου έμνήσθησαν ένώπιον του θεου.

32 πέμψον ο-δν είς Ίόππην καl μετακάλεσαι Σίμωνα ος έπι
καλε'iται Πέτρος, ο-bτος ξενίζεται έν οίκίq, Σίμωνος βυρσέως

είσijλθεν Β D Ψ 81 181 614 LecfP' it"·'·"""d·'·"·' 1'"'0 ·" vg syrP· 1'
eth // εiσijλθον ~ 74 Ν Α C Ε 36 307 453 610 945 (! 175 συνijλθον)
1409 1678 1739 (1891 iΊλθον) 2344 Byz [L Ρ] Lecff"A" (1921 συνijλθον)
iΙ'· '" syr"m' cop"'m'- 00· ""'' aπn geo slav Chrysostom NRSV EU ΒΤΙ DHH
7
30 {Β} Π~ν έvάτην ~ 74 ΝΑ* Β C 81 945 1739 1891 it'"""'·P'"" νg cop""
(arm) eth geo // νηστεύων κα\ τήν ένάτην ~ 50 Α 2 (D* τήν ένάτην τε, 0 2 omit
τε) (181 κα\ after ένάτην) 1175 ( 1409 οιnίι τήν ένάτην) cop';' '"'"' 11 νηστεύων
κα\ τήν ένάτην wραν Ψ 36 307 453 610614 1678 2344 Byz [Ρ] Lω syr"·' slav
Chrysostom (it"'· "· '· •'•· ι. ph. ' 0 Greek and Latin mss"" '0 800', bιιι witlι differences ίιι
t/1e ~·entence) 11 νηστεύων (αι1d οn1ίι τήν ένάτην ... οί'ιcφ μου) L
6

24 {C}

cop~'""

23 τινες ... άπο Ίόππης ... αύτij:ι Ac 10.45; 11.12 25-26 πεσοJν .. είμι Ac 14.13-15;
Re 19.ΙΟ 26 καίrγώαύτοςavθρωπόςείμι Wsd7.I 28 κάμοί ... avθρωπονΑc 10.15; 11.9
30-33 Ac ΙΟ.1-8 30 ημηv ... προσευχόμενος Ac 3.1 άνf~ρ ... λαμπρ\ι Lk 24.4; Ac 1.10
32 Σίμωνα ... Πέτρος Μι ΙΟ.2; Mk 3.16; Lk 6.14; Jn 1.42; Ac ΙΟ.18; 1 1.13 υlιτος ...
θάλασσαν Ac 9.43; 10.6
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παρα θάλασσανs. 33 έξαυτfις ο-δν επεμψα προς σέ, σύ τε
καλ&ς έποίησας παραγενόμενος. νυν ο-δν πάντες ήμε"iς ένώπιον
του θεου πάρεσμεν άκοίJσαι πάντα τα προστεταγμένα σοι ύπο
τοίJ κυρίου 9 •
Peter Speaks in

Comeliu~ ·

House

34 Άνοίξας δε Πέτρος το στόμα εiπεν, Έπ' άληθείας κατα
λαμβάνομαι οτι ούκ εστιν προσωπολήμπτης ό θεός, 35 άλλ' έν
παντl. εθνει ό φοβούμενος αύτον καl. έργαζόμενος δικαιοσύνην
δεκτος αύτφ έστιν. 36 τον λόγον [ον] ιο άπέστειλεν το"iς υίο"iς

Ίσραηλ εύαγγελιζόμενος είρήνην δια 'Ιησού Χριστοί>, σfιτός
έστιν πάντων κύριος, 37 ύμε"iς οϊδατε το γενόμενον pfιμα καθ'
ολης τfις 'Ιουδαίας, άρξάμενος 11 άπο τfις Γαλιλαίας μετa το
βάπτισμα ο έκήρυξεν 'Ιωάννης, 38 ΊησοίJν τον άπο Ναζαρέθ,
ώς εχρισεν αύτον ό θεος πνεύματι άγίφ καl. δυνάμει, ος διfιλθεν
εύεργετ&ν καl. iώμενος πάντας τους καταδυναστευομένους ύπο

χ 32 {8} θάλασσαν'}..\"'" ΝΑ 8 36 81 307 453 610 1678 it' ""π r2

"'

2

,,

νg

cop //θάλασσαν ος παραγενόμενος λαλήσει σοι 'j:.\ 'ω C D Ε Ψ 181 614
945 1175 1409 1739 1891 2344 Byz rL Ρ] Lec·r (11021 nnιir παρa θάλασσαν)
ίt" ...ι.,_,,,_,.,,,_,,, . ,, .. , syr<'·h.P·'' (cop""π'') ann (eth) geo (slaν) Chrysostom; Greek
1
"

127

"33 {C} τοϋ κυρίου '}) 4 ~ ΝΑ 8 C Ε Ψ 36 (81 * 945 2344 οnιίr τοϋ) 181 307
453 610 614 J J75 \409 1678 1739 1891160159711178 ίt"'d<m<.N l.phωw
νg syrh cop'" arm geo // τοίJ θεοίJ '}) 74 · 127 D (81 • οιnίι τοίJ) B_vz [L Ρ] Leo (1884
omir τοίJ) it"· 1' syr"· '"1 cop"· '"m'- '"'' slaν Chrysostom
'"36{C}ov'}.\7 4 N*CDEΨ36181307453610945117514091678

1891 2344 Βγz [L Ρ] Lecr it' syr<' h geo slaν Cyril-Jerusalem Didymus'''
Chrysostom // σιιιit Ν 1 Α 8 81 614 1739 1] 178 it"·' ''"'m·'''·'r-rh.ω.ι.w νg
cop"""'"m'' ann eth Hippolytus Aιhanasius Cyril; Speculum REB EU LB
11
37 {Β} άρξάμενος Ν 8 C Ε Ψ 181 1739 160 1883l1154lI178 11356
it"'·'·''' slaν Hilary Faustinus Ambrose // άρξάμενος γάρ 'j:.\ 74 Α D it'·'""·'· 1·P-rh.ro.
""·' " νg syrr"' [renaeus''" // άρξάμενοv '})" 33 36 8] 307 453 610 614 945 1175
1409 1678 1891 2344 Β.νz [L PJ Leι·t Ps-Athanasius Didy1nus"'' Chrysostom
34 ούκ ... πρuσωπολήμπτηςό ί!εός Οι ΙΟ. 17: 2 Chr 19.7: Ro 2. 1 1: Ga 2.6: Eph 6.9: Col 3.25;
1Pe1.17 35 Jn9.31 36 τόν ... άπέστειλεν Ps ΙΟ7.20: 147.ΙR εύαγγελιζόμενος είρήνην
ls52.7: Ν" 1.15 διά ... κύριος Re 17.14: 19.16 37 Mt4.12. 17: Mk 1.14 38 rχρισεν ...
πνεύματι άγίψ ι, 61. 1: Lk 4. 18
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10.39·48

του διαβόλου, οτι ό θεος ήv μετ' αύτου. 39 και ημείς μάρτυρες
πάντων δ:>ν έποίησεν ΕΥ τε τn χώρc;ι των 'Ιουδαίων κα\. [έν]
'Ιερουσαλήμ. ον καt άνείλαν κρεμάσαντες έπt ξύλου, 40 τού
τον ό θεος ηγειρεν [έν] τn τρίτn ήμέρc;ι 12 κα\. εδωκεν αύτον
έμφανil γενέσθαι, 41 ού παντ\ τφ λαiρ, άλλλ. μάρτυσιν τοίς
προκεχειροτονημένοις ύπο του θεου, ήμίν, ο'ίτινες συνεφάγομεν
κα! συνεπίομεν αύτφ μετα το άναστilναι αύτον έκ νεκρών·
42 καl. παρήγγειλεν ήμίν κηρύξαι τφ λαφ κα\. διαμαρτύρασθαι

οτι οiJτός έστιν ό ώρισμένος ύπο του θεου κριτi~ς ζώντων κα1.
νεκρών. 43 τούτφ πάντες οί προφilται μαρτυροί:ισιν &.φεσιν
άμαρτι&ν λαβείν δια του όνόματος αύτου πάντα τον πιστεύοντα

.'

.

εις αυτον.

Gentiles Receive the Holy

Spiήt

44 'Έτι λαλοί:ιντος του Πέτρου τα pήματα ταύτα έπέπεσεν το
πνεύμα το &γιον έπ\ πάντας τους άκούοντας τον λόγον. 45 κα\.
έξέστησαν οί έκ περιτομης πιστοί οσοι συνilλθαν τiρ Πέτρι:ρ, οτι
κα\ έπ\. τα εθvη ή δωρεα του άγίου πνεύματος έκκέχυται·
46 Ίlκουον γαρ αύτ&ν λαλούντων γλώσσαις καl. μεγαλυνόντων
τον θεόν. τότε άπεκρίθη Πέτρος, 47 Μήτι το ϋδωρ δύναται
κωλί:ισαί τις του μη βαπτισθηναι τούτους, οϊτινες το πνεvμα το
aγιον ελαβον ώς κα\ ήμείς; 48 προσέταξεν δε αύτοi>ς έν τφ
όνόματι Ίησοί:ι Χριστού βαπτισθilναι 13 • τότε ήρώτησαν αύτον
έπιμείναι ήμέρας τινάς.
40 {C} έν τfι τρίηι ήμέρ~ Ν* C / 1977 // τfι τρίτn ήμέρ~ '})74 Ν 2 Α Β D 2 Ε
33 36 81 181 307 463 610 614 945 1175 1409 1678 1739 1891 2344 Byz

'

Ψ

2

[L Ρ] Lect it" '· "'"'· '· "" r. ph. "'· •· vg Irenaeus'" Didyrnusd"h Chrysostom // μετa τi,ν
τρί την ή μέραν D* it"· ι.'

'·' 48 {Β} έv τι/) όνόματι 'ΙησοίJ Χριστοί! βαπτισθηναι \)) 74 ΝΑ Β Ε 81' 181
(1175 omit Χριστοί!) it'"'·••m·'"'~'ph'·""" vgww." syr" cop"'"""""' aπnm" eth slav
Cyril-Jerusalem Chrysostorn; Rebaptisrn Jerome // βαπτισθηναι έν τι/) όνόματι
38 ό θεuς ί'ιν μετ· αύτου Jn 3.2

39 Ιζpεμάσαντες έπί ξύλου Dt 21.22 40-41 ifδωην ...

ήμίνJn 14.19,22 41ήμiv ... vεκp&vLk24.30.42;Jn21.12-13:Ac1.4 42 ούτος ... ναρ&ν

Ac 17.3 Ι: Ro 14.9; 2 Tm 4.1; 1 Pe 4.5 43 ls 33.24; 53.5-6; Jr 31.34; Dn 9.24 44 Ac 11.15;
15.8 46 i]κουον ... θεόν Mk 16.17: Ac 2.4. 11; 19.6 47 Μήτι ... βαπτισθηναι τούτους
Ac 8.36 48 προσέταξεν ... βαπτισθίiναι Ac 19.5 τότε ... έπιμείναι ήμέρας τινάς Jn 4.40
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Peter's Report to the Church αt Jerusalem

11

"Ηκουσαν δε οί άπόστολοι καt οί άδελφοι οί οντες κατc):

τi~ν Ίουδαίαν οτι και τα εθνη Εδέξαντο τον λόγον του θεου.
2 οτε δε άνέβη Πέτρος είς 'Ιερουσαλήμ, διεκρίνοντο προς αύτον
οί ΕΚ περιτομης 1 3 λέγοντες οτι Είσηλθες προς aνδρας άκρο
βυστίαν rχοντας και συνέφαγες αύτοίς. 4 άρξάμενος δε Πέ
τρος Εξετίθετο αύτοίς καθεξης λέγων, 5 'Εγώ Τ\μην Εν πόλει

Ίόππn προσευχόμενος και εiδον Εν ΕΚστάσει οραμα, καταβαίνον
σκευός τι ώς όθόνην μεγάλην τέσσαρσιν άρχα'iς καθιεμένην ΕΙ\

του ούρανου, και ήλθεν aχρι Εμου. 6 είς ilν άτενίσας κατε
νόουν και εiδον τα τετράποδα της γης καl. τα θηρία καl. τα
έρπετα κα1. τα πετεινα του ούρανου.

7 Τ\κουσα δε κα1. φωνης
8 εiπον δέ,

λεγούσης μοι, Άναστάς, Πέτρε, θυσον καl. φάγε.

Μηδαμώς, κύριε, οτι κοινον η άκάθαρτον ούδέποτε είσilλθεν είς
το στόμα μου. 9 άπεκρίθη δε φωνΤ, ΕΚ δευτέρου ΕΚ του ούρα,
νου, 'Ά ό θεος Εκαθάρισεν, συ μη κοίνου. 10 τουτο δε Εγένετο
ΕΠt τρίς, κα1. άνεσπάσθη πάλιν &παντα είς τον ούρανόν. 11 καl.

ΊησοίJ Χριστοί! Ψ

33 36 307 453 610 614 945 1678 1739 1891 2344 160
Byz"'" [!.
Ρ] LecfP'· AD (/ 170 του θεοί)) νg"" // βαπτισθfιναι έν τφ όνόματι του κυρίοιi
Ίησου ByzP' LecfP' (11021 είς το ονομα) // βαπτισθfιναι έν τφ όνόματι του
κυρίου ΊησοίJ Χριστοί! D (81 * llϊln.φωe~· βαπτισθfιναι after Χριστοί!) (140~
Ίησου Χριστοί! του κυρίου) it''· Ρ vg' 1 syr" (aπnm") (geo)
' 2 {Α} οτε δέ άνέβη Πέτρος είς 'Ιερουσαλήμ, διεκρίνοντο προς αύτον οί έκ
περιτομίjς i\45 . 74 Κ Α Β 81 181 it"·'·"''"· 1• 1'1' νg syr" (cop"·"") aπn (eth) geo (slav)
Jerome 11 οτε δέ άνέβη Πέτρος είς 'Ιεροσόλυμα, διεκρίνοντο προς αύτον οί έκ
περιτομfίς Ε 36 307 453 610 945 1175 1678 1739 1891 160 it'· ''' Chrysostom 11 κα\ οτε άνέβη Πέτρος είς 'Ιεροσόλυμα, διειφίνοντο προς αύτον οί έκ
περιτομfίς Ψ 33 614 1409 2344 Byz [L Ρ] Leι·t (1591 έκρίνοντο; / 593
διεκρίναντο; / 921 Πέτρος άνέβη) // ό μέν οiΊν Πέτρος διa ίκανοίJ χρόνιiυ
(Ι 591 οnιίt Χριστοί!)/ 1178 // βαπτισθfιναι έν τψ όνόματι του κυρίου

ήθέλησε πορευθfιναι είς 'Ιεροσόλυμα· καί προσφωνήσας τους άδελφοiις καί
έπιστηρίξας αύτοiις πολiιν λόγον ποιούμενος διa των χωρών διδάσκων
αύτούς ος καί κατήντησεν αύτοίς καί άπήγγειλεν αύτο"iς τήν χάριν τοu
θεοί!. οί δέ έκ περιτομfίς άδελφοί διεκρίνοντο προς αύτόν ~ 127 ''d D itd·P·"'~

vgm" (syr" with ' ) (cop""')
ι,

3 ΕίσfiλίJες ... αί>τuϊς Ac 10.28; Ga 2. 12

5-12 Έγο> ... διακpίναντα Ac 10.9-20
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l l .12.ιR

ίδοi.> έξαυτης τρε'iς aνδρες έπέστησαν έπι τ'1ν οίκίαν έν f1 fιμεν 2 ,

Q:πεσταλμένοι άπο Καισαρείας πρός με. 12 εtπεν δε το πνευμά
μοι συνελθείν αύτοίς μηδεν διακρίναντα 3 • fιλθον δε συν έμοι
και οί εξάδελφοι οtτοι και είσήλθομεν είς τον οtκον του άνδρός.
13 άπήγyειλεν δε ήμίν πως ε'tδεν [τον] aγyελον έν τφ οϊκφ αύτου
σταθέντα καl είπόντα, Άπόστειλον είς Ίόππην κα1. μετάπεμψαι
Σίμωνα τον έπικαλούμενον Πέτρον, 14 ος λαλήσει pήματα

προς σε έν οtς σωθήση συ και πας ό οtκός σου. 15 έν δε τφ
&ρξασθαί με λαλε'\ν έπέπεσεν το πνεύμα το aγιον έπ' αύτους
(όσπερ καl έφ, ήμ&ς έν άρχη. 16 έμνήσθην δε του pήματος του
κυρίου ώς ελεγεν, 'Ιωάννης μεν έβάπτισεν ϋδατι, ύμείς δε

βαπτισθήσεσθε έν πνεύματι άγίφ. 17 εί σόν τ'1ν ϊσην δωρεaν
(δωκεν αύτοίς ό θεος4 ώς και ήμίν πιστεύσασιν έπι τον κύριον
Ίησουν Χριστόν, έγrο τίς ημην δυνατος κωλυσαι τον θεόν 5 ;
18 άκούσαντες δε ταυτα ήσύχασαν κα1. έδόξασαν τον θεον
λέγοντες, 'Α.ρα και τοίς (θνεσιν ό θεος τ'1ν μετάνοιαν είς ζω'1ν
(δωκεν.

11 {C} iιμεν 'Ρ'4 ~ Α Β D 181 1884 11178 it" νgm' // ημεν 'Ρ' 5 Ε Ψ 33 36
81 307 453 610 614 945 1175 1409 1678 1739 1891 2344 Byz [L Ρ] 11441
it'·"'""'·';,.ι.p. •"· ro.w νg syr"·" cop"·"°· '"'' armm" eth geo slaν Chrysostom GNB NIV
REB EU ΒΤΙ // ίlσαν it"
'12 {C} μηδΕ:ν διακρίναντα ('Ρ" άνακρίναντα) ~2 Α Β 33 81 945 1739
1891 2344';• // μηδΕ:ν διακρίνοντα ~* Ε Ψ 36 307 610 1175 1678 // μηδΕ:ν
διαιφινόμενον 453 614 1409 Byz [L Ρ] 1884 11178 l 1441 Chrysostom EU?
LB? BJ // oιnit \})45 ';• D it"· '· •· syr" REB
2

'17{Α}όθεόςi'"~ΑΒΕΨ3336811813074536106149451175

14091678173918912344Byz[LP]/88411178/1441 ίt"c,Jem,e.gog.p.phωw
νg syr"·' cop"· "''· m,, arιn eth geo slav Didymus'" Didymus""• Chrysostom;
Jerome // onιit D it" νgm" Rebaptism Augustine
5
17 {Α} θεόν i'" ~ Α Β Ε Ψ 33"" 36 81 181307453 610 614 945 1175
1409 1678 1739 1891 2344 Byz [L Ρ] / 884 Ι 1 178 l 1441 it'· dem. '· ,;,. (ph> νg syr"
cop"·"" arm eth geo slaν Didymus•"' Chrysostom; Ambrose Jerome 11 θεον του
μη δο'Uναι αύτοίς πνεύμα Cίγιον πιστεύσασιν έπ' αύτφ D it<"1·•·<PJ.<phJ. <roJ.ιwι
(syr'""" ') (cop""') (Augustine)
12 iΊMov ... ούτοι Ac 10.23. 45 13 Ac 10.3-5. 22, 30-32 14 Ος λαλήσει pήματα προς σέ
Ac 10.22 σωθήιη~ ... σου Ac 16.31 15 Ac 10.44 έπέπεσεv ... άρχfi Ac 2.4 16 Ac 1.5
18 'Άρα ... (δωκεv Ac 13.48: 14.27

] ] .19-28
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The Church at Antioch
•)

19 Οί μεν ο-δν διασπαρέντες άπο της θλίψεως της γενομένηq
f.πl. Στεφάνφ διηλθον εως Φοινίκης καl. Κύπρου καl. Άντιοχείαq

μηδενl. λαλουντες τον λόγον εί μη μόνον 'Ιουδαίοις. 20 -ίΊσαν δf
τινες f.ξ αύτ&ν aνδρες Κύπριοι καl. Κυρηναίοι, οϊτινες f.λθόντες
είς Άντιόχειαν f.λάλουν καl. προς τους Έλληνιστaς 6 εύαγγελι~

ζόμενοι τον κύριον 'Ιησουν. 21 καl. -ίΊν χεl.ρ κυρίου μετ' αύτ&ν;
πολύς τε άριθμος ό πιστεύσας f.πέστρεψεν f.πl. τον κύριον,

22 ήκούσθη δε ό λόγος είς τα <1τα τfις εκκλησίας της οϋσηg
f.v 'Ιερουσαλl,μ περl. αύτ&ν κ:αl. f.ξαπέστειλαν Βαρναβίiν [διεΜ
θείν ]7 εως Άvτιοχείας. 23 ος παραγενόμενος κ:αl. ίδrον την
χάριν [τf~ν] του θεου, έχάρη κ:αl. παρεκ:άλει πάντας ή1 προθέσεί
της καρδίας προσμένειν τφ κ:υρίφ 8 , 24 οτι -ίΊv άνl,ρ άγαθος κα\
πλήρης πνεύματος άγίου καl. πίστεως. καl. προσετέθη οχλος
ίκ:ανος τφ κ:υρίφ. 25 έξηλθεν δε είς Ταρσον άναζητησαi
Σαυλον, 26 κ:αl. εύρών ηγαγεν είς Άντιόχειαν. f.γένετο δe
αύτοίς και f.νιαυτον ολον συναχθηναι έν τη f.κκλησί~ κ:αl.
διδάξαι οχλον ίκ:ανόv, χρηματίσαι τε πρώτως f.ν Άντιοχεί~ τους
μαθητaς Χριστιανούς.
27 Έν ταύταις δε ταίς ήμέραις κατηλθον άπο Ίεροσολύμω\i

προφfιται είς Άντιόχειαν. 28 άναστaς δε εiς f.ξ αύτ&ν όνόμαi'ί
20 {C} Έλληνιστάς 8 0 2 Ε Ψ 36 81 181 307 453 6!0 614 945 1175
1409 1678 1739 1891 2344 Βγz [L Ρ] Leι·t geo Chrysostom //'Έλληνας 'Ρ74 Ni
Α D* aπn slaν GNB NIV REB EU LB BJ ΤΟΒ ΒΤΙ // εύαnελίστας Ν*
7
22 {C} διελθείν D Ε Ψ 33 36 181 307 453 6!0 614 945 1409 1678 2344
2
Βγz [L Ρ] Lect (11365* έλθεΊν ) it"·" ''' r- "' syr" cop" '"'' slaν Chrysostom // omlt
t'" ΝΑ Β 81 1175 1739 1891 it'" '· """ •"""' • vg syr" cop"° aπn eth geo NIV REB
EU ΤΟΒ ΒΤΙ DHH
8
23 {Β} τi(ι κυρίφ '})74 ΝΑ D Ε 36 81 307 453 6!0 614 945 1175 1409
1678 1739 1891 2344 Βγz [L Ρ] LeN cop'"'"" eth Chrysostom // έν τi(ι κυρίφ Β
ψ 181 it"· c. d. dem. ,_.,,. p. ph. m .• νg cop"'""· ho. '"'' aπn geo slav
6

19 Ac8.l-4 20 έλάλουν ... Ίησο\JνJn7.35 21 πολύς ... κύριονΑc2.41:4.4;5.14;6.7;
11.24: 21.20 23 παρεκάλε1
κυρίφ Ac 13.43; 14.22
24 άνήρ ... πίστεως Ac 6.5
προσετέθη
κυρίφ Ac 2.41: 4.4: 5.14: 6.7; 11.21; 21.20
25 έξiiλθεν
Σαuλιιν
Ac9.30 27προφiiτα~είςΆνηόχf1ανΑc13.1:15.32 28είς ... "ΆγαβοςΑc21.ΙΟ
'1
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ι

l.29-12.s

'Ά.γαβος έσήμανεν 9 δια του πνεύματος λιμον μεγάλην μέλλειν
εσεσθαι έφ' ολην τi~ν οίκουμένην, ilτις έγένετο έπι Κλαυδίου.
29 τών δέ μαθητών, καθώς εύπορε'iτό τις, rορισαν (καστος
αύτών είς διακονίαν πέμψαι το'iς κατοικοίJσιν έν τft Ίουδαίςι.
aδελφο'iς 30 ο και έποίησαν άποστείλαντες προς τους πρε
σβυτέρους δια χειρος Βαρναβa και Σαύλου.
James Killed and Peter

12

lmpήsoned

Κατ' έκε'iνον δέ τον καιρον έπέβαλεν Ήρφδης ό βασιλε-Uς

τaς χε'iρας κακώσαί τινας τών άπο τfις έκκλησίας. 2 άνε'iλεν δέ
Ίάκωβον τον άδελφον 'Ιωάννου μαχαίρη. 3 ίδών δέ οτι άρε
στόν έστιν το'iς Ίουδαίοις, προσέθετα συλλαβε'iν κα\. Πέτρον,
- !lσαν δέ [αί] ήμέραι τών άζύμων - 4 ον κα\. πιάσας εθετο είς
φυλακi~ν παραδο-Uς τέσσαρσιν τετραδίοις στρατιωτών φυλάσ
σειν αύτόν, βουλόμενος μετα το πάσχα άναγαγε'iν αύτον τφ λαφ.

5 ό μέν ο-δν Πέτρος έτηρε'iτο έν τft φυλακft· προσευχη δέ ~ν
έκτενώς γινομένη ύπο τfις έκκλησίας προς τον θεον περι αύτου.
Peter

Deliνereιl

from Prison

6 'Ότε δέ ημελλεν προαγαγε'iν αύτον ό Ήρφδης, τft νυκτ\.
έκείνη ~ν ό Πέτρος κοιμώμενος μεταξ-U δύο στρατιωτών δεδε
μένος άλύσεσιν δυσιν φύλακές τε προ τfις θύρας έτήρουν τi~ν
φυλακήν. 7 και ίδο-U aγγελος κυρίου έπέστη και φώς ελαμψεν
έν τφ οίκ:ήματι· πατάξας δέ τi~ν πλευραν του Πέτρου ηγειρεν
αύτον λέγων, Άνάστα έν τάχει. και έξέπεσαν αύτου αί άλύσεις

έκ τών χειρών.

8 εiπεν δέ ό aγγελος προς αύτόν, Ζώσαι και

ύπόδησαι τα σανδάλιά σου. έποίησεν δέ οϋτως. και λέγει αύτφ,

'28 {Α} άναστάς δέ ... έσήμανεν ip74 ΝΑ Ε 33"d 36 81 181307453 610
614 945 1175 1409 1678 1739 189 Ι 2344 Byz [L PJ Ι 60 Ι 592 ι 895'""' ι 1178
11365'"'' Ι 1441 /AD it'·N eth Chrysostom; Vigilius // άναστάς δέ ... έσήμαινεν
Β (Ψ ος έσήμαινεν) it"'' "'"'"""' • νg // ~ν δέ πολλf~ άγαλλίασις συνεστραμ
μένων δέ ήμwν (φη είς ... σημαίνων D it''·' (coρm••) Augustine
30 Ac 12.25
12.4 ον ... φυλακήν Ac 4.3
Ac 5.23

5 προσευχή ... αύτοϋ Jas 5.16

6 φύλακες ... φυλακήν

12.9-19
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Περιβαλο\J το ίμάτιόν σου και άκολούθει μοι. 9 και έξελθοοv
ήκ:ολούθει κα1. ούκ fiδει οτι άληθές έστιν το γινόμενον δια τοi)
άγγέλου· έδόκει δε οραμα βλέπειν. 10 διελθόντες δε πρώτην

φυλακΤ~ν και δευτέραν ΤΊλθαν έπι τΤ,ν πύλην την σιδηρaν τΤ,ν
φέρουσαν είς τΤ,ν πόλιν, ilτις αύτομάτη ήνοίγη αύτο'iς κα\
έξελθόντες 1 ΠροfΊλθον pύμην μίαν, και εύθέως άπέστη ό aγγελοg

άπ' αύτου. 11 και ό Πέτρος έν έαυτφ γενόμενος εiπεν, Νυν
οiδα άληθώς οτι έξαπέστειλεν [ό] κύριος τον aγγελον αύτου και
έξείλατό με έκ χειρος Ήρφδου και πάσης της προσδοκίας του

λαου των 'Ιουδαίων. 12 συνιδών τε ΤΊλθεν έπl. τΤ,ν οίκίαν τfΊς
Μαρίας της μητρος 'Ιωάννου του έπικαλουμένου Μάρκου, ού

ΤΊσαν ίκανοl. συνηθροισμένοι και προσευχόμενοι. 13 κρού
σαντος δε αύτου τΤ,ν θύραν του πυλώνας προσfΊλθεν παιδίσκη
ύπακουσαι όνόματι 'Ρόδη, 14 καl. έπιγvουσα τΤ,ν φωνΤ,ν του
Πέτρου άπο της χαρaς ούκ ilνοιξεν τον πυλώνα, είσδραμουσα δe
άπήγγειλεν έστάναι τον Πέτρον προ του πυλωνος. 15 οί δe

προς αύτΤ,ν εiπαν, Μαίντι. ή δε διϊσχυρίζετο οϋτως εχειν. οί δε
ελεγον, Ό aγγελός έστιν αύτο\J.

16

ό δε Πέτρος έπέμενεν

κρούων· άνοίξαντες δε εiδαν αύτον και έξέστησαν.

17 κατα

σείσας δε αύτο'iς τn χειρι σιγaν διηγήσατο [αύτο'iς] πώς ό κύριος

αύτον έξήγαγεν έκ τfΊς φυλακfΊς εiπέν τε, Άπαγγείλατε Ίακ:ώβφ
και το'iς άδελφο'iς τα\Jτα. και έξελθών έπορεύθη είς ετερον
'
τοπον.

18 Γενομένης δε ήμέρας ΤΊν τάραχος ούκ όλίγος έν το'iς
στρατιώταις τί aρα ό Πέτρος έγένετο. 19 Ήρφδης δε έπι
ζητήσας αύτον καl. μη εύρών, άνακρίνας τους φύλακας έκέ
λευσεν άπαχθηναι, κα1. κατελθών άπο της 'Ιουδαίας είς Και
σάρειαν διέτριβεν.
1
10 {Α} έξελι'!όντες 1})74 ΝΑ Β Ε 33 81 181 614 945 1175 1409 1739 1891
2344 Byz [L Ρ] Lect it"'·'·de""'·•·•·•"·'·'"·' νg syrP·" cσρ~"'" arm eth geo slav
Chrysostom; Lucifer /1 είσελθόντες Ψ 36 307 453 610 1678 // έξελί>όντες
κατέβησαν τούς έπτa βαθμούς καί D itd.<rι (cop'"'')

10 Ac 5.19 12 Ίωάννου ... Μάpκου Ac 12.25: 15.37 15 οί ... Μαίνη Ac 26.24
Ό iiγγελός έστιν αύτοϋ Μι 18.10
17 κατασείσας ... σιγίiν Ac 13.16; 19.33; 21.40
18-19 iΊν ... εύpών Ac 5.22-24
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12.21}-13.2

The Death of Herod

20 'Ήν δε θυμομαχ&ν Τυρίοις καl Σιδωνίοις όμοθυμαδον δε
παρflσαν προς αυτον καl πείσαντες Βλάστον, τον έπl του
κοιτ&νος του βασιλέως, nτουντο είρήνην διa το τρέφεσθαι
αύτ&ν τ!~ν χώραν άπο τflς βασιλικflς. 21 τακτfl δε ήμέρςι ό
'Ηρψδης ένδυσάμενος έσθητα βασιλικi~ν [καl] καθίσας έπl του
βήματος έδημηγόρει προς αυτούς, 22 ό δε δημος έπεφώνει,
Θεοί> φωνΤι καl ούκ άνθρώπου. 23 παραχρfιμα δf: έπάταξεν

αύτον aγyελος κυρίου άνθ' ών ουκ εδωκεν τΤιν δόξαν τφ θεφ,
καl γενόμενος σκωληκόβρωτος 2 έξέψυξεν.
24 Ό δε λόγος τοί> θεου ηϋξανεν κα\. έπληθύνετο.

25 Βαρ
ναβaς δε καl Σαυλος ύπέστρεψαν είς ΊερουσαλΤιμ 3 πληρώσαν
τες τ!~ν διακονίαν, συμπαραλαβόντες Ίωάννην τον έπικληθέντα
Μaρκον.

Bamabas and Saul Commissioned

13

Ησαν δε έν Άντιοχείςι κατa τi~ν ο-Οσαν έκκλησίαν προ

7

φfιται καl διδάσκαλοι ο τε Βαρναβ&.ς καl. Συμεών ό καλούμενος
Νίγερ καl Λούκιος ό Κυρηνα1ος, Μαναήν τε Ήρψδου του
τετραάρχου σύντροφος καl Σαί>λος. 2 λειτουργούντων δε αυ

τών τφ κυρίφ καl νηστευόντων εiπεν το πνεύμα το aγιον,
'23 {Α} γενόμενος σκωληκόβρωτος '}) 74 ΝΑ Β Ε Ψ 33"" 36 81 181 307
453 610 614 945 1175 1409 1678 1739 1891 2344 Byz [L Ρ] 188411178 it"·'

"'"'·'·''•·•·•h.m.• νg syr•>.h cop""'" aπn eth geo slaν Basil Chrysostom; Ambrosiaster
Lucifer // καταβaς άπό του βήματος γενόμενος σκωληκόβρωτος ίiτι ζων καl.
οϋτως D iτ• (cop'"'')
3
25 {C} είς 'Ιερουσαλήμ Ν Β 81 1409 Β_νz [L Ρ] Lect'' syr"'"' slaν Chrysostom'"" // άπό 'Ιερουσαλήμ D Ψ 36 181 307 453 610 614 1678 Lect"' it"·'·•·
"''"·'''""''"'" νg cop 00 "''"' Chrysostom'"' GNB NIV REB ΒΤΙ // έξ "Ιερουσαλήμ ςp7 •
Α 33 2344 cop'"'"" eth Chrysostom // έξ ΊερουσαλΤ~μ είς Άντιόχειαν (Ε 1175
άπό fοι· έξ) 945 1739 1891 (11178 άπό fοι· έξ) /AD it'· •· w syrP cop"
20 διά ... βασιλικi;ς 1 Kgs 5. 11; Eze 27. 17 22 Eze 28.2 23 έπάταξεν ... θεψ Dn 5.20
24 Ac 6.7; 19.20 25 Βαρναβiiς ... διακονίαν Ac 11.29-30 Ίωάννην ... Μiiρκον Ac 12.12;
15.37
13.Ι Ήσαν ... προφίjται Ac 11.27; 15.32

13.3.ι4

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Άφορίσατε δή μοι τον Βαρναβίiν κα\. Σαύλον είς το εργον 0
προσκέκλημαι αύτούς. 3 τότε νηστεύσαντες κα\. προσευξάμε
νοι κα\. έπιθέντες τι'χς χε'iρας αύτο'iς άπέλυσαν.
The Apostles Preach

ίη

Cyprus

4 Αύτο\. μεν ο-όν έκπεμφθέντες ύπο τού αγιου πνεύματος
κατflλθον είς Σελεύκειαν, έκε'iθέν τε άπέπλευσαν είς Κύπρον
5 κα\. γενόμενοι έν Σαλαμ'iνι κατήγγελλον τον λόγον τού θεού έν

τα'iς συναγωγα'iς τ&ν 'Ιουδαίων. ε'{χον δε κα\. Ίωάννην ύπηρέτην,

6 διελθόντες δε ολην τi~ν νflσον aχρι Πάφου εtρον aνδρα τινa
μάγον ψευδοπροφήτην Ίουδα'iον φ ονομα Βαριησού 7 ος -fιν
σiιν τφ άνθυπάτφ Σεργίφ Παύλφ, άνδρ\. συνετφ. οtτος προσ
καλεσάμενος Βαρναβίiν κα! Σαύλον έπεζήτησεν άκούσαι τον
λόγον του θεού. 8 άνθίστατο δε αύτο'iς Έλύμας ό μάγος, οϋτως
γι'χρ μεθερμηνεύεται το ονομα αύτου, ζητών διαστρέψαι τον
άνθύπατον άπο τflς πίστεως. 9 Σαύλος δέ, ό κα\. Παύλος,

πλησθε\.ς πνεύματος άγίου άτενίσας είς αύτον

10 ε'iπεν, 7Ω

πλήρης παντος δόλου κα\. πάσης pι;ιδιουργίας, υίε διαβόλού,
έχθρε πάσης δικαιοσύνης, ού παύση διαστρέφων τι'χς όδοi.Ιg
[τού] κυρίου τι'χς εύθείας; 11 κα\. νύν ίδου χε\.ρ κυρίου έπ1. σε
και εση τυφλΟς μη βλέπων τον ΤΊλιον aχρι καιρού. παραχρflμά τε
επεσεν έπ' αύτον άχλiις κα! σκότος κα\. περιάγων έζήτει
χειραγωγούς. 12 τότε ίδων ό άνθύπατος το γεγονος έπίστευσεν
έκπλησσόμενος έπ\. τf\ διδαχfι του κυρίου.
Paul and Bamabas aι Antioch of Pisidia

13 Άναχθέντες δε άπο της Πάφου οί περ\. Παύλον ήλθον είq
Πέργην τflς Παμφυλίας, 'Ιωάννης δε άποχωρήσας άπ' αύτ&ν
ύπέστρεψεν είς 'Ιεροσόλυμα. 14 αύτο\. δε διελθόντες άπο τflς
Πέργης παρεγένοντο είς Άντιόχειαν τi~ν Πισιδίαν, κα\. [είσ]
ελθόντες είς τi~ν συναγωγi~ν τf\ ήμέρι;ι τ&ν σαββάτων έκάθισαν.

2 Άφορίσατε ... αύτούς Ac9.15; Ga 1.15-16 3 νηστεύσαντες ... αύτοίς Ac6.6; 14.23
4 άπέπλευσαν είς Κύπρον Ac 15.39 S εlχον
uπηρέτην Ac 12.25; 13.13; 15.39
8 2 Tm 3.8 10 διαστρέφων τάς όδούς Pr ΙΟ.9 τάς όδοuς ... εύι'!είας Ηο 14.9 11 Ac 9.8:
22.11 13 Ίωάννης ... 'Ιεροσόλυμα Ac 13.5; 15.38
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13.15-21

15 μετa δε τΤ~ν άνάγνωσιν του νόμου κ:α1. τ&ν προφητ&ν
άπέστειλαν οί άρχισυνάγωγοι προς αύτο\>ς λέγοντες, 'Α νδρες
άδελφοί, εί' τίς έστιν έν ύμ'iν λόγος παρακλήσεως προς τον λαόν,
λέγετε.

16 άναστaς δε Παυλος κ:αl. κ:ατασείσας ή1 χειρl. εiπεν·

Άνδρες Ίσραηλ'iται κ:αl. οί φοβούμενοι τον θεόν, άκ:ούσατε.

17 ό θεος του λαου τούτου Ίσραηλ έξελέξατο το\>ς πατέρας
ήμ&ν κ:α1. τον λαον ϋψωσεν έν τη παροικ:ί~ έν ΥiΊ Α ίγύπτου κ:αl.
μετι'χ βραχίονος ύψηλου έξήγαγεν αύτο-Uς έξ αύτης, 18 κ:α1. ώς
τεσσερακ:ονταετη χρόνον έτροποφόρησεν 1 αύτο\>ς έν τη έρήμφ
19 κ:αl. κ:αθελιbν εθνη έπτι'χ έν ΥiΊ Χανάαν κ:ατεκ:ληρονόμησεν
τΤ,ν γilν αύτ&ν 2 a 20 ώς ετεσιν τετρακ:οσίοις κ:α1. πεντήκ:οντα.
καl. μετι'χ ταυτα 3 εδωκ:εν κ:ριτι'χς eως Σαμουi~λ [του] προφήτου.
21 κ:άκ:είθεν Τlτήσαντο βασιλέα κ:αl. εδωκ:εν αύτο'iς ό θεος τον
Σαο\>λ υίον Κίς, aνδρα έκ: φυλης Βενιαμίν, ετη τεσσεράκ:οντα,
18 {C} έτροποφόρησεν Ν Β C' D 36 81 307 453 610 614 945 1409 1678
1891 2344 Byz [L Ρ] Lecι it""' "'m. •· ""· '" νg syr"" (Apostolic Constitutions)
Chιγsostom Hesychius // έτροφοφόρησεν (.1·ee Dt 1.31) i'>7• Α C* Ε Ψ 33 181
] 175 1809 1938 11364 itd·"';' syr"·" cop"·"'' m" ann eιh geo slav BJ ΤΟΒ
2 19 {Β} τfιν -yijv αύτων \}) 74 Ν
Β Ψ 33 81 181 1175 2344 1165
cop"'"" // αύτοΊς τfιν -yijv αύτίΟν Α C D' Ε (36 307 453 610 1678 οnιίι αύτίΟν)
614 945 1409 1739 1891 Byz [L Ρ] Lecr (/ 884 τfjς έπαγyελίαςfοr αύτίΟν) it'" '·
''m·'·""•·•"·"'·w vg syrP cop"m""'" aπn eth geo slav Chιγsostom 11 τfιν -yijv των
άλλοφύλων D* ίι' 1 syr" w;ιh • cop""''
1
· 20 {C} ώς i:τεσιν τετρακοσίοις κα\ πεντήκοντα. καl. μετί:ι τα\Jτα i)" ΝΑ
1

Ι 739

Β C 33 36 81 181 307 453610J175 1409 1678 2344 it""""m.pph.ω.w νg
cop'""'"""'' ann geo slavm' // κα1 μετί:ι ταυτα ώς eτεσιν τετρακοσίοις κα\
πεντήκοντα 0 2 Ε Ψ 945 1739 1891 B_vz [L Ρ] Lect (l 603 τριακοσίοις) it'
eth slavm' Chrysostom; Greek ms"' "' 8 '"' // κα\ εως [τεσ1ν τετρακοσίοις κα\
πεντήκοντα D* (itd.,;, cσρ~ syr" ώς) // Ιiτεσιν τετρακοσίοις κα\ πεντήκοντα καί
614 (syr")

"19 Semicolon: LB NBS 11 Colon: BJ
TR

15

τήν άνάγνωσ1ν τοu νόμου

ΤΟΒ

Ac 15.21

11 Period: GNB NIV DHH // Different text: AD

16

κατασείσας τft χειρί

Ac 12.17: 19.33: 21.40

'Άνδρες ... θεόν Ac 13.26 17 μετiχ ... έξήγαγεν .. αύτiiς Εχ6.Ι, 6: 12.51 18 Εχ 16.35:
Nu 14.34 19 Dt 7 .1 κατεκληρονόμησεν ... αύτών Jos 14.1 20 μετiχ ... κρηάς Jdg 2.16

i'ως ... προφήτου 1 Sm 3.20
ISm 10.20-21. 24: 11.15

21 κάκεiθεν .. βασιλέα 1 Sm 8.5, 19 tδωκεν ... Βενιαμίν

13.22-28

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

22 καl. μεταστήσας αύτόν ηγειρεν τον Δαυl.δ αύτοi:ς είς βασιλέα
φ καl. εiπεν μαρτυρήσας, Ε~ρον Δαυiδ τον του 'Ιεσσαί, άνδρα
κατα την καρδίαν μου, ος ποιήσει πάντα τa θελήματά μου~

23 τούτου ό θεός άπό του σπέρματος κατ' έπαγγελίαν ηγαγεν4
τφ Ίσραi]λ σωτηρα Ίησουν, 24 προκηρύξαντος 'Ιωάννου προ
προσώπου της είσόδου αύτου βάπτισμα μετανοίας παντl. τφ λαφ
'Ισραήλ. 25 ώς δε έπλήρου 'Ιωάννης τον δρόμον, ελεγεν, Τίέμεs

ύπονοεiτε εiναι; ούκ: είμl. έγώ· άλλ' ίδο-U Ερχεται μετ' έμε σb ούκ
είμl. aξιος το ύπόδημα των ποδών λυσαι.
26 Άνδρες άδελφοί, υίοl. γένους Άβραaμ καl. οί έν ύμ1ν
φοβούμενοι τον θεόν, ήμiν 6 ό λόγος της σωτηρίας ταύτης
έξαπεστάλη. 27 οί γaρ κ:ατοικ:ουντες έν Ίερουσαλi]μ καl. οί
aρχοντες αύτ&ν τουτον άγvοήσαντες καl. τaς φωνaς των προ~
φητ&ν τaς κατa παν σάββατον άναγινωσκομένας κρίναντες7
έπλήρωσαν, 28 καl. μηδεμίαν αίτίαν θανάτου εύρόντες ήτή4

23{Β}Τ\γαγεν

'J) 7' ΝΑ Β Ε Ψ 81 1175 1409 Byz [L Ρ] Lect (11356

άνήγαγε) it"·'·dem.o.p.ph.ω.w νg

cop"" eth Athanasius Chrysostom 112 ; Augustine //
/1178
it'·"' νg'n" syr"· h cop"· '"'' aπn geo slaν Chrysostom 112 Theodoret BJ ΒΤΙ // omit
1739
5 25 {Β} Τί έμέ ;p 74 Ν Α 8 Ε (33 81 με) 1 175 cop"'· •n,, eth Augustinιi
Quodvultdeus 112 //Tίνα με lf) 45 C D Ψ 36 181 307 453 610 614 945 1409
1678 1891 2344 Β)'Ζ [L Ρ] Lect (1751 onιit με) it"'"'·'·''m.<.gig.p.ph.•o.w νg syrP·h
cop"" Chrysostom; Quodνultdeus 112 BJ ΒΤΙ
6
26 {Β} ήμίν 'Ρ" ΝΑ 8 D Ψ 33 81 614 2344''' it' ''" syr"m' cop"'·""'' // ύμίν
45
'J) C Ε 36 181307453 610 945 1175 1409 1678 1739 1881 Byz [L Ρ] Lect
it''"'· dom. '· "'· Ρ· ph. ro. '· w νg syrP· h cop 00 arm eth geo slaν Chrysostom BJ
7
27 {Α} τοuτον άγνοήσαντες κα\ τά.ς φωνά.ς ... κρίναντες '})45 · 74 Ν Α Β C
(D 2 άγνοοuντες) Ψ 33 36 81 181 307453610 614 945 1175 1409 1678 1739
1891 2344 By~ [L Ρ] Lea (l 1364 / 1365 / 1441 κρίνοντες) it 1 " 1 ·'·''m.,<g.p.ph.ιo,
,;,,_ '· •· νg syr" (cορ~· ""· m'') arm geo slav Chrysostom // τοuτον άγνοήσαντες καl
τά.ς γραφά.ς . . . κρίναντες Ε it' syr" /1 μη συνιέντες τά.ς γραφά.ς . . . καl
κρίναντες D*''d it" (eth) BJ
ηγειρενCD3336181307453610614945167818912344/921

22 μεταστήσας αύτόν 1Sm13.14 ίlγειρεν
βασιλέα 1Sm16.12-13 Είιρον Δαυίδ
Ps 89.20 iiνδρα ... καρδίαν μου 1 Sm 13.14 Ος ... θελήματά μου Is 44.28 23 τούτου ...
σωτijρα 2 Sm 7.12; Is 11.1
24 Μι 3.1-2. 5; Mk 1.4-5: Lk 3.3 25 Τί . . . είμ\ έγώ
Jn 1.20 [ρχεται ... λuσαι Μι 3.11: Mk 1.7: Lk 3.16: Jn 1.27 26 Άνδρες ... θεόν
Ac 13.16 27 Ac 3.17 28 μηδεμίαν ... εύρόντες Μι 26.60; Mk 14.55. 56. 59: 15.14;
Lk 23.4, 14, 15, 22; Jn Ι 8.3R: 19.4. 6
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13.29-36

σαντο Πιλατον άναιρεθηναι αύτόν. 29 ώς δε έτέλεσαν πάντα
τα περ1. αύτου γεγραμμένα, κ:αθελόντες άπο του ξύλου (θηκ:αν
είς μνημε'iον. 30 ό δε θεος ηγειρεν αύτον έκ: νεκ:ρ&ν, 31 ος
ό)φθη έπ1. ήμέρας πλείους το'iς συναναβασιν αύτφ άπο τflς
Γαλιλαίας εiς 'Ιερουσαλήμ, ο'ίτινες [νυν] είσιν μάρτυρες αύτου
προς τον λαόν. 32 κ:α1. ήμε'iς ύμας εύαγγελιζόμεθα τf~ν προς
τους πατέρας έπαγγελίαν γενομένην, 33 οτι ταύτην ό θεος
έκπεπλήρωκ:εν το'iς τέκνοις [αύτων] ήμ'iν 8 άναστήσας Ίησουν
ώς κ:αl έν τφ ψαλμφ γέγραπται τφ δευτέρφ 9 ,

Υίός μου εl σύ,
έγm σήμερον γεγέννηκά σε.
οτι δε άνέστησεν αύτον έκ: νεκ:ρων μηκ:έτι μέλλοντα ύπο
στρέφειν είς διαφθοράν, οϋτως εϊρηκ:εν οτι

34

Δώσω ύμiν τα οσια Δαυl.δ τα πιστά.

35 διότι κ:αl έν έτέρφ λέγει,
Ού δώσεις τον οσιόν σου ίδεiν διαψθοράν.

36 Δαυlδ μεν γaρ ίδίζt γενεft. ύπηρετήσας τft του θεου βουλft
έκ:οιμήθη κ:αl προσετέθη προς τους πατέρας αύτου κ:αl εtδεν

•33 {C} αύτ&ν ήμίν C 3 Ε 33 36 81 181 307 453 610 614 945 1678
1739 1891 2344 Byz [L Ρ] Lect (/ 1443 ύμίν by itaci.~nι?) it' syr"· h cop"' arm geo
ήμ&ν '}) 74 Ν Α Β C* D (Ψ ύμ&ν by
νg cop'"'' Hilary Ambrose // αύτ&ν 1175 it'''

(slav) Chrysostom; Greek ms"" '" 800'
iιacisιn?)

1409

it"'·'·"·"''"·

1 •).ph.ω.ι.~

//

cop""" // ύμ&ν ύμ'iν / 170''" // οnιίι cop"°"' eth REB
9
33 {Β} τίρ ψαλμίρ γέγραπται τίρ δευτέρφ '}) 7' Ν Α Β C Ψ 33 36 81 181 307
453 610 945 1678 1739 1891 2344 arm geoVτι!J ψαλμίρ τίρ δευτέρφ
γέγραπται Ε 614 1409 Byz [L Ρ] /156 /170 1617 1883 /1178 (ll443
τίρ δευτέρφ ψαλμίρ) it'" '·"''"·'· •· ph. "'·' vg slav Chrysostom; (Ambrose 112 ) Bede 213 //
τiρ πρώτφ ψαλμίρ γέγραπται D it•·''' (Oήgen); Hilary Cassiodorus Latin
mss~' '" 800 ' // τι"ρ ψαλμίρ γέγραπται 1175 (Hesychius); Bede 111 // τοίς ψαλμοίς
γέγραπται '})"''• (Ambrose 112 προφήταιςfοr ψαλμοίς) BJ
28 fιτήσαντο ... αuτόν Μι 27.22-23; Mk 15.13-14; Lk 23.21. 23; Jn 19.6. 7. 15
29 καθελόντες ... μνημείον Μι 27.59-60; Mk 15.46; Lk 23.53; Jn 19.38. 41-42 30 ό δ( ...
νεκρG!ν Ac 2.24. 32; 3.15: 4.10; 5.30; 10.40: 17.31 31 ος όjφθη ... είς Ίερουσαλήμ Ac 1.3
οϊτινες ... μάρτυρες αuτοίι Lk 24.48; Ac 1.8; 2.32; 3.15; 5.32; 10.39. 41 32-33 ήμείς ...
Ίησο\Jν Ac Ι 3.23 33 Υιός ... σε Ps 2.7 (He 1.5; 5.5) 34 Δώσω ... πιστά Js 55.3 LXX
35 Ού ... διαφθοράν Ps 16.1 Ο LXX 36 Δαυίδ ... αuτοίι 1 Kgs 2. 10; Ac 2.29 προσετέθη ...
αύτου Jdg 2. Ι Ο
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13.37-43

διαφθοράν· 37 ον δε ό θεος ηγειρεν, ουκ εtδεν διαφθορά\/)
38 γνωστον ο-δν εστω ύμ1:ν' &νδρες άδελφοί, οτι δια τούτου ύμiv

&φεσις άμαρτιων καταγγέλλεται, [καl.] άπο πάντων ών ού•
ήδυνήθητε έν

νόμω Μωϋσέως

δικαιωθηναι,

39

έν

τούτ(ο

πίiς ό πιστεύων δικ~ιοuται. 40 βλέπετε ο-δν μη έπέλθ] ιο τ~
'

/

ειρημενον

41

'

Λ

/

εν τοις προφηταις,

'Ί.δετε, οί καταφρονηταί,

και -θαυμάσατε και άφανίσ-θητε,
οτι [ργον έργάζομαι έγω έν ταiς ήμέραις ύμmν,
Εpγον δ ού μή πιστεύσητε έάν τις έκδιηγί)ται ύμiν.
42 Έξιόντων δε αύτων 11 παρεκάλουν εiς το μεταξυ σάββα
τον 12 λαληθηναι α\Jτοiς τα pήματα ταuτα. 43 λυθείσης δε της
συναγωγΓiς ήκολούθησαν πολλοl. των 'Ιουδαίων και των σεβο
μένων προσηλύτων τφ Παύλq:ι καl. τφ Βαρναβςt 1 3, ο'ίτινες προσ-

40 {Β} έπέλθ]~ 'J) 7' Κ 2 (Κ* άπέλθj~) Β D 33 36 307 453 610 1678 2344 it'
// έπέλθn έφ' ύμίiς Α C Ε Ψ 097 81 181 (614 έφ' ύμaς afteι- προφήταις)
945 1J 75 1409 1739 1891 B)·z [L Ρ] 1 1 178 it"'· '· ''m '"'' ,. ph m. • νg'ι. •• syr'·'
cop"·"" m'' aπη eth geo slav Basil Chrysostom GNB NRSV? EU? ΤΟΒ? ΒΠ
DHH?
11
42 {Α} αύτwν ']) 7' κ Α 8 C D Ε Ψ 097 36 81 181307453 610 614 945
1175 1678 1739 1891 2344 1 1 178 112 it'"· '" d. d0>n. '· ··•· 1'· ph ro. w vg syr'p). h cop"· bo. mcg
aπη slavm• Chrysostom 1•·m // έκ της συναγωγίjς τwν 'Ιουδαίων Βγz'' [Ρ] // αύτwν
έκτης συναγωγίjς τδ'Jν 'Ιουδαίων 1409 Βγz'' [L] 11178 112 slavm' (NIV) (ΒΤΙ)
(DHH)
12
42 {Β} παρεκάλουν είς το μεταξiJ σάββατον 'i-~ 74 Κ Α C Ψ 097 33 (36
307 453 61 ο 1678 παρεκάλουν after σάββατον) 8 ι ι 8 ι 6 ι 4 945 1175 1739
1891 2344 11178 112 it""·•"'''"·'''·' ph.ro • vg syr"·h cop~-~. aπη (eth) slav..
Chrysostom 1•rn // παρεκάλουν τά εθvη είς το μεταξiJ σάββατον 1409 Byz [L Ρ]
ι 1178 112 geo slav•n• // είς το μεταξυ σάββατον ήξίουν 8 cop"" // είς το μεταξ\ι
σάββατον Ε it' // παρεκάλουν είς το έξης σάββατον D
11
43 {Α} Βαρναβi;ι ~) 7 'Κ Α BC D ΕΨΟ97 33 36 81 181307453 610945
1175 1409 1678 1739 1891 2344 Βγz [L Ρ] 160 11178 it"' d.d"n' '''·'' ph.rn•· νg
cop"""''·'"" aπη eth geo slav Chrysostom // Βαρναβi;ι άξιο'Uντες βαπτισθηναι
614 syr"w"h'
10

νg"

38 διiχ ... καταγγέλλrται Ac 10.43
Ro 4.25: 6.7: 10.4 41 Hob ) .5 LXX

άπο

..

δικαιωθηναι

He 9.9

39

έν

...

δικαιούται
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1 3.44-50

λαλοίJντες αύτοις επειθον αύτο\Jς προσμένειν τfl χάριτι του
θεοίJΙ-Ι_

44 Τ φ δε έρχομένφ σαββάτφ σχεδον πaσα ή πόλις συνήχθη
άκοίJσαι τον λόγον του κυρίου 15 • 45 ίδόντες δε οί Ίουδα'iοι
τούς οχλους έπλήσθησαν ζήλου και άντέλεγον τοίς ύπο Παύ
λου λαλουμένοις βλασφημοίJντες 16 • 46 παρρησιασάμενοί τε ό
ΠαίJλος και ό Βαρναβaς εiπαν, Ύμ'iν fιν άναγκαίον πρώτον
λαληθfjναι τον λόγον του θεου· έπειδi, άπωθείσθε αύτον και

0ύκ άξίους κρίνετε έαυτο\Jς τής αίωνίου ζωΤ)ς, ίδο\J στρεφόμεθα
είς τa εθνη. 47 οϋτως γaρ έντέταλται ήμ'iν ό κύριος,
Τέ-θεικά σε είς φ(ί)ς έ-θνων

του εlναί σε είς σωτηρίαν rως έσχάτου τίjς γijς.

48 άκούοντα δε τa εθνη εχαιρον και έδόξαζον τον λόγον του
κυρίου 17 Καt έπίστευσαν ΟσΟt fισαν τεταγμένοt είς ζωi,ν αίώνtΟV'

49 διεφέρετο δε ό λόγος του κυρίου δι' ολης τής χώρας. 50 οί
δε 'Ιουδαίοι παρώτρυναν τaς σεβομένας γυναίκας τaς εύσχή-

"43 {Α} θεου. '}?' κ Α Β C Ψ 097 33 36 81 181 307 453 610 614 945
1175 1409 1678 1739 1891 2344 Byz [L Ρ] / 60 / 1178 it"' '·"''"· <.iμ Ρ ph.ro νg
syr" h cop" "" arm eth geo slaν Chrysostom // θεου. έγένετο δέ καθ' ολης της
πόλεως διελθείν τον λόγον του θεου D (it") (syr""'') // θεου. έγένετο δέ κατα
πάσαν πόλιν φημισθίiναι τον λόγον Ε it"" (cop""') Greek ms"' • 0 Βα1'
7
' 5 44 {C} τον λόγον του κυρίου i'> ' Κ Α 8 2 33 36 81 181 307 453 610 945
1175 14091678173918912344/1178 it"''''•"'"νgWW••cop"geo//τoν
λόγον του θεου Β* C Ε Ψ 614 Byz [L Ρ] / 60 it'"'"" ph νg'' syr" h cop"° arm slaν
Chrysostom REB LB BJ 11 Παύλου πολύν τε λόγον ποιησαμένου περ\ του
κυρίου D ίι" (cop"><•)
'"45 {Β} βλασφημουντες i'>" Κ Α Β C L Ψ 33 36 81 307 453 610 945
11751409167817391891 2344/1178it'"""''"• 2 -Ph"'-wνgsyr"coρ~-""-Π>C•arm
eth•• geo slaν // άντιλέγοντες κα\ βλασφημουντες D 097 181 614 Byz [Ρ] / 60
it" ,. syr" (eιhTH) Chrysostom // έναντιούμενοι κα\ βλασφημουντες Ε it"'''
17
48 {C} τον λόγον του κυρίου ~41 74 Κ Α C Ψ 33 36 81 181 307 610 945
1175 1409 1739 1891 2344 Byz [L Ρ] it' • <Ι<mη•• r- rh-'0 · wνg cop"'""· '"'' arm geo
slaν'"' Chrysostom; Augustine 1' 2 //τον λόγον του θεου Β D Ε 453 160 cop"''"'""
Augustine 112 // τον θεόν 614 Ι 1 178 (it" τον κύριον) syr" h
43

mειθον

...

θεοϋ

Ac 11.23: 14.22

45 Ac 14.2 46 Ύμίν ... /)εοϋ Ac 3.26: Ro 1.16
47 Τέi)εικα ... Ύίiς Is 49.6 48Ac11.18

έπειδi-ι ... ζωiiς Lk 7.30 έπειδi-ι ... ί'i)νη Ac 18.6
50 -γυναίκας ... πρώτους Ac 17.4. 12

\3.sι-14.12
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μονας και τους πρώτους τής πόλεως καl έπήγειραν διωγμον έπί
τον Παυλον καl ΒαρναβCιν καl έξέβαλον αύτους Ο:πο τ&ν όρίαιν

αύτ&ν.

51

οί δε έκτιναξάμενοι τον κονιορτον των ποδών έπ'

αύ:ους ryλθον εi,ς ·~κόνιον, 52 ο'ί τε μαθηταl έπληρουντο χαρfχς
και πνευματος αγιου.

Paul and Bamabas at lconium

14

'Εγένετο δε έν 'Ικονίφ κατa το αύτο εiσελθείν αύτους είς

τi~ν συναγωγi~ν τ&ν 'Ιουδαίων καl λαλi]σαι οϋτως ωστε πιστευ
σαι 'Ιουδαίων τε καl 'Ελλήνων πολυ πλi]θος. 2 οί δε Ο:πειθή
σαντες 'Ιουδαίοι έπήγειραν καl έκάκωσαv τaς ψυχaς τ&ν έθν&ν

κατa τ&ν Ο:δελφ&ν. 3 ίκανον μεν ο-Ον χρόνον διέτριψαν παρ
ρησιαζόμενοι έπl τ<ρ κυρίφ τ<ρ μαρτυρουντι [έπl] τ<ρ λόγφ της
χάριτος αύτου, διδόντι σημε'iα καl τέρατα γίνεσθαι διa τ&ν
χειρ&ν αύτ&ν. 4 έσχίσθη δε το πλi]θος τής πόλεως, καl οί μεν

1ισαν συν το'iς Ίουδαίοις, οί δε συν το'iς Ο:ποστόλοις.

5 ώς δe

έγέvετο όρμη τ&v έθv&ν τε καl 'Ιουδαίων συν το'iς &ρχουσιν
αύτ&ν ύβρίσαι καl λιθοβολi]σαι αύτούς, 6 συvιδόντες κατέ
φυγον είς τaς πόλεις τi]ς Λυκαονίας Λύστραν καl Δέρβην καl τi~ν

περίχωρον, 7 κι:'ικεί εύαγγελιζόμεvοι 1ισαν.
Paul and

Barnaba.ς

at Lystra

8 Καί τις aviiρ άδύνατος έν Λύστροις το'iς ποσlν έκάθητο,
χωλος έκ κοιλίας μητρος αύτου ος ούδέποτε περιεπάτησεν.

9 οi>τος ilκουσεv του Παύλου λαλουvτος ος άτενίσας αύτφ
καl ίδrον οτι rχει πίστιν του σωθηναι, 10 εtπεν μεγάλη φωνft,
Άνάστηθι έπ\. το\Jς πόδας σου όρθός. καl ilλατο καl περιεπάτει.
11 ο'ί τε οχλοι ίδόντες ο έποίησεν Παυλος έπi]ραν τiiv φωνi~v
αύτ&ν Λυκαονιστl λέγοντες, Οί θεοl όμοιωθέντες άνθρώποις
κατέβησαν προς ήμCις, 12 έκάλουν τε τον ΒαρναβCιν Δία, τον

51 έκτιναξάμενοι ... αύτούς Μι 10.14; Mk 6.1 1; Lk 9.5; 10.11; Ac 18.6
14.2 Ac 13.45 3 τψ κυρίφ ... αύτόίν Mk 16.20; Ac 19.11; He 2.4 5 ορμf~ ... αύτούς
Ac 14.19; 2Tm 3.11 6 Μι ΙΟ.23 8 χωλός ... αύτο\ι Jn 9.1; Ac 3.2 9 ίδων ... σωθfivαι
Mt 9.28 11 Oi ίJεοί ... fιμiΊς Ac 28.6
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14.13·23

δe Παυλον Έρμην, έπειδi~ αύτος -ί1ν ό ήγούμενος του λόγου.

13 ο τε ίερευς του Διος του οντος προ της πόλεως• ταύρους κα1.
στέμματα έπ1. τους πυλώνας ένέγκας συν τοίς οχλοις i1θελεν
θύειν. 14 άκούσαντες δε οί άπόστολοι Βαρναβaς κα1. Παυλος
διαρρήξαντες τα ίμάτια αύτ&ν έξεπήδησαν είς τον οχλον
κράζοντες 15 κα1. λέγοντες, 'Άνδρες, τί ταυτα ποιείτε; κα1.
ήμείς όμοιοπαθείς έσμεν ύμίν aνθρωποι εύαγγελιζόμενοι ύμaς
άπο τούτων των ματαίων έπιστρέφειν έπ1. θεον ζώντα, ος
έποίησεν τον ούρανον κα1. τi~ν -γίlν και τi~ν θάλασσαν και πάντα
τα έν αύτοίς 16 ος έν ταίς παρφχημέναις γενεαίς εtασεν
πάντα τα εθνη πορεύεσθαι ταίς όδοίς αύτωv- 17 καίτοι ούκ
άμάρτυρον αύτον άφηκεν άγαθουργ&ν, ούρανόθεν ύμίν ύετους
διδους κα1. καιρους καρποφόρους, έμπιπλ&ν τροφης κα1. εύφρο
σύνης τας καρδίας ύμ&ν. 18 κα1. ταυτα λέγοντες μόλις κατέ
παυσαν τους οχλους του μη θύειν αύτοίς.
19 'Επilλθαν δε άπο Άντιοχείας κα1. 'Ικονίου 'Ιουδαίοι καl
πείσαντες τους οχλους καl λιθάσαντες τον Παυλον εσυρον εξω
της πόλεως νομίζοντες αύτον τεθνηκέναι. 20 κυκλωσάντων δε
τών μαθητών αύτον άναστας είσηλθεν είς τi~ν πόλιν. κα1. τft
έπαύριον έξηλθεν συν τφ Βαρναβ~ είς Δέρβην.
The Retum ιο Anιioch ίη Syria

21 Εύαγγελισάμενοί τε τi~ν πόλιν έκείνην καl μαθητεύσαν
τες ίκανους ύπέστρεψαν είς τi~ν Λύστραν καl είς Ίκόνιον καl είς
Άντιόχειαν 22 έπιστηρίζοντες τας ψυχας των μαθητών, πα
ρακαλουντες έμμένειν τft πίστει κα1. οτι δια πολλών θλίψεων δεί
ήμ&ς είσελθείν είς τi~ν βασιλείαν του θεου. 23 χειροτονήσαν
τες δε αύτοίς κατ' έκκλησίαν πρεσβυτέρους, προσευξάμενοι
μετα νηστειών παρέθεντο αύτους τφ κυρίφ είς ον πεπιστεύκει' 13 Hyphenaιed ιίιle: NRSνm• BJ ΤΟΒ // End of embedded ιίιle: EU
15 ήμείς ... iίνθρωποι Ac 10.26: Jus 5.17 θεον ... αύτοίς Εχ 20.11: Ps 146.6 16 Ac 17.30
17 ούρανό~εν ... καρποφόρους Ps 147.8: Jr 5.24 19 Έπjjλθαν ... οχλους Ac 17.13
λιθάσαντες τον Παuλον 2 Cor 11.25: 2 Tm 3.1 Ι 22 Ι Tm 3.3 έπιστηρίζοντες ... μαθητiiiν
Ac 15.32; 18.23 παρακαλουντες ... πίστει Ac 11.23: 13.43 23 προσευξάμενοι μετι'ι νηστειiiiν
Ac 13.3

14.24-15.4

σαν.
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24 καl. διελθόντες τl,ν Π ισιδίαν lΊλθον είς τl,ν Παμφυ,

λίαν

25 καl. λαλήσαντες έν Πέρη~ τον λόγον 1 κατέβησαν είς
Άττάλειαν 26 κάκεl:θεν άπέπλευσαν είς Άντιόχειαν, οθεν
lΊσαν παραδεδομένοι τil χάριτι του θεου είς το i:'ργον ο έπλή
ρωσαν. 27 παραγενόμενοι δε καl. συναγαγόντες τl,ν έκκλησίαν
άνήγγελλον οσα έποίησεν ό θεος μετ. αυτων κα1. οτι ilνοιξεν το'iς
i:'θνεσιν θύραν πίστεως. 28 διέτριβον δε χρόνον ουκ όλίγον
συν το'iς μαθητα'iς.
The Council at Jerusalem

Καί τινες κατελθόντες άπο της 'Ιουδαίας έδίδασκον τους

15

άδελφους οτι, Έ&ν μη περιτμηθητε τφ i:'θει τφ Μωϋσέως, ού
δύνασθε σωθηναι. 2 γενομένης δε στάσεως και ζητήσεως ούκ

όλί-yης τφ Παύλφ και τφ Βαρναβ~ προς αύτούς, i:'ταξαν
άναβαίνειν Πα\Jλον κα1. Βαρναβδ:ν καί τινας aλλους έξ αύτων 1
προς τους άποστόλους κα1. πρεσβυτέρους είς Ίερουσαλημ περι

του ζητήματος τούτου.

3 Οί μεν ο\'Jν προπεμφθέντες ύπο της

έκκλησίας διήρχοντο τήν τε Φοινίκην και Σαμάρειαν έκδιη
γούμενοι τl,ν έπιστροφl,ν των έθνων κα1. έποίουν χαρ&ν μεγάλην
πίiσιν το'iς άδελφοl:ς. 4 παραγενόμενοι δε είς Ίερουσαλl,μ
παρεδέχθησαν άπο τflς έκκλησίας καl των άποστόλων και
1 25 {8} λόγον 8 D 36 307 453 610 945 1175 1678 1739 1891 Βγz [L Ρ]
Lect ίt' νg'"' cop" bo ""'' (eth) Chrysostom //λόγον του κυρίου ΝΑ C Ψ 33 81
18 ι 614 1409 2344"' 1597 / 680 1921 it'"·'·'''" l.p ph ro. w vg syr<'·hwi<h. arm slav //
λόγον του θεου i) 74 Ε it'·''' cop"''"' geo
1
2 {Α} [ταξαν αναβαίνειν Παυλον καί Βαρναβiiν καί τινας aλλους έξ
αύτ&ν 1})74 (Ν έξ αύτ&ν aλλους) Α 8 C (Ε έτάξαντο) Ψ 33 36 81 181 307 453
610 614 945 1175 1409 1678 1739 1891 2344 Β.νz [L Ρ] Lel:I (1593 [ταξαν
αναβαίνειν καί τ~νας έξ αύτοον) itl"). (c>.fdem).<.(i). p. (ro) νg•cl) syr'•'· h (cop"· "") arm eth
geo (slav) Amphilochius Chrysostom; Jerome // [λεγεν γΟ:ρ ό Πα\ιλος μένειν

ο1Jτως καθώς έπίστευσαν διϊσχυριζόμενος οί δ[ έληλυθότες απο Ίερουσα

λfιμ παρήγγειλαν αύτοίς τφ Παύλφ καί Βαρναβί?: καί τισιν aλλοις άvαβαί
νειν

D

(it'ι.,,, ph.~)

(syr"m') (cop""')

26 είς Άντιόχειαν ... έπλήρωσαv Ac Ι 3. Ι-2: 15.40 27 παραγενόμενοι .. αύτii>ν Ac 15.4, 12
... πίστεως Ac 11.18: 13.47-48
15.1 Ga 5.2 Έάν ... Μωϋσέως Lv 12.3 2 ίΕταξαν ... 'Ιερουσαλήμ Ac 11.30: Ga 2.1
4 Ac 14.27: 15.12
iiνοιξεν
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τών πρεσβυτέρων' άνήγγειλάν τε οσα ό θεος εποίησεν μετ'
αύτών. 5 εξανέστησαν δέ τινες τ&ν άπο της αίρέσεως των
φαρισαίων πεπιστευκότες λέγοντες οτι δε'i περιτέμνειν αύτο-Uς
παραγγέλλειν τε τηρεΊν τον νόμον Μωϋσέως.
6 Συνήχθησάν τε οί άπόστολοι καl. οί πρεσβύτεροι 2 ίδεΊν περl.
του λόγου τούτου. 7 πολλfις δε ζητήσεως γενομένης άναστaς

Πέτρος 3 εlπεν προς αύτούς, 'Ανδρες άδελφοί, ύμε'iς (πίστασθε
οτι άφ' ήμερών άρχαίων Εν ύμΊν εξελέξατο ό θεος διa του
στόματός μου άκουσαι τa εθvη τον λόγον του εύαγγελίου κα1.
πιστευσαι. 8 κα1. ό καρδιογνώστης θεος (μαρτύρησεν αύτοΊς
δο-Uς το πνευμα το aγιον καθώς καl. ήμ'iν 9 καl. ούθkν διέκρινεν

μεταξυ ήμών τε καl. αύτ&ν τn πίστει καθαρίσας τaς καρδίας

αύτ&ν. 10 νυν σον τί πειράζετε τον θεον ΕπιθεΊναι ζυγον ΕΠl
τον τράχηλον τ&ν μαθητών ον οϋτε οί πατέρες ήμ&ν οϋτε ήμεΊς
iσχύσαμεν βαστάσαι; 11 άλλa διa τής χάριτος του κυρίου
Ίησου πιστεύομεν σωθηναι καθ' ον τρόπον κάκε'iνοι.
12 Έσίγησεν δk4 πίiν το πλήθος καl. Τίκουον Βαρναβίi καl.
Παύλου (ξηγουμένων οσα εποίησεν ό θεος σημε'iα καl. τέρατα ΕΥ

2 6 {Α} πρεσβύτεροι ~ 45 v;d 74 Ν Α Β C D Ε Ψ 33 36 81 181 307 453 610
945 1175 1409 1678 1739 1891 2344 Byz [L Ρ] Lect it"'"'·"·d,m.o.,;,.ι.p.ph.cn.w vg
syΓ' cop" ""aπη eth geo slaν Chrysostom //πρεσβύτεροι σ\Jν τψ πλήθει 614 syr"
'7 {Α} άναστάς Πέτρος IJ..' 74 ΝΑ Β C D 2 Ε Ψ 33 36 81 181 307 453 6!0
945 ( 1175 άναστάς δέ) 1409 1678 1739 1891 2344 Byz [L Ρ] Lect it"-'·d.dom'
'"· Ρ· rh. "'· w vg syrP· h cop'"·"" aπη eth geo slaν (Apostolic Conslitutions) Chrysosιom // άνέστησεν έν πνεύματι Πέτρος καί D* (614 άvαστάς Πέτρος έν
πνεύματι άγίφ) ίι"·' (syr"m') // afrer γενομένης add τψ Παύλφ καί τψ Βαρναβζι

προς αύ[τούς εταξαν άναβαί]νειν Παuλον καί Βαρναβiiν καί τινας [ί:ίλλους
έξ αύτ&ν είς ΊερουσαλΤ,μ προς] τοuς άποστόλους καί πρεσβυτέρους γεν[ο
μέvης άναστάς Πέτρος (canιpare 15.2) ΙJ_\ 45 ν;d
4
12 {Α} έσίγησεν δέ IJ_\ 74 ΝΑ Β (C 945 έσίγησαν) Ε Ψ 33 36 81 181 307
453 610 6141175 1409 1678 1739 1891 2344 Byz [LP] Lecr (1592 έσίγησαν
οιnίt δέ; 11364 έσίγησεν ού [ sic ]) ίt~-'· "'"'-'· ,;,. Ρ· ph. "'· w vg (syΓ') cop''""''- ""
(arm) eth geo slav (Basil) Apostolic Constitutions Hesychius (Theodoret);

and

7-8 άναστiις .. ήμίν Ac 2.4;
~'Ιείναι ... μα~'}ητών Ac 15. 19; Ga
15.4

10.44: 11. 15 9 oύi'Jεv ... κα\ αύτών Ac 10.34-35 10 έπι
5.1 11 Ga 2.16: Eph 2.5-8 12 ί]κουον ... αύτών Ac 14.27:

15.1~-20
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το'iς εθνεσιν δι' αύτων. 13 Μετa δε το σιΎfισαι αύτοi>ς άπε
ιφίθη 'Ιάκωβος λέγων, Άνδρες άδελφοί, άκοί>σατέ μου. 14 Συ
μεών έξηγήσατο καθώς πρωτον ό θεος έπεσκέψατο λαβε'iν έξ
έθνων λαον τ<ρ όνόματι αύτου. 15 και τούτφ συμφωνούσιν οί
λόγοι των προφητων καθώς γέγραπται,
16 Μετα ταi\τα άναστρέψω
και άνοικοδομήσω τι)ν σκηνι)ν Δαυιδ τι)ν πεπτωκυiαν
και τα κατεσκαμμένα αύτί]ς άνοικοδομήσω
και άνορ-θώσω αύτήν,
17 δπως aν έκζητήσωσιν οί κατάλοιποι των άν-θρώπων τον
κύριον

και πάντα τα f-θνη έφ' οϋς έπικέκληται το ονομά
μου έπ' αύτούς,
λέγει κύριος ποιων ταi\τα 18 γνωστa άπ' αίωνος 5 •
19 διο έγώ κρίνω μη παρενοχλε'iν το'iς άπο των έθνων έπι
στρέφουσιν έπ1. τον θεόν' 20 άλλ, έπιστε'iλαι αύτο'iς του
άπέχεσθαι των άλισγημάτων των είδώλων καl της πορνείας6

Jerome 11 συγκατατιθεμένων δ( τοον πρεσβυτέρων τοίς ύπο του Πέτρου
είρημένοις έσίγησεν D ίι" ω syr" w"h •
5 17-18 {Β} ταυτα γνωστα άπ' αίrονος Κ Β C Ψ 33 81 1175 2344
cop'""" 11 ταυτα πάντα γνωστα άπ' αίrονος 36 307 453 61 Ο 1678 1739
1891 ann (geo) (slaν) // ταυτα πάντα ii έστιν γνωστα αύτ<ρ άπ' αίrονος 945
(eιh) // ταυτα· γνωστον άπ' αίοονος τi{i κυρίφ το Εργον αύτου 'J) 7' Α (D άπ'
αίοονός έστιν) it(" 1·'·"·"""'·1.<•1·•h·"'·" νg (syr""'') ann"'' (lrenaeus 1"); Jerome //
ταυτα· γνωστα άπ' αίοονος τ<ρ κυρίφ πάντα τα εργα 140911 ταυτα πάντα·
γνωστα άπ' αίrονός έστιν τi{i θεψ πάντα τα εργα αύτου (Ε πάντα ταυτα) (181
onιit πάντα 1 · 2 ) 614 Byz [(Lπάντα ταυτα) Ρ] / 156/617/1178 iι•·<•'• 1 syr<•).b
(slaν"'')

"20

(Apostolic Constituιions) Chrysostom
{Α} καl. της πορνείας (see footnotes

7

αnΔ

8) \)) 74

Κ Α Β

C D

Ε Ψ

33 36 81 181 307 453 610 614 1175 1409 1678 2344 Byz [L Ρ]
l 1178 iι<u). '· "·"'"'· '· ,,,. ι. •· oh. """ νg syro· h cop''" '""1 ann geo slaν lrenaeus'" Oήgen 1 "o~J
(Aposιolic Constitutions) Chrysosιom; (Ambrosiaster) // καί τfiς πορνείας
after καί του αϊματος καl. του πνικτου (J·ee 15.29) 945 1739 1891 /1 omit
'JJ45 eth
14Ac15.7-9ό~εός ... λαόνLk1.68

19 Ac 15. 10

16-17 Αm9.ΙΙ-12 18 γνωστiιάπ"αίώνοςls45.21
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15.21-24

καl. του πνικτου 1 καl. του α'ίματοξ 21 Μωϋσής γαρ έκ γενεών
άρχαίων κατα πόλιν τους κηρύσσοντας αύτον (χει έν τα'iς
συναγωγα'iς κατα πaν σάββατον άναγινωσκόμενος.
The Reply of the Council

22 Τότε (δοξεν το'iς άποστόλοις καl. το'iς πρεσβυτέροις συν
ολn τft έκκλησί~ έκλεξαμένους aνδρας έξ αύτ&ν πέμψαι είς
Άντιόχειαν σi.>ν τφ Παύλφ και ΒαρναβξΧ., Ίούδαν τον καλού
μενον Βαρσαββaν και Σιλαν, aνδρας ήγουμένους έν το'iς

αδελφοi:ς, 23 γράψαντες δια χειρος αύτων' Οί άπόστολοι
καl. οί πρεσβύτεροι άδελφοl. 9 τοις κατα την Άντιόχειαν καl.
Συρίαν καl. Κιλικίαν άδελφοi:ς το'iς έξ έθνών χαίρειν. 24 Έπει
δη ήκούσαμεν Οτt τtνΕς έξ ήμrον (έξελθόντες)ΙΟ έτάραξαν ύμaς

λόγοις άνασκευάζοντες τας ψυχας ύμ&ν 11 οiς ού διεστειλάμεθα,
7 20 {C} ιcαl τοί> πνιιcτοiJ (seefootιιotes 6 and 8) IJJ" Ν C Ε 36 181 30745361 Ο
614 (945) 1175 1409 1678 (1739) (1891) 2344 Byz. [L Ρ] 11178 it" '·"''" '·'· '·'"·"'· w
vg syr'"" cop"'· <ooJ arm eth geo slav Origen'"ιι"ι Chrysostom 11 ιcαί πνιιcτοί> IJ.) 74 Α Β Ψ
33 81 Apostolic Constitutions 11 οι11ίι D it"· ,;, Irenaeus~'- '" 1739 ; (Ambrosiaster)
'20 {Α} α'ίματος (see footnotes 6 arιd 7) ςp•.1. 74 ΝΑ Β C Ε Ψ 33 36 81 181
307 453 6 ΙΟ 614 1175 1409 1678 2344 Byz [L Ρ] it' ''m·'·'''· '· p.ph ω.w vg syrr·"
cop"' aπn geo slaν"" Οήgen'"ιωι Apostolic Constitutions Chrysostom 11 α'ίματος
καί οσα μη θέλουσιν έαυτο'ίς γίνεσθαι έτέροις μη ποιεϊτε (see 15.29) D it"· ωι
(cop'") (eth) slaν"" Irenaeus'"' // ιcαί τiΊς πορνείας (see footnote 6 concerning
woι·d-oι-der), ιcαl οσα aν μη θέλουσιν αύτο'iς γίνεσθαι έτέροις μη ποιε'iν 945
1739 1891 (l1178γενέσθαι)
9
23 {Β} άδελφοί <J) 33 74 Ν* Α Β C D 33 81 2344 ίιι"'· '· '· """· ,;,. '· r. rh. '"· w vg
arm"'" Irenaeus1"'; Pacian Ps-Vigilius // καl οί Ο:δελφοί Ν' Ε Ψ 36 181 307 453
610 614 945 1175 1409 1678 1739 1891 Byz [L Ρ] it" syr"·" cop"°m" arm"'"
eth geo slav Apostolic Constitutions Amphilochius Chrysostom Socrates ΤΟΒ 11
omit l 1178 cop·"' Origen'" REB
ιn 24 {C} έξελθόντες <p 11 74 Ν 2 Α C D Ε (l. 1409 έλθόντες) Ψ 33 36 81 181
307 453 610 614 945 1678 1739 1891 2344 Byz [Ρ] / 1178 it"·'·"·"'"'·'·•;,.ι.,,h.
"'' νg syr"·" cop"'·"" eth geo slav Irenaeus'" Origen 1"' Socrates; Pacian // omit Ν* Β
1175 aπn Aposto1ic Constitutions Amphilochius Chrysostom; Ps-Vigilius REB
ευ LB
11
24 {Α} ύμrον <J) 3·'-' 5''"· 74 ΝΑ Β D 33 81 2344 it'"·'·d·'""· ι.,. '"· ου.w vg cop"·ι"" 1
Apostolic Constitutions Amphilochius // ύμ&ν αιιd add τηρε'iν τον νόμον after

20 τοu α'ίματοςGπ9.4: Lv3.17: 17.ΙΟ-14

21Ac13.15

24 τινές ... λόγοιςΑc 15.Ι
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25 εδοξεν ήμιν γενομένοις όμοθυμαδον έκλεξαμένοις 12 &νδραq
πέμψαι προς ύμ&ς σi>ν τοις άγαπητο'iς ήμ&ν Βαρναβ~ κα\
Παύλφ, 26 aνθρώποις παραδεδωκόσιν τaς ψυχaς αύτ&ν ύπερ
τού όνόματος τού κυρίου ήμ&ν 'Ιησού Χριστού. 27 aπεστάλ

καμεν ο-όν Ίούδαν καl. Σιλ&ν καl. αύτο-Uς διa λόγου aπαγγέλ
λοντας τa αύτά. 28 εδοξεν γaρ τφ πνεύματι τφ άγίφ και ήμiν
μηδεv πλέον έπιτίθεσθαι ύμtν βάρος πλi~ν τούτων των έπάναγ
κες, 29 άπέχεσθαι είδωλοθύτων καl. α'ίματος και πνικτrον 13 και

πορνείας 1 4, έξ ά:~ν διατηροίιντες έαυτο-Uς ε-ό πράξετε 15 • 'Έρρωσθε;

c

διεστειλάμεθα 1175 // ύμ&ν λέγοντες περιπέμνεσθαι κα! τηρε'iν τον νόμον
(Επεριτέμνεσθαιδε'i)Ψ361813074536106149451409167817391891

Ρ] l 1178 (it'· ~·s) syrP·" arm eth (geo) slaν<"''' (lrenaeus'") (Chrysostom)
Socrates; (Greek rns'"· ω Bed<)
12 25 {C} έκλεξαμένοις ;p•s,ω Α Β Ψ 33 81614945 1175 1739 1891 2344
B)•zP' [LJ it"·'·"'"'·'·S•s.ιp.ph.•o.w νg (syrP) arm geo // έκλεξαμένουςΝ C D Ε 36 181
307 453 610 1409 1678 Byzr• [Ρ] / 1178 it" syr" slaν Irenaeus1"' Apostolic
Constitutions Amphilochius Chrysostom Socrates REB
13
29 {Β} κα\ πνικτ&ν Ν* Β C 816141175 cop"·"° eth Clement Oήgen 1 " 112
Cyήl-Jerusalem"'" Amphilochius 112 Socrates; Gaudentius Jerome 112 mss'<'·"' 1""'"'
Cassian // κα\ πνικτοίι \}) 74 Ν 2 Α 2 Ε Ψ 33 36 181 307 453 610 945 1409 1678
1739 1891 2344 Byz [L Ρ] / 1178 it"· '· ••••. '· s••· ιpι. (phι. 1' 01 · w νg" 1 · <w•·Ι. '"' syrP·" arm
(geo) slaν (Oήgen'"'") Apostolic Constitutions Cyήl-Jerusalem Diodore Amphilochius"2 Didymus""" Chrysostom Seνerian Cyril; mss""·"'A"'"""'"'" Ps-Vigilius // omit D it"·' lrenaeus'"'· 1° 1739 ; Tertullian Cypήan Pacian Jerome 112 Ambrosiaster Augustine
" 29 {Α} κα\ πορνείας ;p'' 74 Ν Α Β C Ε Ψ 33''• 36 81 181 307 453 610
1175 1409 1678 2344 Βγz [L Ρ] it'"'"'''''·'"" νg syrP cop"" arm geo slav
Clement Oήgen'" Apostolic Constitutions Cyήl-Jerusalem Diodore Amphilochius Didymus""" Chrysostom Seνeήan Socrates Cyril; Tertullian Ambrosiaster
Pacian Gaudentius // κα\ πορνείας, κα\ οσα μή θέλετε έ:αυτο'iς γίνεσθαι
έτέροις μή ποιε'iν (see 15.20) (D έτέρω, D 2 ποιε'iτε) (614 αύτο'iς γενέσθαι
and ποιε'iτε) (945 1891 θέλητε) 1739 / 1178 it"'· 1• 1• 1·r-r• νg'"' (syr"w''"") cop"
(eth) Irenaeus''''; Cypήan
ιs 29 {Α} πράξετεςpηΝ Α Β(Ε πράξητε)Ψ 33 36 81 181307453 610614
945 1175 1409 1678 1739 1891 Byz [Ρ] /1178 it'· 4'"''g•g.p.ph.m.w νg cop"-"'
(arm) geo slaν Clement Oήgen'" Apostolic Constitutions Didymus""" Chrysostont
Socrates; Pacian Ps-Vigilius // πράξατε ;p 1' C L 2344 it" eth (Amphilochius) //
πράξατε φερόμενοι έν τίρ άγίφ πνεύματι D it•· 111 (lrenaeus'" •• 1739 ); Tertullian

Byz [L

28

μηδέν

...

βάροςΜι23.4

29

α°ίματοςGη9.4:

LvJ.17: 17.10-14
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30 Οί μεν ο1:ιν άπολυθέντες κατflλθον είς Άντιόχειαν, καl.
συναγαγόντες το πλfιθος έπέδωκαν Π~ν έπιστολήν. 31 άνα
γνόντες δε έχάρησαν έπ1. ττΊ παρακλήσει. 32 'Ιούδας τε και
Σιλδ:ς και α\>τοι προφijται οντες διa λόγου πολλού παρεκάλεσαν
τους άδελφους κα1. έπεστήριξαν, 33 ποιήσαντες δε χρόνον
άπελύθησαν μετ, είρήνης άπο των άδελφων προς τους άποστεί
λαντας α\>τούς. 16 35 Παύλος δε και Βαρναβδ:ς διέτριβον έν
Άντιοχείι;ι διδάσκοντες και ε\>αγyελιζόμενοι μετa και έτέρων
πολλων τον λόγον τού κυρίου.
Paul and Bamabas Separate

36 Μετa δέ τινας ήμέρας ε'iπεν προς Βαρναβάν Παύλος,
Έπιστρέψαντες δη έπισκεψώμεθα τους άδελφους κατa πόλιν

πδ:σαν έν αtς κατηγyείλαμεν τον λόγον τού κυρίου πως εχουσιν.

37 Βαρναβάς δε έβούλετο συμπαραλαβείν και τον Ίωάννην τον
καλούμενον ΜάρκοV' 38 Παύλος δε ήξίου, τον άποστάντα άπ'
α-Uτων άπο Παμφυλίας και μη συνελθόντα α\>το'iς είς το εργον μη
συμπαραλαμβάνειν τούτον. 39 έγένετο δε παροξυσμος rοστε
άποχωρισθηναι α\>τους άπ' άλλήλων, τόν τε Βαρναβάν παρα
λαβόντα τον Μάρκον έκπλεύσαι είς Κύπρον, 40 Παύλος δε

έπιλεξάμενος Σιλάν έξίΊλθεν παραδοθεις ττΊ χάριτι τού κυρίου 17

33 {Α} oιnit Ι'er.~e 34: 1}) 74 ΝΑ Β Ε Ψ 81 Byz [L Ρ] it""m.e.p vgww.<1 syrP cop00
Chrysostom // add ver.~e 34: (δοξεν δΕ: τι'ρ Σιλ<?: έπιμε'\ναι αύτοίι (C αύτούςfοι·
αύτοίι) 33 36(181 έπιμένειν) 307453610614 (945 αύτόθι) 1175 1409 1678
1739 1891 2344 Ι 1178 it' syr" wiιh • cop" "'m" ann eth geo slav // (δοξε δΕ: τι'ρ
Σιλ~ έπιμε'\ναι προς αύτοiJς, μόνος δΕ: 'Ιούδας έπορεύθη 1}) 127 'ω D' (D* Σιλε<?:
and οιιιίt πρός) it" (it"· •'•· ι. •"· '0 νg'"<' αύτοίι for προς αύτούς, it" νg'' έπορεύθη είς
'Ιερουσαλήμ) Cassiodorus
17
40 {Β} κυρίου 1})74 Ν Α Β D 1 (D* oιnit τοίι) 33 81 181 1409 2344 / 597
/ 598 it"· '· • <Ι<m. Ρ· ph 2. ' 0 vg••." cop" // θεοί> ςp4 ; C Ε Ψ 36 307 453 610 614 945
1175 1678 1739 1891 Βγz [L Ρ] Leι·t it'· • ••·. w vg'' syrP·" cop00 ann geo slav
Chrysostom Theodoret LB BJ
1
•

32 Ίυύδας ... οvτες Ac Ι 1.27; 13.Ι παρr1<άλεσαv ... έπεστήριξαv Ac 14.22: 18.23
37 Ίωάvνηv ... Μίίρ1<οv Ac 12.12. 25 38 τον ... i'ργοv Ac 13.13; Col 4.10 39 τόv τε ...
Κύπροv Ac 4.36; 13.4 40 παραδοι'Ιε\ς ... 1<υρίου Ac 14.26

15.41-16.9
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ύπο των άδελφων. 41 διήρχετο δε την Συρίαν κα1. [την] Κιλι
κίαν έπιστηρίζων τας έκκλησίας 1 ~.
Timothy Accompanies Paul and Silas

16

Κατήντησεν δε [κα1.] είς Δέρβην κα1. είς Λύστραν. κα1. ίδοi>

μαθητής τις tιν έκεΊ όνόματι Τιμόθεος, υίος γυναικος 'Ιουδαίας

πιστης, πατρος δε 'Έλληνος, 2 ος έμαρτυρεΊτο ύπο των έν
Λύστροις κα1. Ίκονίφ άδελφων. 3 τούτον ήθέλησεν ό Παύλος
συν αύτφ έξελθεΊν, κα1. λαβών περιέτεμεν αύτον δια τοi>ς
'Ιουδαίους τους οντας έν τοΊς τόποις έκείνοις ilδεισαν γαρ
aπαντες οτι 'Έλλην ό πατηρ αύτού ύπηρχεν. 4 ώς δε διεπο
ρεύοντο τaς πόλεις, παρεδίδοσαν αύτοiς φυλάσσειν τα δόγματα
τα κεκριμένα ύπο των άποστόλων κα1. πρεσβυτέρων των έν

Ίεροσολύμοις. 5 αί μεν ο-όν έκκλησίαι έστερεούντο τn πίστει
κα1. έπερίσσευον τφ άριθμφ καθ' ήμέραν.
Paul's Vision of the Man of Macedonia

6 Διηλθον δε την Φρυγίαν κα1. Γαλατικilν χώραν κωλυθέντες
ύπο τού άγίου πνεύματος λαλilσαι τον λόγον έν τη Άσίc;ι·
7 έλθόντες δε κατa την Μυσίαν έπείραζον είς την Βιθυνίαν
πορευθηναι, κα1. ούκ εϊασεν αύτους το πνεύμα Ίησου 1 • 8 παρ
ελθόντες δε τi~ν Μυσίαν κατέβησαν είς Τ ρφάδα. 9 κα1. οραμα

18
41 {Α} τiχς έκκλησίας '})45 Κ Α Β C Ε Ψ 33 36 81 181 307 453 610
614 945 1175 1409 1678 1739 1891 2344 Byz [L Ρ] Lect it'·P νgww.sι syrP·b
cop"" 00 ann eth geo slaν Chrysostom; Jerome // τοiις άδελφούς ςp 1• (l 884 τούς

τfΊς έκκλησίας άδελφούς) // τiχς έκκλησίας παραδιδούς τiχς έντολλς των
πρεσβυτέρων D (iι•) (syr"'"g) // τiχς έκκλησίας παραδιδοiις τiχς έντολiχς
φυλάσσειν των άποστόλων καί τών πρεσβυτέρων ςp 127 νόd (it"-'·•<m.~όg.ph.ro.w νg'1)

7 {Α} 'Ιησού ςp 74 Κ Α Β C 2 D Ε (Ψ του 'Ιησού) 33 36 81 * 181 307 453 610
it""·•.o.ι.p.ph,m.w νg syrP·" cop"'"r,, ann'"' eth slaν""
Oήgen 1 " Didymus""" Cyril; Jerome //κυρίου C* it"''"·g'g cop""'"" geo // omit 81•
945 1891 Β}'Ζ [L Ρ] / 884 Ι 1178 cop" arm'"' slaν'"' Epiphanius Chrysostom 11
aγιον νg'"' (Ambrosiasιer)
.
1

1175 1409 1678 1739 2344

...

1 Κατήντησεν ... Δέρβην Ac 14.6 Τιμόί!εος ... πιστjjς 2 Tm 1.5 2 Php 2.20, 27 3 λαβών
έκείνοις Ga 2.3-5 4 τά δόγματα ... Ίεροσολύμοις Ac 15.23-29 5 Ac 2.42; 5.14; 6.7
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16.ιο-ιs

διιΧ [τfjς] νυκτος τφ Παύλφ rοφθη, άνi,ρ Μακεδών τις tιν έστώς
J(αl. παρακαλrον αύτον καl. λέγων, Διαβaς είς Μακεδονίαν

βοήθησον ήμ'iν. 10 ώς δε το οραμα ε'iδεν, εύθέως έζητήσαμεν
έξελθε'iν είς Μακεδονίαν συμβιβάζοντες οτι προσκέκληται
ήμδ:ς ό θεος 2 εύαγyελίσασθαι αύτούς.
The Conversion of Lydia

11 Άναχθέντες δε 3 άπο Τρφάδος εύθυδρομήσαμεν είς Σαμο
tιρςικην, ή1 δε έπιούση είς Νέαν Πόλιν 12 κάκε\θεν είς
Φιλίππους, Τ]τις έστ\.ν πρώτη[ς] μερίδος τfjς 4 Μακεδονίας πόλις,

κολωνία. lιμεν δε έν ταύτyι τfj πόλει διατρίβοντες ήμέρας τινάς.

13 τfj τε ήμέρι;ι των σαββάτων έξήλθομεν εξω τής πύλης παρa
ποταμον ot ένομίζομεν προσευχi,ν 5 ε'iναι, και καθίσαντες
έλαλοί>μεν τα'iς συνελθούσαις γυναιξίν. 14 καί τις γυνη όνό
ματι Λυδία, πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων σεβομένη τον

θεόν, ilκουεν, fις ό κύριος διήνοιξεν τi,ν καρδίαν προσέχειν το'iς
λαλουμένοις ύπο του Παύλου. 15 ώς δε έβαπτίσθη και ό ο'iκος

2 10 {Β} θεός 1})74 ΝΑ Β C Ε Ψ 33 36 81 181307453 610 945 1175 1678
1739 1891 2344 ίι"'m·•· '·Ρ· ph.•>. w vg cop°" geo slavm' Jerome //κύριος D 614 1409
B}z [L Ρ] /884/1178 it'·'·••g syr"" cop" arm slaν'"' lrenaeus'" Chrysostom
3 11 {Β} άναχθέντες δέ ςp 1 • ΝΑ Ε Ψ 33 81 181 1175 1409 2344 it'"·'·"'m·' ι.
ρ.ph.,o.w vg cop'""'"° eth Chrysostom // άναχθέντες ο-Ϊ'Jν Β C 36 307 453 610 945
1678 1739 1891 Byz [L p•id] / 884 l 1178 it•i• cop"'"" lrenaeus 1" // Tft δe
έπαύριον άναχθέντες D 2 (D* άχθέντες) 614 (itd) syr"m'
4

12 {D} πρώτης μερίδος της it' νg"'" slav //πρώτη τf]ς μερίδος 1})14 ΝΑ C Ψ

333681181307453610945 1175167818912344/884NIVNRSVREB
BJ NBS ΤΟΒ ΒΤΙ DHH //πρώτη τf]ς μερίδος τf]ς (Β οmίι ftrst της) Byz [L Ρ]
Ι 1178 it"·'·•i•.< 1 >.ρ'.m.w vg cop"m'"" //πρώτη της 614 1409 1739 / 1439 syr" eth
Chrysostom //πρώτη μερίς Ε ίtd''"·•2 ·Ph νg'"' cop"'"" aπn geo // κεφαλ1, της D ίιd
syrP
j 13 {C} έvομίζομεν προσευχήν Α2 (Α "vid Β 181 προσευχή) C Ψ 33 81
2344 cop"' "° // ένομίζετο προσευχήν 36 307 610 1678 (aπn slav"") // ένομί
ζετο προσευχή Ε 4536149451175140917391891 Byz[LP]/884/1178
11439 geo slav'"' Chrysostom''m // έvόμιζεν προσευχή ςp1 • (Ν προσευχήν) //

έδόκει προσευχή D it"· '· d. d•m .•. ,;,, '· r. rh. "'· w vg syrP· h

15 έβαιιτίσθη ... αύτiiς Ac 16.33: 18.8
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αύτfις, παρεκάλεσεν λέγουσα, Εί κεκρίκατέ με πιστi~ν τφ κυρίφ

εlναι, εiσελθόντες είς τον οtκόν μου μένετε· καl παρεβιάσατο
ή μας.
The lmprisonment at Philippi

16 'Εγένετο δε πορευομένων ήμ&ν είς τΤ,ν προσευχΤ,ν παιδί
σκην τινα εχουσαν πνευμα πύθωνα ύπαντfισαι ήμ'iν, ilτις
έργασίαν πολλi~ν παρείχεν το'iς κυρίοις αύτfις μαντευομένη.
17 αϋτη κατακολουθουσα τίρ Παύλφ κα1. ήμίν εκραζεν λέγου
σα, Οbτοι οί &νθρωποι δουλοι του θεου του ύψίστου είσίν,
ο'ίτινες καταγyέλλουσιν ύμίν 6 όδον σωτηρίας. 18 τουτο δε
έποίει έπί πολλCις ήμέρας. διαπονηθείς δε Παυλος καί έπι

στρέψας τφ πνεύματι εlπεν, Παραγγέλλω σοι έν όνόματι Ίησου
Χριστου έξελθε'iν άπ' αύτης κα1. έξηλθεν αύήl τfι roρq..
19 ίδόντες δε οί κύριοι αύτης οτι έξfιλθεν ή έλπl.ς τfις έργασίας
αύτ&ν, έπιλαβόμενοι τον Παυλον καί τον Σιλiiν ε'ίλκυσαν είς
τΤ,ν άγορCιν έπ\. τους &ρχοντας 20 καl προσαγαγόντες αύτους

το'iς στρατηγο'iς εlπαν, Οbτοι οί &νθρωποι έκταράσσουσιν ήμ&ν
τi~ν πόλιν, Ίουδα'iοι ύπάρχοντες, 21 καl. καταyyέλλουσιν eθη ίi
ούκ εξεστιν ήμ'iν παραδέχεσθαι ούδε ποιείν 'Ρωμαίοις ο-δσιν.
22 κα\. συνεπέστη ό οχλος κατ' αύτ&ν καl. οί στρατηγοl περι
ρήξαντες αύτ&ν τα ίμάτια έκέλευον pαβδίζειν, 23 πολλάς τε
έπιθέντες αύτο'iς πληγCις εβαλον είς φυλακi~ν παραγyείλαντες
τφ δεσμοφύλακι άσφαλ&ς τηρείν αύτούς. 24 ος παραγyελίαν
τοιαύτην λαβών Ε:βαλεν αύτους εiς τi~ν έσωτέραν φυλακi~ν καi
τους πόδας ήσφαλίσατο αύτ&ν εiς το ξύλον.
25 ΚατCι δε το μεσονύκτιον Παυλος καί Σιλiiς προσευχόμε
νοι ϋμνουν τον θεόν' έπηκρο&ντο δε αύτ&ν οί δέσμιοι.
0

17

{Β} ύμ'iν ςp 1 • ι 27 c Ν Β ΟΕ

36 307 453 610 1175 1409 1739 1891

ίt"·'·.ι.

vg syr'""· '"1 cop"" aπn eth geo Origen1" Eustathius; Lucifer // ήμ'iν IJ) 127"
Α C Ψ 33 81 181 614 945 1678 2344 Byz [L Ρ] LRct it'· •'· ro cop" slav Origenl!'
Chrysostom
1

d<m. ''" ·•·"

16 έργασίαν ... αύτiiς Ac 19.24 17 ΟUτοι ... δούλοι ... είσίν Mk 1.24, 34; Lk 4.34, 41
18 διαπονηθε\ς
αύτiiς Mk 16.17; Ac 19.13
20 Ac 17.6 έκταράσσουσιν ... πόλιν
1 Kgs 18.17 22-23 Php 1.30; 1 Th 2.2 22 έκέλευον pαβδίζειν 2 Cor 11.25
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16.26-36

26 aφνω δe σεισμος έγένετο μέγας i.όστε σαλευθηναι τα θεμέλια
τοί> δεσμωτηρίου· ήνεφχθησαν δe παραχρfιμα αί θύραι πασαι
και πάντων τα δεσμα άνέθη. 27 ίfξυπνος δe γενόμενος ό
δεσμοφύλαξ και ίδrον άνεφγμένας τας θύρας τfις φυλακfις,
σπασάμενος [τi~ν] μάχαιραν Τ\μελλεν έαυτον άναιρε"iν νομίζων
έκπεφευγέναι τους δεσμίους. 28 έφώνησεν δε μεγάλη φωνfl [ό]
Παύλος λέγων, Μηδeν πράξης σεαυτφ κακόν, Ciπαντες γάρ
έσμεν ένθάδε. 29 αίτήσας δe φ&τα είσεπήδησεν και εντρομος
γενόμενος προσέπεσεν τφ Παύλφ κα\. [τiρ] Σιλq

30 κα\. προ
αγαγrον αύτοi>ς ίfξω ίfφη, Κύριοι, τί με δε'i ποιεΊν ϊνα σωθ&;

31 οί δe εtπαν, Πίστευσαν έπι τον κύριον Ίησοί>ν και σωθήσn
συ καl. ό οtκός σου. 32 καί έλάλησαν αύτφ τον λόγον του
κυρίου 7 συν πασιν τοις έν τfl οίκί~ αύτοί>. 33 καl. παραλαβών
αύτους έν έκείνη τfl i.όρq. τfις νυκτος ίfλουσεν άπο των πληγ&ν,
και έβαπτίσθη αύτος κα\. οί αύτοί> πάντες παραχρfιμα, 34 άνα

γαγών τε αύτους είς τον οiκον παρέθηκεν τράπεζαν κα\. ήγαλ
λιάσατο πανοικε\. πεπιστευκrος τφ θεφ.
35 'Ημέρας δe γενομένης άπέστειλαν οί στρατηγο\. 8 τους
pαβδούχους λέγοντες, Άπόλυσον τους άνθρώπους έκείνους 9 •
36 άπήγyειλεν δe ό δεσμοφύλαξ τους λόγους [τούτους] προς τον

Πα-Uλον οτι Άπέσταλκαν οί στρατηγο\. 'ίνα άπολυθητε- ν-Uν ο-δν
7
32 {Β} του κυρίου IJ.)45 74 · 127 Ν 2 Α C (D omit του) Ε Ψ 33 36 81 181 307 453
610 614 945 1175 1409 1678 1739 2344 Byz [L Ρ] Lect it'·' dem. '· gίg. Ι. ρ. ph. '"· w νg
syrr· h. ""1 cop"·"" aπn geo slaν'"" Epiphanius Chrysostom; Lucifer //του θεου Ν* Β
11439 slaνm' // omit 1891 it" EU
8
35 {Α} άπέστειλαν οί στρατηγοί ':J_Ψ 74 Ν Α Β C Ε Ψ 33';' 36 81 181 307
453 610 (614άπεστάλκασιν) 945 1175 1409 1678 1739 1891 2344 Byz
[L Ρ] / 884 / 1178 it"'· '· "''"· '· ,;,. '· <Ρ>· ph. m. w νg syrP· •. ""' cop"·"" aπn eth geo slaν
Chrysostom // συνΤjλθον οί στρατηγοl. έπ! το αύτο είς τi~ν άγορι':ιν κα!

άναμνησθέντες του γενομένου σεισμου έφοβήθησαν κα! άποστέλλουσιν
'Ρ' 27 syr"'"' // συνΤjλθον οί στρατηγοί έπl. το αύτο είς τήv άγορav κα! άvα
μνησθέvτες τον σεισμοv τον γεγονότα έφοβήθησαv κα! άπέστειλαv D it"
9
35 {Α} έκείvους 'JJ45 · 74 ΝΑ Β C Ε Ψ 33 36 81 181 307 453 610 945 1175

1409 1678 1739 1891 2344 Byz [L Ρ] / 8841 1178 it"· '· ''"' ω '''· Ρ ,. ' vg syr<P'· ""'
00
aπn eth slav Chrysostom // έκείvους οϋς έχθi:ς παρέλαβες (IJ.)' 27 onιit
έκείvους) D (614 χθές) it' syr" (geo)
0

· •

cop~

27 Ac 12.18-19 30

Κύριοι

...

σωθώ

Ac 2.37

33

έβαπτίσθη

...

πάντες

Ac 16.15

16.37-17.3
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έξελθόντες πορεύεσθε έν είρήνηιο. 37 ό δε Παί:ιλος Εφη προς
αύτούς, Δείραντες ήμaς δημοσίι;ι άκατακρίτους, άνθρώπους
'Ρωμαίους ύπάρχοντας, Εβαλαν είς φυλακήν, καl. νί:ιν λάθρα

ήμaς έκβάλλουσιν; ού γάρ, άλλ' έλθόντες αύτοl. ήμaς έξαγα~

γέτωσαν. 38 άπήγγειλαν δε τοίς στρατηγοίς οί pαβδοί:ιχοι τα
pήματα ταί:ιτα. έφοβήθησαν δε άκούσαντες οτι 'Ρωμαίοί είσιν,
39 καl. έλθόντες παρεκάλεσαν αύτο-Uς καl. έξαγαγόντες ήρώτων
άπελθείν άπο της πόλεως 11 • 40 έξελθόντες δε άπο της φυλακflς
εiσllλθον προς τiiv Λυδίαν κα1. ίδόντες παρεκάλεσαν το-Uς
άδελφο\Jς καl. έξηλθαν.
The Uproar in Thessalonica

17

Διοδεύσαντες δε τi,ν Άμφίπολιν καl. τf~ν Άπολλωνίαν

ilλθον εiς Θεσσαλονίκην οπου iΊν συναγωγi, τ&ν 'Ιουδαίων.
κατa δε το εiωθος τφ Παύλφ είσllλθεν προς αύτο-Uς καl. έπl.
σάββατα τρία διελέξατο αύτοίς" άπο τ&ν γραφ&ν,b 3 διανοί-

2

10

36

{Α} έν είρήνn ~) 45 'iό

7
'

(Ν είς είρήνn) Α Β

C

Ε Ψ

33 36 81 181 307

453610614945117514091678173918912344Byz[LP]ill78it"·'·dem.<.Ι,

p.ph.ro.w νg syr<'·h arτn eth geo slav Chrysostom // oιnit D it"·"' BJ
11
39 {Α} έλθόντες παρεκάλεσαν αύτούς καl. έξαγαγόντες ήρώτων άπελ
θείν άπο της πόλεως (with ιnίnor variants) 'Ρ"''ω. 74 ΝΑ Β Ε Ψ 33 36 81 181
307 453 6LO 945 1175 14091678 1739 18912344Byz [LP] 188411178 it'"'·
1
1
"'"'·'·'"· • r. r •.m'. wνg syr" cop"·"' arm eth geo slav Chrysostom // παραγενόμενοι τε
μετα ίκαν&ν φίλων έπ! τήν φυλακήν παρεκάλεσαν αύτούς έξελθείν είπόντες
Ήγνοήσαμεν τα καθ' ύμίiς οτι έστέ aνδρες δίκαιοι, έκ ταύτης δf: πόλεως
έξέλθετε, μήποτε έπιστραφ&σιν πάλιν οί έπικράζοντες καθ' ύμ&ν ')) 127 //
παραγενόμενοι μετα φίλων πολλ&ν είς τήν φυλακήν παρεκάλεσαν αύτοuς
έξελθείν είπόντες Ήγνοήσαμεν τα καθ' ύμίiς οτι έστε &.νδρες δίκαιοι, καl.
έξαγαγόντες παρεκάλεσαν αύτούς λέγοντες Έκ της πόλεως ταύτης έξέλθατε,
μήποτε πάλιν συστραφ&σιν ήμίν έπικράζοντες καθ' ύμ&ν

D ir' (syr" w;τ• ') //

έλθόντες είς τi-tν φυλακήν παρεκάλεσαν αύτοuς έξελθείν είπόντες Ήγνοή
σαμεν τα καθ' ύμίiς οτι έστέ aνδρες δίκαιοι καl. έκ ταύτης της πόλεως

έξέλθετε, μήπως έπιστραφώσιν πάλιν οί έπικράξαντες καθ' ύμ&ν 614 (itm2)
'2 C: GNB? REB ΤΟΒ ΒΤΙ DHH 11

b

ΝΟ C: GNB? REB EU ΤΟΒ ΒΤΙ DHH

37 Δείραντες ... ύπάρχοντας Ac 22.25 39
17.1-9 1 Th 2.1-2 2 κατά δέ το cίωθός ...

Μι

8.34
Lk 4.16; Ac 9.20; 17.1 Ο. 17

αύτούς
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γων καl παρατιθέμενος οτι τον χριστον εδει παθεtν καl άνα

στftναι ΕΚ νεκρων καl οτι οiιτός Εστιν ό χριστος [ό] Ίησο\Jς 1 ον
έγrο καταγγέλλω ύμtν. 4 καί τινες έξ αύτων Επείσθησαν καl
προσεκληρώθησαν τφ Παύλφ καl τφ Σιλ«?:, των τε σεβομένων
Έλλήνων 2 πληθος πολύ, γυναικων τε 3 των πρώτων ούκ όλίγαι.
Ζηλώσαντες δf: οί Ίουδαtοι καl προσλαβόμενοι των άγοραίων
&νδρας τινaς πονηρους καl όχλοποιήσαντες Εθορύβουν τitν
πόλιν καl Επιστάντες τn οiκίς>: 'Ιάσονος Εζήτουν αύτους προ
αγαγεtν είς τον δημοV" 6 μη εύρόντες δf: αύτους εσυρον
'Ιάσονα καί τινας άδελφους ΕΠt τους πολιτάρχας βοωντες οτι

5

Οί τΤ~ν οiκουμένην άναστατώσαντες οiιτοι καl ένθάδε πάρεισιν,

7 οϋς ύποδέδεκται Ίάσωv- καl οiιτοι πάντες άπέναντι τ&ν
δογμάτων Καίσαρος πράσσουσιν βασιλέα eτερον λέγοντες εtναι
Ίησουν. 8 Ετάραξαν δf: τον οχλον καl τους πολιτάρχας
άκούοντας τα\Jτα, 9 καl. λαβόντες το ίκανον παρa του 'Ιάσονος
καl των λοιπων άπέλυσαν αύτούς.
The Apostles at Beroen

10 Οί δf: άδελφοl. εύθέως δια νυκτος έξέπεμψαν τόν τε
Πα\Jλον καl. τον Σιλίiν εiς Βέροιαν, ο'ίτινες παραγενόμενοι
είς τΤ~ν συναγωγf~ν των 'Ιουδαίων άπflεσαν.

11 οiιτοι δf: 1lσαν

εύγενέστεροι των Εν Θεσσαλονί1q~. ο'ίτινες έδέξαντο τον λόγον
'3 {C} ό χριστος ό Ίησους Β / 593·;• 11 ό χριστος Ίησο\ις Ψ 181 610 945
1175 1739 1891 Byz [L Ρ] Lect it'-•-•<m.g•g.ι•.r·•'"" vg•w." cop" arm slaν""'//
χριστος Ίησο\ις 'J)74 Α D 33 81 2344 eth Chrysostom''m // Ίησο\ις χριστός Ν 614
it"'' "1 2· rh νg'' slav"" // Ίησο\ις ό χριστός Ε 36 307 453 1678 / 59 / 680 / 895 1921
/1159/144111590cοp""//όχριστός/751 /883/1021 geo
2 4 {Β} 'Ελλήνων 'J) 127 "d Ν Β Ε Ψ 614 945 1175 1739 1891 Byz [L Ρ] Lect
iιr vgm" syr"· h cop~- "',m" aπn eth geo slav Chrysostom // κα! 'Ελλήνων 'Ρ 7 ' Α D 33
81 181 2344 it""·•.d<m.ι<J.,;g.Ι.ρh.ω.• νg cop"" BJ // οιnίι 36 307 453 610 1678
) 4 {Α} γυναικ&ν τε ;p 74 ΝΑ Β Ε Ψ 33 36 81 181 307 453 610 614 945
1175 1678 1739 1891 2344 Byz [L Ρ] Leι·ι it"'" Chrysostom//γυναικ&ν δέ
1 1021 slaν // γυναικ&ν 1680 eth // κα! γυνα\κες 'J) 127 D it'· d. dom. •;•· 1· Ι'· ρh. ' 0 · • vg
syrr·h
3 τον ... παθεiν Lk 24.26; Ac 3.1 Χ τον ... νεκρών Lk 24.46 οίιτος ... ύμiν Ac 9.22; 18.5. 28
4 τών τε ... όλίγαι Ac 13.50; 17.12 5-6 1 Th 2.14 6 Οί ... πάρεισιν Ac 16.20 7 άπέναντι
... πράσσουσιν Lk 23.2 βασιλέα ... Ίησοϋν Jn 19. 12
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μετα πάσης προθυμίας καθ, ήμέραν άνακρίνοντες τaς γραφaς εί

Ιίχοι ταυτα οϋτως.

12 πολλοt μέν ο-δν έξ αύτ&ν έπίστευσαν κα\

τ&ν 'Ελληνίδων γυναικών των εύσχημόνων καt άνδρ&ν ούκ
όλίγοι. 13 Ώς δέ Ιίγνωσαν οί άπο της Θεσσαλονίκης Ίουδαιοι

οτι κα\ έν τfι Βεροίι;ι κατηγγέλη ύπο του Παύλου ό λόγος του

θεου, Ίlλθον κάκει σαλεύοντες καl. ταράσσοντες τους οχλους4.

14 εύθέως δέ τότε τον Πα\Jλον έξαπέστειλαν οί άδελφο\.
πορεύεσθαι rως έπl. τi~ν θάλασσαν, ύπέμεινάν τε ο τε Σιλaς
καl. ό Τιμόθεος έκεί. 15 οί δέ καθιστάνοντες τον Πα:Uλον
iiγαγον rως Άθην&ν, και λαβόντες έντολi~ν προς τον Σιλαν
καl. τον Τιμόθεον 'ίνα ώς τάχιστα ελθωσιν προς αύτον έξf~εσαν.
Paul

aι

Athens

16 Έν δέ ταις Άθήναις έκδεχομένου αύτους του Παύλου
παρωξύνετο το πνευμα αύτου έν αύτ<fι θεωρουντος κατείδωλον
ο-δσαν τΤ~ν πόλιν. 17 διελέγετο μέν ο-δν έν τfι συναγωγfι τοις
Ίουδαίοις και τοις σεβομένοις καl. έν τfι άγορ~ κατa πaσαν
ήμέραν προς τους παρατυγχάνοντας. 18 τινές δέ καl. των
'Επικουρείων και Στοϊκ&ν φιλοσόφων συνέβαλλαν αύτ<fι, καί

τινες Ιiλεγον, Τί &ν θέλοι ό σπερμολόγος σ&τος λέγειν; οί δέ,
Ξένων δαιμονίων δοκει καταγγελε-Uς εtναι, οτι τον Ίησουν κα\
τf~ν άνάστασινc εύηγγελίζετο. 19 έπιλαβόμενοί τε αύτου έπ\
τον 'Α.ρειον Πάγον Τiγαγον λέγοντες, Δυνάμεθα γν&ναι τίς ή
καινf~ αϋτη ή ύπο σου λαλουμένη διδαχή; 20 ξενίζοντα γάρ

τινα είσφέρεις είς τaς άκοaς ήμων· βουλόμεθα ο-δν γν&ναι τίνα
θέλει τα:Uτα εtναι. 21 Άθηναιοι δέ πάντες καl οί έπιδημουντες

4

13

{Β} κα\ ταράσσοντες τούς οχλους ςp 1 • Κ Α Β Ε (Ψ τούς οχλους bejore

καί) 33 36 81 181307453 610 614 1175 1678 1739 1891 234411178 it"'·'"''"·';,.p.ph.n•.• vg syr" cop"'"".(bo) arm slav // κα\ ταράσσοντες τούς οχλους ού
διελίμιταvοv D' (D* τάσσοvτες) it• (syr") /1
1 165 1 170 / 617 it' eth (geo) Chrysostom

,. 18

Άνάστασιν:

GNB"" REB BJ•< NBS••

ΤΟΒ

τούς οχλους ςp• 5 Ε By~

[L Ρ] / 156

BTJ•>

11 άνακρίνοντες ... οϋτως Jn 5.39 12 τών ·Ελληνίδων ...
13 Ac 14.19 17 διελέγετο ... ·ισυδαίοις Ac 18.19

όλίγοι

Ac 13.50: 17.4
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17 .22-28

ξένο~ εις ούδεν ετερον ηύκαίρουν η λέγειν τι η άκούειν τι
καινοτερον.

22 Σταθεlς δε [ό] Πα:Uλος έν μέσφ του Άρείου Πάγου Εφη,
'Ανδρες Άθηνα'iοι, κατα πάντα ώς δεισιδαιμονεστέρους ύμeχς
θεωρω.

23 διερχόμενος γαρ καt άναθεωρων τα σεβάσματα

ύμiί'ιν εi">ρον καl βωμον έν φ έπεγέγραπτο, Άγνώστφ θεφ. ο ο-δν
άγvοο\Ιντες εύσεβε'iτε, τούτο έγrο καταγγέλλω ύμ'iν.

24 ό θεος ό

ποιήσας τον κόσμον και πάντα τα έν αύτφ, οi">τος ούρανου καl
-yfjς ύπάρχων κύριος ούκ έν χειροποιήτοις ναο'iς κατοικεί:
25 ούδε ύπο χειρ&ν άνθρωπίνων θεραπεύεται προσδεόμενός
τινος, αύτος διδοi.>ς πίiσιν ζωf~ν και πνοf~ν και τα πάντα·
26 έποίησέν τε έξ ένος 5 παν εθνος άνθρώπων κατοικε'iν έπι
παντος προσώπου τf~ς -yfjς, όρίσας προστεταγμένους καιροi.>ς καl
τας όροθεσίας τf~ς κατοικίας αύτων 27 ζητεiν τον θεόν 6 , εί
αρα γε ψηλαφήσειαν αύτον και εϋροιεν, καί γε ού μακραν άπο
ένος έκάστου ήμiί'ιν ύπάρχοντα.
28 'Εν αύτφγαρ ζiί'ιμεν καt κινούμεθα καl έσμέν, ώς καί τινες
των καθ' ύμeχς ποιητiί'ιν 7 είρήκασιν,

Τού γαρ και γένος έσμέν.

26 {Β} έξ ένός 1))74 ΝΑ 8 33 81 181 1175 1739 189111178 it'"""' Ρ '""'"
cop"'""'· 00 (eth) Clement // έξ ένος αϊματος D Ε 36 307 453 610 614 945
1678 2344 Byz [L Ρ] Lect (1422 έξ α'ίματος ένός) it'" '1 ' ''' syr" h ann geo slaν
lrenaeus 1" Chrysostom Theodoret; Greek mss''" '" Η"1' // έξ ένος στόματος Ψ 1603
5

νg

/ 1156
74
b 27 {Α} ζητείν τον θεόν 1})
ΝΑ Β L Ψ 33 36 81 181 307 453 610 945
1175 1678 1739 1891 2344160 / 593 112 /751 { 1356 112 / 1441 it',{ll.c.de'11.p.ph ω<ll.(w)
vg<m-.i (syrP· ") cop'"· 00 ann geo Chrysostom // ζητείν τον 1'ύριον Ε Byz [Ρ] Lecι it'

slaν //μάλιστα ζητείν τον θείόν έστιν

D (it''· ''') (lrenaeus'") (Clement);

(Ambrose) (BJ)
7
28 {Α} ώς καίτινες των κ:αθ'ύμaς ποιητών ΝΑ ΕΨ 36 181307453 610
945 1175 1678 1739 1891 Byz [L Ρ] Leι·t it" ' d""· '· Ρ· Ι' 1 '- "'·" νg syr"·" cop'''-"" aπn

geo

slaν

Clement Oήgen Josippus Chrysostom; Jerome // ώς καί τινες των καθ'
1})74 Β 614 (2344 σοφών .for ποιητiί'Jν) 1147'"•• 1593 1599 11439

ήμaς ποιητών

24 ό θεός . . . Ι<ύριος Ps 146.6; ls 42.5 οίιτος
κύριος Μι 11.25 ούκ . . . κατοικrϊ
1 Kgs8.27; Ac7.48 25 ούδ(
προσδrόμενός τινος Ps50.12 αύτος ... πάντα ls42.5
26 τiις όροθεσίας . . . αύτ&v Dι 32.8 27 ζητεϊv
εϋροιrν ι, 55.6 ού . . . υπάρχοντα
Ps 145.18; Jr 23.23 28 Του ... iσμέν Cleanthes' Araιus. Ρhαeιιοιneιια 5

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

17.29--18.3

464

29 γένος ο1)ν ύπάρχοντες του θεοί> ούκ όφείλομεν νομίζειν
χρυσφ Τι άργύρφ fι λίθφ, χαράγματι τέχνης καl. ένθυμήσεως

άνθρώπου, το θεl:ον εiναι ομοιον. 30 τους μεν ο1)ν χρόνους της
άγvοίας ύπεριδών ό θεός, τα νί>ν παραγγέλλει τοις άνθρώποις
πάντας πανταχοί> μετανοεl:ν, 31 καθότι Εστησεν ήμέραν έν
μέλλει κρίνειν τfιν οίκουμένην έν δικαιοσύνη, έν άνδρl. 8 φ
rορισεν, πίστιν παρασχών πaσιν άναστήσας αύτον έκ νεκρ&ν.
32 Άκούσαντες δε άνάστασιν νεκρ&ν οί μεν έχλεύαζον, οί δ(

fi

εiπαν, Άκουσόμεθά σου περl. τούτου καl. πάλιν. 33 οϋτως ό
Παί>λος έξηλθεν έκ μέσου αύτ&ν.

34

τινες δε &νδρες κολλη

θέντες αύτφ έπίστευσαν, έν οlς κα\. Διονύσιος ό Άρεοπαγίτης καl.
γυνfι όνόματι Δάμαρις καl. Ετεpοι συν αύτο'iς.
Paul at Corinth

Μετa ταύτα χωρισθε\.ς έκ 1 τ&ν Άθην&ν t,λθεν είς Κόριν

18

θον. 2 καl. εύρών τι να Ίουδαl:ον όνόματι Άκύλαν, Ποντικον τφ
γένει προσφάτως έληλυθότα άπο της 'Ιταλίας καl. Πρίσκιλλαν
γυναi:κα αύτοί>, δια το διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι
πάντας τους 'Ιουδαίους άπο της 'Ρώμης, προσilλθεν αύτο'iς

3 καl. διa το όμότεχνον εtναι εμενεν παρ' αύτοi:ς, καl. ήργάζετο 2 •
Didymus'"b //το καθ' ήμέραν Ο:ισπερ καί τ&ν καθ' ύμίiς τινες D it'·"" eth
Irenaeus'"; Ambrosiaster Pacian Ambrose Pelagius Augustine (BJ)
8
31 {Α} έν άνδρί 'J)41 74 Ν Α Β Ε Ψ 33 36 181307453 610 614 945 1175
1678 1739 1891 2344 Byz [L Ρ] Lect(l l 154omitέν) il'·"'""''''·ph.ω• vgsyr"·h
cop"" 1001 arm eth geo slav Oήgen 1 " Chrysostom Cyήl Proclus Nestoήus Theodoret; Ambrose Augustine // άνδρί Ίησο\J D ίtΜ·" Irenaeus'"
1
1 {Β} έκ 'J)41 · 74 Ν Β 33 2344 it"" "'m ''" Ρ· ph. '"· • vg cop"-"" Augustine //
ό Πα\Jλος έκ ΑΕ Ψ

36 181 307 453 610 614 945 1175 1678 1739 1891
Byz [L Ρ] Lect it" h syr"· h cop""m' arm eth geo slav Origen'" Chrysostom; Cassian /1
Άναχωρήσας δ( άπό D ίι'
2
3 {Β} ήργάζετο/είργάζετο 'J) 74 Ν 2 Α D Ε Ψ 33 36 181 307 453 610 614
945 1175 1678 1739 1891 2344 Byz [L Ρ] / 1178 it'"'1 ' · ' ''m-'-''•·r·ph"'". vg syr"·h
29

γένος

... θεοϋ Gn 1.27 ούιc . _ ομοιοv Js 40.18-20; 44.10-17; Ac 19.26 30 τοi>ς .. .
Ac 14.16; 17.23 31 μέλλη ... δ~καιοσύνn Ps9.8; 96.13; 98.9 μέλλε1 .. .

ύπερ1διον ό θεός

ίόpισεν

18.2

Ac 10.42
τ1να Ίουδαίον

... αύτού Ro 16.3

3

ί'μενεν

... τέχνn Ac 20.34; 1 Cor4.12
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18.4-11

ησαν γaρ σ~cηνοποιοι τn τέχνη. 4 διελέγετο δε έν τfι συναγωγft
κατa πiiν σάββατον επειθέν τε 'Ιουδαίους και 'Έλληνας.
5 Ώς δε κατηλθον aπο της Μακεδονίας ο τε Σιλiiς κα\ ό
Τιμόθεος, συνείχετο τφ λόγφ 3 ό Παυλος διαμαρτυρόμενος το'iς

Ίουδαίοις εtναι τον Χριστον 'Ιησουν. 6 aντιτασσομένων δε
αύτών και βλασφημούντων έκτιναξάμενος τa ίμάτια εtπεν προς
αύτούς, Το αiμα ύμrον έπι την κεφαλf~ν ύμrον· καθαρος f.γro aπο
του νυν είς τa εθνη πορεύσομαι. 7 και μεταβaς f.κε'iθεν
είσfΊλθεν είς οίκίαν τινος όνόματι Τιτίου 'Ιούστου 4 σεβομένου

τον θεόν,

ob ή οίκία ~ν συνομορουσα τfι συναγωγft. 8

Κρίσπος

δε ό aρχισυνάγωγος f.πίστευσεν τφ κυρίφ συν ολφ τφ ο1κφ
αύτου, και πολλοι των Κορινθίων άκούοντες έπίστευον και

έβαπτίζοντο 5 • 9 εtπεν δε ό κύριος έν νυκτl δι' όράματος τφ
Παύλφ, MTi φοβου, άλλa λάλει και μη σιωπήσnς, 10 διότι f.γώ
είμι μετa σου και ούδεις f.πιθήσεταί σοι του κακώσαί σε, διότι
λαός έστίν μοι πολiJς έν τfι πόλει ταύτn. 11 Έκάθισεν δε
ένιαυτον και μηνας εξ διδάσκων έν αύτο'iς τον λόγον του θεου.

cop~""' aπn geo slav Chrysostom; (Augustine) (Speculum) // ήργάζοντο Ν* Β
cop"'m''. 00 eth Oήgen 1" ΒΤΙ
3 5 {Β} λόγψ 'Ρ 74 ΝΑ Β D Ε Ψ 33 181 614 2344 it"' d d"n ,_,;, '"'· Ρ- ρh "'·" νg
syr"" cop"'·"" (eth) Basil Theodoret; Jerome //πνεύματι 36 307 453 610 945
1175 1678 1739 1891 Byz [L Ρ] 1156 1165 1170 syr"'"' aπn geo slav
Chrysostom // οιnίι 11178
4
7 {C} Τιτίου Ίούστου Β* D 2 syr" geo //Τίτου Ίούστου Ν Ε Ρ 36 307 453
610 945 1175 1678 1739 1891 it"· 1'>·"''"·'·'".ρh.m." νg cop"° arm // Ίούστου Α 8 2
D* Ψ 33 181 614 1409 2344 Byz [L] 11178 it• "Ρ eth slav Chrysostom BJ //
Τίτου syr<' cop~- 00 '"'
5 8 {Α} καί έβαπτίζοντο 'Ρ" ΝΑ
1409 1678 1739 1891 2344 Byz [L

ΒΕΨ

33 36 181 307 453 610 945 1175

00
'"·" νg (syr") cop"·
arm eth geo slav //δια τοί\ όνόματος τοί\ κυρίου Ίησοί\ Χριστοί\ καί έβα
πτίζοντο 614 syr"w;ιh' // καί έβαπτίζοντο πιστεύοντες τίρ θείρ δια του όνόμα
τος τοί\ κυρίου ήμ&ν 'Ιησοί\ Χριστοί\ D it' 0»

Ρ]

Lect it"' "'"' ' ,;Η· Ρ 1 '

5 'Ως ... Τιμόθεος Ac 17.14-15 διαμαρτυρόμενος ... Ίησοίιν Ac9.22: 17.3: IR.28
6 Ac 13.45-46 έκτιναξάμενος τά ίμάτια Μι 10.14: Mk 6.11: Lk 9.5: ΙΟ.ΙΟ-11: Ac 13.51
Το αίμα ... καθαρος Εγώ Ac20.26 8ICor1.14 έπίστευσεν ... αύτοίι Ac 16.15, 33
9-10 εiπεv ... σε 1 Cor9.23 Μή φοβοίι ... κακWσαί σε Ιs41.ΙΟ: 43.5: Jr 1.8

18.12.21
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12 Γαλλίωνος δε άνθυπάτου οντος της Άχα.ίας κατεπέστη
σαν όμοθυμαδον οί Ίουδαιοι τφ Παύλφ καl. ilγαγον α\ιτον έπl. το
βfΊμα 13 λέγοντες οτι ΠαρCι τον νόμον άναπεί θει οi>τος τους
άνθρώπους σέβεσθαι τον θεόν.

14 μέλλοντος δε του Παύλου

άνοίγειν το στόμα εiπεν ό Γαλλίων προς τοlις 'Ιουδαίους, Εί μεν
tiν άδίκημά τι η Ρ<;Χδιούργημα πονηρόν, ώ Ίουδα'iοι, κατα λόγον
aν άνεσχόμην ύμ&ν,

15 είδε ζητήματά έστιν περl. λόγου καl.

όνομάτων καl. νόμου του καθ' ύμας, οψεσθε αυτοί· κριτi~ς έγω

τούτων ού βούλομαι εiναι.

16 καl. άπήλασεν αύτο-Uς άπο του

βήματος. 17 έπιλαβόμενοι δε πάντες 6 Σωσθένην τον άρχισυν
άγωγον ίίτυπτον ίίμπροσθεν του βήματος καl. ούδεν τούτων τφ
Γαλλίωνι i:'μελεν.
Paul"s Retum to

Anιioch

18 Ό δε Παύλος ίίτι προσμείνας ήμέρας ίκανCις τοις άδελφοις
άποταξάμενος έξέπλει είς την Συρίαν, καl. σ-Όν αύτψ Πρίσκιλλα
κα! Άκύλας, κειράμενος έν Κεγχρεα'iς τΤ~ν κεφαλήν, εiχεν γCιρ
εύχήν. 19 κατήντησαν 7 δε εiς 'Έφεσον, κάκείνους κατέλιπεν
αύτοίJ, α\ιτος δε είσελθffiν είς τΤ~ν συναγωΎΤ~ν διελέξατο τοις

Ίουδαίοις. 20 έρωτώντων δε αύτ&ν έπl. πλείονα χρόνον μειναι
ούκ έπένευσεν, 21 άλλ' άποταξάμενος καl. είπών, 8 Πάλιν
άνακάμψω προς ύμας του θεου θέλοντος, άνήχθη άπο της
17 { 8} πάντες t~'" Ν Α 8 ίι' "'n' r- '""n • νg cop"" // πάντες οί 'Έλληνες D Ε
33 181 614 945 1175 1409 1739 1891 2344 B_vz [L Ρ] it" "" •·•· '"' syr"·" cσρ~
aπη eth geo slaν Chrysostom 112 ; (Augustine) Greek ms"'' '""'"' 11 πάντες οί
Ίουδα\οι 36 307 453 610 1678
7
19 {8} κατήντησαν Ν Α 8 Ε 33 181 2344 it' " ' syr'' eth slaνm' //
κατήντησεν ~ν' ψ 36 307 453 6 ιο 614 945 1 175 1409 1678 1739 1891
Β}'Ζ [L PJ 1 1178 it'"· "'"'·"'Η· ph. "'- • νg syrP cop'"' geo slaν'"' Ch1ysostom //
καταντήσας D it" arm
8 21 {Α} είπών ~,.ΝΑ 8 Ε 33 36 307 453 610 945 1409 1678 1739 1891
2344 ίt' '-'-'" νg cop"·"" arm geo // είπών, Δε\ με πάντως τήν έορτήν τfιν
έρχομένην ποιijσαι είς Ίεροσόλυμα (see 20.16) Ψ 181 614 1175 Byz. [L Ρ]
6

Ψ

14-15 ό Γαλλίων ... ε\ναι Ac 23.29; 25. 18-19 15 Jn 18.31 18 κειράμενος ... εtχεν
Nu6.IR; Ac21.24 19 αύτος ... Ίουδαίοις Ac 17.17 21 Πάλιν
θέλοντος Ro 1.10;
1 Cor4.19
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'Εφέσου, 22 και κατελθrον είς Καισάρειαν, άναβας και άσπα
σάμενος τf~ν έκκλησίαν κατέβη είς Άντιόχειαν. 23 και ποιή
σας χρόνον τινα έξfιλθεν διερχόμενος καθεξfjς την Γαλατικi)ν
χώραν και Φρυγίαν, έπιστηρίζων πάντας το-Uς μαθητάς.
Apollos Preaches

aι

Ephesus

24 Ίουδα'iος δέ τις Άπολλώς όνόματι, Άλεξανδρε-Uς τφ γένει,
άνηρ λόγιος, κατήντησεν είς 'Έφεσον, δυνατος rον έν τα'iς
γραφα'iς. 25 οi>τος ήν κατηχημένος την όδον του κυρίου και
ζέων τφ πνεύματι έλάλει και έδίδασκεν άκριβώς τα περι του

Ίησου 9 , έπιστάμενος μόνον το βάπτισμα 'Ιωάννου· 26 οtτός τε
ηρξατο παρρησιάζεσθαι έν τft συναγωγft. άκούσαντες δε αύτου
Πρίσκιλλα και Άκύλας προσελάβοντο αύτον και άκριβέστερον
αύτφ έξέθεντο την όδον [του θεου] ιο. 27 βουλομένου δε αύτου
διελθε'iν είς την Άχα·ίαν, προτρεψάμενοι οί άδελφοι Εγραψαν
το'iς μαθητα'iς άποδέξασθαι αύτόν, ος παραγενόμενος συνεβά
λετο πολ-U το'iς πεπιστευκόσιν δια τfjς χάριτος 28 εύτόνως γαρ
το'iς Ίουδαίοις διακατηλέγχετο δημοσί~ έπιδεικν-Uς δια τών
γραφών εtναι τον χριστον Ίησουν.

/ 1178 it"·"'"'·•·•·rh.w νg'"" syrP·" slav Chrysostom // είπών, Δϊi δΕ: πάντως τiiv
έορτi]ν ήμέραν έρχομένην ποιfjσαι είς 'Ιεροσόλυμα D* (D 2 με for δέ) (iι•)
925 {Α} του Ίησου ςp 1 ••id ~ Α Β (D 33 2344 onιit του) Ε L Ψ 36 181 307
453610614945 11751409167817391891 /60/598/1153Lll59it'"""·
""'""· •••· •· •"· '°· wvg syr"·" cop"'·"" arm("''' ethΠH> geo slaν Didymus; Augustine //του
Χριστου ςp•••id //του κυρίου Byz [Ρ] Lecι Chrysostom //του κυρίου "Ιησου
/ 680 / 921 l 1298 l 1365 // τi~ν όδον κυρίου αιιd omit τα περί (see l 8.25a.26)

1599
10 26 {C} τi]ν όδον του θεου 1})14 ~ Α Β 33 181 307 453 610 614 1175 1409
1678 2344 / 60 / 156 / 165 l 593 / 883 / l 356 vgww." syr" cop" "" arm geo
slaν"'" // τi]ν του θεου όδόν Ψ Byz [L Ρ] Lect (11298/1365 τfi ... όδ(i>) slav"''
Chrysostom // τi]ν όδΟν του κυρίου Ε 36 / 598 / l 154 (/ 599 / 921 του κυρίου
όδόν) it"·c.dem.o.p.ph.ro.w νg< 1 syrP Jerome Augustine //τον λόγον του κυρίου 945
1739 1891 // τi]ν όδόν D it•..•• Hesychius1"' REB BJ

25 ζέων τφ πνεύματι Ro 12. 11 έπιστάμενος ... Ίωάννου Ac 19.3 26 i]ρξατο ... συναγωγfi
Ac 19.8 27 βουλομένου ... αύτόν 2Cor 3.1 28 Ac 9.22; 17.3
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Paul

19

aι

468

Ephesus

'Εγένετο δε έν τφ τον ΆπολλιΊ:ι εtναι έν Κορίνθφ Παυλοv

διελθόντα τιΧ άνωτερικa μέρη [κατ]ελθείν είς 'Έφεσον 1 και

εύρείν τινας μαθητaς 2 εtπέν τε προς αυτούς, Εί πνευμα aγιον
έλάβετε πιστεύσαντες; οί δε προς αυτόν, Άλλ' ουδ' εί πνευμα

aγιον iίστιν Τ,κούσαμεν. 3 ε'tπέν τε, Είς τί ο-δν έβαπτίσθητε; οί
δε εtπαν, Εiς το 'Ιωάννου βάπτισμα. 4 εtπεν δε Παυλος,
'Ιωάννης έβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας τφ λαφ λέγων είς
τον έρχόμενον μετ, αύτον ϊνα πιστεύσωσιν' τουτ, iίστιν είς
τον Ίησουν. 5 άκούσαντες δε έβαπτίσθησαν εiς το ονομα
του κυρίου Ίησου, 6 και έπιθέντος αύτοίς του Παύλου [τaς]
χείρας iιλθεν το πνευμα το aγιον έπ, αύτούς, έλάλουν τε

γλώσσαις και έπροφήτευον. 7 iισαν δε οί πάντες aνδρες ώσει
δώδεκα.

8 ΕίσελθΟ:ιν δε είς τi,ν συναγω-rΤlν έπαρρησιάζετο έπι μflνας
τρείς διαλεγόμενος και πείθων [τa] περι της βασιλείας του θεου.
9 ώς δέ τινες έσκληρύνοντο και Τ,πείθουν κακολογουντες τi~ν
όδον ένώπιον του πλήθους, άποστaς άπ, αύτων άφώρισεν τους
μαθητaς καθ' ήμέραν διαλεγόμενος έν τ'fl σχολn Τυράννου 2 •

1

1 {Α} 'Εγένετο δέ έν τψ τον Άπολλ& ε'ίναι έν Κορίνθφ Παί'Jλον διελ

θόντα τa άνωτερικa μέρη κατελθείν είς 'Έφεσον (wit/1 mίnor variants) ~) 74 ΝΑ
Β ΕΨ

33 36 181307453 610 614 945 1175 1409 1678 1739 1891 2344 Byz
[L Ρ] Lecι it~· '· "''"· '· '"· Ρ· ph. m'. w νg cop"'"'" aπη eth geo slaν Chrysostom; Jerome
Petilianus 11 Θέλοντος δέ του Παύλου κατa τi~ν ίδίαν βουλΤ,ν πορεύεσθαt είς
'Ιεροσόλυμα εΤπεν αύτίρ το πνεί'Jμα ύποστρέφειν είς Π~ν Άσίαν· διελθών δέ τa
άνωτερικ:a μέρη iiρχεται είς 'Έφεσον i\ 38 •;• D it•.ιro 2 1 syr'""'

9 {Β} Τυράννου ~)7 4 Ν Α Β 945 1739 1891 2344 it•·' νgww." cορ~·"" (eth)
geo 11 Τυράννου τινός Ε Ψ 36 (181 Τυραννίου) 307 453 610 1175 1678 Byz
[L Ρ] / 1178 it'·"''"-"'" νg'1 (syrP) aπη slaν Chrysostom 11 Τυράννου τινος άπο
rορας πέμπτης εως δεκάτης D (614 1409 eως rορας δεκάτης) it(M).d.gog,(ph).w νg'""
syr" w"" • (Ambrosiaster)
2

2 Εί ... πιστεύσαντες Ac 2.38 ούδ' ... ήκούσαμεν Jn 7.39; Ac 8.16 4 'Ιωάννης .. .
3.11: Mk 1.4, 7-8 6 έπιθέντος ... αύτούς Ac 8.17: 10.44 έλάλουν .. .
έπροφήτευον Ac 10.46 8 Είσελθrον ... έπαρρησιάζετο Ac 18.26 9 άποστΟ:ς ... μαθητάς
2Cor6.17
πιστεύσωσιν Μι
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\ 9.ΙΟ-20

10 τουτο δε έγένετο έπι itτη δύο, &στε πάντας το-Uς κατοικουντας
τf~ν Άσίαν άκουσαι τον λόγον του κυρίου, 'Ιουδαίους τε και
'Έλληνας.
The Son• of Sceva

11

Δυνάμεις τε ού τας τυχούσας ό θεος έποίει δια τ&ν χειρ&ν

Παύλου, 12 ωστε και έπι το-Uς άσθενουντας άποφέρεσθαι άπο
του χρωτος αύτου σουδάρια η σιμικίνθια και άπαλλάσσεσθαι
άπ' αύτ&ν τας νόσους, τά τε πνεύματα τα πονηρα έκπορεύεσθαι.
13 έπεχείρησαν δέ τινες καl. τ&ν περιερχομένων 'Ιουδαίων

έξορκιστ&ν όνομάζειν έπι το-Uς itχοντας τα πνεύματα τα πονηρα
το ονομα του κυρίου Ίησου λέγοντες, 'Ορκίζω ύμ&ς τον Ίησουν

ον Παυλος κηρύσσει. 14 ησαν δέ τινος Σκευα 'Ιουδαίου
άρχιερέως έπτα υίοl. τουτο ποιουντες.

15 άποκριθeν δe το

πvευμα το πονηρον εiπεν αύτο'iς, Τον [μeν] Ίησουν γινώσκω
καl. τον Παυλον έπίσταμαι, ύμείς δe τίνες έστέ;

16 καl έφα

λόμενος ό &νθρωπος έπ' αύτο-Uς έν φ ην το πνευμα το πονηρόν,
κατακυριεύσας άμφοτέρων ϊσχυσεν κατ' αύτ&ν &στε γυμνο-Uς
καl. τετραυματισμένους έκφυγε'iν έκτου οϊκου έκείνου. 17 του
το δe έγένετο γνωστον π&σιν Ίουδαίοις τε και 'Έλλησιν το'iς
κατοικουσιν τi~ν 'Έφεσον και έπέπεσεν φόβος έπl πάντας αύτο-Uς
καl έμεγαλύνετο το ονομα του κυρίου Ίησου. 18 πολλοί τε τ&ν
πεπιστευκότων ηρχοντο έξομολογούμενοι καl άναγγέλλοντες
τας πράξεις αύτ&ν. 19 ίκανοι δε τ&ν τα περίεργα πραξάντων
συνενέγκαντες τaς βίβλους κατέκαιον ένώπιον πάντων, καl.

συνεψήφισαν τας τιμaς αύτ&ν και ε-bρον άργυρίου μυριάδας
πέντε. 20 Οϋτως κατα κράτος του κυρίου ό λόγος η-Uξανεν και
ϊσχυεν 3 •

'20 {8} του κυρίου ό λόγος ηϋξανεν καί Ϊσχυεν (Κ* ϊσχυσεν) Α 8 // ό
λόγος του κυρίου ηϋξανεν καί Ϊσχυεν ~ 7 " (Κ' ϊσχυσεν) (Ψ Ϊσχυεν σφόδρα, Ψ'
Ϊσχυσεν) 33 36 181 307 453 610 614 945 1175 (1409 ϊσχυεν καί έπληθύ
νετο)

.

1678 1739 1891 2344 Byz [L Ρ] 1156 / 165 1170 1617 Ι l 178 ir'"n

νg'""

11 Ac 14.3 12 Ac 5.15-16 13 έπεχείpησαν ... 'Ιησού Mk 9.38; Lk 9.49 15 άπο>:pιθέv
γιvώσκω Mk 1.24; Lk 4.34. 41
17 έπέπεσεv ... αύτούς Ac 5.5. 11 20 Ac 6.7; 12.24
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Ephesιιs

Ώς δε έπληρώθη τα\Jτα, εθετο ό Πα\Jλος έν τψ πνεύματι

διελθών τl~ν Μακεδονίαν καl. Άχα.ίαν πορεύεσθαι είς 'Ιεροσό
λυμα είπών οτι Μετa το γενέσθαι με έκεί δεί με καl. 'Ρώμην ίδείν.

22 άποστείλας δε εiς τi~ν Μακεδονίαν δύο τών διακονούντωv
αυτφ, Τιμόθεον και 'Έραστον, αυτος έπέσχεν χρόνον εiς τl~ν
Άσίαν.

23 'Εγένετο δε κατa τον καιpον έκείνον τάραχος ουκ όλίγος
περι τfις όδου. 24 Δημήτριος γάρ τις όνόματι, άργυροκόπος,
ποιών ναο-Uς άργυρο\Jς Άρτέμιδος παρείχετο τοίς τεχνίταις ουκ
όλίγην έργασίαν, 25 οϋς συναθροίσας και τους περι τα τοιαυ
τα έργάτας εlπεν, 'Άνδρες, έπίστασθε οτι έκ ταύτης της έργασίας
ή ευπορία ήμίν έστιν

26

και θεωρείτε και άκούετε οτι ου μόνον

'Εφέσου άλλa σχεδον πάσης της Άσίας ό Πα\Jλος σbτος πείσας
μετέστησεν ίκανον οχλον λέγων οτι ούκ είσιν θεοl. οί διa χειρών
γιvόμενοι. 27 ου μόνον δε τουτο κινδυνεύει ήμίν το μέρος είς
άπελεγμον έλθείν άλλa και το της μεγάλης θεaς Άρτέμιδος
ίερον είς ουθεν λογισθηναι, μέλλειν τε και καθαιρε'iσθαι της
μεγαλειότητος αυτης Τ1ν ολη ή Άσία και ή οίκουμένη σέβεται.
28 Άκούσαvτες δε και γενόμενοι πλήρεις θυμο\J 4 εκραζον
λέγοντες, Μεγάλη ή 'Άρτεμις Έφεσίων.

29 και έπλήσθη ή
πόλις της συγχύσεως, rορμησάν τε όμοθυμαδον είς το θέατρον
συναρπάσαντες Γάϊον και Άρίσταρχον Μακεδόνας, συνεκδή
μους Παύλου. 30 Παύλου δε βουλομένου είσελθείν εiς τον
δημον ούκ εtων αυτον οί μαθηταί· 31 τιvες δε και των
Άσιαρχών, οντες αυτφ φίλοι, πέμψαντες προς αυτον παρεκάsyr" cop'"""'' geo s!av Chrysostom; Jerome 11 ό λόγος του θεου ηύξανεν καt
Ϊσχυεν Ε it'"·'·' '''·•·•" '" • vg arm ΒΤΙ // ένίσχυσεν και ή πίστις του θεου
ηϋξανεν και έπλήθυνεν D* (0 2 έπληθύνετο) it" (syrP)
'28 {Α} θυμου '})74 ΝΑ Β Ε Ψ 33 36 181 307 453 610 945 1175 1409
1678 1739 1891 2344 Byz [L Ρ] 11178 itM ,.ocm.,.,,,.r ph '"·" vg syr" "cop"·"° aπn
eth slav Chrysostom // θυμου δραμόντες είς το aμφοδον D (614) it' syr""''
21

Μετa

Ac 16. 16

... 'Ρώμην ίδεϊν Ac 23.11: Ro 1.13
26 λέγων ... γ1vόμενο1 Ac 17 .29

23 2 Cor 1.8

24

παρείχετο

... έργασίαν
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19.32-40

λουν μη δουναι έαυτον είς το θέατρον. 32 &λλοι μεν ο.Ον &λλο
τι εκραζον· ilν γaρ ή έκκλησία συγκεχυμένη καl. οί πλείους ούκ
fiδεισαν τίνος εvεκα συνεληλύθεισαν.

33 έκ δε του οχλου
~υνεβίβασαν 5 Άλέξανδρον, προβαλόντων αύτον τ&ν 'Ιουδαίων·
ό δε Άλέξανδρος κατασείσας τΤ,ν χεi:ρα ilθελεν άπολογεi:σθαι τφ
δήμφ. 34 έπιγνόντες δε οτι Ίουδαi:ός έστιν, φωνΤ, έγένετο μία
έκ πάντων ώς έπl. rορας δύο κραζόντων, Μεγάλη ή 'Α.ρτεμις
Έφεσίων. 35 καταστείλας δε ό γραμματευς τον οχλον φησίν,
Άνδρες Έφέσιοι, τίς γάρ έστιν άνθρώπων ος ού γινώσκει τΤ,ν

Έφεσίων πόλιν νεωκόρον ο-Οσαν της μεγάλης Άρτέμιδος καl. του
διοπετους; 36 άναντιρρήτων ο.Ον οντων τούτων δέον έστl.ν
ύμ&ς κατεσταλμένους ύπάρχειν καl. μηδεν προπετες πράσ
σειν. 37 ήγάγετε γaρ τους &νδρας τούτους οϋτε ίεροσύλους

οϋτε βλασφημουντας τΤ,ν θεον ήμ&ν 6 • 38 εί μεν ο.Ον Δημήτριος
καl. οί συν αύτφ τεχνi:ται Εχουσιν πρός τινα λόγον, άγοραi:οι
&γονται κα\. άvθύπατοί είσιν, έγκαλείτωσαν άλλήλοις. 39 εί
δέ τι περαιτέρω 7 έπιζητεi:τε, έν τfι έννόμφ έκκλησίι;ι έπιλυθή
σεται. 40 κα\. γaρ κινδυνεύομεν έγκαλεi:σθαι στάσεως περl. της

σήμερον, μηδενος αίτίου ύπάρχοντος περl.

o-b

[ού] 8 δυνησόμεθα

άποδουναι λόγον περ\. της συστροφης ταύτης. καl. ταυτα είπών
άπέλυσεν τΤ,ν έκκλησίαν.

;p74 ΝΑ 8 Ε 33 945 1739 1891 2344//προ
0 2 Ψ 36 181 307 453 610 614 1175 1409 1678 Byz [L Ρ]
11178 νg""' syr" aπη eth Chrysostom // κατεβίβασαν D* it"·'·"·""m·'·'''· Ρ· ph. "'·" vg
geo slav
6 37 {8} ήμ&ν ;p 74 ΝΑ 8 D (Ε' ήμ\ν) Ψ 36 181 307 453 610 945 1175
1678 1739 1891 it"' "' syr" '"' cop'" ""m' aπη eth geo // ύμ&ν (Ε* ύμ\ν) 614 1409
2344 2464 Byz [L Ρ] 11178 it"·' '"" '" ''''· m. • vg syr" cop~' slav Chrysostom
7
39 {8} περαιτέρω ip74 8 33 36 307 453 610 945 1409 1678 1739 1891
2344 it"•'• //περί έτέρων ΝΑ D Ψ 181 614 1175 Byz [L Ρ] 11178 it"·''''m' Ρ· ρh.
"'· • vg syr" cop"·"" ann eth Chrysostom EU // περ' (τερον Ε (2464 onιit περ ') geo
slav
"40 {C} ού ΝΑ 8 Ψ 181 614 1409 1739 2464 Byz [L Ρ] 11178 it'* νg'1
syr"· h cop"" ann geo slav Chιγsostom // οnιίι 'J-' 7' D Ε 33 36 307 453 610 945
1175 1678 1891 2344 it'"· '·"· "'m. '· ,,,, Ρ 2 · ρh. ro. w νg''· "" cop'"· oom« eth
5

33{8}συνεβίβασαν

εβίβασαν

33 κατασείσας τήν χείρα Ac 12.17: 13.16: 21.40

20.Ι-9
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Paul's Joumey to Macedonia and Greece

20

ΜετΟ: δε το παύσασθαι τον θόρυβον μεταπεμψάμενος ό

Πα\:ιλος το\ις μαθητΟ:ς και παρακαλέσας, άσπασάμενος έξηλθεν
πορεύεσθαι είς Μακεδονίαν. 2 διελθιbν δε τΟ: μέρη έκε'iνα κα1.

παρακαλέσας αύτο\ις λόγφ πολλφ 1Ίλθεν είς τf~ν 'Ελλάδα
ποιήσας τε μηνας τρε'iς γενομένης έπιβουλης αύτφ ύπο
των 'Ιουδαίων μέλλοντι άνάγεσθαι είς τi~ν Συρίαν, έγένετο
γνώμης του ύποστρέφειν διΟ: Μακεδονίας. 4 συνείπετο δε
αύτ(ί) 1 Σώπατρος Πύρρου 2 Βεροια'iος, Θεσσαλονικέων δε Άρίστ
αρχος κα1. Σεκο\:ινδος, και Γάϊος Δερβαiος 3 και Τιμόθεος,
Άσιανο1. δε Τύχικος και Τρόφιμος. 5 οbτοι δε προελθόντες
eμενον ήμf.ις έν Τρφάδι, 6 ήμεiς δε έξεπλεύσαμεν μετΟ: τaς
ήμέρας των άζύμων άπο Φιλίππων κα1. Τ\λθομεν προς αύτο\ις είς
τf~ν Τ ρφάδα aχρι ήμερων πέντε, οπου διετρίψαμεν ή μέρας έπτά.

3

Paul's Farewell Visit to Troas

7 Έν δε τn μιfι των σαββάτων συνηγμένων ήμων κλάσαι
aρτον, ό Παί'Jλος διελέγετο αύτο'iς μέλλων έξιέναι τn έπαύριον,
παρέτεινέν τε τον λόγον μέχρι μεσονυκτίου. 8 1Ίσαν δε λαμ
πάδες ίκανα1. έν τφ ύπερφφ ob JΊμεν συνηγμένοι. 9 καθεζό
μενος δέ τις νεανίας όνόματι Εϋτυχος έπι της θυρίδος, κατα-

νg cop"·bo eth//
36 181 307 453
610 614 945 1175 1409 1678 1739 1891 2344 1464 Byz [L Ρ] l 1178 ίι"ι•'•J·
2
08
"' -w νgm" syr" arm (geo) slaν Chrysostom: Greek ms'""'
"" //μέλλοντος ο\>ν
έξιέναι α-UτοίJ μέχρι τiΊς Άσίας Ο it"
2
4 {Β} Πύρρου ~74 ΝΑ Β ΟΕ Ψ (33 Πύρου) 36 181 (307) 453 610 945
1175 1409 1678 1739 18912344146411178 it'""m•.g•g.p.ph,,o.w νg syr"m'·""
cop"'""· bo aπn geo // υίος Βέρου cop"m' // oιnit 614 Byz [L Ρ] syΓ'·" slaν
Chrysostom
3
4 {Β} Δερβα\ος ~ 74 Ν Β 2 0 2 Ε Ψ 36 181 307 453 610 614 945 1175 1409
1678 1739 1891 2464 Βγz [L Ρ] 11178 it"""'m.o.p.ph.ro.w νg cop"' arm eth
Chrysostom // ό Δερβα\ος Α Β* 33 2344 cop'" geo // Δουβέριος D'''d itd"'' BJ
1

4

{Β} συνείπετο δέ α-Uτi[) ~ 74 Ν Β

33 it"·'·""m.p.ph.ro'

συνείπετο δέ α-Uτi[) &χρι της Άσίας Α Ε (Ψ συνείποντο)

7

συνηγμένων

... iiρτον Ac 2.42. 46

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

473

20.JU.]9

φερόμενος ϋπνφ βαθε'i διαλεγομένου του Παύλου έπi πλείον,
κατενεχθε\.ς άπο του ϋπνου eπεσεν άπο του τριστέγου κάτω και
ηρθη νεκρός. 10 καταβας δε ό Πα\:ιλος έπέπεσεν αύτφ και

συμπεριλαβών εiπεν, Μη θορυβείσθε, ή γαρ ψυχη αύτου έν
αύτι'ρ έστιν. 11 άναβας δε και κλάσας τον aρτον και γευσά
μενος έφ, ίκανόν τε όμ ιλήσας aχρι αύ-γi1ς, οϋτως έξηλθεν.

12 ηγαγον δε τον παίδα ζώντα και παρεκλήθησαν ού μετρίως.
The Voyage from Troas

το

Miletus

13 'Ημείς δε προελθόντες έπ\. το πλο'iον άνήχθημεν έπι τΤ,ν
Άσσον έκεiθεν μέλλοντες άναλαμβάνειν τον Παυλον· οϋτως
γαρ διατεταγμένος 1~ν μέλλων αύτος πεζεύειν. 14 ώς δε συν
έβαλλεν ήμ'iν είς τΤ,ν Ά.σσον, άναλαβόντες αύτόν -ilλθομεν είς
Μιτυλήνην, 15 κάκε'iθεν άποπλεύσαντες ήl έπιούσn κατην
τήσαμεν aντικρυς Χίου, τn δε έτέρι;ι παρεβάλομεν είς Σάμον, ήl
δε4 έχομένη -ilλθομεν είς Μίλητον. 16 κεκρίκει γαρ ό Πα\:ιλος
παραπλευσαι τΤ,ν 'Έφεσον, οπως μη γένηται αύτι'ρ χρονοτριβη
σαι έν τn Άσίι;ι· eσπευδεν γαρ εί δυνατόν εϊη αύτφ τΤ,ν ήμέραν
της πεντηκοστης γενέσθαι είς 'Ιεροσόλυμα.
Paul Speaks

17

το

the Ephesian Elders

Άπο δε της Μιλήτου πέμψας είς 'Έφεσον μετεκαλέσατο

τους πρεσβυτέρους της έκκλησίας.

18

ώς δε παρεγένοντο προς

αύτον εiπεν αύτο'iς, Ύ με'iς έπίστασθε, άπό πρώτης ή μέρας άφ' fiς
έπέβην είς τΤ,ν Άσίαν, π&ς μεθ' ύμ&ν τον πάντα χρόνον
έγενόμην, 19 δουλεύων τφ κυρίφ μετα πάσης ταπεινοφροσύ
νης και δακρύων και πειρασμ&ν τ&ν συμβάντων μοι έν τα\ς

'15 {Β} τft δέ ~' 1 '"· 74 ΝΑ Β C Ε 33 36 307 453 1175 1739 1891 2344 //
2464 it"·'·'""· 1' 1·P ph.ω.w νg (cop"") arrn (eth") geo // κα! μείναντες έν
Τρωγυλ(λ)ίφ τft D 181 614 (945 έν Στρωγυλλόφ, ijλθομεν τil) (1409
Στρωγυλλίφ) 1678 Byz [L Ρ] / 1178 it"·"' syr"·h (cop") ethTH slav Chrysostom
BJ ΤΟΒ 11 μείvοντες είς το Γύλλιοv· τft Ψ
κα[ τft

10 1Kgs17.21
Ac 20.3

17 Ac 18.21 18

άπό

...

έγεvόμην

Ac 18.19; 19.10 19

ταίς

...

Ίουδαίωv

20.20-2~
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474

ώς ούδrν ύπεστειλάμην των

συμφερόντων του μη άναyyε\λαι ύμ\v και διδάξαι ύμaς δημοσία

και κατ' ο\'κους, 21 διαμαρτυρόμενος Ίουδαίοις τε και 'Έλ~

λησιν την εiς θεον μετάνοιαν και πίστιν είς τον κύριον ήμων
Ίησουν 5 • 22 καl. νυν ίδοi.> δεδεμένος έγώ τφ πνεύματι πορεύ
ομαι είς Ίερουσαλημ τα έν αύτf\ συναντήσοντά μοι μη είδώς,
23 πλην οτι το πνευμα το aγιον κατα πόλιν διαμαρτύρεταί μοι
λέγον οτι δεσμα καl. θλίψεις με μένουσιν. 24 άλλ' ούδενος
λόγου ποιουμαι την ψυχΤ,ν τιμίαν έμαυτφ ώς τελειωσαι τον
δρόμον μου και την διακονίαν 1lv ίίλαβον παρα του κυρίου
Ίησου, διαμαρτύρασθαι το εύαyyέλιον τfις χάριτος του θεου.

25 Καl νυν iδoi.> έγώ οiδα οτι ούκέτι οψεσθε το πρόσωπόν μου
ύμε\ς πάντες έν οtς διf\λθον κηρύσσων τi~ν βασιλείαν. 26 διότι
μαρτύρομαι ύμ\ν έν τf\ σήμερον ήμέρ~ οτι καθαρός είμι άπο του
α'ίματος πάντων· 27 ού γαρ ύπεστειλάμην του μη άναyyε\λαι
πaσαν την βουλην του θεου ύμi:ν. 28 προσέχετε έαυτοi:ς καl

παντι τφ ποιμνίφ, έν φ ύμaς το πνευμα το aγιοv ίίθετο έπι
σκόπους ποιμαίνειν την έκκλησίαν του θεου 6 , 1lν περιεποιήσατο

δια του α'ίματος του ίδίου 7 • 29 έγώ οiδα οτι είσελεύσονται

'21 {Β} είς τον κύριον ήμ&ν ·ιησο\ιν Β Ψ 614 B_\·z•' [L Ρ] it'" syr" cop~
Basil; Lucifer // είς τον κύριον ήμίi':ιν Ίησο\ιν Χριστόν 'i) 74 ΝΑ C (Ε σmίι ήμ&ν)
33 36 181 307 453 61 Ο 945 1175 1409 1678 1739 1891 2344 2464 Byz"' 160
1 599 1 1159 / 1 178 ίt"· '· '· "'· •km. r. "'·" νg cop""(r<J aπn eth geo slaν Chrysostom 1'"' //
διά το\ι κυρίου ήμών Ίησο\ι Χριστοί! D it'h
6
28 {C} θεοί! Ν Β 614 11751409160159215981603/1021Ι1439 it"'·
'''"'· t'h. '°·" νg syr" h cop"""" geo Athanasius Basil Epiphanius Chrysostom Cyril;
Ambrose //κυρίου '}.\ 74 Α C* D Ε Ψ 33 36 181 307 453 610 945 1678 1739
1891 2344 2464 1599 it'·' ''' ' syr"'"' cop"· "" arm Irenaeus'" Didymus 1" Didymus'"" Theodoret1112 '; (Ambrosiaster) Jerome Pelagius REB ΒΤΙ //κυρίου καl
θεοί! C 3 Β)'Ζ (Βγz'' το\ι θεοί!) [L Ρ] Lecι slaν(m,,
'28 {Α} α"ίματος το\ι ίδίουΊ.\ 74 ΝΑ BC DΕΨ 33 36 181307453 610945
1175 1678 1739 1891 2464 160 syr"'' arm (eth) geo (Irenaeus'"') Cyril
22 δfδεμένος ... Ίερουσαλήμ Ac 19.21 23 Ac21.4. 11 θλίψεις με μrνυυσιν Ac9.16
24 Ac21.13 ώς τελειcοοαι τον δρόμυν μου 2Tm4.7 26 καθαρός. πάντων Ac 18.6
28 προσέχετc ... θεοu 1 Pe 5.2 τi~ν ... περιεποιήσατο Ps 74.2
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20.30-21.2

μετa τl,ν aφιξίν μου λύκοι βαρε'iς είς ύμaς μη φειδόμενοι του
ποιμνίου, 30 καl. έξ ύμών αύτών άναστήσονται aνδρες λα
λουντες διεστραμμένα του άποσπaν τους μαθητaς όπίσω αύτών.
31 διο γρηγορεϊ:τε μνημονεύοντες οτι τριετίαν νύκτα καl. ήμέραν
ούκ έπαυσάμην μετa δακρύων νου θετών ενα εκαστον. 32 καl.
τa νυν παρατίθεμαι ύμaς τφ θεφ8 καl. τφ λόγφ τfις χάριτος
αύτου, τφ δυναμένφ οίκοδομfισαι καl. δουναι τl,ν κληρονομίαν
έν τοϊ:ς ήγιασμένοις πaσιν. 33 άργυρίου η χρυσίου η ίματισμου
ούδενος έπεθύμησα· 34 αύτοl. γινώσκετε οτι τα'iς χρείαις μου

καl. το'iς ο.Οσιν μετ' έμου ύπηρέτησαν αί χε'iρες αtται. 35 πάν
τα ύπέδειξα ύμ'iν οτι οϋτως κοπιώντας δε'i άντιλαμβάνεσθαι τών
άσθενούντων, μνημονεύειν τε τών λόγων του κυρίου 'Ιησου οτι

αύτος εiπεν, Μακάριόν έστιν μaλλον διδόναι η λαμβάνειν.

36 Κα1. ταυτα είπrον θεl.ς τa γόνατα αύτου σ-Uν πίiσιν αύτο'iς
προσηύξατο. 37 ίκανος δε κλαυθμος έγένετο πάντων καl. έπι
πεσόντες έπ1. τον τράχηλον του Παύλου κατεφίλουν αύτόν,
38 όδυνώμενοι μάλιστα έπl. τφ λόγφ φ είρήκει, οτι ούκέτι
μέλλουσιν το πρόσωπον αύτου θεωρε'iν. προέπεμπον δε αύτον
είς το πλοϊ:ον.
Paul's Journey to Jerusalem

21

Ώς δε έγένετο άναχθηναι ήμaς άποσπασθέντας άπ' αύτών,

εύθυδρομήσαντες ilλθομεν είς τl,ν κω, τn δε έξης είς τl,ν 'Ρόδον
κάκε'iθεν είς Πάταρα 1 , 2 καl. εύρόντες πλο'iον διαπερών είς
Theodoret // ίδίου α'ίματος 614 1409 2344 Byz [L Ρ] Lect slav Athanasius
Didymus"ct Didymusct"b Chrysostom REB ΤΟΒ ΒΤΙ?
8
32 {Β} θεipςp 74 ΝΑ C D Ε Ψ 33 36 181307453 610 614 945 1175 1678
1739 1891 2344 2464 Byz [L Ρ] Leι·t it""· '· d<m ' Ρ ph "'· w vg syrP· h cop'"'n" arm geo
slaν""" Chrysostom; Jerome Quodvultdeus // κυρίψ Β 1409 1593 1599 it"'
cοp'ιό!. 1 n~ς_ Ιχι

slavm:i.

1 {Α} Πάταρα (ςp 74 Α C Πάτερα) Ν Β Ε Ψ 33 36 181 307 453 614 945
1175 1409 1678 1739 1891 2344 2464 Byz [L Ρ] /1178 it"'·""m.<.p.ro νg
1

Mt 7 .15; Jn ΙΟ. 12 30 έξ ... διεστραμμένα 1 Jn 2.19 31 Ac
1 Th 2.11
32 κληρονομ\αν ... πaσιν Dt 33.3-4: Wsd 5.5;
33ISm12.3; 1Cor9.ll 34Ac18.3; 1Cor4.12; 1Th2.9 35 Μακάριον ...
Μι ΙΟ.8 36 Ac 21.5 37 έπιπrσόντrς ... αύτύν Ac 21.5; Ro 16.16; 1Pe5.14
θεωρΕίν Ac 20.25
29

λύκοι βαρεϊς

ί'καστον

19. ΙΟ ούκ
Ac 26.18
λαμβάνπν
38 έπί .
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Φοινίκην έπιβάντες άνήχθημεν. 3 άναφάναντες δε την Κύ
προν και καταλιπόντες αύτην εύώνυμον έπλέομεν είς Συρίαν

και κατήλθομεν είς Τύρον· έκεΊσε γαρ το πλοiον ην άποφορτι
ζόμενον τον γόμον. 4 άνευρόντες δε τους μαθητας έπεμείναμεν
αύτου ήμέρας έπτά, ο'ίτινες τ<ρ Παύλφ rλεγον δια του πνεύματος
μη έπιβαίνειν είς Ίεροσόλυμα. 5 οτε δε έγένετο ήμaς έξαρτί
σαι τας ήμέρας, έξελθόντες έπορευόμεθα προπεμπόντων ήμaς
πάντων συν γυναιξιν και τέκνοις εως rξω της πόλεως, και θέντες
τα γόνατα έπι τον αίγιαλον προσευξάμενοι 6 άπησπασάμεθα
άλλήλους και άνέβημεν είς το πλοiον, έκεiνοι δε ύπέστρεψαν είς
τα ϊδια.
7 Ήμεiς δε τον πλουν διανύσαντες άπο Τύρου κατηντήσαμεν
είς Πτολεμαίδα και άσπασάμενοι τους άδελφους έμείναμεν
ήμέραν μίαν παρ' αύτοiς. 8 ή1 δε έπαύριον έξελθόντες Τ1λθο

μεν2 είς Καισάρειαν και είσελθόντες είς τον οtκον Φιλίππου του
εύαγγελιστού, οντος έκτων έπτά, έμείναμεν παρ, αύτ<ρ.

9

τού

τιρ δε ησαν θυγατέρες τέσσαρες παρθένοι προφητεύουσαι.

10 έπιμενόντων δε ήμέρας πλείους κατflλθέν τις άπο της
'Ιουδαίας προφήτης όνόματι 'Άγαβος, 11 και έλθών προς ήμaς
κα1. aρας την ζώνην του Παύλου, δήσας έαυτού τους πόδας και
τας χεiρας ε'{πεν, Τάδε λέγει το πνεύμα το (iγιον, Τον aνδρα of>
έστιν ή ζώνη αϋτη, οϋτως δήσουσιν έν Ίερουσαλημ οί Ίουδαiοι
και παραδώσουσιν είς χεiρας έθνών. 12 ώς δε ήκούσαμεν
ταύτα, παρεκαλούμεν ήμεtς τε και οί έντόπιοι του μη άναβαίνειν

syr"·"· "'' cop"' aπη eth geo s\av Chrysostom //Πάταρα κα! Μύρα (see 27.5)
D ίt(''"·(ι>/>!.(w! (νg'"") (cop")
2 8 {Α} Τiλθομεν ~)7• ι-t Α Β C Ε Ψ 33 36 181 307 453 614 945 1175 1409
1678 1739 1891 23442464/1178 it"'·'·dem.o.gog.p.ph.ro,w vg syr"·h.pal cop"·"° aπη
eth geo s\av'"" Eusebius Chrysostom // οί περί Πα\Jλον Τiλθομεν / 590 l 1159 //
οί περ\ τον Πα\Jλον ίΊλθον Byz [L Ρ] // οί άπόστολοι άπο Τύρου -ίΊλθον (see
21.7) Lect (at beginniιιg of /esson) (slav'"')
;p•ι,id

4 ο"ίτινες ... ΊεροσόλυμαΑc 20.23 5 ΙJέvτες ... προσευξάμενοι Ac 20.36 8 Φιλίππουτοu
εύαγγελιστοϋ Ac 8.40 Φιλίππου ... έπτά Ac 6.5 9 θυγατέρες ... προφητεύουσαι JΙ 2.28;
10 κατiiλtJεν ... 'Άγαβος Ac 11.28

Ac 2.17
λοϋμεν

...

'Ιερουσαλήμ Μι

16.22

11Jn21.18; Ac 20.23; 21.33

12

παρεκα
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α-Uτον είς 'Ιερουσαλήμ. 13 τότε άπεκρίθη ό ΠαίJλος3, Τί ποιε'iτε
κλαίοντες κα1. συνθρύπτοντές μου τiiv καρδίαν; έγrο γΟ.ρ ού
μόνον δεθηναι άλλα κα1. άποθανε'iν είς Ίερουσαλi~μ έτοίμως fχω
ύπερ του ονόματος του κυρίου Ίησου. 14 μη πειθομένου δf:
α-UτοίJ ήσυχάσαμεν είπόντες, ΤοίJ κυρίου το θέλημα γινέσθω.

15 ΜετΟ. δf: τΟ.ς ήμέρας ταύτας έπισκευασάμενοι άνεβαίνο
μεν είς Ίεροσόλυμα· 16 συνΤjλθον δf: κα1. τ&ν μαθητών άπο
Καισαρείας συν ήμ'iν, aγοντες παρ' φ ξενισθ&μεν Μνάσωνί τινι
Κυπρίφ, άρχαίφ μαθηήl.
Paul

Visίts

James

17 Γενομένων δf: ήμ&ν 4 είς Ίεροσόλυμα άσμένως άπεδέξαντο
ήμάς οί άδελφοί. 18 τft δf: έπιούσn είσf~ει ό Παύλος συν ήμ'iν
προς Ίάκωβον, πάντες τε παρεγένοντο οί πρεσβύτεροι. 19 κα1.
άσπασάμενος αύτους έξηγε'iτο καθ' ΕΥ εκαστον, ών έποίησεν ό
θεος έν το'iς fθνεσιν διΟ. τΤjς διακονίας αύτοίJ.

20 οί δf:

άκούσαντες έδόξαζον τον θεον εiπόν τε αύτφ, Θεωρε'iς, άδελφέ,
πόσαι μυριάδες είσ1.ν έν το'iς Ίουδαίοις τ&ν πεπιστευκότων κα1.

'13 {Β} τότε άπεκρίθη ό Πα\ιλος Β 2 (Β* oιnit ό) C 2 36 307 453 1678
cop"" //τότε άπεκρίθη ό ΠαίJλος κα\ ε'iπεν <~ν• omit ό) ΝΑ Ε it"' "'"'"·r.rh.ω•
νg (syfl'· ••') cσp~· bo"'" aπn (geo) //τότε. άπεκρίθη δf. ό Πα\ιλος C* 1175 s\aνm• //
τότε. άπεκρίθη δf. ό Πα\ιλος κα\ εiπεν 33 (181 άποκριθείς and οιnίι καί)
1409 // άπεκρίθη τε ό Πα\ιλος (Ψ 614 2464 δέfοr τε) Byz"' [L Ρ] Lect (Byz"'
160 1593 / 883 / 884 δέfοr τε) (syr") slaν'"" (Basil) (Chrysostom) ΒΤΙ DHH //
άπεκρίθη δf. ό Πα\ιλος καl εtπεν 945 1739 1891 (2344 omit δέ) (it•;•) eth //
εlπεν δf. προς ήμ&ς ό Πα\ιλος

D (ίι")

{Α} ξενισθ&μεν Μνάσωνί ... 17 Γενομένων δf. ήμwν (witlι other
nιinor variant8) ~ 74 (Ν Ίάσονι) Α Β C Ε Ψ 33 36 (181 αύτwν for ήμ&ν) 307
453614 945 1175 1409 1678 1739 1891 2344 2464 Β)'Ζ [L Ρ] / 1178 it"' ucm

'16-17

''"·r.ph.ω.ιwι νg syfl'·h.poι

cop"'·"'

aπn

eth geo

slaν

Chrysostom // ξενισθ&μεν.

κα\

παραγενόμενοι εϊς τι να κώμην έγενόμεθα παρa Νάσωνι ... κακε\θεν έξιόντες
ilλθομεν ov;d aι·cordiιιg to old editioιιs αιιd ίtd (syr"'"')

13 έγώ ... Ίησοίι Ac 20.24 14 Τοίι ... γινέσί!ω Μι 26.39; Mk 14.36; Lk 22.42
18 Ac 15.2 είσflει ... Ίά1(ωβονΑc 15.13;Ga 1.19 19 έξηγεiτο ... αύτοίιΑc 15.12 20 πόσαι
... ύπάρχουσιν Ac 15.1. 5
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πάντες ζηλωταl του νόμου ύπάρχουσιv· 21 κατηχήθησαν δε
περl σου οτι άποστασίαν διδάσκεις άπο Μωϋσέως τους κατΟ. τa
ifθνη πάντας 'Ιουδαίους λέγων μη περιτέμνειν αύτους τα τέκνα

μηδε τοις ifθεσιν περιπατciν. 22 τί σόν έστιν; πάντως άκού
σονται5 οτι έλήλυθας. 23 τουτο ο-όν ποίησαν ο σοι λέγομεν·
είσlν ήμiν aνδρες τέσσαρες εύχf~ν ifχοντες έφ' έαυτών. 24 τού
τους παραλαβών άγvίσθητι συν αύτοίς κα\. δαπάνησαν έπ'
αύτοίς 'ίνα ξυρήσονται τf~ν κεφαλήν, κα\. γvώσονται πάντες

οτι rον κατήχηνται περl σου ο-Uδέν έστιν άλλα στοιχε'iς κα\. α-Uτος
φυλάσσων τον νόμον - 25 περt δε τών πεπιστευκότων έθνών
ήμείς έπεστείλαμεν 6 κρίναντες φυλάσσεσθαι α-Uτο-Uς 7 τό τε

είδωλόθυτον Καt αiμα Καt Πνικτον Καt ΠΟpνείαν 8 • 26 τότε ό

'22 {Β} άκούσονται Β C*νόd 36 307 453 614 1175 1739"' syr'PJ.h cφ"'·""
arrn'm" eth geo //δε! συνελθε"ίν πλfiθος άκούσονται γάρ 'Ρ 74 Ν 2 (Ν* C 2 omit
γάρ) ΑΕ 33 181 945 1409 (1678 πλfiθος κα1. άκούσονται) 1739'' 1891
2344 it'"J·'·"'"'·' ''' Ρ rh.m.• vg slav (Jerome) (Augustine) //δε! πλfjθος συνελ
θεΊν· άκούσονται γάρ D Ψ 2464 Byz [L Ρ] Ι 1178 ίtd Chrysostom BJ
6
25 {C} ήμε"iς έπεστείλαμεν 1})74 ΝΑ C 2 Ε 33 36 307 4539451175 1409
1739 189123442464 Byz [L Ρ] 11178 it"·'"'m.<p.ph.'°• vg (eth) (geo) slav
Chrysostom; Augustine//ήμεiς άπεστείλαμεν Β C* Ψ 181 614 1678 cop""
aπη // ούδΕ:ν Εχουσιν λέγειν πρός σε· ήμε"ίς γάρ άπεστείλαμεν D it 0 · " ' (cop")
7
25 {Β} κρίναντες φυλάσσεσθαι αύτούς 'Ρ 7 ' ΝΑ Β 33 1 175 1409 2344 it"·
c.<km. Ρ ph. m.• νg (syΓ"· '"') cop~- 00 // κρίναντες μηδΕ:ν τοιοuτο τηρεΊν αύτοiις άλλ.ά
φυλάσσεσθαι (945 κρίνοντες) 1739 (1891 2464 τοιοuτον) (11178 τοιοuτον

//

αιιd άλλ" fί) κρίναντες μηδΕ:ν τοιοuτον τηρε"iν αύτοiις εί μη φυλάσσεσθαι
αύτούς 0 2 (D* κρίνοντες) (C Ε Ψ 181307453) 36 614 1678 Byz [L Ρ] it"·'·si•
aπη (eth) geo slav Chrysostom; Augustine Greek mss~'· ω. R,o,
25 {Β} τότε είδωλόθυτον κα! α'ίμα καί πνικτον καί πορνείαν ('}) 74 omit
τε) ΝΑ Β C 33 (36 307 453 omit secoιιd καί) 945 (1175 onιit καl πορνείαν)
1678 1739 1891 2344 (2464 πορνείας)// τότε είδωλόθυτον κα! το αlμα καi
πνικτον καί πορνείαν (Ψ 614 onιit τε) (181 omit τε and αdΔ τό before πνικτόν)
1409 Byz [L Ρ] / 1178 (syΓ") (eth) (Chrysostom) // άπο είδωλοθύτων καl
α"ίματος κα\ πνικτοu καί πορνείας Ε it"'·'·"'m.<eJ.p.ph.•o.• νg syr"·""' aπη geo
slav //το είδωλόθυτον κα! α'ίμα καί πορνείαν D itd·''' Augustine

syr"
R

21 Ac 15.30: 16.3: 21.28: Ga 2.3 23-24 ίίνδρες ... κεφαλήν Nu 6.5. 13-18. 21: Ac 18.18
25 Ac 15.19-20. 28-29 26 ό .. ίερόν 1Cor9.20
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21.27-36

παυλος παραλαβwν τους aνδρας• τfi έχομένη ήμέρ~ συν αύτο'iς
άγνισθείς, εiσflει είς το ίερον διαγγέλλων τΤ,ν έκπλήρωσιν τών

ήμερων του άγνισμου εως οτι προσηνέχθη ύπΕ:ρ ένος έκάστου
α-Uτών ή προσφορά.
Paul

Aπested

in the Temple

27 Ώς δΕ: εμελλον αί έπτα ήμέραι συντελε'iσθαι, οί άπο της
Άσίας Ίουδα'iοι θεασάμενοι α-Uτον έν τφ ίερφ συνέχεον πάντα
τον οχλον καl. έπέβαλον έπ' α-Uτον τας χε'iρας 28 κράζοντες,
'Ανδρες Ίσραηλ'iται, βοηθε'iτε· ο{ιτός έστιν ό aνθρωπος ό κατα
του λαου καl. του νόμου καl. του τόπου τούτου πάντας πανταχfi
διδάσκων, ετι τε καl. 'Έλληνας εiσήγαγεν είς το ίερον καl.

κεκοίνωκεν τον aγιον τόπον τουτον.

29 ilσαν γαρ προεωρα

κότες Τ ρόφιμον τον Έφέσιον έν τfi πόλει συν α-Uτφ, ον ένόμιζον
οτι είς το ίερον είσήγαγεν ό Παυλος. 30 έκινήθη τε ή πόλις ολη
καl. έγένετο συνδρομη του λαου, καl. έπιλαβόμενοι του Παύλου
εtλκον αύτον εξω του ίερου καl. εύθέως έκλείσθησαν αί θύραι.
31 ζητούντων τε αύτον άποκτε'iναι άνέβη φάσις τφ χιλιάρχφ
της σπείρης οτι ολη συγχύννεται 'Ιερουσαλήμ. 32 ος έξαυτης
παραλαβwν στρατιώτας κα1. έκατοντάρχας κατέδραμεν έπ'
αυτούς, οί δε ίδόντες τον χιλίαρχον καl. τους στρατιώτας
έπαύσαντο τύπτοντες τον Παυλον. 33 τότε έγγίσας ό χιλίαρχος
έπελάβετο α-Uτου καl. έκέλευσεν δεθηναι άλύσεσιν δυσίν, κα1.
έπυνθάνετο τίς εϊη καl. τί έστιν πεποιηκώς. 34 &λλοι δε &λλο τι
έπεφώνουν έν τφ οχλφ. μη δυναμένου δε α-Uτου γνώναι το
άσφαλες δια τον θόρυβον έκέλευσεν &γεσθαι αύτον είς τΤ,ν
παρεμβολήν. 35 οτε δε έγένετο έπ1. τους άναβαθμούς, συνέβη
βαστάζεσθαι αύτον ύπο τών στρατιωτών δια τΤ,ν βίαν του

οχλου, 36 ήκολούθει γαρ το πληθος του λαου κράζοντες, Αlρε
αύτόν.

'26 C: GNB

NRSν

REB EU LB

ΒΤΙ

DHH

26 σίJν ... προσφοράΝu6.2-5.13-21 28 οiιτος ... διδάσκωνΑc6.13;21.21 "Έλληνας ...
tοϋτον Eze 44.7 33 έκέλευσεν ... δυσίν Ac 20.23: 21.11 36 το πλijι'!ος ... Αiρε αύτόν
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Paul Defends Himself

37 Μέλλων τε εiσάγεσθαι εiς τi~ν παρεμβολi~ν ό Παύλος
λέγει τίρ χιλιάρχφ, Ei εξεστίν μοι εiπε'ίν τι προς σέ; ό δε εφη,
Έλληνιστl γινώσκ:εις; 38 ούκ: &ρα συ εt ό Αίγύπτιος ό προ
τούτων των ήμερων άναστατώσας κ:αl. έξαγαγrον εiς τi~ν ερημον

τους τετρακισχιλίους &νδρας των σικαρίων; 39 εtπεν δε ό
Παύλος, Έγrο &νθρωπος μέν είμι Ίουδα'iος, Ταρσευς τijς Κιλι
κίας, ούκ άσήμου πόλεως πολίτης δέομαι δέσου, έπίτρεψόν μοι
λαλi]σαι προς τον λαόν. 40 έπιτρέψαντος δε αύτοί> ό Παύλος
έστrος έπl. των άναβαθμ&ν κατέσεισεν τft χειρl. τίρ λα(!>. πολλi]ς

δε σιγijς γενομένης προσεφώνησεν τη Έβραίδι διαλέκτφ λέγων,

22

'Ανδρες άδελφοl. καl πατέρες, άκούσατέ μου της προς ύμaς

νυνl. άπολογίας.

2 άκούσαντες δέ οτι τη Έβρα.tδι διαλέκτφ

προσεφώνει αύτο'ίς, μaλλον παρέσχον ήσυχίαν. καl. φησίν,
3 'Εγώ εiμι άνi~ρ Ίουδα'iος, γεγεννημένος έν Ταρσίρ της Κιλι
κίας, άνατεθραμμένος δε έν τη πόλει ταύηι•, παρα τους πόδας
Γαμαλιi~λb πεπαιδευμένος κατα άκρίβειαν του πατρφου νόμου,
ζηλωτi~ς ύπάρχων του θεού καθώς πάντες ύμε'ίς έστε σήμερον·
4 ος ταύτην τi~ν όδον έδίωξα &χρι θανάτου δεσμεύων και
παραδιδους είς φυλακ<Χς &νδρας τε καl γυνα'iκας, 5 ώς καl.

ό άρχιερευς μαρτυρε'i μοι και παν το πρεσβυτέριον' παρ, ά:ιν καt
έπιστολας δεξάμενος προς τους άδελφους εiς Δαμασκον έπο
ρευόμην, &ξων καl. τους έκε'iσε οντας δεδεμένους εiς Ίερουσα
λi~μ 'ίνα τιμωρηθ&σιν.

'3 ΝΟ C: AD TR WH GNB NRSν 11 "C: AD TR WH GNB NRSν
38 Ac 5.36-37 39 'Εγώ ... πολίτης Ac 9.11; 22.3 40 κατέσεισεν ... γενομένης Ac 12. 17;
13.16; 19.33 προσεφώνησεν ... διαλέκτφ Ac 26.14
22.l 'Άνδρες ... μου Ac 7.2 3 Έγώ ... Κιλικίας Ac 21.39 άνατε"ραμμένος ... νόμου
AcS.34 ζηλωτi~ς ... σήμερον Ro ΙΟ.12 4 Ac8.3; 22.19; 26.9-11
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22.6-16

Paul Tells of His Conversion
(Ac 9.1-19:

26.12-ΙR)

6 'Εγένετο δέ μοι πορευομένφ καl. έγγίζοντι τft Δαμασκiρ περ\.
μεσημβρίαν έξαίφνης έκτου ούρανοί> περιαστράψαι φως ίκανον
περl. έμέ,

7 eπεσά τε είς το eδαφος καl. ilκουσα φωνilς λεγούσης

μοι, Σαουλ Σαούλ, τί με διώκεις; 8 έγώ δε άπεκρίθην, Τίς εt,
κύριε; εiπέν τε πρός με, 'Εγώ είμι Ίησοί>ς ό Ναζωραtος, ον συ
διώκεις.

9 οί δε συν έμοt Οντες το μεν ψως έθεάσαντο 1 την δε
φωνην ούκ ilκουσαν του λαλοί>ντός μοι. 10 εtπον δέ, Τί
ποιήσω, κύριε; ό δε κύριος εiπεν πρός με, Άναστaς πορεύου
εiς Δαμασκον κάκε"i σοι λαληθήσεται περl. πάντων ι1ν τέτακταί
σοι ποιilσαι. 11 ώς δε ούκ ένέβλεπον άπο της δόξης του φωτος
έκείνου, χειραγωγούμενος ύπο των συνόντων μοι 1lλθον είς
Δαμασκόν.
12 Άνανίας δέ τις, άνf~ρ εύλαβης κατa τον νόμον, μαρτυ
ρούμενος ύπο πάντων των κατοικούντων Ίουδαίων 2 , 13 έλθών
πρός με καί έπιστας εiπέν μοι, Σαουλ άδελφέ, άνάβλεψον. κάγώ

α-Uτn τft roρq. άνέβλεψα είς αύτόν.

14 ό δε εtπεν, Ό θεος των

πατέρων ήμ&ν προεχειρίσατό σε γvωναι το θέλημα αυτοί> καl.
ίδε"iν τον δίκαιον καl. άκοί>σαι φωνi~ν έκτου στόματος αύτοί>,

15 οτι eση μάρτυς αύτφ προς πάντας άνθρώπους ι1ν έώρακας
καl. ilκουσας. 16 καί νί>ν τί μέλλεις; άναστaς βάπτισαι καί
aπόλουσαι τaς άμαρτίας σου έπικαλεσάμενος το ονομα αύτοί>.

1
9 {Β} έθεάσαντο 'J..'74 Ν2 (Ν* έθείiτο) Α Β 33 181 1175 1409 2344 2464
itM.c.dcm.p.ph.m.w νg syr" copbo aπn geo (Didymus) // έθεάσαντο κα\ Ιίμφοβοι

έγένοντο

D Ε Ψ (36 307 453 610 1678 γενόμενοι j(π έγένοντο) 614 945
1739 1891 Byz [L Ρ] / 1178 it'· ''' syr" cop" eth slaν Chrysostom: Greek mss~' ' 8 ""'
2 12 {Β} κατοικούν των Ίουδαίων 1))74 Ν Α Β Ε By:::_r• [Ρ] 11178 it" '· 1''"· r· ph
νg (syr") cop"" //'Ιουδαίων 629 it• Chrysostom // κατοικούντων έν Δαμάσκ<ρ
'Ιουδαίων <'j)Ψid έν τfι) Ψ 33 (36 'Ιουδαίων before έν) 181 307 453 610 614
945 1175 1409 1678 1739 189123442464 ByzP' [LJ it'd'm·r2·"'·'" 1 vg'"" syr"
cop"' aπn eth geo slaν DHH
0

9 Wsd 18.1

16 άπόλουσαι ... αύτου JI 2.32; Ac 2.21: Ro 10.13
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Paul Sent to ιhe Gentiles

17 'Εγένετο δέ μοι ύποστρέψαντι είς Ίερουσαλi,μ κα1. προσ
ευχομένου μου έν τφ ίερφ γενέσθαι με έν έκστάσει 18 καi ίδϊiν
αύτον λέγοντά μοι, Σπευσον κα1. εξελθε έν τάχει έξ 'Ιερουσαλήμ,
διότι ού παραδέξονταί σου μαρτυρίαν περi έμου. 19 κάγ<Ο
εtπον, Κύριε, αύτοi έπίστανται οτι έγώ ημην φυλακίζων καl
δέρων κατa τaς συναγωγaς τους πιστεύοντας έπi σέ, 20 καl οτε
έξεχύννετο το αϊμα Στεφάνου του μάρτυρός σου, καl αύτος ημην
έφεστώς κα\ συvευδοκώv καl φυλάσσων τa ίμάτια τώv άναι

ρούvτων αύτόν.

21 κα1. εiπεν πρός με, Πορεύου, οτι έγώ είς

εθνη μακρav έξαποστελώ σε.
Paul and the Roman Tribune

22 "Ηκουον δΕ: αύτου &χρι τούτου του λόγου καl έπηραν τ1,ν
φωνi,ν αύτών λέγοντες, Αtρε άπο της γης τον τοιουτον, ού γCι.ρ
καθηκεv αύτον ζην. 23 κραυγαζόντων τε αύτών καi pιπτούν
τωv τa ίμάτια κα\ κονιορτον βαλλόντων είς τον άέρα, 24 έκέ
λευσεν ό χιλίαρχος είσάγεσθαι αύτον είς τ)iv παρεμβολήν, εϊπας
μάστιξιν άvετάζεσθαι αύτον 'ίνα έπιγvφ δι' ilv αίτίαv οϋτως

έπεφώνουν αύτφ. 25 ώς δΕ: προέτειναν αύτον τοις ίμaσιν' ε1πεν
προς τον έστώτα έκατόvταρχοv ό Παυλος, Εί avθρωπον 'Ρω
μαίοv καi άκατάκριτον εξεστιv ύμίν μαστίζειν; 26 άκούσας
δΕ: ό έκατοvτάρχης προσελθών τφ χιλιάρχφ άπήγγειλεv λέγων,

Τί 3 μέλλεις ποιεlν; ό γaρ aνθρωπος α&τος 'Ρωμαίός έστιν.

27 προσελθώv δΕ: ό χιλίαρχος εiπεν αύτφ, Λέγε μοι, συ 'Ρωμαίος
εi; ό δΕ: Εφη, Ναί. 28 άπεκρίθη δΕ: ό χιλίαρχος, 'Εγώ πολλού
κεφαλαίου τfiv πολιτείαν ταύτην έκτησάμην. ό δΕ: ΠαίJλος Εφη,
'26{Α}Τί1.\"ΝΑΒCΕΨ3336181307610614945* 1175* 1678
1739 2344 it·"·'·'''"'' •"·'"·" νg syr•" cop"" ann geo // "Όρα τί D 453 945' 1175'
1409 1891 (2464 βλέπε τί) B)•z [L Ρ] / 1178 it•;•·• νg'"' cop~ eth slaν

Chrysostom

ΒΤΙ

18 Ac 9.29-30 19 f:yr:, ημην φυλα,·ίζωv ... έπί σέ Ac 8λ 22.4-5: 26.9-11 20 Ac 7.58:
21 έ:-ιό, rίς ί'~νη ... σε Ac 9. 15: 13.2: G• 2.7-9 22 έπfιραν ... ζfιν Ac 21 .36 25 Εί ...
μαστίζrιν Ac 16.37: 23.27
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22.29-23.9

Έγώ δε κα1 γεγέννημαι. 29 εύθέως ο-δν άπέστησαν άπ' αύτου
ο\ μέλλοντες αύτον άνετάζειν, και ό χιλίαρχος δε έφοβήθη
έπιγνους οτι 'Ρωμαϊός έστιν και οτι αύτον ΤΊν δεδεκώς.
Paul before the Council

30 Tfl δε έπαύριον βουλόμενος γvωναι το άσφαλές, το τί
κατηγορεϊται ύπο των 'Ιουδαίων, Ε:λυσεν αύτον κα1. έκέλευσεν
συνελθειν τους άρχιερείς κ:α1. παν το συνέδριον, κ:α1. καταγαγών
τον Παυλον Ε:στησεν είς αύτούς.

23

άτενίσας δε ό Παυλος τφ συνεδρίφ εiπεν, 'Α νδρες άδελφοί,

έγώ πάστ~ συνειδήσει άγαθft πεπολίτευμαι τφ θεφ aχρι ταύτης
της ήμέρας. 2 ό δε άρχιερευς Άνανίας έπέταξεν τοις παρε
στωσιν αύτφ τύπτειν α-Uτου το στόμα. 3 τότε ό Παυλος προς

αύτον εiπεν, Τύπτειν σε μέλλει ό θεός, τοϊχε κεκονιαμένε· κ:α1. συ
κάθη κρίνων με κατa τον νόμον και παρανομων κελεύεις με
τύπτεσθαι; 4 οί δε παρεστ&τες ε'tπαν, Τον άρχιερέα του θεου
λοιδορείς; 5 liφη τε ό Πα\:ιλος, Ούκ: nδειν, άδελφοί, οτι έστ1.ν
άρχιερεύς γέγραπται γaρ οτι 'Άρχοντα του λαοί) σου ούκ έρεiς
κακrος.

6 Γνους δε ό Παυλος οτι το εν μέρος έστ1.ν Σαδδουκαίων το δε
Ιiτερον Φαρισαίων εκραζεν έν τφ συνεδρίφ, 'Ανδρες άδελφοί,
έγώ Φαρισαίός είμι, υίος Φαρισαίων, περ1. έλπίδος και άνα
στάσεως νεκρων [έγώ] κρίνομαι. 7 τουτο δε α-Uτου εiπόντος
έγένετο στάσις των Φαρισαίων και Σαδδουκαίων κα1. έσχίσθη το

πλfιθος.

8 Σαδδουκ:αϊοι μεν γaρ λέγουσιν μη εiναι άνάστασιν

μήτε aγγελον μήτε πνευμα, Φαρισαi:οι δε όμολογουσιν τa
άμφότερα. 9 έγένετο δε κ:ραυγi~ μεγάλη, και άναστάντες τινες
τ&ν γραμματέων του μέρους των Φαρισαίων διεμάχοντο λέγον
τες, Ούδεν κ:ακ:ον εύρίσκομεν έν τφ άνθρώπφ τούτψ εi δε

29 ό
23.1

χιλίαρχος

... έστιν Ac Ι 6.3Η
... ήμέρας Αι- 24.16 2-3 Jn 18.22-23 3 τοίχε κεκονιαμένε Eze 13.10-15 σύ ...
τύπτεσθαι Lν 19.15 5 'Άρχοντα ... κακώς Εχ 22.28 6 Ac 4.2 έγώ ... Φαρισαίων Ac 26.5;
Php 3.5 περί ... κρίνομαι Ac 24.15. 21 8 Σαδδουκαίοι ... πνεϋμα Μι 22.23 9 Ούδέν κακον
· .. τούτφ Lk 23.4. 14. 22: Jn 18.38: 19.4. 6: Ac 25.25
i:γiJJ
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πνευμα έλάλησεν αύτφ η aγγελος;•

10 Πολλης δf. γινομένης
στάσεως φοβηθε1.ς ό χιλίαρχος μη διασπασθft ό Παυλος ύπ'
αύτ&ν έκέλευσεν το στράτευμα καταβaν άρπάσαι αύτον έ~<:.
μέσου αύτ&ν aγειν τε είς τi~ν παρεμβολήν.

11

Tn δf. έπιούσn νυκτ1. έπιστaς αύτφ ό κύριος εiπεν, Θάρσει·

ώς γaρ διεμαρτύρω τα περ1. έμου είς 'Ιερουσαλήμ, οϋτως σε δεi
κα1. εiς 'Ρώμην μαρτυρf~σαι.
The Plot against Paul's Life

12 Γενομένης δf. ήμέρας ποιήσαντες συστροφf~ν οί Ίουδαiοιι
άνεθεμάτισαν έαυτούς λέγοντες μήτε φαγε'iν μήτε πιε'iν εως o-b
άποκτείνωσιν τον Παυλον.

13 lΊσαν δf. πλείους τεσσεράκοντα

οί ταύτην τ\~ν συνωμοσίαν ποιησάμενοι,

14 ο'ίτινες προσελ

θόντες το'iς άρχιερεi>σιν κα1. το'iς πρεσβυτέροις εiπαν, Άναθέ
ματι άνεθεματίσαμεν έαυτούς μηδενος γεύσασθαι εως o-b
άποκτείνωμεν τον Παυλον. 15 νυν ο-Ον ύμε'iς έμφανίσατε τφ
χιλιάρχφ σύν τφ συνεδρίφ οπως καταγάγn αύτον είς ύμaς ώς
μέλλοντας διαγινώσκειν άκριβέστερον τa περt αύτου· ήμεiς δf.
προ του έγγίσαι αύτον ετοιμοί έσμεν του άνελε'iν αύτόν.

16 Άκούσας δf. ό υίος τfις άδελφης Παύλου τi~ν ένέδραν,
παραγενόμενος και εiσελθών εiς τi~ν παρεμβολf~ν aπήγγειλεν
τφ Παύλφ. 17 προσκαλεσάμενος δf. ό Παυλος ifνα τ&ν έκα
τονταρχ&ν εφη, Τον νεανίαν τουτον aπάγαγε προς τον χιλίαρ
χον' Εχει γaρ άπαγγε'iλαί τι αύτφ.

18 ό μf.ν ο-Ον παραλαβών

αύτον ηγαγεν προς τον χιλίαρχον και φησίν, Ό δέσμιος Παυλος

<J) 74 Ν Α Β C Ε (Ψ 614 οί Ίουδαϊοι
33 36 81 181 307 453 610 945 1175 1678 1739 1891 2344
2464 / 1178 it' cop"" arm eth geo (Chrysostom) // τινες τ&ν 'Ιουδαίων συστρο
φήν 1409 Β}'Ζ [(Lσυστροφήν τινες) Ρ] (it"·'·•'m,;μ,,h.ω.w νg) (syr') (cop"""')
slav LB DHH // ... ] βοήθειαν συστραφέντες τινές τ&ν 'Ιουδαίων <p•R
1

12

{Β} συστροφi]ν οί "Ιουδαίοι

συστροφήν)

"9

Stateιnent:

GNB REB EU LB

ΒΤΙ

DHH // Dash: WH // Dit'ferent text: AD TR

11 Tji δέ έπιούσn ... Θάρσει Ac 18.9 ό>ς ... μαρτυρfiσαι Ac 19.21; 27.24; 28.16, 23
14-15 Ac 25.3
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23.19-JO

rcροσκαλεσάμενός με ήρώτησεν τουτον τον νεανίσκον άγαγείν
rcρος σε εχσντά τι λαλησαί σοι. 19 έπιλαβόμενος δε της χειρος

αύτου ό χιλίαρχος καl. άναχωρήσας κατ' iδίαν έπυνθάνετο, Τί

έστιν ο εχεις άπαγγείλαί μοι; 20 εtπεν δε οτι Οί 'Ιουδαίοι
συνέθεντο του έρωτησαί σε οπως α-Uριον τον Παυλον καταγάΎΙlς
είς το συνέδριον ώς μέλλον τι άκριβέστερον πυνθάνεσθαι περl.

αύτου. 21 συ ο-δν μη πεισθftς αύτοίς ένεδρεύουσιν γaρ α\Jτον
έξ αυτων aνδρες πλείους τεσσεράκοντα, οϊτινες άνεθεμάτισαν

έαυτους μήτε φαγε'iν μήτε πιε'iν ίiως οfι άνέλωσιν αύτόν, κα1. νυν
εiσιν ετοιμοι προσδεχόμενοι τΤ~ν άπο σου έπαγγελίαν. 22 ό μεν
συν χιλίαρχος άπέλυσεν τον νεανίσκον παpαγγείλας μηδεν1.
έκλαλησαι οτι ταυτα ένεφάνισας πρός με.
Paul Sent to Felix the Goνemor

23 Καl προσκαλεσάμενος δύο [τινιΧς] των έκατονταρχών
εtπεν, Έτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους, οπως πορευθrοσιν
εως Καισαρείας, καl ίππείς έβδομήκοντα καl δεξιολάβους
διακοσίους άπο τρίτης ωρας της νυκτός, 24 κτήνη τε παρα
στflσαι 'ίνα έπιβιβάσαντες τον Παυλον διασώσωσιν προς Φή
λικα τον ήγεμόνα, 25 γράψας έπιστολΤ~ν εχουσαν τον τύπον
τουτον· 26 Κλαύδιος Λυσίας τφ κρατίστφ ήγεμόνι Φήλικι
χαίpειν. 27 Τον aνδρα το\>τον συλλημφθέντα ύπο τών 'Ιου
δαίων καt μέλλοντα aναιρε'iσθαι ύπ' αύτών έπιστaς συν τφ
στpατεύματι έξειλάμην μαθών οτι 'Ρωμαίός έστιν. 28 βουλό
μενός τε έπιγνώναι τΤ~ν αί τίαν δι' ilν ένεκάλουν αύτφ, κατή
γαγον εiς το συνέδριον α\Jτών 29 ον εfιρον έγκαλούμενον περt
ζητημάτων του νόμου α\Jτών 2 , μηδεν δε aξιον θανάτου η δεσμrον
εχοντα εγκλημα 2 • 30 μηνυθείσης δέ μοι έπιβουλης είς τον

29 {Α} αύτ&ν ... εχοντα εγκλημα 'J)' 4 ΝΑ Β (Ε Ψ 1409 Εγκλημα eχοντα)
33 36 81 181 307 453 6109451175 1678 1739 189123442464 B)'z [(L Ρ
Εγκλημα eχοντα)] 11178 it"'·'·''m.1<1.p.ph.co.• νg syr" cσp~- 00 ami eth geo slav'm''
2

27 Τόν . . . έξειλάμην Ac 21.30-33 μαθών . . . έστιν Ac 22.27
28 Ac 22.30
29 Ac IR.14-15; 25.18-19 έγκαλούμενον ... αύτrον Ac23.6 μηδl:ν ... Εγκλημα Ac23.9;
26.31; 2!!.18
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&νδρα εσεσθαι έξαυτi'\ς 3 επεμψα προς σε παραyyείλας κα\. το'iς
κατηγόροις λέγειν [τι'χ.] προς αύτον έπ\. σου. 4

31 Οί μεν ο-\)ν στρατι&ται κατα το διατεταγμένον αύτοις
άναλαβόντες τον Παυλον ilγαγον διι'χ. νυκτος είς την Ά ντιπα

τρίδα, 32 τn δε έπαύριον έάσαντες τους ίππεις άπέρχεσθαι
συν αύτφ ύπέστρεψαν εiς τi~ν παρεμβολήν· 33 ο'ίτινες εiσελ
θόντες εiς τi~ν Καισάρειαν καl. άναδόντες τi~ν έπιστολi~ν τό':ι

ήγεμόνι παρέστησαν κα\. τον Παυλον αύτίρ. 34 άναγvους δk
καl. έπερωτήσας έκ ποίας έπαρχείας έστίν, καl. πυθόμενος οτι
άπο Κιλικίας, 35 Διακούσομαί σου, Εφη, οταν καl. οί κατήγο
ροί σου παραγένωνται· κελεύσας έν τφ πραιτωρίφ του Ήρφδου
φυλάσσεσθαι αύτόν.
The Case against Paul

24

Μετι'χ. δε πέντε ήμέρας κατέβη ό άρχιερευς Άνανίας μετa

πρεσβυτέρων τιν&ν καl. pήτορος Τερτύλλου τινός, οϊτινες ένε
φάνισαν τφ ήγεμόνι κατα του Παύλου. 2 κληθέντος δε αύτο-U
ilρξατο κατηγορε"iν ό Τέρτυλλος λέγων, Πολλης είρήνης τυγχά
νοντες δια σου καl. διορθωμάτων γινομένων τφ εθνει τούτφ διa
της σi'\ς προνοίας; 3 πάντη τε καl. πανταχουb άποδεχόμεθα,
κράτιστε Φηλιξ, μετα πάσης εύχαριστίας. 4 ϊνα δε μη έπ\.
(Chrysostom) // αύτων Μωϋσέως κα\ Ίησου τινος ... ϊyκλημα ίίχοντα έξήγα
γον αύτον μόλις ήi βίςι (~'""d artested οιι/γ first part) 614 (it''') (syr""'')
1
74
· 30 {Β} ίίσεσθαι έξαυτiΊς ~.\
Β Ψ 36 307 453 610 614 1678 2464 copbσ //
ίiσεσθαι έξ αύτi!Jν Ν Α Ε (33 2344 εiς τον iiνδρα afteι- ίίσεσθαι) 81 181 1175
1739 1891 it""' 1' 1 ιdemJ. '· 1'''· r~'"'"' (νg) syr" aπn // μέλλειν iίσεσθαι έξ αύτiίΊν
945 11 μέλλειν iίσεσθαι ύπο των 'Ιουδαίων, έξαυτiΊς (1409 οnιίι μέλλειν) Byz
Ρ]

11178 (it•'•) (syfi') cop"' (eth) slaν (Chrysostom) (DHH)
30 {Β} σου. Α Β 33 2344 it' ,,....•h.m νgww '' cop'"'"' //σου. ίίρρωσο. Ν Ε Ψ
36 (81 οnιίι έπί σου) 181307453 610 614 945 1175 1409 1678 1739 1891
2464 B_yzP' [L] 1 1178 it'" ύcn"' • vg'' syf1'· h aπη eth geo slav Chrysostom // σοίί.
[L

4

ίiρρωσθε. Βγz'' [Ρ]

"2 ΝΟ C: TR WH REB NBS"''
30 παραγγείλας ...
24. 1 Ac 25.2

σοi:ι

ΤΟΒ"'

Ac 24.5-8: 25.5

h

3 C: TR REB NBSm• TOBm<
34

πuθόμεvος

...

Κ1λ1κίας

Ac 22.3
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24.5-16

τιλειόν σε έγκόπτω, παρακαλώ άκοίJσαί σε ήμών συντόμως τil σ11
έτιιεικείι;χ. 5 εύρόντες γaρ τον &νδρα τούτον λοιμον καl. κι

νούντα στάσεις πaσιν τοις Ίουδαίοις τοις κατa τi~ν οίκουμένην
τιρωτοστάτην τε της τών Ναζωραίων αίρέσεως, 6 ος και το
ίερον έπείρασεν βεβηλ&σαι ον και έκρατήσαμεν' ι 8 παρ. ot

δυνήσn αύτος άνακρίνας περι πάντων τούτων έπιγνώναι <i:iν
ήμεις κατηγοροίJμεν αύτοίJ. 9 συνεπέθεντο δΕ: καl οί Ίουδαιοι
φάσκοντες ταίJτα οϋτως ί:'χειν.
Paul Defends Himself before Felix

10 Άπεκρίθη τε ό ΠαίJλος νεύσαντος αύτφ του ηγεμόνος
λέγειν, 'Εκ πολλών έτών οντα σε κριτi~ν τφ εθνει τούτφ έπι
στάμενος εύθύμως τa περl. έμαυτοίJ άπολογοίJμαι, 11 δυναμέ
νου σου έπιγν&ναι οτι' ού πλείους είσίν μοι ήμέραι δώδεκα άφ'

fις άνέβην προσκυνήσων είς 'Ιερουσαλήμ. 12 και ο-Uτε έν τφ
ίερφ εi'>ρόν με πρός τινα διαλεγόμενον η έπίστασιν ποιοίJντα
οχλου ο-Uτε έν ταις συναγωγαις ο-Uτε κατa τi~ν πόλιν, 13 ούδΕ:

παραστησαι δύνανταί σοι περι ών νυνι κατηγορούσίν μου.
14 ομολογώ δε τουτό σοι οτι κατa τi~ν όδον ΤΊν λέγουσιν αϊρεσιν,
οϋτως λατρεύω τφ πατρφφ θεφ πιστεύων πασιν τοις κατa τον
νόμον και τοις. έν τοις προφήταις γεγραμμένοις, 15 έλπίδα

εχων είς τον θεον ΤΊν και αύτοι οf>τοι προσδέχονται, άνάστασιν
μέλλειν εσεσθαι δικαίων τε καl. άδίκων.

16 έν τούτφ κα1. αύτος

6-8 {Β} έκρατήσαμεν, Ι}.\' 4 ΝΑ Β 81 1175 Byz" [L Ρ] 11178 iιr·' νg•• ''
cop'"· "" geo // έκρατήσαμεν καί κατa τον ήμέτερον νόμον ήθελήσαμεν κρ\ναι.
7 παρελθών δέ Λυσίας ό χιλίαρχος μετa πολλής βiας έκ τ&ν χειρ&ν ήμ&ν
άπήγαγε. 8 κελεύσας τοuς κατηγόρους αύτοu ερχεσθαι επί σέ. <~vith minor
νaι·iαιιίs) Ε Ψ 33 36 181 307 453 610 614 945 1409 1678 1739 1891 2344
2464 By·z11ι ic•ΙΓ, c. di;:n1. ι:. pί~. ρ2. pl1. Γιl, 'λ vg1.·I syrr· h aπη eth slav Chryso.stom~ mssacc. ω Oede
1

[ΒΤΙ]

' 11 Causal: WH
5 rίιρόντες . οίκουμένην Ac 17.6 τijς ... αίρέσεως Ac 24.14 6 ος . βεβηλώσαι
Ac 2 Ι .28 ον καί έκρατήσαμεν Ac 2 Ι .30 11 ού . . . 'Ιερουσαλήμ Ac 21. 17 άνέβηv ...
'Ιερουσαλήμ Ac 8.27 14 κατiχ τήν
θεif> Ac 24.5
15 Dn 12.2: Jn 5.28-29: Ac 23.6
16 Ac 23.Ι
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άσκι:Ο άπρόσκοπον συνείδησιν rχειν προς τον θεον και τους
άνθρώπους διa παντός. 17 δι' έτι:Ον δε πλειόνων έλεημοσύνας

ποιήσων είς το εθνος μου παρεγενόμην και προσφοράς,

18 έν

αiς εi>ρόν με ήγνισμένον έν τφ ίερφ ού μετa οχλου ούδε μετa
θορύβου, 19 τινες δε άπο της Άσίας Ίουδα1οι, οϋς εδει έπ1. σου
παρε1ναι καl. κατηγορείν εϊ τι Εχοιεν προς έμέ. 20 η αύτο1. ο-f>τοι
είπάτωσαν τί ε.f>ρον άδίκημα2 στάντος μου έπι του συνεδρίου,

21 η περι μιaς ταύτης φωνης ~ς έκέκραξα έν αύτοις έστώς οτι
Περι άναστάσεως νεκρι:Ον έγώ κρίνομαι σήμερον έφ' ύμι:Ον.

22 Άνεβάλετο δε αύτους ό Φηλιξ, άκριβέστερον είδώς τa
περι της όδου εϊπας, 'Όταν Λυσίας ό χιλίαρχος καταβn, δια
γνώσομαι τa καθ' ύμaς 23 διαταξάμενος τφ έκατοντάρχn
τηρε1σθαι αύτον εχειν τε aνεσιν καl. μηδένα κωλύειν των ίδίων
αύτου ύπηρετειν αύτφ.
Paul Held

24

ίη

Custody

Μετa δε ήμέρας τινaς παραγενόμενος ό Φηλιξ συν

Δρουσίλλη τn ίδίct γυναικι οϋση 'Ιουδαίc.-ι μετεπέμψατο τον
Πα\Jλον και ilκουσεν αύτου περl. της είς Χριστον Ίησουν 3
πίστεως.

25 διαλεγομένου δε αύτου περι δικαιοσύνης κα1
έγκρατείας και του κρίματος του μέλλοντος, rμφοβος γενόμενος
ό Φηλιξ άπεκρίθη, Το νυν εχον πορεύου, καιρον δε μεταλαβών
μετακαλέσομαί σε, 26 aμα και έλπίζων οτι χρήματα δοθήσε~
ται αύτφ ύπο του Παύλου· διο και πυκνότερον αύτον μετα
πεμπόμενος ώμίλει αύτφ.
2 20 {Β} εbρον άδίκημα ~ 74 Ν Α Β 33 81 181 1175 2344 cop" // εbρον έν
έμο1. άδίκημα C Ε Ψ 36 307 453 610 614 (945 1739 1891 άδίκημα έν έμοί)

1409 1678 2464 By::. [L

Ρ] Ι

1 178 it"'· '· <km. e. ι,.,ι. Ρ· ""· m. w vg syr" • cop""

aπn

geo

slav Chrysostom BJ ΒΤΙ DHH
3 24 {Β} Χριστον Ίησοί'Jν ~ 74 Ν* (Β ΊησοίJ) Ε (Ψ τον Χριστον Ίησοί'Jν) 33
36 81 181 307 453 610 945 1175 1409 1678 1739 1891 Byz"' [L] [ 1178 it"'· 1')·
<lcm.e.gig.(p).(ph),(m).>-'' vg(w•.,Ι) syr1' cop';'m'"'" aπn'm"I (eth) geo Chrysostom //Χριστόν
Ν' Α C•id 614 2344 2464 Byz!" [Ρ] syr" cop"m" slav ΒΤΙ?

17 Ac 11.29-30; Ro 15.25-26; Ga 2.10
18-19 έν αίς
'Ιουδαίοι
21Ac23.6;24.15 23 Ac27.3; 28.16. 30 25 περ\ ... μέλλοντοςJn 16.8

Ac 21.26-27
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27

24.21-25.ιο

Διετίας δe πληρωθείσης Ελαβεν διάδοχον ό Φηλιξ Πόρ

κιον Φηστον, θέλων τε χάριτα καταθέσθαι τοις 'Ιουδαίοις ό
ΦΤΊλιξ κατέλιπεν τον Παίιλον δεδεμένον 4 •
Paul Appeals to Caesar

25

Φηστος ο.Ον έπιβ.Χς τfl έπαρχεί~ μετ.Χ τρεις ήμέρας άνέβη

είς 'Ιεροσόλυμα άπο Καισαρείας, 2 ένεφάνισάν τε αύτφ οί
άρχιερεις καl. οί πρmτοι των 'Ιουδαίων κατ.Χ του Παύλου καl.
παρεκάλουν αύτον 3 αίτούμενοι χάριν κατ' αύτου οπως με
ταπέμψηται αύτον είς 'Ιερουσαλήμ, ένέδραν ποιοί:ιντες άνελειν

αύτον κατ.Χ τΤ~ν όδόν. 4 ό μeν ο.Ον Φηστος άπεκρίθη τηρε"iσθαι
τον Παυλον είς Καισάρειαν, έαυτον δe μέλλειν έν τάχει

έκπορεύεσθαι· 5 Οί ο.Ον έν ύμi:ν, φησίν, δυνατοl. συγκαταβάν
τες εϊ τί έστιν έν τφ άνδρl. &.τοπον ιcατηγορείτωσαν αύτου.
6 Διατρίψας δe έν αύτο"iς ήμέρας ού πλείους όκτώ η δέκα,
καταβ.Χς είς Καισάρειαν, τfl έπαύριον καθίσας έπl. του βήματος
έκέλευσεν τον Παίιλον άχθηναι. 7 παραγενομένου δi: αύτου
περιέστησαν αύτον οί άπο 'Ιεροσολύμων καταβεβηκότες Ίου
δαi:οι πολλλ καl βαρέα αίτιώματα καταφέροντες α ούκ ϊσχυον
άποδε"iξαι, 8 του Παύλου άπολογουμένου οτι Οϋτε είς τον
νόμον τrον 'Ιουδαίων ο-Uτε είς το ίερον ο-Uτε είς Καίσαρά τι
ημαρτον. 9 ό ΦΤΊστος δe θέλων το"iς 'Ιουδαίοις χάριν καταθέ

σθαι άποκριθεl.ς τφ Παύλφ εtπεν, Θέλεις είς 'Ιεροσόλυμα
άναβ.Χς έκε"i περl τούτων κριθηναι έπ' έμου; 10 εtπεν δe ό
Πα:Uλος, Έπl. του βήματος Καίσαρος έστώς είμι, οiι με δει

4
27 {Α} θέλων τε χάριτα καταθέσθαι το"iς 'Ιουδαίοις ό Φfiλιξ κατέλιπεν
τον Παίιλον δεδεμένον (11ιίιh nιίιιοr vαι·ίaιιts) ςp 1 • Κ Α Β C Ε Ψ 33 36 81 181
307 453 610 945 1175 1409 1678 1739 1891 2344 2464 Byz [L Ρ] 11178

it"'·'·"""'·'·gig.p.ph.m.,.w νg

syr"·h·P' 1 cop'""°

aπn

eth geo

slaν

Chrysostom 11 τον

Παuλον εϊασεν έν τηρήσει διά Δρουσίλλαν θέλων δε χάριν

δε

... δεδεμένον

614 syr'"""
27 θέλων .. Ίουδαίοις Ac 25.9
25.2 έvεφάvισαν ... Παύλου Ac 24.1: 25. 15
3 Ac 23.15
5 Ac 23.30
6 ήi ...
άχθftvαι Ac 25.17
7 πολλa . .. καταφέροvτες Ac 24.5-6 ίί . .. άποδεiξα1 Ac 24.13
9 θέλων ... καταθέσθαι Ac 24.27
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κρίνεσθαι. Ίουδαίους ούδεν fιδίκησα ώς και συ κάλλιον έπι

γινώσκεις.

11 εi μεν ο.Ον άδικ& κα\. Ο:ξιον θανάτου πέ~;ραχά τι,

ού παραιτουμαι το άποθανε'\ν· εί δε ούδέν έστιν ών ο-Lτοι
κατηγοροlισίν μου, ούδείς με δύναται αύτοίς χαρίσασθαι·

Καίσαρα έπικαλουμαι. 12 τότε ό ΦΤιστος συλλαλήσας μετa
του συμβουλίου άπεκρίθη, Καίσαρα έπικέκλησαι, έπι Καίσαρα
πορευστ~.

Paul Brought before

Agήppa

and Bemice

13 Ήμερ&ν δε διαγενομένων τιν&ν Άγρίππας ό βασιλευς και
Βερνίκη κατήντησαν είς Καισάρειαν άσπασάμενοι τον Φflστον.
14 ώς δε πλείους ήμέρας διέτριβον έκεί, ό Φfιστος τφ βασιλεί
άνέθετο τά κατά τον Πα\ιλον λέγων, Άνήρ τίς έστιν καταλε
λειμμένος ύπο Φήλικος δέσμιος,

15 περt o-L γενομένου μου είς

'Ιεροσόλυμα ένεφάνισαν οί άρχιερείς και οί πρεσβύτεροι τ&ν
'Ιουδαίων αίτούμενοι κατ· αύτου καταδίκην. 16 προς οϋς
άπεκρίθην οτι ούκ ίίστιν ίίθος 'Ρωμαίοις χαρίζεσθαί τινα
&νθρωπον πριν η ό κατηγορούμενος κατά πρόσωπον rχοι τους
κατηγόρους τόπον τε άπολογίας λάβοι περ1. του έγκλήματος.

17 συνελθόντων ο.Ον [αύτ&ν] ένθάδε άναβολΤ~ν μηδεμίαν
ποιησάμενος τn έξης κ:αθίσας έπ1. του βήματος έκέλευσα άχθη
ναι τον Ο:νδρα· 18 περ1. o-L σταθέντες οί κατήγοροι ούδεμίαν

αίτίαν ίίφερον ών έγώ ύπενόουν πονηρίί>ν 1 , 19 ζητήματα δέ
τινα περι της ίδίας δεισιδαιμονίας εiχον προς αύτον και περί
τινος Ίησου τεθνηκ:ότος ον rφασκεν ό Παυλος ζf]ν. 20 άπο·
ρούμενος δε έγώ τΤ~ν περ1. τούτων ζήτησιν ίίλεγον εί βούλοιτο
πορεύεσθαι είς 'Ιεροσόλυμα κάκε'\ κρίνεσθαι περ1. τούτων.
21 του δε Παύλου έπικαλεσαμένου τηρηθηναι αύτον είς τΤ~ν
1 18 {C} πονηρών Ν' 8 Ε 81 1409 2344"• ίι' syr''"' // πονηράν ςp 74 Α C* Ψ
33'"1 36 181307453 610 614 945 1175 1678"· 1739 189124641598 it("'~~
<demJ.,,,.,ι•J.ph.<roJ vg'''"'' syrJ·h eth geo //πονηρά Ν* C 2 itw νg"" // οιιιίt Byz [L Ρ] Lect
aπn slaν

Chrysostom 8Tl'J

14 ί\νήρ ... δέσμιος Ac24.27
15 γενομένου ... 'Ιουδαίων Ac25.l-2
17 Ac25.6
20 ί'λεγον
τούτων Ac 25.9
18-19 περί oL ... προς αύτόν Ac 18.14-15; 23.29
21Ac25.11-12
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25.22-26.6

του Σεβαστου διάγνωσιν, έκέλευσα τηρε'iσθαι αύτον ifως oL
άvαπέμψω αύτον προς Καίσαρα. 22 Άγρίππας δε προς τον
Φήστον, Έβουλόμην καl. αύτος του άνθρώπου άκουσαι. Αϋριον,
φησίν, άκούσn αύτου.

23 ΤΊ1 o;)v έπαύριον έλθόντος του Άγρίππα καl. τfjς Βερνίκης
μετa πολλfjς φαντασίας και είσελθόντων είς το άκροατήριον
σύν τε χιλιάρχοις κα1. άνδράσιν το'iς κατ' έξοχηv τfjς πόλεως καt
κελεύσαντος του Φήστου iiχθη ό Παυλος. 24 καί φησιν ό
ΦΤjστος, Άγρίππα βασιλευ κα\. πάντες οί συμπαρόντες ήμ'iν

αvδρες, θεωρε'iτε τουτοv περ\. oL aπαv το πλfjθος των 'Ιουδαίων
ένέτυχόν μοι ΕΥ τε Ίεροσολύμοις καl. έvθάδε βοώντες μη δε'iν
αύτον ζην μηκέτι. 25 έγώ δε κατελαβόμην μηδεv &.ξιον αύτον
θανάτου πεπραχέναι, αύτου δε τούτου έπικαλεσαμένου τον

Σεβαστον Εκρινα πέμπειν.

26 περl. oL άσφαλές τι γράψαι τφ

κυρίφ ούκ Εχω, διο προήγαγον αύτον έφ' ύμων καl. μάλιστα έπl.
σου, βασιλευ Άγρίππα, οπως τfjς άνακρίσεως γενομένης σχώ τί
γράψω· 27 &.λογον γάρ μοι δοκε'i πέμποντα δέσμιον μη καt τaς
κατ' αυτου αίτίας σημaναι.
Paul Defends Himse\t· before Agrippa

Άγρίππας δε προς τον ΠαίJλον Εφη, Έπιτρέπεταί σοι περl.

26

σεαυτοίJ λέγειν. τότε ό ΠαίJλος έκτείνας τfiv χε'iρα άπελογε'iτο,

2 Περl. πάντων ών έγκαλοίJμαι ύπο 'Ιουδαίων, βασιλευ Άγρίππα,
ηγημαι έμαυτον μακάριον έπ1. σου μέλλων σήμερον άπολογε'i
σθαι 3 μάλιστα γνώστην οντα σε πάντων τών κατa 'Ιουδαίους
έθωv τε κα1. ζητημάτων, διο δέομαι μακροθύμως άκουσαί μου.

4 Τfιν μεν o;)v βίωσίν μου [την] έκ νεότητος την άπ· άρχfjς
γενομένην έν τφ Εθνει μου ΕΥ τε Ίεροσολύμοις ισασιν πάντες [οί]
Ίουδα'iοι 5 προγινώσκοντές με &.νωθεν, έaν θέλωσιν μαρτυ
ρεΊν, οτι κατa την άκριβεστάτην αϊρεσιν τfjς ήμετέρας θρη
σκείας Εζησα ΦαρισαΊος. 6 καl. νυν έπ. έλπίδι τfjς εiς το-Uς
πατέρας ήμωv έπαγγελίας γενομένης ύπο του θεου εστηκα

22

Έβουλόμηv

..

άκοϋσαι

Lk 23.8

23 Mt 10.18; Mk 13.9; Lk 21.12

ivθάδε Ac 25.2. 7. 15 βοο>ντες ... μηκέτι Ac 22.22

26.5

κατ&

...

Φαρισαίος

Php 3.5-6

6 Ac 23.6: 24.15. 21; 28.20

24

τοϋτοv.
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είς 11ν το δωδεκάφυλον ήμών έν έκτενείι;ι νύκτα

και ημεραν λατρευον έλπίζει καταντflσαι, περ\. ~ς έλπίδος
έγκαλουμαι ύπο 'Ιουδαίων, βασιλευ. 8 τί απιστον κρίνεται
παρ' ύμιν εί ό θεος νειφους έγείρει; 9 έγώ μεν ο-όν iίδοξα
έμαυτίρ προς το ονομα Ίησου του Ναζωραίου δε'iν πολλλ
έναντία πρaξαι, 10 ο καl. έποίησα έν Ίεροσολύμοις, κ:α1.
πολλούς τε τών άγίων έγώ έν φυλακα'iς κατέκλεισα την παρ(ι
τών άρχιερέων έξουσίαν λαβών άναιρουμένων τε αύτών κατή
νεγκα ψf\φον. 11 καl. κ:ατα πάσας τας συναγωγας πολλάκις
τιμωρών αύτους ήνάγκαζον βλασφημε'iν περισσώς τε έμμαινό
μενος αύτο'iς έδίωκον εως καl. είς τας iίξω πόλεις.
Paul Tells of His
(Αc9.Ι-19;

Conνersion

22.6-16)

12 Έν οtς πορευόμενος είς την Δαμασκον μετ' έξουσίας κα1.
έπιτροπf\ς της των άρχιερέων

13 ήμέρας μέσης κατα την όδον
εlδον, βασιλευ, ούρανόθεν ύπερ την λαμπρότητα του ήλίου
περιλάμψαν με φώς καt τους συν έμο1. πορευομένους. 14 πάν
των τε καταπεσόντων ήμών είς την -yίlν ilκουσα φωνην λέγουσαν

πρός με τn Έβρα.ίδι διαλέκτφ, Σαουλ Σαούλ, τί με διώκεις;
σκληρόν σοι προς κέντρα λακ:τίζειν. 15 έγώ δε εlπα, Τίς ε'ί,
κύριε; ό δε κύριος εlπεν, 'Εγώ είμι Ίησους ον σ-U διώκεις.

16 άλλ' άνάστηθι κα1. στf\θι έπ1. τους πόδας σου· είς το-Uτο
γαρ ώφθην σοι, προχειρίσασθαί σε ύπηρέτην κ:αl. μάρτυρα cbν τε
εlδές [με] 1 cbν τε όφθήσομαί σοι, 17 έξαιρούμενός σε έκ: τού
λαου κ:α1. έκ: τών έθνών είς οϋς έγώ άποστέλλω σε 18 άνοιξαι
όφθαλμους α-Uτών, του έπιστρέψαι άπο σκότους είς φώς κα1. τf\ς

1 16 {C} με Β c·v;d 614 945 1175 1739 1891 2464 /60 syr<"" cop"' anη eth
geo Ambrose Augustine // οmίι 'i.\7 4 ΝΑ C 2 Ε Ψ 096 36 81 181 307 453 610
1409 1678 2344 Βγz [L Ρ] Lect it"·-. J<m. '· '''·"" "' • vg cop"" slav Chrysostom EU
ΒΤΙ

9-11 Ac 8.3; 22.4-5
16 στίjθι ... σου Eze 2.1
17 έξαιρούμενος ...
... άποστέλλω σε Jr 1. 7 18 άνοίξαι ... αύτών ls 35.5; 42. 7; 61.1 LXX
φώς 1<42.16 τίjς .. Σατανίi Eph2.2; Col 1.13
είς

έθνών

1Chr16.35
...

τοϋ έπιστρέψαι

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

493

26. 19-29

έξουσίας του Σατανά έπ1. τον θεόν, του λαβείν αύτοi>ς 0.φεσιν
άμαρτιών καl. κλfjρον έν τοίς ήγιασμένοις πίστει τn είς έμέ.
Paul"s Testimony

το

Jews and Genti\es

19 'Όθεν, βασιλευ Άγρίππα, ούκ έγενόμην άπειθΤ,ς τft ούρα
νίφ όπτασίςχ 20 άλλa τοίς έν Δαμασκφ πρώτόν τε κα1. Ίερο
σολύμοις, πaσάν τε τl~ν χώραν της 'Ιουδαίας κα1. τοίς (θνεσιν
άπήγγελλον μετανοείν καl. έπιστρέφειν έπ1. τον θεόν, 0.ξια τfjς
μετανοίας ίίργα πράσσοντας. 21 ενεκα τούτων με 'Ιουδαίοι
συλλαβόμενοι [οντα] έν τφ ίερφ έπειρώντο διαχειρίσασθαι.
22 έπικουρίας συν τυχών τfjς άπο του θεου Ο.χρι της ήμέρας
ταύτης εστηκα μαρτυρόμενος μικρφ τε κα1. μεγάλφ ούδΕ:ν έκτος

λέγων ών τε οί προφfjται έλάλησαν μελλόντων γίνεσθαι κα1.
Μωϋσfjς, 23 εi παθητος ό Χριστός, εί πρώτος έξ άναστάσεως
νεκρών φώς μέλλει καταγγέλλειν τφ τε λαφ κα1. τοίς (θνεσιν.
Paul Appeals to Agrippa to Believe

24 Τ αυτα δΕ: αύτου άπολογουμένου ό Φfjστος μεγάλη τft
φωνft φησιν, Μαίνn, Παυλε· τa πολλά σε γράμματα είς μανίαν
περιτρέπει. 25 ό δΕ: Παυλος, Ού μαίνομαι, φησίν, κράτιστε
Φfjστε, άλλ' άληθείας κα1. σωφροσύνης pήματα άποφθέγγομαι.
26 έπίσταται γaρ περl. τούτων ό βασιλεi>ς προς ον κα1. παρρη
σιαζόμενος λαλώ, λανθάνειν γaρ αύτόν [τι] τούτων ού πείθομαι
ούθέv- ού γάρ έστιν έν γωνίςχ πεπραγμένον τουτο. 27 πιστεύεις,

βασιλευ Άγρίππα, τοίς προφήταις; οiδα οτι πιστεύεις.

28 ό δΕ:

Άγρίππας προς τον Παυλον, 'Εν όλίγφ με πείθεις Χριστιανον

ποιfjσαι 2 ".

29

ό δΕ: Παυλος, Εύξαίμην &ν τφ θεiρ κα1. έν όλίγφ

1
28 {Α} ποιijσατ 'J) 74 ΝΑ Β 048
γενέσθαι Ε Ψ 36 307 453 610 614

"28 Question: GNB

NRSν

33 81 181 1175 syr"m' Ρ" 1 cσp~- 00 (elh) //
945 1409 1678 1439 1739 1891 2344

DHH // Exclamation: NBS BJ""

ΤΟΒ ΒΤΙ

// as text: NRSV"' //

Periυd: AD TR ΤΟΒ•'

18 κλίiρυν ... ήγιασμένοις Dt 33.3·4~ Wsd 5.5; Ac 20.32
20 τοίς έν Δαμασκψ πρόiτον
Ac 9.19 iίξια ... πράσσοντας Mt 3.8
21Ac21.30-31
22 ών ... Μωϋσiiς Lk 24.44
23 Lk 24.46-47 φως ... ί'ι~νεσιν Is 42.6; 49.6
26 Jn 18.20

26.3(}-27.7
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κα\ έν μεγάλφ ού μόνον σf. άλλa κα1. πάντας τους άκούοντάς μου
σήμερον γενέσθαι τοιούτους όποιος κα1. έγώ εiμι παρεκτος τ&ν
δεσμ&ν τούτων.
30 Άνέστη τε ό βασιλευς κα\ ό ήγεμrον η τε Βερνίκη κα1. οί
συγκαθήμενοι αύτοtς,

31 κα1. άναχωρήσαντες έλάλουν προς
άλλήλους λέγοντες οτι Ούδf.ν θανάτου η δεσμ&ν aξιόν [τι]
πράσσει ό aνθρωπος σbτος. 32 Άγρίππας δf. τφ Φήστφ rφη,
Άπολελύσθαι έδύνατο ό aνθρωπος σbτος εί μη έπεκέκλητο
Καίσαρα.
Paul Sails for Rome

27

'Ως δf. έκρίθη του άποπλεiν ήμaς εiς την 'Ιταλίαν, παρε

δίδουν τόν τε Παυλον καί τινας έτέρους δεσμώτας έκατοντάρχη
όνόματι Ίουλίφ σπείρης Σεβαστης. 2 έπιβάντες δf. πλοίφ
Άδραμυττηνίρ μέλλοντι πλεtν είς τους κατα την Άσίαν τόπους
άνήχθημεν οντος συν ήμ'iν Άριστάρχου Μακεδόνος Θεσσαλο
νικέως. 3 τfι τε έτέρq κατήχθημεν εiς Σιδ&να, φιλανθρώπως τε
ό 'Ιούλιος τφ Παύλφ χρησάμενος έπέτρεψεν προς τους φίλους
πορευθέντι έπιμελείας τυχε'iν. 4 κάκε'iθεν άναχθέντες ύπε

πλεύσαμεν τΤ,ν Κύπρον δια το τους άνέμους ε'iναι έναντίους,

5

τό τε πέλαγος το κατα την Κιλικίαν κα1. Παμφυλίαν δια

πλεύσαντες κατήλθομεν 1 είς Μύρα της Λυκίας. 6 κάκει εύρrον
ό έκατοντάρχης πλοtον Άλεξανδρ'iνον πλέον εiς την Ίταλίαν
ένεβίβασεν ήμaς είς αύτό. 7 έν ίκανα'iς δf. ήμέραις βραδυ
πλοουντες κα\ μόλις γενόμενοι κατα την Κνίδον, μη προσε&ντος
ήμaς του άνέμου ύπεπλεύσαμεν την Κρήτην κατα Σαλμώνην,

2464 Β.νz [L Ρ] / 1178 it"'"en''·';«•·•"·"'·'" vg syr"·" amι geo slav Cyήl
Jerusalem Chrysostom
1
5 {Α} κατήλθομεν '}.\ 74 1-t Α Β Ψ 33 36 81 181 307 453 610 945 1175
1409 1678 1739 1891 2344 B)·z [L Ρ] Lecι it';" syr" •'1 aπη geo slav
Chrysostom // κατήχθημεν 2464 Ι 1159 / 1356 // Ίlλθομεν 104 it""'"'· • "'· w νg
cop" 00 eth // δι' ήμερών δεκαπέντε κατήλθομεν 614 it"'· "· •" syr" w"" • BJ
31 Ούδέν θανάτου ... οίιτος Ac 23.29 32 εί .. Καίσαρα Ac 25.11
27.1 'Ως
Ίταλίαν Ac 25.12
2 Άριστάρχου
Θεσσαλονικέως Ac 19.29: 20.4
3 φιλανθρόJπως ... χρησάμενος Ac 28.2 έπέτρεψεν ... πορευθέντι Ac 24.23
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27.8-17

8 μόλις τε παραλεγόμενοι αυτην ilλθομεν είς τόπον τινα
καλούμενον Καλο-Uς Λιμένας φ έγγi.Jς πόλις -ίΊν Λασαία.

9 Ίκανου δε χρόνου διαγενομένου και οντος ηδη έπισφαλους
του πλοος δια το καl. την νηστείαν ηδη παρεληλυθέναι παρήνει
ό Παυλος 10 λέγων α\ιτοiς, 'Α.νδρες, θεωρrο οτι μετa ϋβρεως
κα\ πολλfjς ζημίας ου μόνον του φορτίου κα\ του πλοίου άλλa
καl. των ψυχrον ήμrον μέλλειν εσεσθαι τον πλουν. 11 ό δε
έ:κατοντάρχης τφ κυβερνήτn και τφ ναυκλήρφ μάλλον έπείθετο
η τοiς ύπο Παύλου λεγομένοις. 12 άνευθέτου δε του λιμένος
ύπάρχοντος προς παραχειμασίαν οί πλείονες εθεντο βουλην
άναχθηναι έκεiθεν, εt πως δύναιντο καταντήσαντες είς Φοίνικα
παραχειμάσαι λιμένα τfjς Κρήτης βλέποντα κατa λίβα κα\ κατa
χrορον.

The

Stoπn

at Sea

13 Ύ ποπνεύσαντος δε νότου δόξαντες τfjς προθέσεως κε
κρατηκέναι, &ραντες &σσον παρελέγοντο τΤ,ν Κρήτην. 14 μετ'
ου πολ-U δε εβαλεν κατ' αυτης &νεμος τυφωνικος ό καλούμενος
Ευρακύλων 2 • 15 συναρπασθέντος δε του πλοίου κα\ μη δυ

ναμένου άντοφθαλμε"iν τφ άνέμφ έπιδόντες έφερόμεθα. 16 νη
σίον δέ τι ύποδραμόντες καλούμενον Καί>δα 3 ίσχύσαμεν μόλις
περικρατε"iς γενέσθαι τfjς σκάφης, 17 Τ~ν aραντες βοηθείαις
έχρrοντο ύποζωννύντες το πλο"iον, φοβούμενοί τε μη είς τi~ν

2

14 {Β} Εύρακ:ύλων 'j) 74 Ν Α Β* (it"·'·"""·''"·• 1 " 1 ·•"·'"·'·~ νg Cassiodorus:

ΕuΙ"Οαqιιίlο) syr""1 cop" "'' 11 Εύροκλύδων (Β 2
κοίδον 36 (81 Εύροκλύδω) 307 453 610 614

181 Εύρυκλύδων) Ψ (33 Εύρο
945 1175 1409 1678 1739 1891

2344"d 2464 Β.νz [L Ρ"] Lect (11356 Εύρουκλύδων) syr""·""''·'"'η slaν"'"
Chrysostom // οιnίι ό καλούμενος Εύρακ:ύλων Ρ*
2
' 16 {Β} Καuδα ')) 7'1 Ν 2 Β 1175 it" · '')· ''"'· r2- •"· '"'1· '· • νg'"' syr" geo // Κλαίίδα
Ν* Α''" 33 81 181 614 945 1739 2344 2464 1 1178 (160 οmίι καλούμενος and
Κλαuδαν) (it"'"-"") syr"·"'' cop'""'" arm s!aν"'" // Κλαύδην (36 omit καλούμενον)
307 453 610 1409 1678 1891 Byz [L Ρ] Lecι (1598 Κλαύδη; 11356 Κλάδην)
νg'"" slavm.• Chrysostom // Γαύδην Ψ (Jerome) (Cassiodorus) // Κλαύδιον i 884
/ 1439
9-10 2 Cor 11.26 9

διiι

...

παρεληλυΜναι Lν

16.29

10 Ac 27.22
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Σύρτιν έκπέσωσιν, χαλάσαντες το σκευος, οϋτως εφεροντο.
18 σφοδρώς δΕ: χειμαζομένων ήμών τft έξης έκβολην έποιουν
το 19 και τft τρίτη αύτόχειρες τi~ν σκευην του πλοίου ερριψαν.
20 μήτε δΕ: ήλίου μήτε &στρων έπιφαινόντων έπι πλείονας

ήμέρας, χειμώνός τε ούκ όλίγου έπικειμένου, λοιπον περιnρε'iτο
έλπις π&.σα του σφζεσθαι ήμας.
21 Πολλης τε aσιτίας ύπαρχούσης τότε σταθεις ό Παυλος έν
μέσφ αύτών εtπεν, "Εδει μέν, C1 &νδρες, πειθαρχήσαντάς μοι μη
aνάγεσθαι aπο της Κρήτης κερδησαί τε τi~ν ϋβριν ταύτην καl.
τl~ν ζημίαν. 22 και τα νυν παραινώ ύμaς εύθυμειν· aποβολη
γαρ ψυχης ούδεμία εσται έξ ύμών πλi~ν του πλοίου. 23 παρέ

στη γάρ μοι ταύτn τft νυκτι του θεου, oiJ είμι [έγrο] φ καl.
λατρεύω, 6.γγελος 24 λέγων, Μη φοβου, Παυλε, Καίσαρί σε
δει παραστηναι, και ίδοi> κεχάρισταί σοι ό θεος πάντας τους

πλέοντας μετα σου. 25 διο εύθυμειτε, &νδρες πιστεύω γeχρ τφ
θεφ οτι οϋτως εσται καθ' ον τρόπον λελάληταί μοι. 26 είς
νησον δέ τινα δε'i ήμaς έκπεσε'iν.
27 Ώς δΕ: τεσσαρεσκαιδεκάτη νi>ξ έγένετο διαφερομένων
ήμών έν τφ Άδρί~, κατα μέσον της νυκτος ύπενόουν οί ναυται

προσάγειν τινα αύτοις χώραν. 28 και βολίσαντες εiJρον όρ
γυιiχς εϊκοσι, βραχi> δΕ: διαστήσαντες και πάλιν βολίσαντες

εi'>ρον όργυιeχς δεκαπέντε·

29 φοβούμενοί τε μή που κατα

τραχεις τόπους έκπέσωμεν, έκ πρύμνης pίψαντες aγκύρας τέσ
σαρας ηϋχοντο ήμέραν γενέσθαι. 30 τών δΕ: ναυτών ζητούν
των φυγε'iν έκ του πλοίου και χαλασάντων την σκάφην είς τΤ~ν
θάλασσαν προφάσει ώς έκ πρφρης aγκύρας μελλόντων έκτεί

νειν, 31 εtπεν ό Παυλος τφ έκατοντάρχ11 κα1. τοις στρατιώταις,
Έαν μη οfιτοι μείνωσιν έν τφ πλοίφ, ύμε'iς σωθηναι ού δύνασθε.
32 τότε aπέκοψαν οί στρατιώται τα σχοινία της σκάφης και

"

'

'

'

,...

ειασαν αυτην εκπεσειν.

33 'Αχρι δΕ: ο-& ήμέρα ημελλεν γίνεσθαι, παρεκάλει ό Παυλος
aπαντας μεταλαβειν τροφης λέγων, Τεσσαρεσκαιδεκάτην σή
μερον ήμέραν προσδοκώντες ασιτοι διατελε'iτε μηθΕ:ν προσλα22άποβολή

31

"Εiιν

...

... πλοίου Ac27.JO, 31
Ac 27.22

δύνασθε

24Μή

... nαραστiiναι Ac23.JI

26Ac28.I

497

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΏΝ

27.34-41

βόμενοι. 34 διο παρακαλώ ύμaς μεταλαβε'iν τροφης το\Jτο
γiι.ρ προς της ύμετέρας σωτηρίας ύπάρχει, ούδενος γαρ ύμών
θρ1ξ άπο της κεφαλης άπολε'iται. 35 εϊπας δf. ταύτα καl. λαβών

&ρτον εύχαρίστησεν τφ θεφ ένώπιον πάντων καl. κλάσας ηρξατο
έσθίειν 4 • 36 ruθυμοι δf. γενόμενοι πάντες καl. αύτοl. προσελά
βοντο τροφης. 37 ημεθα δf. αί π&σαι ψυχαl. έν τφ πλοίφ
διακόσιαι έ:βδομήκοντα Εξ5 • 38 κορεσθέντες δf. τροφης έκού
φιζον το πλο'iον έκβαλλόμενοι τον σ'iτον είς τl~ν θάλασσαν.
The Shipwreck

39 'Ότε δf. ήμέρα έγένετο, τl~ν γilν ούκ έπεγίνωσκον, κόλπον
δέ τινα κατενόουν Εχοντα αίγιαλον είς ον έβουλεύοντο εί
δύναιντο έξώσαι6 το πλο'iον. 40 κα\. τας άγκύρας περιελόντες
εϊων είς τl~ν θάλασσαν, aμα άνέντες τας ζευκτηρίας τών
πηδαλίων καl. έπάραντες τον άρτέμωνα τfj πνεούσn κατε'iχον
είς τον αίγιαλόν. 41 περιπεσόντες δf. είς τόπον διθάλασσον
έπέκειλαν τl~ν ναυν κα\. ή μf.ν πρiρρα έρείσασα εμεινεν άσά
λευτος, ή δf. πρύμνα έλύετο ύπο τής βίας [τών κυμάτων]7.

4
35 {Α} έσθίειν i}) 74 Κ Α Β C Ψ 33 36 81 181 307 453 610 945 1175
1678 1739 1891 2344 2464 Byz [L Ρ] Lecι it"· '· """'· ,;,. Ρ· ph "'· wνg syrP copbo ann
eth geo slaν Basil Chrysostom // έσθίειν έπιδιδοiις καl ήμ"ίν 614 1409 syr"wilh'
cop"
5
37 {Β} διακόσιαι έβδομήκοντα Εξ Κ (Α πέντεfοr Εξ) C Ψ 33 36 81 181
307 453 610 614 945 1175 1409 1678 1739 1891 2344';• 2464 Byz [L Ρ] Lecι
it"·'·"'m.g;g.p.ph.ro.w νg syr"·' cop"" (cop"'""" έκατόν for διακόσιαι) ann eth geo slaν
Chrysostom; Jerome 11 διακόσιοι δέκα εξ 11156 // ώς έβδομήκοντα εξ Β cop"'
Epiphanius 112 (Epiphanius 112 οmίι εξ)
6
39 {Α} έξίί':ισαι Κ Α Β2 Ψ 33 36 81 181307453 610 614 1175 1409 1678
1739 1891 2344 2464 Byz [L Ρ] Lecι it"·'·"""'·•;g.p.ph.ro.w νg syrP·h eth geo slaν
Chrysostom // έκσίί':ισαι Β* C cop"·"" ann
7
41 {C} ύπο Π\ς βίας των κυμάτων ~ 74 Κ 2 C 33 36 81 181 307 453 610
614 945 1175 1409 1739 1891 2344''" Byz [L Ρ] Lect (1599 άπόfοr ύπό) (ίt"·'·
•om ,.,.p.ph.m. w νg) syrP·h cop'~'-"" slaν Chrysostom // ύπο της βίας (Κ* άπό) Α Β
arm geo REB BJ // ύπο των κυμάτων Ψ 1678 2464 11441 eth

34 ούδενος ... άπολείται
<λάσας Μι 15.36; Mk 8.6; Lk

l Sm 14.45; 2Sιη 14.Ι Ι: Μι l0.30; Lk 12.7
22.19; l Cor J J.23-24 41 Ac 27.22

35

λαβmν

...
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των δε στρατιωτών βουλΤ~ έγένετο 'ίνα τους δεσμώτας
άποκτείνωσιν, μήτις έκκολυμβήσας διαψύΥΙJ. 43 ό δε έκατοντ
άρχης βουλόμενος διασ&σαι τον Παί'Jλον έκώλυσεν αύτους του
βουλήματος, έκέλευσέν τε τους δυναμένους κολυμβaν άπορί,
ψαντας πρώτους έπt την Ύilν έξιέναι 44 και τους λοιπους οϋς
μεν έπι σανίσιν, οϋς δε έπί τινων τ&ν άπο του πλοίου. και οϋτως
έγένετο πάντας διασωθftναι έπ1. τΊ,ν Ύilν.

42

Paul

οη

the Island of Malta

Κα1. διασωθέντες τότε έπέγνωμεν οτι Μελίτη 1 ή νήσος
καλείται. 2 ο'ί τε βάρβαροι παρείχον ού τf~ν τυχουσαν φιλαν

28

θρωπίαν ήμΊν, aψαντες γαρ πυραν προσελάβοντο πάντας ήμiiς
δια τον ύετον τον έφεστώτα καt δια το ψί'Jχος. 3 συστρέψαντος
δε του Παύλου φρυγάνων τι πλήθος καl. έπιθέντος έπ1. τf~ν
πυράν, Εχιδνα άπο τής θέρμης έξελθουσα καθftψεν τής χειρος
αύτου. 4 ώς δε εtδον οί βάρβαροι κρεμάμενον το θηρίον έκ τής
χειρος αύτου, προς άλλήλους Ελεγον, Πάντως φονεύς έστιν ό
&νθρωπος οi'Jτος ον διασωθέντα έκ τής θαλάσσης ή δίκη ζήν ούκ

εϊασεν.

5 ό μεν ο.Ον άποτινάξας το θηρίον εiς το πυρ επαθεν
6 οί δε προσεδόκων αύτον μέλλειν πίμπρασθαι η

ούδεν κακόν,

καταπίπτειν Ο:φνω νεκρόν. έπl. πολυ δε αύτών προσδοκώντων κα\.
θεωρούντων μηδεν Ο:τοπον είς αύτον γινόμενον μεταβαλόμενοι

iίλεγον αύτον εiναι θεόν. 7 Έν δε τοίς περ\ τον τόπον έκείνον
ύπήρχεν χωρία τφ πρώτφ τής νήσου όνόματι Ποπλίφ, ος
άναδεξάμενος ήμίiς τρε'iς ή μέρας φιλοφρόνως έξένισεν. 8 έγέ
νετο δe τον πατέρα του Ποπλίου πυρετοίς κα\. δυσεντερίφ
συνεχόμενον κατακε'iσθαι, προς ον ό Παυλος εiσελθών καl

'1 {Α} Μελίτη (].) 74 Μιλήτη) ΝΑ 8' C Ψ 33 36 81 181307453 610 614
945 1175 1409 1678 1739 1891 2344 2464 B_vz [L (Ρ Μελήτη)] Lect (νg"')
syr" cop"' geo slav Chrysostom // Μελιτήνη Β* 160 1599 (it"· dem.g;g. Ρ'· "'· • vgww.sι
Ambrosiaster Jerome ίιι dίfferent spelliιιg) syr"·hm, cop"" arm //Μυτιλήνη it'-ρ2.p1>
vgm"-'

43-44 Ac 27 .22. 24
28.2 διά το ψϋχος 2Cor 11.27

5 Mk 16.18

6 i!λεγον .. tιεόν Ac 14.11
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28.9-17

προσευξάμενος έπιθε1.ς τaς χεtρας αύτφ ίάσατο αύτόν. 9 τού
του δε γενομένου κ:αt οί λοιπο1 οί έν τft νήσφ εχοντες άσθενείας
προσήρχοντο κ:α1. έθεραπεύοντο, 10 o't. και πολλαις τιμαις
έτίμησαν ήμας κ:αt άναγομένοις έπέθεντο τa προς τaς χρείας.
Paul

Απί ves

at Rome

11 Μετa δε τρεις μηνας άνήχθημεν έν πλοίφ παρακεχειμα
κότι έν τft νήσφ, Άλεξαvδρίνφ, παρασήμφ Διοσκούροις.
12 κ:α1. κ:αταχθέντες εiς Συρακούσας έπεμείναμεν ήμέρας
τρεi:ς, 13 οθεν περιελόντες 2 κατηντήσαμεν είς 'Ρήγιον. κα1
μετa μίαν ήμέραν έπιγενομένου νότου δευτεραΊοι ilλθομεν
είς

Ποτιόλους,

14

ot

εύρόντες

άδελφους

παρεκλήθημεν

παρ' αύτοις έπιμεtναι ήμέρας έπτά· καt οϋτως εiς την 'Ρώμην

Τiλθαμεν. 15 κ:άιcεi:θεν οί aδελφοt άιcούσαντες τa περt ήμ&ν
ίlλθαν είς απαντησιν ήμi:ν &χρι Άππίου Φόρου κ:αt Τρι&ν
Ταβερν&ν, οϋς iδών ό Παί'Jλος εύχαριστήσας τψ θεψ Ε:λαβεν
θάρσος.
16 'Ότε δε είσήλθομεν είς 'Ρώμην, έπετράπη τψ Παύλφ 3
μένειν καθ, έαυτον συν τφ φυλάσσοντι αύτον στρατιώτη.
Paul Preaches in Rome

17 'Εγένετο δε μετa ήμέρας τρεiς συγιcαλέσασθαι αύτον τους
οντας των 'Ιουδαίων πρώτους συνελθόντων δε αύτων Ε:λεγεν

13 {C} περιελόντες (see 27.40) Ν* Β Ψ/ 597 (cop"') // περτελθόντες 1})74 Ν 2
Α 048 066 36 81 181 307 453 610 614 945 1175 1409 1678"" 1739 1891
2344 2464 Byz [L Ρ] Lect (1680 παρελθόντες) syrP·' slav"" Chrysostom EU?
LB? BJ NBS ΤΟΒ // circuπιlegentes it'· Jcm. r. ••· '"· • vg; cίrcuιnnavίgantes it";
Ιιt/ίπιιιs et it''' // προελθόντες / 1441 eth
·1 16 {Α} έπετράπη τ<!J Παύλφ ~,.,;d ΝΑ Β Ψ 048'id 066 81 181 1175 1739
2344 2464 160 it" '·"'"'·••"' • νg syτr cop 00 ann (ethPP) geo Chrysostom // ό
έκατόνταρχος (945 -ης) παρέδωκεν τους δεσμίους τφ στρατοπεδάρχι:ρ(-χ11).
τφ δ( Παύλι:ρ έπετράπη 36 307 453 610 614 945 1409 1678 1891 Byz [L Ρ]
Lecι (1599 δεσμιώτας) it"'· r νg'"" (syr" "''' ') cop" (eth ΤΗ) slav
2

16

έπετράπη ... στραη<ότn

Ac 24.2J: 28.JO

2R.ι8-26
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προς αύτούς, 'Εγώ, &.νδρες άδελφοί, ούδεν εναντίον ποιήσας τφ
λαφ η τοις εθεσιν τοις πατρφοις δέσμιος εξ 'Ιεροσολύμων

παρεδόθην είς τάς χειρας των 'Ρωμαίων, 18 οϊτινες άναιφί
ναντές με εβούλοντο άπολί~σαι διa το μηδεμίαν αίτίαν θανάτου
ύπάρχειν εν εμοί. 19 άντιλεγόντων δε των 'Ιουδαίων Τ,ναγκ:ά
σθην επικ:αλέσασθαι Καίσαρα ούχ ώς του εθνους μου εχων τι

κ:ατηγορειν 4 • 20 διa ταύτην οi'>ν τi~ν αiτίαν παρεκάλεσα ύμ<Χς
ίδε'iν κα1. προσλαλησαι, ίfνεκ:εν γάρ της ελπίδος του Ίσραi~λ τi~ν

aλυσιν ταύτην περίκειμαι.

21 οί δε προς αύτον είπαν, Ήμε'iς

οϋτε γράμματα περ1. σου εδεξάμεθα άπο της 'Ιουδαίας οϋτε
παραγενόμενός τις των άδελφων άπήγγειλεν ελάλησέν τι περl.
σου πονηρόν. 22 άξιοί~μεν δε παρά σου άκοί~σαι α φρονεiς,
περl. μεν γaρ της αίρέσεως ταύτης γνωστον ήμ'iν εστιν οτι

ft

πανταχού άντιλέγεται.

23 Ταξάμενοι δε αύτφ ήμέραν -ίΊλθον προς αύτον είς τi~ν
ξενίαν πλείονες οiς εξετίθετο διαμαρτυρόμενος τi~ν βασιλείαν
του θεοί~, πείθων τε αύτοi>ς περ1. του Ίησου άπό τε του νόμου
Μωϋσέως κα1. των προφητων, άπο πρω·ι· ίfως έσπέρας. 24 κ:α1. οί
μεν επείθοντο τοις λεγομένοις, οί δε Τ,πίστουv- 25 άσύμφωνοι
δε οντες προς άλλήλους άπελύοντο είπόντος του Παύλου pημα

ίfν, οτι Καλως το πνεύμα το aγιον ελάλησεν διά Ήσαίου του
προφήτου προς τους πατέρας ύμων 5 26 λέγων,

4
19 {Α} κατηγοpείνΝ Α Β 33 81 1819451175 1409 1739 2344 2464/60
/ 598 1883 / 884 cop"' ""aπn eth slaν"" // κατηγορfισαι Ψ 36 307 453 6 !Ο 1678
1891 Byz [L Ρ] Lect (1895 κατηγορήσας) Chrysostom // κατηγορfισαι ά.λλ'
"ίνα λυτρώσωμαι τήν ψυχήν μου έκ θανάτου 614 1422 it'·•H νgm" syr"wirn"
5 25 {Β} ύμών ~ 74 ΝΑ Β Ψ 33 81 181 945 1175 1409 1739 2344 2464
1422 1592 / 597 / 598 / 680 / 884 / \ 178 / 1443 it""' νg"" syr" cop"'·"° eιhτΗ geo
slaν'"" Athanasius Cyril-Jerusalem Didymus 1" 11 ' Didymus""" John-Damascus;
Ambrosiaster Ps-Vigilius Βede//ήμών 36 307 453 6!0 614 1678 1891 Byz
[L Ρ] Lect it"'· '· ocm. '''· ph. '"· •· vg cop"""'' arm eth'" slaν"'' Chrysostom Didymus'"'12 ;
Ambrose Jerome Pelagius Varimadum // oιnit syr"

17
...

Έγώ

... πατριi>οις Ac 24.12-13; 25.8 18 Ac 23.29; 25.25; 26.31-32 19 ήvαγιcάσθην
Ac 25.11 20 Lk 2.34 i'vεκεv ... Ίσραήλ Ac 24.15; 26.6-7 22 της αίρέσεως
Ac 24.14

Καίσαρα

ταύτης
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27

28

28.27-31

Πορεύ1'ητι προς τον λαόν τοί\τον και είπόν,
Ά κofi άκούσετε καi ού μη συνί]τε
καi βλέποντες βλέψετε καi ού μη 'ϊδητε·
έπαχύν1'η γaρ ή καρδία του λαου τούτου
και τοις ώσiν βαρέως ίίκουσαν
καi τους όφ1'αλμο-Vς αύτmν έκάμμυσαν·
μήποτε 'ϊδωσιν τοις όφ1'αλμοις
καi τοις ώσiν άκούσωσιν
και τfi καρδίc;ι συνmσιν και έπιστρέψωσιν,
και ίάσομαι αύτούς.

γνωστον ο-δν εστω ύμ'tν οτι το'tς εθνεσιν απεστάλη τούτο το

σωτήριον του θεου· αύτοl. καl. ακούσονται. 6
30 Ένέμεινεν δε διετίαν ολην έν ίδίφ μισθώματι καl. απε
δέχετο πάντας τοuς είσπορευομένους προς αύτόν, 31 κηρύσ
σων τi~ν βασιλείαν του θεου καl. διδάσκων τα περl. του κυρίου
Ίησο-U Χριστου μετa πάσης παρρησίας ακωλύτως. 7

6
28 {Α} omit verse 29 '})14 ΝΑ Β Ε Ψ 048 33 81 181 1175 1739 2344 2464
(160 οιnίt veι-.1·e 28 and 29) itd"'"'·"'" vgww.>< syr!' cop""'" aπη ethPP geo // add veι-se
29: κα\ τα'Uτα αύτου είπόντος άπf]λθον οί ΊουδαΊοι. πολλήv (χοντες έν
ί:αυτοΊς συζήτησιν. (>1,ίtlι ιnίιιοr ναι·ίαnιs) 36 307 453 610 614 945 1409 1678
1891 Byz [L Ρ] Lect (/ 593 oιnit κα\ ... είπόντος) ίι~- '· ,;,. Ρ· ph. • νg'' syr" w;,,' ann'"'
eth ΤΗ slaν Chrysostom; Cassiodorus''d [ΒΤΙ]
7
31 {Α} άκωλύτως. 1})74 ΝΑ Β Ε 33 81 945 1739 189123442464 Byz [L
Ρ] Lecι it"·'·'·"''·P'" νg''· '' syr!' cop"·"" aπη geo slaν // άκωλύτως. άμήν. Ψ 36 181
307 453 610 614 1175 1409 1678 / 60 l 590 l 1590 νgw• Chrysostom // sίne

prolιίbίtίone
ίιιdίcαrί

dicens quia hic est

ir""'·P·"'· 1•>

νg"'"

Je.Hιs fι/ίιι.~

dei per

qιιem ίιιcίpίeι

totus

ιιιιιndιιs

(syr")

26-27 Πορεύθητι ... αύτούς ls 6.9-10 28
Ac 13.46: 18.6 30 Ac 28.16

τοϊς

...

tlεou

Ps 67.2: 98.3: Is 40.5

ιχχ:

Lk 3.6:

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
Salutation

1

Παυλος δο\Jλος Χριστου Ίησου 1 , κλητος άπόστολος άφωρι

σμένος είς ε-Uαyyέλιον θεου, 2 ο προεπηyyείλατο διa τ&ν
προφητών α-Uτου έν γραφα'iς άγίαις 3 περι του υίου αύτου
του γενομένου έκ σπέρματος Δαυιδ κατa σάρκα, 4 του ορι
σθέντος υίου θεου έν δυνάμει κατa πνευμα άγιωσύνης έξ
άναστάσεως νεκρ&ν, Ίησο\J Χριστου του κυρίου ήμ&ν, 5 δι'

oi> έλάβομεν χάριν και άποστολΤ,ν είς ύπακοΤ,ν πίστεως έν πασιν
το'iς εθνεσιν ύπέρ του όνόματος α-Uτου, 6 έν οίς έστε κα1. ύμεiς
κλητοι Ίησου Χριστου, 7 πασιν το'iς ουσιν έv 'Ρώμη 2 άγαπητο'iς
θεου, κλητο'iς άγίοις, χάρις ύμ'iν και είρήνη άπο θεου πατρος
ήμ&ν και κυρίου Ίησου Χριστου.
Paul's Desire to

Visiι

Rome

8 Πρ&τον μέν ε-Uχαριστ& τφ θεψ μου διa Ίησου Χριστου περι
πάντων ύμ&ν οτι ή πίστις ύμ&ν καταγγέλλεται έν ολφ τψ κόσμφ.

1 {Β} Χριστοίι Ίησοίι i\'° Β 81 it"' "'"" vg•w '' aπη"'' lrenaeus1" Origen:ιι3;
Victorinus-Rome Ambωse 2 '·1 Augustine""" // Ίησοίι Χριστοίι IJ) 26 ΝΑ D•ι.< G Ψ
6331042562634244364591175124113191506157317391852188ι'
1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect it" ctν νg' 1 syr"· "· ''' cop" "'' arm"'' (eth)
geo slav Irenaeus'""'" Origen 113 Ps-Athanasius Basil Gregory-Nyssa Didymuδ
Didyιnusd"' Chrysostom Severian Asterius-Amasea Cyril Hesychius Theodoret;
Ambrosiaster Faustinus Tyconius Ambrose 1 σ Jerome Pelagius Augustine;114
Quodvultdeus Vigilius NRSV NBS?
'
2 7 {Α} έν'Ρώμ11IJ)"' 26 'ωΝΑ BC D""'' Ψ6 33 81 104 256 263 424436459
1175 1241 1319 1506 1573 1739 1852 1881 1912"d 1962 2127 2200 2464
Byz [Κ L Ρ] Lect it"'· •. d. 1"'""'· 0 vg syr"·" "''' cop"'· "" aπη eth geo slav Origenl"· '"
Chrysostom Theodoret; Ambrosiaster Pelagius Augustine // οιnίι (see 1.15) G it•
Origen''"· '" Ι7J9
1

1

1 άφωρισμένος ... θεοϋ Ac 9. 15; 13.2; Ga 1.15 2 Ro 16.25-26; Τι 1.2 3 τοϋ γεvομέvοu
... Δαυiδ Μι 22.42; 2 Tm 2.8 κατiχ σάρκα Ro 9.5 4 τοϋ όρισθέvτος ... vειφ&v Ac Ι 3.33
5 Ac 26.16- 18; Ro 15.18; G• 2. 7. 9 7 κλητοίς άγiοις 1 Cor 1.2; 2 Cor 1.1 χάρις ... Χριστοii
Nu 6.25-26; 1 Cor 1.3; 2 Cor 1.2 8 ή πίστις ... κόσμφ 1 Th 1.8
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1.9-17

9 μάρτυς γάρ μού έστιν ο θεός, φ λατρεύω έν τiρ πνεύματί μου έν
τψ εύαγγελίφ του υίου αύτου, ώς άδιαλείπτως μνείαν ύμ&ν
ποιουμαι• 10 πάντοτε έπl. τ&ν προσευχ&ν μουb δεόμενος εϊ πως

ηδη ποτε εύοδωθήσομαι έν τiρ θελήματι του θεου έλθεϊν προς
ύμaς. 11 έπιποθ& γaρ ίδε'\ν ύμaς, 'ίνα τι μεταδ& χάρισμα ύμίν
πνευματικον είς το στηριχθηναι ύμaς, 12 τουτο δέ έστιν
συμπαρακληθηναι έν ύμ'iν διa της εν άλλήλοις πίστεως ύμ&ν
τε κα1. έμου. 13 ού θέλω 3 δΕ: ύμaς άγνοε'iν, άδελφοί, οτι
πολλάκις προεθέμην έλθε'iν προς ύμaς, καl. έκωλύθην aχρι
του δευρο, 'ίνα τινα καρπον σχ& καl. εν ύμ'iν καθώς και έν το'iς
λοιπο'iς εθνεσιν. 14 "Έλλησίν τε και βαρβάροις, σοφοϊς τε κα\
άνοήτοις όφειλέτης εiμ ί, 15 οϋτως το κατ. έμΕ: πρόθυμον καl.
ύμ'iν το'iς έν 'Ρώμη 4 εύαγγελίσασθαι.
The Power of the

Goψel

16 Ού γι'χρ έπαισχύνομαι το εύαγγέλιον, δύναμις γι'χρ θεου
έστιν εiς σωτηρίαν παντι τiρ πιστεύοντι, Ίουδαίφ τε πρ&τον καl.
'Έλληνι. 17 δικαιοσύνη γι'χρ θεου έν αύτiρ άποκαλύπτεται έκ
πίστεως εiς πίστιν, καθώς γέγραπται, Ό δi δίκαιος έκ πίστεως
ζήσεται.

-' 13 {Α} σu θέλω ΝΑ 8 C D' 6 (81 ου θέλσμεν) 104 256 263 424 436 459
11751241131915061573 17391852188119121962212722002464Byz
[Κ L Ρ] Lecι (1603 συ ~'Jέλσμεν) it'" '""" vg syr•'- • cσpι"1."" aπn (eth) geσ slav
Origen"' Chrysσstσm Theodσre // σuic οϊομαι D* (D' οiσμαι, D 2 οϊομαι) it•- •- •0

Ambrosiaster Pelagius
4
15 {Α} τοΊς έν 'Ρώμπ '}) 2'νid Ν Α 8 C D Ψ 6 33 81 104 256 263 424 436
459 1175 1241 1319 1506 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464

8_1·-:.

ικ ι·p1

LeL'I

iι"-b.<l.mnη.o νg syrP-h·Ι"'

cop'"-""

aπn

Chιysostom; Ambrose Pelagius Augustine // oιnit (.~ee

(eth) geo slaν Oήgen 1 '" 112
1.7) G it• Oήgen 1 " 112

" 9 C: AD TR LB BJ NBS ΤΟΒ ΒΤΙ DHH " 10 C: Μ WH GNB NIV NRSν REB EU
9 μάρτυς ... θεός Php 1.8: 1Th2.5.10 άδιαλείπτως ... ποιούμαι Eph 1.16 10 δεόμενος ...
ύμiiςΑc 19.2Ι:Rο 15.23.32 13τινι'ιιcαρπόνσχ&Jη15.16 16Ού ... εύαγyέλιονΡs119.46:
Mk 8.38 δύναμις ... πιστεύοντι 1 Cor 1.18. 24 Ίουδαίφ ... 'Έλληνι Ac 13.46 17 δικαιοσύνη
· ·. πίστιν Ro 3.21-22 Ό δ[ ... ζήσεται Hab 2.4 (Ga 3.1 1: He 10.38)

1.18-29
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The Guilt of Mankind

18 Άποκαλύπτεται γαρ όργl, θεου άπ' ούρανου επι πaσαν
άσέβειαν κα\. άδικίαν άνθρώπων των Π~ν άλήθειαν έν άδικία

κατεχόντων, 19 διότι το γνωστον του θεου φανερόν έστιν ~

αύτο1ς ό θεος γαρ αύτοίς έφανέρωσεν. 20 τα γαρ aόρατα
αύτου aπο κτίσεως κόσμου το'iς ποιήμασιν νοούμενα καθορaται,

η τε α·ιδιος αύτου δύναμις και θειότης, είς το εiναι αύτους
aναπολογήτους, 21 διότι γνόντες τον θεον ούχ ώς θεον έδό
ξασαν η ηύχαρίστησαν, άλλ' έματαιώθησαν έν τοίς διαλογι
σμοίς αύτrον κα1. έσκοτίσθη ή άσύνετος αύτrον καρδία. 22 φά

σκοντες εtναι σοφοl έμωράνθησαν 23 καl ilλλαξαν Π~ν δόξαν
του άφθάρτου θεου έν όμοιώματι είκόνος φθαρτου άνθρώπου
κα1. πετεινmν κα\. τετραπόδων καl έρπετmν.
24 Διο παρέδωκεν αύτοi>ς ό θεος έν τα'iς έπιθυμίαις των
καρδιmν αύτrον είς άκαθαρσίαν του άτιμάζεσθαι τα σώματα
αύτmν έν αύτο'iς 25 ο'ίτινες μετήλλαξαν τf~ν άλήθειαν του
θεου έν τφ ψεύδει καl έσεβάσθησαν κα\. έλάτρευσαν ή1 κτίσει
παρα τον κτίσαντα, ος έστιν εύλογητος είς τους αίrονας, άμήν.
26 δια τουτο παρέδωκεν αύτοi>ς ό θεος εiς πάθη άτιμίας, αϊ τε
γαρ θήλειαι αύτmν μετήλλαξαν τf~ν φυσικΤ~ν χρf~σιν είς τf~ν
παρα φύσιν, 27 ομοίως τε κα\. οί aρσενες άφέντες τf~ν φυσικi~ν
χρf~σιν της θηλείας έξεκαύθησαν έν τfl όρέξει αύτrον είς
aλλήλους, &.ρσενες έν &.ρσεσιν τiiv άσχημοσύνην κατεργαζό
μενοι καl Π~ν άντιμισθίαν Ίlν Εδει της πλάνης αύτrον έν έαυτο'iς
άπολαμβάνοντες. 28 καl καθώς ούκ έδοκίμασαν τον θεον
Εχειν έν έπιγνώσει, παρέδωκεν αύτο\ις ό θεος εiς άδόκιμον
νουν, ποιείν τα μη καθήκοντα, 29 πεπληρωμένους πάση άδι-

18 Άποκαλύπτεται ... άνθρώπων Eph 5.6; Col 3.6 τών τήν ... κατεχόντων 2 Th 2.12
19 Ac 14.15-17; 17.24-28 20 τά γaρ ... θειότης Job 12.7-9; Ps 19.l 21 έματαιώθησαν
... καρδία Eph4.17-18 22 Jr 10.14; l Cor 1.20 23 Dt4.15-19; Ps 106.20 24 Ac 14.16
25 ο"ίτινες ... ψεύδει Jr 13.25; 16.19 τον κτίσαντα ... αίώνας Ro 9.5 27 Lv 18.22; 20.13;
1Cor6.9
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1.30--2.5

κίq πονηρί~ πλεονεξίq κακίq5, μεστους φθόνου φόνου Εpιδος
δόλου κακοηθείας, ψιθυριστας 30 καταλάλους θεοστυγε'iς
ύβριστας ύπερηφάνους αλαζόνας, έφευρετας κακών, γονε\>σιν
άπειθεiς, 31 ασυνέτους ασυνθέτους αστόργους 6 άνελεήμονας
32 ο'ίτινες το δικαίωμα του θεου έπιγνόντες οτι οί τα τοιαυτα
πράσσοντες aξιοι θανάτου είσίν, ού μόνον αύτα ποιουσιν αλλλ
καt συνευδοκουσιν το'iς πράσσουσιν.
The Righteous Judgment of God

2

Διο αναπολόγητος εl, ώ aνθρωπε πίiς ό κρίνων· έν φ γαρ

κρίνεις τον Ιίτερον, σεαυτον κατακρίνεις, τα γαρ αύτα πράσσεις
ό κρίνων. 2 οϊδαμεν δε οτι το κρίμα του θεου έστιν κατα
άλήθειαν έπι τους τα τοιαυτα πράσσοντας. 3 λογίζ11 δε τουτο,
J:ι &νθρωπε ό κρίνων τους τα τοιαυτα πράσσοντας και ποιών
αυτά, οτι συ έκφεύξn το κρίμα του θεου; 4 η του πλούτου της
χρηστότητος αύτου και της ανοχής και της μακροθυμίας κατα
φρονε'iς, αγνοών οτι το χρηστον του θεου είς μετάνοιάν σε &γει;
5 κατα δε τl~ν σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν
θησαυρίζεις σεαυτφ όρΎl~ν έν ήμέρ~ όργilς και άποκαλύψεως

; 29 {C} πονηρίq: πλεονεξίq: κακίq: Β 0172vid 6 424' 1739 1881 1596
Chrysostom // κακίq: πονηρίq: πλεονεξίq: (Ν Α πονηρίq: κακίq:) C 33 81 1506
cορ"· ""'""' 1 eth (geo') (Oήgen'" 216 ) // κακίq. πορνείq. πλεοvεξίq. l)s•PP* G (1912
1593 πορνείq. πλεονεξίq: κακίq:, Ρ same order but add καί before πορνείq:)
1852"d itd· • Oήgen 1 "' 216 // πορνείq: πονηρίq: πλεονεξίq: κακίq: (D'"PP 2 κακίq:
before πορνείq:) Ψ ( 104 459 πονηρίq: πορνείq.) 256 263 365 424* 436
1175 1241 1319 1573 1962 2127 2200 2464 Byz [L] Lect (it"·b.o vg) syr'•J.h
ann geo 2 slav (Oήgen''' 116 ) Basil Gregory-Nyssa; (Lucifer) (Ambrosiaster)
(Pelagius) (Jerome) // πλεονεξίq: κακίq. Κ (0ήgen 1 "' 116 )
6
31 {Α} άστόργους Ν* Α Β D G 6 1506 1739 it"·b.d."mo"" vgm" cop"~'-""
Origen 1" 112 Basil 112 ; Lucifer Ambrosiaster Pelagius Augustine Gildas // άστόρ
γους άσπόνδους (see 2 Tm 3.3) Ν 2 C Ψ (33 άσπόνδους άστόργους) 81 104 256
263 365 424 436 459 1175 1241 1319 1573 1852 1881 1912 1962 2127
2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect vg syrP· h arm geo slav Oήgen 1"' 112 Basil 1' 2 GregoryNyssa Chrysostom
1

έν

...

κατακρίνεις Μι

7.2; Lk 6.37; Jn 8.7

4

το χρηστον

...

iiγει

2 Pe 3. 15
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δικαιοκρισίας του θεου 6 ος άποδώσει έ:κάστφ κατa τa ίίργα
αυτου· 7 το'ίς μεν καθ' ύπομονην ίίργου άγαθου δόξαν κα\
τιμην καl. άφθαρσίαν ζητουσιν ζωην αiώνιον, 8 το'ίς δε έξ
έριθείας καl. άπειθο-Uσιν τfl άληθεί«;_l πειθομένοις δε τf1 άδικί~
όρΎIΊ κα\ θυμός.• 9 θλ'ίψις καl. στενοχωρίαb έπl πaσαν ψυχην
άνθρώπου του κατεργαζομένου το κακόν' 'Ιουδαίου τε πρωτον
καl. 'Έλληνος 10 δόξα δε καl. τιμJ~ καl είρήνη παντl. τ&

έργαζομένφ το άγαθόν, Ίουδαίφ τε πρωτον καt "Ελληνι'-

11 ού γάρ έστιν προσωπολημψία παρa τφ θεφ. 12 οσοι γaρ
άνόμως ημαρτον' άνόμως καt άπολουνται, και οσοι έν νόμω

ημαρτον, διa νόμου κριθήσονται· 13 ου γaρ οί άκροατα\
νόμου δίκαιοι παρa [τ(fι] θεφ, άλλ' οί ποιηταt νόμου δικαιω
θήσονται. 14 οταν γaρ ίίθνη τa μη νόμον ίίχοντα φύσει τa του

νόμου ποιωσιν, σLτοι νόμον μη ίίχοντες έ:αυτο'ίς είσιν νόμος

15 ο'ίτινες ένδείκνυνται το ίίργον του νόμου γραπτον έν τα'ίς
καρδίαις αυτων, συμμαρτυρούσης αυτων τf]ς συνειδήσεως καt.
μεταξ-U άλλήλων των λογισμων κατηγορούντων η και άπολο
γουμένων, 16 έν ήμέρ«;_l οτε κρίνει ό θεος τa κρυπτa των
άνθρώπων κατa το ευαγγέλιόν μου διa Χριστου 'Ιησου 1 •

N.,,d Β 81 1506 geo' (Origen); Rebaptism // Ίησοu
6 33 104 256 263 365 424 436 459 1175 1241 1319 1573
1739 1881 1962 2127 2200 2464 B_vz [Κ L] Lect vg syr<' h cop" "" ann eth geo2
slav Origen'" Adamantius Serapion Chrysostom Cyril John-Damascus; Pelagius
Augustine Varimadum NIV NRSV EU NBS? 11 '\ησο\ι ΧριστοiJ του κυρίου
ήμών D 1852 it'"·b·' 1 ""'"·" νg""' Ambrosiaster Priscillian Ambrose Niceta Speculum

' 16 {C}

Χριστου '\ησοίJ

Χριστοu Ν' Α Ψ

"8 Comma: (TR) WH

b

9 C: TR WH

6 p, 62.12; Pr 24.12: Sir 16.14; Mt 16.27; Jn 5.29; 2 Cor 5. ΙΟ 9 1,λϊψις ... κακόν 2 Th 1.8
... 'Έλληνος Ro 1.16 11 Οι ΙΟ.17; 2Chr 19.7; Ac 10.34; Ga2.6; Eph6.9;
Col 3.25: 1Pe1.17 13 Μι 7.21;Jas 1.22,25; 1Jη3.7 14 Ac 10.35 16 κατάτοεύαγyέλιόν
μου 2Tm 2.8
'Ιουδαίου
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The Jews

:ιηd

2.17-3.4

the Law

17 Εί δε συ 'Ιουδαίος έπονομάζn κα\. έπαναπαύn νόμφ κα\.
καυχίiσαι έν θεφ 18 καl. γινώσκεις το θέλημα κα\. δοκιμάζεις
τΟ: διαφέροντα κατηχούμενος έκ του νόμου, 19 πέποιθάς τε
σεαυτον όδηγον εiναι τυφλών, φώς τών έν σκότει, 20 παιδευ
την άφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, εχοντα την μόρφωσιν της

γνώσεως και της άληθείας έν τφ νόμψ 21 ό συν διδάσκων
ετερον σεαυτον ού διδάσκεις; ό κηρύσσων μη κλέπτειν κλέπτεις;

22 ό λέγων μη μοιχεύειν μοιχεύεις; ό βδελυσσόμενος τΟ: εϊδωλα
ίεροσυλείς; 23 ος έν νόμφ καυχίiσαι, διΟ: της παραβάσεως του
νόμου τον θεον άτιμάζεις 24 το γaρ ονομα του "εου δι' ύμίiς
βλασφημεiται έν τοiς ε"νεσιν, καθώς γέγραπται. 25 περι
τομη μεν γaρ ώφελεί εαν νόμον πράσσnς έαν δε παραβάτης

νόμου Τις. ή περιτομή σου άκροβυστία γέγονεν. 26 έΟ:ν συν ή
άκροβυστία τα δικαιώματα του νόμου φυλάσσn, ούχ ή άκρο
βυστία αύτου είς περιτομf~ν λογισθήσεται; 27 καl. κρινεί ή έκ
φύσεως άκροβυστία τον νόμον τελούσα σε τον δια γράμματος
κα\. περιτομης παραβάτην νόμου.c 28 ού γαρ ό έν τφ φανερφ
Ίουδαίός έστιν ούδε ή έν τφ φανερφ έν σαρκ\. περιτομή,
29 άλλ' ό έν τφ κρυπτφ Ίουδα'iος, καl. περιτομη καρδίας έν

πνεύματι ού γράμματι, σb ό επαινος ούκ έξ άνθρώπων άλλ. έκ
του θεου.

3

Τί συν το περισσον του 'Ιουδαίου η τίς ή ώφέλεια της

περιτομης; 2 πολυ κατα πάντα τρόπον. πρώτον μεν [γαρ] οτι
έπιστεύθησαν τα λόγια του θεου. 3 τί γάρ; εί ήπίστησάν τινες,
μη ή άπιστία αύτών τf~ν πίστιν του θεού καταργήσει; 4 μη

'27 Question: TR NBS
18 δοκιμάζεις τiχ διαφέροντα Php 1. 10 19 πέποιθας ... τυφλών Μι 15. 14; Lk Ι 8.9
20 ί'χοντα ... νόμφ 2Tm3.15 21 Ps50.16-21; Mt23.3-4 24 το
εθνεσιν Is52.5:
Eze 36.20 25 έiχν δl: ... aκροβυστία Jr 4.4; 9.25 26 Ga 5.6 28 Jn 7.24; 8. 15. 39
29 περιτομή ... πνεύματι Οι 30.6; Col 2.11 ό eπαινος ... θεοi:> 1 Cor4.5; 2Cor 10.18
3.2 έπιστεύθησαν ... θεοί> Dt4.7-8; Ps 103.7; 147.19-20; Ro 9.4 3 μή ... καταργήσει
Ro9.6; 11.29: 2Tm2.13

3.5-12
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γένοιτο· γινέσθω δε ό θεος aληθής, πaς δε aνθρωπος ψεύστης,
καθώς γέγραπται,
'Όπως aν δικαιω1'1Jς έν τοiς λόγοις σου

κα1. νικήσεις έν τψ κρίνεσ1'αί σε.

5 εί δε ή aδικία ήμών θεού δικαιοσύνην συνίστησιν, τί
έροίJμεν; μη aδικος ό θεος ό έπιφέρων τl~ν όρ-yήν; κατα &.ν
θρωπον λέγω. 6 μη γένοιτο· έπεt πώς κρινει ό θεος τον κόσμον;
7 είδει ή aλήθεια τοίJ θεοίJ Εν τiρ Εμίρ ψεύσματι fΠερίσσευσεν
είς τi~ν δόξαν αύτου, τί ετι κaγώ ώς άμαρτωλΟς κρίνομαι; 8 και
μη καθώς βλασφημούμεθα καt καθώς φασίν τινες ήμaς λέγειν

οτι Ποιήσωμεν τα κακά, ϊνα ελθn τα aγαθά; ών το κρίμα ενδικόν
'

εστιν.

There is None

Righιeous

9 Τί οΖ>ν; προεχόμεθα; ού πάντως προητιασάμεθα γιΧρ
'Ιουδαίους τε καt 'Έλληνας πάντας ύφ' άμαρτίαν εtναι,
10

καθώς γέγραπται οτι

Ούκ εστιν δίκαιος ούδi είς,

11
12

ούκ εστιν ό συνίων,
ούκ εστιν ό iκζητων τον 1'εόν.
πάντες iξέκλιναν άμα ήχρεώ1'ησαν·
ούκ εστιν ό ποιων χρηστότητα,
[ούκ εστιν] 2 [ως ένός.

1
7 {Β} δέ ΝΑ 81 256 263 365 1319* 1506 1573 1852 2127 νg"'" cop""
Augustine 314 // γάρ 8 D G Ψ 6 33 104 424 436 459 1175 1241 1319' 1739
1881 1962 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Leι·ι itM· b. "· •· "'°"· 0 vg syr"· h cop"' eth slav
Origen 1•• Chrysosιom; Ambrosiaster Pelagius Augustine 114 // omit / 1154*

2 12 {C} ούκ εστιν ΝΑ D G Ψ 33 81 104 256 263 365 424* 436 459 1175
1241 1319 1506 1573 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ]
Lect it"'·•-•.,.m~.o vg syr" cop"·bo arm eth geo slav Origen'.. Chrysostom'= (Cyril);
Ambrosiaster Pelagius // omίt 8 6 424' 1739

4 πaς ... ψεύστης Ps 116.1 l 'Όπως ... κρίvεσθαί σε Ps 5 l .4 8 Ποιήσωμεv ... άγαθά
Ro 6. l 9 προnτιασάμεθα ... είναι Ro l .18-2.24; 3.23 10-12 Ούκ .. ένός Ps 14.1-3; 53.1-3:
Ec 7.20
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13

14
15
16
17
18

3.ΙJ-24

τάφος άνεφγμένος ό λάρυγξ αύτrον,
ταiς γλώσσαις αύτrον έδολιουσαν,
ίός άσπίδων ύπό τd χείλη αύτrον·
';"
'
,
' .....
'
'
,

ων το στομα αρας και πικριας γεμει,

όξεiς οί πόδες αύτrον έκχέαι αίμα,
σύντριμμα και ταλαιπωρία εν ταiς όδοiς αύτrον,
και όδόν είρήνης ούκ εγvωσαν.
ούκ εστιν φόβος 1'εου άπέναντι των όφ1'αλμrον
' ~
αυτων.

19 Οϊδαμεν δΕ. οτι οσα ό νόμος λέγει το'iς εν τφ νόμφ λαλε'i, ϊνα
παν στόμα φραyft και ύπόδικος γένηται πας ό κόσμος τφ θεφ·

20 διότι εξ εργων νόμου ού δικαιωθήσεται πασα σαρξ ενώπιον
αύτου, δια γαρ νόμου επίγνωσις άμαρτίας.
Righteousness through Faith

21 Νυν\ δΕ. χωρlς νόμου δικαιοσύνη θεου πεφανέρωται
μαρτυρουμένη ύπο του νόμου καl τ&ν προφητ&ν, 22 δικαιο
σύνη δΕ. θεου δια πίστεως Ίησου Χριστοί) είς πάντας 3 τοiJς
πιστεύοντας.• ού γάρ έστιν διαστολή,b 23 πάντες γαρ Τίμαρτον
και ύστεροt>νται της δόξης του θεου 24 δικαιούμενοι δωρεαν
τft αύτου χάριτι δια της άπολυτρώσεως της έν Χριστφ Ίησου·

'22 {Β} είς πάντας 'J.)40 Κ* Α Β C Ρ Ψ 6 81 104 263 424' 436 459 1506
1739 1881 2200 160 (1593 omit είς) / 598 1599 1617 syr"'' cop~"" ann
Ciement Origen'" 516 Apollinaris Didymus Cyril; Augustine // έπί πάντας
vgww." Ambrosiaster Pelagius // είς πάντας κ:α\ έπ\ πάντας Κ 2 D F G 33 256

365424* 117512411319157318521912196221272464B_vz[KL]Lect
it"'· •- •. r. •· mo". < 0 ι

νg''

syr'" • geo slav Origen 1" 116 Didymus•"• Chrysostom; Chromatius

"22 Comma: WH GNB ΤΟΒ // Colon: AD Μ // Dash: REB BJ 11 "Colon: AD GNB EU LB
BJ NBS ΤΟΒ DHH // Peήod: Μ TR WH REB

13 τάφος .. έδολιουσαν Ps 5.9 iός ... αύτiίJν Ps 140.3 14 Ps 10.7 15-17 Is 59.7-8;
Pr 1.16 18 Ρs36.Ι 20 ού δικαιωθήσεται ... αύτοί> Ps 143.2; Ga2.16 διά ... άμαρτίας
Ro7.7 21 μαρτυρουμένη ... προφητiίJν Ac 10.43 22 δικαιοσύνη ... πιστεύονταςRο 1.17;
Ga 2.16 23 Ro 3.9 24 δικαιούμενοι ... χάριτι Eph 2.8 διά ... Ίησου Ro 5. 1

3.25-4.2
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25 ον προέθετο ό θεος ίλαστήριον< διa [της] πίστεως 4 d έν τ&
αύτού α'ίματι εiς ενδειξιν της δικαιοσύνης αύτού διa τη~
πάρεσιν των προγεγονότων άμαρτημάτων 26 έν τ~ άνοχft
του θεού, προς τi~ν ενδειξιν της δικαιοσύνης αύτού έν τ&

νύν καιρ<ρ, εiς το εiναι αύτον δίκαιον και δικαιούντα τον έ~
πίστεως 'Ιησού.

27 Πού ο-δν ή καύχησις; έξεκλείσθη. διa ποίου νόμου; τ&ν
Εργων; ούχί, άλλa διa νόμου πίστεως. 28 λογιζόμεθα γaρ 5
δικαιούσθαι πίστει aνθρωπον χωρlς εργων νόμου. 29 η 'Ιου
δαίων ό θεος μόνον; ούχl κα"i έθν&ν; ναι κα"i έθνrον, 30 εϊπερ

εiς ό θεος ος δικαιώσει περιτομην έκ πίστεως καl. άκροβυστίαν
διa της πίστεως. 31 νόμον ο-δν καταργο\>μεν διa της πίστεως;
μη γένοιτο· άλλa νόμον ίστάνομεν.
The Example of Abraham

4

Τί ο-δν έρο\>μεν εύρηκέναι Άβραaμ τον προπάτορα ήμrον 1
2 εί γaρ Άβραaμ έξ εργων έδικαιώθη, εχει

κατa σάρκα;

4
25 {C} διά τiΊς πίστεως 'J) 40 'ω 8 C 3 D 2 Ψ 33 81 263 424* 1175 1241 1912 ·
2200 2464 Β_νz [Κ L Ρ] Leι·ι Chrysostom Seveήan Hesychius 112 // διά πίστεως Ν
C* D* F G 0219"d 6 104 256 365 424' 436 459 1319 1506 1573 1739 1852
1881 1962 Ι 165 Oήgen Eusebίus Didymus Cyήl Hesychius 112 // ( τiΊς) πίστεως
it"·"·'""'-" νg"'" eth Ambrosiaster Pelagius // omit Α 2127 Orosius 112
'28 {8} γάρ ΝΑ D* F G Ψ 81 256 263 365 436 1319 1506 1573 1739
1852 1881 1962 2127 2200 it"· "· '· ''-° vg eth syr•"' cop~·"" Oήgen'" Cyήl;
Ambrosiaster Ambrose Pelagius Augustine 312 // ο-δν 8 C D 2 6 33 104 424 459
1175 1241 1912 2464 Byz [Κ L Ρ] ί ι ""'" syr"" Chrysostom Theodore L8 // omit
(begίnιιing of lessonlquotatio11) Lect cop"''"'" slaν'"' Jerome Augustine 417
' 1 {8} εύρηκέναι Άβραάμ τον προπάτορα ήμwν κ·' Α C* 81 256 263
(365 προπάτορα πατέρα ήμwν) 1319* 1506 2127 syrP>- ""' cop"· '""> arm Oή
gen«'"" Cyήl // Άβραάμ τον προπάτορα ήμwν 8 (6 1739 πατέρα ήμwν) RE8
8J (8TI) // εύρηκέναι Άβραάμ τον πατέρα ήμ&ν Κ' C 3 D F G Ψ 1319' 1573

'25 C: GNB NIV NRSV REB EU LB BJ NBS ΤΟΒ DHH 11 'C: GNB NRSV REB EU
LB BJ NBS ΤΟΒ DHH
25 προέtJετο ... ιiίματι Eph 1.7 27 Ποi:ι ... έξε"λείσθη 1Cor1.31
29 Ro ΙΟ.12 30 είς ό ΙJεός Dt6.4; Ga3.20 ος
πίστεως Rο4.ΙΙ-12
Ro 4.3: 8.4

...

28 Ga 2.16
31 Mt5.17;
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4.3-13

καύχημα, άλλ' ού προς θεόν. 3 τί γαρ ή γραφη λέγει; Έπί
στευσεν δ[ ΆβραΟ:μ τφ θεφ καl έλογίσθη αύτφ είς δικαιο
σύνην. 4 τφ δε έργαζομένφ ό μισθος ού λογίζεται κατα χάριν
(ι.λλα κατα όφείλημα, 5 τφ δε μη έργαζομένφ πιστεύοντι δε έπί

τον δικαιουντα τον άσεβη λογίζεται ή πίστις αύτου είς δικαιο
σύνην· 6 καθάπερ καt Δαυlδ λέγει τΟv μακαρισμΟν του Cιν

θρώπου φ ό θεος λογίζεται δικαιοσύνην χωρ\.ς Εργων,
Μακάριοι ~ν άφέθησαν αί άνομίαι
καl ~ν έπεκαλύφθησαν αί άμαρτίαι'
8
μακάριος άνfιρ oti ού μfι λογίσηται κύριος άμαρτίαν.
9 ό μακαρισμος ο-Ον σbτος έπ\. τl~ν περιτομi~ν η κα1. έπ\. τi~ν

7

ιiκροβυστίαν; λέγομεν γάρ, Έλογίσθη τφ ΆβραΟ:μ ή πίστις

είς δικαιοσύνην. 10 πώς ο-Uν έλογίσθη; έν περιτομfi οντι η έν
ιiκροβυστίςι; ούκ έν περιτομ[l άλλ' έν άκροβυστίςι· 11 καί
σημε"iον Ελαβεν περιτομης σφραγιδα της δικαιοσύνης της πί

στεως της έν τfi άκροβυστίςι, είς το εiναι αύτον πατέρα πάντων
των πιστευόντων δι' άκροβυστίας, εiς το λογισθηναι [κα1.] 2
αύτο"iς [τiiv] δι καιοσύνην, 12 καl. πατέρα περι τομης τοις
ούκ έκ περιτομης μόνον άλλα καl. τοις στοιχο\Jσιν το"iς ϊχνεσιν
της έν άκροβυστίςι πίστεως του πατρος ήμών Άβραάμ.
The Promise Realized through Faith

13

Ού γαρ δια νόμου ή έπαγγελία τφ Άβρααμ η τφ σπέρματι

αύτου, το κληρονόμον αύτον εtναι κόσμου, άλλα δια δικαιο-

1852 /598 1599 it"·•-•.r.,.~~-" νg slav geo Origen1"; Ambrosiaster Pelagius
Augustine // Άβρα<'ιμ τον πατέρα ήμών εύρηκέναt 33 104 424 436 459 1175
1241 1881 1912 1962 2200 2464 B_vz. [Κ L Ρ] Lect (eth) Chrysostom''"' ΤΟΒ
2
11 {C} λογισθηναι καί ~ 2 C D F G 104 256 263 365 424* 436 459 1175
1241 1319 1573 1852 1912 1962 2127 B_vz [Κ L Ρ] Lect it"-'·• ~ νg syr" "-"''
cop"' arm (eth) slav Origen 1" 11'; Ambrosiaster Augustine // λογισθηναι ~* Α 8 Ψ
6 81 424' 1506 1739 1881 2200 2464 l 592 it" "·" νg"'~ cop""''·"" geo Origen''
213
'"'
Cyril NIV REB EU ΤΟΒ
3 Έπίστευσεν ... διιcαιοσύνην Gn 15.6 (Ga 3.6; Jasl.23) 4Ro11.6 7-8 Ps32.l-2
9 Έλογίσθη ... διιcαιοσύνην Gn 15.6 (Ro 4.3; Ga 3.6; Jas 2.23) 11 σημείον ... άιcροβυστί'?'
Gn 17.ΙΟ-1 Ι 13 ή έπαyyελία ... κόσμου Gn 18.18; 22.17-18 τφ σπέρματι αύτοϋ Ga 3.29

4.14-21
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σύνης πίστεως.

14 εί γaρ οί έκ νόμου κληρονόμοι, κεκένωται ή
15 ό γaρ νόμος όργi,ν
κατεργάζεται· σL δε 3 ούκ εστιν νόμος ούδε παράβασις. 16 διa

πίστις καl κατήργηται ή έπαnελία-

τουτο έκ πίστεως, 'ίνα κατa χάριν' εiς το εlναι βεβαίαν την
έπαnελίαν παντl. τφ σπέρματι, ού τiρ έκ του νόμου μόνον άλλα
καl. τiρ έκ πίστεως Άβραάμ, ος έστιν πατJ~ρ πάντων ήμrον,
17 καθώς γέγραπται οτι Πατέρα πολλίί)ν έ-θνων τέ-θεικά σε,

κατέναντι oiJ έπίστευσεν θεου του ζφοποιουντος τους νεκροi>ς
καt καλουντος τα μη οντα ώς οντα·

18 ος παρ' έλπίδα έπ'
έλπίδι έπίστευσεν είς το γενέσθαι αύτον πατέρα πολλίί)ν έ-θνίί)ν
κατa το είρημένον· Οϋτως iσται το σπέρμα σου, 19 καl. μη
άσθενήσας τf1 πίστει κατενόησεν 4 το έαυτου σώμα [Τ]δη]5
νενεκρωμένον, έκατονταετής που ύπάρχων, και τi~ν νέκρωσιν
της μήτρας Σάρρας 20 είς δε τi~ν έπαnελίαν του θεου ού
διεκρίθη τf1 άπιστίι;ι άλλ' ένεδυναμώθη τn πίστει, δοlις δόξαν τφ
θεiρ 21 καt πληροφορηθεl.ς οτι ο έπήnελται δυνατός έστιν και

3 15 {Β} δέ Ν* Α Β C 81 104 436 1506 1852 νg'"" syr"'"' cop~.bo aπn eth geo
Origen''' 6 π Theαloret'''"; Ambrose Augustine 200 Julian-Eclanum Primasius // γάρ

Ν'

D F G Ψ 6 256 263 365 424 459 1175 1241 1319 1573 1739 1881 1912
1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect it"'· h. d. r. •· "' 0 "· 0 vg syr"· h slav Origen'"'π
Chrysostom Cyril; Ambrosiaster Tyconius Augustine'"130 Pelagius ΤΟΒ
4
19 {C} κατενόησεν ΝΑ Β C 6 81 256 263 365 424' 1319* 1506 1573
1739 2127 ίιm~* vgww. ,, syr" cop"· ho. "' (arm) eth Origen''· 1" 113 Cyril-Jerusalem
Chrysostom 114 ; Julian-Eclanum // ού κατενόησεν D F G Ψ 33 104 424* 436
459 1175 1241 1319' 1852 1881 1912 1962 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect it"·•·
"· '· •· '"°" 2• 0 νg'' syr" geo slav Origen 1" 213 Methαlius Asterius Basil Chrysostom 314 ;
Ambrosiaster Pelagius Bede
5 19 {C} f\δηΝ AC DΨ6 33 81104256263 3654244364591175 1241
1319 1506 1573 1852 1912 1962 2127 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect it'"0 "·" νg'""
syr" ""h • copho aπn geo 2 slav Origen•'· 1"314 Basil Cyril-Jerusalem Epiphanius•id;
Julian-Eclanum Bede // omit Β F G 1739 1881 2200 it"·b.d. '·' vg syr"·"'' cop" eth
geo' Origen 1" 114 Methodius Asterius Chrysostom; Ambrosiaster Pelagius EU
14 Ga 3.] 8 15 ο\ι ... παράβασις Ro 3.20; 5.13; 7.8 16 τψ έκ πίστεως ... ήμiΟν Ga 3.7
17 Πατέρα ... σε Gn 17.5 καλούντος ... ίος οντα [; 48.13 18 Οϋτως ... σπέρμα σου Gn !5.5
19 έκατονταετής που ύπάρχων Gn 17 .17
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4.22-5.5

ποιilσαι. 22 διο [κα\.] 6 έλογίσ-θη αύτφ είς δικαιοσύνην.

23

Ούκ έγράφη δε δι. αύτον μόνον οτι έλογίσθη αύτφ

24

άλλα

καl. δι, ήμaς, οtς μέλλει λογίζεσθαι, τοίς πιστεύουσιν έπ1. τον
έγείραντα Ίησουν τον κύριον ήμών έκ νεκρών, 25 ος παρεδόθη
δια τα παραπτώματα ήμών και ήγέρθη δια τi~ν δικαίωσιν ήμών.
Results of Justification

5

Δικαιωθέντες ο-δν έκ πίστεως είρήνην Εχομεν 1 προς τον θεον
δια του κυρίου ήμών Ίησου Χριστου 2 δι' oiJ καl. τi~ν προσ
αγωΎi~ν έσχήκαμεν [ήl πίστει] 2 είς τi~ν χάριν ταύτην έν

n

έστήκαμεν κα\. καυχώμεθα έπ' έλπίδι της δόξης του θεου.

3 ού μόνον δέ, άλλα κα1. καυχώμεθα εν ταίς θλίψεσιν, εiδότες
οτι ή θλίψις ύπομονl~ν κατεργάζεται, 4 ή δε ύπομονl~ δοκιμήν,
ή δf. δοκιμη (λπίδα. 5 ή δε έλπl.ς ού καταισχύνει, οτι ή άγάπη
του θεου έκκέχυται έν ταίς καρδίαις ήμών διa πνεύματος άγίου

6
22 {C} καί ΝΑ C 0 1 Ψ 6 33 81 104 256 263 424 436 459 1175 1241
1319 1506 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Βγz [Κ L Ρ]
Leι·ι it" vg syr" eth geo s1av Origen 1'" Basil: Pelagius Julian-Eclanum // onιit Β D*
F G 365 itb· r. •· moo. 0 νg"" syr"· Ρ' 1 cop"·"' arrn REB EU? BJ?
1 1 {Α} eχομεν Ν 1 Β 2 F G Ψ 0220v;d 6 104 256 263 365 424 459 1241 1319
1506 1573 1739 1852 1881 2127 2200 2464 Βγz'' [Ρ] LectP'· AD it" νg'"" cop"
geo slav Basil Gregory-Nyssam" Didymus'"b Epiphanius Cyril 415 // eχωμεν Ν* Α
Β* C D 33 814361175 1912 1962 Byz'' [Κ L] Lec/f'' itbctri m
vg copb" arm
eth Marcion'"· τοτ,πuιι;,.. Origen1" Gregory-Nyssa Chrysostom Theodo!"e Cyri1 115
Hesychius Theodoret''m; Ambrosiaster Pelagius Julian-Eclanum Augustine
2
2 {C} τfι πίστει Ν'· 2 C Ψ 6 33 81 104 256 263 365 424 436 459 1175
1241 1319 1506 1573 1739 1852 1881 1912 2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ]
Lect iι~- b. ' 2· '" ο vg syr"· b. p•I cop"' arm eth geo slav Origen'" 215 Chrysostom 112
Cyril // έν τfi πίστει Ν 1 Α 1962 / 597 vgmss Chrysostom 112 Hesychius // οnιίt Β
D F G 0220 it''.r.' cop"' Origen 1" 315 Basil; Ambrosiaster Julian-Eclanum
Augustine NRSV REB EU
000

00

•

... δικαιοσύνην Gn 15.6 23-24 Ούκ ... ήμ&ς Ro 15.4 24 τον έγείραντα ...
1Pe1.21 25 ος ... παραπτώματα ήμό\ν ls 53.4-5 ήγέρθη ... ήμών 1Cor15.17
5.Ι Δικαιωθέντες ... πίστεως Ro 3.24, 28
2 δι'
έσχήκαμεν Eph 2.18; 3.12
3 καuχώμεθα ... κατεργάζεται Jas 1.2-3; 1Pe1.5-7 5 η δέ ... καταισχύνει Ps 22.5;
25.20; He 6.18-19
22

έλογίσθη

νεκρό\ν

ov ...
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του δοθέντος ήμΊν.

6

514

ετι γιΧρ 3 Χριστος οντων ήμ&ν ασθεν&ν

3

ετι κατα καιρον ύπερ άσεβων απέθανεν. 7 μόλις γαρ ύπtρ
δικαίου τις άποθανεΊται· ύπερ γαρ του άγαθου τάχα τις κα1.
τολμί?: αποθανεΊν· 8 συνίστησιν δε τf~ν έαυτου αγάπην είς
ήμίiς ό θεός, οτι ετι άμαρτωλ&ν οντων ήμ&ν Χριστος ύπερ ήμ&ν

άπέθανεν. 9 πολλφ ο-δν μίiλλον δικαιωθέντες νυν έν τφ α'ίματι
α-Uτου σωθησόμεθα δι, α-Uτου απο της όργilς.

10 εί γαρ έχθρο1.

οντες κατηλλάγημεν τφ θεφ δια του θανάτου του υίου α-Uτου,
πολλφ μίiλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα έν τil ζω11 αύτο\J·
11 ού μόνον δέ, αλλα και καυχώμενοι έν τφ θεφ δια του κυρίου

ήμ&ν Ίησου Χριστου δι'

oi>

νυν Π~ν καταλλαγΤ,ν έλάβομεν.

Adtlm and Cl1Γist

12 Δια τουτο ίόσπερ δι' ένος ανθρώπου ή άμαρτία είς τον
κόσμον είσllλθεν καt δια της άμαρτίας ό θάνατος, καl οϋτως είς
πάντας άνθρώπους ό θάνατος διηλθεν, έφ' ψ πάντες ημαρτον·
13 &χρι γαρ νόμου άμαρτία lΊν έν κόσμφ, άμαρτία δε ουκ έλ
λογεΊται μη οντος νόμου, 14 αλλ' έβασίλευσεν ό θάνατος απο
ΆδιΧμ μέχρι Μωϋσέως κα\ έπ\ τους μη άμαρτήσαντας έπl. τφ όμοι
ώματι της παραβάσεως ΆδιΧμ ος έστιν τύπος του μέλλοντος.

15 Άλλ' ούχ ώς το παράπτωμα, οϋτως καl. το χάρισμα· εί γιΧρ
τφ του ένος παραπτώματι οί πολλοl. απέθανον' πολλφ μaλλον ή
χάρις του θεου καl. ή δωρειΧ έν χάριτι τη του ένος ανθρώπου
Ίησου Χριστου είς τους πολλους έπερίσσευσεν. 16 καl. ούχ ώς
3
6 {C} ίiτι γίχρ _.. iiτι Κ Α cv•• D* 81 104 256 263 (365) 424 459 1241
13 19 1506 1573 (1852 εί γάρ γε ... ) 2127 Ι 598 Ι 599 syr" Marcion"'-~ '" Epiphι
"'" // ίiτι γίχρ ... omίt D 2 Ψ 6 33 436 1175 1739 1881 1912 1962 2200 2464

Β}'Ζ [Κ (L δέfοι- γάρ) Ρ] Lect 112 (Lect 112 onιit γάρ at begi1111ί11g of lesson) (syr')
arm eth geo slav Oήgen'" Apollinaήs Chrysostom // εϊ γε ... eτι Β vgm" cop"·(bo>
(syr•'') Augustine // είς τί γίχρ ... eτι F G it"· b. •- r. ,. m
vg Irenaeus'"; Ambrosiaster Faustinus Pelagius // εiς τί γίχρ ... oιnit D' 11 omit ... οnιίt 11159'12
0

"· ' " '

11441 112
8 Jn 3. 16: 1 Jn 4. ΙΟ 9 σωι'}ησόμrθα ... όργiiς Ro 1. 18: 2.5. 8
είσ;jλθεν Gn 2. 17; 3.6. 19 διά ... θάνατος Ro 6.23 13 άμαρτία
μέλλοντος 1 Cor 15.21-22, 45

10 Ro 8.7-8 12 δι. ένός .. .
... νόμου Ro 4.15 14 Ος .. .
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5. 17--6.4

δι. ένος άμαρτήσαντος το δώρημα· το μεν γaρ κρίμα Εξ ένος είς

κατάκριμα, το δε χάρισμα ΕΚ πολλών παραπτωμάτων είς
δικαίωμα. 17 εί γaρ τφ του ένος παραπτώματι ό θάνατος

έβασίλευσεν διa του ένός, πολλφ μaλλον οί τi~ν περισσείαν
της χάριτος κα1. της δωρεaς τfις δικαιοσύνης λαμβάνοντες Εν
ζωil βασιλεύσουσιν διa του ένος Ίησου Χριστοlι. 18 'Άρα ο-δν
ώς δι' ένος παραπτώματος είς πάντας άνθρώπους εiς κατάκριμα,
οϋτως και δι' ένος δικαιώματος είς πάντας άνθρώπους είς
δικαίωσιν ζωης 19 rοσπερ γaρ διa τfις παρακοflς του ένος
άνθρώπου άμαρτωλο1. κατεστάθησαν οί πολλοί, οϋτως κα1. διa
τΤΊς ύπακοflς του ένος δίκαιοι κατασταθήσονται οί πολλοί.

20 νόμος δε παρεισflλθεν, ϊνα πλεονάσn το παράπτωμα· oiJ
δε Επλεόνασεν ή άμαρτία, ύπερεπερίσσευσεν ή χάρις, 21 'ίνα
οοσπερ Εβασίλευσεν ή άμαρτία ΕΥ τφ θανάτφ, οϋτως και ή χάρις

βασιλεύσn διa δικαιοσύνης είς ζωΤ~ν αίώνιον διa 'Ιησου Χρι
στου του κυρίου ήμών.
Dead

6

ιο

Sin but AJive in

Chrisι

Τί ο-δν Ερουμεν; Επιμένωμεν τi1 άμαρτίq:, 'ίνα η χάρις

πλεονάσn; 2 μη γένοιτο. ο'ίτινες άπεθάνομεν τil άμαρτίq:,
πώς ετι ζήσομεν έν αύτfi; 3 η άγνοεiτε οτι, οσοι έβαπτίσθημεν
είς Χριστον Ίησουν, είς τον θάνατον αύτου έβαπτίσθημεν;

4 συν ετάφη μεν ο-δν 1 αύτφ διa του βαπτίσματος είς τον θάνατον'
'ίνα οοπερ ήγέρθη Χριστος έκ νεκρών διa της δόξης του πατρός,
1
4 {Α} οι>ν ΝΑ Β C D F G Ψ 6 33 81 104 256 263 365 424 436 459 1175
1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ]
Lecι ίtd. i·.' syr"· "'1 cop"'m"."" eth slav Basil Cyήl-Jerusalem Cyήl-Jerusalem""h
Chrysostom Theodore Cyήl 416 ; Tertullian Ambrosiaster Pacian Chromatius 213
Julian-Eclanum Augustine 8115 Speculum // γάρ 1506''" it"· h. '"""·
vg Origen•'·
1 41
11
" " Gregory-Nyssa Cyήl 216 ; Ambrose Chromatiusω Gaudentius Jerome J Pelagius Augustine4115 // onzίt syr" cop"""" arm geo Oήgen 1"41 " Marcus-Eremita;
Jerome 213 Augustine 3115
0

·'

18 l Cor 15.22 19 διa τijς uπακοίΊς ... πολλοί Is 53. l l 20 νόμος .. παράπτωμα Ro 4.15;
7.8: Ga 3.19 21 Ro 6.23
6.1 έπιμέvωμεν ... πλεονάcη~ Ro 3.5-8 2 ο·ίτινες ... αύτfi 1 Pe 4.1 3 οσοι έβαπτίσθημεν
Ga 3.27 4 Col 2.12
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οϋτως και ημείς έν καινότητι ζωης περιπατήσωμεν. 5 εί γ&ρ
σύμφυτοι γεγόναμεν τφ όμοιώματι του θανάτου α-Uτου, άλλα και
της άναστάσεως έσόμεθα· 6 τουτο γινώσκοντες οτι ό παλαιος
ήμών &νθρωπος συνεσταυρώθη, 'ίνα καταργηθjl το σrομα τfjς

άμαρτίας, του μηκέτι δουλεύειν ήμας τfι άμαρτί~· 7 ό γ&ρ
άποθανrον δεδικαίωται άπο τf~ς άμαρτίας. 8 εί δε 2 άπεθάνομεν
σ-Uν Χριστφ, πιστεύομεν οτι κα1. συζήσομεν α-Uτφ, 9 είδότες οτι
Χριστος έγερθεlς έκ νεκρrον ο-Uκέτι άποθνήσκει, θάνατος α-Uτου
ουκέτι κυριεύει. 10 ο γaρ άπέθανεν, τfι άμαρτί~ άπέθανεv
έφάπαξ· ο δε ζfι, ζfl τφ θεφ. 11 οϋτως κα1. ύμείς λογίζεσθε

έαυτο-Uς [εiναι] νεκρο-Uς μεν τfι άμαρτί~ ζrοντας δε τφ θεφ έν
Χριστφ Ίησου3.

12 Mii ο-δν βασιλευέτω ή άμαρτία έν τφ θνητφ ύμrον σώματι
13 μηδε παριστάνετε

είς το ύπακούειν ταίς έπιθυμίαις α-Uτου4,

2
8 {Α} δέ ΝΑ Β C D Ψ 6 81 104 256 263 365 424 436 459 1175 1241
1319 1506 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ]
Lec·t it"· d.I. ,. m""·' νg syr"· "'' cop"'·"" arm eth geo slav Origeπ'" Eusebius Chrysostom; Tertullian Ambrosiaster Ambrose Pelagius Augustine Speculum // γάρ ~46
F G it"·" vgm"' (syr") Ju\ian-Eclanum
' 11 {Α} f.v Χριστiρ Ίησοu 1})46 Α Β D F G Ψ 1739* (1852 eτι/οr έν) 2200
it"· h. d. ι·. •· ""'"· 0 vgw•. '' syr" cop" geo 1 Origeng•. 1" 1111 Basi] CyriJ Theodoret; Tertullian112 °121 Hilary Pelagius Augustine 8114 SpecuJum // έν Χριστ<ϊJ ΊησοiJ τ<ϊJ ιruρίφ
ήμ&ν 'J)94 ';d Ν C 6 33 81 (104 459 οnιίt Ίησου) 256 263 365 424 436 1175
1241 1319 1506 1573 1739' 1881 1912 1962 2127 2464 Byz [Κ L Ρ] Lectvg<'
(syr"·"'1) cop"' arm (eth) geo 2 slav Origen1" 1111 Didymus""" Chrysostom; Ambrosiaster Augustine 1114 // οιrιίt it' Irenaeus1" Origen"' 9111 ; Ambrose Jerome Augustine'1"
' 12 {Β} ταίς έπιθυμίαις αύτου 1})94 Ν Α Β C* 681 256 263 365 424 436
1319 1506 1573 1739 1852 1881 1962 2127 2200 it"· "2· moo.' νg syr" cop"" bo
arm eth slav Origen1" 1·1"617 Methodius Didymus Cyril; Ambrose Jerome Pelagius
Augustine // αύήi 1})46 D F G it'·d·. '·•· 0 Irenaeus 1" Origen 117 ; Tertullian Ambrosiaster Julian-EcJanum Speculum Victor-Tunis // αύτi\ έν ταίς έπιθυμίαις
αύτοίι CJ Ψ (33 1912 l 593 αύτου for αύτi\) 104 459 1175 1241 2464 Byz
[Κ L Ρ] Leι·t (l 597 l 599 1680 1 1154 11356 αύτf~ς for αύτοiJ) syr" geo
Chrysostom

5 Php 3.10-11

6

ό παλαιός

...

συνεσταυρώθη

Ga 5.24 7 1 Pe 4. 1 10 τfi άμαρτiq; ...
112Cor5.15;1Pe2.24 12 Gn4.7

έφάπαξΗe9.26-28; 1Pe3.18 οδέζfi .. θεii>Ga2.19
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6.14-7.2

τα μέλη υμων οπλα άδικίας τfι άμαρτίςχ, άλλα παραστήσατε
έαυτους τφ θεφ ώσει έκ νεκρών ζώντας και τα μέλη ύμών οπλα
δικαιοσύνης τφ θεφ. 14 άμαρτία γαρ ύμών ου κυριεύσει· ου
γάρ έστε ύπο νόμον άλλ' ύπο χάριν.
Slaves of Righteousness

15 Τί ο-δν; άμαρτήσωμεν, οτι ούκ έσμεν ύπο νόμον άλλ' ύπο
χάριν; μη γένοιτο. 16 ούκ οϊδατε οτι φ παριστάνετε έαυτους
δούλους είς ύπακοήν, δσ\Jλοί έστε ψ ύπακούετε, Ίlτοι άμαρτίας
είς θάνατον Τι ύπακοfις είς δικαιοσύνην;

17 χάρις δε τφ θεφ

οτι i~τε δοί:ιλοι της άμαρτίας ύπηκούσατε δε έκ καρδίας είς ον
παρεδόθητε τύπον διδαχfις, 18 έλευθερωθέντες δε άπο τfις
άμαρτίας έδουλώθητε τfι δικαιοσύνη. 19 άνθρώπινον λέγω
δια τΤ,ν άσθένειαν της σαρκος ύμών. rοσπερ γαρ παρεστήσατε
τα μέλη ύμών δοί:ιλα τfι άκαθαρσίςχ καt τfι άνομίςχ είς τΤ,ν
άνομίαν, οϋτως νί:ιν παραστήσατε τα μέλη ύμών δοί:ιλα τfι

δικαιοσύνη είς άγιασμόν. 20 οτε γαρ δοί:ιλοι i~τε τfις άμαρτίας,
έλεύθεροι i~τε τfι δικαιοσύνη. 21 τίνα ο-δν καρπον εϊχετε τότε•;
έφ, οtς νί:ιν έπαισχύνεσθεb, το γαρ τέλος έκείνων θάνατος.

22 νυν1 δε έλευθερωθέντες άπο της άμαρτίας δουλωθέντες
δε τφ θεφ εχετε τον καρπον ύμών είς άγιασμόν, το δε τέλος ζωΤ,ν
αίώνιον. 23 τα γαρ όψώνια τfις άμαρτίας θάνατος, το δε
χάρισμα του θεοί:ι ζωi~ αίώνιος έν Χριστφ Ίησοί:ι τφ κυρίφ ήμών.
Απ

7

Analogy from Marriage

"Η άγνοεi:τε, άδελφοί, γινώσκουσιν γαρ νόμον λαλώ, οτι ό

νόμος κυριεύει του άνθρώπου έφ, οσον χρόνον ζfι;

2

ή γαρ

ϋπανδρος γυνΤ, τφ ζώντι άνδρ1 δέδεται νόμψ έαν δε άποθάνη ό

'21 ΝΟ C: WH TR GNB NRSV NIV BJ TOBm, !! as ιext: BJm•
NRSV NIV BJ TOBm• !! as text: BJm•

11 b

C: Μ TR WH GNB

13 παραστήσατε ... δικαιοσύνης τiρ θεiρ Ro 12.1 έκ νεκρών ζώντας Eph 2.5; 5.14
14 άμαρτία ... κυριεύσει 1Jn3.6 15 άμαρτήσωμεν ... γένοιτο Ro 5.17. 21 16 Jn 8.34;
2Pe 2.19 18 έλ.ευθερωθέντες ... άμαρτίας J118.32 21 έφ" ... έπαισχύνεσί!ε Eze 16.61. 63
το γiιρ ... θάνατος Ro 7.5; 8.6. 13 22 το δ( ... αίώνιον 1Pe1.9 23 Ro 5.12. 15
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ανηρ, κατήργηται άπο του νόμου του άνδρός. 3 aρα ο-Ον
ζrοντος του άνδρος μοιχαλl.ς χρηματίσει έαν γένηται άνδρl.
έτέρψ έαν δε άποθάντ~ ό άνήρ, έλευθέρα έστl.ν άπο του νόμου,
του μη εiναι αύτην μοιχαλίδα γενομένην άνδρι έτέρφ. 4 rοστε,
άδελφοί μου, και ύμεις έθανατώθητε τφ νόμφ δια του σώματος
του Χριστοί>, είς το γενέσθαι ύμ<χς έτέρφ,a τφ έκ νεκρrον

έγερθέντι,b 'ίνα καρποφορήσωμεν τφ θεφ. 5 οτε γαρ ημεν έν
τfι σαρκί, τα παθήματα των άμαρτιων τα δια του νόμου
ένηργε1το έν τοις μέλεσιν ήμ&ν, είς το καρποφορflσαι τφ
θανάτψ 6 νυνl. δε κατηργήθημεν άπο του νόμου άποθανόντες

έν φ κατειχόμεθα, οοτε δουλεύειν ήμας έν καινότητι πνεύματος
καl. ού παλαιότητι γράμματος.
The Problem of lndweJling Sin

7 Τί ο-Ον έροί>μεν; ό νόμος άμαρτία; μη γένοιτο· άλλα την
άμαρτίαν ούκ i:'γνων εί μη δια νόμου· τήν τε γαρ έπιθυμίαν ούκ
nδειν εί μη ό νόμος i:'λεγεν, Ούκ έπι-θυμήσεις. 8 άφορμην δε
λαβοί>σα ή άμαρτία δια της έντολflς κατειργάσατο έν έμοl.
π<χσαν έπιθυμίαν· χωρl.ς γαρ νόμου άμαρτία νεκρά. 9 έγώ δε
i:'ζων χωρl.ς νόμου ποτέ, έλθούσης δε της έντολf\ς ή άμαρτία
άνέζησεν, 10 έγώ δε άπέθανον και εύρέθη μοι ή έντολη ή είς
ζωήν, αϋτη είς θάνατον· 11 ή γαρ άμαρτία άφορμην λαβοί>σα
δια της έντολης έξηπάτησέν με καl. δι' αύτης άπέκτεινεν.
12 ωστε ό μεν νόμος aγιος καt ή έντολη άγία καt δικαία κα1.
άγαθή.

13 Το ο-Ον άγαθον έμοl. έγένετο θάνατος; μη γένοιτο· άλλ' ή
άμαρτία, 'ίνα φανfι άμαρτία,c δια του άγαθοί> μοι κατεργαζο
μένη θάνατον, 'ίνα γένηται καθ' ύπερβολην άμαρτωλος ή

'4 ΝΟ C: (GNB) 11

b

ΝΟ

C: WH GNB NRSν REB '13 ΝΟ C: WH

4 uμrίς ... Χριστοϋ Col 2. 14 5 rίς ... θανάτιp Ro 5.21: 8.6, 13 6 νυνί ... νόμου Ro 8.2
iόστr ... γράμματος Ro6.4 7 Ούκ cπιθυμήσεις Εχ20.17: Dt5.21 (4Macc2.5; Ro 13.9)
8 χωρίς ... νεκρά Ro 5.13 10 η έντολfι ... αϋτη Lν 18.5 11 ή γάρ ... έξηπάτησέν μt
Gn 3.13: He 3. 13

12 1Tm1 .8

13

η άμαρτία

...

έντολiiς

Ro 5.20
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7.14-22

άμαρτία διa της εντολilς. 14 ο1δαμεν 1 γaρ οτι ό νόμος πνευ
ματικός εστιν, εγώ δΕ: σάρκινός εiμι πεπραμένος ύπο τi~ν
άμαρτίαν. 15 ο γaρ κατεργάζομαι ού γινώσκω· ού γaρ ο θέλω
τοίιτο πράσσω, άλλ' ο μισίΟ τούτο ποιίΟ. 16 εi δΕ: ο ού θέλω
τοίιτο ποιω, σύμφημι τφ vόμφ οτι καλός. 17 νυν1 δΕ: ούκέτι εγώ

κατεργάζομαι αύτο άλλ' ή οίκούσα εν εμο1. άμαρτία.

18 οtδα

γaρ οτι ούκ οίκεΊ εν Εμοί, τούτ' εστιν Εν τη σαρκί μου, άγαθόν· το
γaρ θέλειν παράκειταί μοι, το δΕ: κατεργάζεσθαι το καλον ου 2 •
19 ού γaρ ο θέλω ποι& άγαθόν' άλλ' ο ού θέλω κακον τοίιτο
πράσσω. 20 εi δΕ: ο ού θέλω [Εγώ]3 τούτο ποιίΟ, ούκέτι Εγώ
κατεργάζομαι αύτο άλλ' ή οiκούσα εν εμο1. άμαρτία. 21 Εύ
pίσκω aρα τον νόμον, τφ θέλοντι εμο1. ποιεΊν το καλόν, οτι εμο1.
το κακον παράκειται· 22 συνήδομαι γaρ τφ νόμφ του θεού 4

1 14 {Α} οϊδαμεν Β 2 0 2 6 81 104 256 263 365 424 436 459 1175 1241
13191506157317391852188119121962212722002464Byz[KL]Lect

it'"· 0· d. '· •· '"""· 0 vg syr"·" cop'"·"" arm"" eth geo Origen•'· '" Methodius Serapion Basil
Gregory-Nyssa Didymus""b Chrysostom Cyril 1'"' Theodore TheodoΓet; Hilary
Ambrosiaster Ambrose Jerome 9110 Pelagius Augustine // ο'tδα μέν 33 / 883 armm'
slav (Jerome' 1'") / / οιδαμεν witlιout accents Ν Α Β* C D* F G Ρ Ψ
2 18 {Β} οϋ ΝΑ Β C 6 81 424' 436 1739 1852 1881 2200 cop''"'' arm
Methodius Didymus Cyήl'0 '"; Jerome 21' Augustine 181 J• Greek mss"' ιοΑ"'"'""' // ούχ
εύρίσκωD FGΨ

33 104 424* 459 1175 1241 1506 1912 1962 2464Byz

[Κ

Lect it'"'· b. '· r. •· """·" vg syr"·" eth geo 2 slav Irenaeus"' Oήgen'" Basil
Chrysostom Cyήl''m; AmbΙΌsiaster Jerome.11 5 Pelagius Augustine 2or 1• // ού γινώ

L

Ρ]

σκω

256 263 1319 1573 2127 1596
20 {C} έγώΝ Α Ψ 6 33 81424459 1175 1739 188119121962 2200 Byz
[Κ L Ρ] Lect syr" cop 00 Clement Oήgen'" Basil Chrysostom Cyήl; Jerome 214
Augustine8115 // oιnit Β C D F G 104 256 263 436 1241 1319 1506 1573 1852
2127 246415911561170 / 596'"ΡΡ /6171809 it"d.r., "'"" νg cop"' arm eth geo
3

0

slaν

Methodius Macaήus/Symeon Theodore; Ambrosiaster Ambrose Jerome 214
Pelagius Augustine 711 5
4
22 {Α} θεου ΝΑ D F G ψ 63381 104 256 263 365 424 436 459 1175

c

1241 1319 1506 1573 l 739 1852 188 Ι 1912 l 962 2127 2200 2464 Β.ν~

ικ L
Ρ] Lect it•· d. '· •· "'0 "· 0 νg syr"·" cop"'·"" eth Oήgen•'· '" Methodius Eusebius Didymus

Epiphanius Chrysostom Theodore Nilus Cyril Theodoret; Ambrosiaster GregoryE!νira Ambrose Jerome Pelagius Augustine // νοός Β // 0111it it" Hilary Tyconius
14 έγώ ... άμαρτίαν Ps 51.5; Jn 3.6

18

ο\δα

... άγαθόν Gn 6.5; 8.21

7.23-8.3

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑ!ΟΥΣ

520

κ:ατa τον εσω aνθρωπον' 23 βλέπω δε eτερον νόμον έν τοις
μέλεσίν μου άντιστρατευόμενον τiρ νόμφ του νοός μου κ:α1.
αίχμαλωτίζοντά με έν τφ νόμφ τf]ς άμαρτίας τiρ οντι έν τοις
μέλεσίν μου. 24 ταλαίπωρος έγώ aνθρωπος τίς με pύσεται έκ
του σώματος του θανάτου τούτου; 25 χάρις δε τiρ θεiρ 5 δια

'Ιησού Χριστού τού κυρίου ήμ&ν. aρα ο.Ον αύτος έγώ τiρ μεν νο1:
δουλεύω νόμφ θεού τn δε σαρκ:t νόμφ άμαρτίας.
Life

8

ίη

the

Spiήt

Ούδεν aρα νυν κ:ατάιφιμα τοiς έν Χριστiρ 'lησού 1 • 2 ό γaρ

νόμος τού πνεύματος τf]ς ζωf]ς έν Χριστiρ 'Ιησού ήλευθέρωσέν
σε 2 άπο του νόμου τf]ς άμαρτίας κ:αl. του θανάτου. 3 το γaρ

5 25 {Β} χάρις δέ τφ θεφ Ν 1 C 2 (C* i//egible) ψ 33 81 104 256 (263) 365
436 459 1319 1506 1573 1852 2127 /596 cop"° arm geo' Methodius""
Didymus"' Cyril //χάρις τφ θεφ Β cop" Origen Methodius; Jerome 116 //ή
χάρις του θεοu D it"· b, "- moo. 0 vg Origen1" 213 Theodoret; Ambrosiaster Ambrose
Jerome416 Pelagius Augusline Varimadum //ή χάρις κυρίου F G iΙ'·• // εύχαρι
στώ τii> θεφ Ν* Α 6 424 1175 1241 1739 1881 1912 1962 2200 2464 Byz [Κ
L Ρ] Lect syr"·' geo 2 (slav) Didymus 211 Macarius/Symeon (Chrysostom) MarcusEremita Cyril 1""; Jerome 116 //χάρις τίρ κυρίq:ι ήμ&ν Ίησοu Χριστοu (iιzstead of
ιhe 1i'hole c/ause) (lrenaeus'") Origen'"'ω (Priscillian)
' 1 {Α} Ίησοu Ν* Β C 2 (C* i/legible) D* (F G »'itlι spacefor addition) 6 424'
1506 1739 1881 itb· ct•.g. mοπ• cop"·"" arm'"' (eth) geo 1 Marcion'" '"Α"'"'""""' Origen""
Athanasius Diodore Didymus Cyril; Ambrosiaster Augustine // '\ησοu μη κατCi
σάρκα περιπατοuσιν (see 8.4) Α D' Ψ 81 256 263 (365 τοίς for μή) 1319
1573 1852 2127 ίι"2 · "mοπ2 vg syr" armm• Chrysostom; Victorinus-Rome Jerome
Pelagius Speculum // Ίησο'U μη κατCi σάρκα περιπατο'Uσιν άλλCi κατCi πνε\>μα
Ν 2 0 2 33'ω 104 424* (436 οιnίι μή) 459 1175 1241 1912 1962 2200 2464 Byz
[Κ L Ρ] Lect ί1~· 0 syr" geo 2 slav Cyril'''"
2
2 {Β} σε Ν Β F G 1506* 1739* il""b. '" 0 syr" geo' Tertullian 112 VictorinusRome Ambrosiasler Pelagius Augustine'"11 ·1 Speculu1n Varimadum //με Α D 6
81 104 256 263 365 424 436 459 1175 1241 1319 1506' 1573 1739' 1852
1881 1912 1962 2127 2200 2464·•• Byz [Κ L Ρ] Lect it"·'"0 " vg syr" cop"' arm
geo 2 slav Clement Origen'" Athanasius Evagrius Didymus Didymusct Macarius/
Symeon Chrysostom Severian Theodore Marcus-Eremila Cyril Theodorel;
0

"

23 ίίτερον ... νοός μου Ga 5.17; Jas 4. 1; l Pe 2. 1 l 25 χάρις ... ήμών 1 Cor 15.57
8.2 Ro 7.23. 24 ό γάρ ... 'Ιησού Ro 3.27 3 το γάρ ... σαρκός Ac l3.3R; 15.\0
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8.4-13

άδύνατον του νόμου έν φ ήσθένει δια τi']ς σαρκός, ό θεος τον
έαυτου υίον πέμψας εν όμοιώματι σαρκος άμαρτίας και περι
άμαρτίας κατέκρινεν τi~ν άμαρτίαν έν τn σαρκί, 4 'ίνα το
δικαίωμα του νόμου πληρωθft έν ήμ!ν τοις μη κατα σάρκα

περιπατουσιν άλλα κατα πνευμα. 5 οί γαρ κατα σάρκα οντες
τα τi']ς σαρκος φρονουσιν, οί δε κατα πνευμα τα του πνεύματος.
6 το γαρ φρόνημα τi']ς σαρκος θάνατος, το δε φρόνημα του
πνεύματος ζωΤι και είρήνη· 7 διότι το φρόνημα της σαρκος
εχθρα εiς θεόν' τφ γαρ νόμφ του θεου ουχ ύποτάσσεται, ουδε
γαρ δύναται· 8 οί δε έν σαρκι οντες θεφ άρέσαι ου δύνανται.
9 ύμε!ς δε ουκ έστε έν σαρκι άλλ' έν πνεύματι, εϊπερ πνευμα

θεου οίκει έν ύμ1ν. εί δέ τις πνευμα Χριστου ούκ εχει, σbτος ουκ
εστιν αυτου. 10 εί δe Χριστος έν ύμ!ν, το μεν σ&μα νεκρον δια
άμαρτίαν το δe πνε\Jμα ζωΤι δια δικαιοσύνην. 11 εί δε το
πνε\>μα του έγείραντος τον Ίησουν έκ νεκρ&ν οίκε! έν ύμ'iν, ό
έγείρας Χριστον έκ νεκρrον ζφοποιήσει κα1. τα θνητα σώματα
ύμ&ν δια του ένοικο\Jντος αυτου πνεύματος 3 έν ύμ!ν.

12 'Άρα οΊSν, άδελφοί, όφειλέται έσμeν ου τn σαρκ1. του κατα
σάρκα ζi']ν' 13 εί γaρ κατα σάρκα ζi']τε, μέλλετε άποθνftσκειV"
Tertul\ian 112 Ambrose Jerome Faustus-Milevis Augustine'"' GNB NIV ΤΟΒ
ΒΤΙ // ήμίiς Ψ syr"''' cop"" eth Marcion~'- '0 Ad''"'"''"' Methodius Basil; Fulgentius
3
11 {Β} του ένοικο\Jντος αύτου πνεύματος!( Α C Ρ" 81 J04 256 263 436
1319 1506 1573 1852 1962 2127 159 112 1147 112 1596 /921 112 [ 1298 11365
11441 112 ι 1590 112 it1· m syr" cop'""" ann eth geo slav C\ement Hippolytus
00

Methodius 112 Athanasius Ps-Athanasius mss"'- ιu Ρ•-Α 1 """"''"' Basil Cyril-Jerusalem
Apollinaήs Didymus 1" 112 Didymus""b Macarius/Symeon Epiphanius Cyril; Victorinus-Rome Ambrose 213 Priscillian Jerome 113 Augustine'" 14 ' Ps-Vigilius Varimadum Vigilius Bede //το ένοικο\Jν αύτου πνε\Jμα Β D F G Ψ 6 33 424 459

1175 1241 1739 1881 (1912 omίt αύτου) 2200 2464 Β}'Ζ [Κ L Ρ*] Lecι (1884
αύτο\ς for αύτο\J) it'"-h.d,μ vg syΓ'· 1 Ρ'η lrenaeus'" Hippolytus''' Origen•'· '"
Methodius 1' 2 mss αιιd Heretics'"· 1° Ρ•-Ατh'"'""' Didymus 1" 112 Chrysosto1n; Tertullian
Hilary Ambrosiaster Ambrose 113 Jerome 21 ' Pelagius Niceta Augustine 11 ' 4 ' Speculum
3

ό θεός

...

άμαρτίας Jn

1.14; Php 2.7: He 2.17; 4.15 4

i]μίν

...

πνεuμα Ga

5. 16, 25 6

τό

γάρ ... θάνατος Ro6.21; 7.5: 8.13 7 το φρόνημα ... θεόν Jas4.4 τφ γαρ ... δύναται
ΜΙ 12.34: Jn 8.43; 12.39 9 πνεύμα ... ύμίν 1 Cor 3.] 6 εί δέ τις . αύτοίJ ] Cor 12.3

10 Ga 2.20: 1Pe4.6

12 Ro 6.7. 18

13 Ga 6.8
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εi δε πνεύματι τaς πράξεις του σώματος θανατουτε, ζήσεσθε.

14 οσοι γaρ πνεύματι θεου aγονται, οlιτοι υίοι θεου είσιν.
15 ού γaρ έλάβετε πνεύμα δουλείας πάλιν είς φόβον aλλ'
έλάβετε πνευμα υίοθεσίας• έν φ κράζομεν, Αββα ό πατήρ.b

16 αύτο το πνεύμα συμμαρτυρεt τψ πνεύματι ήμων οτι έσμεν
τέκνα θεου. 17 είδε τέκνα, και κληρονόμοι· κληρονόμοι μf,ν
θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστου, εϊπερ συμπάσχομεν 'ίνα και
συνδοξασθωμεν.
The Glory That is to be

18 Λογίζομαι γaρ οτι ούκ aξια τa παθήματα του νυν καιρο\J
προς τΤ~ν μέλλουσαν δόξαν άποκαλυφθηναι είς ήμας. 19 ή γaρ
άποκαραδοκία τfις κτίσεως τΤ~ν άποκ:άλυψιν των υίων του θεου
απεκδέχεται. 20 τfi γάρ ματαιότητι ή κτίσις ύπετάγη, ούχ
έκουσα άλλά διa τον ύποτάξαντα: έφ' έλπίδιd 21 οτι 4 καl
αύτη ή κτίσις έλευθερωθήσεται άπο τfις δουλείας της φθορiΧς είς
τΤ~ν έλευθερίαν τfις δόξης των τέκνων του θεου. 22 οί'δαμεν
γάρ οτι πiΧσα ή κτίσις συστενάζει κ:αl συνωδίνει aχρι του νυν·
23 ού μόνον δέ, άλλa κ:αl αύτο1. τl~ν άπαρχl~ν του πνεύματος
εχοντες, ήμεtς και αύτοι έν έαυτοίς στενάζομεν υίοθεσίαν 5
aπεκδεχόμενοι, τΤ~ν άπολύτρωσιν του σώματος ήμων. 24 τn
4
21 {Α} οτι ςμ"" Α BC 0 2 Ψ 6 33 81 104 256 263 4244364591175 1319
1506 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect syr<' arm
eth geo slav"'' Clement'"''"τ""""''"' Origen Methodius Eusebius Marcellus Diodore
Chrysostom Seveήan Theodoret 11 διότι Ν Ο* F G 2127 syr"·P'1 slaν'"' 11 omit
1241 1895*
5
23 {Α} υίοθεσίαν ΝΑ Β C Ψ 6 33 81 104 256 263 424 436 459 1175
1241 1319 1506 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Byz [Κι
Ρ] Leι·t it"· ''· 'α"' vg syr<'·" cop~·"" aπn eth geo slav Origen"' Methodius Apollinaris

'15 C: NRSV // as texι: NRSV"" 11 "ΝΟ C: NRSV // as texι: NRSν"" ,. 20 ΝΟ C: NIY"" 11
J

C: Μ TR ΝΙν"''

15 ού
16 2 Cor
Col 3.4
1Jn3.2

γiχρ ... φόβον 2 Tm 1.7 έλάβετε ... πατήρ Ga 4.5-6 Αββα ύ πατήρ Mk 14.36
1.22 17 εi ... θεοu Ga 4.7: Re 21.7 18 2Cor 4.17 19 τήν άποκάλυψιν ... θεοϋ
20 Gn 3.17-19: 5.29: Ec 1.2 21 αύτi~ ... φθορaς 2Pe 3.13 τiiς δόξης ... θεοϋ
23 2Cor 5.2-4: Ga 5.5 24 τn γiχρ ... εστιν έλπίς 2Cor 5.7
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8.25-28

γaρ έλπίδι έσώθημεν· έλπ1.ς δε βλεπομένη ούκ εστιν έλπίς ο γaρ
βλέπει τίς 6 έλπίζει 7 ; 25 εί δε ο ού βλέπομεν έλπίζομεν, δι'
ύπομονΤ~ς άπεκδεχόμεθα.
26 'Ωσαύτως δε κα1. το πνε\ιμα συναντιλαμβάνεται τη άσθε

νεί\( ήμΟ:ιν· το γιΧρ τί προσευξώμεθα καθο δεί ούκ οϊδαμεν' άλλ'
αύτο το πνε\ιμα ύπερεντυγχάνει 8 στεναγμοίς άλαλήτοις 27 ό

δε έραυνΟ:ιν τας καρδίας ο'iδεν τί το φρόνημα του πνεύματος, οτι
κατα θεον έντυγχάνει ύπερ άγίων. 28 οϊδαμεν δε οτι τοις
ιlγαπΟ:ισιν τον θεον πάντα συνεργε1 9 είς άγαθόν, τοις κατα

Diodore Chrysostom Theodore 1" Cyril; Ambrose Pelagius Augustine // οιnίι
D F G iιΗι.ο.ι Ambrosiaster BJ
6 24 {Β} τίς (.~eefootnote 7) lj:) 27 'id. 4o 8* 1739'-• itm"' * cop 00 //τις, τί 8 1D F G
it"· '· r. ~- moo 2. 0 vg (syrP) slavms Oήgen•'· 1'1 Cypήan Ambrosiaster Ambrose 112 Pelagius Augustine' 2151 //τις καί Ν* 459 1739* / 884 aπn'"' /1 τις, τί καί Ν 2 Α C Ψ 6
'J)""''id

1

33 81 104 256 263 424 436 1175 1241 1319 1506 1573 1852 1881 1912
1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect itb syr" cop" armm' (eth) geo slavms
Clement Gregory-Nyssa Didymus Chrysostom Theodoret; Ambrose 112 Augustine9151
7
24 {Β} έλπίζει ( see footιιore 6) 1-''" Ν 2 8 C D F G Ψ 6 33 81 104 256 263

424436 459 1175 1241 1319 1506 1573 1739* 1852 1881 1912 1962 2127
2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect it"'· "· d. '· ,. m vg syr" cop1"'"' arm geo slav Clement
0

"·"

Origen"· '' 1 Gregory-Nyssa Didymus Chrysostom Theodoret: Cypήan Ambrosiaster Ambrose Pelagius Augustine // ύπομένει Ν* Α 1739'' syr" cop''· nσ
• 26 {Α} ύπερεντυγχάνει Ν* Α 8 D F G 6 81 256 263 424" 1319 1506 1573
1739 1881 2127 it'·''' arm (Oήgen) Epiphanius 114 ; Augustine 14117 // ύπερεν
τυγχάνει ύπf:ρ ήμ&ν Ν 2 C Ψ 33 104 424* 436 459 1175 1241 1852 1912 1962
2464 Byz [Κ L Ρ] Lecι it"· dz. r. '"""·" vg syr" cop"'· bo eth geo slav Origen''1 Eusebius

(Diodore) Didymus 1' Didymusd"• (Macaήus/Symeon) (Seνeήan) Epiphanius 314
Chrysostom (Theodore) (Cyril) (John-Damascus); Noνatian Hilary Ambrosiaster
Gregory-Elνira Ambrose Jerome Pelagius Maximinus Augustine·1117 RE8 8J
ΤΟ8 8ΤΙ DHH // ύπf:ρ ήμ&ν έντυγχάvει 2200 Varimadum
9
28 {8} συνεργεί Ν C D F G Ψ 6 33 104 256 263 424 436 459 1175 1241
1

1319 1506 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ]
Lect it"· b. d. r. '""""· νg syr"· h cop 00 aπn geo slav Clement Oήgen"· 1' Eusebius
0

11

Cyril-Jerusalem Diodore (Gregory-Nyssa) Didymus Macarius/Symeon Chrysostom Cyήl Hesychius Theodoret; Lucifer Ambrosiaster Ambrose Jerome Pelagius Augustine //συνεργεί ό θεός IJ.)46 Α Β 81 cop" eth GN8 EU 8J DHH
27

ό δ[

...

καρδίας

Ps

139.Ι:

lCor4.5

28

τοίς άγαπώσιν

...

άγαθόν

Eph l.ll: 3.ll

8.29-36
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πρόθεσιν κλητοίς ο-δσιν. 29 οτι οϋς προέγνω, καt προώρισεv
συμμόρφους της είκόνος του υίου αύτου, είς το εlναι αύτον
πρωτότοκον έν πολλοίς άδελφοΊς 30 οϋς δ!:: προώρισεν, τού
τους κα1. έκάλεσεν· κα1. οϋς έκάλεσεν, τούτους καt έδικαίωσεv·
οϋς δ!:: έδικαίωσεν, τούτους κα1. έδόξασεν.
God's Love

31 Τί ο-δν έροίJμεν προς ταίJτα; εί ό θεος ύπl::ρ ήμ&ν, τίς καθ'
ήμ&ν; 32 ος γε του ίδίου υίου ούκ έφείσατο άλλ' ύπl::ρ ήμ&ν
πάντων παρέδωκεν αύτόν' πως ούχ1. κα1. συν αύτφ τα πάντα ήμ'iν

χαρίσεται; 33 τίς έγκαλέσει κατα έκλεκτ&ν θεοί>; θεος ό
δικαι&ν·c 34 τίς ό κατακριν&ν; Χριστος [ΊησοίJς] 10 ό _άποθα
νών, μiiλλον δl:: έγερθείς, ος καί έστιν έv δεξιί?: του θεοί>, ος κα1.
έντυγχάνει ύπl::ρ ήμrον.r 35 τίς ήμiiς χωρίσει άπο της άγάπης
του Χριστου 11 ; θλίψις η στενοχωρία η διωγμος η λιμος η
γυμνότης η κίνδυνος η μάχαιρα; 36 καθώς γέγραπται οτι
10
34 {C} Χριστός ΊησοίJς ΝΑ C F G L Ψ 6 33 81 104 256 365 424' 436
1319 1573 1852 1962 2127 itb.r.s vg syr" cop 00 aπn eth geo2 (geo 1) Oήgen 1"

Didymusd"' Cyήl; Pelagius Augustine 3' 4 Vaήmadum // ίiμα δr Χριστός ΊησοiJς
46
"J (it'"·""" σnιίt ΊησοiJς) //Χριστός Β D 263 424* 459 1175 1241 1506
1739 1881 1912 2200 2464 Byz [Κ] Lect itd 2· "''" syrP cap~ slav Irenaeus1" Cyήl
Jerusalem Chrysostom Severian; Hilary Ambrosiaster Ambrose Augustine 114
REB

r>

11
35 {Α} Χριστοί! C D F G Ψ 6 33 81 104 256 263 424 436 459 1175
124113191573 17391852188119121962212722002464Byz[KL]Lecι

iι~- '· d. 1• •· "'00 ·" vg syrP· '' cop"' aπn eth geo Oήgen•'· 1"' 3111 Oήgenduo Methodius
Eusebius 1'" Athanasius Basil Cyril-Jerusalem Diodore Didymus 1'8 Amphilochius
Macaήus/Symeon'" Chrysostom 213 Severian Marcus-Eremita Cyήl Proclus Hesychius Theodoret; Tertullian Novatian Cyprian Hilary 1'3 Lucifer Ambrosiaster
Ambrose 719 Gregory-Elvira Gaudentius Jerome6Π Pelagius Augustine 24125 Quodvultdeus112 // θεοiJ Ν 365 1506 / 147 112 l 592 l 598 cop~ slav Hippolytus
Origen•'m". 1"' 3' 11 Eusebius 314 Didymus 5'" Macaήus/Symeon 1 '3 Chrysostom 113 ;

'33 Question: Μ NBSm' TOBm' 134 Q11estion: Μ NRSν"" BJ TOBm'

29 πρωτότοκον ... άδελφοiς Col 1. 18; He 1.6 31 εί ό ίlεος ύπ(ρ ήμίi>ν Ps 118.6 32 Ος ...
παρέδωκεν αύτόν Jn 3. 16 33 Is 50.8 34 ος ... δεξιΖ, τού ίlεοί> Ps 1 ΙΟ. Ι ος καί έντυγχάνει
ύπέρ ήμίi>ν 1 Jn 2. 1
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8.37-9.4

37

'Ένεκεν σου 1'ανατούμε1'α ολην τfιν ήμέραν,
έλογίσ1'ημεν ώς πρόβατα σφαγijς.
aλλ' έν τούτοις πaσιν ύπερνικι:Ι:ιμεν δια του aγαπήσαντος

ήμaς. 38 πέπεισμαι γaρ οτι οϋτε θάνατος οϋτε ζωl~ οϋτε
&.γγελοι οϋτε aρχα1. οϋτε ένεστrοτα οϋτε μέλλοντα οϋτε δυνά
μεις 12 39 οϋτε ϋψωμα οϋτε βάθος οϋτε τις κτίσις έτέρα δυνή
σεται ήμaς χωρίσαι aπο της aγάπης του θεου της έν Χριστψ
Ίησου τφ κυρίφ ήμ&ν.
God' s Election of Israel

9

Άλήθειαν λέγω έν Χριστψ, ού ψεύδομαι, συμμαρτυρούσης

μοι της συνειδήσεώς μου έν πνεύματι άγίφ, 2 οτι λύπη μοί
έστιν μεγάλη και Ο.διάλειπτος όδύνη τft καρδίι;ι μου. 3 ηύχό

μην γaρ aνάθεμα εtναι αύτος έγrο aπο του Χριστου ύπερ των
άδελφ&ν μου των συγγενών μου κατa σάρκα,

4

ο'ίτινές είσιν

Ίσραηλiται, ών ή υίοθεσία κα1. ή δόξα κα1. αί διαθηκαι 1 και ή
Hilaryω

Augustine 1125 Quodνultdeus 112 // θεου τής έν Χριστφ Ίησου (see 8.39)
Origen 1" 4111111 Gregory-Nyssa Didymus 218 ; (Hilary 113 )
12 38 {Α} οϋτε ένεστ&τα οϋτε μέλλοντα οϋτε δυνάμεις ~πv;d (~ 46 δύναμις)
Κ Α Β F G 365 1319 1506 1573 1739 188119622127 (it""'' 0 ) νgww,,
cop"·"° arm eth slaν Origen''· 1" 2121 '9 Eusebius Cyril; Jerome 1161 π Pelagius (Augustine518) // οϋτε δυνάμεις οϋτε ένεστrοτα οϋτε μέλλοντα ('-Υ 11365 σnιίι οϋτε
Β

μέλλοντα inc/uding οϋτε ϋψωμα)

6 33 424 1175 1241 1912 2200 2464 Byz [Κ

Leι·ff'.· AD

L]

itb· moo geo2 Origen1"' 219 Chrysostom Theodorev;d Theodoret; (Ambrosiaster) Ambrose213 (Augustine 11~) (it' geo 1 Origen'" 119 Ambrose 113 Augustine218
Quodνultdeus omir οϋτε δυνάμεις) LB DHH // οϋτε έξουσίαι οϋτε ένεστ&τα
οϋτε μέλλοντα οϋτε δυνάμεις C (D οϋτε έξουσίαι before οϋτε άρχαί, D*
δύναμις instead of δυνάμεις)
(νg' 1 )

81 104 256 263 459 (/ 590

onιit οϋτε δυνάμεις)

(Hilary) // οϋτε έξουσίαι οϋτε δυνάμεις
οϋτε ένεστrοτα οϋτε μέλλοντα 436 1852 Lecfl'' syι"
1
4 {8} αί διαθfικαι Ν C Ψ 6 33 81 104 256 263 365 424 436 459 1175
syr" w;,, • cop"°'""

(Oήgen'" 21~);

1241 1319 1506 1573 1739 1881 1912 (1962

οmίι αί)

2127 2200 2464 Byz

[Κ]

Lecr ίι"·'·•·'"""·" νgww." syι"·'-ί""'Ι cop"° arm geo slaν Origen1"' Basil Diodore
Epiphanius Chrysostom Proclus; Hilary 112 Ambrosiaster Tyconius Jerome4π
Pelagius Augustine 516 //ή διαθήκη ~ 46 8 D F G 1852 / 1154 it"·b νg'' cop"'·
"""'" eth Theodore Cyril Hesychius; Cyprian Hilary 112 Jerome 3 π Augustine 116 ΒΤΙ
36 "Ένεκεν ... σφα-γiiς Ρ• 44.22 (2 Cor 4.11) 37 Jn 16.33
9.3 Εχ 32.32 4 Ίσραηλϊται ... υίοθεσία Εχ 4.22; Dι 7.6; 14.1-2
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νομοθεσία κα1. ή λατρεία κα1. αί έπαγyελίαι, 5 ών οί πατέρες
καl. έξ ών ό Χριστος το κατa σάρκα; ό ών έπl. πάντωνb θεοςc
εύλογητος εiς τούς αί&νας, άμήν.

6 Ούχ οlον δε οτι έκπέπτωκεν ό λόγος του θεου. ου γaρ πάντες
οί έξ ΊσραΤ~λ ούτοι 'Ισραήλ· 7 ουδ' οτι είσl.ν σπέρμα Άβραaμ
πάντες τέκνα, άλλ ', 'Εν ΊσαΟ:κ κλη-θήσεταί σοι σπέρμα.
τουτ' εστιν, ού τa τέκνα της σαρκος ταυτα τέκνα του θεου
άλλa τα τέκνα της έπαγyελίας λογίζεται εiς σπέρμα. 9 έπαγ

8

γελίας γaρ ό λόγος ούτος, ΚατΟ: τον καιρόν τοίiτον έλεύσομαι
κα1. lσται ήi Σάρρ~ υίός. 10 ου μόνον δέ, άλλa καl. 'Ρεβέκκα
έξ ένος κοίτην εχουσα, Ίσαaκ του πατρος ήμ&ν· 11 μήπω γaρ
γεννηθέντων μηδε πραξάντων τι άγαθον η φαυλον, 'ίνα ή κατ'
έκλοΎΤ~ν πρόθεσις του θεου μένn, 12 ούκ έξ εργων άλλ' έκτου
καλουντος, έρρέθη αυτn οτι Ό μείζων δουλεύσει τίi) έλάσσονι,

13

καθώς γέγραπται,

Τον Ίακrοβ ήγάπησα,
τον δi Ήσαυ έμίσησα.

14 Τί ο.Ον έρουμεν; μη άδικία παρa τφ θεφ; μη γένοιτο. 15 τφ
Μωϋσεl γaρ λέγει,
'Ελεήσω ον αν έλεrο

κα1. οίκτιρήσω ον Ο.ν οίκτίρω.

16 aρα ο.Ον ου του θέλοντος ούδe του τρέχοντος άλλa του
έλε&ντος θεου. 17 λέγει γaρ ή γραφη τφ Φαραώ οτι Είς αύτο
τοίiτο έξήγειρά σε οπως ένδείξωμαι έν σο1. τfιν δύναμίν μου

κα1. οπως διαγγελfi το όνομά μου έν πάση τfi γft. 18 aρα ο.Ον
ον θέλει έλεεί, ον δε θέλει σκληρύνει.

"5 ΝΟ C: ΤΟΒ 11 Period: GNB NRSνme REB EU"• DHH"' // Comn1a: NRSν REBm• EU
BJ 11 "Comma: WH (GNB) NRSν (REB) ΤΟΒ // Period: NJνm, REB'"' 11 c Comma: (GNB)
NRSY..•ι ΝΙν REB EU LB // as ιext: Μ TR
5 έξ ... σάρκα Μι 1.1-16: Lk 3.23-38 ο ιον έπί πάντων Jn 1.1 θεός ... άμήν Ρs4Ι.13:
Ro 1.25 6 Ούχ ... θεοί> Nu23.19 ού ... 'Ισραήλ Ro2.28 7 "Εν ... σπέρμα Gn2J.12
8 Ga 4.23 9 Κατa ... υίός Gn 18.10. 14 10 Gn 25.21 12 Ό μείζων ... έλάσσονι Gn 25.23
13 Τον Ίακο>β ... έμίσησα Mal 1.2-3 14 μfι άδικία ... γένοιτο Dt 32.4 15 "Ελεήσω ...
οίκτίρωΕχ33.19 16 Eph2.8 17 Εiς ... γjΊΕχ9.16 18 ονδέθέλεισκληρύνειΕχ4.21:7.3;
9.12: 14.4. 17
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9.19-29

God's Wrath and Mercy

19 Έρε'iς μοι ο-δν, Τί [συν J ετι μέμφεται; τφ γi:ι.ρ βουλή μα τι
αuτου τίς άνθέστηκ:εν; 20 (1 ι':ίνθρωπε, μενοίJνγε συ τίς ε'i ό
άνταποκρινόμενος τ<ρ θε<ρ; μη έρε'i το πλάσμα τ<ρ πλάσαντι, Τί

με έποίησας οϋτως; 21 η οuκ Εχει έξουσίαν ό κεραμευς του
πηλοί! έκτου αuτου φυράματος ποιilσαι ο μεν είς τιμην σκεύος ο
δε είς άτιμίαν; 22 είδε θέλων ό θεος ένδείξασθαι τ1,ν όργ1,ν
και γνωρίσαι το δυνατόν αύτου ilvεγκεν έν πολλf! μακροθυμί~
σκεύη όργης κατηρτισμένα είς άπώλειαν, 23 κα\. 'ίνα 2 γνωρίσ11
τον πλοίJτον τfις δόξης αύτου έπι σκεύη έλέους α προητοίμασεν
είς δόξαν; 24 οϋς και έκάλεσεν ήμ&ς ου μόνον έξ 'Ιουδαίων
άλλi:ι. και έξ έθνrον, 25 ώς κα1. έν τ<ρ Ώσηε λέγει,
Καλέσω τον ού λαόν μου λαόν μου
και τiιν ούκ ήγαπημένην ήγαπημένην•

26

και εσται έν τφ τόπφ ο~ έρρέ1'η αύτοiς, Ού λαός μου
ύμεiς,
έκεt κλη1'ήσονται υίοι 1'εοi\ ζιΟντος.

27 Ήσα·~'ας δε κράζει ύπερ του 'Ισραήλ, Έaν {ι ό άρι1'μος των
υίων Ίσραι)λ ώς ή aμμος τijς -θαλάσσης, το ύπόλειμμα
σωθήσεται' 28 λόγον γaρ συντελων και συντέμνων 3 ποιή

σει κύριος έπ1. τijς γijς. 29 κα1. καθώς προείρηκεν Ήσα·t'ας,

'23 {Α} κα\ 'ίνα 1})46 ';d Ν Α D F G Ψ 33 8 l 104 256 263 365 424* 459
11751241131915061573 1739185218811962212722002464Byz[KL
Ρ] Lect itd. r. ,. mon." νgm' syr"· h cop"""' eth geo slaν Chrysostom; Ambrosiaster
Pelagius Augustine Julian-Eclanurn //"ίνα 8 6 424' 436 1912 ίtΜ h νg cop~- """'
arm Oήgen"'·'" Seνeήan; Jerome LB? BJ
'28 {Α} συντέμνων ΙJ)4 ό Ν* Α 8 6 424' 1319 1506 1739 1881 it'"°"' syr"
cop~-"" eth Eusebius 21' Cyήl (Theodoret 1""); Ps-Cyprian Ambrose Gaudentius
Jerome 114 Augustine // συντέμνων έν δικαιοσύνη 81 436 1852 Jerome 114 //
συντέμνων έν δικαιοσύνη οτι λόγον συντετμημένον (see Is 10.22-23) Ν' D
FGΨ33 104256263365424*4591175124115731912196221272200
20

μή έρεϊ

...

πλάσαντι

1'29.16; 45.9: Wsd 12.12

21

ούκ

...

πηλοί>

Jr 18.6

rκ τοί>.

άτιμίαν Wsd 15.7 22 iiνεγκεν ... όργiϊς Jr 50.25 23 Eph 1.3-12 25 Καλέσω .. ήγαπη
μέvην Ηο2.23 26 Ηο 1.10 27-28 "Εάν .. γiϊς [s 10.22-23; Ηο 1.10
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Εί μη κύριος Σαβαrο1' έγκατέλιπεν ήμϊν σπέρμα,
ώς Σόδομα liν έγενή-θημεν
και ώς Γόμορρα δ.ν ώμοιώ-θημεν.
Israel and the Gospel

30 Τί ο1Sν έρο\Jμεν; οτι εθνη τa μη διώκοντα δικ:αιοσύνην
κατέλαβεν δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δε τi~ν έκ πίστεως,
31 Ίσραi~λ δε διώκων νόμον δικαιοσύνης είς νόμον ούκ Εψθα
σεν. 32 διa τί; οτι ούκ έκ πίστεως άλλ' ώς έξ εργων 4 • προσ
έκοψαν τφ λίθφ του προσκόμματος, 33 καθmς γέγραπται,
Ίδο\J τί-θημι έν Σιrον λί-θον προσκόμματος και πέτραν
σκανδάλου,

και 5 ό πιστεύων έπ' αύτφ ού καταισχυν-θήσεται.

1Ο

Άδελφοί, ή μεν εύδοκία τίlς έμftς καρδίας κα1. ή δέησις προς

τον θεον ύπερ αύτών 1 είς σωτηρίαν. 2 μαρτυρώ γaρ αύτοtς Οτι
ζftλον θεου εχουσιν άλλ' ού κατ' έπίγνωσιν· 3 άγνοο\Jντες γaρ

2464 Βγz [Κ L Ρ] Lea (1809 συντετρτμμένον) it" b. '· r. •· "'°" 2 ·" vg syr" arm geo
slav Origenι.ι Chrysostom (Eusebius' 13 ); Ambrosiaster Jerome 214 Pelagius
4
32 {Β} rργών 'J)46 'ω Ν* Α Β F G 6 424' 1739 1881 2200 iι~- b. '· •· '"°"· 0 νg
cop"· bo Origen'"; Ambrosiaster Jerome Pelagius Augustine // ίίργων νόμου Ν2 D
ψ 33 81 104 256 263 365 424* 436 459 1175 1241 1319 1506 1573 1852
1912 1962 2127 2464 Βγz [Κ L Ρ] Lect it" νg"" syr"· "· ''1 aπη eth geo slav
Diodore';' Chrysostom
5
33 { Α} καί Ν Α Β D F G 8 1 1506 188 1 it'· ''· '· •· ~" syrP· '"1 cop"· bo armm.• eth
Origen"·'" Cyril; Ambrosiaster Augustine //και π&ς (see ΙΟ.11) Ψ 6 33 104
256263365424436459117512411319157317391852191219622127
2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect it"· "2• 0 vg syr" arm"" geo slav Didymus'••
Chrysostom Theodore; Pelagius
1
1 {Α} αύτών 'J) 46 Ν* Α Β D F G 6 256 365 1319* 1506 1573 1739 1881
1912 1962 2127 it''· '· •· '"0 " cop" bo Cyril; Ambrosiaster Augustine 519 // αύτών
έσττν Ν 2 Ρ Ψ 33 263 1852 /60 it"·•·' 2·" vg arm geo 1 Origen'" Chrysostom;
Pelagius Augustine419 //το\> 'Ισραήλ έστιν 81 104 424 436 459 1175 1241
(1319' oιnit έστιν) 2200 2464 Byz [Κ L] Lect (eth) geo 2 slav (Marcion"''°
Tcnullioo) BTJ DHH?
29

Εί

...

ώμοιώθημεν

Is 1.9

30 Ro 10.20

31Wsd2.11; Ro 10.2-3

32

τω λίι'Ιω τοi\

προσκόμματος ls 8.14 33 Ίδού ... καταισχυνθήσεται ls 28.16 (Ro 10.11; 1 Pe :i.6. 8).
10.2

ζi;λον ι'Ιεοίι ί'χουσιν

Ac 22.3

3 Ro 9.31-32

529

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ

IOA-15

τJ,ν του θεο\:ι δικαιοσύνην και τΤ~ν ίδίαν [δικαιοσύνην] ζητουν
τες στilσαι, τfl δικαιοσύνn του θεο\:ι ούχ ύπετάγησαν· 4 τέλος
γi:ι.ρ νόμου Χριστος είς δικαιοσύνην παντ1. τφ πιστεύοντι.
Salνation

for

ΑΙΙ

5 Μωϋσης γaρ γράφει τΤ,ν δικαιοσύνην τΤ~ν έκ [το\:ι] νόμου οτι
ό ποιήσας αύτa aν1'ρωπος ζήσεται εν αύτοiς. 6 ή δε έκ
πίστεως δικαιοσύνη οϋτως λέγει, Μfι είπης εν τη καρδίq. σου,
Τίς άναβήσεται είς τον ούρανόν; το\:ιτ' εστιν Χριστον κατ
αγαγεΊ.ν· 7 η, Τίς καταβήσεται είς τfιν aβυσσον; το'\:ιτ' εστιν
Χριστον έκ νεκρών άναγαγε'iν. 8 άλλα τί λέγει;
'Εγγύς σου το ρημά έστιν
εν τφ στόματί σου και εν τη καρδίq. σου,
το\:ιτ' εστιν το ρημα της πίστεως ο κηρύσσομεν. 9 οτι εαν
όμολοyήσnς έν τφ στόματί σου κύριον Ίησουν καl. πιστεύσης έν
τfl καρδίςι σου οτι ό θεος αύτον ηγειρεν έκ νεκρών, σωθήσπ
10 καρδίςι γaρ πιστεύεται είς δικαιοσύνην, στόματι δε όμολο
γείται εiς σωτηρίαν. 11 λέγει γaρ ή γραφή, Πας ό πιστεύων έπ'
αύτφ ού καταισχυν1'ήσεται. 12 ού γάρ έστιν διαστολΤ, 'Ιου
δαίου τε καl. 'Έλληνος, ό γaρ αύτος κύριος πάντων, πλουτών είς
πάντας τοvς έπικαλουμένους αύτόν· 13 Πιiς γaρ δς άν έπι
καλέσηται το ονομα κυρίου σω1'ήσεται.

14 Πώς ο-δν έπικαλέσωνται είς ον ούκ έπίστευσαν; πώς δε
πιστεύσωσιν oi> ούκ ilκουσαν; πώς δε άκούσωσιν χωρl.ς κηρύσ
σοντος; 15 πώς δε κηρύξωσιν έaν μη άποσταλ&σιν; καθrος
γέγραπται, Ώς ώραiοι οί πόδες 2 των εύαγγελιζομένων [τd]

2

15{Α}πόδες~)' 6 Ν*ΑΒC8115061739188119122200/42211178

it"' cop"·"" eth slav"'' Clement Ps-Hippolytus

Oήgen''· '"'

Philo-Carpasia Severian

Cyril 112 11 πόδες τίΟν εύαγγελιζομένων είρήνην Ν 2 D F G Ψ 6 33 104 256 263
365 424 436 459 1175 1241 1319 1573 1852 1962 2127 2464 Βγz [Κ L Ρ]
Leι·ι ίt 0 ·'ι '· ,. 0 vg syr'"" ann geo slav'" Marcion'"'· ωτ'"""'"° (Irenaeus'") Aιlaιnantius

4 Μι 5.17; Jn 3.18; He 8.13 S Lν 18.5; Ga 3.12 6·8 Mii εϊπης ... καρδί<;< σου Dt 9.4;
30.12-14 11 ό πιστεύων ... καταισχυνθήσεται Ιs28.Ι6 (Ro9.33) 12 ού ... 'Έλληνος
Ac 10.34; 15.9 13 Πάς ... σωθήσεται JI 2.32 JS 'Ως ... άγα\Ιά ls 52.7; Na 1.15; Eph 6.15

10.16-11."
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άγα-θά. 16 Άλλ' ού πάντες ύπήκουσαν τψ εύαyγελίφ. Ήσαίας
γaρ λέγει, Κύριε, τίς έπίστευσεν τft άκοft ήμrον; 17 &ρα ή
πίστις εξ άκοης, ή δε άκοη διa pήματος Χριστο\J 3 •

18

άλλα

λέγω, μη ούκ ilκουσαν; μενο\Jνγε·
Είς πιiσαν τt)ν γην έξηλθεν ό φθόγγος αύτrον
και είς τα πέρατα της οίκουμένης τα pήματα αύτrον.

19

άλλα λέγω, μη Ίσραηλ ουκ Εγνω; πρώτος Μωϋσης λέγει,

20

Έγω παραζηλώσιι) ύμaς έπ' ούκ l-θνει,
έπ' l-θνει άσυνέτφ παροργιrο ύμiiς.
Ήσαίας δε άποτολμί?: και λέγει,

Εύρέ-θην [έν] τοiς έμF. μfι ζητοί!σιν,
έμφανfις έγενόμην τοiς έμε μfι έπερωτrοσιν.
21 προς δε τον Ίσραηλ λέγει, 'Όλην τfιν ήμέραν έξεπέτασα τας
χεiράς μου προς λαόν άπει-θοί!ντα και άντιλέγοντα.
The Remnant of lsr•el

11

Λέγω ο-δν, μη aπώσατο ό θεος τον λαον 1 αυτο\J; μη γένοιτο·

και γaρ εγώ 'Ισραηλίτης είμί, έκ σπέρματος Άβραάμ, φυλης
Βενιαμίν. 2 ουκ άπώσατο ό θεος τον λαον αύτοίι ον προέγνω. ή
ούκ οtδατε εν Ήλίι;ι: τί λέγει ή γραφή, ώς εντυγχάνει τφ θεφ κατa

(Eusebius) Apollinaris Chrysostom Cyril 112 Hesychius; Hilary Ambrosiaster
Ambrose Jerome Pelagius Augustine
.1 17 { Α} Χριστού 1-'"'';' Ν* Β C'id D* 6 81 1506 1739 1852 it'"· b '' cop"·"" arrn
Origen'"'; Augustine //θεού Ν 1 Α D 1 Ψ 33 104 256 263 365 424 436 459 1175
1241 1319 1573 1881 1912 1962 2127 2200 2464 B_vz [Κ b Ρ] Lecι syrP·• eth""
geo slav Clement Basil Chrysostom Theodore; Gaudentius Jerome SeduliusScotus // onιit F G it'·'·" Hilary Ambrosiaster Pelagius
1
1 {Α} τον λαόν ΝΑ Β C D Ψ 6 33 81 104 256 263 365 424 436 459 1175

1241 1319 1506 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Βγz [L Ρ]
Leι·ι

it"·' vg syr" " cop~·"" arm eth geo slav Origen 1" Eusebius Chrysostom Cyήl;
Jerome Pelagius Augustine // τfιν κληρονομίαν IJ)46 F G itb '·•· 0 Ambrosiaster
Tyconius Ambrose Sedulius-Scotus
... ημών \s 53. Ι: Jn 12.38 17 η πίστις
Ps 19.4 19 Έγιο ... παρuργιώ uμ&.ς Dr 32.21
21 "Όλην ... άvτιλέγοντα Is 65.2 LXX
11.Ι έγώ ... Βενιαμίν Php 3.5 1-2 μη γένοιτο ...
16

αύτών

Κύριr

[ξ άκui\ς

Jn 17.20 18 Εiς π&.σαν ...
20 Εuρέι'}ην ... έπερωτiiχrιν ls 65.1

λαον αύτοϋ

1Sm12.22: p, 94.14
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τοίι 'Ισραήλ;

3

11.3-12

Κύριε, το\Jς προφήτας σου απεκτειναν, τα

θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, κάγrο ύπελείφθην μόνος και
ζητουσιν τήν ψυχήν μου. 4 άλλ.Cι. τί λέγει αύτφ ό χρηματι
σμός; Κατέλιπον έμαυτφ έπτακισχιλίους άνδρας, οϊτινες ούκ
εκαμψαν γόνυ τfi Βάαλ. 5 οϋτως συν καl έν τφ νυν καιρφ
λε'iμμα κατ' έκλσyΤ,ν χάριτος γέγονεV"

6

εί δ( χάριτι, ούκέτι έξ

[ργων, έπεl ή χάρις ούκέτι γίνεται χάρις 2 • 7 τί συν; ο έπιζητε'i
Ίσραήλ, τούτο ούκ έπέτυχεν, ή δ( έκλογΤ, έπέτυχεv- οί δ( λοιποι
έπωρώθησαν, 8 καθώς γέγραπται,

'Έδωκεν αύτοίς ό θεός πνευμα κατανύξεως,
όφθαλμοuς του μή βλέπειν
'
";"
"""
\
'
Ι
και ωτα του μη ακουειν,

[ως της σήμερον ήμέρας.

9

και Δαυlδ λέγει,

10

Γενηθήτω ή τράπεζα αύτrον είς παγίδα και είς θήραν
και είς σκάνδαλον καi είς άνταπόδομα αύτοίς,
σκοτισθήτωσαν οί όφθαλμο1. αύτrον του μή βλέπειν
καi τον νrοτον αύτrον δια παντός σύγκαμψον.
The Salvation of the Gentiles

11 Λέγω συν, μη (πταισαν 'ίνα πέσωσιν; μη γένοιτο· άλλa τφ
αύτών παραπτώματι ή σωτηρία το'iς (θνεσιν είς το παραζηλώσαι
αύτούς. 12 εί δ( το παράπτωμα αύτωv πλο\>τος κόσμου και το

2
6 {Α} χάρις }.'146 Ν* Α C D F G Ρ (81 χάρις γίνετα~) 263 1506''" 1739
1852 1881 2200 it"·""''"" vg cop""' anη (eth) gec> 1 Origen''· 1"' Didymus"d
Cyril; Ambrosiaster Ambrose Jerome Pelagius Augustine //χάρις, έπεl το ίίργον
ούκέτι έστlν eργον Ι 603 slav'"' ιι χάρις. εί δe έξ ίίργωv, ούκέτι έστl.ν χάρις,
έπε\ το [ργον ούκcτι έστίν ίίργον Ν 2 (Β οιnίt jίπι έστίν and read χάρις/σr fιιιαl
Εργον) Ψ 6 33';u 104 256 (365) 424 436 459 1175 1241 1319 1573 1912
(1962 ή χάρις/σr έστlν χάρις αι1d ούκ iίστιν iίργον) 2127 2464 Β)'Ζ [L] Lect
(1 1178 ούκ εστιν εργον) vg'"' (syrr· ") geo' slav'"' Chrysostom

3 Κύριε
μου 1Kgs19.IU. 14
4 Κατέλιπον
Βάαλ 1Kgs19.18
5 Ro9.27
6 Ga 3.18 7 ο
έπέτυχεν Ro 9.31 8 "Έδωκεν ... ή μέρας Οι 29.4: Is 29. ΙΟ 9-10 Γενη
ι'Ιήτω ... σύ-r<αμψον p, 69.22-23: 35.8 ll τιfι αύτών ... iiθνωιν Ac 13.46 είς ... αύτούς
Dt 32.21: Ro ΙΟ.19

...
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1lττημα αύτrον πλο\ιτος έθνrον, πόσφ μaλλον το πλήρωμα
αύτrον."

13 Ύμiν δε λέγω τοις εθνεσιv- έφ' οσον μεν ο-δν είμι έγώ
έθνrον άπόστολος, τ!~ν διακονίαν μου δοξάζω, 14 εϊ πως
παραζηλώσω μου την σάρκα και σώσω τινaς έξ αύτων.

15 εί γaρ ή άποβολl~ αύτrον καταλλαΎΤ~ κόσμου, τίς ή πρόσ
λημψις εί μη ζωl~ έκ νεκρών; 16 εί δε ή άπαρχη άγία, και το
φύραμα· και εί ή pίζα άγία, και οί κλάδοι.
17 Εί δέ τινες των κλάδων έξεκλάσθησαν, συ δε άγριέλαιος
rον ένεκεντρίσθης έν αύτοις και συγκοινωνος της pίζης της
πιότητος 3 τflς έλαίας έγένου, 18 μη κατακαυχrο τrον κλάδων· εί
δε κατακαυχίiσαι ού συ την pίζαν βαστάζεις άλλ' ή pίζα σέ.
19 έρε'tς ο-όν, Έξεκλάσθησαν κλάδοι 'ίνα έγώ έγκεντρισθrο.
20 καλώς τn άπιστίq. έξεκλάσθησαν, συ δε τη πίστει εστηκας.
μη ύψηλλ φρόνει άλλa φοβου· 21 εί γaρ ό θεος των κατα
φύσιν κλάδων ούκ έφείσατο, [μή πως] ούδf:4 σου φείσεται.

22 ϊδε ο-δν χρηστότητα και άποτομίαν θεου· έπι μεν τους
πεσόντας άποτομία, έπι δε σε χρηστότης θεου, έaν έπιμένης
τn χρηστότητι, έπει και συ έκκοπήση. 23 κάκεtνοι δέ, έaν μη

3 17 {Β} τίΊς pίζης τijς πιότητος Ι'\* Β C Ψ 1175 1506 1912 2464 / 599 it"· 0
(cop"'· "') Oήgen 1 " 114 ; Gildas // τίΊς pίζης καί τfΊς πιότητος Ι'\ 2 Α 0 2 6 33 81 104
256 263 365 424 436 459 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1962 2127 2200
Byz [L Ρ] Lect ίι~ νg syr"·" ann geo slav Oήgen 1 "' 114 Chιγsostom Cyril; Pelagius
Augustine 215 LB ΒΤΙ // τίΊς πιότητος \})46 D* F G it"· r.' cop"''"'· '"' Irenaeus'";
Pacian Augustine 315 BJ // τfΊς pίζης (eth) Ambrosiaster
4
21 {C} μήπως ούδέ 1})46 D F G Ψ 33 104 424* 459 1175 1241 1912 1962
2464 Byz [L] Lect (1592μηδέ; /422 δέfοrούδέ) it"·"-"·'-'" νg syr"·" ann (eth)
(geo) slav lrenaeus'" Chrysostom Severian; Cyprian Ambrosiaster Pelagius //
ούδέ Ν Α Β C Ρ 6 81 256 263 365 424' 436 1319 1506 1573 1739 1852 1881
2127 2200 l 593 1599 cop"· bo. 1'> Origen 1"; Gregoιγ-Elvira Augustine ΝΙΥ REB
EU ΤΟΒ ΒΤΙ DHH?

'12 Question: AD TR

ΤΟΒ

16είδi: ... φύραμαΝu15.17-2l;Ne I0.37;Eze44.30

Jn 4.22

20

μη ύψηλά φρόνει

Ro 12.16

22 Jn 15.2, 4

17 Eph2.II-19 18 ού ... pίζασέ
... χρηστότητt He 3.14

έάv
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11.24-31

έπιμένωσιν τfι άπιστίli"t, έγκεντρισθήσονται· δυνατος γάρ έστιν ό
θεος πάλιν έγκεντρίσαι αύτούς. 24 εi γaρ συ έκ της κατa
φύσιν έξεκόπης άγριελαίου κα1. παρι'χ φύσιν ένεκεντρίσθης είς

καλλιέλαιον, πόσφ μαλλον σbτοι οί κατι'χ φύσιν έγκεντρισθή
σονται τfι iδίli"t έλαίli"t.b
The Restorution of lsrael

25 Ού γι'χρ θέλω ύμας άγvοε'iν, άδελφοί, το μυστήριον τουτο,
'ίνα μη i~τε [παρ '] 5 έαυτο'iς φρόνιμοι, οτι πώρωσις άπο μέρους τiρ
Ίσραi~λ γέγονεν .Χχρι o-b το πλήρωμα των έθν&ν εiσέλθ-n

26 καl. οϋτως πας ΊσραΤ~λ σωθήσεται, καθώς γέγραπται,
'Ήξει έκ Σιrον ό pυόμενος,
άποστρέψει άσεβείας άπο 'Ιακώβ.

27

και αϋτη αύτοiς ή παρ' έμου δια-θήκη,

οταν άφέλωμαι τaς άμαρτίας αύτίίίν.
κατa μf:ν το εύαnέλιον έχθρο1. δι' ύμίiς, κατι'χ δf: τi~ν έκλογi~ν
άγαπητο1. διa τους πατέρας 29 άμεταμέλητα γι'χρ τα χαρίσμα
τα κα1. ή κλf)σις του θεου. 30 rοσπερ γaρ ύμε'iς ποτε ήπειθήσατε
τiρ θεiρ, νυν δf: ήλεήθητε τfι τούτων άπειθείli"t, 31 οϋτως καl.
ο-bτοι νυν ήπείθησαν τiρ ύμετέρφ έλέει, 'ίνα κα1. αύτοl. [νυν ]6

28

'25 {C} παρ' Ν C D 33 81 104 256 263 365 424* 436 459 1175 1241
1319 1573 1881 1912 1962 2127 2464 Byz [L] Lecr (1883 καθ') iι• slav
Origen'" Chrysostom Theodore Hesychius'"; Gregory-Elvira Jerome''' // έν Α Β
1506 1852 2200 syr"·" aπn // οιηίt ').)46 F G Ψ 6 424' 1739 it"· '" r. •·" vg cop"'· 00 · r,,
I-lil<iry Ambrosiaster Jerome213 Pel<igius Augusline
0
31 {C} v1JvN BD'·' 1506cop"'"r",m' // uστερον 33 256 263 365 1319 1573
1852 1912 1962 2127 cop"'· '"'"" slav Ambrosiaster"'" ΒΤΙ // οηιίt ').)46 Α D 2 F G
Ψ 6 81 104 424 436 459 1175 1241 1739 1881 2200 Byz [L] Lect it"·"·d·'• 0
νg syr" aπn eιh geo Origen'" Diodore Didymus Chrysostom; Ambrosiaster
Ambrose Jerome Pel<igius Augustine REB
"24 Question; AD TR
25 μη ... φρόνιμοι
σωι~ήσεται Μι 23.39
ls 27.9: Jr 31.33-34

Ro 12.16 το πλήρωμα ... είσέλθτι Lk 21 .24: Jn 1Ο.16 26 πίiς Ίσραi~λ
26-27 'Ήξcι ... διαθήκη ls 59.20-21 (Ps 14.7) 27 οταν ... αύτιίJν
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έλεηθώσιν. 32 συνέκλεισεν γαρ ό θεος τους πάντας 7 είς άπεί
θειαν, ϊνα τους πάντας έλεήσn.
33 ';'Ω βάθος πλούτου και σοφίας καl γνώσεως θεο\» ώς
άνεξεραύνητα τα κρίματα αύτου και άνεξιχνίαστοι αί όδοl
'

~

αυτου.

34

Τίς γιlρ εγvω νουν κυρίου;
η τίς σύμβουλος αύτοu έγένετο;

35

fι τίς προέδωκεν αύτφ,
καi άνταποδο1'ήσεται αύτφ;

οτι έξ αύτου καl δι' αύτου καl είς αύτον τα πάντα· αύτφ ή
δόξα είς τους αiώνας, άμήν.

36

The New Life

12

ίπ Chήsι

Παρακαλώ συν ύμας, άδελφοί, δια τών οίκτιρμών του

θεου• παρασήlσαι τα σώματα ύμών θυσίαν ζώσαν άγίαν
εύάρεστον τψ θεφ, τΤ,ν λογικ1,ν λατρείαν ύμών· 2 καl μη
συσχηματίζεσθε τψ αίώνι τούτφ, άλλα μεταμορφουσθε τfι
άνακαινώσει του νοος είς το δοκιμάζειν ύμας τί το θέλημα
του θεου,b το άγαθον και εύάρεστον καt τέλειον.
3 Λέγω γαρ δια της χάριτος της δοθείσης μοι παντl τφ οντι έν

ύμίν μη ύπερφρονείν παρ' ο δεί φρονείν άλλα φρονείν είς το
σωφρονείν, έκάστφ ώς ό θεος έμέρισεν μέτρον πίστεως. 4 κα
θάπερ γαρ έν ένι σώματι πολλi:ι μέλη εχομεν, τα δε μέλη πάντα

7 32 {Α} το\Jς πάvτας Ν Α Β D2 Ψ 6 33 81 104 256 263 365 424 436 459
1175 1241 1319 1506 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 Byz

°'" '''

[L] LeN syrP·" cop"·
ann eth geo Origen'" Diodore Didymus Chrysostom
Theodore 1" Cyήlω (John-Damascus); Ambrosiaster'"" Jerome 5117 Augustine 9110 //
τa πάντα 'J)46 ';d D* (F G onιit τά) it"· h. '· '· •· vg Irenaeusr,,.J. '" Cyήl 21 '; Ambrosiaster Priscillian Ambrose Jerome 121 r7 Augustine 11 rn
0

' 1 C: AD Μ TR GNB NIV NRSν (REB) EU LB

b

2 ΝΟ C: TR NRSν""

32 Ga 3.22: 1 Tm 2.4 33 άvεξιχνίαστοι ... αύτοίJ Is 45.15: 55.8 34 ls 40. 13 ιχχ:
Job 15.8: Jr 23.18: 1 Cor2.16 35 Job41.3 36 έξ ... πάντα 1 Cor8.6
12.1-2 παραστfiσαι ... είJάρεστον Ro 6.1 1, 13; 1 Pe 2.5 2 μεταμορφοίJσθε ... ναός Eph 4.23
είς ... τέλειον Eph 5. 10, 17 3 i:κάστιρ ... πίστεως 1 Cor 12. 11: Eph 4. 7 4 1 Cor 12. 12
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ού την αύτi]ν Εχει πρaξιν,

12.5-16

5 οϋτως οί πολλο1. Εν σrομά έσμεν έν

Χριστφ, το δε καθ' εiς άλλήλων μέλη. 6 εχοντες δε χαρίσματα
κατα την χάριν την δοθεi:σαν ήμ"iν διάφορα, εϊτε προφητείαν
κατα τi]ν άναλογίαν της πίστεως, 7 εϊτε διακονίαν έν τn
διακονί<!, εϊτε ό διδάσκων έν τn διδασκαλί<!, 8 εϊτε ό παρα
καλrον έν τi1 παρακλήσει · ό μεταδιδο-Uς έν άπλότητι, ό προ
ϊστάμενος έν σπουδn, ό έλεrον έν ίλαρότητι.
Rules of the Christian Life

9 Ή άγάπη άνυπόκριτος. άποστυγούντες το πονηρόν, κολλώ
μενοι τφ άγαθiρ, 10 τn φιλαδελφί<! είς άλλήλους φιλόστοργοι,
τi1 τιμil άλλήλους προηγούμενοι, 11 τn σπουδft μη όκνηροί, τφ
πνεύματι ζέοντες, τφ κυρίφ 1 δουλεύοντες, 12 τft έλπίδι χαί
ροντες, τft θλίψει ύπομένοντες, τft προσευχft προσκαρτερούντες,
13 τα'iς χρείαις τ&ν άγίων κοινωνούντες, τi]ν φιλοξενίαν διώ
κοντες. 14 εύλογε\ τε τους διώκοντας [ύμaς] 2 , εύλογε\: τε κα1. μη
καταρaσθε. 15 χαίρειν μετa χαιρόντων, κλαίειν μετα κλαιόν
των. 16 το αύτο εiς άλλήλους φρονούντες, μη τα ύψηλa
' 11 {Α} ιcυρίφ ςp' 6 Κ Α Β D 2 Ψ 6 33 81 104 256 263 365 424 436 459
11751241131915061573173918521881196221272200Byz[LP]Lect
it"'· '· ' 2· r. 0 · '· ι" vg syrr· h. Ρ'' cop"· °"· '"' arm eth geo slav Clement Οιigeπι.. ω Greek
mssllί,'C. toOri~enlill Basil Chrysostom; Greek mss •cc. ΙΩ Amhro.ςiNerand Jcromc Jerome 112 Pelagius
Augustine // καιρq~ D" ·1 F G it'"' Oιigenι"'ι' 2 : Latin mss''"· ωο""" 1 "'""'11 'm"" Cypιian
Ambrosiaster Jerome'" // οιnίι τi/> ιcυρίφ δουλεύοντες 1912
2 14 {C} διώκοντας ίιμίiς Κ Α (D in anotheι- pωition) Ψ 33'" 81 104 256
263 365 424* 436 459 1175 1241 1319 1506 1573 1852 1881 1912 1962
2127 2200 Byz [L Ρ] Leι·t it"" '·' vgcι syrP· h cop"· ""· '" arm eth geo slav Oιigen'''ι"
Basil Chrysostom; Ambrose Pe1agius Augustine 216 //διώκοντας 'j.)4ό Β 6 424'
1739 vg••." Clement // onιit εύλογε'iτε ... ίιμίiς (honιoίoteleuton?) F G it"· r. •· 0
syr""' Marcion"'· 1° Tenωli'"'"' Origen 1" 114""; Cypιian' 1 " Ambrosiaster Jerome'ω Optatus"' Augustine 410 ' ' ' Speculum
1

5 1Cor12.27; Eph4.25 6-81Cor12.4-11: 1 Ρe4.ΙΟ-Ι Ι 8 ό μεταδιδούς έν άπλότητι
2Cor 9.7 9 Ή άγάπη άνυπόκρ1τος 1Tm1.5; 1Pe1.22 άποστυγοi:ιντες ... άγαι1φ Am 5.15
10 τji φιλαδελφίq. ... φιλόστοργοι 2 Pe 1.7 τji τιμji ... προηγούμενοι Php 2.3 ΙΙ τφ πνεύματι
ζέοντες Ac 18.25: Re 3. 15 12 τji προσευχji προσκαρτεροiJντες 1 Th 5.17 13 τήν φιλοξενίαν
διόJκοντες He 13.2 14 Μι 5.44: Lk 6.28: Ac 7.60; 1 Cor 4.12 15 κλαίειν μετiχ κλαιόντων
Ps 35.13 16 τό αύτό .. φρονοϋντες Ro 15.5
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φρονουντες άλλα το'iς ταπεινο'iς συναπαγόμενοι. μη γίνεσθε
φρόνιμοι παρ' έαυτο'iς. 17 μηδενt κακον άντί κακου άποδι.
δόντες, προνοούμενοι καλα ένώπιον πάντων άνθρώπων· 18 εί
δυνατον το έξ ύμ&ν, μετα πάντων άνθρώπων είρηνεύοντες

19 μη έαυτο-Uς έκδικουντες, άγαπητοί, άλλα δότε τόπον τn όρήl,
γέγραπται γάρ, Έμοi έκδίκησις, έγm άνταποδώσω, λέγει
κύριος. 20 άλλ' έdν πειν(i ό έχ1'ρός σου, ψώμιζε αύτόν·
έdν διψ(i, πότιζε αύτόν• τοuτο γdρ ποιων aν1'ρακας πυρός
σωρεύσεις έπi τιlν κεφαλήν αύτοίJ. 21 μη νικ& ύπο του κακου
άλλα νίκα έν τφ άγαθφ το κακόν.
Obedience to Rule"

13

Πaσα ψυχη έξουσίαις ύπερεχούσαις ύποτασσέσθω 1 • ού

γαρ εστιν έξουσία εί μη ύπο θεου, αί δε οf>σαι ύπο θεου
τεταγμέναι είσίν. 2 οοτε ό άντιτασσόμενος τη έξουσίι;ι ή1
του θεου διαταγil άνθέστηκεν, οί δε άνθεστηκότες έαυτο'iς
κρίμα λήμψονται. 3 οί γαρ aρχοντες ουκ είσίν φόβος τφ άγαθφ
εργφ άλλα τφ κακφ. θέλεις δε μη φοβε'iσθαι την έξουσίαv- το
άγαθον ποίει, καί εξεις επαινον έξ αυτης 4 θεου γαρ διάκονός
έστιν σοt είς το άγαθόν. έαν δε το κακον ποιnς, φοβου· ου γαρ
είκil τΤ~ν μάχαιραν φορε'i· θεου γαρ διάκονός έστιν εκδικος είς
όργf~ν τφ το κακον πράσσοντι. 5 διο άνάγκη ύποτάσσεσθαι, ού
μόνον δια τΤ~ν όργf~ν άλλα καl δια την συνείδησιν. 6 δια το\Jτο

1 1 {Α} π&.σα ψυχfι έξουσίαις ύπερεχούσαις ύποτασσέσθω ΝΑ 8 0 2 Ψ 6
33 81 104 256 263 365 424 436 459 1175 1241 1319 1506 1573 1739 1852
1881 1912 1962 2127 2200 Byz [L Ρ] Lect (Ζ 1356 έξουσίας έχούσης) ir' 2• •""·
0

vg syrP·h·P'1 cop"'·11>o1 ann geo slav Origen Acacius Basil Didymus Chrysostom;
Jerome Pelagius Augustine Speculum 112 // πάσαις έξουσίαις ύπερεχούσαις
ύποτάσσεσθε ~ 46 D* F G it"·b.J•.r.,.ι vg"''' (eth) Irenaeus 1'" Hippolytus; (Tertullian) Ambrosiaster Speculum 112 Cassiodorus Sedulius-Scotus
16 μή γίνεσθε ... έαυτοlς Pr 3.7; ls 5.21; Ro 11.20 17 μηδεvί ... άποδιδόντες 1Th5./5
... άνθρώπων Pr 3.4 ιχχ 18 Mk 9.50; He 12. 14 19 μή έαυτοlις έκδικοϋντε.ς
Lv19.18; Μι5.39 δότε ... όργf\ Rol3.4; 2Thl.6-7 Έμοί
άνταποδώοω 0132.35
(He ΙΟ.30) 20 έiχν ... αύτοίι Pr 25.21-22; Μι 5.44
13.1 Πiiσα ... ύποτασσέσθωΤΙ 3.1 ούγiχρ ... τεταγμέναιείσίν Pr 8.15;Jn 19.11 3 οίγiχρ
... κακιp 1Pe2.13-14; 3.13 4 ί'κδικος ... πράσσοντι Ro 12.19
πρυνοούμενοι
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13.7-11

γiι.ρ καl φόρους τελεtτε· λειτουργοl γiι.ρ θεοί> είσιν είς αύτο τούτο
προσκαρτεροί>ντες. 7 άπόδοτε πασιν τiι.ς όφειλάς, τφ τον φό
ρον τον φόρον' τφ το τέλος το τέλος, τφ τον φόβον τον φόβον, τφ

τΤ,ν τιμ1,ν τ1,ν τιμήν.
Brotherly Love

8 Μηδενl μηδeν όφείλετε εi μη το άλλήλους άγαπaν· ό γiι.ρ
άγαπών τον ετερον νόμον πεπλήρωκεν. 9 το γiι.ρ Ού μοιχεύ
σεις, Ού φονεύσεις, Ού κλέψεις, Ούκ έπι1'υμήσεις 2 , καl εϊ τις
έτέρα έντολή, έν τφ λόγφ τούτφ άνακεφαλαιοί>ται [έν τiρ]
Άγαπήσεις τον πλησίον σου ώς σεαυτόν. 10 ή άγάπη τφ
πλησίον κακον ούκ έργάζεται· πλήρωμα ο-όν νόμου ή άγάπη.
The Approach of

ιhe

Day of

Chήst

11 Καl τούτο είδότες τον καιρόν, οτι ί.όρα -ilδη ύμί"iς 3 έξ ϋπνου
έγερθηναι, νυν γiι.ρ έγγύτερον ήμών ή σωτηρία η οτε έπιστεύ-

2 9 {Β} ού κλέψεις, ούκ έπιθυμήσεις 1})46 Α Β Ο F G Ψ 6 33 1175 1241
1739 1881 2200 Byz•' [L] Lect it"·'·"" vgww,,, syr" cop~ geo Clement 112 Basil;
Ambrosiaster Ambrose Jerome 112 Pelagius Augustine 8115 (Hesychius'" Augustine6115 οnιίt ού κλέψεις)// ού κλέψεις Marcion"'-ιoAd•m'"""' Clement 112 Oήgensr1"416 // ού κλέψεις, ού ψευδομαρτυρήσεις, ούκ έπιθυμήσεις (see Dt 5. 19-20) Κ
048 Ol50 81 l04 256 263 365 424 436 459 1319 1506 1573 1852 1912 1962
2127 Byz"' [(Ρ κλέψης ... ψευδομαρτυρήσης ... έπιθυμήσης)] 1592 1597
1598 Ι 599 1884 Ι 1 159 Ι 1441 Ι 1590' it" • νg< 1 syr• 1-"'1 cop00 aπn eth s1av
Oήgen 1 " 116 // ού κλέψεις, ού ψευδομαρτυρήσεις 1751 Chrysostom 112 ; Jerome 112
(0rigen'"' 1" Augustine 1115 οιnίt ού κλέψεις)// omit Chrysostom 112
1
11 {Β} ύμfις Κ* Α Β C Ρ 81 365 1319 1852 1881 (1962 ύμfις Τiδη) 2127
it"· •. "-'- s. 0 vg cop 00 slav Clement Pachomius'" Cyή1; Ambrosiaster Jerome
Pelagius Augustine//ήμfις ςp"';d Κ 2 Ο (F G L 1175 1912ήμfις Τiδη) Ψ
0150 6 33 104 256 263 424 436 459 1241 1506 1573 1739 1912 2200
B}·z syr"·""1 cop"' aπn geo Chrysostom DHH // οιnίt syr" eth Oήgen 1 "
7 άπύδοτε ... φόρον Mt22.21; Mk 12.17; Lk20.25 8 ύ γάρ ... πεπλήρωκεν Ga5.14;
ITm 1.5 9 Ού μοιχεύσεις ... έπιθυμήσεις Εχ20.13-15. 17; Dt5.17-19, 21 (ΜΙ 19.18)
Αγαπήσεις ... σεαυτόν Lv 19.18 (MtS.43; 19.19: 22.39; Mk 12.31; Lk ΙΟ.27; Ga5.14;
JaΩ.8) 10 πλήρωμα ... άγάπη Μι 22.40 11 είδότες ... έγερθήναι Eph 5.14; 1 Th 5.6-7
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12 ή νi.>ξ προέκοψεν, ή δε ή μέρα Τ\γyικεν. άποθώμεθα4

ο-δν τα t'ργα του σκότους, ένδυσώμεθα [δε] τα οπλα του φωτός.

13 ώς έν ήμέρ~ εύσχημόνως περιπατήσωμεν, μη κώμοις κα1.
μέθαις, μη κ:οίταις και άσελγείαις, μη t'ριδι και ζήλφ, 14 άλλ'
ένδύσασθε τον κύριον Ίησουν Χριστον κ:αl τfjς σαρκος πρόνοιαν
μη ποιε1σθε είς έπιθυμίας.
Do Not Judge

14

Υ our

Brother

Τον δε άσθενουντα ή\ πίστει προσλαμβάνεσθε, μη είς

διακρίσεις διαλογισμ&ν. 2 ος μεν πιστεύει φαγειν πάντα, ό δε
άσθεν&ν λάχανα έσθίει. 3 ό έσθίων τον μη έσθίοντα μη
έξουθενείτω, ό δε μη έσθίων τον έσθίοντα μη κρινέτω, ό θεος

γαρ αύτον προσελάβετο. 4 συ τίς ε"i ό κρίνων άλλότριον
οίκέτην; τφ ίδίφ κυρίφ στήκει η πίπτει· σταθήσεται δέ, δυνατει
γαρ ό κύριος 1 στijσαι αύτόν. 5 ος μεν [γαρ] 2 κρίνει ήμέραν παρ'
ήμέραν, ος δε κρίνει πάσαν ήμέραν· εκαστος έν τφ ίδίφ νοι

4
12 {Α} άποθώμεθα ΝΑ Β C 0 2 Ψ 048 0150 6 33 81 104 256 263 365
424436459 1175 1241 1319 1506 1573 1739 1852 (1881άποθέμενοι)1912
1962 2127 2200 Byz [L Ρ] Lect slav Clement Pachomius'" (Gregory-Nyssa)

Didymus Chrysostom Cyril Proclus Theodoret; Quodvultdeus // άποβαλώμεθα
ςp 46 D'·) F G eth REB ΤΟΒ?
1
4 {Α} κύριος \))46 ΝΑ Β C Ρ Ψ 1852 (syr") cop"· "" arm geo' slavm' Severian;
Optatus Augustine 116 //θεός (.1·ee 14.3) D F G 048 0150 6 33 81 104 256 263

365 424 436 459 1175 1241 1319 1506 1573 1739 1881 1912 1962 2127
2200 Byz [L] Lecr it"·" "· '· •· vg syr" geo 2 slavm' Origen1" Basil Chrysostom;
0

Cyprian Ps-Cyprian Ambrosiaster Pacian Jerome Pelagius Augustine 516
nοιιη and artίcle / 590
2

5 {C}

//

omit

γάρ Ν* Α Ρ0150 104 256 263 365 459 1319 1506 1573 1852 2127
eιhTH Basil; Ambrosiaster Pelagius Augustine 113 // oιnit ςp 46 ~

it"· "· '· '·•· 0 vg cop"°
Β

D F G Ψ 048 6 33 814244361175 1241 1739 1881 1912 1962 2200 Byz

[L] syr"· 1' cop"' arm eth•• geo slav Origen'" Adamantius Chrysostom
Jerome Augustine 2' 3 NIV REB EU BJ ΤΟΒ? ΒΤΙ

Seveήan;

12 iι νύξ ... j]γyικεν 1Jn 2.8 άποθώμεθα ... σκότους Eph 5. 11 13 ώς .. μέθαις Lk 21.34;
Eph 5. 18 14 ένδύσασθε ... Χριστόν Ga 3.27
14.l Ιόν δ[ ... προσλαμβάνεσθε Ro 15.7 2 Gn 1.29: 9.3 3 Col 2. 16 4 σύ ... κρίνων
Mι7.l;Jas4.ll-12 5οςμί:ν .. fιμέρανGa4.ΙΟ
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πληροφορείσθω. 6 ό φρονών τiiv ήμέραν κυρίφ φροvει· και ο
έσθίων κυρίφ έσθίει, εύχαριστε'i γάρ τφ θε<ρ· και ό μη έσθίων
κυρίφ ούκ έσθίει και εύχαριστει τφ θεφ. 7 ούδεl.ς γάρ ήμών
έαυτίρ ζil καt ούδε1.ς έαυτψ άποθνflσκει· 8 έάν τε γάρ ζώμεν,
τίρ κυρίφ ζώμεν, έάν τε άποθνfισκωμεν, τφ κυρίφ άποθνfισκο

μεν. έάν τε oiiν ζώμεν έάv τε aποθνflσκωμεν, του κυρίου έσμέν.

9 είς τουτο γάρ Χριστος άπέθανεν και εζησεν\ 'ίνα καt νεκρών
και ζώντων κυριεύσn. 10 συ δε τί κρίνεις τον άδελφόν σου; η
και συ τί έξουθενε'iς τον αδελφόν σου; πάντες γάρ παραστη
σόμεθα τφ βήματι του θεου4, 11 γέγραπται γάρ,
zω έγώ, λέγει κύριος, οτι έμοi κάμψει πciν γόνυ
και πciσα γλωσσα έξομολογήσεται τφ 1'εφ.

12 &ρα [oiiν] εκαστος ήμών περt έαυτου λόγον δώσει [τψ θείρ ]5 .

'9 {Α} άπέθανεν καl (ζησεν Ν* Α Β C 0150 256 365 1319 1506 1573
1739 1852 (1881 καl άπέθανεν) 2127 (vg") cop"·"" aπη eth slavm' Origen'"' 11121
Hippolytus' 1" Ps-Dionysius Cyril-Jerusalem Chrysostom 1'2 Cyιil 0 /JI); (Augustine21" omit καl [ζησεv) // άπέθανεν κα\ άνέστη F G it'" 21 ·'·' νg'ι.'"" 1 geo 1
Origen" Titus-Bostra Cyril 1110 ; (Niceta) (Pelagius) Augusιine 316 // κα! άπέθανεν
καί άνέστη καl [ζησεν Ν 2 0 1 (Ρ Ψ 33 424* 2200 οnιίι .first καί) 0209"" 6 81
104 263 424' 436 459 1175 1241 1912 Byz [L] Lect (1592 1'2 1599 onιit first
καί) syr" geo 2 slav"' (AsleJ"ius) Diodore Chrysostom 112 // [ζησεν καl άπέθανεν
καl άνέστη Ο'· 2 ( 1962 syr" άπέθανεν καl eζησεν [.~ίc ]) (it'"· b. d'. 0 ) (lrenaeus 1"'):
(Ambrosiasιer) (Gaudentius) (Augustine 116 ) (Sedulius-Scotus)
• 10 {Β} θεοίι Ν* Α Β C* D F G (0150 τίρ θείρ) 1506 1739 1852 2200
11178 it"·"·"·'·'"" vgw"·'' cop"·"° aπηm' slavm' Oιigen 1 "51" Cyιil; Jerome 113 Pelagius
AugustineJΙ 6 //Χριστοί~ Ν 2 C 2"d Ψ 048 0209 6 33 81 104 256 263 365 424
436 459 1175 1241 1319 1573 1881 1912 1962 2127 Β)'Ζ [L Ρ] Lect it•"' 'vg''
syr"·' aπη'~' eth geo slavm' Polycarp Marcion''"· '" τ'"" 11 "" Oιigen 1 " 116 Amphilochius"d
Didymus""" Chrysostom Severian; Cypιian Ambrosiaster Ambrose Jerome 2/)
Augustine 516
'12 {C} τίρ θείρ ΝΑ C D Ψ 048 0150 0209 33 81 104 256 263 365 424*
436 459 1175 1241 1319 1506 1573 1852 1912 1962 2127 Byz [L Ρ] Lect it"'·
0
b. "· •'~ vg syr"· cop"·"" aπη"" eth geo slav Oιigen'" Basil Chrysostom; Ps-Cypιian
Peiagius Augustine 218 //omίt 8 F G 6 424' 1739 1881 2200 it'·•"·' aπη'"'
Polycarp; Cyprian Ambrosiaster Augustine 61R Salvian
8 Lk20.38; Ga2.20; 1Th5.IO 10 πάντες ... θεοϋ Mt25.31-32; Ac 17.31; 2Cor5.10
11 Ζω ... θεip /s 49.18: 45.23 (Php 2. ΙΟ-11) 12 Ga 6.5
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Brother Stumble

13 Μηκέτι ο{ιν άλλήλους κρίνωμεv- aλλα τούτο κρίνατε
μίiλλον, το μη τιθέναι πρόσκομμα τφ aδελφφ η σκάνδαλον.

14 ο'iδα και πέπεισμαι έν κυρίφ 'Ιησού οτι ούδεν κοινον δι'
έαυτού, εί μη τφ λογιζομένφ τι κοινον ε'iναι, έκείνφ κοινόν.
15 εί γαρ δια βρ&μα ό αδελφός σου λυπε'iται, ούκέτι κατ(χ
άγάπην περιπατε'iς μη τφ βρώματί σου έκε'iνον άπόλλυε ύπερ of>
Χριστος άπέθανεν.

16 μη βλασφημείσθω ο{ιν ύμ&ν το άγαθόν.

ού γάρ έστιν ή βασιλεία του θεού βρ&σις καl πόσις άλλα
δικαιοσύνη και είρήνη και χαρα έν πνεύματι άγίφ- 18 ό γαρ έν
τούτφ δουλεύων τφ Χριστφ εύάρεστος τφ θεφ καl. δόκιμος το'iς

17

άνθρώποις. 19 aρα ο{ιν τα της είρήνης διώκωμεν 6 καl τα της
οίκοδομης της είς aλλήλους. 20 μη ενεκεν βρώματος κατάλυε
το εργον του θεού. πάντα μεν καθαρά, aλλα κακον τφ άνθρώπφ
τφ δια προσκόμματος έσθίοντι. 21 καλον το μη φαγε'iν κρέα

μηδf: πιε'iν οtνον μηδe έν φ ό άδελφός σου προσκόπτει 7 • 22 συ

6
19 {D} διώκωμεν C D Ψ 33 81 104 256 365 424 436 459 1175 1241
1319150615731739185218811912196221272200'""Byzl.ectit"'·b.u.r..,
0
00
' " ' · · ' νg syr"'' cop"·
aπn eth geo 2 Origen'"' Chrysostom; Ambrosiaster Pelagius
Augustine Speculum // διώκομεν ΝΑ Β F G L Ρ 048 0150 0209 6 263 2200"•id
160 / 147 / 165 1422 l 592 / 593 Ι 597 1603 / 884 Ι 1154 l 1356 11 διώκετε / 921
l 1021 / 1439 geo'
7 21 {Β} προσκόπτει Ν 1 Α C 048 0150 6 81 424' 1506 1739 1852 it'
syr" cop 00 eth geo 1 Marcion Oήgen''· 1"; AugustineJ 15 // λυπείται Ν* 11 προσκό
πτει η σκανδαλίζεται η άσθενεί Ν 2 Β D F G Ψ 0209 33''" 104 256 263
365 424* 436 459 1175 (1241 προσκόπτει ό άδελφός σου) 1319 1573
1881 1912 1962 2127 2200 Byz [L] Lect it"'· •. "· r •· νg syr1'· '"''' cop"
arm geo' slaν Basil Chrysostom 112 -1 1121 ; Ps-Cypήan Ambrosiaster Gaudentius
Pelagius Augustine 215 (Speculum) BJ // λυπείται η σκανδαλίζεται η άσθε
0

νε\ Ρ

14 Ac 10.15; Τι 1.15 15 μη ... Ο.πέθαvεv 1Cor8.11-13 16 Τι 2.5 19
Ro 12.1!! τά τiiς οiκοδομiiς ... Ο.λλήλους Ro 15.2 21 1 Cor8.13

διώκωμεv

τά τiiς είρήνης
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14.23-15.ι;

ιτίστιν [Ίlν] εχεις8 κατα σεαυτον [χε ένώπιον του θεου. μακάριος

0 μη κρίνων έαυτον έν ίρ δοκιμάζει· 23 ο δε διακρινόμενος έαv

φάΥ!l κατακέκριται, οτι ούκ έκ πίστεως πiiν δf. ο ούκ έκ πίστεως
άμαρτία έστίν 9 •
Please

15

Υ our

Fellow Men,

Νοι Υ ourself

'Οφείλομεν δε ήμε'iς οί δυνατοt τα άσθενήματα των άδυ

vάτων βαστάζειν καt μη έαυτο'iς άρέσκειν. 2 εκαστος ήμΟ:ιν τφ
πλησίον άρεσκέτω είς το άγαθον προς οίκοδομήv- 3 καt γαρ ό
Χριστος ούχ έαυτφ ilρεσεν, άλλα καθώς γέγραπται, Οί όνειδι

σμοi των όνειδιζόντων σε έπέπεσαν έπ' έμέ. 4 οσα γαρ
προεγράφη, είς τi~ν ήμετέραν διδασκαλίαν έγράφη, 'ίνα δια
της ύπομονης κα1. δια τftς παρακλήσεως τΟ:ιν γραφών τi~ν έλπίδα
(χωμεν. 5 ό δε θεος τftς ύπομονftς κα1. τftς παρακλήσεως δφη
ύμ'iν το αύτο φρονε'iν έν άλλήλοις κατα Χριστον Ίησουν, 6 ϊνα
όμοθυμαδον έν έν1. στόματι δοξάζητε τον θεον κα1. πατέρα του
κυρίου ήμΟ:ιν Ίησου Χριστου.

'22 {C} Τ\ν [χεις ΝΑ Β C 048 it"'·' vgm" Oήgen'"; Pelagius Augustine 314 //
D (F) G Ψ ΟΙ 50 0209'"' 6 81 l 04 256 263 365 424 436 459 1175 1241

rχεις

1319150615731739185218811912196221272200Bγz[LP]Lectitb"·'

""cop"·"" arrn eth geo slav Chrysostom; Ambrosiaster Augustine 114
9
23 {Α} έστίν. (see 15.33; 16.25)Ν Β C D 048 81256263 365 436 1319
1573 1739 1852 1962 2127 2200 it"· b.J. r. •. o vg syr<>·•'1 cop"· 00 eth mss"''· 100"•'"1";
Ambrosiaster Pelagius Augustine // έστίν. plus 16.25-27 Ιιeι-e οιιly Ψ 0209''• 6
4241175 1241 1881 1912 Byz [L] Lect it•"'"".rm00 ''d1 vg""' syri' geo 2 slav mss'"·' 0
00 1
''" " Chrysostom // έστίν plus 16.25-27 bot/1 /ιeι-e αιιd at 16.23 Α Ρ 0150 33
104 459 aπη geo 1 // έστίν. plus 16.25-27 at 15.33 011/)· 1.~46 // έστίν plus
16.25-27 here and αι 15.33, but omit 16.1-24 1506//έστίν. oιnit 16.25-27
lιere and after 16.23 F (G onιit.Ι", but /eaνe.~ space) it" 2.'·•; mss"" roJeωme"d ι'/ έστίv.
οιιιίι 15.1-16.27 totally Marcion"'· 1000 ''"
23 Τι 1.15
15.2 Ro 14.19; 1Cor9. 19; 10.24. 33

3 01 ... έμέ Ps 69.9

4 Ro 4.23-24: 1 Cor 10.11
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Jews and Gentiles Alike

7 Διο προσλαμβάνεσθε άλλήλους, καθώς και ό Χριστος
προσελάβετο ύμaς 1 • εiς δόξαν τού θεού. 8 λέγω γaρ Χριστον
διάκονον γεγενflσθαι περιτομflς ύπΕ:ρ άληθείας θεού, είς το
βεβαι&σαι τaς έπαγγελίας των πατέρων' 9 τa δΕ: εθνη ύπΕ:ρ
έλέους δοξάσαι τον θεόν' καθώς γέγραπται,
Δια τοϋτο έξομολογήσομαί σοι έν εί)νεσιν
και τφ όνόματί σου ψαλω.
10 και πάλιν λέγει,
Εύφράνί)ητε, εί)νη, μετα τοϋ λαοϋ αύτοiJ.
11 και πάλιν,
Αίνεiτε, πάντα τα εί)νη, τον κύριον
και έπαινεσάτωσαν αύτον πάντες οί λαοί.
12 κα\ πάλιν Ήσα·ίας λέγει,
'Έσται ή ρίζα τοϋ Ίεσσαι
και ό άνιστάμενος άρχειν έί)νιί)ν,
έπ' αύτφ εί)νη έλπιοϋσιν.
13 ό δΕ: θεος της έλπίδος πληρώσαι ύμaς πάσης χαρaς και
είρήνης έν τψ πιστεύειν, είς το περισσεύειν ύμaς έν τfι έλπίδι έν
δυνάμει πνεύματος άγίου.

'7

{Α} ύμ&ς ΝΑ

C 02 FG

Ψ

6 33 81 256 263 365 424 436 1175 1241

1319157317391881191219622127*2200Byz[L]Lecιitd 21 ·•·•"'νgsyr"·'

Chrysostom Cyήl; Ambrosiaster Pelagius
D* Ρ 048 0150 104 459 1506 18522127</147 /590
/597 1751188411159 11441 it~·b"•' 0 vgms cop~ Theodoret 1"" REB EU

cop 00 ann eth geo

slaν Οήgeπ'"'

Speculum//ήμaς Β

'7 C: WH GNB

Ν!ν

NRSV REB EU NBS

ΤΟΒ

DHH

7 πρυσλαμβάνεσθε άλλήλους Ro 14. Ι 8 Χριστον ... θεοίι Μι 15.24 τάς έπαγγελίας των
πατέρων Mic 7.20: Ac 3.25 9 τά δi: ... θεόν Ro 11 .30 Διa ... ψαλώ Ps 18.49 (2 Sm 22.50)
10 Εύφράνθητε ...
ls 11.10: Re 5.5

αύτοu Dι

32.43

11

Αίνείτε

...

λαοί

Ps 117. Ι

12

'Έσται

...

έλπιοUσtν
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Paul · s Mi.sionary

15.14-21

Coπunission

14 Πέπεισμαι δέ, άδελφοί μου, και αύτος έγώ περι ύμrον οτι
και αύτοι μεστοί έστε άγαθωσύνης, πεπληρωμένοι πάσης [τi]ς)
γνώσεως, δυνάμενοι και άλλήλους νουθετε\ν. 15 τολμηρότε
ρον δε εγραψα ύμίν άπο μέρουςb ώς έπαναμιμνfισκων ύμCιςc δια
τΤ,ν χάριν τΤ,ν δοθείσάν μοι ύπο του θεού 16 εiς το εtναί με
λειτουργον Χριστού ΊησοίJ εiς τα εθνη, ίερουργοίJντα το εύαγ
γέλιον του θεου, 'ίνα γένηται ή προσφορα των έθν&ν εύπρόσδε

κτος, ήγιασμένη έν πνεύματι άγίφ.

17 Εχω ο.Ον [τi~ν) καύχησιν
18 ού γαρ τολμήσω τι

έν Χριστφ 'Ιησού τα προς τον θεόv-

λαλείν ών ού κατειργάσατο Χριστος δι' έμο\J είς ύπακοΤ,ν
έθνrον, λόγφ και εργφ, 19 έν δυνάμει σημείων και τεράτων,
έν δυνάμει πνεύματος [θεούl 2 • rοστε με άπο ΊερουσαλΤ,μ και
κύκλφ μέχρι του Ίλλυρικου πεπληρωκέναι το εύαγγέλιον του
ΧριστοίJ, 20 οϋτως δε φιλοτιμούμενον εύαγγελίζεσθαι ούχ
οπου ώνομάσθη Χριστός, 'ίνα μη έπ' άλλότριον θεμέλιον
οίκοδομ&, 21 άλλα καθώς γέγραπται,

Οtς ούκ άνηγγέλη περ1. αύτου οψονται,
και

oi ούκ άκηκόασιν συνήσουσιν.

2
19 {C} πνεύματος θεοu \f)46 Κ D'
1912 8}·~ [L Ρ] Lect (1422 πνεύματος

Ψ

0150 6 424 436 1175 1241 1506

θεοu δυνάμει άγίου) it" syrP· h geo 2 slav

Origen 1" 21 J Didymusd""''' Chrysostom Cyril 112 //πνεύματος Β ΝΙΥ ΤΟΒ ΒΤΙ //
πνεύματος άγίου Α D' 2 F G 33 81 104 256 263 365 459 1319 1573 1739
1852 1881 1962 2127 2200 Ι 593 it"· d. Ι. •· moo. ο vg syr"m' ""' cσρ~ "" arm eth geo 1
Origen'"ω Athanasius Ps-Athanasius Apollinaris Didymus''"b213 Cyril 112 ; Ambrosiaster Pelagius Augustine Speculum Ps-Vigilius Varimadum REB
0

15 C: AD Μ WH BJ NBS"'' ΤΟΒ NRSV (REBJ GNB ΝΙν 11 'C: AD TR WH

15 διά ... θεοί> Ro 1.5: 12.3 16 είς ... i'tινη Ro 11. 13 γένηται ... εύπρόσδεκτος Php 2.17
18 ού γάρ ... έμοϋ 2Cor3.5 20 2Cor ΙΟ.15-16 21 οψοvται ... συνήσουσιν Is52.15

15.22-31
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Paul',; Plan to Visit Rome

Διο κα1. ένεκ:οπτόμην τfι. πολλfι. του έλθεiν προς ύμ&ς
νυν! δf. μηκέτι τόπον iχων έν τοiς κλίμασιν τούτοις, έπι

22
23

ποθίαν δf. ίfχων του έλθειν προς ύμaς aπο πολλών έτ&ν, 24 ώς
&.ν πορεύωμαι είς τi~ν Σπανίαν 3 • έλπίζω γfι.ρ διαπορευόμενος
θεάσασθαι ύμδ.ς κα1. ύφ' ύμών προπεμφθfιναι έκεi έfι.v ύμ&ν
πρώτον aπο μέρους έμπλησθω. 25 νυν! δε πορεύομαι είς
Ίερουσαλi~μ διακονών τοις άγίοις. 26 εύδόκησαν γaρ Μακε
δονία κα1. Άχα.ία κοινωνίαν τινa ποιήσασθαι είς το\:Jς πτωχο\:ις
των άγίων των έν 'Ιερουσαλήμ. 27 εύδόκησαν γaρ κα1. όφει
λέται είσ1.ν αύτ&ν· εί γaρ τοις πνευματικοις αύτων έκοινώνησαν
τa ίfθνη, όφείλουσιν κα1. έν τοις σαρκικοις λειτουρ-yΤlσαι αύτοις.

28 τουτο σδν έπιτελέσας κα1. σφραγισάμενος αύτο'iς τον καρπον
τουτον, aπελεύσομαι δι' ύμ&ν είς Σπανίαν· 29 οlδα δf. οτι
έρχόμενος προς ύμδ.ς έν πληρώματι εύλογίας Χριστου 4 έλεύσο
μαι.

30 Παρακαλώ δε ύμδ.ς[, aδελφοί,] διa του κυρίου ήμών
Ίησου Χριστου κα1. διa τfjς aγάπης του πνεύματος συναγωνί
σασθαί μοι έν τα'iς προσευχα'iς ύπερ έμου προς τον θεόν,

31 'ίνα pυσθω aπο των aπειθούντων έν τft Ίουδαί~ κα1. ή

J24{Α}Σπανίαν1})• 6 Ν*ΑΒCDFGΡΨΟ150811506173918521881

1962 2200 it"· (ΟΙ. d. '· •· "'00 • 0 νg syr" cop"""" aπη eth geo' Origen'" Chrysostom;
Ambrosiaster Jerome Pelagius // Σπανίαν, έλεύσομαι προς ύμiiς Ν 2 6 33 104
256 263 365 424 436 459 1175 1241 1319 1573 1912 2127 Byz [L] Lect
(Lect"' 'Ισπανίαν) syr" geo 2 slav
4
29 {Α} Χριστου 1})46 Ν* Α 8 C D F G Ρ 6 81424'1739 1852 1881 2200
it'"b.d.r.,.moo.o vgww .." cop'""" geo 1 Clement Origen'"; Ambrosiaster Pelagius //του
εύαyyελίου του Χριστου Ν 2 Ψ (0150 1506 ΧριστοίJ του εύαyyελίου) 33 104
256 365 424* 436 459 1175 1241 1319 1573 1912 1962 2127 Byz [L] Lect
νg'' syr"·" geo2 slav Chrysostom // οnιiι 263 aπη
22 Ro l.10-13 24 έλπίζω ... έμπλησθω 1Cor16.6 25 Ac 19.21: 20.22 26 κοινωνίαν
... 'Ιερουσαλήμ 1 Cor 16.1; 2 Cor 8.1; 9.2, 12 27 τοίς πνευματικοίς ... ί'θνη Ro 9.4 εί γάρ .. ·
λειτουργiiσαι αύτο1ς 1 Cor 9.11
30 2 Cor 1.11; Php 1.27; Col 4.3: 2 Th 3. l
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15.32-16.4

διακονία 5 μου ή είς ΊερουσαλΤ~μ εύπρόσδεκτος το"iς αγιοις
γένηται, 32 'ίνα έν χαρ~ έλθrον προς ύμaς διa θελήματος θεο\:ι
συναναπαύσωμαι ύμ"iν 6 • 33 ό δε θεος τfiς είρήνης μετα πάντων
ύμών, άμήν. 7
Personal Greetings

16

Συνίστημι δε ύμ"iν Φοίβην τΤ~ν άδελφf~ν ήμών, ο-Οσαν [καl]
2 'ίνα αύτΤ~ν προσ

διάκονον τfiς έκκλησίας τilς έν Κεγχρεα"iς,

δέξησθε έν κυρίφ άξίως των άγίων καl παραστfiτε α-Uτn έν φαν
ύμ&ν χρήζn πράγματι· καl γαρ αύτi~ προστάτις πολλών έγενήθη
καl έμο\:ι αύτο\:ι.
3 Άσπάσασθε Πρίσκαν καl Άκύλαν τοiις συνεργούς μου έν
Χριστiρ Ίησο\:ι, 4 ο'ίτινες ύπερ τfiς ψυχfiς μου τον έαυτών

τράχηλον ύπέθηκαν, οiς ούιc έγrο μόνος εύχαριστrο άλλλ καl

5
31 {Α} διακονία ςp46 ΝΑ C 0 2 Ψ 0150 6 33 81 !04 256 263 365 424 436
4591175 1241 1319 1506 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 Byz
[L Ρ] Lect it• 2·'·• νg"'" syr"·" cop'""" amι geo slav Origen'" Chrysostom //
δωροφορία Β Ο* F G it"· •. d'. ""'"·" ( vg) Ambrosiaster Pelagius
6
32 {C} έν χαρίl; έλθών προς ύμ&.ς διa θελήματος θεοϋ συναναπαύσωμαι
ύμΊν Ι}.) 1 ΙSνid Α C 0150 6 (33 θεοϋ καί) 81 256 263 365 424' ( 1319 2127
συναναπαύσομαι) 1506''" 1573 1739 (1852 omit έν χαρί;ι) 1881' (1881*
aναπαύσομαι) 2200 cop" aπη (Origen'") // έλθών έν χαρίl; προς ύμ&.ς διά
θελήματος ΊησοίJ Χριστοί! συναναπαύσωμαι ύμ!ν Ν* // έν χαρίl; (λθω προς
ύμ&.ς διa θελήματος θεοϋ ΙΡ' 6 (Β κυρίου Ίησοϋ for θεοϋ) // έν χαρίl; (λθω
προς ύμ&.ς διa θελήματος θεοϋ κα\ συναναπαύσωμαι ύμ!ν Ν 2 (Ρ Ψ !04 459
1241 1912 συναναπαύσομαι) 424* 436 1175 1962 Byz [L] Lect'" AD (Lect"'
συναναπαύσομαι; / 422 άναπαύσομαι) vg syrpJ." cop"° (eth) geo slav Chrysostom // έν χαρίl; (λθω προς ύμ&.ς διa θελήματος Χριστοϋ 'Ιησοϋ κα\
aναψύξω μεθ' ύμοον Ο* (0 2 θεοϋ fοι· 'lησοίJ Χριστοϋ) (F G άναψύχω)
it"'-'"· d' · <• 2J.Ι. •· ""'"· vg'"' Ambrosiaster
7
33 {Α} άμήν. (see 14.23; 16.25) ;pιιsvid Ν Β C D Ψ 015063381 104 256
263 365 424 459 1175 1241 1319 1573 1852 1912 1962 2127 Byz [L Ρ]
Lect it"· •. d vg syr"·" cop"" bo amι eth geo slav Origen1" Chrysostom; Ambrosiaster Pelagius // omίt Α F G 436 1739 1881 2200 l !021 it''"· mοη vg"'' // omίt
άμήν, bω add 16.25-27 heι-e ςp 46 // οnιίt άμήν and 16.1-24, but add 16.25-27
lιere 1506
0

0

3

Πρίσκαν καί Άκύλαν

Ac 18.2. 18, 26

16.5-16
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πaσαι αί έκκλησίαι τ&ν έθν&ν, 5 και τl,ν κατ, οtκον αύτ&ν
έκκλησίαν. aσπάσασθε Έπαίνετον τον άγαπητόν μου, ος έστιν
άπαρχΊ, της Άσίας είς Χριστόν. 6 άσπάσασθε Μαρίαν, 1lτις
πολλf:ι.. έκοπίασεν είς ύμaς. 7 aσπάσασθε Άνδρόνικον και
Ίουνίαν 1 τους συγγενείς μου και συναιχμαλώτους μου, οϊτινές

είσιν έπίσημοι έν τοίς άποστόλοις, οΊ και προ έμου γέγοναν έν
Χριστ<ρ. 8 άσπάσασθε Άμπλιaτον τον άγαπητόν μου έν κυρίφ.
9 άσπάσασθε Ούρβανον τον συνεργον ήμ&ν έν Χριστ<ρ και
Στάχυν τον άγαπητόν μου. 10 άσπάσασθε Άπελλf~ν τον δόκι
μον έν Χριστiρ. aσπάσασθε τους έκ τ&ν Άριστοβούλου.
11 aσπάσασθε Ήρφδίωνα τον συγγενf~ μου. aσπάσασθε τους
έκ τ&ν Ναρκίσσου τους οντας έν κυρίφ. 12 άσπάσασθε Τρύ
φαιναν καl. Τρυφ&σαν τCις κοπιώσας έν κυρίφ. άσπάσασθε
Περσίδα τl,ν aγαπητήν, 1lτις πολλCι έκοπίασεν έν κυρίφ.
13 άσπάσασθε 'Ρο\>φον τον έκλεκτον έν κυρίφ και τl,ν μητέρα
αύτου και έμου. 14 άσπάσασθε Άσύγκριτον, Φλέγοντα, Έρ
μf~ν, Πατροβaν, Έρμaν και τους σ-Uν αύτοίς άδελφούς.
15 aσπάσασθε Φιλόλογον και Ίουλίαν 2 , Νηρέα κα1. τl,ν aδελ
φl,ν αύτου, και Όλυμπaν καl. τους συν αύτοίς πάντας άγίους.
16 Άσπάσασθε άλλήλους έν φιλήματι άγίφ. Άσπάζονται ύμaς
αί έκκλησίαι πaσαι του Χριστου.

1 7 {Α} Ίουνίαν 8 2 0 2 ψ'ω 0150 33 81 104 256 263 365 424 436 459 1175
1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 Βγz [L] Lect
Chrysostom (witlιout aCC"ent.1: ΝΑ Β* C D* F G Ρ) // Ίουλίαν ςp"' 6 it~-b vg""'
cop"' eth Jerome // Junias (masc.) NIV EU LB BJ NBS ΤΟΒ ΒΤΙ DHH
'15 {Α} Ίουλίαν ΝΑ Β C 2 D Ψ 0150 6 33 81 104 256 263 365 424 436
459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Byz
[L Ρ] Lect ίι~-b.•. ι.,.~-" νg syrP·' cop"·"" aπη (eth) geo slav Oήgen'" Chrysostom;
Pelagius // Ιουνιαν (i.e. Ίουνίαν fern. or Ίουνιίiν rnasc., .1·ee 16.7) C* F G
Ambrosiaster // Βηρέα καί Άουλίαν (jor Ίουλίαν, Νηρέα) ςp• 6

5 τi~ν κατ· . έκκλησίαν 1 Cor 16.19 άπαρχf~
Χριστόν 1 Cor 16.15
Mk 15.21 16 Άσπάσασθε .. άγίφ 1Cor16.20: 1 Pe5.14

13 'Ρο\Jφον
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16.11.υ

17 Παρακαλώ δε ύμίiς, άδελφοί, σκοπε"iν τους τCχ.ς διχοστα
σίας και τα σκάνδαλα παρ& τl~ν διδαχην Τιν ύμε"ίς έμάθετε
ποιο1Jντας, καl. έκκλίνετε άπ' αύτrον· 18 οί γCχ.ρ τοιουτοι τφ
κυρίφ ήμrον Χριστφ ού δουλεύουσιν άλλCχ. τfι έ:αυτrον κοιλίςt. και
δια της χρηστολογίας και εύλογίας έξαπατ&σιν τCχ.ς καρδίας των
άκάκων. 19 ή γCχ.ρ ύμrον ύπακοf~ είς πάντας άφίκετο· έφ' ύμ'iν
οuν χαίρω, θέλω δε ύμας σοφους εiναι εiς το άγαθόν, άκεραίους
δε εiς το κακόν. 20 ό δε θεος της είρήνης συντρίψει τον
Σατανίiν ύπο τους πόδας ύμrον έν τάχει. ή χάρις του κυρίου
ήμrον Ίησου μεθ' ύμ&ν 3 •
21 Άσπάζεται ύμίiς Τιμόθεος ό συνεργός μου και Λούκιος
καί 'Ιάσων και Σωσίπατρος οί συγγενεΊς μου. 22 άσπάζομαι
ύμάς έγώ Τέρτιος ό γράψας τΤ,ν έπιστολi~ν" έν κυρίφ. 23 άσπά
ζεται ύμaς Γάϊος ό ξένος μου καl. ολης της έκκλησίας. άσπά
ζεται ύμίiς 'Έραστος ό οίκονόμος της πόλεως καl. Κούαρτος ό
άδελφός. 4

20 {Α} η χάρις τοίJ κυρίου i]μών ΊησοίJ μεθ' ύμών IJ.)"' 6 Ν 8 1881 //ή
33 81 ( 104
1573 1739
1852 1912 2127 2200 2464 B.1·z [L Ρ] Lecr (1596ύμών. aμήν) i1~.bω 2 J νg
syrr" cορ~·"'' ann eth geo (slaν) Origen 1" Chrysostom BJ ΒΤΙ // omit (bιιι see
.foo111ote 4) D F G it•-. r ,. m•m." νgm' Ambrosiaster Sedulius-Scotus
'23 {Α} οιnίι veι-.re 24 'i'' 6 61 ΝΑ 8 C 0150 81 (1506 omit 16.1-24) 1739
1962 2127 2464 itb νg••. '' cop" "'' Origen 1"' / / include verse 24 hae: ή χάρις τοίJ
κυρίου ήμών ΊησοίJ Χριστού μετα πάντων ύμών. aμήν. (see 2 Th 3.18 αιιd
.foot11ote 3) D (F G οηιίt ΊησοίJ Χp1στοίJ) Ψ 6 365 424 1175 1241 1881 ( 1912
οιnίt Χριστού) (2200 μεθ' ύμών }οι· μετc'χ πάντων ύμών) Byz [L] Lect itίMJ.d. ro.r,ι.
""'"·" νg'' syr" slaν Theodoret; (Pelagius) [EU] // include verse 24 fol/011,ing 16.27
Ρ 33 104 256 263 436 459 1319 1573 1852 vgm' syr' cop"°m' ann eth geo 1
Ambrosiaster
1
·

χάρις του κυρίου ήμών 'Ιησού Χριστού μεθ' ύμών Α C Ψ 0150 6
459 1962 ύμών. aμήν.) 256 263 365 424 436 1175 1241 1319

,, 22 C: GNB

ΝΙν

NRSV REB BJ NBS

ΤΟΒ

DHH // as

τeχι:

NRSV"" EU LB

17 σκυπείν .. αύτών Μι 7.15: Tt3.IO 18 σΊ γάρ ... κσιλίq: Php3.19 διά ... ακακων
Col 2.4: 2 Pe 2.3 19 η γάρ . άφίκετο Ro 1.8 θέλω ... κακόν Μι 10. 16: 1Cor14.20
20 Gn 3.15 ό δέ ... είρήνης Ro 15.33 21 Τιμόθεος Ac 16.1: 19.22; 20.4; Php 2.19 23 Γάϊσς
AL· 19.29: 1Cor1.14 "'Εραστσς 2Tm 4.20

16.25-27
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Doxology

[25 5 τφ δΕ: δυναμένφ ύμaς στηρίξαι κατα το εύαyγέλιόv μου
κα1. το κήρυγμα Ίησοί> Χριστοί>, κατa άποκάλυψιν μυστηρίου
χρόνοις αίωνίοις σεσιγημένου,

26 φανερωθέντος δΕ: νί>ν διά τε
γραφών προφητικών κατ' έπιταy!~ν του αίωνίου θεοί> είς ύπα
κοl~ν πίστεως είς πάντα τό: eθνη γνωρισθέντος, 27 μόνφ σοφφ
θεcp, δι& Ίησοί> Χριστοί>, φ ή δόξα είς το-Uς αίώνας 6 , άμήν.]

5
25-27 {C} iιιclude 16.25-27 here (see 14.23; 15.33) <,).)61 Ν Β C D 81 256
263 365 436 1319 1573 1739 1852 1962 2127 2200 2464 itαιb.d'.Jo νg syfl'

cop"· 00 eth Oήgen'" mss""·'" απ,"'" Hilary Ambrosiaster Pelagius Jerome Augustine // ίnclude 16.25-27 here and after 14.23 Α Ρ 0150 33 104 459 aπη
geo 1 // ίηc/ιιde 16.25-27 after 14.23 only Ψ 020Ψ'd 6 424 1175 1241 1881
1912 Byz [L] Lect it'""id· lmon•idJ νg"'" syr" geo 2 slaν mss~'- '"Orig<•1' 1 Chrysostom // iιιclude 16.25-27 after 15.33 'J.)46 (1506, bιιt οιnίι 16.1-24) // omit
16.25-27 F (G, but /eaιιes space at 14.23) ir' 2'·•; mss"" ιυJ'"'""
6
27 {Α} αίwνας (see foornote 5) \}) 46 Β C Ψ 6 33 104 112 256 263 365 424
459 112 1175 1241 1319 1506 1573 1739 1881 1912 2127 2200 Byz [L] Lect
syr" cop"' slav Eusebius Chrysostom Cyήl Theodoret; Ambrosiaster // αί&νας
των αίώνων 'J.) 61 ΝΑ D Ρ 0150 81 104 112 436 459 112 1852 1962 2464 it" b.d•.r,o
νg syfl' cop 00 arm eth geo Oήgen'"; Hilary Pelagius Augustine EU
25 άποκάλυψιν .. _ σεσιγημένου Eph 1.9: 3.5. 9: Col 1.26 26
27 2Tm l.17:Jd25

είς ύπακοfιν πίστεως

Ro 1.5

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α
Greeting and Thanksgiving

1

Παίιλος κλητος άπόστολος Χριστοί> Ίησοίι 1 διa θελήματος
θεοί> κα\. Σωσθένης ό άδελφος 2 τ1J έκκλησί~ τοίι θεοί> τ1J ο-Uση

έv Κορίνθφ, ήγιασμένοις έν Χριστφ Ίησοίι, κλητο'iς άγίοις,a σ-Uν
πίiσιν το'iς έπικαλουμένοις το ονομα τοίι κυρίου ήμ&ν Ίησοίι
Χριστοί> έν παντ\. τόπφ, αύτ&ν κα\. ήμ&v- 3 χάρις ύμ'iν και
είρήνη άπο θεού πατρος ήμ&ν και κυρίου 'Ιησού Χριστού.
4 Εύχαριστ& τφ θεφ μου 2 πάντοτε περι ύμ&ν έπ1. τ1J χάριτι
τού θεού τn δοθείση ύμ'iν έν Χριστφ 'Ιησού, 5 οτι έν παντ1.
έπλουτίσθητε έν αύτφ, έν παντι λόγφ και πάση γνώσει,
6 καθώς το μαρτύριον του Χριστού έβεβαιώθη έν ύμ'iν, 7 rοστε
ύμίiς μη ύστερε'iσθαι έν μηδενι χαρίσματι άπεκδεχομένους τΤ~ν
άποκάλυψιν τού κυρίου ήμ&ν 'Ιησού Χριστού· 8 ος καl. βε
βαιώσει ύμας rως τέλους άνεγκλήτους έν τ1\ ήμέρ~ τού κυρίου

ήμ&ν 'Ιησού [Χριστού ]3. 9 πιστος ό θεός, δι' οfι έκλήθητε είς
κοινωνίαν τού υίού αύτοίι 'Ιησού Χριστού τού κυρίου ήμΟ:ιν.

1
1 {Β} Χριστοu Ίησοu 1})' 6 Β D F G 33 it"'· "· r. ~ ""'"·' νg•w. '1 cop~ eth geo 1
Chrysostom Cyril; Ambrosiaster Pelagius Augustine // Ίησοu Χριστοu Ν Α Ψ

0150 6 81 104 256 263 365 424 436 459 1175 1241 1319 1506 1573 1739
1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 B)·z [L Ρ] Lect itb." syr"· • cop"" arm geo 2
slav Origen 1' 1 Cyril 1'"'" Theoooret; Victorinus-Rome
2
4 {Α} θεψ μου 'J) 61 vιd Ν 2 Α C D F G Ψ 6 33 81 104 256 263 365 424 436
4591175 1241 1319157317391852188119121962212722002464Byz
[L Ρ] Lect itΙ"' 1 · b. "· r. ,. '"""· "· ω vg syr"· • cop"· "" arm geo s\av Origen Eusebius

Athanasius Chrysostom Cyril; Victorinus-Rome Ambrosiaster Hilary Ambrose
Pelagius Augustine // θεψ Ν* Β eth Severian' 1" REB EU BJ ΤΟΒ

'8 {C} Χριστοu ΝΑ C D F G Ψ 0150 6 33 81 104 256 263 365 424 436
459 1175 1241 1319 1506 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200
' 2

ΝΟ

C: EU LB BJ

ΤΟΒ

2 τji έκκλησίι;t ... Ίησοu l Cor 6. l 1 πiίσιν ... Χριστοu Ac 9. 14

3 Ro 1.7

άπuκάλυψιν ... Χριστοu Lk 17.30: 2Th 1.7: Τι 2.13 8 Php 1.6: l Th 3.13: 5.23
ό θεός Dι 7.9: l Cor 10.13: 1Th5.24 κοινωνίαν ... ήμΟ..ν 1Jn1.3

7 τi]ν
9 πιστός

1.10-17
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the Church

10 Παρακαλ& δε ύμίiς, άδελφοί, δια του ονοματος του
κυρίου ήμ&ν Ίησου Χριστου, "ίνα το αύτο λέγητε πάντες καl
μη

{i έν ύμ'iν σχίσματα, ~τε δε κατηρτισμένοι έν τφ αύτφ νο1: κ:αl

έν τn αύτn γνώμ11. 11 έδηλώθη γάρ μοι περl ύμ&ν, άδελφοί
μου, ύπο τ&ν Χλόης οτι εριδες έν ύμ'iν είσιν. 12 λέγω δε τούτο
οτι rκ:αστος ύμ&ν λέγει, Έγrο μέν είμι Παύλου, Έγrο δε Άπολλω,
Έγώ δε Κηφίi, Έγώ δε Χριστου. 13 μεμέρισται 4 ό Χριστός;b μη
Παύλος έσταυρώθη ύπερ ύμ&ν, η είς το ονομα Παύλου έβα
πτίσθητε; 14 εύχαριστ& [τφ θείρ] 5 οτι ούδένα ύμ&ν έβάπτισα
εί μη Κρίσπον καl Γάϊον, 15 'ίνα μή τις εϊπ11 οτι είς το έμον

ονομα έβαπτίσθητε. 16 έβάπτισα δε κ:αl τον Στεφανίi οtκ:ον,
λοιπον ούκ οiδα εϊ τινα &λλον έβάπτισα. 17 ού γiχρ άπέστειλέν
με Χριστος βαπτίζειν άλλ' εύαγγελίζεσθαι, ούκ έν σοφίι;ι λόγου,
ϊνα μη κενωθ'Π ό σταυρος του Χριστοί>.

2464 Byz [L Ρ] Lect it"· 0· ' 1· r. ,. 0 · ' vg syrP· h. Ρ' 1 cop"·"" arm eιh geo slav Oήgen
Chrysostom; Ambrosiaster Jerome Pelagius // οnιίι '})46 Β vgm' REB EU
' 13 {Α} μεμέρισται ΝΑ Β C D F G Ψ 0150 6 33 81 104 256 263 365 424
436 459 1175 1241 1319 1506 1573 1739 1852 1881 2127 2200 2464' Byz
[L Ρ] Lect it"·h..ι.r,..., vg syr" cop"° (aπη) geo slav Adamantius Chrysostom Cyήl;
Ambrosiaster Pelagius Augustine //μη μεμέρισται '})46 ';u 1912 1962 2464* 160
1599 syr1" 1"'1 cop" eth (Seνeήan); Hilary Ambrose Petilianus BJ
5 14 {C} τι'ρ θείρΝ 2 C D F G Ψ ΟΙ50 104 256 263 365 424* 459 1175 1241
1319150615731852188119121962212722002464Byz[LP]Lecιitb.d.

cop"''m' eth geo slav Oήgen'" 112 Chrysostom; Tertullian Ambrosiaster
Pelagius Augustine // τίρ θείρ μου Α 33 81 436 1422 1599 it"' νg"'" syrl'· h w•lh •.,,.ι
cop'"m'- "°'"" aπη Oήgen 1 " 112 Theodoret // omil Ν* Β 6 424' 1739 cop"'""· "°"' ΝΝ
BJ
r. μ.' νg

h 13 Statement: WH NBSm' // Exclamation: GNB NBSm' // as text: WHm• // Different text:
REB'

10 ίΊτε ... νοί Php 2.2 12 1 Cor 3.4 Άπολλώ Ac 18.24-28 Κηφ&. Jn 1.42 14 Κρίσπον
Ac 18.8 Γάϊον Ac 19.29; Ro 16.23 16 τον Στεφανii οίκον 1Cor16.15 17 ού γάρ ...·
εύαγγελίζεσι'Jαι Mt 28. 19; Jn 4.2
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Christ the Power and Wisdom of God

18 Ό λόγος γaρ ό του σταυροί"> το'iς μεν άπολλυμένοις μωρία
έστίν, το'iς δε σφζομένοις ήμ'iν δύναμις θεοί"> έστιν. 19 γέγρα,

πται γαρ,

Άπολω τfιν σοφίαν των σοφων
και τfιν σύνεσιν των συνετων ά-θετήσω.
20 που σοφός; που γραμματεύς; που συζητητης του αιωνος
τούτου; ούχl. έμώρανεν ό θεος την σοφίαν του κόσμου; 21 έπει
δΤ, γαρ έν τη σοφί~ του θεοί"> ούκ Ε:γνω ό κόσμος διa της σοφίας
τον θεόν, εύδόκησεν ό θεος δια της μωρίας του κηρύγματος
σΟ:ισαι τους πιστεύοντας 22 έπειδi~ καl. Ίουδα'iοι σημε'iα αί
τοί">σιν καl. 'Έλληνες σοφίαν ζητοί">σιν, 23 ήμε'iς δε κηρύσσο
μεν Χριστον έσταυρωμένον, Ίουδαίοις μεν σκάνδαλον, Ε:θνεσιν
δε μωρίαν, 24 αύτο'iς δε το'iς κλητο'iς, Ίουδαίοις τε καl. 'Έλ
λησιν, Χριστον θεοί"> δύναμιν καl. θεοί"> σοφίαν· 25 οτι το
μωρον του θεοί"> σοφώτερον των άνθρώπων έστl.ν καl. το άσθενες
του θεοί"> iσχυρότερον των άνθρώπων.
26 Βλέπετε γαρ τi~ν κλησιν ύμων, άδελφοί, οτι ού πολλοl.
σοφοl. κατα σάρκα, ού πολλοl. δυνατοί, ού πολλοl. εύγενε'iς
27 άλλα τa μωρα του κόσμου έξελέξατο ό θεός, 'ίνα καταισχύνη
τους σοφούς, καl. τα άσθενη του κόσμου έξελέξατο ό θεός, 'ίνα
καταισχύνη τα iσχυρά, 28 καl. τα αγενη του κόσμου καl. τα
έξουθενημένα εξελέξατο ό θεός, τα μη οντα6, 'ίνα τα οντα

"28

{Β} τό: μή οντα ~ 46 Ν* Α C* D* FG 0150 33 1175 1739 2464' (2464*

οnιίι τά)

it"·"·•· 0 cορ~'"" Marcion'" '"τ'"""'"" Oιigen 214 ; Ambrosiaster Tyconius
Speculum // καί τό: μή οντα Ν 2 Β C 1 D' Ψ 6 81 104 256 263 365 424 436 459
1241131915061573185218811912196221272200Byz[LP]Lecrit"''
vg syr"· h cop"''"''- "" aπn eth geo slav Oιigen•'214 ·"" Eusebius Basil Chrysostom
TheodoΓe';' Marcus-Eremita; Chromatius Jerome Pelagius Augustine
Ro 1.16 19 Άπολω ... άθετήσω Is29.14 20 πυϊι σοφός ls 19.12 ποϊι
ls 33.18 ούχi ... κόσμου ls 44.25 21 Μι 11.25 22 "Ιουδαίοι σημεία αίτοϊισιν
Μι 12.38; Jn 4.48 "Έλληνες σοφίαν ζητο\Jσιν Ac 17.18, 32 23 Ίουδαίοις μ(ν σκάνδαλον
Ro 9.32 ί'θνεσιν δe μωρiαν Ι Cor 2.14 24 Χριστόν ... σοφίαν Col 2.3 25 το άσθενές ...
άνθpό>πων 2 Cor 13.4 26 Mt 11.25; Jn 7.48: Jas 2.1-5
18

2CΩr4.3;

γραμματεύς
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καταργήσn, 29 οπως μη καυχήσηται πάσα σaρξ ένώπιον του
θεο\J. 30 έξ αύτο\J δε ύμε"iς έστε έν Χριστ(!) Ίησο\J, ος έγενήθη
σοφία ήμ'iν άπο θεου, δικαιοσύνη τε και άγιασμος και άπολύ
τρωσις, 31 ϊνα καθrος γέγραπται, Ό καυχώμενος έν κυρίΦ

καυχάσ-θω.

•
Proclaiming

2

Chή'ι

Crucified

Κάγrο έλθrον προς ύμaς, άδελφοί, ΤΊλθον ού καθ' ύπεροχην

λόγου η σοφίας καταγγέλλων ύμ"iν το μυστήριον 1 του θεου.
2 ού γaρ Εκρινά τι είδέναι έν ύμ"iν εί μη Ίησο\Jν Χριστον και
το\Jτον έσταυρωμένον. 3 κάγrο έν άσθενεί~ κα1. έν φόβφ και έν
τρόμφ πολλφ έγενόμην προς ύμaς, 4 κα1. ό λόγος μου και το
κήρυγμά μου ούκ έν πειθο'i[ς] σοφίας [λόγοις]2 άλλ' έν άποδείξει

πνεύματος κα1. δυνάμεως, 5 ϊνα ή πίστις ύμ&ν μη
άνθρώπων άλλ' έν δυνάμει θεο\J.

nέν σοφίςt

1 1 {Β} μυστήριον ςp 46 ';d Ν* Α C 436 1912 it"'· 0 ' syr" cop"" slaν Hippolytus
Basil-Ancyra: Ambrosiaster Ambrose Paulinus-Nola Augustine // μαρτύριον Ν2

Β

D F G Ψ 0150 6 33 81 104 256 263 365 424 459 1175 1241 1319 1506
1573 1739 1852 1881 1962 2127 2200 2464 Byz [L Ρ] Lecι iι•-·ιr• νg syr"
cop" ann ethPP geo Basil Chrysostom Cyril; Jerome Pelagius NIV REB EU /1
σωτήριον 1598 112 1593 1599
2
4 {C} πειθο\ς σοφίας λόγοις (Ν* λόγος) Β D 0150 33 1175 1506 1739
1852 1881 1912 it' νgww." (aπn) geo 1 Origen•'4n· 1"' 213 Eusebius Didymus 113
Chrysostom 112 Seνerian; Ambrose 1n Jerome 415 Pelagius Varimadum // πειθοlς
σοφίας ;p' 6 F G Chrysosιomm" (ith.r., πειθο1) REB // πειθοlς άνθρωπίνης
σοφίας λόγοις Ν 2 Α C Ψ 6 81 104 256 263 365 424 436 459 1241 1319
1573 (1962 σοφίας άνθρωπίνης) 2127 (2200 οnιίι λόγοις) 2464 Byz [L Ρ)
/ 592 ίt0 νg' 1 geo 2 slaν Origen•' 1n· 1" 113 Ps-Athanasius Cyril-Jerusalem Apollinaris
Didymus 213 Chrysostom 1' 2 Cyril 211 ; Ambrose 2n LB // πειθοi: άνθρωπίνης σοφίCΙG
λόγοις 205 209 (2495 σοφίας άνθρωπίνης) Cyrilω // πειθοi: σοφίας λόγων
(it•) syr" Origen'' 117 · 11171 (Epiphanius); Ambrose 117 · 1.in 1 Jerome 115
29 Ro3.27; Eph2.9 30 ος ... άπολύτρωσις Jr23.5-6: Jn 17.19: 2Cor5.21
καυχώμενος ... καυχάσθω Jr9.24 (2Cor 10.17)
2.1 ICorl.17

2Ga6.14

3Acl8.9:2Cor\O.I

4 IThl.5

31 '0
{
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2.6-14

The Revelation by God's Spirit

6 Σοφίαν δε λαλουμεν έν τοις τελείοις, σοφίαν δε ού του
αί&νος τούτου ούδε τ&ν άρχόντων του αί&νος τούτου τ&ν
καταργουμένων" 7 άλλf:ι. λαλουμεν θεου σοφίαν έν μυστηρίφ
τήν άποκ:ε1φυμμένην, Τιν προώρισεν ό θεος προ των αίώνων είς
δόξαν ήμων' 8 Τιν ούδεl.ς των άρχόντων του αί&νος τούτου
εγvωκ:εν· εί γi:ι.ρ rγνωσαν, ούκ: &ν τον l(ύριον της δόξης έσταύ
ρωσαν. 9 άλλλ κ:αθώς γέγραπται,
•Ά όφθαλμος ούκ ε'ίδεν καi otJς ούκ ήκουσεν
l(αt έπl. l(αρδίαν άνθρώπου ούκ: άνέβη,
α ήτοίμασεν ό θεος τοις άγαπωσιν αύτόν.
10 ήμlν δε 3 άπεκ:άλυψεν ό θεος δια του πνεύματος το γi:ι.ρ
πνευμα πάντα έραυν~, κ:αl τα βάθη του θεου. 11 τίς γαρ
ο1δεν άνθρώπων τα του άνθρώπου εί μή το πνε\Jμα του άν
θρώπου το έν αύτφ; οϋτως κ:αl. τα του θεου ούδεl.ς εγvωκ:εν εί μή
το πνευμα του θεου. 12 ήμεις δε ού το πνευμα του κόσμου
έλάβομεν άλλα το πνευμα το έκ: του θεου, 'ίνα είδωμεν τα ύπο
του θεου χαρισθέντα ήμιν· 13 α κ:αl. λαλουμεν ούκ: έν διδα
κτοις άνθρωπίνης σοφίας λόγοις άλλ, έν διδακ:τοις πνεύματος,
πνευματικ:οις πνευματικ:Cι. συγκ:ρίνοντες. 14 ψυχικ:ος δε &ν
θρωπος ού δέχεται τα του πνεύματος του θεου· μωρία γf:ι.ρ
αύτφ έστιν κ:αl ού δύναται γvωναι, οτι πνευματικ:&ς άνακ:ρί-

1
· 10 {Β} δέ Κ Α C D F G Ψ 0150 33 81 104 424* 436 459 1241 1506
1852 1881 1962 2200 2464 Byz [L Ρ] 1147 15921883 / 88411159 / 1441 ΙΑ 0

it"·•-•.r.,.o vg syr"·h copOOP' aπη eth geo 2 slav Origen'" Ps-Athanasius Marcellus
Basil Apollinaris Didymus Didymus"'" Macarius-Symeon Epiphanius Chrysostom Theodoret; Hilary Ambrosiaster Ambrose' 12 Jerome Pelagius Augustine PsYigilius // γάρ IJ) 46 Β 6 256 263 365 424' 1175 1319 1573 1739 1912 2127
1596 cop"·""P' geo' Clement Cyril; Ambrose 112 Speculum EU BJ ΤΟΒ? // omίt
Lect (1165 1590 at begί1111i11g of lesso11) cop""m'
6 Σοφίαν ... τελεiοις Eph 4.13; Php 3.15 7 θεοϋ ... άnοκεκpυμμένην Ro 16.25; Col 1.26
8 Lk 23.34 τον κύριον τiiς δόξης Ja'2. 1 9 'Ά ... ilκουσεν ... αύτόν Is 64.4; 52.15 τοίς
άγαπο~σιν αύτόν Sir 1.10 10 ήμ!ν ... πνεύματος Μι 13.11 11 τίς ... αύτφ Pr 20.27 12 το
πνεύμα τοϋ ... ήμίν Jn 16.13-14 13 1Cor2.4 14 Jn 8.47: 14.17 μωρία ... i:στιν 1Cor1.23

2.ιS-3.3
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νεται. 15 ό δ( πνευματικος άνακρίνει [τα] πάντα4, αύτος δt:
ύπ' ούδενος άνακρίνεται.
16 τίς γαρ εγνω νουν κυρίου,
ος συμβιβάσει αύτόν;
ήμε'iς δε νοίιν Χριστοίι 5 εχομεν.
Fellow Workmen for God

Κάγώ, άδελφοί, ούκ ήδυνήθην λαλησαι ύμ'iν ώς πνευματι

3

κοίς άλλ' ώς σαρκίνοις, ώς νηπίοις έν Χριστφ. 2 γάλα ύμ(ις
έπότισα, ού βρrομα· οί>πω γαρ έδύνασθε. άλλ' ούδ( ετι 1 νυν
δύνασθε, 3 ετι γαρ σαρκικοί έστε. οπου γaρ έν ύμ'iν ζηλος καl

15 {C} τά πάντα ςp46 Α C D* (F G οmίι τά) it"· b.H'""' νg syrl' cop"'"'· "°· ιη,
aπη eth geo slaν Ptolemy"''·"' 1"'"""''" (Clement) Oήgen•' 214 · ι 11•>. '" (Methodius)
Gregory-Nyssa (Amphilochius) Chrysostom" 2 (John-Damascus'ω); Hilary Am•
brosiaster Priscillian Gregory-Elνira Ambrose Jerome Pelagius Augustine Speculum Ps-Vigilius // μέ:ν πάντα Ν' (Ν* hoιnoioteleuton) Β D 2 Ψ 0150 104 263
424* 463 459 1175 1241 1506 1852 1881 1962 2464 Byz [L] Lecι syr" cop'"""'
Oήgen 114 Macarius-Symeon"2 Seνerian''• Cyήl // μ(ν τά πάντα Ρ 6 33 81 256
365 424' 1319 1573 1739 1912 2127 2200 cop"'"" Chrysostom 112 //μέν
πάντας lrenaeus'" Didymus•"• Macarius-Symeon 112 Theodoret''"'
5 16 {Β} Χριστού ςp• 6 ΝΑ C D 2 Ψ 048 0150 6 33 81 104 256 263 365 424
436459 1175 1241 1319 1506 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200
2464 Byz [L Ρ] Lect it" νg syrJ'· hcop"'· ""· '" aπn eth geo slaν Oήgen•'· 1" Athanasius
Gregory-Nazianzus Apollinaris Didymus Didymus""b Macaήus-Symeon Ps-Justin Epiphanius Chrysostom Seνerian Cyήl Hesychius Theodoret John-Damascus;
Ambrose Ps-Vigilius //κυρίου Β D* F G it"·"·'·•·"·' Ambrosiaster Pelagius
Augustine Sedulius-Scottus // οmίι 1165 Ι 593
'2 {Α} ετι ~"''d ΝΑ C D F G Ψ 048 0150 6 33 81 104 256 263 365 424
43645911751241131915731739'1852188119121962212722002464
Byz [(L) Ρ] Lecι ίι"·'·•·' νg syrJ'·h cop"·ι.· eth slaν Clement Oήgen"·'""6 Ada,
mantius Didymus Didymus•"" Epiphanius Chrysostom Cyήl; Gregory-Elνira
Ambroseω Pelagius Augustine 20' 24 // οιnίι ςp 46 Β 0185 1506 (1739* omit ούδt
(τι . . . ίiτι γάρ) Ι 156 it"'· "· 0 aπη geo Oήgen 1 " 2 '6 Cypήan Hilary Ambrosiaster
Ambrose 213 Jerome Augustine4124
4

15 ό δέ ... πάντα 1 Jn 2.20 16 τίς ... συμβιβάσει αύτόν Is 40.13 LXX (Ro 11.34)
3.1Jn16.12 2 γάλα ... βρ&μα He 5.12-13: Ι Pe 2.2 3 έν ύμίν .. eρις Ι Cor Ι.ΙΟ-11;
11.18
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3.4-15

rρις 2 ' ουχι σαρκικοί έστε καt κατα aνθρωπον περιπατε'tτε;
4 οταν γaρ λέΥ!Ί τις, Έγι:Ο μέν είμι Παύλου, rτερος δέ, Έγι:Ο
Άπολλ&. ούκ aνθρωποί έστε; 5 τί o\'Jv έστιν Άπολλ&ς 3 ; τί δέ

έστιν Παυλος 3 ; διάκονοι δι' ών έπιστεύσατε, καl. έκάστφ ώς ό
κύριος Εδωκεν. 6 έγώ έφύτευσα, Άπολλ&ς έπότισεν, άλλ' ό
θεος ηϋξανεν· 7 ωστε οϋτε ό φυτεύων έστίν τι οϋτε ό ποτίζων
άλλ' ό αύξάνων θεός. 8 ό φυτεύων δε και ό ποτίζων ΕΥ είσιν,
rκαστος δε τον ϊδιον μισθον λήμψεται κατa τον ϊδιον κόπον·
9 θεου γάρ έσμεν συνεργοί, θεου γεώργιον, θεου οίκοδομή έστε.
10 Κατa την χάριν του θεου την δοθεϊσάν μοι ώς σοφος
άρχιτέκτων θεμέλιον εθηκα, aλλος δε έποικοδομεί. rκαστος δε
βλεπέτω πως έποικοδομεϊ 11 θεμέλιον γaρ aλλον ούδεl.ς
δύναται θε'tναι παρa τον κείμενον, ος έστιν Ίησους Χριστός.
12 εί δέ τις έποικοδομε\ έπt τον θεμέλιον χρυσόν, aργυρον,
λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην, 13 έκάστου το εργον
φανερον γενήσεται, ή γaρ ήμέρα δηλώσει, οτι έν πυρt άποκα
λύπτεται· καl έκάστου το εργον όπο\όν έστιν το πυρ [αύτο]
δοκιμάσει. 14 εϊ τινος το εργον μενεΊ ο έποικοδόμησεν, μισθον
λήμψεται· 15 εϊ τινος το εργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται,

3 {Β} eριςςp"ΝΑΒCΡΨΟ48015081263Ι175150617391881 1912
2200 ίt 10 '-' vg cop"·"°·''Y arm eth geo' Clement Oήgen"' "'"141 Oήgend"b Eusebius
Gregory-Nyssa Didymus Didymusd"b Chrysostom 114 ; (Ambrosiaster) (Pacian)
Jerome' 14· 01•) Pelagius Augustine (Speculum) (Sedulius-Scottus) 11 eρις κα\
διχοστασίαι ςp 46 D (F G L 365 Εpεις) 6 33 104 256 424 436 459 1241
1319 1573 1852 ( 1962 άρχοστασίαι) 2127 Byz Lect"' ΛD (Lect"' eρεις) it'"'· (b). d.
ι." syrP·" geo2 slav Irenaeus (Oήgen'" 11') (Adamantius) Chrysostom 11'-' 2141 (JohnDamascus); Cypήan (Ps-Cypήan) (Ambrose)
'5 {Α} Άπολλίi:ις ... Παύλος ςp• 0 ΝΑ Β C D'· 2 F G Ρ 048';d 0150 33 81 365
1175 1506 1739 1881 1912 1962 2200 it" b.d '·"'·' vg cop""" arm geo 1 slav
Ambrosiaster Petilianus Pelagius Augustine 11 Παύλος ... Άπολλίi:ις 0 1 Ψ 6 104
256 263 424 436 459 1241 1319 1573 1852 2127 2464 Byz [L] Lect syrP "
cop'" eth geo 2 Chrysostom; Optatus
2

4

λέΥn

... Άπολλω 1 Cor 1.12

5

τί

...

Άπuλλiι)ς

Ac 18.24, 27 6

έγώ έφύτευσα

Ac 18.4, 1 1

Άπολλως έπότισεν Ac 18.24-28 9 θεοϋ γεώργιuν Mt 13.3-9 θεοϋ οίκοδομή Eph 2.20
10 Κατά . . . δοθείσάν μοι 1 Cor 15.10 σοφός άρχιτέκτων 2 Pe 3. 15
11 Is 28. 16;
1 Pe 2.4-6 13 Ι Cor 4.5; 2 Th 1.7-ΙΟ

3.Ιό-4Α
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α\Jτος δε σωθήσεται, οϋτως δε ώς δια πυρός. 16 ούκ οϊδατε οτι
ναος θεου έστε και το πνευμα του θεου οίκει έν ύμ"iν; 17 εϊ τις
τον ναον του θεου φθείρει, φθερε"i4 τουτον ό θεός ό γαρ ναος του
θεου aγιός έστιν, ο'ίτινές έστε ύμε"iς.

18 Μηδεις έαυτον έξαπατάτω· εϊ τις δοκει σοφος εtναι έν
ύμ"iν έν τφ αί&νι τούτφ, μωρος γενέσθαι, 'ίνα γένηται σοφός.
19 ή γαρ σοφία του κόσμου τούτου μωρία παρα τφ θε<ρ έστιν.
,
'
γεγραπται γαρ,

Ό δρασσόμενος τους σοφους έν ήi πανουργί~ αύτmV"

20 και πάλιν,
Κύριος γινώσκει τους διαλογισμους τmν σοφmν
οτι είσ1.ν μάταιοι.
21 rοστε μηδεις καυχάσθω έν άνθρώποις πάντα γαρ ύμ&ν
έστιν, 22 εϊτε Παυλος εϊτε Άπολλ&ς εϊτε Κηφδ:ς, εϊτε κόσμος
εϊτε ζωi~ εϊτε θάνατος, εϊτε ένεστ&τα εϊτε μέλλοντα· πάντα
ύμ&ν, 23 ύμε'iς δε Χριστου, Χριστος δε θεου.
The Ministry of the Apostles

4

Οϋτως ήμδ:ς λογιζέσθω aνθρωπος ώς ύπηρέτας Χριστου κα1.

οiκονόμους μυστηρίων θεου. 2 ~δε λοιπον ζητε"iται έν τοις
οίκονόμοις, 'ίνα πιστός τις εύρεθfl.

3 έμοι δε είς έλάχιστόν

έστιν, 'ίνα ύφ' ύμ&ν άνακριθω η ύπο άνθρωπίνης ήμέρας άλλ'

ούδε έμαυτον άνακρίνω.

4

ούδεν γαρ έμαυτφ σύνοιδα, άλλ'

• 17 {Β} φθερεΊ ςp• 6 ~ Α Β C Ψ 104 256 365 424 436 459 1319 1573 1739
1852 1881 1962 2200 Byz Lect"'·AD it"·b.d.r.μ νg cop"·"° ann eth geo slaν
lrenaeus1'' Oήgeng.· 1 " Eusebius Marcellus Apollinaήs Gregory-Nyssa Amphilochius Didymus Didymusd"" Macarius-Symeon Chrysostom Cyήl Theodoret JohnDamascus; Cyprian Ps-Cypήan Hilary Ambrosiaster Tyconius Pacian Pήscillian
Gaudentius Jerome Pelagius Augustine' 1112 Quodvultdeus Speculum Ps-Vigilius // φθειρεΊ (sic, rather future than present ten~·e) L 0150 33 81 263 1175
1241 1506 1912 2127 2464 Lec/Ρ'//φθειρει (without accents) D F G Ρ//
φθείρει 6 νg"'" lrenaeusg' Athanasius (Ps-Athanasius); Ps-Cyprian Augustine 112
Varimadum
16 1 Cor 6.19; 2 Cor 6.16 19
Ps94.l I
4.2 Lk 12.42

Ό δρασσόμενος

...

αύτών

Job 5.13 20

Κύριος

...

μάταιοι
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4.5-16

ούκ έν τούτφ δεδικαίωμαι, ό δf: άνακρίνων με κύριός έστιν.

5 οοτε μη προ καιρου τι κρίνετε εως &ν ελθη ό κύριος, ος καl.
φωτίσει τα κρυπτΟ. του σκότους καl. φανερώσει τΟ.ς βουλΟ.ς των
καρδιών· κα\. τότε ό επαινος γενήσεται έκάστφ άπο του θεου.
6 Ταυτα δέ, άδελφοί, μετεσχημάτισα είς έμαυτον κα\. Άπολ
λών δι' ύμaς, ϊνα έν ήμtν μάθητε το• Μη ύπf:ρ & γέγραπται, ϊνα

μη εiς ύπf:ρ του ένος φυσιουσθε κατΟ. του έτέρου. 7 τίς γάρ σε
διακρίνει; τί δf: εχεις ο ούκ ελαβες; εί δf: κα\. ελαβες, τί καυχάσαι
ώς μη λαβών; 8 ilδη κεκορεσμένοι έστέ,b ilδη έπλουτήσατε,c
χωρ\.ς ήμίί:ιν έβασιλεύσατε·d κα\. οφελόν γε έβασιλεύσατε· 'ίνα
καl. ήμεtς ύμιν συμβασιλεύσωμεν. 9 δοκίί:ι γάρ, ό θεος ήμaς
τούς άποστόλους έσχάτους άπέδειξεν ώς έπιθανατίους, οτι
θέατρον έγενήθημεν τφ κόσμφ κα\. άγγέλοις καl. άνθρώποις.
10 ήμεtς μωρο\. διΟ. Χριστόν, ύμεtς δf: φρόνιμοι έν Χριστφ· ήμεtς
άσθενεtς, ύμεtς δf: ίσχυροί· ύμεiς ενδοξοι, ήμεtς δf: aτιμοι.
11 aχρι τής aρτι rορας κα\. πεινίί:ιμεν κα\. διψίί:ιμεν κα\. γυμνι
τεύομεν κα\. κολαφιζόμεθα κα\. άστατουμεν 12 κα\. κοπιίί:ιμεν
έργαζόμενοι ταiς ίδίαις χερσίν· λοιδορούμενοι εύλογου μεν,
διωκόμενοι άνεχόμεθα, 13 δυσφημούμενοι παρακαλουμεν·
ώς περικαθάρματα του κόσμου έγενήθημεν, πάντων περίψημα
~'

,,

εως αρτι.

14 Ούκ έντρέπων ύμaς γράφω ταυτα άλλ' ώς τέκνα μου
άγαπητa νουθετίί:ι[ν ]. 15 έΟ.ν γaρ μυρίους παιδαγωγούς Εχητε
έν Χριστφ άλλ' ού πολλούς πατέρας έν γaρ Χριστφ Ίησου διΟ.
του εύαγγελίου έγώ ύμaς έγέννησα.

'6 Direct: WH GNB

ΝΙν NRSν

REB EU LB

ΒΤΙ

16 παρακαλώ ο-δν ύμ&.ς,

// Different ιext: ADTR // omit Μή

ύπέρ

ii

γέγραπται: ΤΟΒ // Μή ύπέρ ii γέγραπται in parentheses as a scήbal note: BJ b 8 Exclamation: NIV
NRSV BJ (NBS) ΤΟΒ (BTI) // Question: WH GNB LB 11 'Exclamatioιι: NIV NRSV REB BJ
(NBS) ΤΟΒ ΒΤΙ // Question: WH LB 11 "Exclamation: NIV NRSV BJ NBS ΤΟΒ ΒΤΙ //

Question: WH GNB LB
4 ούκ ... δεδικαίωμαι Ps 143.2 5 ό i!παινος ... θεου 1Cor3.8 6 μάθητε ... έτέρου
Ro 12.3 7 τί δέ ... (λαβες Ro 12.6 8 j\δη ... έβασιλεύσατε Re 3.17 οφελον ... συμβασιλεύσωμεν Re 3.21
9 ό θεός ... iπιθανατίους Ro 8.36: He 10.33
lO 1Cor3.18
11 2 Cor 11.23-27 12 κοπιοομεν ... χερσίν Ac 18.3: 20.34: 1 Th 2.9; 2 Th 3.8: 1 Cor 9.14-15
λοιδορούμενοι εύλογοϊιμεν Ps 109.28; Mt 5.44; Lk 6.28; Ac 7.60; Ro 12.14
13 ώς
έγrνήθημεν Lm 3.45 15 έν γiι.ρ ... έγέννησα Ga 4.19
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μιμηταί μου γίνεσθε. 17 δια τούτο Ε:πεμψα ύμιν Τιμόθεον, ος
έστίν μου τέκνον άγαπητον καl πιστον έν κυρίφ, ος ύμaς
άναμνήσει τας όδούς μου τας έν Χριστίρ [Ίησοί>] 1 , καθώς

πανταχού έν πάστι έκκλησί~ διδάσκω. 18 ώς μη έρχομένου
δέ μου προς ύμας έφυσιώθησάν τινες 19 έλεύσομαι δf: ταχέως
προς ύμaς έαν ό κύριος θελήστι, καl γνώσομαι ού τον λόγον τ&ν
πεφυσιωμένων άλλα τi~ν δύναμιν· 20 ού γαρ έν λόγφ ή βα
σιλεία του θεοί> άλλ' έν δυνάμει. 21 τί θέλετε; έν pάβδφ Ε:λθω

προς ύμaς η έν άγάπn πνεύματί τε πραί>τητος;
Judgmenι

against lmmorality

"Ολως άκούεται έν ύμιν πορνεία, καl τοιαύτη πορνεία ilτις

5

ούδf: εν τοις Ε:θνεσιν, rοστε γυναικά τι να του πατρος Ε:χειν. 2 και
ύμεtς πεφυσιωμένοι εστε και ούχl μαλλον έπενθήσατε, 'ίνα
άρθf\ εκ μέσου ύμ&ν ό το Ε:ργον τούτο πράξας; 3 έγώ μf:ν γάρ,
άπών τφ σώματι παρών δf: τίρ πνεύματι, ilδη κέκρικα ώς παρών
τον οϋτως τούτο κατεργασάμενον·• 4 έν τφ όνόματι του κυρίου
[ήμ&ν] Ίησοί>'

0

συναχθέντων ύμ&ν καl του έμοί> πνεύματος<

r-•

1
17 {C} Χριστίρ Ίησου 0 Ν C D 1 6 33 81 104 424 436 459 1175 1739
1881 1912 1962 2464 it·"·" vg' 1 syr" cop"" arm ethτH geo 1 Chrysostom1''";
Ambrosiaster//Xpιστi!J Α Β D 2 Ψ 0150 256 365 1241 1319 1573 1852
2127 2200 Byz [L Ρ] Lect ίth vgw•." syr< cop~ eth" geo 2 slav Origen1''"
Chrysostom; Pelagius REB ΤΟΒ // κυρίφ Ίησου D* F G (263 omίt Ίησο'U)
ίtu. ι ~ cορΙΊιι,ιη-..

ήμωv Ίησου Β D* 1175 1739 ίth·" // Ίησου Α Ψ 1852 Lucifer
// Ίησου Χριστου Ν it"' νg'"" geo 1 // ήμοον Ίησου Χριστου ~ 46 D 2 F G
0150 6 33 104 256 263 365 424 436 459 1241 1319 1573 1881 1912 1962
21 27 2200 2464 Byz [L Ρ] Lect it'·'"" vg syr"·" wiih' cσp~- "'' arm eth geo 2 slav
Marcion"' "'Α' 1 ''"""""' Basil Chrysostom; Ambrosiaster Pacian Pelagius Augustine
ΒΤΙ // ήμοον 1 1021 // ΊησοίJ Χριστο'U του κυρίου ήμοον 81
1

4 {C}

ΤΟΒ

"3 ΝΟ C: Μ WH GNB NRSν BJ • 4 Comma: WH DHH ΤΟΒ ΒΤΙ // Period: GNB NRSV
BJ 11 'C: TR GNB REB ΤΟΒ ΒΤΙ

16 μιμηταί μου γίvεσtJε 1Cor11.Ι; Php3.17; 1Th1.6 17 rπεμψα ... Χριστψ Ac 19.22;
Php2.19-22 19 έλεύσομαι ... tJελήση Ac 18.2J;Jas4.15 20 1Cor2.4
5.1 γυναίκα ... (χειν Lν 18.7-8; Οι 22.30; 27.20 3 άπmν ... πνεύματι Col 2.5

559

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α

5.5-6.2

σi>ν τf\ δυνάμει τού κυρίου ήμών ΊησοίJ,d

5 παραδούναι τον
τοιούτον τφ Σαταν~ είς ολεθρον τf~ς σαρκός, 'ίνα το πνεύμα
σωθf\ έν τf\ ήμέρς< του κυρίου 2 • 6 ου καλΟν το καύχημα ύμών.
ουκ οϊδατε οτι μικρa ζύμη ολον το φύραμα ζυμο\; 7 έκκαθά
ρατε Π~ν παλαιaν ζύμην, "ίνα i~τε νέον φύραμα, καθώς έστε
aζυμοι· και γιΧρ το πάσχα ήμών έτύθη Χριστός. 8 οοτε έορ
τάζωμεν μη έν ζύμη παλαι~ μηδε έν ζύμη κακίας και πονηρίας
Cι.λλ' έν ιiζύμοις είλικρινείας κα1. ιiληθείας.

9 'Έγραψα ύμ\ν έν τf\ έπιστολf\ μη συναναμίγνυσθαι πόρ
νοις, 10 ου πάντως τοις πόρνοις του κόσμου τούτου η τοις
πλεονέκταις καl. aρπαξιν η είδωλολάτραις, έπεl. ώφείλετε aρα έκ
τού κόσμου έξελθε\ν. 11 νύν δε Εγραψα ύμiν μη συναναμί
γνυσθαι έάν τις Cι.δελφος όνομαζόμενος {ι πόρνος η πλεονέκτης η
είδωλολάτρης η λοίδορος η μέθυσος η aρπαξ, τφ τοιούτφ μηδε
συνεσθίειν. 12 τί γάρ μοι τους εξω κρίνειν; ουχι τους εσω
ύμε\ς κρίνετε;< 13 τους δε εξω ό θεος κρινει.r έξάρατε τον
πονηρον έξ ύμίi)v αύτrον.
Going to Law before Unbelievers

6

Τολμ~ τις ύμών πρ&γμα ίiχων προς τον ετερον κρίνεσθαι

έπl. τών άδίκων και ούχl έπt τών άγίων; 2 η ούκ οϊδατε οτι
'5 {Β} κυρίου ςp' 6 Β 1739 2200 Marcion"" '"τ'""'"'" Oήgen'o617 '"'l'J Epiphanius Chrysostom""'; Tertullian Hilary Pacian Jerome 112 //κυρίου Ίησου Ν Ψ 6 81
424 459 1175 1852 1912 2464 Byz [LJ Lect vg•w." Oήgen 1 " 219 Basil
Chrysostom 1'J; Pelagius Augustine //κυρίου Ίησου Χριστου D itd Oήgen•• 117;
Ambrosiaster Jerome 112 //κυρίου ήμ&ν Ίησου Χριστου Α F G Ρ 0150 33 104
256"d 263 365 436 1241 1319 1573 1881 1962 2127 it" r. '"° νg"' syr" hw"h •
cop" ""· ιοο'"' 1 arm (eth) geo s\av Oήgen'"''l'J Chrysostom 213 Theodore; Lucifer
Ambrose (Quodvultdeus)
"4 ΝΟ C: Μ AD (GNB) REB ΤΟΒ ' 12 Statement: REB EU ΒΤΙ

1

13 Question: TR WH

4 σύν . . . Ίησο\ι Mt 16.19; 18.18; 2 Cor 13. Ι Ο 5 παραδο\ιναι ... σαρκός 1 Tm 1.20;
1 Pe 4.6 6 ούκ ... ζυμοί Ga 5.9 7 έκκαθάρατε ... aζυμοι Εχ 13.7 τό πάσχα ... Χριστός
Εχ 12.21; Is 53.7; 1Pe1.19 8 Εχ 12.3-20: 13.7: Dt 16.3 9 μη συναναμίγνυσθαι πόρνοις
Μι 18.17; 2 Th 3.14 11 μi] ... συνεσθίειν 2 Th 3.6; Tt 3. 10; 2 Jn 10 12 τούς εξω Mk 4.11
13 έξάρατε ... αuτ&v Dt 17.7; 19.19; 22.21, 24; 24.7
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οί aγιοι τον κόσμον κρινουσιν; καt εί έν ύμ'iν κρίνεται ό κόσμος,
άνάξιοί έστε κριτηρίων έλαχίστων; 3 ούκ οϊδατε οτι άγγέλους

κρινουμεν, μήτι γε βιωτικά; 4 βιωτικ:α μΕ:ν ο-δν κριτήρια έaν
(χητε, τους έξουθενημένους έν ή1 έκκ:λησίq;, τούτους καθίζετε;•
προς έντροπi~ν ύμ'iν λέγω. οϋτως ουκ Ενι έν ύμΊν ουδε1.ς σοφός,
ος δυνήσεται διακρ'iναι άνα μέσον του άδελφου αύτου;b
6 άλλ' άδελφος μετα άδελφου κρίνεται κα1. τουτο έπ\. άπί

5

στων;c 7 ilδη μΕ:ν [ο-Ον] ολως Ίlττημα ύμ'iν έστιν οτι κρίματα
(χετε μεθ' έαυτ&ν. δια τί ουχl. μίiλλον άδικ:ε'iσθε; δια τί ούχl.
μίiλλον άποστερε'iσθε; 8 άλλ' ύμε'iς άδικ:ε'iτε κα1. άποστερε'iτε,
καt τουτο άδελφούς. 9 η ουκ οϊδατε οτι aδικοι θεου βασιλείαν
ού κληρονομήσουσιν; μη πλανίiσθε· οϋτε πόρνοι οϋτε είδωλο
λάτραι οϋτε μοιχο1. οϋτε μαλακ:ο1. οϋτε άρσενοκο'iται 10 οϋτε
κ:λέπται οϋτε πλεονέκται, ού μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ aρπαγες

βασιλείαν θεου κληρονομήσουσιν. 11 καl. ταυτά τινες -ίiτε·
άλλ' άπελούσασθε, άλλ' ήγιάσθητε, άλλ' έδικαιώθητε έν τφ

όνόματι του κυρίου Ίησου Χριστου 1 κα1. έν τίρ πνεύματι του θεου
ήμ&ν.

1 11 {C} Ίησου Χριστου ςp 11 ·••· 46 Κ D* it" lrenaeus'"·'1' Basil 112 Didymus1"
Didymus""b 114 Cluysostom 112 Cyήl; Tertullian Cypήan Ambrosiaster Ambrose 112
Niceta 112 Pelagius 112 Augustine·117 Yarimadum // Ίησου Α D 2Ψ 0150 6 424 1241
1852 Byz [L] Lect geo2 // ήμ&ν Ίησου Χριστο\J Β c••d Ρ 33 81 104 256 263
365 436 459 1175 1319 1573 1739 1881 1912 1962 2127 2200 2464
Ι 596 / 884 it'"· b. r. 0 · ' νg syr<'· h wiιh • cop"" arrn eth geo 1 slaν Origen1" Athanasius PsAthanasius Marcellus Basil 112 Apollinaήs Didymus""b314 Epiphanius Cluysostom112 Theodoret; Ambrose 112 Niceta 112 Jerome Pelagius 112 Augustine417 PsVigilius // ήμ&ν (cop'" add Ίησο\J) Irenaeus1" 11,
"4 Command: NBS'"' ΤΟΒ"" 11 Exc\amation: ΝΙν BJ // Statement: LB // Command or statement: AD TR Μ // as text: Νlν"'' h 5 Coιnmu: AD WH NRSV // Period: GNB 11 Exclamation:
NBS '6 Exclamation: GNB ΝΙν LB BJ NBS ΤΟΒ ΒΤΙ DHH // Sιatement: EU

2 οί ίiγιοι ... κρινοϋσιν Dn 7.22: Wsd 3.8; Re 3.21 7 i\δη ...
1Pe3.9 9-10Ga5.19-2I:Eph5.5;Re22.15 l1Tt3.3-7

έαυτil>ν

Mt 5.39: 1Th5.15;
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6.12-20

Gloήfy God in Your Body

12~ Πάντα μοι ίiξεστιve άλλ' ου πάντα συμφέρει· 1 πάντα μοι
ίiξεστινg άλλ' ούκ f.γώ f.ξουσιασθήσομαι ύπό τινος. 13h τa
βρώματα τft κοιλί~ κα\ ή κοιλία το'iς βρώμασιν,' ό δε θεος κα1.
ταύτην κα1. ταυτα καταργήσει) το δε σώμα ου τft πορνεί~ άλλα
τiρ κυρίφ, κα1. ό κύριος τφ σώματι· 14 ό δε θεος κα1. τον κύριον
fiγειpεν κα1. ήμας f.ξεγερε'i 2 διa της δυνάμεως αυτου. 15 ουκ

οtδατε οτι τa σώματα ύμών μέλη Χριστου f.στιν; aρας ο-δν τa
μέλη του Χριστου ποιήσω πόρνης μέλη; μη γένοιτο. 16 [il] ουκ
οϊδατε οτι ό κολλώμενος τft πόρνη εν σώμά f.στιν; 'Έσονται γάρ,
φησίν, οί δύο είς σάρκα μίαν. 17 ό δε κολλώμενος τψ κυρίφ
εν πνευμά f.στιν. 18 φεύγετε τΤ,ν πορνείαν.k παν άμάρτημα ο
EaV ΠΟιήση aνθρωπος έκτος του σώματός έστιy·Ι ό δε ΠΟρνεύων
είς το tδιον σώμα άμαρτάνει. 19 η ούκ οtδατε οτι το σώμα

ύμών ναος του ΕΥ ύμ'iν άγίου πνεύματός f.στιν σ& ίiχετε άπο
θεου,m κα1. ουκ έστε έαυτών;" 20 fιγοράσθητε γaρ τιμης δο
ξάσατε δt, τον θεον έν τφ σώματι ύμών 3 .

14 {Β} έξεγερεί ~~ 6< ~ C D 2 Ψ 33 81 104 256 263 365 424* 436 459
1175 1319 1573 1852 1881 1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L] Lect it"' 10 vg
cop"·"" aπn eth geo (slav) Marcionoc'. ωτ'"" 11 ;'"' Ireπaeus 1 "' Methodius Chrysostom
Cyril: Tenullian Hegemonius Ambrosiaster Pelagius Augustine Varimadum /1
2
έξήγεφεν ~ 46 < Β 6 424' 1739 it•·' νg"'" Origen"'' "' 1739 ; Jerome // έξεγείρει
11 46
'j.) · " Α D* Ρ 0150 1241 1912160/170 15971599Ι1021Ι1356 ίtd
3 20 {Α} ύμίiiν ~ 46 ~ Α Β C* Ο* F G 6* 33 81424'1175 1739* 1962 itM.b.d.
1
0
'· '· ' ' - ' vg cop~· ""· '" eth geo Irenaeus'"' Origen Methodius Ps-Athanasius Didymus
1

1

" 12 Quotation marks: GNB N!V NRSV REB EU BJ ΒΤΙ DHH 11 'Quotation marks: GNB
NIV NRSV REB EU BJ ΒΤΙ DHH 11 'Quolation marks: NRSV 11 'Quotation marks: NRSV
h 13 Quotation marks: GNB NIV NRSV REB BJ ΒΤΙ DHH 11 ; Quotation rnarks: GNB NIV
NRSV REB ΒΤΙ DHH 11 j Quotaιion marks: NRSVmc BJ '18 Quotaιion marks: BJ 11
1
Quotation marks: BJ "'19 Question: WH GNB N!V REB EU BJ ΒΤΙ DHH 11 ° Statement:
WH GNB NJV REB EU NBS ΒΤΙ DHH

12 Πάντα ... συμφέρει Sir 37.28; 1 Cor ΙΟ.23 13 το δr ...
1 Cor 15.15, 20: 2 Cor 4.14 15 τCι σώματα ... έστιν Ro 12.5
δύο ... μίαν Gn 2.24 (Μι 19.5) 17 Jn 17.21-23; Ro 8.9-11
1 Cor3.16;2Cor6.l6 20 ήγοράσθητεγάρτιμijς l Cor7.23
Php 1.20

σώματι

1 Th 4.3-5 14 Ro 8.11:
l Cor 12.27 16 'Έσονται ... οί
Ga 2.20 19 το σwμα ... εστιν
1Pe1.18-19 δοξάσατε ... ύμwν
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Maπiage

Περ1. δε c1ν f.γράψατε,a καλον άνθρώπφ γυναικος μη Cίπτε

7

σθαι·b

2 διa δε τaς πορνείας ί:ίκαστος την έαυτου -yυναtκα
έχέτω κα1. έκάστη τον ϊδιον aνδρα f.χέτω. 3 τn -yυναικ1. ό άνηρ
τi~ν όφειλην άποδιδότω, όμοίως δε και ή -yυνη τφ άνδρί. 4 ή
-yυνη του ίδίου σώματος ούκ έξουσιάζει άλλ' ό άνήρ, όμοίως δε
κα1. ό άνηρ του ίδίου σώματος ούκ εξουσιάζει άλλ' ή -γυνή.
5 μη άποστερεϊτε άλλήλους, εi μήτι &ν έκ συμφώνου προς
καιρόν, 'ίνα σχολάσητε τn προσευχjl 1 και πάλιν ΕΠt το αύτο
1Ίτε, 'ίνα μη πειράζn ύμaς ό Σατανάς διa την άκρασίαν ύμ&ν.c

6 τουτο δε λέγω κατa συγγνώμην ού κατ' έπιταγήν. 7 θέλω δε2
πάντας άνθρώπους εtναι ώς κα1. f.μαυτόν· άλλ' ί:ίκαστος ϊδιον
ί:ίχει χάρισμα Ε.κ θεου, ό μεν οϋτως, ό δε οϋτως.
(Didymus••h) Macarius-Symeon Cyri!; Teι1ullian Cyprian Ambrosiaster Lucifer
Ambrose Niceta Jerome Pe!agius Speculum Varimadum Ps-Vigi!ius // ύμ&ν και
έν τίρ πνεύματι ίιμων 2464 // ύμων και έν τίρ πνεύματι ύμiί:ιν. aτινά έστιν του
θεuίι C-' D 1 Ψ 0150 6' 104 256 263 365 424* (436 σmίι second ύμiί:ιν) 459
(1241 1881 ήμiί:ινfοι·jίrsι ύμiί:ιν) 1319 1573 1739' 1852 1912 2127 2200
(2464 0111iι aτινα ... θεοiJ) Β.νz [Κ L Ρ] Lecι νg"" syr"·h arm (geo 2) slaν
Chrysostom 112 ·' 1•21 (Seνerian) Theodoret
1
5 {Α} τfι προσευχfι '!) 11 "• ' 6 Ν* Α Β C D F G Ρ Ψ 6 33 81 104 263 424'
4591175 173918811912196222002464/596it"h'''"'νgcop"""''Yarm
eth geo 1 Clement Origen'' 1"''6 Dionysius Methodius Timothy-Alexandria Didymus Epiphanius; Te11ullian Cyprian Ambrosiaster Ambrose Jerome Pelagius
Augustine // τfι νηστείq: κα! τfι προσευχfι (see Mk 9.29 app.) Ν 2 0150 256 365
424* 436 1241 1319 1573 1852 2127 Byz [Κ Lj Lecι syr"h (geo 2) slav
(Origen<.'' 1' 6 ) Chrysostom
2 7 {Β} δέ 'j)" 6 Ν* Α C D* F G Ο 150 8 1 1962 2464 it" b ,, 1 " " ' νg~• " cop""
Origen Didymus Chrysostom 2'' Cyril 1' 2 ; Te11ullian Cyprian Ambrosiaster Hilary
Ambrose Jerome Pelagius Augustine 718 // γάρ Ν 2 Β 0 2 Ψ 6 104 256 263 365 424
436459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 2127 2200 Byz [Κ LP]
Leι·t νg" 1 syrr.h cop" arm eth geo 2 slaν Chrysostom 113 Cyril 112 ; Augustine 118 // omit
(αι begi1111i11!! of /e.~.1·011) Ι 156 Ι 165 Ι 170 geo 1
.
"1 Quoιaιion m1ιrk" (GNB"') Νlν"' NRSν RεΒ ευ BJ NBS'"' 11 b Quotation mmi<s:
(GNB'"') Νlν"" NRSν REB ευ BJ NBS"" '5 Ρ: GNB DHH

7

Μι

19.11-12

·ι
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7.R.19

8 Λέγω δf. τοις άγάμοις καl. ταi:ς χήραις, καλον αύτοΊς έCι.ν
μείνωσιν ώς κάγώ· 9 εί δf. ούκ έγκρατεύονται, γαμησάτωσαν,
κρεΊττον γάρ έστιν γαμijσαι η πυρο\Jσθαι. 10 τοΊς δf. γεγαμη
κόσιν παραγγέλλω, ούκ έγώ άλλ' ό κύριος, γυνα\κα άπο aνδρος
μη χωρισθηναι, 11 - έCι.ν δf. και χωρισθΊΊ, μενέτω aγαμος η τφ
άνδρ1. καταλλαγήτω, - καl. aνδρα γυναίκα μη άφιέναι. 12 Τοίς
δf. λοιποίς λέγω έγώ ούχ ό κύριος εϊ τις aδελφος γυναίκα εχει
απιστον κα1. αϋτη συνευδοκεί οίκείν μετ, αύτου, μη aφιέτω

αύτήν·

13 κα1. γυνη εϊ τις εχει aνδρα aπιστον καl. σbτος

συνευδοκεί οίκείν μετ' αύτijς, μη άφιέτω τον aνδρα. 14 ήγία
σται γCι.ρ ό άνJ~ρ ό &πιστος έν τfι γυναικl καl ήγίασται ή γυνη ή
&πιστος έν τφ άδελφ(j) 3 • έπεl. aρα τα τέκνα ύμων άκάθαρτά
έστιν, νυν δf. aγιά έστιν. 15 εί δf. ό &πιστος χωρίζεται,
χωριζέσθω· ού δεδούλωται ό άδελφος η ή aδελφη έν τοις
τοιούτοις έν δf. είρήνη κέκληκεν ύμaς 4 ό θεός. 16 τί γCι.ρ

οtδας, γύναι, εί τον &νδρα σώσεις; η τί οtδας, &νερ, εί τi~ν
γυναίκα σώσεις;
The Life Which the Lord Has Assigned

17 Ei μη έκάστφ ώς έμέρισεν ό κύριος, εκαστον ώς κέκληκεν
ό θεός, οϋτως περιπατείτω. καl. οϋτως έν ταΊς έκκλησίαις πάσαις
διατάσσομαι. 18 περιτετμημένος τις έκλήθη, μη έπισπάσθω·
f.ν άκροβυστί<;Χ κέκληταί τις, μη περιτεμνέσθω. 19 ή περιτομη

14 {Α} άδελφι]J ~40 Κ* Α Β C D* FG ΡΨ 33 1175 1739 1962 it"'• cop""
2
2
// άνδρί Κ 0
0150 6 81 104 256 263 365 424 436
459 1241 (1319 ήj γυναικί {sίc}) 1573 1852 1881 1912 2127 2200 2464 Β)'Ζ
[Κ L] Leι·ι syrh aπn eth geo slav Chrysostom Cyήl // άνδρί τcp πιστcp 629 it"· 0·
1

""''' Jerome Augustine 718

0

νg

syr" Irenaeus'"; Tertullian Ambrosiaster Gregory-Elvira Pelagius Augustine 11'
'15 {Β} ύμaςΚ* Α C Κ 0150 81 1175 2127 cop"" // ήμaς i\4°K 2 Β D FG Ψ

6 33 104 256 263 365 424 436 459 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912
1962 2200 2464 Β)'Ζ [L] Lect ίt"· '· '· '· •·" νg syrP·' cop"· ''' anη eιhιΨ geo slav Basil
Chrysostom Cyril; Tertullian Ambrosiaster Jerome NIV ΒΤΙ
9 εi ... γαμησάτωσαν 1Tm5.14 10-11 γυναίκα ... άφιέναι Mt 5.32; 19.9: Mk 10.11-12:
Lk 16.18 14 Ro 11.16 15 έν δέ . . . θεός Ro 14.19 16 τί γάρ
σώσεις 1 Pe 3.1
17 ί'καστον ... περιπατείτω 1Cor7.20, 24 19 Ro2.25; G•5.6: 6.15
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ούδέν έστιν και η άκροβυστία ούδέν έστιν, άλλα τήρησις

έντολrον θεου.
μενέτω.

21

20 εκαστος έν τft κλήσει η έκλήθη, έν ταύτn

δουλος έκλήθης, μή σοι μελέτω· άλλ' εί και

δύνασαι έλεύθερος γενέσθαι, μftλλον χρflσαι. 22 ό γαρ έν
κυρίφ κληθεlς δουλος άπελεύθερος κυρίου έστίν, όμοίως ό
έλεύθερος κληθεις δουλός έστιν Χριστου. 23 τιμflς ήγορά
σθητε· μη γίνεσθε δουλοι άνθρώπων. 24 εκαστος έν φ έκλήθη,
άδελφοί, έν τούτφ μενέτω παρα θεφ.
The

25

Unmaπied

and Widows

Περl. δε τrον παρθένων έπιταγΤιν κυρίου ούκ εχω, γvώμην

δε δίδωμι ώς ήλεημένος ύπο κυρίου πιστος είναι. 26 Νομίζω
ο-Uν τουτο καλον ύπάρχειν δια την ένεστ&σαν άνάγκην, οτι
καλον άνθρώπφ το οϋτως είναι. 27 δέδεσαι γυναικί, μη ζήτει
λύσιv- λέλυσαι άπο γυναικός, μη ζήτει γυνα"iκα.

28

έαν δε και

γαμήσnς. ούχ J1μαρτες, και έαν γήμn ή παρθένος, ούχ J1μαρτεν·
θλ"iψιν δε τfι σαρκl. εξουσιν οί τοιουτοι, έγώ δε ύμrον φείδομαι.

29

τουτο δέ φημι, άδελφοί, ό καιρος συνεσταλμένος έστίν·d το

λοιπόν ,e 'ίνα και οί εχοντες γυνα"iκας ώς μη εχοντες <&σιν 30 και
οί κλαίοντες ώς μη κλαίοντες και οί χαίροντες ώς μη χαίροντες
και οί άγοράζοντες ώς μη κατέχοντες, 31 καl. οί χρώμενοι τον
κόσμον ώς μη καταχρώμενοι· παράγει γαρ το σχi]μα του κόσμου

τούτου.

32 θέλω δε ύμaς άμερίμνους είναι. ό aγαμος μεριμν~
33 ό δε γαμήσας μεριμν~

τα του κυρίου, πώς άρέσn τφ κυρίφτα του κόσμου, πως άρέσn τft γυναικί,

34 και μεμέρισται. και ή

γυνη ή &γαμος και ή παρθένος 5 μεριμνft: τα του κυρίου, 'ίνα η
'34 {D} καl μεμέρισται. καl ή γυνή ή iίγαμος καl ή παρθένος 1)) 15 Β Ρ 104
256 263 365(1175 omit third ή) 1319 1573 1912 1962 1596 νg cop"'·"""'
Eusebius // καl μεμέρισται. καl ή γυνη ή iίγαμος καί ή παρθένος ή iίγαμος ~46
!( Α

(6

οιnίι secaιιd ή and add καί after παρθένος)

33 81 1739 1881 (syr") eth

"29 ΝΟ C: WH"'" // Different text: AD TR 11 'ΝΟ C: Μ WH 11 Different text: AD TR
22 ύ γfι.ρ ... έστίν Phm 16 ό έλ<ύί!ερος ... Χριστοϋ Eph 6.6; 1 Pe 2. 16 25 ήλ<ημένος ...
εlναι 1Tm1.12-13 28 θλίψιν ... τοιοϋτοι Lk21.23 29 ό καιρός συνεσταλμένος έστίν

Ro ι 3. Ι Ι

31

παράγει

... τούτου Ι Jn 2.17
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άγία και τψ σώματι κα1. τφ πνεύματι· ή δε γαμήσασα μεριμν~ τa
του κόσμου, πως aρέσn τφ aνδρί. 35 το\Jτο δε προς το ύμ&ν
αύτ&ν σύμφορον λέγω, ο\ιχ 'ίνα βρόχον ύμίν έπιβάλω aλλλ προς

το εϋσχημον καl εύπάρεδρον τφ κυρίφ aπερισπάστως.
36 Εί δέ τις άσχημονείν έπ1. την παρθένον α\ιτοlι νομίζει, έaν
ύπέρακμος καl οϋτως όφείλει γίνεσθαι, ο θέλει ποιείται, ούχ
άμαρτάνει, γαμείτωσαν. 37 ος δε εστηκεν έν τft καρδίι;χ α\ιτου
έδραίος μη ίίχων άνάγκην, έξουσίαν δε ίίχει περt του ίδίου
θελήματος κα1. τοlιτο κέκρικεν έν τft iδίι;χ καρδίι;χ, τηρε"iν την
έαυτου παρθένον, καλώς ποιήσει. 38 rοστε καl. ό γαμίζων τl~ν
έαυτου παρθένον καλως ποιεί κα1. ό μη γαμίζων κρείσσον
ποιήσει.
39 Γυνη δέδεται έφ' οσον χρόνον ζfj ό άνηρ α\ιτης έaν δε

i1

κοιμηθfj ό άνήρ, έλευθέρα έστ1.ν φ θέλει γαμηθηναι, μόνον έν
κυρίφ. 40 μακαριωτέρα δέ έστιν έaν οϋτως μείνn, κατa την
έμην γνώμην· δοκώ δε κάγώ πνευμα θεοlι 6 ίίχειν.
Food Offered to ldols

8

Περ1. δε των είδωλοθύτων, οϊδαμεν οτι• πάντες γνώσιν

ίίχομεν.b ή γνώσις φυσιο"i, ή δε άγάπη οiκοδομεί·

2 εϊ τις δοκεί

Origen"' "' 1739 // κα\ μεμέρισται ή γυνή. κα\ ή παρθένος ή iiγαμος D* (459
2127 transpose ή iiγαμος afta γυνή) (2464*'ω ή iiγαμος ή παρθένος, 2464' ή
παρθένος, ή παρθένος [sic}) it' // μεμέρισται ή γυνη κα! ή παρθένος ή iiγαμος
1241 Lectl" (/AD omit third ή) ίι~- b. 0 νg'"" (syr") Tertullian Ambrosiaster Niceta
Jerome'" Pelagius Speculum // μεμέρισται κα\ ή γυνf~ και ή παρθένος ή
aγαμος 0 2 F G Ψ 0150 (424 και μεμέριστα~ καί) 436 1852 2200 Byz
[Κ L] Lect" ίtΙdι., geo 2 slav Methodius Basil (Chrysostom)
6
40 {Α} θεοu ~' 6 Κ Α Β D F G Ψ 0150 6 81 104 256 263 365 424 436
459117512411319157317391852188119121962212722002464Byz
[Κ L Ρ] Leι·ι ίt'" b. d.f."" vg syfl'·" cop"· ""- ''' aπn eth geo slav Oήgen'" ''' Basil
Apollinaris Chrysostom Cyril; Tertullian Novatian Ambrosiaster Gregory-Elvira
Ambrose Jerome Pelagius Augustine Ps-Vigilius // Χριστοu ~ 15 33
'1 Quoιation ιnarks: GNB NJVm• NRSV REB BJ

REB BJ

39 Ro 7.2-3

8.1

nερΙ

...

είδωλοθύtων

Ac 15.29 2 Ga 6.3

11 b

Quotation marks: GNB NJVm,

NRSν

8.J-12
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έγνωκέναι τι, οϋπω εγνω καθώς δε"i γνώναι· 3 εί δέ τις άγαπα
τον θεόν 1, οi>τος εγνωσται ύπ' αύτοί:ι 1• 4 Περ\ τfις βρώσεως ο-0~

τών είδωλοθύτων, οϊδαμεν' οτι ούδεν εϊδωλον έν κόσμφd και οτι•

ούδε\ς θεος εί μη εtς.r

5 κα\. γαρ εϊπερ εiσ\.ν λεγόμενοι θεοl εϊτε

έν ούρανφ εϊτε έπl. γfις, iόσπερ είσlν θεοl. πολλοl. καl κύριοι
πολλοί, 6g άλλ, ήμ"iν εtς θεος ό πατΤ,ρ έξ
τα πάντα και ήμε'iς

ot

εiς αύτόν, και εtς κύριος 'Ιησούς Χριστος δι'

ot τα πάντα και

ήμε"iς δι' αύτοί:ι.

7 Άλλ' ούκ έν πaσιν ή γνώσις τινες δε τfι συνηθείςι: 2 εως aρτι
τοί:ι είδώλου ώς είδωλόθυτον έσθίουσιν, και ή συνείδησις αύτών

άσθενης ο-Οσα μολύνεται. 8h βρώμα δε ήμaς ού παραστήσει τφ
θεφ·• οϋτε έαν μη φάγωμεν ύστερούμεθα, οϋτε έαν φάγωμεν
περισσεύομεν .1 9 βλέπετε δε μή πως ή έξουσία ύμών αϋτη
πρόσκομμα γένηται τοις άσθενέσιν. 10 έαν γάρ τις ϊδη σε τον

εχοντα γνώσιν έν είδωλείφ κατακείμενον, ούχι ή συνείδησις
αύτοί:ι άσθενοί:ις οντος οίκοδομηθήσεται εiς το τα είδωλόθυτα
έσθίειν; 11 άπόλλυται γαρ ό άσθενών έν τfι σn γνώσει, ό
άδελφος δι' ον Χριστος άπέθανεν. 12 οϋτως δε άμαρτάνοντες
είς τους άδελφο\>ς και τύπτοντες αύτών τΤ,ν συνείδησιν άσθε-

3 {Α} τον ί!εόν ... ύπ' αύτοίJ ςpι; Ν 2 Α Β D F G Ψ ΟΙSΟ'ω 6 81 104 256
263 365 424 436 459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962
2200 2464 Βγz [Κ L Ρ] Lecι it"'·<bι•r., .. vg syr"·" cop"'"°·r"' ann geo slav
Chrysostom Severian Theodoret; Ambrosiaster Pelagius Augustine 11 τον θεόν
... οιnίι Ν* 33 eth 11 οιnίι ... οmίι ςp• 6 Clement
2 7 {Α} συνηθείq: Ν* Α Β Ρ Ψ 0150 6 33 81 424' 436 1739 1881 Ι 962
2200 syr''m~ cop"' "'· r,, eth 11 συνειδήσει Ν 2 D F G 104 256 263 365 424* 459
1175 1241 1319 1573 1852 1912 2127 2464 Byz [L] Lecι it"·b.d.f.μ vg syr"·h
1

arm geo slav Basil Chrysostom; Ambrosiaster Pelagius Augustine
'4 Quoιaιion marks: NRSν BJ 11 '1 Quoιation mark" NRSV BJ 11 'Quotaιion marks: NRSV
BJ 11 1 Quoraιion marks: NRSν BJ • 6 Traditional mateήal (a.11 of ν. 6): ΝΑ NBS h 8 Quoιaιion
marks: NRSV 11 'Quoιaιion marks: NRSV 11 'Quotation marks: NRSV"''
3 Ga 4.9 4 Περ\ ... κόσμφ 1 Cor ΙΟ.19 ούδε\ς ... εiς Dι 4.35, 39: 6.4 6 ε\ς ί!εος ... πάντα
Mal 2. ΙΩ: 1Cor12.6: Eph 4.6 εiς κύριος ... αύτοίJ Jn 1.3: 1Cor12.5: Eph 4.5: Col Ι.16
8 Ro 14.17 9Ro14.13, 15, 21: Ga5.13 11Ro14.15, 20
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8.ΙJ-9. 12

νουσαν 3 είς Χριστον άμαρτάνετε. 13 διόπερ εί βρώμα σκαν
δαλίζει τον άδελφόν μου, ού μη φάγω κρέα είς τον αίώνα, 'ίνα μη
τον άδελφόν μου σκανδαλίσω.
The Rights of an Apostle

9

Ούκ: είμ1. έλεύθερος; ούκ είμ\ άπόστολος; ούχ\ Ίησουν τον

κύριον ήμrον έόρακα; ού το εργον μου ύμε'iς έστε έν κυρίφ; 2 εί
&λλοις ούκ είμ1. άπόστολος, άλλά γε ύμ!ν είμι· ή γaρ σφραγίς μου

τfις άποστολfις ύμε'iς έστε έν κυρίφ.
3 Ή έμη άπολογία το'iς έμe άνακρίνουσίν έστιν αϋτη. 4 μη
ούκ εχομεν έξουσίαν φαγείν κα\ πείν; 5 μη ουκ εχομεν έξου
σίαν άδελφην γυνα'iκα περιάγειν ώς κα\ οί λοιποί άπόστολοι καl.
οί άδελφοl. του κυρίου καt Κηφaς; 6 η μόνος έγrο καl. Βαρναβaς
ουκ: εχομεν έξουσίαν μη έργάζεσθαι; 7 τίς στρατεύεται ίδίοις
όψωνίοις ποτέ; τίς φυτεύει άμπελώνα και τον καρπον αύτου ουκ:
έσθίει; η τίς ποιμαίνει ποίμνην καl. έκτου γάλακτος τfις ποίμνης
ουκ: έσθίει; 8 Μη κ:ατa &.νθρωπον ταυτα λαλώ η κ:αl. ό νόμος
ταυτα ου λέγει; 9 έν γaρ τφ Μωϋσέως νόμφ γέγραπται, Ού
κημώσεις βο\Jν άλοrοντα. μη των βοών μέλει τφ θεφ 10 η δι,
ήμaς πάντως λέγει; δι' ήμ&ς γaρ έγράφη οτι όφείλει έπ' έλπίδι ό
άροτριών άροτρι&ν κ:αl. ό άλοών έπ. έλπίδι του μετέχειν. 11 εi
ήμε!ς ύμ'iν τa πνευματικ:a έσπείραμεν' μέγα εi ήμε'iς ύμών τa
σαρκικa θερίσομεν; 12 εί &.λλοι τfις ύμών έξουσίας μετέχου
σιν, ου μάλλον ήμείς;

) 12 {Α} άσθενοuσαν ΝΑ Β D F G Ψ 015063381 104 256 263 365 424
436459117512411319 1573 17391852188119121962212722002464
Byz [Κ L Ρ] Lect it"·b.d.r,.o vg syr"".h cop"·"'"'" anη (eth) geo slav Clement""
Origen'" Basil Chrysostom Cyril; Tertu\Iian Ps-Cyprian Ambrosiaster Pelagius
Augustine // άμαρτάνουσαν Ι 1021 // oιnit 'i.~"'
13 Ro 14.21
9.1 ούχ\ ... έώραιcα Ac22.l7-IH; 26.16: !Cor 15.8
4 Lk ΙΟ.8; 1Cor9.13-14 5 Κηφiiς Jn 1.42 9 Ού
10 έπ · ... μετέχειν 2 Tm 2.6 11 Ro 15.27

2

η γiιρ

άλοώντα

... κυρίφ 2Cor3.2-3
Dt25.4 (1 Tm5.18)

9.ΙJ-22
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Άλλ' ούκ έχρησάμεθα τη έξουσίςχ: ταύττ~. άλλλ πάντα στέγο
μεν, 'ίνα μή τινα έγκοπην δ&μεν τφ εύαγγελίφ του Χριστοί>.

13 ουκ οϊδατε οτι οί τα ίερα έργαζόμενοι [τα] έκ του ίερου
έσθίουσιν, οί τφ θυσιαστηρίφ παρεδρεύοντες τφ θυσιαστηρίφ
συμμερίζονται; 14 οϋτως καl ό κύριος διέταξεν το'iς το ευαγ
γέλιον καταγγέλλουσιν έκ του εύαγγελίου ζην. 15 έγώ δε ού
κέχρημαι ούδεν\. τούτων. ουκ (γραψα δε ταίJτα, 'ίνα οϋτως γένηται
έν έμοί· καλον γάρ μοι μάλλον άποθανε'iν η
το καύχημά μου
ούδε\.ς κενώσει 1 • 16 έαν γαρ ευαγγελίζωμαι, ουκ εστιν μοι

-

καύχημα· άνάγκη γάρ μοι έπίκειται· ουαι γάρ μοί έστιν έfι.ν
μη ευαγγελίσωμαι. 17 εί γαρ έκών τοίJτο πράσσω, μισθον Εχω·

εί δε aκων, οίκονομίαν πεπίστευμαι·

18 τίς οiιν μού έστιν ό

μισθός; ϊνα εύαγγελιζόμενος άδάπανον θήσω το ευαγγέλιον είς
το μη καταχρήσασθαι τη έξουσίςχ: μου έν τφ ευαγγελίφ.
19 'Ελεύθερος γCιρ ων έκ πάντων πaσιν έμαυτον έδούλωσα,
ϊνα τους πλείονας κερδήσω· 20 κα1 έγενόμην το'iς Ίουδαίοις
ώς Ίουδα'iος, 'ίνα 'Ιουδαίους κερδήσω· το'iς ύπο νόμον ώς ύπο
νόμον, μη ων αυτος ύπο νόμον 2 , ϊνα τους ύπο νόμον κερδήσω·
21 το'iς άνόμοις ώς aνομος, μη ων aνομος θεου άλλ. Εννομος
Χριστοί>, 'ίνα κερδάνω τους άνόμους 22 έγενόμην το'iς άσθε-

15 {8} ούδε!ς κενώσει 'J..~46 Ν* Β Ο* 33 1739 1881 itb.d ... aπn GregoryNyssa; Tertullian Ambrosia.~ter // ούθε!ς μη κενώσn (Α καινώσει) 1175 // τίς
κενώσει; F G ίt> geo 1 //'ίνα τις κενώσn Ν 2 C 0 1 Ψ0150681 104 256 263 365
42443645912411319 1573 185219121962212722002464Byz[KLP]
Lect (1422 'ίνα το καύχημά μου τις κενώση) it"·' νg syr" geo 2 slaν Basil
Chrysostom; Jerome Pelagius Augustine
2
20 {Α} μη ών αύτος ύπο νόμον ΝΑ 8 C Ο* F G Ρ 0150 6 33 104 256'
(256* homoioteleuton) 263 365 436 459 1175 1319 1573 1739 1912 2127
2200 it"· b. d.f.'"" νg syr" cop"·"" aπn Origen 112 Chrysostom; Ambrosiaster Pelagius
Augustine // οrιιίι 0 1 Ψ 424 1241 1852 1881 2464 Byz [Κ] Lecι syr" eth geo
slaν Origen 112
1

12 ούκ ... ταύτπ Ac 20.34-35; 2Cor 11.9 πάντα στέγομεν 1Cor13.7 13 Lν 6.16, 26;
Nu 18.8. 31: Οι 18. ί-3 14 Mt 10. 10: Lk 10.7; Ga 6.6 15 έγώ ... τούτων Ac 18.3 16 άνάγ
ΙCΤl
εύαγγελίσωμαι Jr 20.9 17 οίκονομίαν πεπίστευμαι 1Cor4.1
19 π&σιν έμαυτον
έδούλωσα Μι 20.26-27 20 έγενόμην ... Ίουδαίος Ac 16.3; 21.20-26 21 τοίς άνόμοις ώς
aνομος Ga 2.3 22 έγενόμην ... άσθενής 2 Cor 11.29
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9.23-10.4

vέσιν άσθενής, 'ίνα τους άσθενε'iς κερδήσω· τοις πΟ:σιν γέγονα
πάντα, 'ίνα πάντως τινας 3 σώσω. 23 πάντα δε ποιω δια το
εύαγγέλιον, 'ίνα συγκοινωνος αύτοί> γένωμαι.
24 Ούκ οtδατε οτι οί έν σταδίφ τρέχοντες πάντες μεν τρέ

χουσι ν, εtς δε λαμβάνει το βραβε!ον; οϋτως τρέχετε 'ίνα κατα
λάβητε.

25

πΟ:ς δε ό άγωνιζόμενος πάντα έγκρατεύεται, έκε'i

νοι μεν ο-δν 'ίνα φθαρτον στέφανον λάβωσιν, ήμε'i:ς δε 6.φθαρτον.
έγrο τοίνυν οϋτως τρέχω ώς ούκ άδήλως, οϋτως πυκτεύω ώς
ούκ άέρα δέρων· 27 άλλ, ύπωπιάζω μου το σ&μα και δουλα
γωγ&, μή πως 6.λλοις κηρύξας αύτος άδόκιμος γένωμαι.

26

Waming against ldolatry

10

Ού θέλω γαρ ύμίiς άγvοειν, άδελφοί, οτι οί πατέρες ήμ&ν

πάντες ύπο τi~ν νεφέλην Τ1σαν καl πάντες δια της θαλάσσης
διηλθον 2 και πάντες είς τον Μωϋσilν έβαπτίσθησαν 1 έν τn
νεφέλη και έν τn θαλάσση 3 και πάντες το αύτο πνευματικον
βρώμα εφαγον 4 και πάντες το αύτο πνευματικον επιον πόμα·

επινον γαρ έκ πνευματικilς άκολουθούσης πέτρας, η πέτρα δε Ίlν

22 {Α} πάντως τινάς 1).)46 Ν Α'ω Β C Ψ 0150 6 81 104 256 (263 1241
365 424 436 459 1175 1319 1573 1739 1852 1881 1912 2127 2200
2464 Byz [Κ L Ρ] Lect (1680 11356 11439 τινά) syr" cσp~·"" slaν Didymus 113
Chrysostom Cyril // πάντας D F G (33 τοiις πάντας) it'"h.d.ι," νg syr" eth geo
Marcion"'· ωτc""''"'" (Clement''d) Didymus 213 (Ps-Athanasius); Tertullian Ambrosiaster Pacian Priscillian Jerome Pelagius Augustine
1
2 {C} έβαπτίσθησαν ΝΑ C D F G Ψ 33 81 104 256 263 365 436 459
1319 1573 2127 2200 2464 !60 !170 112 !5921597 /884 !115411356
11439 11443 it"·b.d.t.g.o νg geo slav Marcion"'·' A"""""""' Basil Didymus''b
(Seνerian) Theodore Cyril; Cyprian Ambrosiaster Hilary Gregory-Elvira Ambrose Jerome Pelagius Augustine Quodνultdeus Varimadum // έβαπτίσαντο 'f_)46c
46
(\}) ' έβαπτίζοντο) Β 0150 6 424 1175 1241 1739 1852 1881 1912 Byz [Κ
L Ρ] Lect aπn Origen Chrysostom
1
·

τινά)

0

22'ίνα πάντως τινΟ.ς σώσω Roll.14
24οϋτως ... καταλάβητε Php3.I..\: 2Tm4.7
25 πίiς
έγκρατεύεται 2 Tm 2.4-5 ήμείς δf: iiφι1αρτον 2 Tm 4.8: Jas 1.12: 1 Pe 5.4
27 ύπωπιάζω ... δουλαγωγ& Ro8.13: 13.14
10.Ι οί πατέρες ... iΊσαν Εχ 13.21-22 πάντες ... διiiλι1ον Εχ 14.22-29 3 Εχ 16.4. 35:
Dι 8.3; Ps 78.24-29 4 πάντες ... πέτρας Εχ 17.6: Nu 20.11: p, 78.15
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ό Χριστός. 5 άλλ' ουκ έν τοίς πλείοσιν αυτων εύδόκ-ησεν ό
θεός, κατεστρώθησαν γaρ έν ή1 έρήμφ. 6 ταύτα δΕ: τύποι ήμ&v

έγενήθησαν, είς το μη εlναι ήμaς έπιθυμητaς κακων, καθώς
κάκεΊνοι έπεθύμησαν. 7 μηδΕ: είδωλολάτραι γίνεσθε καθώς
τινες αυτων, rοσπερ γέγραπται, Έκάίtισεν ό λαος φαγεiν
και πεiν και άνέστησαν παίζειν. 8 μηδΕ: πορνεύωμεν, καθώς
τινες αυτων έπόρνευσαν και επεσαν μιΕf ήμέρ~ εϊκοσι τρε'iς
χιλιάδες. 9 μηδΕ: έκπειράζωμεν τον Χριστόν 2 , καθώς τινες
αύτων έπείρασαν και ύπο των οφεων άπώλλυντο. 10 μηδΕ:
γογγύζετε, καθάπερ τινΕ:ς αυτων έγόγγυσαν και άπώλοντο ύπο
του όλοθρευτοίι. 11 ταύτα δΕ: 3 τυπικώς συνέβαινεν έκείνοις,
έγράφη δΕ: προς νουθεσίαν ήμων' είς οϋς τa τέλη των αίώνων
κατήντηκεν. 12 rοστε ό δοκων έστάναι βλεπέτω μη πέσn.
13 πειρασμος ύμaς ουκ εϊληφεν εί μη άνθρώπινος πιστος δΕ:
ό θεός, ος ουκ έάσει ύμaς πειρασθηναι ύπΕ:ρ ο δύνασθε άλλα
ποιήσει συν τφ πειρασμφ και την εκβασιν του δύνασθαι

-

'

υπενεγκειν.

~9{Β}Χριστόν~' 0 DFGΨ6424124117391852188119122200Byz
[Κ

L] Lecι it"·"·"·'"·" vg syr"·" cop'"~' geo 1 slaν lrenaeus1" Marcion"'"'"ε•'•"'"'"'
Origen"'" '" 17J9 Eusebius; Ambrosiaster Ambrose Pelagius Augustine //κύριον Ν
Β C Ρ 0150 33 104 256 263 365 436 459 1175 1319 1573 2127 2464 1596
syr""'"·"''1 aπn geo 2 Letter of Hymenaeus Epiphanius Hesychius; Sedulius-Scottus
GNB NIV REB EU BJ ΤΟΒ ΒΤΙ 11 θεόν Α 81 1883
~ 11 {Β} ταύτα δέ Α Β 33 1 175 1739 1881 2200 2464 cop" geo 1 Marcion'"' ιnEpφh""'"' Hippolytus Origen 1• 1201 · 1" (Eusebius) (Adamantius) Basil (Cyήl
Jerusalem) Macarius/Symeon 112 Seνeήan (Marcus-Eremita) Proclus Cyήl (Hesychius); Tenullian Pacian Ambrose Augustine411 " 11 ταύτα δέ πάντα C Ψ 0150
6 104 256 263 365 424 436 459 1241 1319 1573 Ι 852 1912 2127 Byz [Κι
Ρ] Leι-ι it'""·"·" νg syr"·" cop~' aπn eth geo 2 slaν Irenaeus 1"' 112 (0ήgen 11 J) Adaman-'
tius'"' (Macarius/Symeon 112 ); Ambrosiaster Jerome Pelagius Augustine 1110 REB?
NBS? DHH? //πάντα δέ ταύτα Ν D F G 81 it' ' lrenaeus 1" 112 · """ (Oήgen"")
Chrysostom; Augustine'1"' REB? NBS? DHH?
5Nu14.16. 23, 29-30: Ρs78.3Ι: Ηe3.Ι7: Jd5 6 ταίιτα ... έγεvήθησαv ΙCοrΙΟ.11
καθώς κάκεϊvοι έπt·θύμησαv Nu 11.4. 34: Ps 106.14 7 Έκάθισεν
παίζειv Εχ 32.6
8 τιν.-ς ... χιλιάδες Nu 25.1. 9 9 Nu 21.5-6 10 Nu 14.2, 36: 16.41-49: Ps 106.25-21.
He 3. 11. 17 11 ταίιτα ... έκείνοις 1 Cor 10.6 είς ... κατήvτηκεν 1 Pe 4. 7 13 πιστός ... θεός
Dι 7.9: 1 Cor 1.9: 1 Th 5.24
!
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10.14-27

14 Διόπερ, άγαπητοί μου, φεύγετε άπο της εiδωλολατρίας.
15 ώς φρονίμοις λέγω· ιφίνατε ύμε\.ς ο φημι. 16 το ποτήριον
της εύλογίας ο εύλογου μεν, ούχl κοινωνία έστ1.ν του α'ίματος του
Χριστου; τον &.ρτον ον κλώμεν, ούχ1. κοινωνία του σώματος του

Χριστου έστιν;

17 οτι εiς &.ρτος, Εν σώμα οί πολλοί έσμεν, οί

γaρ πάντες έκ του ένος aρτου μετέχομεν. 18 βλέπετε τον
Ίσραi]λ κατa σάρκα· ούχ οί έσθίοντες τΟ:ς θυσίας κοινωνο1.

του θυσιαστηρίου είσίν; 19 τί ο{>ν φημι; οτι είδωλόθυτόν τί
έστιν η οτι εϊδωλόν τί έστιν; 20 άλλ' οτι α θύουσιν, δαιμονίοις
καl ού θεφ [θύουσιν] 4 • ού θέλω δε ύμaς κοινωνοi>ς τών
δαιμονίων γίνεσθαι. 21 ού δύνασθε ποτήριον κυρίου πίνειν
κα1. ποτήριον δαιμονίων, ού δύνασθε τραπέζης κυρίου μετέχειν
καt τραπέζης δαιμονίων. 22 η παραζηλουμεν τον κύριον; μη
ίσχυρότεροι αύτοu έσμεν;
Do ΑΙΙ to the GΙοιΎ of God

23 Πάντα εξεστιν άλλ' ού πάντα συμφέρει· πάντα εξεστιν
άλλ, ού πάντα οίκοδομε\.. 24 μηδε1.ς το έαυτου ζητεί τω άλλΟ: το
του έτέρου. 25 Πaν το έν μακέλλφ πωλούμενον έσθίετε μηδεν
άνακρίνοντες διΟ: τi]ν συνείδησιν· 26 του κυρίου γaρ ή γη
καl. το πλήρωμα αύτίfς.

27 εϊ τις καλε'i ύμaς τών άπίστων κα1.

20 {C} & θύουσιv,

δαιμοvίοις καί ού θεψ θύουσιv Β cop" (Marcion"" •0
Eusebius: Augustine 6119 // α θύουσιv, δαιμοvίοις θύουσιv καί ού θεψ D
F G iι•-<n) Eusebiusm• Epiphanius; Ambrosiaster Priscil!ian AugustineJ 119 (Speculum) // & θύουσιv τά ίίθvη, δαιμοvίοις καί ού θεψ θύουσιv ~46 ''d Ν Α C Ρ Ψ
4

Eriph'°'"')

33 81 (104 459 1596 seωnd θύουσιv afteι- δαιμοvίοις) 256 263 365 1175
1241 1319 1573 1739 2127 2200 2464 (cop~"") arm Origen 1" NIV REB
DHH? // & θύει τά ίίθvη, δαιμοvίοις θύει καί ού θεψ 6 424 436 ( 1852
θύουσιv fοι· second θύει) 1881 1912 Byz [Κ (L)] Lect (Ι 883 av fαι· i:ί) ίtι"'). b. '· •·'
νg

syr'" h (eth) geo (slav) Chrysostom; (Pelagius) Augustine"'119

14 1 Jn 5.21 16 Μι 26.26-28; Mk 14.22-24; Lk 22.19-20 τον aρτον ον κλ&μεν Ac 2.42
17 ί'ν ... έσμεν Ro 12.5: 1 Cor 12.27: Eph 4.16: Col 3.15 18 ούχ oi έσθίοντες ... είσίν
Lν 7.6. 15 19 1 Cor 8.4 20 δαιμονίοις ... θύuυσιν Οι 32.17; Ps 106.37: Bar 4. 7; Re 9.20
21 ού ... δαιμονίων Mal 1.7, 12: 2Cor6.\5, 16 22 παραζηλu\Jμεν τον κύριον Dι32.21
23Πάντα rξεστιν
συμφέρει 1Cor6.12
24Rol5.2
26Ps24.I; 50.12: 89.11
27 Lk 10.8

10.~R-l

l .7
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θέλετε πορεύεσθαι, παν το παρατιθέμενον ύμ'iν έσθίετε μηδεν
άνακρίνοντες διa την συνείδησιν. 28 έaν δέ τις ύμ'iν εϊπn,
Τουτο ίερόθυτόν έστιν, μη έσθίετε δι' έκε'iνον τον μηνύσαντα
και τ!~ν συνείδησιν 5 • 29 συνείδησιν δε λέγω ούχί τ!~ν έαυτου
άλλα την του έτέρου. ίνατί γaρ ή έλευθερία μου κρίνεται ύπο
aλλης συνειδήσεως; 30 εί έγώ χάριτι μετέχω, τί βλασφημου

μαι ύπερ oi> έγώ εύχαριστ&; 31 εϊτε ο-δν έσθίετε εϊτε πίνετε εϊτε
τι ποιε'iτε, πάντα είς δόξαν θεου ποιε'iτε.

32 άπρόσκοποι καί
Ίουδαίοις γίνεσθε κα1. 'Έλλησιν κα1. ή1 έκκλησί~ του θεου,
33 καθώς κάγώ πάντα πασιν άρέσκω μη ζητ&ν το έμαυτου

σύμφορον άλλα το τ&ν πολλ&ν, 'ίνα σωθ&σιν.

11

μιμηταί

μου γίνεσθε καθώς κάγώ Χριστου.
Covering the Head

ίπ

Worship

2 Έπαιν& δε ύμας οτι πάντα μου μέμνησθε καί, καθώς
παρέδωκα ύμ'iν, τaς παραδόσεις κατέχετε. 3 θέλω δε ύμας
είδέναι οτι παντος άνδρος ή κεφαλη ό Χριστός έστιν, κεφαλη δε
γυναικος ό aνήρ, κεφαλη δε του Χριστου ό θεός. 4 πας άνJ~ρ
προσευχόμενος η προφητεύων κατa κεφαλης εχων καταισχύνει
την κεφαλην αύτου. 5 πασα δε γυνη προσευχομένη η προ
φητεύουσα άκατακαλύπτφ τn κεφαλn καταισχύνει την κεφαλi~ν
αύτης εν γάρ έστιν και το αύτο ή1 έξυρημέντι. 6 εί γaρ ού
κατακαλύπτεται γυνή, κα1. κειράσθω· είδε αίσχρον γυναικ1. το
κείρασθαι η ξυρασθαι, κατακαλυπτέσθω. 7 άνηρ μεν γaρ ούκ

5 28 {Α} συνείδησιν Κ Α Β C* D F G Η* Ρ 0150 33 81 256 365 436 1175
1241 1319 1573 1739 1881 1912 1962 2127 2200 2464 1596 it" b.d 'μ νg

syr" cop"· 00 ann (eιh) (geo 1) slav Ambrosiaster Pelagius Augustine // συνείδησιν

-

του γaρ κυρίου ή γί\ κα\ το πλήρωμα αύτfjς (see ΙΟ.26)

ιιαse 31) Η' Ψ 6 ΙΟ4 263 424 459 1852 Βγz [Κ
οmίι τον μηνύσαντα κα\ τήν συνείδησιν '}) 46

L]

(C'

f/"GΙΙSposes after

Lecι syr" geo 2 Chrysostom11

28 1 Cor 8.7 30 1 Tm 4.4 31 Col 3.17 32 Ro 14.13 33 1Cor9.20-22
11.1 1Cor4.16: Php 3.17 3 παντός ... έστιν Eph 5.23 κεφαλή δέ γυναικός ό άνήρ
Gn 3.16: Eph 5.23 κεφαλή δέ τοίι Χριστοί> ό θεός 1 Cor 3.23
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οφείλει κατακαλύπτεσθαι τiiv κεφαλi~v είκrοv κα1. δόξα θεου
ύπάρχωv· ή γυvη δf. δόξα άvδρός έστιv. 8 ού γάρ έστιv άvηρ έκ
γυvαικος άλλα γυvη έξ άvδρός 9 κα1. γαρ ούκ έκτίσθη άvliρ
δια τiiv γυvαl:κα, άλλα γυvη δια τον &vδρα. 10 δια τουτο
οφείλει ή γυvη έξουσίαv 1 Εχειv έπ1. της κεφαλης δια τους
άγγέλους. 11 πλiiv οϋτε γυνi~ χωρ1.ς άνδρος οϋτε άνl~ρ χωρ1.ς
γυναικος έν κυρίψ 12 ωσπερ γαρ ή γυvη έκτου άνδρός, οϋτως
κα1. ό άvηρ διa της γυναικός τα δf. πάντα έκ του θεου. 13 έν
ύμl:v αύτοl:ς κρίνατε· πρέπον έστ1.ν γυναl:κα άκατακάλυπτον τφ
θείρ προσεύχεσθαι; 14 ούδf. ή φύσις αύτi~ διδάσκει ύμaς οτι
άνl~ρ μf.ν εαv κομff άτιμία αύτφ έστιν' 15 γυvη δf. εαv κομff
δόξα αύτft έστιν; οτι ή κόμη άντ1. περιβολαίου δέδοται [αύτft]2.

16 Εί δέ τις δοκεl: φιλόνεικος εiναι, ήμεl:ς τοιαύτην συνήθειαν
ούκ εχομεν ούδf. αί έκκλησίαι του θεου.
Abuses at

ιhe

Lord' s S ιιpρer

17 Τουτο δf. παραγγέλλων ούκ έπαιν& οτι ούκ είς το κρεl:σσοv
18 πρ&τον μf.ν γαρ συνερχο

άλλ, είς το ήσσον συν έρχεσθε.

μένων ύμ&v έv έκκλησί~ άκούω σχίσματα έν ύμl:ν ύπάρχειν κα\.
μέρος τι πιστεύω. 19 δει γαρ κα1. αίρέσεις έv ύμ"iv εiναι, 'ίνα

1
10 {Α} έξουσίαν '}) 46 ΝΑ Β C D F G Η Ψ 0150 6 33 81 104 256 263 365
424436459117512411319157317391852 1881 191219622127';'2200
2464 Byz [Κ L Ρ] Lect ίt"· b. '· '· •· vg syr'· h cop"· ""'' eth geo slav Marcion""·'"
0

Clement'"''" Τhωdοω. Origen1"' 213 Evagrius Chrysostom 213 ; Tertullian 215 Ambrosiaster Pelagius Augustine 112 //κάλυμμα vg"'" cop""'' arm Ptolemy~' ' 1"'""''""''
Irenaeus 1" Hippolytus''" Oήgen 1 " 1 ΙJ Chrysostom 11 \ (Tertullian 315 ) Jerome Augustine112 Bede

τ'"" 11 ;""

0

'15 {C} δέδοται αύτft ΝΑ Β 33 81 256 263 365 424* 1319 1573 1912
2127 2464 / 884 it• syr" cop"'·"" arm elh geo2 Philo-Carpasia Chrysostom Cyril //
αύτft δέδοται C Η Ρ 0150 104 436 459 1175 1241 1739 1852 1881 1962
1590 1596 Ι 1441 it"· r vg syr" slav Ambrose Pelagius // δέδοται 'Ρ' 6 D F G Ψ 6
424' 2200 Byz [Κ L] Lect ilh.d.o geo 1 Ambrosiasιer REB
7 είκών ... ύπάρχων Gn 1.27; 5.1; 9.6; Wsd 2.23; Jas 3.9 8 Gn 2.21-23; 1Tm2.13
9 Gn 2.18 18 άκούω ... ύπάρχειν 1 Cor Ι.10-12; 3.3 19 'ίνα καί οί δόκιμοι ... ύμίν
Dι ι 3.3; 1 Jn 2. ι 9
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[κα\] οί δόκιμοι φανεροl γένωνται έν ύμiν.
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20 Συνερχομένων

ο-δν ύμών έπ\ το αύτο ούκ εστιν κυριακον δεiπνον φαγεiν·
21 εκαστος γeχρ το ϊδιον δεiπνον προλαμβάνει έν τφ φαγε'iν, καl
ος μΕ:ν πεινί?: ος δΕ: μεθύει. 22 μη γeχρ οίκίας ούκ εχετε είς το
έσθίειν και πίνειν; η τflς έκκλησίας του θεου καταφρονε'iτε, καl.
καταισχύνετε τους μη εχοντας; τί εϊπω ύμ'iν; έπαινέσω ύμας;• έν
τούτφb ούκ έπαινώ.
The Institution of the Lord"s Supper
(Μι

23

26 26-29: Mk 14.22-25: Lk 22.14-20)

'Εγώ γeχρ παρέλαβον άπο του κυρίου, ο καl. παρέδωκα

ύμiν, οτι ο κύριος Ίησους έν τn νυκτl ΊΊ παρεδίδετο Ελαβεν aρτον
24 καl. εύχαριστήσας εκλασεν καl. εiπεν, Τουτό 3 μού έστιν το
σώμα το ύπΕ:ρ ύμών 4 • τουτο ποιε'iτε είς την έμην άνάμνησιν.
25 ώσαύτως καl. το ποτήριον μετeχ το δειπνflσαι λέγων, Το:Uτο το
ποτήριον ή καινη διαθήτη έστl.ν έν τψ έμφ α"ίματι· τουτο ποιεiτε,
οσάκις εαν πίνητε, είς την έμην άνάμνησιν. 26 οσάκις γeχρ έeχν

1
46
· 24 {Α} τοί'Jτο 'f_)
ΝΑ Β C* D F G 0199 6 33 81* 104 424' 1175 1241
1739 1881 1962 2127 2200 2464 1599 it'" b. "· 1· • vgw•." syr'"' cop"·"" geo 1 Cyήl
Nestorius Theodoret; Cyprian Ambrosiaster Pelagius //λάβετε φάγετε, τοί'Jτο
(see Mt 26.26) C 1 Ψ0150 81' 256 263 365 424* 436 459 1319 1573 1852
1912 Byz [Κ L Ρ] Lect vg'' syr"· h ann eth geo 2 slav Basil Cyήl-Jerusalemd.ι.
Chrysostom
4
24 {Α} ύμwν 'J)46 Ν* Α Β C* 6 33 424' 1739* νg" syr"'' (Cyril) Theodoret 113 ;
Cyprian Pelagius Fulgentius // ύμwν κλώμενον Ν2 C 1 D 2 F G Ψ 0150 81 104
256 (263 ήμwν) 365 424* 436 459 ι 175 1241 1319 1573 1739' 1852 1881
1912 1962 2127 2200 2464 Βγz [Κ L Ρ) Leι'l (1591 / 597 / 809 / l 154 /AD
ήμwν) iι•-•· 12 1 syr"·h (arm) geo slav Basil Chrysostom Nestoήus Theodoret'ΙJ;
Ambrosiaster // ύμwν θρυπτόμενον D* Theodoret'" // ύμii:ιν διδόμενον (see
Lk 22.19) it'"'" " νg'' "" cop''"'" eth
0

" 22 ΝΟ C: AD TR NIV 11

b

Qucstion: AD TR NIV

22 καταισχύvετε ... iiχοvτας Jos 2.5-6 23-25 Mt 26.26-28; Mk 14.22-24; Lk 22.19-20
25 ή καιvf~ διαθήκ-η Εχ 24.8; Jr 31.31: 32.40; 2 Cor 3.6; He 8.8-13 διαθήκ-η ... α'ίματι
Εχ 24.6-8: Zch 9.11
26 Mt 26.29
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2.2

έσθίητε τον aρτον τουτον κα1. το ποτήριον πίνητε, τον θάνατον

του κυρίου καταγγέλλετε &χρι

o-b

ελίη~.

Partaking of the Supper Unwonhily

27 'Ώστε ος &ν έσθίn τον &ρτον η πίνn το ποτήριον του
κυρίου άναξίως, ενοχος εσται του σώματος καΊ. του αϊματος του
κυρίου. 28 δοκιμαζέτω δε &νθρωπος έαυτον κα1. οϋτως έκτου
&ρτου έσθιέτω κα1. έκτου ποτηρίου πινέτω· 29 ό γαρ έσθίων
κα1. πίνων 5 κρίμα έαυτφ έσθίει κα1. πίνει μη διακρίνων το σώμα 6 •
30 δια τουτο έν ύμ'iν πολλο1. άσθενε1ς κα1. &ρρωστοι κα1.
κοιμώνται ίκανοί. 31 εi. δε έαυτους διεκρίνομεν, ουκ αν έκρι
νόμεθα· 32 κρινόμενοι δεc ύπο [του] κυρίουct παιδευόμεθα,
'ίνα μη συν τφ κόσμφ κατακριθώμεν. 33 rοστε, άδελφοί μου,
συνερχόμενοι είς το φαγε'iν άλλήλους έκδέχεσθε. 34 εϊ τις
πειν<;t, έν οϊκφ έσθιέτω, 'ίνα μη είς κρίμα συνέρχησθε. τα δε
λοιπα ώς &.ν ελθω διατάξομαι.
Spiritual

Gifιs

12 Περ1. δε των πνευματικών , άδελφοί, ου θέλω ύμaς άγνοε'iν.
2 οϊδατε οτι οτε εθνη 1Ίτε προς τα εϊδωλα τα &φωνα ώς aν
5 29 {Α} πίνων ςp 46 Ν* Α Β C* 33 1739 it" cop~- 00 geo Hesychius 1"; Pelagius // πίνων άναξίως (J·ee 11.27) Ν 2 C 2 DFGΨΟ150 6 81 ( 140 άναξίως after
γάρ) 256 263 365 424 436 459 1175 1241 1319 1573 1852 1881 1912 1962
2127 2200 2464 B_yz [Κ L Ρ] Lect it"'· '· d. r.' νg syrt'· '· ''1 arm eth slaν Basil Chrysostom (Cyιil) John-Damascus; Ambrosiaster Pacian Jerome Augustine
6 29 {Α} σ&μα ςp 46 Ν* Α Β C* 6 33 424' 1739 it" νgww." syrt''1 cop"·""
Pelagius Augustine 112 // σ&μα του 1(1.Jρίου Ν 2 C 3 D F G (Ψ Ι(\)ρίου 'Ιησου)
0150 81 104 256 263 365 424* 436 459 1175 1319 1573 1852 1881 1912
1962 2127 2200 2464 Byz [Κ ι Ρ] Lect it" b. Η g νg'' syrt'· b arm (eth) geo slaν
Basil Chrysostom (Cyril) Hesychius 1'"; Ambrosiaster Pacian Augustine 112 NIV
EU LB DHH // ατμα του κυρίου 1241

'32 C:

NRSνm, REB 11 ct C: Νιν NRSV EU LB ΒΤΙ DHH

27 He 10.29 28 δοκιμαζέτω ... έαυτόv Μι 26.22: 2Cor 13.5
Ac 7.60; 1Cor15.20; Eph 5.14: 1Th5.6 32 He 12.5-6
12.2 τά είδωλα τά iίφωνα Hab 2. 18-19

30 κοιμιίivται ίκανοί

12.J-15

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α

576

ηγεσθε άπαγόμενοι. 3 διο γνωρίζω ύμtν οτι ούδε1.ς έν πνεύματι
θεοί> λαλών λέγει, Άνάθεμα ΊησοίJς, κα1. ούδεΊ.ς δύναται είπεi:ν,
Κύριος ΊησοίJς, εί μη έν πνεύματι άγίφ.

4 Διαιρέσειςδέχαρισμάτωνείσίν,τοδέαύτοπνείJμα· 5 κα\.
διαιρέσεις διακονιών είσιν, κα1. ό αύτος κύριος 6 κα\. διαι
ρέσεις ένεργημάτων είσίν, ό δέ αύτος θεος ό ένεργών τα πάντα έν
π&.σιν. 7 έκάστφ δέ δίδοται ή φανέρωσις του πνεύματος προς

το συμφέρον. 8 φ μέν γαρ δια του πνεύματος δίδοται λόγος
σοφίας, aλλφ δέ λόγος γνώσεως κατa το αύτο πνείJμα, 9 έτέρφ
πίστις έν τφ αύτφ πνεύματι, aλλφ δέ χαρίσματα iαμάτων έν τφ
έν\. πνεύματι 1 , 10 aλλφ δέ ένεργήματα δυνάμεων, &λλφ [δέ]
προφητεία, aλλφ [δέ] διακρiσεις πνευμάτων, έτέρφ γένη γλωσ
σών, aλλφ δέ έρμηνεία γλωσσών· 11 πάντα δέ ταίJτα ένεργει
το εν και το αύτο πνείJμα διαιροίJν ίδί!! έκάστφ καθώς βούλεται.
One Body with Many Members

12 Καθάπερ γaρ το σώμα εν έστιν και μέλη πολλλ ίfχει,
πάντα δέ τα μέλη του σώματος πολλa οντα εν έστιν σώμα, οϋτως
κα\. ό Χριστός 13 κα\. γaρ έν έν1. πνεύματι ήμείς πάντες είς εν
σ&μα έβαπτίσθημεν, εϊτε 'Ιουδαίοι εϊτε 'Έλληνες εϊτε δοίJλοι
εϊτε έλεύθεροι, και πάντες εν πνείJμα έποτίσθημεν. 14 κα\. γiιρ
το σ&μα ούκ εστιν EV μέλος άλλα πολλά. 15 έaν εϊπn ό πούς,
'Ότι ούκ είμ1. χείρ, ούκ είμ1. έκ του σώματος, ού παρa το:Uτο ούκ

' 9 {Α} έν τψ έν! πνεύματι Α 8 0150 33 81 !04 424' 436 459 1175 (1739
1881 2200 2464 it;•. b. "-""·" νg Cyril-Jerusalem'"' Didymusd""; Hilary 1 rι
Ambrosiaster Ambrose 114 Gaudentius Jerome Pelagius Augustine 711 ' Speculuιn
Varimadum // έν τψ αύτψ πνεύματι Ν C' D F G 0201 6 263 424* 1852 1912
1962 Βγz [L Ρ] Leι·ι ίtf'"'·' syr<'·' cop'" "'' aπη geo slaν Clement Ps-Athanasius
Apollinaris Cyril-Jerusalem Chrysostom Theodoret; Hilary 112 Augustine 1111 // bι
τψ πνεύματι 'J) 46 //πνευματικά / 1977 // οmίι C* (Ψ οn1ίι ίαμάτων, too) 256
365 1319 1573 2127 eth Marcion'"'°τ'"""''" Basil; Ambrose 114 Augustine 3111
οιnίι τφ)

3 ούδε\ς ... άγίφ Mk 9.39: 1 Jn 4.2-3 4 Διαιρέσεις ... εiσίν Ro 12.6 το δέ αύτο πνεuμα
Eph 4.4 5 διαιρέσεις διακονιών είσιν Eph 4.11 7 προς το συμφέρον Ι Cor 14.26; Eph 4.12
10 έτέρφ γένη γλωσσών Ac 2.4; 1Cor14.5 11 διαιροtιν ... βούλεται Ro 12.3; 1 Cor 7.71
Eph 4.7 12 το σώμα ... σώμα Ro 12.4-5: 1 Cor 10.17 13 i:v ... έλεύθεροι Ga 3.28

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α

577

12.16-11

εστιν έκ του σώματος;" 16 κα1. έαv εί'πn το σος, 'Ότι ούκ είμ1.
όφθαλμός, ούκ είμ1. έκτου σώματος, ού παρα τουτο ούκ εστιν έκ
του σώματος;b 17 εί ολον το σώμα όφθαλμός, που ή άκοή; εί
ολον άκοή, που ή Όσφρησις; 18 νυν1. δε ό θεος [θετο τα μέλη, ΕΥ
(καστον αύτών έν τφ σώματι καθώς ήθέλησεν. 19 είδε 1Ίv τα
πάντα ΕΥ μέλος, που το σώμα; 20 νυν δε πολλα μεν μέλη, ΕΥ δε
σώμα. 21 ού δύναται δε ό όφθαλμος είπε'iν τη χειρί, Χρείαν
σου ούκ [χω, η πάλιν ή κεφαλή το'iς ποσίν, Χρείαν ύμών ούκ [χω·
22 άλλα πολλφ μΟ.λλον τα δοκουντα μέλη του σώματος άσθε
νέστερα ύπάρχειν άναγκα'iά έστιν, 23 κα1. α δοκουμεν άτιμό

τερα εiναι του σώματος τούτοις τιμήν περισσοτέραν περιτίθε
μεν, κα1. τα άσχήμονα ήμών εύσχημοσύvην περισσοτέραν [χει,
τα δε εύσχήμονα ήμών ού χρείαν [χει. άλλ' ό θεος συνε

24

κέρασεν το σώμα τφ ύστερουμένφ περισσοτέραν δο1.>ς τιμήν'

25 'ίνα μή

nσχίσμα έν τφ σώματι άλλα το αύτο ύπερ άλλήλων

μεριμνώσιν τα μέλη. 26 κα1. εί'τε πάσχει ΕΥ μέλος, συμπάσχει
πάντα τα μέλη· εί'τε δοξάζεται [Εν] μέλος, συγχαίρει πάντα τα
μέλη.

27 Ύ με'iς δέ έστε σ&μα Χριστου κα1. μέλη έκ μέρους. 28 κα1.
οϋς μεν [θετο ό θεος έν τη έκκλησίq. πρώτον άποστόλους,
δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, Επειτα δυνάμεις,
ίίπειτα χαρίσματα ίαμάτων, άντιλήμψεις, κυβερνήσεις, γένη
γλωσσών. 29 μή πάντες άπόστολοι; μή πάντες προφfιται; μή
πάντες διδάσκαλοι; μή πάντες δυνάμεις; 30 μή πάντες χαρί
σματα [χουσιν ίαμάτων; μή πάντες γλώσσαις λαλουσιν; μή
πάντες διερμηνεύουσιν; 31 ζηλουτε δε τα χαρίσματα τα μεί
ζονα.

'15 Statement: Μ TR WH GNB NIV NRSV REB EU BJ NBS ΤΟΒ••• DHH
Μ TR WH GNB NIV NRSV REB EU BJ NBS ΤΟΒ'"' DHH

27 Ro 12.5; Eph 5.30

28 ί'θετο ... διδασκάλους Eph 4.11-12

b

16 Staten1ent:

31 1Cor14.Ι

13.Ι-6
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Love

Καl ετι καθ' ύπερβολην όδον ύμi:ν δείκνυμι.

13

Έaν ταiς

γλώσσαις τ&ν άνθρώπων λαλώ καl τ&ν άγγέλων, άγάπην δe μη

εχω, γέγονα χαλκος ήχ&ν η κύμβαλον άλαλάζον. 2 καl f.Cιν
εχω προφητείαν καl είδ& τα μυστήρια πάντα καl πασαν τΤιν
γνώσιν καl εαν εχω πaσαν την πίστιν rοστε ορη μεθιστάναι,
άγάπην δe μη εχω, ουθέν εiμι. 3 κaν ψωμίσω πάντα τα
ύπάρχοντά μου Καt f.aν Παραδώ το σrομά μου 'ίνα ΚαυχήσωμαιΙ,
άγάπην δe μη εχω, ουδeν ώφελο\Jμαι.
4 Ή άγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται ή άγάπη, ου ζηλοi, [ή
άγάπη] 2 ου περπερεύεται, ου φυσιο\Jται, 5 ουκ άσχημονε13, ού
ζητεt τα έαυτης, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, 6 ού

3 {C} ιcαυχήσωμαι 1})46 ΝΑ Β (048 ιcαυχήσομαι) 0150 33 1739* cop,.,""
Didymus Jerome 2'' ιnss"' '"''"'m' 11 ιcαυθήσομαι C D F G L 81 104 263
436 459 1175 1881 * 1912 Leι·/P' AD Macaήus/Symeon 112 Flavian-Antioch Cyri\
GNB NIV REB EU LB BJ ΤΟΒ ΒΤΙ // ιcαυθήσωμαι Ψ 6 256 365 424 1319
1573 1739' 1852 1881' 1962 2200 2464 Byz [Κ] Lec/P' it" b. "· r.' 0 vg syr"'0 ' (eth)
slav 0Γigen 1 "' Basil Gregory-Nyssa Macarius/Symeon 112 Chrysostom'π; Tertullian
Rebaptism Cypήan Ambrosiaster Pacian Zeno Jerome 111 Greek and Latin mss""·'°
''"'m' Petilianus Pelagius Augustine 1 '1J 7 Speculum // ιcαυθfι 2127 / 1443 (syr'"")
(νg'"") Chrysostom 1; 1 ; (Augustine'ω)
2
4{C}ήάγάπηΝΑCDFGΨΟ480150024368Ι 26342412411739
1852 1881 1912 By::. [Κ L] Leι·t it•" 'syrP 'cop"" geo 2 slav Oήgen•'· '"' 113 ; Cypήan
Optatus Speculum // tωn~ρose after περπερεύεται i'4 " cop"""" // omit Β 33 104
256 365 436 459 Ι Ι 75 Ι 3 ι 9 Ι 573 ι 962 2 ι 27 2464 1422 Ι 596 1598 z 599
11298 11365 it·"' νg syr'"'' cop'"-~'m' arm (eth) geo' Clement Oήgen 1 "' 213 Basil
Gregory-Nyssa Chrysostom Cyήl; Tertullian Ambrosiaster Ambrose Jeromi:
Pelagius Petilianus Augustine
1
5 {Α} άσχημονεί ΝΑ Β C D F G Ψ 048"" 0150 0243 6 33 81 104 256
263 365 424 436 459 1175 (124115921895 αύσχημονεί) 1319 1573 1739
1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Β)'Ζ rκ L] Lect it"'"'' νg syr"·"·po1
cop" "" geo slav Clement Origen"· 1'" Basil Gregory-Nyssa Didymus Macaήus/
Symeon Chrysostom Cyril; TertuJlian Ambrosiaster Ambrose Jerome Pelagius
Petilianus Augustine Speculum // εύσχημονε1 i,46
1

Oήgen

2 i'χω nίiσαν ... μεt,ιστάναι Μι 17.20: 21.21: Mk 11.23 3 ψωμίσω ... μου Μι 6.2 S σiι
Php 2.4 ού λογίζε.ται το κακόν Zch 8.17 6 RΩ 12.9

ζητεί τα έαυτiΊς
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13.7-14.9

χαίρει έπ1. τfl άδικί~, συγχαίρει δε τfΙ άληθεί~· 7 πάντα στέγει,
πάντα πιστεύει, πάντα έλπίζει, πάντα ύπομένει.
8 Ή άγάπη ούδέποτε πίπτει· ε'ίτε δε προφητε'iαι, καταργη

θήσονται· ε'ίτε γλrοσσαι, παύσονται· ε'ίτε γνώσις, καταργη
θήσεται. 9 έκ μέρους γαρ γινώσκομεν κα1. έκ μέρους προ
φητεύομεν· 10 οταν δε ifλθn το τέλειον, το έκ μέρους
καταργηθήσεται. 11 οτε ημην νήπιος, έλάλουν ώς νήπιος,
έφρόνουν ώς νήπιος, έλογιζόμην ώς νήπιος οτε γέγονα άνήρ,
κατήργηκα τα του νηπίου. 12 βλέπομεν γαρ aρτι δι' έσόπτρου
έν αiνίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον· aρτι γινώσκω έκ
μέρους, τότε δε έπιγνώσομαι καθrος και έπεγνώσθην. 13 νυν1.
δε μένει πίστις, έλπίς, άγάπη, τα τρία ταυτα· μείζων δε τούτων
η άγάπη.
Tongues and Prophecy

14

Διώκετε την άγάπην, ζηλουτε δf: τα πνευματικά, μάλλον δε

'ίνα προφητεύητε. 2 ό γαρ λαλων γλώσστ~ ούκ άνθρώποις λαλε\
άλλα θεψ ούδε1.ς γαρ άκούει, πνεύματι δε λαλεί μυστήρια· 3 ό
δε προφητεύων άνθρώποις λαλεί οiκοδομην κα1. παράκλησιν κα1.
παραμυθίαν. 4 ό λαλrον γλώσσn έαυτον οίκοδομεί· ό δε προ
φητεύων έκκλησίαν οiκοδομεϊ 5 θέλω δε πάντας ύμάς λαλείν
γλώσσαις, μάλλον δε 'ίνα προφητεύητε· μείζων δε ό προφητεύων
η ό λαλrον γλώσσαις έκτος εί μη διερμηνεύη, ϊνα ή έκκλησία
οίκοδομην λάβη.
6 Νυν δέ, άδελφοί, έαν ifλθω προς ύμάς γλώσσαις λαλrον, τί
ύμάς ώφελήσω έαν μη ύμ"iν λαλήσω Τι έν άποκαλύψει η έν γνώσει
η έν προφητεί~ η [έν] διδαχf!; 7 ομως τα aψυχα φωνην
διδόντα, εϊτε αύλΟς εϊτε κιθάρα, έαν διαστολην το\ς φθόγγοις

μη δφ, πως γνωσθήσεται το αύλούμενον η το κιθαριζόμενον;

8 καt γαρ έαν aδηλον σάλπιγξ φωνην δ<ρ, τίς παρασκευάσεται
είς πόλεμον; 9 οϋτως κα1. ύμείς δια τf\ς γλώσσης έαν μη

7 πάντα στέγει Pr 10.12; Ro 15.1; 1 Pe4.8 πάντα ύπυμένει 1 Cor9.12 12 βλέπομεν ...
αίνίγματι 2Cor 5.7: Jas 1.23 13 νυνί ... έλπίς. άγάπη 1 Th 1.3 μεiζων ... άγάπη 1 Jn 4.16
14.Ι ζηλο'ϋτε ... πνευματικά 1Cor12.31; 14.39 5 μάλλον ... προφητεύητε Nu 11.29

!4.ΙΟ-25
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εϋσημον λόγον δώτε, πώς γνωσθήσεται το λαλούμενον; εσεσθε
γaρ είς άέρα λαλουντες. 10 τοσαυτα εί τύχοι γένη φωνών είσιν

έν κόσμφ κα\. ούδεν aφωνοV"

11 έaν οΖιν μη είδώ την δύναμιν

της φωνης, εσομαι τφ λαλουντι βάρβαρος κα\. ό λαλών έν έμο\
βάρβαρος. 12 οϋτως κα\. ύμε'iς, έπε\. ζηλωταί έστε πνευμάτων,
προς την οίκοδομην της έκκλησίας ζητε'iτε 'ίνα περισσεύητε.
13 διο ό λαλών γλώσσn προσευχέσθω ϊνα διερμηνεύn. 14 έαν
[γaρ] προσεύχωμαι γλώσσn, το πνευμά μου προσεύχεται, ό δe

νους μου aκαρπός έστιν.

15 τί οΖιν έστιν; προσεύξομαι τω

πνεύματι, προσεύξομαι δε κα\. τφ νο·ι· ψαλώ τφ πνεύματι, ψαλ&
δε κα\. τφ νο·ι. 16 έπε\ έaν εύλοΥ!lς [έν] πνεύματι, ό άναπληρrον
τον τόπον του ίδιώτου πώς έρε'i το Άμην έπ\. τfι σfΙ εύχαριστί~;

έπειδη τί λέγεις ούκ οtδεν·

17 συ μεν γαρ καλώς εύχαριστε'iς
18 εύχαριστώ τφ θεφ, πάντων
19 άλλ' έν έκκλησί~ θέλω

άλλ. ό ετερος ούκ οίκοδομε'iται.
ύμών μίiλλον γλώσσαις λαλώ·

πέντε λόγους τφ νοί μου λαλησαι, 'ίνα και aλλους κατηχήσω,
η μυρίους λόγους έν γλώσσn.
20 Άδελφοί, μη παιδία γίνεσθε τα'iς φρεσ\.ν άλλa τfι κακίq.
ν~πιάζετε, _,τα'iς δε φρεσ\ν τέλειοι γίνεσθε. 21 έν τφ νόμφ
γεγραπται οτι

Έν έτερογλώσσοις
και έν χείλεσιν έτέρων
λαλήσω τφ λαφ τούτφ
και ούδ' οϋτως είσακούσονταί μου,
λέγει κύριος. 22 wστε αί γλώσσαι είς σημε'iόν είσιν ού τοίς
πιστεύουσιν άλλa το'iς άπίστοις, ή δε προφητεία ού το'iς άπίστοις

άλλa τοις πιστεύουσιν. 23 Έaν οΖιν συνέλθ-rJ ή έκκλησία ολη
έπ1. το αύτο καl. πάντες λαλώσιν γλώσσαις, είσέλθωσιν δε
ίδιώται η aπιστοι, ούκ έρουσιν οτι μαίνεσθε;

24 έaν δε πάντες

προφητεύωσιν' είσέλθ-rJ δέ τις aπιστος η ίδιώτης, έλέγχεται ύπο
πάντων, άνακρίνεται ύπο πάντων, 25 τa κρυπτa της καρδίας

15 ψαλw τφ πνεύματι Eph 5. 19 20 μή ... φρεσίν Eph 4. 14 ταίς δί: ... γίvεσθε Php 3.15
21 Έv ... είσακυύσονται Js 28.11-12; Οι 28.49 23 Ac 2. 13 24 άvακρίvεται ύπό πάντιιι>t
Jn 16.8
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\4.26-3Κ

αuτοίJ φανερα γίνεται, καί οϋτως πεσrον έπί πρόσωπον προσ
κυνήσει τφ θεφ άπαγγέλλων οτι 'Όντως ό θεος έν ύμ"iν έστιν.
ΑΙΙ

Things

ιο

be Done in Order

26 Τί ο-δν έστιν, άδελφοί; οταν συνέρχησθε, ίfκαστος ψαλμον
εχει, διδαχl~ν εχει, άποκάλυψιν εχει, γλ&σσαν εχει, έρμηνείαν
εχει· πάντα προς οίκοδομl~ν γινέσθω. 27 εϊτε γλώσσn τις

λαλε"i, κατα δύο η το πλε"iστον τρείς καί άνa μέρος, καί εiς
διερμηνευέτω· 28 έαν δε μη
διερμηνευτής, σιγάτω έν έκ

n

κλησί~. έαυτφ δε λαλείτω καί τφ θεφ. 29 προφfiται δε δύο η
τρείς λαλείτωσαν καί οί &λλοι διακρινέτωσαν· 30 έaν δε
&λλφ άποκαλυφθij καθημένφ, ό πρ&τος σιγάτω. 31 δύνασθε
γaρ καθ' ίfνα πάντες προφητεύειν, 'ίνα πάντες μανθάνωσιν καί
πάντες παρακαλ&νται. 32 καί πνεύματα προφητών προφήταις
ύποτάσσεται, 33 ού γάρ έστιν άκαταστασίας ό θεος άλλ'
είρήνης."
Ώς έν πάσαις ταίς έκκλησίαις των άγίωνb 34 1αί γυνα"iκες έν
τα"iς έκκλησίαις σιγάτωσαν· ού γcΧρ έπιτρέπεται αύτα'iς λαλείν,
άλλ' ύποτασσέσθωσαν, καθrος καί ό νόμος λέγει. 35 εί δέ τι
μαθείν θέλουσιν, έν οϊκφ τους iδίους &νδρας έπερωτάτωσαν·
αίσχρον γάρ έστιν γυναικl. λαλε'iν έν έκκλησί~. 1 36 η άφ' ύμ&ν
ό λόγος του θεοί! έξfiλθεν, η εiς ύμaς μόνους κατήντησεν;

37 Εϊ τις δοκε"i προφήτης εiναι η πνευματικός, έπιγινωσκέτω
38 εί δέ τις άγνοε"i,

α γράφω ύμ'iν οτι κυρίου έστl.ν έντολή·

1
34-35 {Β} include verse 34-35 here (wίth mίnor varίant.~) ςp · 123 ~ Α Β Ψ
0150 0243 6 33 81 104 256 263 365 424 436 459 1175 1241 1319 1573
1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L] Lecι it νg syr"·h·P'1
cop"'· "''- ''Υ aπη eth geo slav Oήgen Chrysostom Theodoret; Pelagius // verses
34-35 following 14.40 D F G it"·•·d.f.• vgm' Ambrosiasιer Sedulius-Scottus

46

0

"33 ΝΟ Ρ: TR WH BJ // ν. 33b-35 in parentheses: NRSV 11

h

Ρ: WH BJ

25 Όντως . . . έστιν Js 45.14; Dn 2.47; Zch 8.23; Jn 4.19 26 οταν . . . ί:ρμηνείαν
ICor 11.18: 12.8-10 πάντα ... γινέσθω Eph4.12 29 οί iίλλοι διακρινέτωσαν Ac 17.11;
1Th5.21 34 ά"λλά .. λέγει Gn 3.16; 1Cor11.3; Eph 5.22; 1Tm2.12; Τι 2.5 37 ίi ...
έντολή Ι J11 4.6

14.J<J-15.ιo
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άγνοεϊται 2 • 39 ωστε, άδελφοί [μου], ζηλοl>τε το προφητεύειν
κα\. το λαλεϊν μη κωλύετε γλώσσαις 40 πάντα δε εύσχημόνως
κα\. κατa τάξιν γινέσθω. 3
The

15

Resuπection

of

Chrisι

Γνωρίζω δε ύμϊν, άδελφοί, το ε-Uαyyέλιον ο εύηyyελισάμην

ύμϊν, ο κα\. παρελάβετε, έν φ κα\. έστήκατε, 2 δι' ot και
σ<ί>ζεσθε, τίνι λόγφ ε-Uηyyελισάμην ύμίν εί κατέχετε, έκτος εί
μη είκil έπιστεύσατε. 3 παρέδωκα γaρ ύμίν έν πρώτοις, ο και
παρέλαβον, οτι Χριστος άπέθανεν ύπερ των άμαρτιrον ήμ&ν
κατa τaς γραφaς 4 κα\. οτι έτάφη κα\. οτι έγήγερται τft ήμέρς;: τη

τρίτη κατa τaς γραφaς 5 κα1. οτι ώφθη Κηφq εiτα τοίς δώδεκα·
6 ίfπειτα ώφθη έπάνω πεντακοσίοις άδελφο'iς έφάπαξ, έξ ών οί
πλείονες μένουσιν ίfως &ρτι, τινες δε έκοιμήθησαν· 7 ΕΠειτα
ώφθη Ίακώβφ εiτα τοίς άποστόλοις πaσιν· 8 Ιίσχατον δε
πάντων ώσπερε1. τφ έκτρώματι ώφθη κάμοί. 9 Έγrο γάρ είμι
ό έλάχιστος τ&ν άποστόλων ος ούκ είμ1. ίκανος καλε"iσθαι
άπόστολος, διότι έδίωξα τi~ν έκκλησίαν του θεου· 10 χάριτι
δε θεου είμι ο εiμι, κα1. ή χάρις αύτου ή εiς έμε ού κενi, έγενήθη,
άλλα περισσότερον αύτ&ν πάντων έκοπίασα, ούκ έγrο δε άλλ'
2 38 {Β} άγνοεϊται Ν* Α"ω (F G ήγνοεϊται) 048 0243 6 33 424' 1739 it•·•
cop""· bo. '" Oιigen''2 ' 4 · 1" 415 Didymus Theodore"•; Hilary Ambrose 116 // άγνοεϊτε

D* 11 άγνοείτω ri46 Ν 2 Α' Β D2 Ψ 0150 81 104 256 263 365 424* 436
459 1175 1241 1319 1573 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L]
Lect syr"· 1'·"" 1 arm (eth) geo slav Oιigen•' 214 Chrγsostom // ignorabίrur ίt"·'·• vg
Oιigen 1 "' 115 ; Ambrosiaster Ambrose5 ' 6 Jerome Pelagius Augustine
1
40 {Β} οιnίt ver.re 34-35 here 'J) 46 121 ΝΑ Β Ψ 048 0150 0243 6 33 81 104

256 263 365 424 436459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962
2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Leι·t vg syr<'· 1'· Ρ' 1 cop" ""· '"' ann eth geo slav Oιigen.
Chrγsostom

Theodoret; Pelagius // include verse 34-35 here D F G it'"·•·•· '·• vg'"'
Ambrosiaster Sedulius-Scottus

40 1 Cor 14.33: Col 2.5
15.3 Χριστός ... γραφάς Is 53.8-9 4 έγήγερται ... γραφάς Ps 16.10; Ηο 6.2; Jon Ι.17;
Μι12.40: Ac2.24-32
SόJφθη Κηψςι. Lk24.34 τοίς δώδεκα Μι28.16-17; Mk16.14;
Lk 24.36; Jn 20. 19 7 τοίς άποστόλοις πίiσιv Lk 24.50 8 Ac 9.3-6; 1 Cor 9.1 9 Έγώ ...
άποστόλωv Eph 3.8: 1 Tm 1. 15; Μι 5. 19 έδiωξα ... θεοu Ac 8.3 10 η χάρις ... έγεvήθη
2 Cor 6. 1 περισσότερον ... έκοπiασα 2 Cor 11.5, 23
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χάρις του θεου [ή) συν έμοί 1 •

J 5.Ι Ι-22

11 εtτε ο-Ον έγώ εtτε έκε'iνοι,

σϋτως κηρύσσομεν κα\. οϋτως έπιστεύσατε.
The Re~ι1πection of the Dead

12 Ei δε Χριστος κηρύσσεται οτι έκ νεκρών έγήγερται, πώς
λέγουσιν έν ύμ'iν τινες οτι άνάστασις νεκρών ούκ iίστιν; 13 εί
δε άνάστασις νεκρών ούκ iίστιν, ούδε Χριστος έγήγερται· 14 εί
δε Χριστος ούκ έγήγερται, κενον &ρα [καl] το κήρυγμα ήμών,
κενΤ~ κα\. ή πίστις ύμών 2 • 15 εύρισκόμεθα δε κα\. ψευδομάρ

τυρες του θεου, οτι έμαρτυρήσαμεν κατα του θεου οτι ηγειρεν
τον Χριστόν, ον ούκ ilγειρεν ε1περ &ρα νεκρο\. ούκ έγείρονται.
16 εi γaρ νεκρο\. ούκ έγείρονται, ούδε Χριστος έγήγερται·
17 είδε Χριστος ούκ έγήγερται, ματαία ή πίστις ύμών, iίτι έστε
έν τα'iς άμαρτίαις ύμών, 18 &ρα καt οί κοιμηθέντες έν Χριστφ
άπώλοντο. 19 εi έν τft ζωft ταύτn έν Χριστφ ήλπικότες έσμf:ν
μόνον, έλεεινότεροι πάντων άνθρώπων έσμέν.
20 Νυν1. δε Χριστος έγήγερται έκ νεκρών άπαρχη τών κεκοι
μημένων. 21 έπειδi~ γaρ δι' άνθρώπου θάνατος, κα1. δι' άν
θρώπου άνάστασις νεκρών. 22 rοσπερ γaρ έν τφ Άδaμ πάντες
άποθνf~σκουσιν, οϋτως κα\. έν τφ Χριστφ πάντες ζφοποιηθή-

' 10 {C} ή σύv Ε:μοί Ν' Α 0' Ψ 0150 0270' 33 81 104 256 263 365 424 436
4591175 1241131915731852 188119121962212722002464Byz[KL
Ρ] Lecι syr• 1·h·""' cop"·"''·';"· aπn eth geo slav Origen"· 1"' 219 Ps-Dioπysius Eusebius
Didy1nus' 1' Chrysostom Cyril (Theodoret); Jerome 51' //ή είς Ε:μέ '}) 46 syrhm,
Jerome·' 1' // σύv έμοί Ν* Β Ο* F G 0243 0270* 6 1739 it"· b. d. r '"° vg
Origen'" 719 Didymus41 ' ; Ambrosiaster Pelagius Maximiπus Augustiπe Quodvultdeus EU
2
14 {Β} ύμ&ν ΝΑ 0 2 F G Ψ 0150 027Qc 104 256 263 424 4364591175
1852 1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Leι·ι ίth· "· r. ,. νg syrP· h cop"m" bυ arm
eth geo slaν Irenaeus'" Ps-lgnatius Adamaπtius 1 "' Chrysostom Cyrilm"; Ambrosiaster Gregory-Elvira Rufiπus Pelagius Augustine // ύμ&ν, ίiτι έστΕ: έv ταίς
0

·'

άμαρτίαις ύμ&ν (.1ee 15. 17) 365 1319 1573 // ήμ&ν Β Ο* 0243 0270* 6 33
81 1241 1739 1881 19121147 1170 /422159215931596Ζ1156 it" νg'""

cop'""'·''- "' Marcion""

'"τ'""''"" Adamaπtius''

Cyril-Jerusalem

Epiphaπius

Cyril;

Tenulliaπ Jerome
15 έμαρτυρήσαμεv .. vεκροίΑc 1.22:4.33:5.32 20 Col 1.18 21Gn3.17-19:Ro5.12,18
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23 Εκαστος δε έν τφ ίδίφ τάγμαπ άπαρχη Χριστός,

επειτα οί του Χριστου έν ή1 παρουσίι;ι αύτου, 24 εtτα το τέλος,
οταν παραδιδφ τi~ν βασιλείαν τφ θεφ και πατρί, οταν καταρ
γήqι πaσαν άρχην κα1. πaσαν έξουσίαν κα1. δύναμιν. 25 δε"i

γαρ αύτον βασιλεύειν &.χρι σb θfι πάντας τους έχθρο-Uς ύπο τους
πόδας αύτου. 26 εσχατος έχθρος καταργε"ίται ό θάνατος
27 πάντα γαρ ύπέταξεν ύπο τους πόδας αύτου. οταν δε ε!πτι

οτι πάντα ύποτέτακται, δilλον οτι έκτος του ύποτάξαντος αύτφ
τα πάντα. 28 οταν δε ύποταή] αύτφ τα πάντα, τότε [κα1.] αύτος
ό υίος ύποταγήσεται τφ ύποτάξαντι αύτφ τα πάντα, 'ίνα η ό θεος

[τa] πάντα έν πaσι ν.
29 Έπε1. τί ποιήσουσιν οί βαπτιζόμενοι ύπερ τ&ν νεκρ&ν; εί
ολως νεκρο1. ούκ έγείρονται, τί κα1. βαπτίζονται ύπερ αύτ&ν;
τί κα1. ήμε"iς κινδυνεύομεν πaσαν rοραν; 31 καθ' ήμέραν
άποθνf~σκω, νii τi~ν ύμετέραν καύχησιν, [άδελφοί,] 3 -ilν εχω έν
Χριστφ Ίησου τφ κυρίφ ήμ&ν. 32 εί κατα &.νθρωπον έθηριο
μάχησα έν Έφέσφ, τί μοι το οφελος;• εί νεκρο1. ούκ έγείρονται,b
Φάγωμεν καt πίωμεν,
αϋριον γaρ άποθνiJσκομεν.
33 μη πλανaσθε·
Φθείρουσιν ηθη χρηστα όμιλίαι κακαί.
34 έκνήψατε δικαίως κα1. μη άμαρτάνετε, άγvωσίαν γαρ θεου
τινες εχουσιν, προς έντροπi~ν ύμ'iν λαλ&.

30

3 31 {C} άδελφοί, ΝΑ Β Κ Ρ 0150 33 81 104 256 263 365 436 459 1175
1241 1319 1573 1912 1962 2127 2464 Ι 596 ίι~-' vg syι<•Ι (hJ. ''1(cop'"- 00· ''Υ) ann
(eth) slav Marcion"< •0 Α"''"'"""' Oήgen 113 Cyήl; Augustine // oιnit <,\)46 D F G Ψ
075 0243 6 424 1739 1852 1881 2200 Byz [L] Lect ίtb.dr.~.o geo Oήgen 213
Chrysostom Theodoret; Ambrosiaster Pelagius Julian-Eclanum

• 32 ΝΟ C: TR 11

h

Quesιion: TR

24 nαραδιδφ . . . nατρί Dn 2.44
25 Ps 1 \0.1; Μι 22.44
23 1 Th 4.16; Re 20.5
26 Re 20.14; 21.4 27 πάντα ... αύτοί> Ps 8.6 30 Ro 8.36 31 καθ' ήμέραv άποθv(Ισκω
2Cor4.IO-ll 32 Φάγωμrν ... άποθν(Ισκομεν Is22.13; 56.12; Lk 12.19-20 33 Menander,
Tlwis (218) 34 έκνήψατε δικαίως Ro 13.11; Eph 5.14 άγvωσίαν ... eχουσιν Ac 26.8 πρός ...
λαλii:ι 1Cor6.5
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Resuπection

15.35-47

Body

Άλλ' έρεί τις, Π&ς έγείρονται οί νεκροί; ποίφ δf: σώματι
rpχονται; 36 aφρων, συ ο σπείρεις, ού ζφοποιείται έfχ.ν μη
άποθάνη· 37 καl. ο σπείρεις, ού το σ&μα το γενησόμενον

35

σπείρεις άλλα γυμνον κόκκον εί τύχοι σίτου η τινος τ&ν
λοιπ&ν· 38 ό δf: θεος δίδωσιν αύτ<ρ σώμα καθώς ήθέλησεν,
καl. έκάστφ των σπερμάτων ϊδιον σώμα. 39 ού πί'χσα σaρξ ή
αύτΤ~ σfχ.ρξ άλλ' aλλη μf:ν άνθρώπων' aλλη δε σfχ.ρξ κτηνών'
&λλη δf: σaρξ πτηνών, aλλη δf: ίχθύων. 40 καl. σώματα
έπουράνια, καl. σώματα έπίγεια· άλλ' έτέρα μf:ν ή των έπου
pανίων δόξα, έτέρα δf: ή των έπιγείων. 41 aλλη δόξα ήλίου,
καl. aλλη δόξα σελήνης, καl. aλλη δόξα άστέρων· άστi,ρ γaρ
άστέρος διαφέρει έν δόξη.
42 Οϋτως καl. ή άνάστασις των νεκρών. σπείρεται έν φθορ(!.,
έγείρεται έν άφθαρσίι;ι· 43 σπείρεται έν άτιμίςι, έγείρεται έν
δόξη· σπείρεται έν άσθενείςι, έγείρεται έν δυνάμει· 44 σπεί
ρεται σώμα ψυχικόν, έγείρεται σώμα πνευματικόν. εί ίfστιν
σώμα ψυχικόν, ίfστιν κα\ πνευματικόν. 45 οϋτως καl. γέγρα
πται, 'Εγένετο ό πρώτος ίiν-θρωποι; Άδfχ.μ είι; ψυχι)ν ζrοσαν,
ό ίfσχατος Άδfχ.μ είς πνεύμα ζφοποιοίJν. 46 άλλ' ού πρώτον
το πνευματικον άλλα το ψυχικόν, επειτα το πνευματικόν. 47 ό
πρώτος aνθρωπος έκ γίΊς χοϊκός, ό δεύτερος aνθρωπος4 έξ

' 47

{Α} iiνθρωπος Κ* Β

C D* F G Ο 150 0243 6 33 424' 1175 1739* it"· b. d.

'-"° vg cop'"1· 00 eth Hippolytus Origen•' 112· 1" Peter-Alexandria Adarnantius
Athanasius Marcellus Gregory-Nazianzus (Gregory-Nyssa) (Epiphanius) (Cyril418) (Hesychius1") Theodoret 1 π; Terτullian Cyprian Arnbrosiaster Hilary (Zeno)
Priscillian (Pacian) Gregory-Elvira Arnbrose Jerorne Pelagius Quodvultdeus PsYigilius // ό κύριος 1912 (2200 omίt ό δεύτερος) Marcion"' ιoTon"1Ιion""dAdo~""' //
iiνθρωπος ό κύριος Κ 2 Α D' Ψ 075 81 104 256 263 365 424* 436 459 1241
J319 1573 1739' 1852 1881 1962 2127 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect syr"·h.pcl arrn
geo 2 slav Origen•• 112 Basil Chrysostorn Cyril 418 Theodoretli2 John-Darnascus;
Maxirninus // &νθρωπος πνευματικός 'J)46 (geo 1)
36

Jπ

12.24 38 Gn 1.1 1 43 Php 3.20-21 45 Έγένετο ... ζώσαν Gn 2. 7
47 ό πpιοτος ... χοϊκός Gπ 2.7

ζφοποιοuν Jπ 6.63: 2 Cor 3.6. 17

ό eσχατος

...
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ούρανου. 48 οlος ό χοϊκός, τοιο\ιτοι καί οί χοϊκοί, καί οlος ό
έπουράνιος, τοιούτοι καί οί έπουράνιοι· 49 καί καθώς έφορέ
σαμεν τΤ~ν είκόνα του χοϊκού, φορέσομεν 5 καl. τΤ~ν είκόνα του
'
'
επουρανιου.

50 Τούτο δέ φημι, άδελφοί, οτι σaρξ καl. αtμα βασιλείαν
θεού κληρονομησαι ού δύναται ούδΕ: ή φθορa τΤ~ν άφθαρσίαν
κληρονομε'\.

51 ίδοi.> μυστήριον ύμiν λέγω· πάντες ού κοιμη
θησόμεθα, πάντες δΕ: άλλαγησόμεθα 6 , 52 έν άτόμφ, έν pιπfι
όφθαλμού, έν τn έσχάτn σάλπιγγι· σαλπίσει γaρ καί οί νεκροί
έγερθήσονται &φθαρτοι καl. ήμεiς άλλαγησόμεθα. 53 δει γaρ
το φθαρτον τούτο ένδύσασθαι άφθαρσίαν καl. το θνητον τούτο
ένδύσασθαι άθανασίαν. 54 οταν δΕ: το φθαρτον τούτο ένδύ-

5 49 {8} φορέσομεν 8 Ι 0150 6 1852"" 1881 /60 /617/938/136411365
1441 cop~ eth Gregory-Naziaπzus Didymus Didymus'"h 112 Cyril 6111 // φορέ
σωμεν ~ Κ Α C D F G Ψ 075 0243 33 81 104 256 263 365 424 436 459
1175 1241 1319 1573 1739 1912 1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect
Ι

46

it"· b, d. r. ,, υ vg cop"" Marcion"' '0Τ'""' 1 '"0 Irenaeus 1" Clemeπt Origen•'· 1" Methodius
Gregory-Nyssa Didymus'"b 112 Macarius/Symeoπ Epiphanius
Chrysostom Cyril 5111 Hesychius; Terιullian Cypriaπ Ambrosiaster Hilary Zeno
Paciaπ Priscillian Gregory-Elvira Ambrose Jerome Pelagius Augustiπe Quodvultdeus
6 51 {Α} ού κοιμηθησόμεθα, πάντες δf: άλλαγησόμεθα 8 D 2 Ψ 048 075
Ps-Athaπasius

0150 0243' 6 81 104 256 263 365 424 436 459 1175 1319 1573 Ι 852
1881 1912 1962 2127 2200 2464 B_vz. [Κ L Ρ] Lect syr" h cop"· 00 etb
geo 2 slaν (Origenω) (Adamantius) (Titus-Bostra) (mssoc' '° 0 '"''""') Chrysostom

(Cyril 112 ) Theodoret Theodore-Heraclea Acacius-Caesarea Greek mss'"·'01'"""'
Ps-Jerome mss'" '"Μ'""' 11 ού κοιμηθησόμεθα, ού πάντες δέ άλλαγησόμεθα
~ 46 Α' Adamantius 0"' // κοιμηθησόμεθα, ού πάντες δf: άλλα-yησόμεθα Κ (Α*
oίfor ού) C F G 0243* 33 1241 1739 ίι 1 '"'·• arm geo 1 Origen•' 112 · 1"' Didymus
Cyril 112 ; Acacius-Caesarea'"''· 10 1'"''"' J erome mss"' "'Jommo "'" Αυgυ"i"' // άναστησόμε
θα, ού πάντες δf: άλλαγησόμεθα D* it"·h.J.f"'.< 01 νg Marcion"' •nΑ<Ι=οηιi.,ι-;
Terιulliaπ Ambrosiaster Hilary Gregory-Elνira Ambrose Rufiπus Pelagius
Augustiπe Quodvultdeus Speculum // 1ωιμηθησόμεθα, πάντες δf: άλλαγησό
μεί!α / 1443
49 έφορέσαμεν ... χοϊκού Gn 5.3 50 1Cor6.13 51-52 πάντες
1 Th 4.15-17 52 σαλπίσει ... έγερθήσονται Μι 24.31 53 2 Cor 5.4

άλλαγησόμεθα
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15.55-58

σηται άφθαρσίαν και το θνητον το\Jτο ένδύσηται άθανασίαν7,
τότε γενήσεται ό λόγος ό γεγραμμένος,
Κατεπό1'η ό -θάνατος είς νiκος.
55 ποϋ σου, -θάνατε, το νiκος;
ΠΟίJ σου, ί}άνατε, το κέντpον; 8
56 το δf. κέντρον του θανάτου ή άμαρτία, ή δf. δύναμις τfiς
άμαρτίας ό νόμος 57 τφ δf. θεφ χάρις τφ διδόντι ήμiν το νiκος
διa τοί> κυρίου ήμ&ν Ίησου Χριστου. 58 'Ώστε, aδελφοί μου
άγαπητοί, έδραiοι γίνεσθε, aμετακίνητοι, περισσεύοντες έν τφ

7

54 {Β} οταν δέ το φθαρτον τούτο ένδύσηται άφθαρσίαν καί το θνητον

τούτο ένδύσηται άθανασίαν (Ν 2 τi]ν άθανασίαν) Β C2'id (C* illegible) D Ψ
075 0150 (33 τi]ν άφθαρσίαν ... τi]ν άθανασίαν) 81 104 263 424 436 459

(1241 ένδύσεισθαι twice)
άφθαρσίαν) 2464 Byz [Κ

1319 1573 1739' 1881 1962 (2127 άθανασίανfσr
L Ρ] Lect (11439 ένδύσασθαι ιwice) it" syri' h geo 2
slaν Origen"· 1" 112 Athanasius Chrysostom; Jerome2' 1 Augustine 17119 Cassiodorus //
ο ταν δέ το θνητον τούτο ένδύσηται άθανασίαν 1})46 (Ν* 088'id 1912 τi]ν
άθανασίαν) 0121 0243 1175 1739* 1852 2200 it"·h 0 νg cop""""" eth
(Marcion"'· '" Ep;ph ..ni"') lrenaeus 1" Origen1"' 112 ; Ambrosiasteι· Hilary Gaudentius
Pelagius Augustine 1119 // οταν δέ το θνητον τούτο ένδύσηται τi~ν άθανασίαν
καί το φθαρτον τούτο ένδύσηται άφθαρσίαν Α νg'"" cσp~"'' arm geo 1 Tertullian
Ambrose Jerome 1'1 Augustine 1119 // omit (bγ hoιnoiote/euιon?) F G 6 365 1895*
ίt 1 ·· ~ cop~-m~

'55 {Β} νίκος; ποu σου, θάνατε, το κέντρον; <i) 46 Β 088 νε\κος) Ν* C
1739* it 1•<>.b νg (νg'"") cop"·'"°' Marcion"" "'τ'""""" lrenaeus1" 112 Oήgen"' 114 Eusebius112; Hegemonius Ambrose Gaudentius (Jerome) Augustine 1716 ' r 42163 Ι Fulgentius // νίκoς; που σου, (;ίδη, το κέντρον; 012101500243 33 81 1175 1241
1739' 1912 2464 arm slaν Origen'' 1 ' 2 ·ω" Athanasius 112 Cyril-Jerusalem Didymus""' Cyril 114 Proclus 112 // ν\κος; ποu σου, qδη, το ν\κος 1319 1962 2200 11
κέντρον; που σου, θάνατε. το νίκος (Ο* νείκος) (0 2 σιnίι θάνατε) F G 424'
it'1·1· '-" Irenaeus 1"' 1'2 Origen 1" 112 Eusebius 112 ; (Tertullian) (Cyprian) Priscillian
Chromatius Julian-Eclanum (Ambrosiaster) (Hilary) (Augustine416·1) //κέντρον;
ποu σου, qδη, το ν!κος; Ν 2 Ν Ψ 075 6 104 263 365 424* 436 459 1573 1852
(188 Ι ωnίι τό) 2127 Byz [Κ L Ρ] Lect syi'' 1h eth geo Oήgen" 1 '2 Ps-GregoryThaumaturgus Athanasius 1'2 Ps-Athanasius Gregory-Nyssa Epiphanius Chrysostom Proclus 112 //κέντρον; Α*
54 Κατεπόί}η ... νίκος ls 25.8
Rο6.Ι4

55 Ηο 13.14 56 το δέ .. άμαρτία Ro 7.13 η δέ ... νόμος

16.1-12
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Εργφ του κυρίου πάντοτε. εiδότες Οτι ό κόπος ύμ&ν ουκ Εστιν
' ,
'
κενος εν κυριφ.
The Contribution for the Saints

16

Περι δε της λογείας της είς τους άγίους iόσπερ διέταξα ταiς

έκκλησίαις της Γαλατίας, οϋτως και ύμεiς ποιήσατε. 2 κατ(χ
μίαν σαββάτου eκαστος ύμων παρ, έαυτφ τι θέτω θησαυρίζων ο

τι έaν εύοδ&ται, ϊνα μη οταν ελθω τότε λογείαι γίνωνται.

3

οταν δε παραγένωμαι, οϋς έaν δοκιμάσητε; δι, έπιστολωνb

τούτους πέμψω άπενεγκείν τi~ν χάριν ύμων είς 'Ιερουσαλήμ·

4 έaν δε aξιον Τι του κάμε πορεύεσθαι, συν έμοl πορεύσονται.
Plans for Travel

5 Έλεύσομαι δε προς ύμaς οταν Μακεδονίαν διέλθω· Μα
κεδονίαν γaρ διέρχομαι, 6 προς ύμaς δε τυχον παραμενω η και
παραχειμάσω, ϊνα ύμε'iς με προπέμψητε

oi>

έaν πορεύωμαι.

7 ού θέλω γaρ ύμaς aρτι έν παρόδφ iδείν, έλπίζω γaρ χρόνον
τινa έπιμεiναι προς ύμας έaν ό κύριος έπιτρέψn. 8 έπιμενω δe
έν Έφέσφ eως της πεντηκοστής 9 θύρα γάρ μοι άνέφγεν
μεγάλη κα\. ένεργής, κα\. άντικείμενοι πολλοί.
10 Έaν δε ελθη Τιμόθεος, βλέπετε, 'ίνα άφόβως γένηται προς
ύμας το γaρ εργον κυρίου έργάζεται ώς κάγώ· 11 μή τις οi>ν
αύτον έξουθενήσn. προπέμψατε δε αύτον έν είρήνη, 'ίνα Ελθη
πρός με· έκδέχομαι γaρ αύτον μετa των άδελφων.
12 Περ\. δε Άπολλω του άδελφου, πολλa παρεκάλεσα αύτόν;

'ίνα ελθη προς ύμaς μετa των άδελφων· καl πάντως ούκ 1ιν
θέλημα ϊνα νυν ελί}η· έλεύσεται δε οταν εύκαιρήσn.

'3 ΝΟ C: TR WH NRSν 11 "C: WH NRSν

58 ό κόπος ... κυρίφ 2Chr 15.7; Re 14.13
16.1 Περί ... άγίους Ac 11.29; Ro 15.25-26; 2Cor 8.9; Ga 2.10 2 κατά μίαν σαββάτοv
Ac 20.7 5 Μακεδονίαν γάρ διέρχομαι Ac 19.21 6 Ro 15.24; Τι 3.12 7 έάν ... έπιτρέΨΤΙ
Ac 18.21 8 Ac 19.1, 10 τiiς πεντηκοστiiς Lν 23.15-21; Dt 16.9-11 9 θύρα ... ένεργής
Ac 19.8-10; 2Cor 2.12: Col 4.3: Re 3.8 10 Έάν ... Τιμόθεος 1Cor4.17 τύ γάρ ... έργάζεται
Php 2.20 11 μή ... έξουθενήση 1 Tm 4.12 12 Άπολλϊον Ac 18.24; 1 Cor 1.12; 3.5-6
Ι
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16.13-24

Final Request and Greetings

13
σθε.

Γ ρηγορε'iτε, στήκετε εν τfl πίστει, άνδρίζεσθε, κραταιοίι

14 πάντα ύμ&ν εν άγάπn γινέσθω.

15 Παρακαλ& δε ύμίiς, άδελφοί· οϊδατε τi~ν οίκίαν Στεφανίi,
οτι εστlν άπαρχf~ της Άχα"ίας καl είς διακονίαν το'iς άγίοις
εταξαν έαυτούς 16 'ίνα καt ύμε'iς ύποτάσσησθε το'iς τοιούτοις
κα\ παντl. τφ συνεργοίιντι κα\ κοπι&ντι. 17 χαίρω δε έπl. τfl
παρουσίςι Στεφανίi κα1. Φορτουνάτου κα1. Άχαϊκοίι, οτι το

ύμέτερον ύστέρημα ο{Jτοι άνεπλήρωσαν· 18 άνέπαυσαν γaρ
το εμον πνεύμα κα1. το ύμ&ν. έπιγινώσκετε ο-Ον τους τοιούτους.

19 Άσπάζονται ύμίiς αί εκκλησίαι τflς Άσίας. άσπάζεται
ύμίiς εν κ:υρίφ πολλλ Άκύλας καl. Πρίσκ:α συν τn κατ' οίκον
αύτ&ν έκκλησίςι. 20 άσπάζονται ύμίiς οί άδελφο1. πάντες.
Άσπάσασθε άλλήλους εν φιλήματι άγίφ.
21 Ό άσπασμος τfl εμn χειρl. Παύλου. 22 εϊ τις ού φιλε'i τον
κύριον, flτω άνάθεμα. Μαρανα θα.c 23 ή χάρις τοίι κυρίου
Ίησοίι μεθ' ύμ&ν. 24 ή άγάπη μου μετa πάντων ύμ&ν εν
Χριστφ Ίησοίι. 1

'24 {Β} ΊησοiJ. Β F 0121 0243 33 1881 2200 itb.r.,, νg"'~ syr" cop'"·"'''"'
Ambrosiaster // ΊησοiJ. άμήν. !\ Α C D Ψ 0150 6 104 256 263 365 424 436
459 1175 1319 1573 1739' (1739*
Βγ: [Κ

L

Ρ]

οmίι ΊησοiJ)

1852 1912 1962 2127 2464

Lect it"·"·" vg syi"· 1•'" cop"" arrn eth geo slav Chrysostom; Pelagius

NIV // ΊησοiJ τψ κυρίιρ ήμ&ν. άμήν. 159211 άμήν. but omίt έν Χριστψ ΊησοiJ
075 (81 omit άμήν, ιοο) 1241 (1597) 1598 1895 11356 11977 // ΊησοiJ.
γενεθήτω γενεθήτω. G
' 22
13

Μαραν αθα

(The Lord comes):

άνδρίζεσθε, κραταιο\ισθε

NRSν""

BJ NBSm'

Ps 31.24; Eph 6.10

15

ΤΟΒ'"' 11

as

texι:

BJm, BTI'"'

τήν οίκίαν Στεφανίχ

1Cor\.16

άπαρχi] τfις Άχα'ίας Ro 16.5 18 έπιγινώσκετε ... τοιούτους Php 2.29; 1Th5.12 19 Άκύλας
καί Πρίσκα Ac 18.2, 18. 26; Ro 16.3 τft κατ" ... έκκλησίςι Ro 16.5 20 Άσπάσασθε ... άγίφ
Ro 16.16; 2Cor 13.12; 1Pe5.14 21Col4.18; 2Th 3.17 22 εϊ ... άνάθεμα Ga 1.8, 9
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1

Παί'Jλος άπόστολος Χριστοί) Ίησου διa θελήματος θεοί'> καl

Τιμόθεος ό άδελφος τft έκκλησίςι του θεοί'> ήΊ οϋσyι έν Κορίνθφ

συν τοίς άγίοις πcχσιν τοίς ο{Jσιν έν ολn ήΊ Άχα.ίςι, 2 χάρις ύμ'iν
καl είρήνη άπο θεοί'> πατρος ήμών κα1. κυρίου Ίησου Χριστοί'>.
Paul's Thanksgiving

aΓter

Affliction

3 Εύλογητος ό θεος κα1. πατl,ρ του κυρίου ημων Ίησου
Χριστοί'>, ό πατi~ρ τών οiκτιρμών κα1. θεος πάσης παρακλή
σεως, 4 ό παρακαλών ήμας έπ1. πάσn τft θλίψει ήμών είς το
δύνασθαι ήμας παρακαλείν τους έν πάσn θλίψει διa τfις
παρακλήσεως ής παρακαλούμεθα αύτοl ύπο του θεου.

5 οτι

καθώς περισσεύει τa παθήματα του Χριστοί'> εiς ήμcχς, οϋτως δια
του Χριστοί'> περισσεύει κα1. ή παράκλησις ήμών. 6 εϊτε δε
θλιβόμεθα, ύπ(ρ της ύμών παρακλήσεως καl σωτηρίας εϊτε
παρακαλούμεθα, ύπερ της ύμών παρακλήσεως τfις ένεργουμέ

νης έν ύπομονn τών αύτών παθημάτων ώv καl. ήμεϊς πάσχομεν.

7 κα1. ή έλπl.ς ήμών βεβαία ύπ(ρ ύμών εiδότες 1 οτι ώς κοινωνοί
έστε τών παθημάτων, οϋτως καl. της παρακλήσεως.
1
6-7 {Α} παρακλήσεως καί σωτηρίας εϊτε παρακαλούμεθα, υπερ τijς
ύμ&ν παρακλήσεως τi\ς ένεργουμένης έν ύπομονft των αύτων παθημάτων

Jiν καί ήμε'ίς πάσχομεν. 7 καί ή έλπίς ήμ&ν βεβαία ύπf:ρ ύμ&ν είδότες
46
2127 omit ών ... παθημάτων νs. 7 b)· hoιιιoioteleuton) Ν Α C Ψ Ο 121 0243
(6 αύτου for αύτών) ι 04 256"" 365 436 459 ( ι 319 ήμ&ν εiδότες) 1573 1739
188 ι ( ι 969 εϊτε δέ ) 2464 (1596 εϊτε δέ) (1884 αύτου for αύτων and ήμών
()..\

είδότες) it'" '"' νg''"· ""-''

(syr") cop"'·""

(aπn)

(eth) Ambrosiaster Jerome';• //

παρακλήσεως τiΊς ένεργουμένης έν ύπομονft τών αύτών παθημάτων ών καί
ήμε\ς πάσχομεν καί ή έλπίς ύμ&ν βεβαία ύπf:ρ ύμών εϊτε παρακαλούμεθα
ύπ€ρ τίjς ύμών παρακλήσεως κα! σωτηρίας είδότες Β (33 έλπίς ήμών ... εί'τε

ο-δν ... ήμών παρακλήσεως)// παρακλήσεως τiΊς ένεργουμένης έν ύπομονίl
τών αύτών παθημάτων ών καί ήμε\ς πάσχομεν καί ή έλπίς ήμών βεβαία ύπf:ρ
1 Πα\ιλος ... θεο\ι 1Cor1.1 2 Ro 1.7: 1Cor1.3 3 Εύλογητος ... Χριστο\ι Eph 1.3;
1Pe1.3 θεός πάσης παρακλήσεως Ro 15.5 5 Ps 34.19: 94.19 6 2Cor4.15, 17
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1.8-11

8 Ού γaρ θέλομεν ύμaς αγvοείν. αδελφοί, ύπερ της θλίψεως
ήμ&ν τflς γενομένης έν ή1 Άσίι;ι, οτι καθ' ύπερβολΤ,ν ύπερ
δύναμιν έβαρήθημεν ωστε έξαπορηίlηναι ήμaς και του ζην·
9 άλλ' αύτοι έν έαυτοίς το απόκριμα του θανάτου έσχήκαμεν'
'ίνα μη πεποιθότες ώμεν έφ · έαυτοίς άλλ' έπι τφ θεφ τφ έγείροντι
τους νεκρούς 10 ος έκ τηλικούτου θανάτου 2 έρρύσατο ήμaς
και pύσεται3, είς ον ήλπίκαμεν [οτι] και ετι 4 pύσεται, 11 συν
υπουργούντων και ύμ&ν ύπερ ήμών ή1 δεήσει, ϊνα έκ πολλ&ν

ύμών είδότες

81 263 (1175

έλπ\ς ύμών and ύπερ ήμών )

2200 Eusebius //

παρακλήσεως κα\ σωτηρίας τής ένεργουμένης έν ύπομον1J τ&ν αύτ&ν

παθημάτων rον καί ήμεlς πάσχομεν καί ή έλπίς ήμων βεβαία ύπf:ρ ύμών
εΪτε παρακαλούμεθα ύπf:ρ τ!iς ύμών παρακλήσεως καί σωτηρίας είδότες D (F
σωτηρίας καί παρακλήσεως and οmίι second καί σωτηρίας) (0150
onιit είδότες) 0209 424 ( 1241 έλπίς ύμών) 1852 ( 1912 ύπf:ρ ήμ&ν and
ιι·anspose.~ εϊτε ... παρακλήσεως without καί σωτηρίας ιο the end of verse 7)

G) (075

B.1·z [(Κ omit αύτών) L] Lect (wίth mίnοι· ναrίαιιts) iι~-•d.r, (syr") geo slaν
Chrysostom
2 10 {Β} τηλικούτου θανάτου ΝΑ Β C D F G Ψ 075 0121 0150 0209';d

0243 6 33 81 !04 256 263 365 424 436 459 1175 1241 1319 1573 1739"'
1881 1912 1962 2127 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect (it•"') cop"'·"' ann eth geo slaν
Clement Basil Didymus Chrysostom 112 // τηλικούτων θανάτων ~) 46 1739''
(1852 θανάτου {5·ίι}) 2200 i~·"' syrr·• Origen•'· 1" Basilm' Chrysostom 112 Theodoret1'm; Ambrosiaster Jerome Augustine GNB ΤΟΒ ΒΤΙ? // tantis perίcu/is it"· b.
fl:\Ι.(ι\ '-J.(g\ r-).(1

vg Pelagius

' 10 {Β} καί pύσεται 1..\46 Ν Β C Ρ 075 0150 0209'ω 33 81 256 365 1175
1319 1573 1962"' 2127 1598 it' " νgww." cορ~·"' ann geo 1 Origenι,, Athanasius;
Augustine // κα\ pύεται 0 2 F G 0121 0243 6 !04 263 424 436 459 1241 1739
1852 1881 1912 2200 2464 B_vz [Κ L] Lect it' νg' 1 geo 2 slaν Origen'' Basil
Didymus Chrysostom 112 ; Jerome EU // οιnίι Α D* Ψ it'" •.• νgm' syr" eth
Chrysostom 1'2; Ambrosiaster Pelagius
• 10 {C} οτι κα\ [τι ΝΑ C 0 2 Ψ 075 0150 33 81 256"• 263 365 424 436
459 1175 1241 1319 1573 1912 2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect ίι 110J νg
(syrr) cop'"·"" arιn geo slav Origen'" Basil Chrysostom 21'; Augustine // καί i!τι ~ 46
Β D* 0121 0243 1739 1881 (Didymus) REB // καί οτι F G it' (eth) // οτι καί
D 1 6 104 1852 it"· • ' νg'"' syr" Origen'' Chrysostom 11 '; Ambrosiaster Jerome
Pelagius
8 τiiς 1~λίψεως ... Άσίι:χ Ac 19.23: 1 Cor 15.32

10 pύσετα~ ... pύσεται 2 Tm 4. 18
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προσώπων το είς ήμaς χάρισμα διa πολλ&ν εύχαριστηθfι ύπf.ρ
ήμ&ν 5 •
The Postponement of Paul's Visit

12 Ή γaρ καύχησις ημων αϋτη έστίν, το μαρτύριον της
συνειδήσεως ήμων, οτι έν άπλότητι 6 κα\. είλικρινείι;ι του θεου,
[κα\.] ούκ έν σοφίι;ι σαρκικ!Ί άλλ' έν χάριτι θεού, άνεστράφημεν
έν τφ κόσμφ, περισσοτέρως δε προς ύμaς. 13 ού γaρ Cίλλα
γράφομεν ύμ1ν άλλ' η α άναγινώσκετε η κα\. έπιγινώσκετε·
έλπίζω δf: οτι εως τέλους έπιγνώσεσθε, 14 καθώς κα\. έπέγνωτε
ήμaς άπο μέρους, οτι καύχημα ύμων έσμεν καθάπερ κα\. ύμε'iς
ήμ&ν έν τfl ήμέρι;ι του κυρίου [ήμ&ν Γ 'Ιησού.
15 Κα\. ταύτη τfl πεποιθήσει έβουλόμην• πρότερονb προς ύμδ:ς
έλθε1ν, ϊνα δευτέραν χάριν 8 σχΤjτε, 16 κα\. δι' ύμ&ν διελθε'iν
5
11 {Β} ήμ&ν '})46 ' ΝΑ C D* G Ψ 075 0121 0243 6"' 33 81 104 256 263
365 4364591175 1319 1573 1739 1852 1881 1962 2127 2200 2464 Byz!"
[Κ L Ρ] /597 /598 1751 /883/884/1021 11356 11441 /AD it"·bd.r.μ νg
syr"· h cop"""" aπn geo 1 Chrysostom; Ambrosiaster Pelagius 11 ύμ&ν 'Ρ"". Β 0 2 F
Ο 150 424 1241 1912 ByzP' [Κ L Ρ] Lect ίt 0 νg"" geo 2 Seνeήan
6 12 {Β} άπλότητι Ν 2 D F G 075 6 104 263 424* 436 459 1241 1319<
(1319* illegible) 1852 1912 Byz (L] Lect it"·b·'·'·'- 0 νg syr"·" geo 2 slaν
Chrysostom; Ambrosiaster Jerome 112 Pelagius 11 άγιότητι 1})46 Ν* Α Β C Κ Ρ
ψ 0\2101500243 33 81256365 424' 1175 1573 1739 188119622127
2200 2464 l 596 it' cop"'· 00 aπn geo' Clement Origen Didymus; Jerome 112 NIV

REB
7
14 {C} του κυρίου ήμ&ν Ν Β F G Ρ 0\50 0\2102436 33 81 104 256 263
365 436 459 1175 1319 1573 1739 1881 1962 2127 2200 24641422 /592
1596 it"·b·'·•·
νg syr"·•~•ιh• cop"'·"" aπn eth geo 2 slaν Chrysostom; Pelagius
Augustine //του κυρίου ~)•δvid Α C D Ψ 075 424 1241 1852 1912 Byz [Κ L]
Lect ίι' geo 1 Seνerian; Ambrosiaster NIV NRSV ΤΟΒ
8
15 {Β} χάριν Ν* Α C D F G Ψ 075 0\50 0243 6 33 424 1241 1739 1881
1962 2127 2200 Byz [Κ] Lect it"·b"·'·""'' νg syr"·h cop" aπn eth Chrysostom;
0

·'

' 15 C: ΝΙν NRSV REB ΤΟΒ ΒΤΙ DHH 11

b

C: GNB BJ NBS

12 το μαρτύριον ... ήμών He 13.18 έν άπλότητι ... θεοίι 2 Cor 2.17 ούκ ... σαρκικii
ICorl.17 14καύχημα ύμών έσμεν 2Cor5.12 εν ... Ίησοίι Php2.16 16Acl9.21;
1Cor16.5. 6
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1.17-2.4

είς Μακεδονίαν κα1. πάλιν άπο Μακεδονίας έλθε1ν προς ύμ&ς

και ύφ' ύμrον προπεμφθηναι είς Π~ν Ίουδαίαν. 17 τούτο οi)ν
βουλόμενος μήτι aρα τfι έλαφρίςχ έχρησάμην; η α βουλεύομαι
κατa σάρκα βουλεύομαι, ϊνα Tl παρ' έμοt το Ναι ναι κ:αι το 0ϋ
οϋ; 18 πιστος δε ό θεος οτι ό λόγος ήμrον ό προς ύμ&ς ούκ εστιν
Ναι κ:αι Οϋ. 19 ό τού θεού γaρ υίος 'Ιησούς Χριστος ό έν ύμ1ν
δι' ήμrον κηρυχθείς, δι' έμού και Σιλουανού και Τιμοθέου, ούκ:

έγένετο Ναl. καl. 0ϋ άλλα Ναl. έν αύτφ γέγονεν. 20 οσαι γaρ
έπαγγελίαι θεού, έν αύτφ το Ναί· διο και δι' αύτού το Άμην τφ
θεφ προς δόξαν δι' ήμrον. 21 ό δε βεβαιrον ήμ&ς συν ύμιν είς
Χριστον και χρίσας ήμ&ς θεός, 22 ό κ:αl. σφραγισάμενος ήμ&ς
κ:αt δοi~ς τον άρραβrονα του πνεύματος έν ταις καρδίαις ήμrον.
23 'Εγώ δε μάρτυρα τον θεον έπικαλούμαι έπl. Π~ν έμην

ψυχήν, οτι φειδόμενος ύμrον ούκέτι lΊλθον είς Κόρινθον.

24 ούχ οτι κυριεύομεν ύμrον τflς πίστεως άλλα συνεργοί έσμεν

της χαρ&ς ύμrοv- τfι γι':ιρ πίστει έστήκ:ατε.

2

εκ:ρινα γaρ'

έμαυτφ τούτο το μη πάλιν έν λύπη προς ύμας έλθειν. 2 εί
γι':ιρ έγώ λυπrο ύμiiς, κ:αl. τίς ό εύφραίνων με εί μη ό λυπούμενος έξ
έμού; 3 καt Εγραψα τούτο αύτό, 'ίνα μη έλθών λύπην σχrο άφ'
rον εδει με χαίρειν, πεποιθώς έπl. πάντας ύμας οτι ή έμη χαρa
πάντων ύμrον έστιν. 4 έκ: γι':ιρ πολλης θλίψεως κ:αl. συνοχης
καρδίας Εγραψα ύμ1ν διι':ι πολλrον δακρύων, ούχ ϊνα λυπηθητε
aλλι':ι τΤ~ν aγάπην ϊνα γνrοτε fιν Εχω περισσοτέρως είς ύμ&ς.

Ambrosiaster Pelagius //χαράν Ν 2 Β L Ρ 81 104 256 263 365 436 459 1175
1319 1573 1852 1912 2464 1596 cop"" geo slav Theodoret1'"'
' 1 {C} γάρ '})46 Β 0223 0243 33 1175 1739 1881 1962 2200 it' syr"· paι
cop""'"·"" Cassian // δέ ΝΑ C 0 1 F G Ψ 075'"ΡΡ 081 0150 6 81 104 256 263 365

424 436 459 1241 1319 1573 1852 1912 2127 2464 Byz
0
"

νg

oιni

t

[Κ

L Ρ]

Lecι it'""·d.f.

syr" arm slav Chrysostom; Ambrosiaster Pelagius REB LB? //τε D* 11

cop~;ιms.

ooms\

17 ii ... βουλεύομαι 2 Cor 5.16 19 δι. έμοϋ ... Τιμοθέου Ac 18.5 20 δι' αύτοϋ ... ήμiίJν
Re 3.14 21 χρίσας ήμίχς θεός 1 Jn 2.27 22 ό καί σφραγισάμενα; ήμίχς Eph 1.13; 4.30
δοuς ... ήμiίJν Ro8.16; 2Cor5.5; Eph 1.14 23 Έγό> ... ψυχήν Ro 1.9; 2Cor 11.31;
Php 1.8; 1 Th 2.5, 10 24 ούχ ... πίστεως 1 Pe 5.3
2.1 το μή ... έλθείν Ι Cor 4.2 Ι; 2 Cor 12.21 4 έκ ... δακρύων Ac 20.31

2.5-lf>
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Forgi venes.> for the Offender

δέ τις λελύπηκεν, ουκ έμε λελύπηκεν, άλλ' άπο μέρους,
ϊνα μη έπιβαρ&, πάντας ύμaς. 6 ίκανον τφ τοιούτφ ή έπιτιμία

5 Ei

αϋτη η ύπο τ&ν πλειόνων' 7 οοτε τουναντίον μάλλον ύμaς
χαρίσασθαι καl. παρακαλέσαι, μή πως τfl περισσοτέρlϊt λύπyι
καταποθfl ό τοιούτος. 8 διο παρακαλώ ύμaς κυρ&σαι είς
αυτον άγάπην· 9 είς τοί>το γaρ και εγραψα, 'ίνα γν& τi~ν

δοκιμην ύμ&ν, εί 2 είς πάντα ύπήκοοί έστε. 10 φ δέ τι χαρίζε
σθε, κάγώ- και γaρ έγrο ο κεχάρισμαι, εϊ τι κεχάρισμαι, δι. ύμaς
έν προσώπφ Χριστοί>, 11 ϊνα μη πλεονεκτηθ&μεν ύπο του
Σατανά- ού γaρ αύτοί> τa νοήματα άγνοοί>μεν.
Paul's Anxiety and Relief

12 Έλθrον δε είς την Τρφάδα είς το ευαγγέλιον τοί> Χριστου
και θύρας μοι άνεφγμένης έν κυρίφ, 13 ούκ εσχηκα aνεσιν τφ
πνεύματί μου τίρ μη εύρε'iν με Τίτον τον άδελφόν μου, άλλ'
άποταξάμενος αυτο'iς έξfιλθον είς Μακεδονίαν.
14 τφ δε θείρ χάρις τφ πάντοτε θριαμβεύοντι ήμaς έν τφ
Χριστφ και τi~ν όσμην τfις γνώσεως αύτοί> φανεροί>ντι δι' ήμ&ν
έν παντι τόπφ- 15 οτι Χριστου ευωδία έσμεν τφ θείρ έν το'iς
σφζομένοις και έν το'iς άπολλυμένοις, 16 οίς μεν όσμη έκ
θανάτου είς θάνατον' οίς δε όσμη έκ ζωf~ς είς ζωήν. και προς

2 9 {Α} εί Ν C D F G Ψ 075'"Pr 08101500243 6 81 104 256 263 365 424
459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464Byz

[Κ L Ρ] Lect it"·d·'·'-"·' νg syr"·"·"'' cop"" ann eth geo slaν Chrysostom;
Ambrosiaster Pacian Pelagius Augustine Speculum // "[i Α Β 33 1 1154 (it")
(Tertullian) // οmίι '}.'>" 436

5 1Cor5.I 9 εί ... ίιπήκσσί έστε 2Cor7.15: ΙΟ.6 11 "ίνα ... Σαταvii Lk22.31
12 θύρας ... ιcυρίφ Ac 14.27: 1 Cor 16.9: Col 4.3: Re 3.8 13 άπσταξάμεvος ... Μακεδοvίαν
Ac 20. Ι 15 τοiς σφζομένοις .. άπολλυμένοις 1 Cor 1.18 16 ο\ς μi:ν ... ζωήν Lk 2.34
πρός .. Ίκανός 2 Cor 3.5-6
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ταυτα τίς ίκανός; 17 ού γάρ έσμεν ώς οί πολλο\ 3 καπηλεύοντες
τον λόγον του θεου, άλλ' ώς έξ είλικρινείας, άλλ' ώς έκ θεου
κατέναντι θεου έν Χριστιfι λαλο\Jμεν.
Ministers of

3

ιhe

New Covenant

Άρχόμεθα πάλιν έαυτοi.ις συνιστάνειν; η μη χρ'fιζομεν rος
2 ή έπι

τινες συστατικΟ:ιν έπιστολΟ:ιν προς ύμίiς η έξ ύμΟ:ιν;

στολΤ~ ήμΟ:ιν ύμε\ς έστε, έγγεγραμμένη έν ταtς καρδίαις ήμΟ:ιν 1,
γ1νωσκομένη και άναγ1νωσκομένη ύπο πάντων άνθρώπων,
3 φανερούμενοι οτι έστε έπιστολf~ Χριστου διακονηθεtσα ύφ'
ήμΟ:ιν, έγγεγραμμένη ού μέλανι άλλa πνεύματι θεου ζ&ντος, ούκ
έν πλαξιν λιθίναις άλλ' έν πλαξ\ν καρδία~ς σαρκίναις 2 •
4 Πεποίθησιν δε τοιαύτην εχομεν διa του Χριστου προς τον
θεόν. 5 ούχ οτι άφ' έαυτΟ:ιν ίκανοί έσμεν λογίσασθαί τι ώς έξ
έαυτΟ:ιν' άλλ' ή ίκανότης ήμΟ:ιν έκτου θεου, 6 ος και ίκάνωσεν

'17 {Β} πολλοί ΝΑ Β C Ψ 075"100 0150 0243 33 81 104 256 263 365 424
4364591175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2464 Byz
[Κ Ρ] / 422 1592 1884 it" ""· r ''' '1." vg cop~ "" eth geo slav Irenaeus•' '" Basil
Didymus Severian; Ambrosiaster Jerome Pelagius //λοιποί '}.\46 D F G L 6 2200
Lecr it'"' syrP·" arm Chrysostom Theodoret""'
'2 {Α} ήμiίJν '}.\ 46 Α Β C D F G Ψ 075'"ΡΡ 01500243681 104 256 263 365
424 459 1241 1319 1573 1739 1859 1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lecr
it·" "·"·'·"° vg syrP·" cop''·"'' arm eth geo slaν Chrysostom Cyril; Ambrosiaster
Jerome Pelagius // ύμiiJv Ν 33 436 1175 1881 1912 l 593 1 1441 BJ

2
3 {Α} πλαξίν καρδίαις σαρκίναις ΝΑ Β C D G 075'11 ΡΡ 0150 6 33 81 104
256 263 365 424 459 1175 1241 1319 1573 1852 1881 1912 1962 2127
2464 Byz [Κ L Ρ] Lecr (syr") Origen Eusebius"'" Didymus (Macarius/Symeon)
(Severian) // πλαξίν καρδίας σαρκίναις F Ψ (436 σαρκίνης) it"·"·d.f.g.o vg

(syrP""'') (cop"· 00 ) arm (eth) geo (slav) Marcion'" 1"Ad•m001 '"' Irenaeus 1"' Origen 1"
Eusebius Chrysostom Marcus-Eremita Cyril Theodoret 1'"'; Ambrosiaster Hilary
Ambrose Optatus Jerome Pelagius Augustine Ps-Vigilius // πλαξίν σαρκίναις

0243 17392200/147 1593 / 1154 / 1178
17 έξ ... λαλοί>μεν 2 Cor 1.12: 1 Pe 4.11
3.1 Άρχόμεθα . .. συνιστάνειν 2 Cor 5.12 συστατικών .. . ύμών Ac 18.27; Ro 16. Ι
2 1Cor9.2 3 πλαξlν λιθίναις Εχ 24.12; 31. 18: 34.1; Dt 9. 10. 11 πλαξlν καρδίαιςσαρκίναις
Pr 3.3; 7.3; Jr 31.33; E1.e 11.19; 36.26 5 2 Cor 2.16 6 καινiiς διαθήιcης Εχ 24.8: Jr 31 .31;
32.40; 1Cor11.25: He 8.8-13 το γάρ ... ζιροποιε\ Jn 6.63; Ro 7.6

3.7-17
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ήμaς διακόνους καινης διαθήκης, ού γράμματος U.λλa πνεύ
ματος το γaρ γράμμα U.ποκτέννει, το δf: πνευμα ζφοποιεϊ
7 Εί δf: ή διακονία του θανάτου έν γράμμασιν έντετυπωμένη

λίθοις έγενήθη έν δόξn, rοστε μη δύνασθαι U.τενίσαι τους υίους
Ίσραηλ είς το πρόσωπον Μωϋσέως διa την δόξαν του προσώπου
αύτού την καταργουμένην, 8 πως ούχι μάλλον ή διακονία του
πνεύματος εσται έν δόξn; 9 εi γaρ τfl διακονίςι 3 της κατακρί
σεως δόξα, πολλφ μ&λλον περισσεύει ή διακονία της δικαιο
σύνης δόξn. 10 και γaρ ού δεδόξασται το δεδοξασμένον έν
τούτφ τφ μέρει εϊνεκεν της ύπερβαλλούσης δόξης. 11 εi γaρ το
καταργούμενον διa δόξης, πολλiρ μ&λλον το μένον έν δόξn.

12 'Έχοντες οf>ν τοιαύτην έλπίδα πολλft παρρησίςι χρώμεθα
13 και ού καθάπερ Μωϋσilς έτίθει κάλυμμα έπι το πρόσωπον
αύτου προς το μη U.τενίσαι τους υίους 'Ισραηλ είς το τέλος του
καταργουμένου. 14 U.λλ' έπωρώθη τa νοήματα αύτων. aχρι
γaρ της σήμερον ήμέρας το αύτο κάλυμμα έπl. τf\ αναγνώσει της
παλαιaς διαθήκης μένει," μη ιiνακαλυπτόμενονb οτι έν Χριστφ
καταργε\τατ· 15 U.λλ' εως σήμερον ήνίκα αν U.ναγινώσκηται
ΜωϋσΤlς, κάλυμμα έπl. τΊ,ν καρδίαν αύτ&ν κε'iται· 16 ήνίκα δf:
έaν έπιστρέψn προς κύριον, περιαιρε'iται το κάλυμμα. 17 ό δf:

κύριος το πνευμά έστιV" ο-& δf: το πνευμα κυρίου, έλευθερία.
·' 9 {Β} τfι διαιωνίq. '})' 6 ΝΑ C D* F G Ψ 0243 6 33 !04 436 459 1175
1739 2200 1596 it"· "- •·" vgm" syr"·" cop" eth Origen''· 1"' Cyril 21'; Ambrosiaster
Cassiodorus Sedulius-Scottus // διακονια (nonιiιιative ΟΓ dative) 8] 2464 1147
1422 1883 1921 arm//ή διακονία Β 0 2 075 0150 256 263 365 424 1241
1573 1852 1881 1912 1962 2127 Byz [Κ L Ρ] Lect it'"·' vg cop"' geo slav
Macarius/Symeon Chrysostom Cyril'" Hegemonius'"; Pelagius Augustine REB
EU? LB? BJ NBS? ΤΟΒ ΒΤΙ DHH?
' 14 ΝΟ C: WH GNB NIV NRSV REB BJ NBS ΤΟΒ DHH // as ιext: LB BJms NBS""
TOBm• 11 b C: TR WH GNB NJV NRSν REB BJ NBS ΤΟΒ DHH // as ιext: LB BJm• NBS,.
TOBm•

7 μη ... καταργουμένην Εχ 34.29-30 9 τη διακονίο;ι τiiς κατακρίσεως Dt 27.26 ή διακονία
τiiς δικαιοσύνης Ro 1.17; 3.21
10 το δεδοξασμέvον Εχ 34.29-30 13 Μωϋσfις ... αύτ.W
Εχ 34.33, 35 14 έπωρώθη ... αύτιον Ro 11.25
16 Εχ 34.34; Ro 11 .23, 26 17 oiJ .. :
έλευθερία Jn 7.39; 8.32, 36; Ro 8.2; Ga 5.1. 13
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3. ιs-4.9

18 ήμείς δε πάντες άνακεκαλυμμένφ προσώπφ τi~ν δόξαν
κυρίου κατοπτριζόμενοι τi~ν αύτi~ν είκ:όνα μεταμορφούμεθα
ιiπο δόξης είς δόξαν κ:αθάπερ άπο κυρίου πνεύματος.
Τ rea_ςure

4

in Eanhen Vessels

Διa τούτο, Εχοντες τl,ν διακ:ονίαν ταύτην καθώς ήλεήθημεν,
2 άλλ' άπειπάμεθα τa κ:ρυπτa της αίσχύνης,

ούκ έγκακο-Uμεν

μl, περιπατούντες έν πανουργίι;ι μηδε δολούντες τον λόγον του
θεού άλλa τn φανερώσει της άληθείας συνιστάνοντες έαυτοi>ς
προς πάσαν συνείδησιν άνθρώπων ένώπιον τού θεού. 3 είδε
καl εστιν κ:εκ:αλυμμένον το εύαγγέλιον ήμrον, έν τοίς άπολλυ

μένοις έστlν κ:εκ:αλυμμένον, 4 έν οtς ό θεος τού αίrονος τούτου
έτύφλωσεν τa νοήματα των άπίστων είς το μη αυγάσαι τον
φωτισμον τού ευαγγελίου της δόξης τού Χριστού, ος έστιν είκών
τού θεού. 5 ού γaρ έαυτο-Uς κ:ηρύσσομεν άλλ' Ίησούν Χριστον
κύριον, έαυτο-Uς δε δούλους ύμrον διa Ίησούν 1• 6 οτι ό θεος ό
είπών, Έκ σκότους φrος λάμψει, ος ελαμψεν έν ταίς κ:αρδίαις
ήμrον προς φωτισμον της γνώσεως της δόξης τού θεού έν προσ
ώπφ ['Ιησού] Χριστού.

7

'Έχομεν δε τον θησαυρον τούτον έν όστρακίνοις σκ:εύεσιν,

'ίνα ή ύπερβολf~ της δυνάμεως

nτού θεού κ:αl μη έξ ήμrον·

8 έν

παντl θλιβόμενοι άλλ' ού στενοχωρούμενοι, άπορούμενοι άλλ'
ουκ έξαπορούμενοι, 9 διωκόμενοι άλλ, ούκ έγκ:αταλειπόμενοι,

'5 {Β} Ίησο\ιν A·,;d Β D F G Η Ψ 075 0150 0209 6 81 104 256 263 365
424 436 459 1175 (1241 Χριστόν for Ίησο\ιν) 1319 1573 1912 1962 2127
(2200 Ίησο\ιν Χριστόν) Byz [Κ L Ρ] Lect iι~- 0 syr" "· ,..., (eth) Cyήl-Jerusalem
Gregory-Nyssa (Didymus 112 ) Chrysostom 112·< 112 ' Cyήl 114; Ambrosiaster (Jerome)
Sedulius-Scottus // Ίησο\J ~' 6 Ν* Α' C 0243 33 1739 1881 itct.r.•" νg cop'" "°
geo2 slaν Marcion"' 10 Ep;phoo;""'; Pelagius Augustine314 // Χριστο\ι Ν' 2464 vg""
cop"°'"' aπn geo' Didymus 112 Cyήl 114 //Ίησο\ι Χριστο\J 0186 1852 itb vg'""
cop"'""' Cyril 214 ; Augustine 114
18 τήν δόξαν κυρίου Εχ 16.7: 24.17
4.1 i'χοντrς ... ταύτην 2 Cor 3.6 2 μή .. . θεοί> 2 Cor 2.17: 1 Th 2.5 3 1 Cor 1.18
4 ό θεός ... τούτου Eph 2.2 ος ... 1'εου Col 1.15; He 1.3 S 2 Cor 1.24 6 Έκ ... λάμψει
Gn 1.3: ls9.2 ος ... Χριστου 2Cor3.18 7 'Έχομεν ... σκεύεσιv 2Cor5.I 8 έν παντί
1'λιβόμενοι 2 Cor 1.8: 7.5

4.ιο--5.2
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καταβαλλόμενοι άλλ' ούκ άπολλύμενοι, 10 πάντοτε τΊ,ν νέ
κρωσιν τού 'Ιησού έν τφ σώματι περιφέροντες, 'ίνα καt ή ζωη του
'Ιησού έν τφ σώματι ήμ&ν φανερωθft. 11 άεl γαρ ήμε'iς οί
ζ&ντες εiς θάνατον παραδιδόμεθα δια Ίησούν, 'ίνα καl ή ζωΤ,

τοί:ι 'Ιησού φανερωθft έν ή1 θνηήl σαρκ1. ήμ&ν. 12 ίtlστε ό
θάνατος έν ήμ'i:ν ένεργεi:ται, ή δε ζωη έν ύμ'iν. 13 εχοντες δε το
αύτο πνεί:ιμα της πίστεως κατα το γεγραμμένον, Έπίστευσα, διο
έλάλησα, καl ήμε'iς πιστεύομεν, διο καί λαλοί:ιμεν, 14 είδότες
οτι ό έγείρας τον κύριον Ίησοί:ιν 2 καί ήμaς σ-Uν Ίησοί:ι έγερεt καί
παραστήσει σuν ύμίν. 15 τα γaρ πάντα δι' ύμaς, 'ίνα ή χάρις
πλεονάσασα διa τ&ν πλειόνων την εύχαριστίαν περισσεύση είς
την δόξαν του θεοί:ι.
Living by

Faiιh

16 Διο ούκ έγκακούμεν, άλλ' εί καl ό εξω ήμ&ν aνθρωπος
διαφθείρεται, άλλ, ό eσω ήμ&ν άνακαινούται ήμέρq. κα1. ήμέρq..
17 το γαρ παραυτίκα έλαφρον της θλίψεως ήμ&ν καθ' ύπερ
βολην είς ύπερβολην αίώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ήμ'i:ν,
18 μη σκοπούντων ήμ&ν τα βλεπόμενα άλλα τα μη βλεπόμενα·
τα γαρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αίώνια.

5

Οϊδαμεν γαρ οτι έαν ή έπίγειος ήμ&ν οίκία του σκήνους

καταλυθft, οίκοδομην έκ θεού Εχομεν, οίκίαν άχειροποίητον
αίώνιον έν τοις ούρανο1ς. 2 κα1. γαρ έν τούτφ στενάζομεν το
οίκ:ητήριον ήμ&ν το έξ ούρανου έπενδύσασθαι έπιποθο\ιντες,
2
14 {Β} τον κύριον ΊησοίΊν ~ C D F G Ψ 075 0150 6 81 256 263 365 424
1175' 12411319157318521881 (1969oιnitτόν)21272464Byz[KLP]
Lect (1884 112 omίt ΊησοίΊν) itb.d.l.r,.u νgm" (syrP·h•iιh") cop"° eth geo 2 slav
Chrysostom 112 ; Ambrosiaster Ambrose //τον κύριον ΊησοίΊν Χριστόν 436
(it") //τον κύριον Ίησσυν έκ νεκρών 104 459 geo 1 //τον ΊησοίΊν 'Ρ46 Β
(0243 33 1175* 1739 1912 2200 1596 onιit τόν) it' vg cop"·"°"" aπn
(Chrysostom 112 ); Tertullian Pelagius

11 άε\ ... Ίησοϋν Ro 8.36: 1Cor15.31
13 Έπίστευσα. διο έλάλησα p, Ι 16.10
14 Ro 8.11: 1 Cor 6.14; 15.15. 20 15 τά γάρ πάντα δι · ύμίiς 2 Cor 1.3-6 16 ό [σω ...
άνακαινοϋται Eph 3.16 17 Ro 8.17-18 18 μη σκοπούντων ... τά μη βλεπόμrνα Col l.16;
He 11. Ι. 3
5.1 ή έπίγεως ... σιcήνους Job 4.19: 2 Cor 4.7 2 Ro 8.23
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5.3-15

3 εt γε Καt ΕΚδυσάμενΟt 1 ού γυμνοι εύρεθησόμεθα. 4 και γaρ
οί οντες έν τφ σκήνει στενάζομεν βαρούμενοι, έφ' φ ού θέλομεν
έκδύσασθαι άλλ, έπενδύσασθαι, 'ίνα καταποθf\ το θνητον ύπο
τf]ς ζωΤjς. 5 ό δε κατεργασάμενος ήμaς είς αύτο τούτο θεός, ό
δούς ήμίν τον άρραβrονα του πνεύματος.

6 Θαρρούντες ο.Ον πάντοτε κα\. εiδότες οτι ένδημούντες έν τiρ
7 διΟ. πίστεως γaρ περι

σώματι έκδημοίJμεν άπο του κυρίου·

πατοίJμεν' ού διΟ. εϊδους

8 θαρρούμεν δε και εύδοκοίJμεν

μaλλον έκδημf\σαι έκ του σώματος και ένδημf\σαι προς τον

κύριον.

9

διο κα\. φιλοτιμούμεθα, εϊτε ένδημοίJντες εϊτε έκδη

μοίJντες, εύάρεστοι αύτφ εiναι. 10 τούς γaρ πάντας ήμaς
φανερωθf\ναι δε'i εμπροσθεν του βήματος του Χριστού, 'ίνα
κομίσηται εκαστος τΟ. διΟ. του σώματος προς & επραξεν, εϊτε

άγαθον εϊτε φαίJλον.
The Ministry of Reconciliation

11 Είδότες ο.Ον τον φόβον του κυρίου άνθρώπους πείθομεν,
θεφ δε πεφανερώμεθα· έλπίζω δε και έν ταίς συνειδήσεσιν ύμrον
πεφανερrοσθαι. 12 ού πάλιν έαυτούς συνιστάνομεν ύμίν άλλ'
άφορμf~ν διδόντες ύμ'iν καυχήματος ύπερ ήμrον, 'ίνα Εχητε προς
τούς έν προσώπφ καυχωμένους και μη έν καρδί~. 13 εί'τε γaρ
έξέστημεν, θεφ· εϊτε σωφρονοίJμεν, ύμίν. 14 ή γaρ άγάπη τού

Χριστού συνέχει ήμaς, κρίναντας τούτο, οτι εiς ύπερ πάντων
άπέθανεν, aρα οί πάντες άπέθανοV"

15

και ύπερ πάντων

3 {C} έκδυσάμενοι Ο*·' it"·'ι.r···'··•·" geo' Marcion'""'°τ'""''''" Macaήus/Sy
meon; Tertullian Ambrosiaster 112 mss"'"'· '" Amb""''·"" Ambrose Pe\agius Augustine•π
Speculum // έκλυσάμενο1FG11 ένδυσάμενοι ςp' 0 Ν Β C 0 2 Ψ 075 0150 0243
1

6 33 81 104 256 263 365 424 436 459 1175 1241 1319 1573 1739 1852
1881 1912 1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Leι·ι it•· ~".' vg syr" h. Ρ'' cop" b"
aπη

eth geo 2 slav Cieιnent Didymus Chrysostom Cyήl; Ambrosiaster 112 Jerome
GNB NIV REB EU LB BJ NBS ΤΟΒ ΒΤΙ

Augusιine 6 π

4 έπενδύσασθαι ... ζωf\ς 1Cor15.53-54 5 ό δοiις ... πνεύματος Ro 8.16. 23: 2Cor 1.22;
Eph 1.13 6 ένδημοϊιντες ... κυρίου He 11.13-16 7 1Cor13.12 8 εύδοκοϊιμεν ... κύρ10ν
Php 1.23 9 Col Ι.ΙΟ; 1 Th4.I 10 Ec 12.14; Ac 17.31; Ro2.16; 14.ΙΟ 11 έλπίζω ...
πεφανερώσθαι 2 Cor 4.2
12 ού . . . συνιστάνομεν ύμίν 2 Cor 3.1 άφορμf~v . . . ήμώv
2 Cor 1.14 15 ύπrρ πάντων άπέθαvεν 1 Tm 2.6
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άπέθανεν, 'ίνα οί ζ&ντες μηκέτι έαυτο'i:ς ζ&σιν άλλα τφ ύπερ
αύτ&ν άποθανόντι κα\. έγερθέντι.

16 'Ώστε ήμε'i:ς άπο του νυν ούδένα οϊδαμεν κατα σάρκα· εί
κα\. έγvώκαμεν κατα σάρκα Χριστόν, άλλα νυν ούκέτι γινώ
σκομεν. 17 οοτε εί' τις έν Χριστφ, κ:αινi] κτίσις τα άρχα'i:α
παρηλθεν, ίδο-U γέγονεν κ:αινά 2 • 18 τα δε πάντα έκτου θεου
του κ:αταλλάξαντος ήμaς έαυτφ δια Χριστου κα\. δόντος ήμ'i:ν

τi]ν διακ:ονίαν της κ:αταλλαγilς, 19 ώς οτι θεος ~ν· έν Χριστφb
κόσμον κ:αταλλάσσων έαυτφ, μη λογιζόμενος αύτο'i:ς τα παρα
πτώματα αύτ&ν κ:α\. θέμενος έν ήμ'i:ν τον λόγον της καταλλαγilς.

20 ύπερ Χριστου ο-δν πρεσβεύομεν ώς του θεου παρακαλουντος
δι' ήμ&ν· δεόμεθα ύπερ Χριστου, καταλλάγητε τφ θείρ. 21 τον
μη γνόντα άμαρτίαν ύπερ ήμ&ν άμαρτίαν έποίησεν, 'ίνα ήμε'i:ς
γενώμεθα δικαιοσύνη θεού έν αύτφ.

17 {Α} καινά 'J)' 6 ~ Β C D* F G 048 0243 424' 1175 1739 1962 itd.I. g.<
cop"'·"" geo 1 Clement Athanasius'"' Cyήl 4115 ; Ambrosiaster Hilary
Ambroseω Jerome 1' 8 Pelagius Augustine 13121 Quodνultdeus // καινiι τiι πάντά
D2 Ψ Ο 150 104 263 424 * 436 459 1852 2464 Byz•' [Κ L Ρ] LecfP' AD (l 895
οιnίt τά) νg'"' syΓ' arm eth Marcion"'·uoτ'"""''" (Origen'') Ps-Athanasius Pslgnatius Apostolic Constitutions Didymus•"6 Chrysostom 215 Hesychius 1";
Ambroseω Chromatius Augustine 1121 NRSV? // τiι πάντα καινά 075 6 33 81
256 365 1241 1319 1573 1881 1912 2127 2200 Byzr1 Leι·fP' it" 6· 0 νg'' geo2
slaν Oήgen'" Adamantius Athanasius Gregory-Nyssa Chrysostom 315 Theodore
Cyήl 11115 Proclus Hesychius'' Theodoret John-Damascus; Pήscillian Ambrose 113
Gaudentius Jerome 718 Faustus-Mileνis Augustine7121 Amobius Salνian SeduliusScottus NRSV?
2

νgww.,, syr•Ι.paΙ

'19 C: GNB ΝΙV NRSν REBm• EU BJmg NBSm• ΤΟΒ ΒΤΙ DHH // ΝΟ C: GNBm< NRSV""
REB NBS ΤΟΒ ΒΤΙ 11 6 C: GNBm• NRSV"' REB LB NBS 11 ΝΟ C: GNB NRSν REB""' BJ
NBS"" DHH
15 οί ζώντες ... έγερθέντι Ro 14.7-8 17 εϊ ... κτίσις Ro 8.1, ΙΟ; Ga 6.15 τά άρχαiα .. ;
καινά ls 43.18; Re 21.5 18 τού θεοίι ... Χριστού Ro 5. !Ο 19 θεός ... έαυτq> Ro 3.24-25;
Col 1.19-20 20 ύπέρ ... πρεσβεύομενls52.7:Εph6.20 21 τόνμήγvόνταάμαρτίανJn8.46;
He 4.15; 1 Pe 2.22

ύπέρ

...

έποίησεν

Ga 3.13

ήμείς

...

αύτifι

1 Cor 1.30; Php 3.9
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6.Ι-15

Συνεργουντες δε καl παρακαλουμεν μη είς κενον την χάριν

του θεου δέξασθαι ύμίiς 2 λέγει γάρ,
Καιρφ δεκτφ έπήκουσά σου

καί έν ήμέρς.ι σωτηρίας έβοή1'ησά σοι.
ίδο-U νυν καιρος εύπρόσδεκτος, ίδου νυν ήμέρα σωτηρίας
3 μηδεμίαν έν μηδεν1. διδόντες προσκοπήν, ϊνα μη μωμηθ-ft ή
διακονία, 4 άλλ · έν παντl. συνιστάντες έαυτο-Uς ώς θεου
διάκονοι," έν ύπομονf! πολλf!b, έν θλίψεσιν, έν άνάγκαις, έν
στενοχωρίαις, 5 έν πληγαi:ς, έν φυλακαϊς, έν άκαταστασίαις,
εν κόποις, έν άγρυπνίαις, έν νηστείαις, 6 έν άγvότητι, έν
γνώσει, έν μακροθυμί~, έν χρηστότητι, έν πνεύματι άγίιρ, έν
άγάπn άνυποκρίτιρ, 7 έν λόγιρ άληθείας, έν δυνάμει θεοί>· δια
των οπλων της δικαιοσύνης των δεξιών καl. άριστερών' 8 δια
δόξης καl. άτιμίας, δια δυσφημίας καl εύφημίας ώς πλάνοι κα1.
άληθεi:ς, 9 ώς άγνοούμενοι καl. έπιγινωσκόμενοι, ώς άποθνή
σκ:οντες κα1. ίδο-U ζώμεν, ώς παιδευόμενοι κ:αl. μη θανατούμενοι,
10 ώς λυπούμενοι άεl. δε χαίροντες, ώς πτωχο1. πολλο-Uς δε
πλουτίζοντες, ώς μηδεν Εχοντες κα1. πάντα κατέχοντες.
11 Το στόμα ήμών άνέιργεν προς ύμίiς, Κορίνθιοι, ή καρδία
ήμών πεπλάτυνται· 12 ού στενοχωρεϊσθε έν ήμi:ν, στενοχωρεϊ
σθε δε έν τοi:ς σπλάγχνοις ύμ&ν· 13 την δε αύτην άντιμισθίαν,
ώς τέκνοις λέγω, πλατύνθητε και ύμεϊς.
The Temple of the Living God

14c Μη γίνεσθε έτεροζυγουντες άπίστοις τίς γiΧρ μετοχη
δικ:αιοσύν11 κ:α1. άνομί~, η τίς κοινωνία φωτl. προς σκότος;
15 τίς δε συμφώνησις Χριστου προς Βελιάρ, η τίς μερ1.ς πιστφ

'4 ΝΟ C: REB ΒΤΙ 11 • Colon: REB ΒΤΙ '6.14-7.1 Interpo\aιion?: NRSν REB NBSm•
ΊΌΒ

1 παρακαλοϊιμεν ... ύμiiς 2 Cor 5.20 2 Καιρψ ... σοι Is 49.8 νϊιν ... σωτηρίας Lk 4.19-21
4 συνίσταντες έαυτούς 2Cor4.2 52Cor11.23-27 6 1 Trn4.12 7 έν λόγφ ... θεου
1Cor 2.4
9 άποθνfισκοντες . . . ζiίιμεν 2 Cor 4.10 παιδευόμενοι . . . θανατούμενοι
Ps\18.18 ΙΟλυπούμενοι ... χαίροντες 2Cor7.4: Php2.17: Coll.24; \Thl.6 13ώς
τέκνοις λέγω 1Cor4.14 14 Μή ... άπίστοις Eph 5.7, 11

6. Ι6-7Α
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16 τίς δε συγκατάθεσις vαφ θεου μετa είδώ

λων; ήμε'iς γaρ ναος θεου έσμεν 1 ζ&ντος, καθΟ:~ς εtπεν ό θεος οτι

17

18

7

Ένοικήσω έν αύτοiς κα1. έμπεριπατήσω
καi εσομαι αύτrον -θεός
καi αύτοi εσονταί μου λαός.
διο έξέλ-θατε έκ μέσου αύτrον
καi άφορίσ-θητε, λέγει κύριος,
καi άκα-θάρτου μη cϊπτεσ-θε'
κάγrο είσδέξομαι ύμciς
και εσομαι ύμ'iν είς πατέρα
καi ύμε'iς εσεσθέ μοι είς υίοuς κα1. θυγατέρας,
λέγει κύριος παντοκράτωρ.

ταύτας o{Jv εχοντες τaς έπαγγελίας, άγαπητοί, καθαρίσωμεν

έαυτο-Uς άπο παντος μολυσμου σαρκος κα1. πνεύματος, έπι
τελο\ιντες άγιωσύνην έν φόβφ θεου.
Paul'; Joy at the Church's Repentance

2 Χωρήσατε ήμας ούδένα ήδικήσαμεν, ούδένα έφθείραμεν,
ούδένα έπλεονεκτήσαμεν. 3 προς κατάκρισιν ού λέγω· προ
είρηκα γaρ οτι έν τα'iς καρδίαις ήμ&ν έστε είς το συναποθανε'iν
και συζηv. 4 πολλή μοι παρρησία προς ύμας, πολλή μοι
καύχησις ύπερ ύμ&ν· πεπλήρωμαι τfι παρακλήσει, ύπερπερισ
σεύομαι τn χαρff έπt πάση τn θλίψει ήμ&ν.
16 {Β} ήμε!ς γc'ιρ ναος θεοί'> έσμεν Β D* L Ρ (6) 33 81 (104) 256 365
424' 436 459 1175 1319 1573' 1881 1912 1962 (2127) 2464 it" syr"'1 cop"""°
eth Oιigen" Didymus•"b; Augustineνs // ήμε'iς γc'ιρ ναοί θεοί'> έσμεν Κ* 0243
1739 geo 1 (Clement) Cyril; Augustine" 1 // ύμε!ς γc'ιρ ναος θεοί'> έστε (see
1 Cor 3.16) tι•" (Κ' 1241 έστε θεοί'>) C 0 2 F G Ψ 075 0150 (0209 1852 έστε
after γάρ) 263 424* 1573* 2200 Byz [Κ] Lect 112 (Leι·t 112 omίt γάρ at begίnnίng
ο/ lesson; 1422 112 έστε after γάρ; 1921 112 1 1159 112 θεοί'> ζ&ντος) it" b. '· •· 0·' νg
syΓr 1 - 1 • arm (geo 2 ) slav Oιigen 1 " (Marcellus) Basil Cluysostom Hesychius;
Tertullian Ambrosiaster Lucifer Niceta Jerome Pelagius (Augustine 115 }
1

16 ήμεiς ... έσμεν 1Cor3.16; 6.19 Ένοικ~\σω ... λαός Lv26.12; Jr32.28; Eze37.2'i
17 Is 52.11; Eze 20.34, 41; Re 18.4 18 2 Sm 7.8, 14; Is 43.6; Jr 31.9 κύριος παντοιφάτωρ
Am 3.13 LXX; 4.13 Lxx; Re 4.8; 11.17; 15.3; 21 .22
7. 2 ούδένα έπλ<ονεκτήσαμεν 2 Cor 12. 17 3 έv ... καρδίαις ... έστε 2 Cor 6. 1 Ι - Ι 2; Php Ι.7

603

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β

7.5-15

5 Καl γaρ έλθόντων ήμών είς Μακεδονίαν ούδεμίαν ίiσχηκεν
&.νεσιν ή σaρξ ήμών άλλ' έν παντl θλιβόμενοι· ίiξωθεν μάχαι,
ίiσωθεν φόβοι. 6 άλλ, ό παρακαλών τους ταπειvους παρεκά
λεσεν ήμaς ό θεος έν ήl παρουσί~ Τίτου,

7

ού μόνον δε έν τjl

n

παρουσί~ αύτου άλλa καl έν τjl παρακλήσει παρεκλήθη έφ,
ύμ\ν' άναγγέλλων ήμ'iν τΤ~ν ύμών έπιπόθησιν, τον ύμών όδυρμόν'
τον ύμών ζfιλον ύπερ έμου ωστε με μaλλον χαρfιναι. 8 οτι εί
καt έλύπησα ύμaς έν τjl έπιστολη, ου μεταμέλομαι· εί καl
μετεμελόμην, βλέπω [γαρ] 1 οτι ή έπιστολf~ έκείνη εί καl προς
ωραν έλύπησεν ύμaς, 9 νυν χαίρω, ούχ οτι έλυπήθητε άλλ' οτι
έλυπήθητε είς μετάνοιαν· έλυπήθητε γaρ κατα θεόν, "ίνα έν
μηδενl. ζημιωθητε έξ ήμών. 10 ή γαρ κατα θεον λύπη μετά
νοιαν είς σωτηρίαν άμεταμέλητον έργάζεται· ή δε του κόσμου
λύπη θάνατον κατεργάζεται. 11 ίδου γαρ αυτο τουτο το κατa
θεον λυπηθηναι πόσην κατειργάσατο ύμ\ν σπουδήν, άλλ'
άπολογίαν, άλλ' άγανάκτησιν, άλλa φόβον, άλλ' έπιπόθησιν,
άλλα ζfιλον, άλλ' έκδίκησιν. έν παντl. συνεστήσατε έαυτο-Uς

άγvο-Uς εiναι τφ πράγματι.

12 aρα εί και ίiγραψα ύμ\ν, ουχ

ενεκεν τοίι άδικήσαντος ουδε ενεκεν του άδικηθέντος άλλ.

ενεκεν του φανερωθηναι τf~ν σπουδΤ~ν ύμών τf~ν ύπερ ήμών προς
ύμaς ένώπιον του θεου. 13 δια τουτο παρακεκλήμεθα.
Έπl. δε ήl παρακλήσει ήμών περισσοτέρως μaλλον έχάρημεν

έπl. τil χαρ~ Τίτου, οτι άναπέπαυται το πνευμα αύτοίι άπο
πάντων ύμών· 14 οτι εϊ τι αυτφ ύπερ ύμών κεκαύχημαι, ου
καη1σχύνθην, άλλ' ώς πάντα έν άληθεί~ έλαλήσαμεν ύμ\ν,
οϋτως καl. ή καύχησις ήμών ή έπ1 Τίτου άλήθεια έγενήθη.

15

καl. τα σπλάγχνα αυτου περισσοτέρως είς ύμaς έστιν άνα-

'8 {C} βλέπω γάρ Ν C D' F G Ψ 075 0150 0243 6 33 81 104 256 263 365
424 436 459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200
2464 Byz [Κ L Ρ] Lect it" • syr"· h cop"" arm geo slav Basil Chrysostom //βλέπω
4
117
\}) "'·
Β D* it"· b d. n. Ρ Ambrosiaster Augustine // βλέπων 1})46 ' νg Pelagius DHH
5 έλθόντων ... Μακεδονίαν Ac20.l-2; 2Cor2.13 6 ο παρακαλών ... θεός ls49.13;
2Cor 1.3-4 8 2Cor2.4 10 ή δΕ: ... κατεργάζεται Sir38.18; Mt 27.3-5; He 12.17 15 τήν
πάντων ύμ&ν ύπακοήν 2 Cor 2.9

7.ιο--8.9
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μιμνnσκ:ομένου τΤ~ν πάντων ύμ&ν ύπακ:οήν, ώς μετa φόβου κ:αl.
τρόμου έδέξασθε αύτόν. 16 χαίρω οτι έν παντl. θαρρ& έν ύμίν.
Liberal Giving

8

Γνωρίζομεν δε ύμ'ίν, άδελφοί, τf~ν χάριν του θεου τf~ν

δεδομένην έν ταίς έκ:κ:λησίαις τijς Μακεδονίας, 2 οτι έν πολλn
δοκιμil θλίψεως ή περισσεία τijς χαρaς αύτ&ν κ:αl. ή κατα
βάθους πτωχεία αύτ&ν έπερίσσευσεν είς το πλουτος της άπλό
τητος αύτ&ν· 3 οτι κ:ατa δύναμιν, μαρτυρ&, καl. παρα δύνα
μιν," αύθαίρετοιb 4 μετa πολλης παρακλήσεως δεόμενοι ήμ&ν
τf~ν χάριν κ:αl. τiΊν κοινωνίαν της διακονίας τijς είς τους άγίους,
5 καl. ού καθώς ήλπίσαμεν άλλ' έαυτο-Uς (δωκ:αν πρ&τον τφ
κ:υρίφ καl. ήμίν δια θελήματος θεου 6 είς το παρακαλέσαι
ήμaς Τίτον, 'ίνα καθώς προενήρξατο οϋτως καl. έπιτελέσn είς
ύμaς καl. τΤ~ν χάριν ταύτην. 7 άλλ' ωσπερ έν παντl. περισσεύε
τε, πίστει καl. λόγφ κα1. γνώσει και πάσn σπουδη καl. τη έξ ήμ&ν
έν ύμ'ίν 1 άγάπn, 'ίνα καl. έν ταύτn τη χάριτι περισσεύητε.
8 Ού κατ, έπιταΎiΊν λέγω άλλα διa της έτέρων σπουδης και το
της ύμετέρας άγάπης γνήσιον δοκιμάζωv- 9 γινώσκετε γaρ τiΊν
χάριν του κυρίου ήμ&ν Ίησου Χριστου, οτι δι' ύμaς 2 έπτώχευσεν
1
7 {C} ήμ&ν έν ύμίν ςp46 Β 0243 6 ΙΟ4 424 436 459 1175 1739 1881 1912
1962 2200 1592 1596 it'· ,,,d syr" cop"·"" aπn geo slav Oήgen'"; Ambrosiaster
Augustine // ύμ&ν έν ήμίν Ν C D F G Ψ 075 0150 (33 είς ήμ&ς) 81 256 365
1241 1319 1573 1852 2127 Byz [Κ L Ρ] Lect iι~.b.d.r.μ vg syr" eth
(Chrysostom); Pelagius GNB NIV REB ΤΟΒ // ύμ&ν έν ύμίν 2464 1170
1593 l 1154 // ήμ&ν έν ήμίν 263
2
9 {Β} ύμ&ς ςp 46 Ν Β D F G Ψ 048 075 0150 02433381 ΙΟ4 256 365 424
4364591175124115731739185218811912212722002464Byz[LP]
Lect it'"· b. "-'· '-°· '· Ρ vg syr"· h cop'"·"" aπn eth geo slav Amphilochius Didymus 115
Cyήl 116 ; Ambrosiaster AmbroseJιs Niceta Pelagius Augustine 4119 Vaήmadum //
ήμ&ς c κ 6 263 1319 1962 159 1156 1165 1422 1592 1617 1884 11441
Oήgen Marcellus Eusebius Basil Gregory-Nyssa Didymus415 Chrysostom Mar-

' 3 ΝΟ C: TR NRSν LB ΒΤΙ DHH 11

b

C: AD TR NRSν LB ΤΟΒ ΒΤΙ DHH

1-4 Ro 15.26 4 τiΊς διακονίας ... άγίους Ac 11.29; 2Cor9.I 7 έν παντί ... γνώσει
1 Cor 1.5 έv ταύη1 ... περισσεύητε Ι Cor 16. 1-2 9 γινώσιcετε ... ώv Mt 8.20; Php 2.6-7
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8.ΙΟ-22

πλούσιος ων, 'ίνα ύμε'iς τη έκείνου πτωχεί~ πλουτήσητε. 10 καl.
γνώμην έν τούτφ δίδωμι· τουτο γaρ ύμ'iν συμφέρει, ο'ίτινες ού
μόνον το ποι-ίiσαι άλλλ καl. το θέλειν προενήρξασθε άπο πέρυσι·
11 νυνl. δε καl. το ποι-ίiσαι έπιτελέσατε, οπως καθάπερ ή προ
θυμία του θέλειν, οϋτως κα1. το έπιτελέσαι έκτου ίfχειν. 12 εί
γaρ ή προθυμία πρόκειται, καθο έaν εχn εύπρόσδεκτος, ού καθο
ούκ ίfχει. 13 ού γαρ 'ίνα aλλοις aνεσις, ύμ'iν θλ1ψις, άλλ' έξ
ίσότητος 14 έν τφ νυν καιρφ το ύμων περίσσευμα είς το
έκείνων ύστέρημα, 'ίνα καl. το έκείνων περίσσευμα γένηται
είς το ύμων ύστέρημα, οπως γένηται ίσότης, 15 καθώς γέγρα
πται,

Ό το πολ\J ούκ έπλεόνασεν,
καi ό το όλίγον ούκ ήλαττόνησεν.
Titus and His Companions

16 Χάρις δε τφ θεφ τφ δόντι τΤ,ν αύτΤ,ν σπουδΤ,ν ύπερ ύμ&ν
έν τη καρδί~ Τίτου, 17 οτι τΤ,ν μεν παράκλησιν έδέξατο,
σπουδαιότερος δε ύπάρχων αύθαίρετος έξηλθεν προς ύμaς.
18 συνεπέμψαμεν δε μετ' αύτου τον άδελφον σb ό ίfπαινος έν τφ
εύαγγελίφ δια πασών των έκκλησιων' 19 ού μόνον δέ, άλλιΊ
καl. χειροτονηθεl.ς ύπο των έκκλησιων συνέκδημος ήμ&ν συν τη
χάριτι ταύτn τη διακονουμένn ύφ' ήμ&ν προς τΤιν [αύτου]-1 του
κυρίου δόξαν καl. προθυμίαν ήμ&ν, 20 στελλόμενοι τουτο, μή
τις ήμaς μωμήσηται έν τη άδρότητι ταύτn τη διακονουμένn ύφ'
ήμ&V" 21 προνοουμεν γαρ καλα ού μόνον ένώπιον κυρίου
άλλα καl. ένώπιον άνθρώπων. 22 συνεπέμψαμεν δε αύτο'iς
cus-Eremita Cyril 416 Theodotus-Ancyra Theodoret; Ambrose 215 Jerome Maximinus Augustine 15119 Quodvultdeus Facundus Fulgentius
3
19 {C} αύτου 1-t D 1 Ψ 075 0150 6 424* 1241 1852 1881* 1912 Byz [Κ]
Lect syr< " geo Chrysostom // αύτήv Ρ 0243 263 424' 1739 1881' 2200 Ι 1154
vg"'"//omiιBCD*FGL811042563654364591175157319622127

2464 l 596 it"'· •. d. r. •· Ρ vg cop""""
GNB EU LB ΒΤΙ DHH
0

Εχ

·

12 Pr 3.27-28; Mk 12.43
16.18 21 Pr 3.4 LXX

aπn

eth slav Ambrosiaster Augustine Pelagius

14 έν ... ύστέρημα 2Cor9.12

15 Ό το ... ήλαττόνησεν

8.ZJ-9.7
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τον άδελφον ημων ον έδοκιμάσαμεν έν πολλο1ς πολλάκις

σπουδαΊον οντα, νυνl δε πολυ σπουδαιότερον πεποιθήσει πολλft
τft εiς ύμί'χς. 23 εϊτε ύπερ Τίτου, κοινωνος έμος και είς ύμί'χς
συνεργός εϊτε άδελφοι ήμ&ν, άπόστολοι έκκλησι&ν, δόξα

Χριστοί>. 24 την ο-δν ενδειξιν της άγάπης ύμ&ν καl. ήμ&ν
καυχήσεως ύπερ ύμ&ν είς αύτους ένδεικνύμενοι είς πρόσωπον
τ&ν έκκλησι&ν.
The Offering for the Saints

9

Περl. μεν γaρ της διακονίας της είς τους άγίους περισσόν μοί

έστιν το γράφειν ύμiν· 2 οtδα γaρ τi~ν προθυμίαν ύμών Jlν ύπΕρ
ύμ&ν καυχώμαι Μακεδόσιν, οτι Άχα·ια παρεσκεύασται άπο
πέρυσι, και το ύμ&ν ζηλος ήρέθισεν τους πλείονας.

3

επεμψα

δε τους άδελφούς, ϊνα μη το καύχημα ήμ&ν το ύπερ ύμ&ν κενωθft

έν τφ μέρει τούτφ, 'ίνα καθώς ελεγον παρεσκευασμένοι ~τε,

4 μή πως έaν ελθωσιν συν έμο1. Μακεδόνες και εϋρωσιν ύμaς
άπαρασκευάστους καταισχυνθ&μεν ήμε"iς, ϊνα μη λέ-yω 1 ύμε1ς,

έν τft ύποστάσει ταύη~ 2 •

5 άναγκα"iον ο-δν ήγησάμην παρακα

λέσαι τους άδελφούς, ϊνα προέλθωσιν είς ύμaς και προκαταρ
τίσωσιν τl~ν προεπηγγελμένην εύλογίαν ύμ&ν, ταύτην έτοίμην

εiναι οϋτως ώς εύλογίαν καl. μη ώς πλεονεξίαν.

6 Τούτο δέ, ό σπείρων φειδομένως φειδομένως καl. θερίσει,
καl. ό σπείρων έπ, εύλογίαις έπ, εύλογίαις καl. θερίσει. 7 εκα1 4 {Β} λέγω ςp 46 C* D F G 048 Ο 150 1591 1884 it" d.g
vgm" cop"mss
Ambrosiaster Augusιine // λέγωμεν Ν 8 C 2 Ψ 0209 0243 6 33 81 256 263
365 424 436 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1962 2127 2200 2464
Β.νz [L Ρ] Lect ίι' vg syr" "cop~m"."" arm geo slav Chrysostom; Pelagius REB //
οnιίt "ίνα ... uμείς (honιoioteleutoιι) κ 075 104 459 1912 / 170
2
4 {Β} ταύττ~ ςp 46 Ν* 8 C D* F G 048 0243 33 81 (424' deleted ταύη~, 100)
1739 1881 1962 2464 it"· '· d.f. '"°'' vg cop~·"" geo 1 Ambrosiaster Pelagius
Augustine // ταύτn τί\ς καυχήσεως Ν 2 0' 075 0150 0209 6 104 (256 2200
ταύτης) 263 365 424* 436 459 1175 1241 1319 1573 1852 1912 2127 Byz [Κ
L Ρ] Lect vgm" syrp). 1' arm geo 2 slav (Chrysostom) //τής καυχήσεως ταύτης Ψ
0

24 ήμίiiν καυχήσεως ύπ!:ρ ύμίiiν 2 Cor 7. 14
9.1 τi\ς διακονίας ... άγίους 2Cor 8.4. 20 6 Pr 11.24; 22.9

·'
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9.s-IO.s

στος καθrος προfιρηται τn καρδί~. μη έκ λύπης η έξ άνάγκης
ίλαρον γαρ δότην άγαπ«;t ό θεός. 8 δυνατε'i δε ό θεος πίiσαν
χάριν περισσεύσαι είς ύμίiς, 'ίνα έν παντι πάντοτε πίiσαν

αύτάρκειαν ί:'χοντες περισσεύητε είς παν ί:'ργον αγαθόν, 9 κα
θrος γέγραπται,
Έσκόρπισεν, [δωκεν τοiς πένησιν,
ή δικαιοσύνη αύτου μένει είς τον αίrονα.
10 ό δε έπιχορηγ&ν σπόρον τφ σπείροντι και ι':ίρτον είς βρ&σιν
χορηγήσει και πληθυνεi τον σπόρον ύμ&ν και αύξήσει τα
γενήματα της δικαιοσύνης ύμ&ν· 11 έν παντι πλουτιζόμενοι
είς πίiσαν άπλότητα, +]τις κατεργάζεται δι' ήμ&ν εύχαριστίαν τφ
θείρ· 12 οτι ή διακονία της λειτουργίας ταύτης ού μόνον έστιν
προσαναπληρούσα τα ύστερήματα των άγίων, Cι.λλλ κ:αι περισ
σεύουσα δια πολλων εύχαριστι&ν τφ θεφ. 13 δια της δοκιμης
της διακονίας ταύτης δοξάζοντες τον θεον έπι τη ύποταγft της
ομολογίας ύμ&ν είς το εύαγγέλιον του Χριστού καl. άπλότητι της
κοινωνίας είς αύτοi.>ς καl. είς πάντας, 14 κ:αl. αύτ&ν δεήσει
ύπερ ύμ&ν έπιποθούντων ύμίiς δια την ύπερβάλλουσαν χάριν
του θεου έφ, ύμiν. 15 χάρις τφ θεφ έπl. τn Cι.νεκδιηγήτφ αύτου
δωρεi;ι.
Paul Defends His Ministry

10

Αύτος δε έγrο Παύλος παρακαλω ύμας δια της πραί>τητος

καl. έπιεικείας του Χριστου, ος κατα πρόσωπον μεν ταπεινος έν
ύμ'iν, απων δε θαρρ& είς ύμας 2 δέομαι δε το μη παρrον

θαρρησαι τn πεποιθήσει

fi

λογίζομαι τολμησαι έπί τινας τους

λογιζομένους ήμας ώς κατα σάρκα περιπατουντας. 3 έν σαρκl.
γαρ περιπατούντες ού κατα σάρκα στρατευόμεθα, 4 τα γαρ

οπλα της στρατείας ήμ&ν ού σαρκικα Cι.λλλ δυνατα τφ θεφ προς
καθαίρεσιν όχυρωμάτων, λογισμοi.>ς καθαιρο-Uντες

5

καl. πίiν

ϋψωμα έπαιρόμενον κατα της γνώσεως του θεου, καl. αίχμα7 ίλαρον ... θεός Pr 22.8 ιχχ 9 Έσκύρπισεν ... αί&να Ps 112.9 10 ό δέ ... βρ&σιν
Is 55. ΙΟ τά γενήματα ... ύμ&ν Ηο 10.12 ιχχ 11 iiτις ... θεψ 2 Cor 1.11; 4.15 12 η διαιωνία
· .. άγίων 2 Cor 8.14
10.1 ος ... ταπεινός ... ύμϊν 1Cor2.3 2 δέομαι ... τινας 1Cor4.21 4 τά γάρ ... σαρκικά
Eph 6.13-17

10.6-15
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λωτίζοντες πaν νόημα είς τl,ν ύπακοi~ν του Χριστου, 6 και έν
έτοίμφ ίfχοντες έκδικilσαι πaσαν παρακοήν, οταν πληρωθfι
ύμων ή ύπακοή.
7 ΤΟ. κατΟ. πρόσωπον βλέπετε.• εϊ τις πέποιθεν έαυτφ Χριστου

εtναι, τουτο λογιζέσθω πάλιν έφ, έαυτου, οτι καθώς αύτος
Χριστου, οϋτως και ήμεiς.

8 έάν [τε] γaρ περισσότερόν τι

καυχήσωμαι περ\ της έξουσίας ήμων ής eδωκεν ό κύριος είς
οίκοδομf~ν και ούκ είς καθαίρεσιν ύμων, ούκ αίσχυνθήσομαι.
ϊνα μη δόξω ώς αν έκφοβεiν ύμaς διΟ. των έπιστολωv· 10 οτι,
Αί έπιστολαι μέν, φησίν, βαρεiαι και ίσχυραί, ή δε παρουσία
του σώματος άσθενΤ~ς και ό λόγος έξουθενημένος. 11 το\:ιτο

9

λογιζέσθω ό τοιουτος, οτι οtοί έσμεν τφ λόγφ δι, έπιστολων
άπόντες, τοιουτοι κα\ παρόντες τφ ίfργφ.
12 Ού γaρ τολμωμεν έγκρiναι η συγκρiναι έαυτούς τισιν των
έαυτοi>ς συνιστανόντων, άλλ' αύτοι έν έαυτοiς έαυτοi>ς με
τρουντες κα\ συγκρίνοντες έαυτοi>ς έαυτοiς ού συνιaσιν.
13 ήμεiς δε 1 ούκ είς τα <Χ.μετρα καυχησόμεθα άλλiι. κατα το
μέτρον του κανόνος
έμέρισεν ήμiν ό θεος μέτρου, έφικέσθαι
&.χρι κα\ ύμων. 14 ού γiι.ρ ώς μη έφικνούμενοι είς ύμaς
ύπερεκτείνομεν έαυτούς, &.χρι γaρ καΊ. ύμ&ν έφθάσαμεν έν
τφ εύαγγελίφ του Χριστου, 15 ούκ είς τa &.μετρα καυχώμενοι
έν άλλοτρίοις κόποις, έλπίδα δε eχοντες αύξανομένης της
πίστεως ύμων έν ύμtν μεγαλυνθηναι κατα τον κανόνα ήμ&ν

ot

1
12-13 {Β} ού συνιίiσιν. ήμεiς δέ ~ 46 Ν 1 (Ν* συνίσασιν) Β Hνid 0243 33 81
104 1175 1739 1881 1962 2464 Theodoret 1'"' 11 ού συνίουσι ν. ήμεΊς δέ D2 Ψ
075 0150 020ψid 6 256 263 365 424 436 459 1241 1319 1573 1852 (1912)
2127 2200 Byz [Κ L Ρ] Lect (or συνιίiσιν: it' νg'"" syrl'·" cop'''" "° arm geo slaν)
Chrysostom; Augustine // συνίουσιν. ήμciς δέ / 603 // ήμεiς δέ it' νg Pelagius //
omit D* F G it"·b.d.r.μ νg"" Ps-Cypήan Ambrosiaster Vaήmadum

'7 Statement or command: Μ WH // Statemenι: GNB NIV BJ"" NBSm, TOBm• ΒΠ //
Command: NJνm' NRSV REB EU LB BJ NBS ΤΟΒ DHH // Question: TR
6 πληρωθfl ... ύπακοή 2 Cor 2.9 8 καυχήσωμαι ... ήμ&ν 2 Cor 12.6 τijς έξουσίας ... ύμίίlν
2 Cor 13. !Ο 11 οίοι ... [ργφ 2 Cor 13.2, !Ο 12 Ού ... συνιστανόντων 2 Cor 3. 1: 5.12
13 ήμεiς ... μέτρου Ro 12.3 15 ούκ ... κόποις Ro 15.20
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εiς περισσείαν 16 εiς τα ύπερέκεινα ύμrον ευαγγελίσασθαι,
ουκ έν άλλοτρίφ κανόνι εiς τα ετοιμα καυχήσασθαι. 17 Ό δr
καυχώμενος έν κυρίφ καυχάσ1'ω· 18 ου γαρ ό έαυτον συνι
στάνων, έκε'iνός έστιν δόκιμος, άλλ' ον ό κύριος συνίστησιν.
Paul and the False Apostles

11

"Οφελον άνείχεσθέ μου μικρόν τι άφροσύνης άλλα κα1.

άνέχεσθέ μου. 2 ζηλω γαρ ύμ&ς θεου ζήλφ, ήρμοσάμην γαρ
ύμ&ς έν\. άνδρ1. παρθένον άγvην παραστijσαι τφ Χριστψ·
3 φοβο\Jμαι δr μή πως, ώς ό οφις έξηπάτησεν Εϋαν έν ή1
πανουργίq. αυτου, φθαρft τα νοήματα ύμων άπο τijς άπλότητος
[καl. της άγvότητος]' της είς τον Χριστόν. 4 εί μrν γαρ ό
έρχόμενος &λλον Ίησουν κηρύσσει ον ουκ έκηρύξαμεν, η
πνευμα ετερον λαμβάνετε ο ουκ έλάβετε, η ευαγγέλιον ετερον
ο ουκ έδέξασθε, καλώς άνέχεσθε. 5 λογίζομαι γαρ μηδrν
ύστερηκέναι των ύπερλίαν άποστόλων. 6 εί δr κα1. iδιώτης
τφ λόγφ, άλλ' ου τft γνώσει, άλλ, έν παντι φανερώσαντες έν
π&σιν είς ύμας.
7 'Ή άμαρτίαν έποίησα έμαυτον ταπεινωv ·ίνα ύμε'iς ύψω
θητε, οτι δωρεαν το του θεου ευαγγέλιον ευηγγελισάμην ύμ'iν;
8 &λλας έκκλησίας έσύλησα λαβων όψώνιον προς τl~ν ύμrον
διακονίαν, 9 καl παρων προς ύμας καl ύστερηθεlς ου κατε-

'3 {C} άπο τής άπλότητος κα1. τίjς άγvότητος '})'" '" Ν* Β F G 0150 33 81
104 459 1962 it""'''"·"" νg"'" syr"w''"' cop~·"'' eth Hegemonius'"'; Pelagius
Augustine 7 ω // άπο τίjς άγvότητος κα! τίjς άπλότητος D'""·' it" Epiphanius //
άπο τής άπλότητος Ν' D 2''• Η Ψ 075 0121 0243 6 256 263 365 424 436 1175
1241 13191573173918521881 1912212722002464Byz[KLP]Leι·ιiτr"
vg syr" arm geo slav Julius Cassianus"'· ιnCΊem'"I Clement Origen"" Origen""b
Eusebius Didymus''• Macarius/Symeon Chrysostom; Jerome REB BJ ΤΟΒ //
άπο τής άγvότητος (Ambrosiaster add τού θεού) Lucifer (Gregory-Elvira)
Ambrose Gaudentius Augustine 261J) Varimadum (Vigilius)
16 είς ... εύαγyελίσασθαι Ac 19.21 17 Jr 9.24 ( 1 Cor 1.31) 18 1 Cor 4.4-5
11.2 ήρμοσάμην ... Χριστίρ Eph 5.26-27 3 ό οφις ... αύτοϋ Gn 3. 13 4 εί ... έδέξασθε
Ga 1.8-9 5 1Cor15.10; 2 Cor 12.11 ;Ga 2.6, 9 6 εί ... λόγψ 1Cor1.17;2.1. 13 ού τ~ γνώσει
Eph 3.4 7 δωρεC.ν ... ύμiν 1Cor9.12. 18 8 Php 4. 15 9 ού κατενάρκησα ούίJενός
2Cor 12.13
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νάρκησα ουθενός το γaρ ύστέρημά μου προσανεπλήρωσαν οί
άδελφοt έλθόντες άπο Μακεδονίας, καl. έν παντ1. άβαρf~ έμαυτον

ύμίν έτήρησα καl. τηρήσω. 10 ίiστιν άλήθεια Χριστού έν έμοl.
οτι ή καύχησις αϋτη ου φραγήσεται είς έμ( έν τοίς κλίμασιν της
Άχα.ίας. 11 διa τί; οτι ουκ άγαπώ ύμ&ς; ό θεος οtδεν.
12 "Ο δ( ποιώ, καl. ποιήσω, 'ίνα έκκόψω τ!~ν άφορμJ~ν τών

θελόντων άφορμήν, "ίνα έν φ καυχrονται εύρεθώσ1ν καθώς και
ήμείς. 13 οί γιΧρ τοιούτοι ψευδαπόστολοι, έργάται δόλιοι,
μετασχηματιζόμενοι εiς άποστόλους Χριστού. 14 καl. ου θαύ
μα· αυτος γιΧρ ό Σατανας μετασχηματίζεται εiς aγγελον φωτός.

15 ου μέγα ο-Ον εί καl. οί διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται ώς
διάκονο~ δικαιοσύνης ών το τέλος ίiσται κατα τα ίiργα αυτών.
Paul 's Sufferings a; an Apost\e

16 Πάλιν λέγω, μή τίς με δόξn aφρονα εtναι· εί δ( μή γε, κaν
ώς iΧ.φρονα δέξασθέ με, 'ίνα κάγώ μικρόν τι καυχήσωμαι.

17 ο
λαλώ, ου κατα κύριον 2 λαλώ άλλ' ώς έν άφροσύνn, έν ταύτn τn
ύποστάσει της καυχήσεως. 18 έπεl. πολλοί καυχώνται κατα
σάρκα, κάγώ καυχήσομαι. 19 ήδέως γιΧρ άνέχεσθε τών άφρό
νων φρόνιμοι οντες 20 άνέχεσθε γιΧρ εϊ τις ύμας καταδουλοί,
εϊ τις κατεσθίει, εϊ τις λαμβάνει, εϊ τις έπαίρεται, εϊ τις είς
πρόσωπον ύμας δέρει. 21 κατα άτιμίαν λέγω, ώς οτι ήμείς
Τ~σθενήκαμεν·1. έν φ δ' aν τις τολμ~, έν άφροσύνn λέγω, τολμ&

2 17 {Α} κύριον 'J)' 0 Ν Β C D F G Ψ 075 098 012101506 33 81 104 256
263 365 424 436 459 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127
2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect it" "·• vg'"" '' syrP· h cop"'·"" ann geo slav Oήgen 1 " 113
Basil Chrysostom; Jerome // θεόν Ι 170 it"· '· "·' νg'' Origen 1" 213 ; Ambrosiaster
Pelagius Augustine // &νθρωπον 69
' 21 {Β} ήμε!ς ήσθενήκαμεν ςp40 Ν Β Η 0243 33 81 436 1175 1739* Ι 881
1912 1590 1596 it""" r. '' 1 "' vg (eth) Origen'"; Ambrosiaster Pelagius Augustine // ήμε\ς ήσθεvήσαμεν D (F G ήσθενήσαμεν ήμε\ς) {"• Ψ 075 0121 0150
6 104 256 263 365 424 459 1241 1319 1573 1739' 1852 1962 2127 2200
2464 Byz [Κ L Ρ] Lect aιm geo slav Basil Chrysostoιn

10

ή καύχησις

...

φραγήσrται

1Cor9.15

13

έργάται δόλιοι

Php 3.2

16 2 Cor 12.6
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κάγώ. 22 Έβρα'iοί εiσιν; κάγώ. Ίσραηλ'iταί είσιν; κάγώ. σπέρ
μα Άβραάμ εiσιν; κάγώ. 23 διάκονοι Χριστού εiσιν; παρα
φρον&ν λαλω, ύπrρ έγώ· έν κόποις περισσοτέρως, έν φυλακα\ς
περισσοτέρως, έν πληγα'iς ύπερβαλλόντως, έν θανάτοις πολλά
κις. 24 ύπο 'Ιουδαίων πεντάκις τεσσεράκοντα παρα μίαν ί:'λα
βον, 25 τρις έρραβδίσθην, aπαξ έλιθάσθην, τρις έναυάγησα,
νυχθήμερον έν τφ βυθiρ πεποίηκα· 26 όδοιπορίαις πολλάκις,
κινδύνοις ποταμ&ν, κινδύνοις λnστ&ν, κινδύνοις έκ γένους,
κινδύνοις έξ έθν&ν, κινδύνοις έν πόλει, κινδύνοις έν έρημίι;ι,
κινδύνοις έν θαλάσσn, κινδύνοις έν ψευδαδέλφοις, 27 κόπφ
και μόχθφ, έν άγρυπνίαις πολλάκις, έν λιμφ και δίψει, έν
νηστείαις πολλάκις, έν ψύχει και γυμνότηπ 28 χωρις τ&ν
παρεκτος ή έπίστασίς μοι ή καθ' ήμέραν, ή μέριμνα πασ&ν τ&ν
έκκλησι&ν. 29 τίς άσθενει και ούκ άσθεν&; τίς σκανδαλίζε
ται και ούκ έγώ πυρούμαι;
30 Εί καυχί"iσθαι δει, τα της άσθενείας μου καυχήσομαι.

31 ό θεος και πατΊ,ρ του κυρίου 'Ιησού οiδεν, ό ων εύλογητος εiς
το-Uς αί&νας, οτι ού ψεύδομαι. 32 έν Δαμασκψ ό έθνάρχης
Άρέτα τού βασιλέως έφρούρει τi~ν πόλιν Δαμασκηνών πιάσαι
με4, 33 και δια θυρίδος έν σαργάνn έχαλάσθην δια του
τείχους και έξέφυγον τας χε'iρας αύτου.

< 32 {Β} πιάσαι με Β D* it"· '· d. r." νg syrP cop" anη Eusebius; Ambrosiaster
Pelagius // θέλων πιάσαι με F G (1739 με πιάσαι) it' syr" cop"" eth LB? //
πιάσαι με θέλων Ν D 2 Η Ψ 075 0121 0150 0243 6 33 8] 104 256 263 365
424 436459]175 1241 1319 1573 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464
Byz [Κ L Ρ] Lect geo slav Chrysostom LB?

22 Php 3.5 23 διάκονοι ... f.γώ 1 Cor 15. 10 24 τεσσεράκοντα παρa μίαν Dt 25.3
25 έραβδίσθην Ac 16.22 ίi.παξ έλιθάσθην Ac 14.19 26 κινδύνυις έκ γένους Ac 9.23
κινδύνοις έξ έθνiί:ιν Ac 14.5 27 2Cor6.5 29 τίς ... άσθενiί:ι 1Cor9.22 30 2Corl2.5
31 2 Cor 1.23 32-33 Ac 9.24-25
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Reνelations

Καυχaσθαι δε'i 1 , ού συμφέρον μέν 2 , έλεύσομαι δε είς

όπτασίας και άποκαλύψεις κυρίου. 2 οίδα aνθρωπον έν Χρι
στψ προ έτ&ν δεκατεσσάρων, εϊτε έν σώματι ούκ οiδα, εϊτε έκτος
του σώματος ούκ οlδα, ό θεος οiδεν' άρπαγέντα τον τοιούτον εως
τρίτου ούρανου. 3 καl οlδα τον τοιούτον aνθρωπον, εϊτε έν
σώματι εϊτε χωρlς του σώματος ούκ ο'iδα, ό θεος οiδεν' 4 οτι
ήρπάγη είς τον παράδεισον καl ilκουσεν aρρητα pήματα α ούκ
έξον άνθρώπφ λαλf\σαι. 5 ύπερ του τοιούτου καυχήσομαι,
ύπερ δε έμαυτου ού καυχήσομαι εί μη έν τα'iς άσθενείαις.
6 εαν γaρ θελήσω καυχήσασθαι, ούκ εσομαι aφρων' άλήθειαν
γaρ f,ρ&· φείδομαι δέ, μή τις είς έμε λογίσηται ύπερο βλέπει με η
άκούει [τι] f,ξ f,μοί>• 7 κα\. τft ύπερβολft των άποκαλύψεων.b
διο 3 'ίνα μη ύπεραίρωμαι, έδόθη μοι σκόλοψ τft σαρκί, aγγελος

1
1 {Α} καυχfισθαι δε'i ~..,, Β 0 2 F G 0150 0243 6 33 104 263 424' 459
1241 1319' 1739 1852 1881 1912 2464 ByzP' [L Ρ] Lect"' itb.d.g.o syrP·" cop"°""
arm // ιcαυχfισθαι δή 075 0121 424* 436 2200 ByzP' [Κ] Lect"'· AD Chrysostom
Theodoret 1'm // ιcαυχfισθαι δέ Ν* D* Ψ 11154 cop"" eth // εi ιcαυχίiσθαι δε'i (Ν2
δέfοr δε'i) Η 81 256 365"• 1175 1319* 1573 1962 2127 11365 112 it"' r vg cop"

geo slav Ambrosiaster Pelagius
2
1 {Α} συμφέρον μέν ςp46 Ν Β F G 0243 33 256 424' 1175 1573 1739
( 1962 μοι .for μέν) 160 it' νg cop'"-"'' Pelagius // συμφέρομεν 2127 //συμφέρει.
D* 81 //συμφέρει μοι D' Η Ψ 075 0150 6 104 263 365 424* 436 459 1241
1319' ( 1319* illegible) 1852 1881 1912 2200 2464 Byz [Κ L (Ρ μέν for μοι)]
Leι'f it'"· "·"·" syr' geo2 slav Chrysostom; Ambrosiaster Sedulius-Scottus ΒΊΊ //

expedit
1
-

πιίhί qιιidenι

7 {C}

διό ΝΑ Β

it• vgm'

F G 0243 33 81256424' 1175 1319* 1573 1739 2127

it• cop"" // omit ~ 46 D Ψ 075 0150 6 104 263 365 424* 436 459 1241 1319'
1852 1881 1912 1962 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect it" "· •. r vg cop'" arm eth
geo slav Irenaeus'"' Origen'" Basil Chrysostom Theodoret; Ambrosiaster Hilary
Gaudentius Jerome Pelagius Augustine REB EU LB BJ ΤΟΒ
0

"6 C: AD Μ TR GNB NlV REB EU LB BJ NBSm' ΤΟΒ // as text: TOBm' "7 ΝΟ C:
GNB REB EU LB BJ NBS"• ΤΟΒ 11 as text: TOBm' 11 Different ιext: AD 11 Dash: Μ

5 2 Cor 11.30 6

έiι.ν

...

iiφρωv

2 Cor 10.8: 11.16

7

iiγγεl.Dς

...

κολαφίζn

Μ TR

Job 2.6

613
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12.Η-15

Σατανα, 'ίνα με κολαφίζn, ϊνα μη ύπεραίρωμαι4 • 8 ύπερ τούτου
τρ1.ς τον κύριον παρεκάλεσα ϊνα αποστn απ, έμοί:ι. 9 κ:α1.
ε1ρηκέν μοι, Άρκεί σοι ή χάρις μου, ή γαρ δύναμις 5 έν ασθενείςι

τελείται. ilδιστα ο-όν μίiλλον καυχήσομαι έν ταίς ασθενείαις
μου, ϊνα έπισκηνώσn έπ' έμε ή δύναμις του ΧριστοίJ. 10 διο
εύδοκ& έν ασθενείαις, έν ϋβρεσιν, έν ανάγκαις, έν διωγμοίς κα1.
στενοχωρίαις, ύπερ ΧριστοίJ· οταν γαρ ασθεν&, τότε δυνατός
ειμι.

Paul 's Concem for the Corinthian Church

11 Γ έγονα &φρων, ύμείς με ήναγκάσατε. έγrο γαρ rοφειλον ύφ'
ύμ&ν συνίστασθαι· ούδεν γαρ ύστέρησα των ύπερλίαν απο
στόλων εί κα1. ούδέν είμι. 12 τα μf:ν σημεία του αποστόλου
κατειργάσθη έν ύμίν έν πάσn ύπομονn, σημείοις τε κα1. τέρασιν
κ:α1. δυνάμεσιν. 13 τί γάρ έστιν ο ήσσώθητε ύπερ τας λοιπας
έκκλησίας, εί μη οτι αύτος έγrο ού κ:ατενάρκησα ύμ&ν; χαρίσα
σθέ μοι την αδικίαν ταύτην. 14 'Ιδού τρίτον τοί:ιτο έτοίμως εχω
έλθείν προς ύμiiς, κα1. ού καταναρκήσω· ού γαρ ζητ& τα ύμ&ν
άλλ, ύμiiς. ού γαρ όφείλει τα τέJCVα το'iς γονεί:ισιν θησαυρίζειν
άλλ' οί γονείς το'iς τέJCVοις. 15 έγrο δε ΤΊδιστα δαπανήσω κα1.

4
7 {Β} 'ίνα μη ύπεραίρωμαι 1})46 Ν' Β Jνid Ψ 075 0150 0243 6 81 104 256
263 365 424 436 459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962
2127 2200 2464 By:_ [Κ ι Ρ] Lect it"·" syrP· h cop"· bo arnι geo slaν Οήgen<@<1. ι.ι4 π
Marcion Macaήus/Symeon Theodoret; Teι1ullian 112 Cypήan Ambrosiaster Hilary
Ambrose Gaudentius Jerome5 π 11 omit Ν* Α D F G 33 it'·d.f.• νg eth Marcion'"" '"
1
11
112
'"" "" Irenaeus•'· '" Oήgen'" 3π Basil"d Chrysostom; Teπullian
Jerome'π Pelagius
Augustine DHH
5
9 {Α} δύναμις ')J 46 "d Ν* Β D* F G it'"·'·'·'·•·" vg cop"·"'''' eth Marcion"' '"
1
'""""" Irenaeus'" Cyήlω Hesychius'"; Teπullian Cypήan Ps-Cyprian Ambrosiaster Ambrose Chromatius Gaudentius Jerome Pelagius Augustine // δύναμίς μου
Ν 2 Α D 2 Ψ 075 0150 0243 6 33 81 104 256 263 365 424 436 459 1175
1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Byz [Κι Ρ]
Lecι syrP·" cop""'' arm geo slaν Irenaeus•= Oήgen Chrysostom Cyril 213 Theodoret
LB NBS ΤΟΒ DHH

10 Php 4.11. 13 11 ούδέν ... άιτοστόλων 2 Cor 11.5 12 Ro 15.19 13 αύτος ... κατε
νάρJ<ησα ύμiί:ιν 2Cοr11.9 14 τρίτον ... ύμaς2Cοr 13.Ι 15 έγώδέίlδιστα ... ύμrονΡhp2.17
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έκδαπανηθήσομαι ύπf:ρ τών ψυχών ύμ&ν. εί 6 περισσοτέρως ύμaς

άγαπώ[ν], f~σσον άγαπrομαι; 7 16 fστω δέ, έγrο ου Κατεβάpησα
ύμας άλλ, ύπάρχων πανουργος δόλφ ύμaς ελαβον.

17

μή τι να

ών άπέσταλκα προς ύμaς, δι' αυτου έπλεονέκτησα ύμaς;

18 παρεκάλεσα Τίτον κα\. συναπέστειλα τον άδελφόν· μήτι
έπλεονέκτησεν ύμaς Τίτος; ου τφ αύτφ πνεύματι περιεπατήσα
μεν; ού τοις αύτοί:ς ϊχνεσιν;
19 Πάλαι 8 δοκε\τε οτι ύμ'iν άπολογούμεθα.c κατέναντι θεου
έν Χριστψ λαλο1Jμεν· τa δf: πάντα, άγαπητοί, ύπf:ρ της ύμών
οίκοδομης. 20 φοβουμαι γaρ μή πως έλθών ουχ ο'ίους θέλω
εϋρω ύμaς κάγώ εύρεθώ ύμ'iν οtον ου θέλετε· μήπως fρις, ζilλος,
θυμοί, έριθείαι, καταλαλιαί, ψιθυρισμοί, φυσιώσεις, άκατα
στασίαι· 21 μη πάλιν έλθόντος μου ταπεινώση με ό θεός μου
προς ύμaς κα1. πενθήσω πολλο\Jς τών προημαρτηκότων κα1. μη

μετανοησάντων έπ\. τf\ άκαθαρσί~ κα1. πορνεί~ κα1. άσελγεί~ fι
επραξαν.

6
15 {8} εί '})' 6 Ν* Α Β F G 33 81 * cop~· 00 ·'" geo 2 // εί καί Ν 2 D 1 Ψ 075
0150 0243 6 81' !04 256 263 365 424 436 459 1175 1241 1319 1573 1739
1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect it' vg syr1' • aπn eth
geo 1 slav Chrysostom; Pelagius // σnιίt D* it"·d.g.n.• Ambrosiaster
'15 {C} άγαπ&ν, ήσσον άγαπ&μαι; 'J)' 6 Ν 2 Β D (F G rλασσον fσι·f~σσον) Ψ
075 0243 6 81 !04 256 263 365 424 436 459 1175 1319 1573' 1739 1852
1881 1912 1962 2127 (2200 είς ον for ήσσον) 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect it"·" d. r. •·

" ' vg Chrysostom; Ambrosiaster Pelagius // άγαπ&, i;σσον άγαπ&μαι; Ν* Α
0150 33 1241 1573* (aιm) (geo) slav REB NBS DHH?
"19 {Α} πάλαι Ν* Α Β F G 0243 6 33 81 256 365 424' 1175 1319 1573
1739 1881 2127 it'"'b'ιr·'vgcop~ Ambrosiaster// ούπάλαι 1):) 46 // πάλινΝ 2 DΨ

075 0150 !04 263 424* 436 459 1241 1852 1912 1962 2200 2464 Byz
Ρ] Leι·ι

'19

it""

vgm~

Quesιion:

AD TR WH NIV NRSV

L

ΤΟΒ

18 παρεκάλεσα ... άδελφόν2Cοr8.6, 16-18
2 Cor 13.2

προημαρτηκότων

[Κ

syr1'· • copb" ann geo slav Chrysostom

20 φοβοϋμαι ... uμίiς2Cor2.l-4

21 τίίJν
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13.ι-ιο

Final Wamings •nd Greetings

13

Τρίτον τουτο Ερχομαι προς υμας έπl. στόματος δύο

μαρτύρων καl. τριrον σταθήσεται πaν ρημα. 2 προείρηκα
καt προλέγω, ώς παρών το δεύτερον καt άπών νυν, το'iς προ
ημαρτηκόσιν καl το'iς λοιποΊς π&σιν, οτι έαν ελθω είς το πάλιν
ου φείσομαι, 3 έπεl δοκιμην ζητεΊτε του έν έμοt λαλουντος
Χριστου, ος είς ύμaς ουκ άσθενεΊ άλλα δυνατε'i έν ύμ'iν. 4 καl
γαρ έσταυρώθη έξ άσθενείας, άλλα ζn έκ δυνάμεως θεου. κα1.
γαρ ήμε'iς άσθενουμεν έν αυτψ' άλλα ζήσομεν συν αυτφ έκ
δυνάμεως θεου είς ύμaς 2 •
5 Έαυτο-Uς πειράζετε εί έστε έν τη πίστει, έαυτο-Uς δοκιμά
ζετε· η ουκ έπιγινώσκετε έαυτο-Uς οτι Ίησους Χριστος έν ύμΊν; εί
μήτι άδόκιμοί έστε. 6 έλπίζω δε οτι γνώσεσθε οτι ήμεΊς ούκ
έσμεν άδόκιμο_ι. 7 εύχόμεθα δε προς τον θεον μη ποιfισαι ύμaς
κακον μηδέν' ουχ 'ίνα ήμε'iς δόκιμοι φανώ μεν' άλλ' 'ίνα ύμε'iς το

καλον ποιfιτε, ήμε'iς δε ώς άδόκιμοι ci:ιμεν. 8 ού γαρ δυνάμεθά
τι κατα τfις άληθείας άλλ' ύπερ τfις άληθείας.

9 χαίρομεν γaρ

οταν ήμεΊς άσθενώμεν, ύμεΊς δε δυνατο1. ΤΊτε· τουτο κα1. εύχό
μεθα, την ύμών κατάρτισιν. 10 δια τουτο ταυτα άπών γράφω,
'ίνα παρών μη άποτόμως χρήσωμαι κατα την έξουσίαν 1lν ό
κύριος εδωκέν μοι είς οίκοδομην κα1. ούκ είς καθαίρεσιν.

4 {Α} έν αύτiρ Β D Ψ 075 0150 0243 6 33 81 104 256 263 365 424 436
4591175124113191573173918521881 19121962(2127)22002464Byz
[Κ L Ρ] Lect it'""·" νg syr" cσρ~ '"Υ geo slaν Chrysostotn Cyήl 1 'm Ambrosiaster
Pelagius // σ\Jν αύτiρ Ν Α F G it'" syr" cop"" Cyήlωm ΒΤΙ
2
4 {Α} είς ύμίiς '})46νid ΝΑ D* F G Ψ 075 0150 0243 6 33 81 104 256 263
3654244364591175124113191573173918521881191219622127
2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect (/ 1441 είς ύμίiς be/oι·e έκ δυνάμεως) it"'· '· "· r. •· νg
1

0

syrP·" cσρ~Chrysostom

00

geo

slaν Cyήl

Ambrosiaster Pelagius //

οιnίι Β

2

D il'

νg"'' aπn

1 Τρ\τον ... ύμaς2Cοr 12.14 έπ\ ... pjjμαDt 19.15(Mt 18.16; 1Tm5.19) 4 έσταυρώθη
έξ άσθενε\ας Php 2.7-8 S "Εαυτοi>ς ... δοκιμάζετε 1 Cor 11 .28 8 1 Cor 13.6 10 2 Cor 2.3;
\0.8, 11

13.11-13
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11 Λοιπόν, άδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλείσθε,
το αύτο φρονείτε, εiρηνεύετε, καt ό θεος τής άγάπης καt είρήνης
rσται μεθ' ύμrον. 12 άσπάσασθε άλλήλους έν άγίφ φιλήματι.
άσπάζονται ύμας οί aγιοι πάντες.

13 Ή χάρις του κυρίου 'Ιησου Χριστου κα1. ή άγάπη του θεου
και η κοινωνία του άγίου πνεύματος μετα πάντων ύμrον.

11 Λοιπόν, άδελφοί, χαίρετε Php 4.4
1Pe5.14

ό θεος ... uμii\v

Ro 15.33 12 Ro 16. 16; 1 Cor 16.20;

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
Salutation

1

Παυλος άπόστολος ούκ άπ' άνθρώπων ούδε δι' άνθρώπου

άλλΟ. δια Ίησου Χριστου και θεου πατρος του έγείραντος αύτον

έκ νεκρ&ν, 2 και οί σuv έμοι πάντες άδελφοι τα'iς έκκλησίαις
τilς Γαλατίας, 3 χάρις ύμ'iν κα! είρήνη άπο θεου πατρος ήμ&ν
κα!. κυρίου 1 Ίησου Χριστου 4 του δόντος έαυτον ύπf.ρ τ&ν
άμαρτι&ν ήμ&ν, οπως έξέληται ήμaς έκ του αί&νος του ένε
στ&τος πονηρου κατα το θέλημα του θεου και πατρος ήμ&ν'

5 φ ή δόξα είς τοuς αί&νας τ&ν αίώνων, άμήν.
There is

Νο

Other Gospel

6 Θαυμάζω οτι οϋτως ταχέως μετατίθεσθε άπο του καλέ
σαντος ύμaς έν χάριτι [Χριστου] 2 είς ετερον εύαγγέλιον, 7 ο
ούκ εστιν aλλο, εί μή τινές είσιν οί ταράσσοντες ύμaς και
θέλοντες μεταστρέψαι το εύαγγέλιον του Χριστου. 8 άλλΟ. κα!.

1 3 {Β} πατρος ήμών καί κυρίου Ν Α Ρ Ψ 33 81 256 365 1241 1573 1962
2127 2464 1593 1598 /921 112 l 1021 it"·b vgm" Origen""" Chrysostom" 2
Theodore'"; Ambrose 112 // πατρος καί κυρίου ήμwν 'J.)' 6 · 51 ν;d Β Ο F G Η 075
6 l04 263 424 436 459 1175 1739 1852 1881 1912 2200 Byz [Κ L] Lect
(1895 κυρίου Ίησο\ι Χριστο\ι ήμwν) ίι"· '·' vg syrl'·'·"'' cop"'· 1"°'·"'"'" arm (eth) slav
Yictorinus-Rome Ambrose 112 Jerome REB // πατρος καί κυρίου 0150 1319
1596 1751 188411443 ίt0 vgm" geo Chrysostom 112 ; Ambrosiaster Pelagius

Augustine Varimadum

ΒΤΙ

6 {C} Χριστο\ι '}) 51 ΝΑ 8 f' Ψ 075 0150 6 33 81 l04 256 263 365 424
436 459 1175 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Byz
2

[Κ L Ρ] Lecι it' vg syr"· ""' copιx' arm eth•• geo slav Eusebius Basil Chrysostom
Theodore1" Cyril; Augustine // Ίησο\ι Χριστο\ι Ο 1241 1599 11977 ίtd (vgm"
cop" Jerome Χριστο\ι Ίησο\ι) syr" • 11 " ' 11 θεο\ι Origen"' Theodoret'"" // οιnίt '})46νω
F* G 11178 ίι~·"·g.ο Marcion'"·"'τ'""";'"; Tertullian Cyprian Victorinus-Rome
Ambrosiaster Lucifer Pelagius REB

1 άιτόστολος ... Χριστοίι Ga 1.11-12; Ac 20.24 3 Ro 1.7; Php 1.2; Phm 3 4 τοίι δόvτος
... άμαρτι&v ήμ&ν Ga 2.20; 1 Tm 2.6; Τι 2.] 4 τοίι αί&νος .. πονηροϋ 1 Jn 5.19 7 ηνές ...
ύμiiς Ac ] 5.24 θέλοντcς ... Χριστοϋ Ac 15. 1

1-~
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έaν ήμείς η anελος έξ ούρανου εύαnελίζηται [ύμίν ]3 παρ' ο
εύηnελισάμεθα ύμίν, άνάθεμα εστω. 9 ώς προειρήιcαμεν ιcα1.
aρτι πάλιν λέγω, εϊ τις ύμας εύαnελίζεται παρ' ο παρελάβετε,
άνάθεμα εστω.

10 'Αρτι γaρ άνθρώπους πείθω η τον θεόν; η ζητώ άνθρώποις
άρέσιcειν; εί ί:'τι άνθρώποις ηρεσιcον, Χριστου δο\Jλος ούιc &ν
,,
ημην.

How Paul Became an Apostle

11 Γνωρίζω γaρ 4 ύμίν, άδελφοί, το εύαγγέλιον το εύαnελι
σθΕ:ν ύπ' έμου οτι ούιc εστιν ιcατa aνθρωπον· 12 ούδΕ: γaρ έγώ
παρa άvθρώπου παρέλαβαν αύτο οϋτε έδιδάχθην άλλa δι'
άποιcαλύψεως Ίησου Χριστου.

13 Ήιcούσατε γaρ τf~ν έμf~ν άναστροφήv ποτε έν τφ Ίουδαϊ
σμφ, οτι καθ' ύπερβολi~ν έδίωιcον τiiv έιcιcλησίαν του θεου ιcα1.
έπόρθουν αύτήν, 14 κα1. προέιcοπτον έν τφ Ίουδαϊσμφ ύπΕ:ρ
πολλους συνηλιιcιώτας έν τφ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτf~ς
ύπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων. 15 οτε δΕ: εύδόκησεν

'8 {C} εύαyyελίζηται ύμΊν D' (D* ύμiiς) 6 33 256 263 424 1319 (1962
2127 Β_ΥΖ'' 1L] / 590 /Α" it' vg Basil·'" Chrysostom Theodoret''"'; Jerome 113
Pelagius Augustine 1' 1; // ύμΊν εύαnελίζηται J) 51 "d Β Η 1] 75 1739 2200 sJav //
εύαyyελίζεται ύμlν 075 (104 εύαyyελίσεται) 365 436 459 1573 1852 1881
2464 Β_ν-;'' [Κ Ρ] Lect (1895 ήμών) arm geo // είιαyyελίσηται ύμΊν Ν 2 Α 81
(1241 ήμlν) (1598 ύμiiς) it" Origen'"' Adamantius (Eusebius) Cyήl"' Theodore1 ~
ήμ'\ν)

(Hegemonius 1"'); Tertullian 214 Ps-Cyprian Ambrosiaster Victorinus-Rome Hilary
Jerome 1• 1 Augustine 1115 ·' 111 '·' 1 // εύαyyελίσηται Ν* it"·•· 101 Marcion"'·"'τ'""''"" Cyri12 '; Tertullia11 114 Lucifer Pacian Faustinus // εύαnελίζηται F G Ψ it" BasiJ 114 ;
Tertullian 1' 4 Cyprian Jeromeω NJV REB // εύαyyελίζεται 0150 1912
4
11 {C} γάρ κι 8 D* F G 0150 33 it"'" ι., vg cop" Victoήπus-Rome
Ambrosiaster Jerome Pelagius Augustine // δέ J.~ 4 " Ν._ 2 Α 0 1 Ψ 075 0261 6

81 104 256 263 365 424 436 459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881
19 12 1962 2127 2200 2464 Β)'Ζ [Κ L Ρ] Ι 596 it" " vg"" syr" "· "'' cop"" geo2 slav
Origen'" Marcellus Chrysostom Theodore'"' Cyril // οmίι Lec·ι (begiιιιιing of
Ιeηοιι)

8, 9
αύτήv

arm eth geo'
άνάι1εμα Εστω 1Cοι·16.22

Ac

~λ 22.4-5~

26.9-1 l

10 'Άρτι ...
14 Ac 22.J

ιJεόν

1Th2.4

12 Ga l.1

13

έδίωκον

...

619
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1.16-2.2

[ό θεος] 5 ό άφορίσας με έκ κοιλίας μητρός μου καl. καλέσας διa
τfις χάριτος αύτου 16 άποκαλύψαι τον υίον αύτου έν έμοί, 'ίνα
εύαyγελίζωμαι αύτον έν το'iς εθνεσιν, εύθέως ού προσανεθέμην

σαρκt καl. αϊματι 17 ούδε άνfιλθον εiς 'Ιεροσόλυμα προς τους
προ έμο\ι άποστόλους, άλλ. άπηλθον εiς Άραβίαν καl. πάλιν
ύπέστρεψα εiς Δαμασκόν.
18 'Έπειτα μετa Ετη τρία άνηλθον εiς 'Ιεροσόλυμα ίστορησαι
ΚηφCιν καl. έπέμεινα προς αύτον ήμέρας δεκαπέντε, 19 ετερον

δε τ&ν άποστόλων ούκ ε1δον εί μη Ίάκωβον τον άδελφον του
κυρίου. 20 α δε γράφω ύμ'iν, ίδου ένώπιον του θεου οτι ού
ψεύδομαι. 21 επειτα 1lλθον είς τa κλίματα της Συρίας καl. της
Κιλικίας 22 ημην δε άγνοούμενος τφ προσώπφ ταΊς έκκλη
σίαις της 'Ιουδαίας τα'iς έν Χριστ<ρ. 23 μόνον δε άκούοντες
1lσαν οτι Ό διώκων ήμaς ποτε νυν εύαγγελίζεται τi~ν πίστιν Τ\ν
ποτε έπόρθει, 24 καl. έδόξαζον έν έμοl. τον θεόν.
Paul Accepted by

ιhe Oιher

Apostles

"Επειτα διa δεκατεσσάρων έτ&ν πάλιν άνέβην 1 εiς 'Ιεροσό
λυμα μετa Βαρναβa συμπαραλαβιfιν κα\ Τίτον· 2 άνέβην δε

2

5
15 {C} εύδόκησεν ό θεός ΝΑ D Ψ 075 6 33 81 104 256 263 365 424 436
4591175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Byz

[Κ L Ρ] Lect it" syr" .;,h '· ""' cop'"·"" ann eth geo slav Irenaeus'" 112 Origen"'"· '01
Eusebius Adamantius Ps-Athanasius Marcellus''d Basil Didymus Didymus•"h
Chrysostom Seνerian Cyril Theodoret 21'; Victorinus-Rome""" Hilary Jeromeω
Augustine Varimadum Vigilius // εύδόκησεν '}) 46 Β F G 0150 it"· "· r., 0 νg syrP
Irenaeus 1" 112 ·""" Epiphanius Theodore'" Theodoret 2"; Ps-Cyprian VictorinusRome''m Ambrosiaster Gaudentius Jerome 21 J Pelagius Faustus-Milevis ΤΟΒ BJ
1 1 {Α} πάλιν άνέβην '}) 46 ΝΑ Β Ψ 0150 6 33' (33* άνέβη) 81 104 256 263

365 424 436 459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127
2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect it' νg cop" arm geo 2 slaν Theodore'"'; Victorinus-

Rome Jerome 112 Pelagius Augustine 112 // άνέβην πάλιν D F G it"'·h.d.g.o eth
Jerome 112 // άνέβην 075 νg"'' cop"" geo 1 Marcion"" ιοΤ'""""" Irenaeus'" Chrysostom1"'; Ambrosiaster Augustine 112 //πάλιν άνϊiλθον C
15 ό άφορίσας ... καλέσας ls 49. 1; Jr 1.5; Ro 1.1 16 άποκαλύψαι ... έμοί Ac 9.3-6;
22.6-10; 26.13-18 "ίνα ... ί'θνεσιν Ga2.7 18 Ac9.26 19 Ίάκωβον ... κυρίου Μι 13.55;
Mk 6.3 20 Ac 9.30
2.1 Ac 15.2
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κατα άποκάλυψιν· καl. άνεθέμην αύτοις το εύαπέλιον ο κη
ρύσσω έν τοις εθνεσιν' κατ' ίδίαν δε τοις δοκουσιν' μή πως είς
κενον τρέχω η εδραμον. 3 άλλ' ούδ( Τίτος ό σύν έμοί, 'Έλλην
ων, ήναγκάσθη περιτμηθηναι· 4 διa δε τούς παρεισάκτους
ψευδαδέλφους, ο'ίτινες παρεισηλθον κατασκοπησαι τ1,ν έλευ

θερίαν ήμων 1lν εχομεν έν Χριστφ Ίησου, ϊνα ήμίiς καταδου

5 οiς ούδε2 προς rοραν εϊξαμεν τ'!) ύποταγ'!), ϊνα ή
άλήθεια του εύαπελίου διαμείνn προς ύμίiς. 6 άπο δε των
δοκούντων εl'ναί τι, - όποιοί ποτε ilσαν ούδέν μοι διαφέρει·
πρόσωπον [ό] θεος άνθρώπου ού λαμβάνει - έμοl. γaρ οί
δοκουvτες ούδ(ν προσανέθεντο, 7 άλλa τούναντίον ίδόντες
λώσουσιν,

οτι πεπίστευμαι το εύαπέλιον της άκροβυστίας καθώς Πέτρος
της περιτομης, 8 ό γaρ ένεργήσας Πέτρφ είς άποστολΤ~ν της
περιτομης ένήργησεν καl. έμοl. είς τa εθνη, 9 καl. γvόντες τΤ~ν
χάριν τΤ~ν δοθε'tσάν μοι, 'Ιάκωβος καί Κηφίiς καί 'Ιωάννης, οί

δοκουντες στυλοι ε'iναι, δεξιaς εδωκαν έμοl. καl. Βαρναβ~
κοινωνίας, 'ίνα ήμε'tς είς τa εθνη, αύτοl. δi: είς τΤ~ν περιτομήν·

10 μόνον των πτωχων 'ίνα μνημονεύωμεν, ο καl. έσπούδασα αύτο
τουτο ποιησαι.
Paul Rebukes Peter at Antioch

11 'Ότε δi: ilλθεν Κηφίiς είς Άντιόχειαν, κατa πρόσωπον
αύτφ άντέστην, οτι κατεγνωσμένος ilν. 12 προ του γaρ έλθεtν

2
5 {Α} ο\ς ούδέ 1})4 ' ΝΑ Β C D 1 F G Ψ 075 0150 6 33 81 104 256 263
365 424 436 459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127
2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Leι·t it"·'·'· 0 vg syr"·P'1 cop"·"' anη (eth) geo slav Basil
(Ps-lgnatius) Epiphanius Chrysostom Theodore1' Jerome Augustine // οiς D2
Gτeek and Latin mssacc.ιoJcrυme // ούδέ Marcionaα:.10Tenullian; Latin mssacc.ιoViι::ιorinus·Rome
1

;

Greek mss"' ωΑm 0 "'' 1 " 1" Ambrose // σmit D* itb.d Irenaeus 1"; (Tertullian) Greek
and Latin mss'"· ω ΥΙιιοπ""'·Rοmι Victoήnus-Rome Ambrosiaster Pelagius // σmit οις
ούδέ

.. _ ύποταm ι 884

4 διiχ ... ψευδαδέλφους Ac 15.1, 24; Ga 1.7 τiιν έλευtlερίαν ... Χριστiρ Ga 5.1, 13
6 πρόσωπuν
λαμβάνει Dι ΙΟ.17
7 πεπίστευμαι ... άιφοβυστίας Ac 9.15; 22.21
10 Ac 11.29-30
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2.13-20

τινας 3 άπο 'Ιακώβου μετα των έθνών συνήσθιεν· οτε δε i~λθον4,
ύπέστελλεν κα1. άφώριζεν έαυτον φοβούμενος τους έκ περιτομης.
13 κα1. συνυπεκρίθησαν αύτφ [κα1.] οί λοιποl. ΊουδαΊοι, &στε
κα1. Βαρναβίiς συναπήχθη αύτών τft ύποκρίσει. 14 άλλ' οτε

ε"\δον οτι ούκ όρθοποδουσιν προς την άλήθειαν του εύαγyελίου,
εlπον τφ Κηφ~ eμπροσθεν πάντων, Εί συ ΊουδαΊος ύπάρχων
έθνικώς κα1. ούχl. Ίουδαϊκώς ζilς, πώς τa eθνη άναγκάζεις
Ίουδα1ζειν;•
Jews, like Genιiles, are Saved by Faith

15

ΉμεΊς φύσει ΊουδαΊοι καl. ούκ έξ έθνών άμαρτωλοί·

εiδότες [δε] οτι ού δικαιουται &νθρωπος έξ eργων νόμου
έaν μη διa πίστεως Ίησου Χριστου, κα1. ήμεΊς εiς Χριστον Ίησουν
έπιστεύσαμεν, 'ίνα δικαιωθώμεν έκ πίστεως Χριστου κα1. ούκ έξ
eργων νόμου, οτι έξ eργων νόμου ού δικαιωθήσεται πίiσα σάρξ.

16

17

είδε ζητουντες δικαιωθηναι έν Χριστφ εύρέθημεν κα1. αύτοl.

άμαρτωλοί, &ρα Χριστος άμαρτίας διάκονος; μη γένοιτο.
γaρ α κατέλυσα ταυτα πάλιν οiκοδομω, παραβάτην
συνιστάνω. 19 έγώ γaρ διa νόμου νόμφ άπέθανον,
ζήσω. Χριστφ συνεσταύρωμαι· 20 ζω δε ούκέτι έγώ,
έμο1. Χριστός ο δε νυν ζω έν σαρκί, έν πίστει ζω τft του

18 εi

έμαυτον
'ίνα θεφ
ζft δε έν
υίου του

3
12 {Α} τινας ΝΑ Β C D F G Ψ 075 0150 6 33 81 104 256 263 365 424
436 459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464
Byz [Κ L Ρ] Lect it"· ΙbJ. '· "·" vg syr"· h cop'""'" aπn eth geo slav Chrysostom
Theodore 1"'; Victoήnus-Rome Ambrosiaster Jerome Pelagius // τινα '})' 6 it"·• 2·'
lrenaeus'"
'12 {Α} i'ιλθον Α C 0 2 Η Ψ 075 0150 6 81 104 256 263 365 424 436
4591241131915731739188119121962212722002464Byz[KLP]Lect
it'"· '" νg syr'" h cop'"·"" aπn eth geo 2 slav Chrysostom Theodore'"; Victoήnus
Rome Ambrosiaster Jerome Pelagius Augustine // i'ιλθεν '})46 Ν Β D* F G 33
1175 1852 1592 1596 itb· "· •·" geo' Irenaeus'"

"14 End

quotaιion:

TR GNB

Νινms NRSν

REB EU? LB NBS

ΤΟΒ ΒΤΙ

DHH

12 μετiχ ... συvήσθιεv Ac 11 .3 16 ού δ~καιοiJται ... σάρξ Ac 15. ΙΟ, 11: Ro 3.20, 28; 4.5;
11 .6; Eph 2.8; Ga 3. 11 ού δικαιωθήσεται πiiσα σάρξ Ps 143.2 19 vόμφ άπέθαvον Ro 7.6
20 του υίου ... με Jn 13.1; 17.23; 1Jn3.16

2.21-3.12
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θεού 5 τού άγαπήσαντός με καl. παραδόντος έαυτον ύπερ έμού.
ούκ άθετ& τf~ν χάριν τού θεού· εί γαρ δια νόμου δικαιοσύνη,
&ρα Χριστος δωρεαν άπέθανεν.b

21

Law or Faith

3

"'Ώ άνόητοι Γαλάται, τίς ύμάς έβάσκανεν, οiς κατ' όφθαλ

μο-Uς 'Ιησούς Χριστος προεγράφη έσταυρωμένος; 2 τούτο μό
νον θέλω μαθείν άφ' ύμ&ν· έξ εργων νόμου το πνεύμα έλάβετε η
έξ άκοfις πίστεως; 3 οϋτως άνόητοί έστε, έναρξάμενοι πνεύ
ματι νύν σαρκl. έπιτελείσθε; 4 τοσαύτα έπάθετε είκll; εϊ γε καl.

είκn. 5 ό ο-Ι:>ν έπιχορηγ&ν ύμίν το πνεύμα και ένεργ&ν δυνάμεις
έν ύμίν, έξ Εpγων νόμου η έξ άκοfις πίστεως; 6 καθώς Άβρααμ
έπίστευσεν τφ 1'εφ, και έλογίσ-θη αύτφ είς δικαιοσύνην·

7 Γινώσκετε aρα οτι οί έκ πίστεως, οtτοι υίοί είσιν Άβραάμ.
8 προϊδούσα δε ή γραφf~ οτι έκ πίστεως δικαιοι τα εθνη ό θεός,
προευηnελίσατο τφ Άβρααμ οτι Ένευλογη1'ήσονται έν σοi.
πάντα τα [-θνη· 9 ωστε οί έκ πίστεως εύλογούνται συν τφ
πιστφ Άβραάμ. 10 οσοι γαρ έξ εργων νόμου είσίν, ύπο κατά
ραν εiσίν· γέγραπται γαρ οτι 'Επικατάρατος πciς δς ούκ
έμμένει πciσιν τοiς γεγραμμένοις έν τφ βιβλίφ του νόμου
του ποιίjσαι αύτά. 11 οτι δε έν νόμφ ούδε\ς δικαιούται παρα
τφ θεφ δfιλον, οτι Ό δίκαιος έκ πίστεως ζήσεται· 12 ό δr
νόμος ούκ εστιv έκ πίστεως, άλλ' Ό ποιήσας αύτα ζήσεται έν
5 20 {Α} υίο\J του θεου ΝΑ C D' Ψ 075 0150 6 33 81 104 256 263 365
424 4364591175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200
2464 Βγz [Κ L Ρ] Lecτ it"-'" vg syr"·" cop'""" arm eth geo slav Marcion""-ιo

Clement Didymι1sct"• Chrysostom Severian Theodore1" Cyήl Theodoret;
Ambrosiaster Jerome Pelagius Augustine Varimadum // θεο\J καΊ Χριστου '))46
Β D* F G it'"·•·• Victorinus-Rome

AJ'm"';"'

"21 End quo1ation from

ν.

14: Μ ΝΙν NRSV•• BJ

20 παραδόντος ... έμοίJ Ga 1.4; 1 Tm 2.6; Tt 2.14
3.6 έπίστευσεν ... δικαιοσύνην Gn 15.6 (Ro 4.3) 8 Ένευλογηθήσονται ... rθνη Gn 12.3
( 18.18; Sir 44.21: Ac 3.25) 9 Ro 4.16 10 Έπικατάρατος ... αύτά Dt 27.26 11 i:ν .. θεψ
Ro 3.20; Ga 2. 16 Όδlκαιος ... ζήσεται Hab 2.4 (Ro 1.17; He 10.38) 12 Ό ποιήσας .. αύτοϊς
Lv 18.5 (Ro 10.5)
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3. ΙJ-19

αύτοiς. 13 Χριστος ήμάς έξηγόρασεν έκ τijς κατάρας του
νόμου γενόμενος ύπερ ήμ&ν κατάρα, οτι γέγραπται, 'Επικατά
ρατος πciς ό κρεμάμενος έπ1 ξύλου, 14 'ίνα είς τa Ιίθνη ή
εύλογία του Άβραaμ γένηται έν Χριστφ Ίησου, 'ίνα τf~ν έπαγ
γελίαν 1 του πνεύματος λάβωμεν διa τijς πίστεως.
The Law and the Promise

15 Άδελφοί, κατa aνθρωπον λέγω· ομως aνθρώπου κεκυρω
μένην διαθήκην ουδε1ς aθετεΊ η έπιδιατάσσεται. 16 τφ δf:
Άβραaμ έρρέθησαν αί έπαγγελίαι και τφ σπέρματι αυτου. ού
λέγει, Και το1ς σπέρμασιν, ώς έπι πολλ&ν aλλ. ώς έφ' ένός. Κα1
τι\) σπέρματί σου, ος έστιν Χριστός. 17 τουτο δf: λέγω· δια
θήκην προκεκυρωμένην ύπο του θεου 2 ό μετa τετρακόσια και
τριάκοντα Ιίτη γεγονιtlς νόμος ουκ aκυροΊ είς το καταργi\σαι Π~ν
έπαγγελίαν. 18 εί γaρ έκ νόμου ή κληρονομία, ουκέτι έξ
έπαγγελίας τφ δf: Άβραaμ δι' έπαγγελίας κεχάρισται ό θεός.
19 Τί ο-όν ό νόμος; των παραβάσεων χάριν προσετέθη\ aχρις oi'>
14 {Α} έπαγγελίαν i\99 N Α Β C D' Ψ 0150 6 33 81 104 256 263 365 424
4364591175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464
Byz [Κ L Ρ] Lect it'"· r. 1' 1 νg syr1'· h. '"' cop"· "" arm eth geo slaν Origen'" Athanasius
Didymusd"' Chrysostom Theodore1"' Cyril; Jerome Pelagius (Augustine) // εύλο
γίαν (see 3. 14a) <,})46 D* F G it"·"·' νg"'" Marcion"'' 10 τ'"""""; Ambrosiaster
Varimadum
1

0

•

2

17{Α}θεου\})'"ΝΑΒCΡΨΟΙ5063381436117512411739(1881

omit του) 2464 ίιr' vg cop" '" eth geo (Ps-Eustathius) Cyril; Jerome Pelagius
Augustine//θεoυ εiς Χριστόν

D F G 1 075 0176 104 256 263 (365 1319
1573 2127 oιnit του) 424 459 1852 1912 1962 2200 Byz [Κ L] Lect it"' "'·' rnr
νg"'" syr<'·" arm slaν Eusebius Chrysostom Theodore 1'"; Ambrosiaster
1
19 {Α} νόμος; των παραβάσεων χάριν προσετέθη Ν Α Β C D' Ψ 075
0150 0176vid 6 33 81 104 256 263 365 424 (436 1912 2464 έτέθη) 459 1175
1241 1319 1573 1739 1852 1881 1962 2127 2200 Byz [Κ (L) Ρ] Lect (it')
cop"'· bo arm geo slav (Clement) Origen'"' Letter of Hymenaeus (Eusebius)
Seνerian Theodore'" Cyril Theodoret; Augustine 12121 //νόμος; των παραδόσεων
χάριν έτέθη D* it"· "· r. 0 vg (Ambrose) Jerome Pelagius Augustine 9121 Speculum //
13

Χριστος

...

νόμου

Ro 8.3; Ga 4.5

γενόμενος

...

κατάρα

2 Cor 5.21

"Επικατάρατος

...

ξύλουDι21.23 16ΚαίτψσπέρματίσουGπ12.7; 13.15; 17.7;24.7 17 τετρακόσια ... ί'τη
Εχ 12.40 18 εί ... έξ έπαγγελίας Ro4.14; 11.6 19 Τί ... προσετέθη Ro5.20
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ίfλθτJ το σπέρμα φ έπήγγελται, διαταγεtς δι, άγγέλων έν χειρl.
μεσίτου. 20 ό δε μεσίτης έ.vος ούκ εστιν, ό δε θεος εiς έστιν.
Slaves and Sons

21 Ό ο-Όν νόμος κατα των έπαγγελι&ν [του θεου ]4 ; μη γένοιτο.
εί γiχρ έδόθη νόμος ό δυνάμενος ζφοποιησαι, οντως έκ νόμου &ν

ilν ή δικαιοσύνη· 22 άλλα συνέκλεισεν ή γραφf~ τα πάντα ύπο
άμαρτίαν, ϊνα ή έπαγγελία έκ πίστεως Ίησου Χριστου δοθil τοις
'

πιστευουσι ν.

23 Προ του δΕ: έλθεtν τf~ν πίστιν ύπο νόμον έφρουρούμεθα
συγκλειόμενοι είς τΤ~ν μέλλουσαν πίστιν αποκαλυφθηναι,
24 Wστε ό νόμος παιδαγωγος ήμ&ν γέγονεν είς Χριστόν, 'ίνα
έκ πίστεως δικαιωθ&μεv- 25 έλθούσης δε της πίστεως ούκ:έτι
ύπο παιδαγωγόν έσμεν.
26 Πάντες γiχρ υίοl. θεου έστε διa της πίστεως έν Χριστφ
Ίησου· 27 οσοι γaρ είς Χριστον έβαπτίσθητε, Χριστον ένεδύ
σασθε. 28 ούκ: ενι Ίουδα'iος ούδε 'Έλλην, ούκ: ενι δο\Jλος ούδΕ:
έλεύθερος, ούκ: ενι &ρσεν κ:αl. θηλυ· πάντες γaρ ύμε'iς εiς έστε έν
Χριστψ Ίησου. 29 εί δε ύμεtς Χριστου, &ρα του Άβραaμ
σπέρμα έστέ, κ:ατ' έπαγγελίαν κληρονόμοι.

νόμος τiiιν πράξεων; έτέθη
πράξεων; IJ)46

F G ίtb.g lrenaeus'"; Ambrosiaster //νόμος τrον

4
21 {C} του θεοί> ΝΑ C D (F G omit τοίJ) Ψ 075 0150 6 33 81 256 263
36542443611751241131915731739185218811912196221272200
2464 Byz [Κ L Ρ] Lecr it"· b. r. •· "·' νg syr0· "· ""' cop"'· 00 aπη geo slaν Chrysostom
Seνerian Theodore'" Cyril; Jerome Pelagius Augustine //του Χριστοί> 104
459 // οπιίt r>' 6 Β (eth) ir' Victorinus-Rome Ambrosiaster Tyconius REB EU
5
28 {Α} clς έστε έν Χριστίρ Ν 2 Β C D Ψ 075 6 81 104 256 263 365 424
436 459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464
Byz [Κ L Ρ] Lect aπη (eth) Clement Asterius Marcellus 112 Chrysostom;
Tyconius // έστε έν Χριστίρ (haplography?) 1147 1170 112 (1592 112 ) Ι 603
189511021 11356 11439 // ίiν έστε έν Χριστίρ F G 33 /599 it"'·b.d.r.,.o.c.• vg

19 διαταγείς δι · άγγέλων Ac 7.38, 53; He 2.2 21 Ό ο\ιν ... γένοιτο Ro 8.2-4 22 συνέ
... άμαρτίαν Ro 3.11-19; 11.32 23 ύπο νόμον έφρουρούμεθα Ga 4.3 24 Ro 10.4
26 Jn 1.12 27 είς Χριστον έβαπτίσθητε Ro6.3 Χριστον ένεδύσασtJε Ro 13.14 28 ούκ ...
'Έλλην Ro 10.12 29 του Άβραάμ ... κληρονόμοι Ro 4.13
κλεισεν

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

625

4

4.Ι-7

Λέγω δέ, έφ' οσον χρόνον ό κληρονόμος νήπιός έστιν, ο-Uδεν

διαφέρει δούλου κύριος πάντων ων, 2 άλλ' ύπο έπιτρόπους
έστl.ν καl. οίκονόμους aχρι της προθεσμίας του πατρός. 3 οϋτως

καl. ήμεiς, οτε ημεν νήπιοι, ύπο τα στοιχεiα του κόσμου ημεθα
δεδουλωμένοι· 4 οτε δε iΊλθεν το πλήρωμα του χρόνου, έξαπ
έστειλεν ό θεος τον υίον αύτου, γενόμενον έκ γυναικός, γενό

μενον ύπο νόμον' 5 'ίνα τους ύπο νόμον έξαγοράστ~. ϊνα τΤ~ν
υίοθεσίαν άπολάβωμεν. 6 'Ότι δέ έστε υίοί, έξαπέστειλεν ό
θεος το πνεύμα του υίου αύτου είς τaς καρδίας ήμών 1 κρiiζον,

Αββα ό πατήρ. 7 &στε ούκέτι εi δούλος άλλ' υίός είδε υίός,
καl. κληρονόμος διa θεοί> 2 •

slaν Oήgen'"

Marcellus 112 Ps-Athanasius Basil Chrysostom Theodore1"; Victorinus-Rome Ambrosiaster Hilaιγ (Priscillian) (Gregory-Elνira) Ambrose Jerome
Pelagius (Faustus-Mileνis) Augustine Quodνultdeus // έστε Χριστοίι '})46 Α //
έστε εν (i.e. ίiν σr έν[? ]) Χριστοίι Ν* (νgm')
'6 {Α} ήμ&ν ςμ46 Ν Α Β C D* F G Ρ 1044591175 1241 1739 1881 1912
1962 LecfPI itW", b. d. Γ. g. n, r. ς vg\\W, ~t syrPal copςa, boP! arm geo slav MarcionJΙ.T Ιί1 Te11u\]iar1
Origen'" Athanasius 214 Basil Didyrnus""b 213 Marcus-Eremita Cyril 2' 11 ; Ambrosiaster Hilary Priscillian Ambrose Chromatius Niceta Jerome Pelagius Augustine 7111
Speculum Varimadum Ps-Vigilius // ύμ&ν D 2 Ψ 075 0150 6 33 81 256 263
365 424 436 1319 1573 1852 2127 2200 2464 Β}"Ζ ι κ L] Leι·fP' AD νg'' syr"· b
coρ 00 r• eth Athanasius 214 Didymus DidymusdohιιJ Chrysostom Seνerian Theodore'"
Cyril 9111 Hesychius Theodotus-Ancyra Theodoret; Victorinus-Rome Augustine4" 1 ΒΤΙ
2 7 {Α} διά θεοίι IJ) 46 Ν* Α Β C* 33 1739',id itb· r. •· '·
νg cop"" geo 1 Clement
Basil Didymusd"b 213 Cyril; Victorinus-Rome Ambrosiaster Niceta Pelagius Augustine // διά θεόν F G 1881 // διά Χριστοίι 81 2464 ( 1739' 1592 / 593 / 1439
Ίησοίι Χριστοίι) syr1" 1 cop" Eusebius-Emesa; Jerome // θεοίι 1962 arm // θεοίι
διά Χριστοίι Ν 2 C' D 075 0150 104 256 365 424 436 459 1175 1241 1319
1573 1852 1912 2200 Byz [Κ L] Lect it'"·d geo 2 slaνm' Athanasius Didymusd'b 113
Chrysostom Theodore1" Theodoret 112 John-Damascus // θεοίι διά Ίησοίι Χρι
στοίι Ρ 6 263 2127 / 422 / 591 l 597 Ι 884 / 1154 / 1298 1 1356 / 1443 11590
syr"· h eth slaνm' Theodoret 112 // μf.ν θεοίι, συγκληρονόμος δf. Χριστοίι (see
Ro 8.17) Ψ Ps-Athanasius
0

"

3 ύπο ... δεδουλαιμέvοι Ga 3.23; Col 2.20 4 το πλήρωμα τοu χρύvυυ Eph 1. lU τον υίόν ...
l.14; Ro 1.3 5 τούς ... έξαγοpάσn Ga 3.13 τήv υίοθεσίαν άπολάβωμεν Ro 8.15
6 Rυ 8.15-16 7 είδε ... ~εοi:ι Ro 8.17; Ga 3.29
'(ΙJναικόςJπ
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Puu!" s Concern for the Galutians

8 Άλλα τότε μΕ:ν ουκ είδότες θεον έδουλεύσατε τοίς φύσει μη
ο1Sσιν θεοίς 9 νυν δΕ: γνόντες θεόν, μίiλλον δΕ: γνωσθέντες ύπο
θεου, πώς έπιστρέφετε πάλιν έπl τα άσθενη καl πτωχα στοιχεiα

οtς πάλιν &νωθεν δουλεύειν θέλετε;

10 ήμέρας παρατηρεtσθε

καl μf\νας καl. καιρους καl. ένιαυτούς, 11 φοβοί>μαι ύμίiς μή
πως είκft κεκοπίακα είς ύμίiς.
12 Γίνεσθε ώς έγώ, οτι κάγώ ώς ύμεiς, άδελφοί, δέομαι ύμών.
ουδέν με ήδικήσατε· 13 οϊδατε δΕ: οτι δι, άσθένειαν της
σαρκος ευηγγελισάμην ύμίν το πρότερον, 14 καl τον πειρα
σμον ύμών' έν τη σαρκί μου ουκ έξουθενήσατε ουδε έξεπτύσατε,
άλλ' ώς &γγελον θεοί> έδέξασθέ με, ώς Χριστον Ίησοί>ν.
15 που ο1Sν ό μακαρισμος ύμών; μαρτυρώ γαρ ύμιν οτι εί
δυνατον τοuς όφθαλμους ύμών έξορύξαντες έδώκατέ μοι.
16 ώστε έχθρος ύμών γέγονα άληθεύων ύμ'iν; 17 ζηλοί>σιν
ύμίiς ου καλώς, άλλ' έκκλεtσαι ύμaς θέλουσιν, 'ίνα αύτους
ζηλοί>τε· 18 καλον δΕ: ζηλοί>σθαι έν καλι'ρ πάντοτε καί μη
μόνον έν τι'ρ παρε'iναί με προς ύμίiς. 19 τέκνα μου, οϋς πάλιν

ώδίνω μέχρις o-L μορφωθil Χριστος έν ύμ'iν· 20 f1θελον δΕ:
παρείναι προς ύμaς &ρτι καl. άλλάξαι την φωνήν μου, οτι
'

.....

'

~

,...

απορουμαι εν υμιν.

The Allegory of

Hagαr

and Sarah

21 Λέγετέ μοι, οί ύπο νόμον θέλοντες εtναι, τον νόμον ουκ
22 γέγραπται γαρ οτι Άβρααμ δύο υίους iίσχεν, ενα έκ

άιcούετε;

'14 {Α} τον πειρασμον ύμών Ν* Α Β C 2 D* F G 33 ith" '·""-' νg copbo
Victorinus-Rome Ambrosiaster Jerome 112 Pelagius Augustine //τον πειρασμόν
ύμών τόν 6 424• 1739 1881 Oήgen Eusebius-Emesa; Jerome 112 11 τον πειρα
σμον τόν Ν 2 81 104 436 459 1241 2464 1593 syrP anη geo Basil //τον
πειρασμόν μου 'J)' 6 it·" vgm• slav //τον πειρασμόν μου τόν C'"d D 2 Ψ 075 0150
256 263 365 424* 1175 1319 1573 1852 1912 1962 2127 2200 B}·z [Κ L Ρ]
Leι·ι syrh cop'"'· '""' Chrysostom Theodore 1·"
8 τοϊς
16 Αιn 5.10

ι'εοϊς 2 Chr 13.9; ls 37. 19; Jr 2. 11: 1Cor 8.4-6

22 ί'να έκ τiiς παιδίσκης Gn 16.15

13 δι · ... ύμίν 1Cor2.3
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τflς παιδίσκης και ενα έκτης έλευθέρας.

4.23-29

23 άλλ' ό μεν έκτης

παιδίσκης κατα σάρκα γεγέννηται, ό δε έκ της έλευθέρας δι'

έπαγγελίας. 24 ατινά έστιν άλληγορούμενα· α-bται γάρ είσιν
δύο διαθηκαι, μία μεν άπο ορους Σινa είς δουλείαν γενν&σα,
iiτις έστlν Άγάρ.

25

το δε Άγaρ Σινa4 ορος έστlν έν τfι Άραβίι;ι·

συστοιχε'i: δε τfι νυν 'Ιερουσαλήμ, δουλεύει γaρ μετα τ&ν τέκνων
αύτης. 26 ή δε &νω ΊερουσαλΤ~μ έλευθέρα έστίν, ΤΊτις έστlν
μήτηρ ήμ&ν 5 • 27 γέγραπται γάρ,
Εύφράνθητι, στείρα ή ού τίκτουσα,
pί]ξον καί βόησον, ή ούκ ώδίνουσα·
οτι πολλa τα τέκνα τί]ς έρήμου μciλλον η της έχούσης
τον άνδρα.
28 ύμείς 6 δέ, άδελφοί, κατα ΊσαCικ έπαγγελίας τέκνα έστέ. 6
29 άλλ' rοσπερ τότε ό κατα σάρκα γεννηθεlς έδίωκεν τον κατα
'25 {C} δέ Άγaρ Σιvδ: Α Β D 256 365 436 1175 1319 1962 2127 2464
Ι 5981599 syι"m' "'' cop""'' // γaρ Άγaρ Σιvδ: Ψ 062 075 0150 6 33 81 104 263
Β)'Ζ [Κ L Ρ] Leι-t (iι• omit Σιvδ:) syr" " cop00 m"
geo 2 slav Chrysostom Theodore'" Cyrilω // δέ Σιvδ: 'i)46 vg"'" cop" Hesychius'"; Ambrosiaster // γaρ Σινδ: Κ C F G 1241 1739 (l 592 γaρ ορος Σιvδ:)
ίt"·•·ι....,., vg eth geo 1 Origen'" (Epiphanius) Cyril 21 '; Victorinus-Rome Jerome
Pelagius Augustine REB BJ ΤΟΒ
5 26 {Α} ήμrοv ~ 46 Κ* Β C* D F G Ψ 062v;d 6 33 424' 1241 1739 1881
2464 / 1021 Ι 1443 it"·'·'·' vg syr"·"m' cop"·bo eth geo' Marcionocc.ιnTenωι""
Irenaeus~ Origen•'-'"41
Origen•"" Eusebius 1712° Chrysostom Marcus-Eremita
Cyril 617 ; Ambrosiaster Hilary Gregory-Elvira Jerome4111 Pelagius Augustine 32142
Quodvultdeus // πάντων ήμrοv Κ 2 Α C 1 07 5 Ο 150 026 l vιct 81 104 256 263 365
424* 436 459 1175 1319 1573 (1852 omit μήτηρ) 1912 1962 2127 2200 Byz
[Κ L Ρ] Lecr it"·•- vgm" syr"·P'1 aιm geo 2 slav Irenaeus 1 aι Origen 1" 6110 Eusebius 3120
Cyril-Jerusalem Theodore'" Macarius/Symeon Cyril 117 Theodoret; VictorinusRome Ambrose Rufinus Jerome 7111 Augustine 1 oι42 Cassian415
6
28 {Β} ύμε'iς ... έστέ. ~46 Β D* F G 0261,;•6 33 256 365 424' 1175 1319
1573 1739 1881 1912 2127 (1156 112 1170 112 1617 112 omit ύμείς δέ αι beginιιing
ojΊeπon ... έστέ) it'· •- s vg"" syrr'' cσp~ lrenaeus 1" Origen'"· 101'"""'; VictorinusRome Ambrosiaster Tyconius Ambrose // ήμε'iς ... έσμέν. Κ Α C 0 2 Ψ 062 075

424 459 1852 1881 1912 2200
aπn

'°

0

015081104263424*43645912411852196222002464Byz[KLP]Lecr
22 ί'να έκ τfiς έ~υθέρας Gn21.2 23 Ro9.7-9 24 μία ... γενν&σα Ro8.l5: Ga5.l
26 ii δr ίίνω 'Ιερουσαλήμ He 12.22: Re 3.12: 21.2. 10 27 Εύφράνθητι ... ίίνδρα Is 54.1
28 •ατά ... έστέ Ro 9.7: Ga 3.29 29 ό κατά ... πνεύμα Gn 21.9

4.J0-5.9
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πνεί':ιμα, οϋτως και νυν. 30 άλλα τί λέγει ή γραφή;'Έκβαλε τι)ν
παιδίσκην καl. τον υίον αύτijς• ού γΟ.ρ μι) κληρονομήσει ό
υίος της παιδίσκης μετΟ. του υίου της έλευθέρας. 31 διό,
άδελφοί, ούκ έσμΕν παιδίσκης τέκνα άλλa της έλευθέρας.

5

τ"jl έλευθερίι;ι ή μας Χριστος ήλευθέρωσεν· στήκετε ο-όν 1 κα\

μη πάλιν ζυγψ δουλείας ένέχεσθε.
Chήstian

Freedom

2 "Ιδε έγώ Παί':ιλος λέγω ύμίν οτι έaν περιτέμνησθε, Χριστος
ύμίiς ούδεν ώφελήσει. 3 μαρτύρομαι δε πάλιν παντ1. άνθρώπφ
περιτεμνομένφ οτι όφειλέτης έστ1.ν ολον τον νόμον ποιησαι.
4 κατηργήθητε άπο Χριστοί':ι, οϊτινες έν νόμφ δικαιοί':ισθε, της
χάριτος έξεπέσατε. 5 ήμείς γaρ πνεύματι έκ πίστεως έλπίδα
δικαιοσύνης άπεκ:δεχόμεθα. 6 έν γaρ Χριστψ Ίησοί':ι οϋτε
περιτομή τι iσχύει οϋτε άκροβυστία άλλCι. πίστις δι' άγάπης
'
ενεργουμενη.

.

7 Έτρέχετε καλώς τίς ύμίiς ένέκ:οψεν [τilJ άληθείι;ι μη
πείθεσθαι; 8 ή πεισμονi~ ούκ έκτου καλοί':ιντος ύμας. 9 μιit"·'· 0 · ' νg syr"·h cop"" ann eth geo slav Chrysostom Theodore'" Cyril; Jerome
Pelagius Augustine DHH
1
1 {Β} τη έλευθερίι:r ήμfις Χριστός ήλευθέρωσεν· στήκετε oiJv Ν* Α Β (D*
oιnit oiJv) Ρ 33 (11590 transpo.~e oiJv afteι- έλευθερίι:r) cop"·r1κ" //τη έλευθερίι:r
Χριστός ήμfις ήλευθέρωσεv· στήκετε oiJv Ν 2 C* (C 2 έλευθερίι:r oiJv) Ψ (0150
traιιspose oiJv after έλευθερiι:r) (81 Χριστού [sic ]) 1241 1739 1881 Lect"
Didymus // τfl έλευθερίι:r Χριστός ήμfις ήλευθέρωσεν· στf\τε oiJv Η 256
365 1175 (1319 omit oiJv) 1573 1962 (2127 omίt ήμfις)//τη έλευθερίι:r. fι
Χριστός ήμfις ήλευθέρωσεv· στήκετε 0 1 (0 2 ήμfις, fι Χριστός) 075 (6 104
424' 459 2464 /596στήκετε oiJv) 263 (1912στf\τε oiJv) syr""'' geo slav
(Cyril) // τfl έλευθερίι:r oiJv, fl Χριστός ήμfις ήλευθέρωσεv· στήκετε 424*
(436 11439 ό for fι) 1852 2200 Byz [Κ L] LecfP'· AD (1165 Ι 170 στήκωμεv)
Asterius Basil Marcus-Eremita Theodoret // fl έλευθερίι:r ήμίiς Χριστος ήλευ
θέρωσεv, στήκετε oiJv F G it 1"" 1" 1• ιιι '· 101· "' ( vg) (Marcion"'~- "'τ'"""''"); (Victorinus·
Rome) (Ambrosiaster) (Jerome) (Pelagius)
30 "Έκβαλε ... υίοϋ Gn 21.10 (Jn 8.35) 31Ga3.29
5.1 τfι ... ήλευtιέρωσεν Jn 8.32, 36; Ga 2.4; 5.13 ζυγiί> δουλείας έvέ;:εσίJε Ac 15.10
6 οi5τε περιτομή . . . άκpοβυστία 1 Cnr 7. l 9; Ga 6.15 8 τοϋ καλο\Jντος ύμίiς Ga \~
9 l Cor 5.6
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5.ΙU-21

κρa ζύμη ολον το φύραμα ζυμο'i. 10 έγώ πέποιθα είς ύμaς έν
κυρίψ οτι ούδεν aλλο φρονήσετε· ό δε ταράσσων ύμaς βα

στάσει το κρίμα, οστις έaν τι.

11 f.γm δέ, αδελφοί, εί περιτομην

ετι κηρύσσω, τί ετι διώκομαι; aρα κατήργηται το σκάνδαλον του
σταυρου. 12 οφελον καt αποκόψονται οί αvαστατουντες ύμaς.
13 Ύ με'iς γaρ ΕΠ' έλευθερί~ έκλήθητε, αδελφοί· μόνον μη την
έλευθερίαν είς αφορμην ή) σαρκί, αλλα διa της αγάπης
δουλεύετε αλλήλοις. 14 ό γaρ πaς νόμος έν ένt λόγφ πεπλή
ρωται, έν τiρ" Άγαπήσεις τον πλησίον σου ώς σεαυτόν. 15 εί
δi:: αλλήλους δάκνετε καt κατεσθίετε, βλέπετε μη ύπ' αλλήλων
άναλωθητε.
The Fruit of the Spirit and the Works of the Flesh

16

Λέγω δέ, πνεύματι περιπατε'iτε κα1. f.πιθυμίαν σαρκος ού

μη τελέσητε. 17 ή γaρ σaρξ f.πιθυμε'i κατa του πνεύματος, το
δε πνε\Jμα κατa της σαρκός, ταυτα γaρ άλλήλοις αντίκειται, ϊνα
μη α εαν θέλητε ταυτα ποιητε. 18 εί δε πνεύματι aγεσθε, ούκ
έστε ύπο νόμον. 19 φανερa δέ έστιν τa εργα της σαρκός, aτινά
έστιν πορνεία, άκαθαρσία, άσέλγεια, 20 είδωλολατρία, φαρ
μακεία, Εχθραι, Ερις, ζηλος, θυμοί, f.ριθε'iαι, διχοστασίαι,
αίρέσεις, 21 φθόνοι 2 , μέθαι, κ&μοι κα1. τα ομοια τούτοις, α

'21 {C} φθόνοι ~46 Ν 8 33 81/5931603180911178 / 1441*Ι1590* νg"'"
cop" geo 1 Marcion"''· '° Er;ph'"'"' lrenaeus'" Clement Oιigen 1 "; Ambrosiaster Jerome
Augustine Quodνultdeus //φθόνοι φόνοι Α C D F G Ψ 075 0122 0150 6 104
256• (256* oιnit διχοστασίαι ... μέθαι) 263 365 424 436 459 1175 1241
13191573 17391852188119121962212722002464Byz[KLP]Lectit"·b·
d.r.,.., νg syΓ• 1 ·h cop"" arm eth geo2 slaν Ps-Clement Basil Chrysostom Theodore"';
(Cyprian) Lucifer Pιiscillian Latin mss"'' ιnJorom• Pelagius
"10 έν κυρίψ with πέποιι,α: GNB ΝΙν REB EU LB'' 81"" NBS ΤΟΒ ΒΤΙ DHH // with
ύμiiς: GNB? NRSν? BJ

11 το σκάνδαλον του σταυροί> 1 Cor 1.23
σεαυτύν Lv 19. 18 (Μι 5.43: 19. 19: 23.39: Mk

13 μόνον ... σαρκί 1 Pe 2. 16 14 Άγαπήσεις ...
12.3 l: Lk l0.27: Ro 13.9: Ja.ς 2.8) 16 πνεύματι
περιπαηcϊτε Ro 8.4: Ga 5.25
17 Ro 7.15-23 η γaρ ... άvτίκειται l Pe 2.11 18 πνεύματι
iiγεσθε Ro8.14 ούκ ... νόμον Ro6.14: 7.4 19-21 lCor6.9-10: Eph5.5: Re22.15

5.22-6.J
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προλέγω ύμ'iν, καθώς προε'iπον οτι οί τα τοια:Uτα πράσσοντες
βασιλείαν θεου ού κληρονομήσουσιν.
22 Ό δε καρπος του πνεύματός εστιν άγάπη χαρa είρήνη,
μακροθυμία χρηστότης άγαθωσύνη, πίστις 23 πραύτης Εγκρά

τεια3· κατa τ&ν τοιούτων ούκ εστιν νόμος. 24 οί δε του
Χριστο-U [Ίησου ]4 την σάρκα εσταύρωσαν συν το'iς παθήμασιν
κα\ τα'iς Επιθυμίαις. 25 εί ζ&μεν πνεύματι, πνεύματι καl
στοιχ&μεν. 26 μη γινώμεθα κενόδοξοι, άλλήλους προκαλού
μενοι, άλλήλοις φθονο-Uντες.
Bear One Another's Burdens

6

Άδελφοί, εαν καl προλημφθil aνθρωπος ΕΥ τινι παραπτώ

ματι, ύμεΊς οί πνευματικοl καταρτίζετε τον τοιο-Uτον εν πνεύματι
πραύτητος, σκοπών σεαυτον μη καl συ πειρασθilς. 2 Άλλήλων
τa βάρη βαστάζετε καl οϋτως άναπληρώσετε 1 τον νόμον του

Χριστου.

3 εί γaρ δοκε'i τις ε'iναί τι μηδεν ών, φρεναπατ~

'23 {Α} έγκράτεια ~) 46 ΝΑ 8 C 0 2 Ψ 075 0150 6 33 81256263 365 424
4361175 12411319157317391852188119121962212722002464Byz
[Κ L Ρ] Lecι vgw•. " syr"· h cop"'· "'' ann eth geo 1 slav Oήgen Didymus""b
Chrysostom Theodore'" Marcus-Eremita; Ambrose Jerome Augustine 13114 Quodvultdeus // έγκράτεια, άγvεία D* F G it"'·b.d.f.μ νg'' geo2 Irenaeus'" Oήgen 1"
Basil; Cypήan Ambrosiaster Pήscillian Pelagius Augustine' 1 " / / έγκράτεια,
ύπομονή 0122 104 459 / 60 1599
• 24 {C} Χριστου Ίησου Ν 2 (Ν* κυρίου Ίησου Χριστο-U) Α 8 C Ρ Ψ 075
0122* 0150 33 104* 256 263 436 459 1175 1241 1319 1573 1739 (1881
κυρίου Χριστο-U) 1962' 2127 / 599 (syr"'1) cop"' bo (eth) geo' slav Didymus""b
Cyri1 8111 · 14113 J; Augustine 1112 · 111112 ' // Χριστου ~ 46 DFG0122'681 104' 365 424
1852 1912 1962* 2200 2464 B_vz [Κ L] Lect ίt""·"""·" νg syr"b arm ged
Marcion"·'· "'Εριph"""' Origen'"' Basil Chrysostom Theodore1' 1 Cyril 1113 ; Cypήan
Ambrosiaster Hilary Ambrose Jerome Latίn mss'"'· '"Jcmmc Pelagius ΤΟΒ
1
2{C}άναπληρώσετε Β F G 1962 (1921 112 άναπληρο-Uτε) it"·h·"'·•· 0 νg
cop"· '" eth slav Marcion"·'· '" τ'"""''" Theodore 1" Marcus-Eremita Chrysostom1"
Hesychius'" (Cyήl) Proclus; Cypήan Ps-Cypήan Victorinus-Rome Ambrosiaster
22 Ό δΕ: ... πνεύματος Eph 5.9 23 κατiχ
νόμος 1 Tm 1.9
24 Ro 6.6: Col 3.5
25 πνεύματι καl στοιχ&μεν Ro 8.4: Ga 5.16 26 μfι γινώμε1'α κενύδοξοι Php 2.3
6.1 έiχν ... το~οiJτον Μι 18.15: Jas 5.19 2 Άλλήλων ... βαστάζετc Ro 15.1
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έαυτόν. 4 το δε eργον έαυτου δοκιμαζέτω ΕΚαστος, και τότε είς
έαυτον μόνον το καύχημα εξει καl ούκ είς τον ετερον· 5 εκα
στος γaρ το tδιον φορτίον βαστάσει. 6 Κοινωνείτω δε ό
κατηχούμενος τον λόγον τφ κατηχούντι έν πaσιν άγαθο1ς.
7 Mii πλανίiσθε, θεος ού μυκτηρίζεται. ο γaρ έaν σπείρη
aνθρωπος, τούτο και θερίσει· 8 οτι ό σπείρων είς τΤ,ν σάρκα
έαυτου έκ της σαρκος θερίσει φθοράν' ό δε σπείρων είς το
πνεύμα έκτου πνεύματος θερίσει ζωην αίώνιον. 9 το δε καλΟν
ποιούντες μη έγκακmμεν, καιρψ γaρ ίδίφ θερίσομεν μη έκλυό

μενοι.

10 aρα ο-δν ώς καιρον eχομεν, έργαζώμεθα 2 το άγαθον

προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οiκείους της πίστεως.
Final Waming and Benediction

11 "Ιδετε πηλίκοις ύμtν γράμμασιν fγραψα τη εμη χειρί.
12 οσοι θέλουσιν εύπροσωπησαι έν σαρκί. ούτοι άναγκάζουσιν
ύμίiς περιτέμνεσθαι, μόνον ϊνα τφ σταυρψ τού Χριστού μη
διώκωνται. 13 ούδε γaρ οί περιτεμνόμενοι αύτοl νόμον φυ
λάσσουσιν άλλa θέλουσιν ύμaς περιτέμνεσθαι, "ίνα έν ή1
ύμετέρ~ σαρκΊ. καυχήσωνται. 14 έμοl_ δε μη γένοιτο καυχίi

σθαι εi μη έν τφ σταυρψ του κυρίου ήμών 'Ιησού Χριστού, δι' ού

Pacian Jerome Pelagius Augustine Speculum // άποπληρώσετε 1)46 // άναπλη
ρώσατε ΝΑ C D Ψ 075 0122 0150 6 33 81 104 256 263 365 424 436 459
1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ]
Lect anη geo Clement Basil Didymusd•b Ammon Chrysostom'' 81 ΤΟΒ
2
10 {Α} έργαζό>μεθα Ν 8* C D F G Ψ 33 81 256 365 424 436 1241 1573
1739 ι 852' 2 ι 27 2200 Β}'Ζ'' Lect<"· AD it;"· b. d. r. '-"·' νg eth s\aν Marcion'"· toT'""";""
Ciement Origen 1;" Basil Chrysostom Theodore"' Nilus Cyril 21 J; Cyprian Victorinus-Rome Ambrosiasιer Jerome Pelagius Augustine Quodvulιdeus Speculum //
έργαζόμεθα Α 8 2 075 Ο 150 6 104 263 459 1175 1319 1852* 1881 1962 Byz''
[L Ρ] Lecff" Cyή\ 11-1 //έργασώμεθα 1)46 Κ /596 Seνeήaπ//έργασόμεθα 1912
2464
4 το δ[ ... ί'καστος 1Cor11.28; 2 Cor 13.5 5 Ro 14.12 6 1Cor9.11, 14 8 Jn 3.6; 6.63:
Ro 8.13 9 το δ[ ... έγκακώμεν 2 Th 3.13 12 ούτοι ... διώκωνται Ga 5.11 14 έμοi ...
Χpιστοϋ Ι Cor 1.31; 2.2

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
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έμοt κόσμος έσταύρωται κάγrο κόσμιρ. 15 οϋτε γaρ 3 περιτομή τί
έστιν οϋτε άκροβυστία άλ'λά. καινi, κτίσις. 16 και οσοι τφ
κανόνι τούτιρ στοιχήσουσιν, είρήνη έπ' αύτο-Uς καl. (λεος καl έπ1.
τον Ίσραi,λ του θεου.
17 Του λοιπου κόπους μοι μηδεlς παρεχέτω· έγrο γaρ τα
στίγματα του Ίησου έν τφ σώματί μου βαστάζω.

18 Ή χάρις του κυρίου ήμ&ν 'Ιησου Χριστου μετa του
πνεύματος ύμ&ν, άδελφοί· άμήν.

3
15 {Α} οϋτε γάρ ςp 46 Β Ψ 075 33 1175 1739* it' (syrN' 1) cop~m" aπn'"" geoι
Gregory-Nyssa Chrysostom Theodore'"'; Ambrosiaster Jerome 113 Augustine // έν

γaρ Χριστiρ Ίησου οϋτε ΝΑ C D F G 0150 6 81 104 256 263 365 424 436
459 1241 1319 1573 1739' 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L
Ρ] Lect it"· •. •. r. •· • vg syr" wiιh • cop"'m". ""· "' armm" geo 2 slav Victoήnus-Rome

Jerome 213 Pelagius LB
lS

οϋτε γiιρ

'Ισραήλ

... άιφοβυστία 1 Cor 7.19; Ga 5.6 καινή
Ps 125.5; 128.6 17 έγώ ... βαστάζω 2Cor4.l0

κτίσις

2 Cor 5.17

16

εiρήνη

...

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
Salutation

1

Παύλος άπόστολος Χριστοί> Ίησοίι δια θελήματος θεοί> τοίς

άγίοις τοίς σόσιν [έν Έφέσφ] 1 και πιστοίς έν Χριστφ Ίησοίι,

2 χάρις ύμίν και είρήνη άπο θεοί> πατρος ήμ&ν και κυρίου
Ίησοίι Χριστου.
Spiήtual

Blessings in

Chήst

3• Εύλογητος ό θεος και πατΤ,ρ του κυρίου ημων Ίησου
Χριστοί>, ό εύλογήσας ήμiiς έν πάση εύλογί«;Χ πνευματικft έν τοίς
έπουρανίοις έν Χριστφ, 4 καθώς έξελέξατο ήμiiς έν αύτφ
προ καταβολfjς κόσμου είναι ήμiiς άγίους και άμώμους κατεν
ώπιον αύτουb έν άγάπn,c 5 προορίσας ήμiiς είς υίοθεσίαν δια
Ίησοίι Χριστου είς αύτόν, κατa τΤ,ν εύδοκίαν του θελήματος
αύτου, 6 είς επαινον δόξης τfjς χάριτος αύτου ftς έχαρίτωσεν

ήμiiς έν τφ ήγαπημένφ 2 • 7 έν φ Εχομεν τΤ,ν άπολύτρωσιν διa

1 1 {C} έν Έφέσφ Ν 2 Α Β 2 D F G ψc (Ψ* ίllegίble) 075 0150 33 81 104 256
263 365 424* 436 459 1175 1241 1319 1573 1852 1881 1912 1962 2127
2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect it"· b. d.f.'""'' νg syr"·" cop"·"' aπn eth geo slav PsIgnatius Chrysostom Theαlore'"; Victoήnus-Rome Ambrosiaster Jerome Pelagius // oιnit 1})46 Ν* Β* 6 424< 1739 Marcion"' '"τ'"""''" Oήgen''d BJ ΤΟΒ DHH
2
6 {Α} ήγαπημένφ Ι})..,,Ν Α Β D 2 Ψ 075 0150 6 33 81 104 256 263 365 424
436 459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464
Byz [Κ L Ρ] Lect vgww." syr"·"'' aπn geo slaν Oήgenoc' •01•rom• Didymus•'d
Chrysostom Theodore'"; Jerome mss"'' 101''""" Pelagius'om Orosius // ήγαπημένφ
υ\(/> αύτου D* F G it"· •. d. r. ίg).
νg' 1 syr" w"π • cop"· ίbο> eth Adamantius Theαlotus
Ancyra; Victoήnus-Rome Ambrosiaster Latin mss=· 1° 1"°'"' Pelagiusιem Augustine
EU ΒΤΙ DHH
0

·'

"3-14 Poetic •tructure: EU BJ ΤΟΒ ΒΤΙ • 4 C: AD GNB NIV REB"" EU LB ΒΤΙ // as text:
'ΝΟ C: AD GNB NIV REBm' EU LB TOBm• ΒΤΙ // as text: GNBm• DHH""

GNB'" DHHm' 11
1

Παuλος

...

θεου

1 Cor 1. 1: Col 1.1 3

ό εύλοyήσας

...

Χριστίp

Eph 2.6 4

έξελέξατο

.. .

αύτίp Jn 15.16: 17.24; 2Th 2.13 είναι ... αύτου Eph 5.27; Col 1.22 5 είς υίοθεσίαν .. .
Χριστου Jn 1.12 6 τφ ήγαπημένφ Mt 3.17: Col l.13 7 έν ... παραπτωμάτων Col 1.14, 20

1.8-16
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του αϊματος αύτου, Π~ν &φεσιν των παραπτωμάτων, κατα το
πλουτος της χάριτος αύτου 8 ής έπερίσσευσεν είς ήμάς,d έν
πάση σοφίι;,χ καl. φρονήσει,< 9 γνωρίσας ήμ'iν το μυστήριον του
θελήματος αύτου, κατα τΤ~ν εύδοκίαν αύτου ilν προέθετο έν
αύτφ 10 είς οίκονομίαν του πληρώματος των καιρων, άνακε
φαλαιώσασθαι τα πάντα έν τφ Χριστφ, τα έπ\. τοi:ς ούρανοi:ς κα\.

τα έπl. τijς -γΤ\ς έν αύτφ_

11 έν φ και έκληρώθημεν προορι

σθέντες κατα πρόθεσιν του τα πάντα ένεργουντος κατα Π~ν

βουλΤ~ν του θελήματος αύτου 12 είς το εlναι ήμάς είς ΕΠαινον
δόξης αύτου τους προηλπικότας έν τφ Χριστφ. 13 έν φ κα\.
ύμεi:ς άκούσαντες τον λόγον τijς άληθείας, το εύαγγέλιον της

σωτηρίας ύμων, έν φ καl. πιστεύσαντες έσφραγίσθητε τφ
πνεύματι της έπαγγελίας τφ άγίφ, 14 ο 3 έστιν άρραβών της
κληρονομίας ήμων, είς άπολύτρωσιν της περιποιήσεως, είς
επαινον της δόξης αύτου_
Pau)'> Prayer

15 Δια τουτο κάγώ άκούσας τΤ~ν καθ' ύμaς πίστιν έν τφ κυρίφ
Ίησου καl. τi~ν άγάπην τΤ~ν εiς πάντας τους άγίους 4 16 ού
J 14 {Β} ο ;p' 6 Α Β F G L Ρ 075 6 81 104 256 263 365 459 1175 1319
1573 ι 739 ι 881 19 l 2 ι 962 2127 ι 422 ι 596 itb· d.' syr" slav Irenaeus'" Origenιem
Maτcellus Didymusd"" 12 Chrysostom'"" Cyril // ος Ν D Ψ 0150 33 424 436 1241
1852 2200 2464 Byz [Κ] Lect it"·' " νg Didymus""h 112 Chrysostom'0 "' Didymus1"
Theodore'"; Victorinus-Rome Ambrosiaster Ambrose Jerome Pelagius Augusline
Ps-Vigilius Varimadum
4
15 {Β} κα\ τf~ν άγάπην τf~ν είς πάντας το\ις άγίους (see Col 1.4) Ν 2 D2
(D* F G omit second τήν) Ψ 075 0150 6 424 1241 1852 1912 1962 2200 Byz
[Κ L] Lect (1884) it"· h." r."" νg syΓ' cop 1"" 00 r' arm eth geo slav (Gregory-Nyssa)
Chrysostom Theodore'"; Victorinus-Rome Ambrosiaster Pelagius // κα\ τήv είς
πάντας το\ις άγίους ~) 46 Ν* Α Β Ρ 33 1739 1881 1921 cop00"' Oήgen; Jerome

d

8 ΝΟ C: AD Μ TR WH ΝΙν REB LB BJ ΒΤΙ // Ρ: ΤΕν 11 ' ΝΟ C: Μ WH GNB NRSν

7 το πλοiJτος ... αύτου Eph 2.7 9 γνωρίσας .. μυστήριον Ro 16.25: Eph 3.3, 9 10 τoii
Ga 4.4 άνακεφαλαιώσασθαι ... Χριστψ Col 1. 16. 20 ll προ
ορισθέντες κατά πρόθεσιν Ro 8.28-29 l3 τόν λόγον ... εύαγγέλιον Col 1.5 έσφραγίσθητε ...
άγίφ Eph4.30 14 ο ... κληρονομίας ήμwν 2Cor 1.22: 5.5 15 άκούσας ... άγίους Col 1.4
πληρώματος των καιρwν

635
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1.17-2.2

παύομαι εύχαριστ&ν ύπερ ύμ&ν μνείαν ποιούμενος έπ1. τ&ν
προσευχών μου, 17 'ίνα ό θεος του κυρίου ήμ&ν Ίησου Χρι
στου, ό πατJ~ρ της δόξης, δώη ύμίν πνευμα σοφίας κα1. άποκα
λύψεως έν έπιγνώσει αύτου, 18 πεφωτισμένους τους όφθαλ
μο-Uς της καρδίας [ύμ&ν )5 είς το είδέναι ύμας τίς έστιν ή έλπ1.ς
της κλήσεως αύτου, τίς ό πλουτος της δόξης της κληρονομίας
αύτου έν τοίς άγίοις, 19 κα1. τί το ύπερβάλλον μέγεθος της
δυνάμεως αύτου είς ήμας τους πιστεύοντας κατα τi~ν ένέργειαν
του κράτους της ίσχύος αύτου. 20 1lν έvήργησεν έν τφ Χριστφ
έγείρας αύτον έκ νεκρών καί καθίσας έν δεξι~ αύτου έν τοίς
έπουρανίοις 21 ύπεράνω πάσης άρχης καl έξουσίας καl. δυ
νάμεως κα1. κυριότητος καl. παντος όνόματος όνομαζομένου, ού
μόνον έν τφ αί&νι τούτφ άλλa καl. έν τφ μέλλοντι· 22 καl.
πάντα ύπέταξεν ύπο τους πόδας αύτου καl. αύτον εδωκεν
κεφαλi~ν ύπερ πάντα τfι έκκλησίq, 23 Τ]τις έστl.ν το σ&μα
αύτου, το πλήρωμα του τα πάντα έν πaσιν πληρουμένου.
From Death to Life

2

Καί ύμaς οντας νεκρους τοίς παραπτώμασιν κα1. ταίς

άμαρτίαις ύμ&ν' 2 έν αiς ποτε περιεπατήσατε κατα τον αί&να
του κόσμου τούτου, κατα τον &ρχοντα της έξουσίας του άέρος,

Augustine // καί Πιν είς πάvτας τούς άγίους άγάπηv 81 104 256 263 365 436
459 1175 1319 1573 2127 (2464 omit τήv) 160 1596 Cyril
5
18 {C} ύμώv ΝΑ D F G Ψ 075 0150 81 104 256 263 365 424 436
45912411319157318521912 1962212722002464Bγz[KLP]Lectit"'·"·
'·'··'"·" vg syr"·h·""' cop"·"''·'''. eth geo slav Gregory-Nyssa Didymus 115 Ammonas
Chrysostom (Severian); Victorinus-Rome Ambrosiaster Jerome Pelagius Augustine // οιrιίι 'J-) 46 Β 6 33 1175 1739 1881 arm (Marcion'~'· '0 τ'""' 11 ") Origen (CyrilJerusalem) Didymus415 Didymus""" Cyril
16 rύχαριστ&ν ... μουCοΙ Ι.3;1Τh 1.2 17 Col 1.9-10 πνεϋμα ... σοφίας!s ll.2;Wsd7.7
18 ή έλπίς ... αύτοϋ Eph 4.4 τiiς κληρονομίας ... άγίοις Col 1. 12 19-20 τί ... νεκρ&ν
2 Cor 13.4; Col 2.12 20 καθίσας ... έπουρανίοις Ps 110.1; Μι 22.44; Mk 16.19; Ac 2.34:
He 1.3: 8.1; 10.12; 12.2 21 ύπεράνω ... μέλλοvτι Col 1.16; 2.10 22 πάντα ύπέταξεν ...
αύτοϋ Ps 8.6 αύτον ... έκκλησίςι: Eph4.15; Col 1.18 22-23 τn έκκλησίςι: ... αύτοίι Ro 12.5;
lCor 12.27; Col 1.18 23 το πλήρωμα ... πληρουμένου Eph4.!0; Col 1.19
2.1 Eph2.5;Col2.13 2 έναίς ... τούτουCοΙ3.7;Τt3.3κατά ... άέροςJη12.31:Eph6.12
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του πνεύματος του νυν ένεργοί>ντος έν το'iς υίο'iς της άπειθείας

3 έν οtς καl ήμε'iς πάντες άνεστράφημέν ποτε έν τα"iς έπιθυμίαις
της σαρκος ήμ&ν ποιο\Jντες τa θελήματα της σαρκος καl τ&ν

διανοιών, καl ίlμεθα τέκνα φύσει όρ-yί'ις ώς καl οί λοιποί· 4 ό δε
θεος πλούσιος ων έν έλέει, διa τi~ν πολλi~ν άγάπην αύτου 1lν
ήγάπησεν ήμίiς, 5 και οντας ήμίiς νεκρους τοις παραπτώμασιν
συνεζωοποίησεν τiρ Χριστiρ 1 , - χάριτί 2 έστε σεσφσμένοι 6 καl συνήγειρεν καl συνεκάθισεν έν το'iς έπουρανίοις έν
Χριστiρ 'Ιησου, 7 'ίνα ένδείξηται έν τοις αί&σιν το'iς έπερχο
μένοις το ύπερβάλλον πλουτος της χάριτος αύτου έν χρηστότητι
έφ' ήμίiς έν Χριστiρ 'Ιησου. 8 τn γaρ χάριτί έστε σεσφσμένοι
διa πίστεως και τουτο ούκ έξ ύμ&ν, θεού το δ&poV" 9 ούκ έξ
Εpγων, 'ίνα μή τις καυχήσηται. 10 αύτου γάρ έσμεν ποίημα,

κτισθέντες έν Χριστiρ 'Ιησο\J έπ1. Εpγοις άγαθο'iς οtς προητοί
μασεν ό θεός, ϊνα έν αύτο'iς περιπατήσωμεν.
One in

Chήst

11 Διο μνημονεύετε οτι ποτε υμε'iς τa εθνη έν σαρκί, οί
λεγόμενοι άκροβυστία ύπο της λεγομένης περιτομης έν σαρκ:\.
1
5 {Β} τiρ Χριστiρ ΝΑ Ο F G Ψ 075 0150 6 81 104 256 263 365 424 436
459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Byz
[Κ L Ρ] Lect ίtb '· 1· vgw• "slav Clement Origen 1"n Ps-Athanasius Cyril-JerusaJem
Didymus Didymus'"' Theodore1"' Cyril Theodoret; Jerome Pelagius Augustine //
σύν τiρ Χριστiρ it•"' syr"· 1"'· 1"1 (Origen'"'); Hilary Jerome"'"' 114 // έν τiρ Χριστiρ 1,1)46
Β 33 160 1599 it"' '"· vg'' cορ~-"' aπn eth geo Chrysostoιn; Victorinus-Rome
Ambrosiaster Ambrose
'5 {Α} χάριτι 1})4" ΝΑ Β 0 2 Ψ 075 0150 6 33 81 104 263 424 459 1175
1241 1739 1852 1881 1912 1962 2200 Byz [Κ L Ρ] Lect vg•w. '' syr" (eth) geo
slav Didymus Theαlore 1 " Theodoret; Jerome // χάριτι γάρ 256 365 436 1319
1573 2127 (1597 δέfοr γάρ) νg"" syr''"' cσρ~ ι0nι arm // oiJ χάριτι (Ο* ήΊ χάριτι)
F G it"'· '· '· ι. ,. " νg' 1 Victorinus-Roιne Ambrosiaster Pelagius Augustine
0

2 τοίς ... άπειθείας Eph 5.6 3 i]μεθα ... ύρ-yίiς Col 3.6 5 οντας ... παραπτώμασιν
Eph 2.1; Col 2.13 οντας ... Χριστψ Lk 15.24. 32; Ro 6.13 χάριτί έστε σεσψσμένuι Ac 15.11;
Eph 2.8 6 συvήyεφεν ... έν Χριστψ Ίησοϊι Col 2.12 7 το ύπερβάλλον ... αύτοϊι Eph Ι.7
8 ήi ... πίστεως Ac 15.11; Ga 2.16; Eph 2.5 θεοϊι το δiiιρον Jn 4.10; He 6.4 9 uύκ έξ ίίργων
Ro 3.28; 2 Tm 1.9; Τι 3.5 μή τις ιcαυχήσηται 1 Cor 1.29 10 ιcτισθέντες .. άγαθοίς Τι 2.14
11 ποτ( ... σαριcί Eph 5.8
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χειροποιήτου,
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2.12-22

12 οτι ητε τψ καιρψ έκείνφ χωρl.ς Χριστου,

άπηλλοτριωμένοι της πολιτείας του ΊσραJ~λ καl. ξένοι των
διαθηκών της έπαγyελίας, έλπίδα μη Εχοντες καl. &θεοι έν τψ
κόσμφ. 13 νυνl. δε έν Χριστψ Ίησου ύμείς ο'ί ποτε οντες μακραν
έγενήθητε έπUς έν τψ α'ίματι του Χριστου.
14 Αύτος γάρ έστιν ή είρήνη ήμ&ν' ό ποιήσας τα άμφότερα εν
καί το μεσότοιχον του φραγμου λύσας, τf~ν εχθραν• έν ήl σαρκl.
αύτου,b 15 τον νόμον των έντολ&ν έν δόγμασιν καταργήσας,
'ίνα τους δύο κτίση έν αύτφ είς ενα καινον &νθρωπον ποιων
είρήνην 16 καl. άποκαταλλάξη τους άμφοτέρους έν ένl. σώματι
τφ θεφ δια του σταυρου, άποκτείνας τΤ~ν Εχθραν έν αύτφ.
17 καl. έλθrον εύηγyελίσατο είρήνην ύμίν τοίς μακραν καl.
είρήνην τοίς έyyύς 18 οτι δι' αύτου εχομεν τf~ν προσαγωγJ~ν
οί άμφότεροι έν ένl. πνεύματι προς τον πατέρα. 19 &ρα ο-όν
ούκέτι έστε ξένοι καl. πάροικοι άλλ' έστε συμπολίται τ&ν άγίων
καl. οίκε'iοι του θεου, 20 έποικοδομηθέντες έπl. τφ θεμελίψ
των άποστόλων καl. προφητών, οντος άκρογωνιαίου αύτου

Χριστου Ίησου, 21 έν φ πaσα οίκοδομJ~ 3 συναρμολογουμένη
αuξει είς ναον aγιον έν κυρίφ, 22 έν φ καί ύμε'iς συνοικοδο
με'iσθε είς κατοικητήριον του θεου έν πνεύματι.

J 21 {Β} πaσα οίκοδομή Κ* Β D F G Ψ 0150 33 104 256 263 365 424 436
4591175(1241) 13191573173918521962212722002464Byz[KL]Lect
geo Clement Oήgen Basil Chrysostom"'m // πaσα ή οίκοδομή Κ' Α C Ρ 075 6 81
1881 1912 1751 CO!}'"""" aπn eth Oήgen"'' 10 Ι7'9 Chrysostom''m NIV DHH?

" 14 C: AD Μ LB NBS ΒΤΙ //ο.• ιeχι: NBSm, ΒΤ!"'• 11
NBSm• BTim• '20 C: GNB'"• BJ ΤΟΒ DHH

b

ΝΟ C: AD Μ LB NBS ΒΤΙ //

as text:

12 άπηλλοτριωμένοι
έπαγyελίας Ro 9.4; Col 1.2 l έλπίδα μή ί'χοντες l Th 4. 13
13 ύμείς ... έγyύς J, 57. 19 έγ•νήθητε . Χριστοϋ Col l .20 14 Αύτός ... ήμών ls 9.6
ό ποιήσας ... λύσας 1Cor12.13: Ga 3.28 14-15 τήν ί'χίJραν ... καταργήσας Col 2.14
15 κτίσn ... καινόν aνίJρωπον 2 Cor 5. 17 16 άποκαταλλάξn ... σταυροu Col 1.20, 22
17 ls 57. 19; 52.7: Zch 9.10 18 Ro 5.2; Eph 3. 12 19 Eph 3.6: He 12.22-23 20 έποικοδο
μηίJέντες ... άποστόλων Re21.14; Mtl6.18
οντος ... "fησοϋ ls28.16; 1Pe2.6
21 Eph4.15-16; Co\ 2.19 ναόν ... κυρίφ 1 Cor3.l6; 2Cor6.16 22 1 Pe2.5

3.Ι-9
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Paul's Ministry to the Gentiles

3

Τούτου χάριν έγώ Παυλος ό δέσμιος του Χριστου ['Ιησου]ι

ύπερ ύμων των έθνων - 2 εϊ γε ήκούσατε τl,ν οίκονομίαν της
χάριτος του θεου τfjς δοθείσης μοι είς ύμaς, 3 [οτι] κατα
άποκάλυψιν έγνωρίσθη μοι το μυστήριον, καθώς προέγραψα έν
όλίγφ, 4 προς ο δύνασθε άναγινώσκοντες νοfjσαι τl,ν σύνεσίν
μου έν τφ μυστηρίφ του Χριστου, 5 ο έτέραις γενεα"iς ούκ
έγνωρίσθη τοις υίο'iς των άνθρώπων ώς νυν άπεκαλύφθη το"iς
άγίοις άποστόλοις αύτου καl προφήταις έν πνεύματι, 6 εtναι
τa εθνη συγκληρονόμα καl σύσσωμα και συμμέτοχα της έπαγ

γελίας έν Χριστφ Ίησου διa του εύαγγελίου, 7

ot

έγενήθην

διάκονος κατa τl,ν δωρεaν τfjς χάριτος του θεου της δοθείσης
μοι κατa τl,ν ένέργειαν της δυνάμεως αύτου. 8 έμοt τφ έλαχι

στοτέρφ πάντων άγίων έδόθη ή χάρις αϋτη, το'iς Εθνεσιν
εύαγγελίσασθαι το άνεξιχνίαστον πλουτος του Χριστου
9 καl φωτίσαι [πάντας] 2 τίς ή οίκονομία του μυστηρίου του
άποκε1φυμμένου άπο των αίώνων έν τφ θεφ τφ τα πάντα

1
1 {C} του Χριστου Ίησου 1-"" Ν 2 Α Β D 2 075 Ο 150 33 81 104 263 424 436
459 1175 1241 1739 1912 2464 B_yz [Κ L Ρ] Lect it" ' vg syr" cop'""" "" geo2
Oιigen Cyιil 112 ; Jerome 216 Pelagius //του Ίησου Χριστου (6 1962 οnιίι του)
1881 2200 /884 it" vgm" syr" cop''"" aπn geo' slav (Chrysostom) (Cyιil 112 );
Ambrose 112 Jerome•10 //του κυρίου Ίησου c ψ (Hilary 112 Ambrose 112 omit
κυρίου) // του Χριστου Ν* D* F G 256 1319 1573 1852 2127 iι• •· 0 cop""'"
eth Victoιinus-Rome Ambrosiaster Hilary 112 BJ // έν Χριστψ 365 // έν Χριστψ
Ίησου ι Ι 56 ι Ι 70 / 617
2 9 {C} φωτίσαι πάντας (_).)" Ν 2 Β C D F G Ψ 075 33 81 104 256 263 365
424* 436 459 Ι 175 1241 1319 1573 1852 1912 1962 2127 2200 2464 Byz
[Κ L Ρ] Lect it"· b. "· '· •·" vg syr"·" cop"· bo aπn eth geo slav Marcion"' '0 Ad'"'''"'"'"""
τ'""""" Didymus''"" Chrysostom (Severian) Theodore'" Cyήl 112 ; Victoήnus-Rome
Ambrosiaster 112 Pelagius Varimadum // φωτίσαι Ν* Α Ο 150 6 424' 1739 1881
Cyήl 112 ; Ambrosiaster 112 Hilary Jerome Augustine REB EU BJ ΤΟΒ

1 όδέσμιος ... ΊησoiJEph4.l;Php l.7, 13;Phm 1.9 2 τi~νοίκονομίαν ... ύμaςCοΙ Ι.25
3 Eph 1.9-ΙΟ; Cο! Ι.26 6 Epli 2.13. 18-19 7 ού ... δοθείσης μοι Col 1.23. 25 8 έμο\ ...
χάρις αϋτη 1Cor15.9-10 τοίς ί'θvεσιν εύαγyελίσασθαι Ga 1.16 το ... ΧριστοiJ Eph Ι.7
9 τίς ... θεif> Ro 16.25; Col 1.26
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3.10-19

κτίσαντι, 10 "ίνα γνωρισθfl νυν ταις άρχαις καt ταις έξουσίαις
έν τοις έπουρανίοις διι'χ της έκκλησίας ή πολυποίκιλος σοφία του
θεοί>, 11 κατι'χ πρόθεσιν των αίώνων 1lν έποίησεν έν τ<ρ Χριστ<ρ

Ίησου τ<ρ κυρίφ ήμil>ν, 12 έν φ Εχομεν τΤ,ν παρρησίαν καt
προσαγωγΤ,ν έν πεποιθήσει διa της πίστεως αύτου. 13 διο
αiτο-Uμαι μη Εγκακε'iν Εν ταlς θλίψεσίν μου ύπΕρ ύμ&ν, llτις
έστιν δόξα ύμil>ν 3 •
Το

14

Know the Love of

Chήst

Τούτου χάριν κάμπτω τa γόνατά μου προς τον πατέρα4,

έξ ot πaσα πατριa έν ούρανο'iς και έπι γης όνομάζεται,
16 'ίνα δ<ρ ύμιν κατa το πλουτος της δόξης αύτου δυνάμει

15

κραταιωθηναι διa του πνεύματος αύτου είς τον εσω &νθρωπον'

17 κατοικf~σαι τον Χριστον διa της πίστεως έν ταις καρδίαις
ύμrον: έν άγάπηb έρριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι, 18 'ίνα
έξισχύσητε καταλαβέσθαι συν πaσιν τοις άγίοις τί το πλάτος
κα1. μηκος και ϋψος κα1. βάθος, 19 γνil>ναί τε τΤ,ν ύπερβάλ-

'13 {Α} ύμοον ΝΑ Β D F G ψ 075 0150 6 256 263 365 424 1175 1241
1852 1881 1962 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect it"· •·" r.' 0 vg syr" • cop"""" aπη eth
geo slav Oήgen Chrysostom Theodore'"; Victoήnus-Rome Ambrosiaster Jerome
Pelagius Augustine // ήμ&ν 1μ4 ο C 33 81 104 436 459 1573 1739 1912 2127
cop""""
'14 {Β} πατέρα '!)' 6 Ν* Α Β C Ρ 0150 6 33 81 256 263 365 424' 1175
Ι 573 l 739 1962 2127 1596 vgm• syr"'' cop"·"" eth geo Origen (Methodius)
Basil-Ancyra Athanasius Cyril-Jerusalem (Didymusd"") Cyήl John-Damascus;
Jerome Augustine 218 Ps-Vigilius //πατέρα τοϋ κυρίου ήμοον Ίησοϋ Χριστοϋ Ν 2
D F G Ψ 075 104 424* 436 459 1241 1852 1881 1912 2200 2464 Byz [Κ L]
Lect it"· h. d. r. •· υ νg syr"· h arm slav (Valentiniansoc·c. ισ ΗφροΙyω') Origen'" GregoryNyssa Chrysostom Marcus-Eremita Theodore'" Theodoret; Victorinus-Rome
Ambrosiaster Latin mss"' • 0 J"0"~ Pelagius Augustinel>/8 Vaήmadum
' 17 ΝΟ C: WH REB 11 • C: WH REB
10 γνωρισθ~ ... θεοu 1 Pe 1.12 ή .. ιJεοϋ Ro 11.33 12 έv ... πεποιθήσει Ro 5.2: He 4. 16:
10.19 13 ταiς θλίψεσίν μου ύπ(ρ ύμwν Col l.24 16 δψ ... ιφαταιωθηναι Col 1.11
17 κατοικiiσαι ... ύμwν Jn 14.23 έρριζωμένοι καί τεθεμελιωμένοι Col 1.23: 2.7 18 Co\ 2.2

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ

3.zo--4.6

640

λουσαν της γνώσεως άγάπην του Χριστου, 'ίνα πληρωθητε είς
πάν το πλήρωμα του θεο\> 5 •

20 τφ δε δυναμένι:ρ ύπf:ρ 6 πάντα ποιησαι ύπερεκπερισσου ών
αίτούμεθα η νοουμεν κατa τi,ν δύναμιν τi~ν ένεργουμένην έν
ήμ!ν, 21 αύτφ ή δόξα έν τύ έκκλησί~ καl έν Χριστφ Ίησου είς
πάσας τaς γενεaς του αίώνος τών αίώνων, άμήν.
The

Uniιy

of the Body

Παρακαλώ ο-όν ύμάς έγώ ό δέσμιος έν κυρίι:ρ άξίως περι

4

πατftσαι της κλήσεως ής έκλήθητε, 2 μετa πάσης ταπεινοφρο
σύνης καl πραί>τητος, μετa μακροθυμίας, άνεχόμενοι άλλήλων
έν άγάπη, 3 σπουδάζοντες τηρε!ν τi~ν ένότητα του πνεύματος
έν τφ συνδέσμι:ρ της είρήνης 4• εν σώμα καl εν πνε\Jμα, καθώς

καt έκλήθητε έν μιff έλπίδι της κλήσεως ύμών· 5b εiς κύριος,
μία πίστις, εν βάπτισμα, 6 εiς θεος και πατi,ρ πάντων' ό έπ1.
πάντων καl διa πάντων καl έν πίiσιν 1 •

19 {Α} πληρωθfiτε είς παν τό πλήρωμα του θεου ΝΑ C D F G Ψ 075 0150
6 (81πληροφορηθfiτε)104 256 263 365 424 436 459 1241 1573 1739 1852
1912 1962 2127 2200 2464 Byz [Κ ι Ρ] Lect (1593) ith. d.f.' νg syr" h.p•I cop"" aππ
(eth) geo slav"'~ Athanasius Marcellus Gregory-Nyssa Macaήus/Symeon 2π (Chrysostom) Severian Theodoreι.ι Cyril; Victorinus-Rome Ambrosiaster Hilary Ambrose Jerome Pelagius Augustine // πληρωθfiτε είς πaν τό πλήρωμα του Χριστου
1881 i 921 ίτu. (vgm') Macarius/Symeon 1' 3 // πληpωθ-ίl παν τό πλήρωμα του
θεου ςp• 6 Β (33 add είς ύμας after θεου) 1175 1596 cop" slaν"''
6 20 {Α} ύπέp ΝΑ Β C lvid Ψ 075 0150 6 33 81 104 256 263 365 424 436
459 1175 1241 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Byz [Κι
Ρ] Lect ίι~- 0 syr"· h. •' 1 cop"· bo arm geo slav Chrysostom Theodore 1" Theodoret;
Victorinus-Rome Ambrosiaster Jerome Augustine 119 Ps-Vigilius // omίt ςp46 D F
G l 593 it'· '· r.' νg Pelagius Augustine 819
1 6 {Α} πασιν ςp' 6 ΝΑ Β C Ρ 082 0150 6 33 81 104 424' 436 459 1739
1881 1912* 1962 2464 160 111 cop"·"' eth geo 1 Marcion"' 10 Epiph""'"' Origen•'· 1 ω
5

0

'4-6 Trnditional Material: NBS

b

5-6 Traditional Material: ΝΑ

19 πληρωθητε ... θεοί> Col 2. 10 20 κατά τi~ν δύναμιν ... ήμίν Col 1.29
4.1 ό δέσμιος έ:ν κυρίιρ Eph 3.1: Php 1.7, 13: Phm 1, 9 άξίως ... έκλήθητε Col l.10
2 Col 3.12-13 3 Col 3.14-15 4 €ν σrομα Ro 12.5: Eph 2.16 ί'ν πνεuμα Eph 2.18 5 είς
κύριος Jn 10.16: 1 Cor 8.6 6 1 Cor 12.6
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4.7-11

7 Ένt δε έκάστφ ήμ&ν έδόθη ή χάρις κατα το μέτρον τfις
δωρε&.ς του Χριστου. 8 διο λέγει,
Άναβaς είς ϋψος iJχμαλώτευσεν αίχμαλωσίαν,
lδωκεν 2 δόματα τοϊς άν-θρώποις.

9

το δε Άνέβη τί έστιν, εί μη οτι καt κατέβη 3 είς τα κατώτερα

[μέρη] 4 c τfις Ύfις; 10 ό καταβας αύτός έστιν καl ό άναβας
ύπεράνω πάντων τ&ν ούραν&ν, 'ίνα πληρώ<η~ τα πάντα. 11 καl
αύτος εδωκεν τους μεν άποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε

Gregory-Thaumaturgus"" Eusebius Athanasius Marcellus Ps-lgnatius GregoryNyssa Didymus'"b Chrysostom1'"' Cyιil; Victorinus-Rome 112 Ambrose Jerome
Augustine // πaσιν ήμ'iν D F G Ψ 075 256 263 365 424* 1175 1319 1573
1852 1912' 2127 2200 Byz [Κ L] Lecr it"· b.d.r.•• m~.• νg syr"·• arm geo2 slav
Irenaeus"· 1" Adamantius (Chrysostom'~m) Theodore1"; Victoιinus-Rome 112 Ambrosiaster Maximinus Pelagius // πaσιν. άμήν 1241 (νg'"')
2 8 {Β} ίίδωκεν (see Ps 67. 19 ιχχ) ςp 46 Κ* Α C 2 D* F G 33 1241 1962 2464
Ι 593 it"· •. '· r. •· ~. 0 νg cop"- 00 slav J ustin Marcion"'· '0 τ,nωι.,,, Irenaeusω Eusebius
Theodore'" Hesychius; Ambrosiaster Hilary Ambrose Rufinus Jerome Pelagius
Augustine 315 Quodvultdeus Vaιimadum // κα\ εδωκεν Κ 2 Β C'- 3 0 2 Ψ 075 0150
6811042562633654244364591175131915731739185218811912
2127 2200 Byz [Κ L Ρ] Lecr syrP· • arm geo Chrysostom Cyιil; Victoιinus-Rome
Augustine215 // κα\ εδωκας Ι 598 Ι 751 1884 eth
3 9 {Α} κατέβη ςp• 6 Κ* Α C* D F G 1v;d 082 6 33 81424'1241 1739 1881
Ι 1439 it"'· b. '· •· "' νg'"' cop"'"''· bo eth Irenaeus 1" Clement''""' Thond
Oιigen«- • 1 Cyιil;
Tertullian Victoιinus-Rome Ambrosiaster Hilary Lucifer Jerome Pelagius Augustine // κατέβη πρ&τον Κ' Β C 3 Ψ 075 0150 104 256 263 365 424* 436 459
1175 1319 1573 1852 1912 1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect (1170
άνέβη [ sic ]) it'· νg syr"· • cop""'" arm geo slav Eusebius Didymus' Chrysostom
Theodore'" Theodoret ΒΤΙ DHH
4
9 {C} μέρη Κ Α Β C D' 1Ψ075 0150 6 33 81 104 256 263 365 424 436
459117512411319157317391852188119121962212722002464Byz
[Κ L Ρ] Lect it' νg syr" cop00 arm slav Eustathius Chrysostom Theodore'" Cyιil
Theodoret; Pelagius Augustine // omit ςp46 D* F G 1921 it"· b.d,g.moo.o cop" eth
Irenaeus 1" Clement''"'" Th"'""'"' Oιigen 1 " Eusebius; Tertullian Victorinus-Rome
Ambrosiaster Hilary Lucifer Jerome
0

0

"

0

0

'9 C: GNBm•

Νιν

•

REB BJm, NBS

7 Ro 12.3, 6; 1Cor12.11

11 t Cor 12.28

1

"''

8

ΤΟΒ

Άναβi:ις

DHH //"' text:

...

άvθρώποις

Ν!ν"'•

REBm• DHH"''

Ps 68.18 (Col 2.15)

9 Jn 3.13
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εύαγγελιστάς, τους δε ποιμένας κα1. διδασκάλους, 12 προς τον
καταρτισμον των άγίωνd είς εργον διακονίας, είς οίκοδομl~ν του
σώματος του Χριστου, 13 μέχρι καταντήσωμεν οί πάντες είς
τl~ν ένότητα της πίστεως καt της έπιγνώσεως του υίου του θεου,
είς aνδρα τέλειον, είς μέτρον ήλικίας του πληρώματος του

Χριστου,

14 'ίνα μηκέτι ώμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καl.

περιφερόμενοι παντ1. άνέμφ της διδασκαλίας έν ή1 κυβείq.
των άνθρώπων' έν πανουργίq. προς τl~ν μεθοδείαν της πλά
νης, 15 άληθεύοντες δε έν άγάπη αύξήσωμεν είς αύτον τα
πάντα, ος έστιν ή κεφαλή, Χριστός, 16 έξ
πάν το σώμα
συναρμολογούμενον καt συμβιβαζόμενον δια πάσης άφης της
έπιχορηγίας κατ' ένέργειαν έν μέτρφ ένος έκάστου μέρους τl~ν
αϋξησιν του σώματος ποιε1ται είς οίκοδομi~ν έαυτου έν άγάπη.

ot

The Old Life and the New

17 Τουτο οi>ν λέγω κα1. μαρτύρομαι έν κυρίφ, μηκέτι ύμάς
περιπατε'iν, καθιbς και τα εθνη περιπατε'i έν ματαιότητι του νοος

αύτ&ν'

18 έσκοτωμένοι τn διανοίq. οντες, άπηλλοτριωμένοι

της ζωllς του θεου δια τl~ν aγνοιαν τl~ν οi>σαν έν αύτο1ς, δια τl~ν
πώρωσιν της καρδίας αύτών,

19

ο'ίτινες άπηλγηκότες 5 έαυτοi.>ς

παρέδωκαν τn άσελγείq. είς έργασίαν άκαθαρσίας πάσης έν

πλεονεξίq..

20 ύμε'iς δε ούχ ο-Uτως έμάθετε τον Χριστόν, 21 εϊ

γε αύτον ήκούσατε καl. έν αύτφ έδιδάχθητε, καθώς έστιν

'19 {Α} άπηλγηκότες \})46 ΝΑ Β Ψ 075 0150 6 33 81 104 256 263 365
424 4364591175 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464
Byz [Κ L] Lect syr"· "'' cop"·"" Ciement Origen Chrysostom Theodotus-Ancyra;
Greek mss"' "'J'"'"~ // άπηλπικότες 1}_)'19 D (F G άφηλπικότες) Ρ 1241 /617 it"·"·
"· r. ,_ ""'"· 0 vg syr" arm eth slav Irenaeus 1"; Victorinus-Rome Ambrosiaster Jerome
Pelagius Speculum
d

12 C: TR TOBm,

12 προς ... διακονίας 2 Tm 3. 17 είς ... Χριστοu 1 Pe 2.5 13 είς iiνδρα τέλειον Col 1.28
14 μηκέτι οομεν νήπιοι 1Cor14.20 15 ος ... Χριστός Eph 1.22; 5.23: Col 1.18 16 Col 2.19
17-18 μηκέτι ... οντες Ro 1.21 18 άπηλλοτριωμένοι ... θεοu Eph 2.12; Col 1.21 διά τήν
aγνοιαν ... αύτοίς 1 Pe 1.14 19 Col 3.5
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4.22-JO

άλήθεια έν τφ Ίησου, 22 άποθέσθαι ύμaς κατCι τf~ν προτέραν
άναστροφην τον παλαιον U.νθρωπον τον φθειρόμενον κατα τας
έπιθυμίας της άπάτης, 23 άνανεουσθαι δε τφ πνεύματι του
νοος ύμ&ν 24 και ένδύσασθαι τον καινον &νθρωπον τον κατα
θεον κτισθέντα έν δικαιοσύνη και όσιότητι της άληθείας.
Rules for the New Life

25 Διο άποθέμενοι το ψευδος λαλεiτε άλή-θειαν εκαστος
μετ.Χ του πλησίον αύτου, οτι έσμεν άλλήλων μέλη. 26 όργί
ζεσ-θε και μη άμαρτάνετε· ό iiλιος μη έπιδυέτω έπ1 [τφ]
παροργισμφ ύμ&ν, 27 μηδΕ δίδοτε τόπον τφ διαβόλφ. 28 ό
κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω, μaλλον δε κοπιάτω έργαζόμενος τα'iς
[ίδίαις] χερσ1ν το άγαθόν, 6 "ίνα εχn μεταδιδόναι τφ χρείαν
Εχοντι.

29 πaς λόγος σαπρος έκ του στόματος ύμ&ν μη έκπο
ρευέσθω, άλλ' εt τις άγαθος προς οίκοδομf~ν της χρείας 7 , 'ίνα δφ
χάριν το'iς άκούουσιν. 30 και μη λυπείτε το πνευμα το ί:iγιον
του θεου, έν φ έσφραγίσθητε είς ήμέραν άπολυτρώσεως.

6
28 {C} ταίς ίδίαις χερσlν το άγαθόν Ν* Α D F G 075 0150 81 104 256
263 365 459 1175 1241 13 19 1573 2 127 2464 / 596 itb "· '· •· "'°" vg'' (cop'""'- "')
ann (eth) geo' slav Basil 21'; Victorinus-Rome Jerome Augustine // ταίς χερσlν τό
άγαθόv '})46 · 49 "d Ν 2 Β it"·" vgww." Ambrosiaster Pelagius REB EU? DHH //το
άγαθον ταίς χερσίν Ψ 424* 1852 2200 ByzP' [L] Lecι Oήgen Basil ω
Chrysostom Theodoret 1'"' //το άγαθον ταίς ίδίαις χερσίν 436 1912 1962 ByzP'
[Κ] / 60 / 422 geo 2 Theodore'" // ταίς ίδίαις χερσίν / 597 (/ 599 omit ταίς)
(cop'"m'' Tenullian ornit ίδίαις) (cop'""') //το άγαθόν Ρ 6 33 424' 1739 1881
Clement Gregory-Nyssa Didymus; Pelagiusm' Speculum
7
29 {Α} χρείας'})""' 99 Ν Α Β 0 2 J"d Ψ 075 6 33 81 104 256 263 365 424
436459117512411319157317391852188119121962212722002464
Β)'Ζ [Κ ι Ρ] Lect vg~-" syr'''" Ιι. ,,, cop"· bo ann eth geo slav Clement Oήgen
Chrysostom Theodore1" Theodoret; Jerome 11 πίστεως D* F G it"'·b.•. r.,.mon.o vg<'
Basil Gregory-Nyssa; Tenullian Cyprian Victorinus-Rome Ambrosiaster Chromatius Latin mssoc•. • J'ro'"' Pelagius Speculum
0

22 άποθέσι~αι . . . aνθρωπον Col 3.9 τον παλαιον
απατης Go 6.8
23 Ro 12.2
24 ένδύσασθαι ... aνθρωπον Col 3. Ι Ο aνθρωπον .. κτισθέντα Gn 1.26 25 λαλείτε ..
αύτο\ι Zch 8. 16; Col 3.8-9 26 όργίζεσι'Jε __ . άμαρτάνετε Ps 4.4; Jas 1. 19-20 28 έργαζόμενος
··. άγαθόν 1Th4.11 29 πiiς ... έκπορευέσθω Eph 5.4; Col 3.8 δίfι . _. άκούουσιν Col 4.6
30 μή ... ιJεοϋ J, 63. ΙΟ: 1 Th 5.19 έν ... άπολυτρώσεως Eph 1.13-14
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4.~ι-5.s

πaσα πικρία και θυμος και όργΤ, καt κραυγi, καt βλασφημία
άρθήτω άφ' ύμ&v συν πάση κακίςχ. 32 γίvεσθε [δε] εiς άλλή
λους χρηστοί, εϋσπλαγχνοι, χαριζόμενοι έαυτοtς, καθώς και ό
θεος έν Χριστ<ρ έχαρίσατο ύμ'iν 8 •

31

5

γίνεσθε σδν μιμηταt του θεοί> ώς τέκνα άγαπητa 2 και

περιπατε"iτε έν άγάπτ~, καθώς και ό Χριστος ήγάπησεν ήμaς 1 και
παρέδωκεν έαυτον ύπερ ήμ&ν προσφορaν 2 και θυσίαν τ<ρ θε<ρ εiς
όσμl,ν εύωδίας. 3 πορνεία δε κα1. άκαθαρσία πaσα η πλεονε
ξία μηδε όvομαζέσθω έν ύμ'iν, καθώς πρέπει άγίοις, 4 και

αίσχρότης καt μωρολογία η εύτραπελία, α ούκ άνilκεν, άλλα
μaλλον εύχαριστία. 5 τούτο γaρ ϊστε γινώσκοντες, οτι πας
πόρνος η άκάθαρτος η πλεονέκτης, ο έστιν είδωλολάτρης, ούκ
εχει κληρονομίαν έν τn βασιλείςχ του Χριστου κα1. θεοί>.

8
32 {Β} ύμΊν '})46 ΝΑ F G Ρ 0150 6 81 256 263 365 1319 1573 2127 / 593
596 / 884 ι 1159 ι 1365 it"· b. d. Ι. g. moo." νg'' cop"· "'' eth Clement Origen'aι Basil
Chrysostom''m Theodore'": Tertullian 112 Victorinus-Rorne Arnbrosiaster Pelagius
Augustine 11 J // ήμίν 'J.)49 Β D Ψ 075 33 /04 424 436 459 1175 1241 1739 1852
1881 1912 1962 (2200 ήμaς) 2464 Byz [Κ L] Lect νgw• " syr" h. "'' cop"'""" aππ
(geo) slaν Origen Chrysostorn'· 0 m Nilus Proclus; Tertullian 112 Jerorne Augustine 213
' 2 {Β} ήμaς '}) 46 Ν 2 D F G Ψ 075 0150 6 33 /04 256 263 365 424 436 459
1319 1573 1739 1852 1881 1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L] Lecι iι•.g.o vg
syr'·h·""' arm geo Clernent 112 Basil Chrysostom Theodore'"' Cyril John-Darnascus;
Arnbrose Jerome Pelagius Augustine6' 8 Varimadurn // ύμaς Ν* Α Β Ρ 0159 81
1175 1241 1912160 113 1593 1597 112 it·"b·'·"'"" νg"" cop"'·bπ eth slav Clernent 112 ;
Victorinus-Rorne A1nbrosiaster Augustine 218 Speculurn REB BJ
2
2 {Α} ύπέρ ήμ&ν προσφοράν ~ 46 · 49 (Ν θυσίαν καt προσφοράν) Α (D
προσφοράν ύπέρ ήμ&ν) F G Ψ 075 0150 0159 6 33 81 /04 256 263 365 424
4364591319157317391852188119121962212722002464Byz[KLP)
Lect it"·•·•·•· vg syr"·h·"'' arm geo Clernent Basil (Ps-lgnatius) (Gregory-Nyssa)
Chrysostorn Theodore'" Cyril; Ambrose Jerorne Pelagius Augustine0110 Varimadurn // ύπέp ήμ&ν έν φθορ~ 1241 //ύπέρ ύμ&ν προσφοράν 8 1175 11356
it•·m"" cop'"·bπ eth slav Victorinus-Rome Ambrosiaster Augustine 1110 Speculum
REB BJ

ι

0

31 Col 3.8 32 Col 3.12-13 χαριζόμενοι ... ύμίv Μι 6.14; 18.22-35
5.1 Μι 5.48 2 περιπατείτε έν άγάπ11Ro14.15 ύ Χριστός ... ήμόJν Ga 2.20 προσφοράν ··ι'Jεi/J p, 40.6; He ΙΟ. ΙΟ είς όσμi,v εύωδίας Εχ 29. 18; Eze 20.41 3 Col 3.5 4 αίσχρότης ...
άvfiκεv Eph4.29; Col 3.8 5 πίiς ... ι'Jεο\ι 1 Cor6.9-IO; Col 3.5
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5.6-14

Walk as Children of Light

6 Μηδε1.ς ύμaς άπατάτω κενο'iς λόγοις δια ταυτα γαρ eρχεται
ή όργη του θεου έπ1. τους υίο\Jς της άπειθείας. 7 μη oiJν γίνεσθε
συμμέτοχοι αύτ&ν· 8 ητε γάρ ποτε σκότος, νυν δε φrος έν
κυρίψ ώς τέκνα φωτος περιπατείτε 9 - ό γαρ καρπος του
φωτος 3 έν πάση άγαθωσύν11 κα1. δικαιοσύνη κα1. άληθεί~ 10 δοκιμάζοντες τί έστιν εύάρεστον τφ κυρίφ, 11 κα1. μη
συγκοινωνε'iτε το'iς eργοις τοις άκάρποις του σκότους, μaλλον
δε κα1. έλέγχετε. 12 τα γαρ κρυφn γινόμενα ύπ, αύτrον αίσχρόν
έστιν κα1. λέγειν, 13 τα δε πάντα έλεγχόμενα ύπο του φωτος
φανερουται, 14 παν γαρ το φανερούμενον φmς έστιν. διο λέγει,
'Έγειρε, ό καθεύδων,
κα1. άνάστα έκτων νεκρrον,
κα1. έπιφαύσει σοι ό Χριστός4 •

) 9 {Α} φωτός <J.)49 ΝΑ Β Ο* F G Ρ 63381 256 424' 1175 1319 1739 1881
1962 2127 2464 it" •· "· '· ,. "'""·" vg syr"· •'' cop"· "'' arrn eth geo 1 Origen GregoryThaumaturgus; Ps-Cyprian Victorinus-Rome Ambrosiaster Lucifer Jerome Pelagius Augustine //πνεύματος (see Ga 5.22) IJ.)46 0 2 Ψ 075 0150 104 263 365
424* 436 459 1241 1573 1852 1912 2200 Byz [Κ L] Lect syr" geo2 slav
Chrysostom Theodore'"
'14 {Α} έπιφαύσει σοι ό Χριστός <J.) 46 ΝΑ Β 0 2 F G Ψ 048 075 0150 6 33

81 104 256 263 365 424 436 459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881
1912 1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect itM.f.g mo" "νg syr"· 6·1"'1 cop"·"" arm
eth geo slav Marcion""· ιο Epiph""'"·' Clement Ν aassenes"" ιοΗφ"''''"'' Hippolytus Origen
Origen""" Josippus Athanasius Oidymus Epiphanius Chrysostom Marcus-Eremita
Theα!ore'"' Cyril; Ambrose Jerome Pelagius Augustine 18119 Quodvultdeus Varimadum // έπιψαύσεις τοi':ι Χριστοi':ι Ο* it'·d Origen'" mss"'·'°c""'"'""m""dTh<udoreΙ.ι;
Yictorinus-Rome Ambrosiaster Latin mss'" ιoιerome Paulinus-Nola Augustine 1119
6 Μηδεlς ... λόγυις Col 2.4. 8 (ρχεται ... άπειθείας Ro 1.18; Col 3.6 8 i\τε ... ιcυρίφ
Eph 2.11. 13; Col 1.13; 1Pe2.9 τέκνα φωτός Lk 16.8; Jn 12.36 10 Ro 12.2 11 μη ...
σκότους Ro 16.17; 2Th 3.6; 2Jn 10-11
13 τa ... φανεροuται Jn 3.20-21 14 'Έγειρε, ό
καθεύδωv ls 26. 19; 51.17; 52. 1; 60. Ι: Ro 13.1 1 άνάστα ... νειφών ls 26. 19 έnιφαύσει ...
Χριστός Is 60. 1
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15 Βλέπετε ο-δν άκριβ&ς π&ς 5 περιπατείτε μη ώς aσοφοι άλλ'
ώς σοφοί, 16 έξαγοραζόμενοι τον καιρόν, οτι αί ήμέραι πο
νηραί είσιν. 17 δια τοί>το μη γίνεσθε aφρονες, άλλα συνίετε τί
το θέλημα του κυρίου. 18 κα\ μη μεθύσκεσθε οϊνφ, έν φ έστιν
άσωτία, άλλα πληροί>σθε έν πνεύματι, 19 λαλοί>ντες έαυτο'iς
[έν] ψαλμοίς κα\ ϋμνοις καl φδαίς πνευματικαίς 6 , ~δοντες κα\
ψάλλοντες τfl καρδίςι ύμ&ν τψ κυρίφ, 20 εύχαριστοί>ντες
πάντοτε ύπΕ:ρ πάντων έν όνόματι τοί> κυρίου ήμ&ν Ίησου
Χριστοί> τφ θεψ κα\ πατρί.•
Wives and Husbands

21 Ύ ποτασσόμενοι άλλήλοις έν φόβφ Χριστοί>, b 22 αί γυ
ναίκες τοίς ίδίοις άνδράσιν ώς 7 τφ κυρίφ, 23 οτι άνήρ έστιν
' 15 {Β} οίιν άιφιβ&ς πώς 'J.) 46 Ν* Β 0150 33 81 104 436 459 1175 1241
1739 1962 cop'" geo slaν Origen'"" Chιγsostom'"" // ο-δν πώς άκριβώς D F G Ψ
075 6 256 263 365 4241319 1573 1852 1881 1912 2127 2200 Byz [Κ L Ρ]
Lect itb. ιd).f •· '""" νg"'" syr" " Ρ•' (aπn) (eth) (Ps-Hippolytus) Basil (Chιγsosιomcom)
Theodore'"; Victorinus-Rome Ambrosiaster Lucifer Jerome (Augustine) // ο-δν,
άδελφοί, πώς άκριβ&ς Ν 2 Α 2464 it"·" νg cop"''""· '""' Pelagius
6 19 {Β} φδαίς πνευματικαίς Ν 1 (Ν* add .5enseless κα after φδαίς) D F G Ψ
048v;d 075 150 6 33 81 \04 256 263 365 424 436 459 1175 1241 1319 1573
1739 1852 l 881 1912 1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect it"' '' mo• νg
syr"·"·"'1 cop"·"° aπn geo slaν Origen Basil'''d Cyril-Jerusalem Didymus Chιγ
sostom Hesychius Theodore'" John-Damascus; Victorinus-Rome Jerome Pelagius Augustine // φδαίς πνευματικαίς έν χάριτι Α Niceta // ψδαίς 'i.''" Β it"·d
Ambrosiaster REB EU
7 22 {Β} γυναίκες τοίς ίδίοις άνδράσιν ώς 'i.'' 6 Β Clement Theodore'"'om;
Greek mss"" "' 1'"''"' Jerome"''" // γυναϊκες ύποτάσσεσθε τοϊς ίδίοις άνδράσιν ώς
D F G ίι"·•"' 11 γυναίκες τοίς ίδίοις άνδράσιν ύποτάσσεσθε ώς 075 0150 424*
1852 1912 2200 Byz [Κ L] Lect it' syr" geo slaν Chιγsostom // γυναϊκες τοίς
0

ίδίοις άνδράσιν ύποτασσέσθωσαν ώς Ν Α Ι Ρ (Ψ ύποτασσέσθωσαν after

'20 ΝΟ Ρ: AD ΜΝΑ"' TR WH ΝΙν "21 Ρ: AD Μ TR GNB NRSV REB DHH // S: NrY
WH // C: ΝΑ"' EU LB
16 iξαγοραζόμενοι τον καιρόν Col 4.5 οτι ... ποvηραί είσιν
κυρίου Ro 12.2: Col 1.9 18 μή μεθύσκεσθε οϊvφ Pr23.3! ιχχ
κυρίφ Ps 33.2. 3
γυναικός

20 Col 3.17
1 Cor l l .3

21 1Pe5.5

Am 5. 13 l 7 συvίετε .. ·
19 Col 3.16 i;ίδοvτες .. .
22 Gn 3.16: Col 3.18; 1Pe3.1 23 άvήρ .. .
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5.203

κεφαλi] τfις γυναικος ώς κα1. ό Χριστος κεφαλi] τi]ς εκκλησίας,
αύτος σωτi]ρ του σώματος 24 άλλ' ώς η εκκλησία ύποτάσσε
ται τψ Χριστψ, οϋτως κα1. αί γυναtκες τοις άνδράσιν Εν παντί.
Οί &:νδρες, άγαπ&τε τiχς γυνα'iκας, καθώς καl. ό Χριστος

25

ήγάπησεν τi~ν εκκλησίαν καl. έαυτον παρέδωκεν ύπΕ.ρ αύτfις,

26 ϊνα αύτi]ν άγιάση καθαρίσας τφ λουτρψ του ϋδατος εν
ι)ήματι, 27 'ίνα παραστήση αύτος έαυτφ ενδοξον τi]ν εκκλη
σίαν, μη Εχουσαν σπίλον η pυτίδα η τι τ&ν τοιούτων, άλλ' ϊνα Τι
άγία καί &:μωμος.

28 οϋτως όφείλουσιν [καl.] οί &:νδρες άγαπaν

τiχς έαυτ&ν γυνα\κας ώς τα έαυτ&ν σώματα. ό άγαπ&ν την
έαυτοίJ γυνα'iκα έαυτον άγαπq.. 29 ούδε1.ς γάρ ποτε τi]ν έαυτοίJ
σάρκα εμίσησεν άλλ' εκτρέφει καl. θάλπει αύτήν, καθώς καl. ό
Χριστος τi]ν εκκλησίαν, 30 οτι μέλη εσμΕ.ν του σώματος

αύτοίJ 8 . 31 άντι τούτου καταλείψει άν-θρωπος [τον] πατέρα
και [τfιν] μητέρα και προσκολλη-θήσεται προς τfιν γυναiκα
αύτου, και εσονται οί δύο είς σάρκα μίαν. 32 το μυστήριον
τούτο μέγα εστίν· Εγώ δΕ. λέγω εiς Χριστον καl. είς τi]ν εκκλησίαν.
33 πλi]ν και ύμε'iς οί καθ' ενα, εκαστος τi]ν έαυτου γυναtκα
οϋτως άγαπάτω ώς έαυτόν, ή δΕ. γυνη 'ίνα φοβfιται τον &:νδρα.

γυνα!κες)63381104256263365424'43645911751241131915731739

1881 1962 2127 2464 Ι 596 1895 1 1178 it" b. ' ' '· •noo " νg syr""1 ( cop"'· 00) aπη eth
Origen''1'"'· 1" Basil Theodore 1" 1'm; Victorinus-Rome Ambrosiaster Ambrose Jerome''"' Pelagius Augustine
• 30 {Α} αύτου ~)41' !(* Α Β 048 6 33 81 424' 1739* 1881 2464 / 422 it'
cop"- bo eth Origen'" Methodius; Jerome Augustine';d Ps-Jerome // αύτο'U καί έκ
των όστέων αύτου (see Gn 2.23) 0150 // αύτου έκ τfις σαρκος αύτου καί έκ
των όστέων αύτου (see Gn 2.23) 1( 1 D F G Ψ 075 104 256 263 365 424* 436
459 1175 1241 1319 1573 1739' 1852 (1912 οrιιίt first αύτο'U) 1962 2127
2200 Β)'Ζ [(Κ του σώματοςfοr των όστέων) L Ρ] Lect (/ 147 add καί after first
αύτο'U; Ι 1154 oιnit καί) it"'· 0 · d. r. "'"""·" νg syr'''· h arm geo slaν lrenaeus"'· 1"
Chιysostom Theαlore 1 '"; Victorinus-Rome Ambrosiaster Ambrose Pelagius
25 Οί ίiνδρες .. yυναiκας Col 3.19: 1Pe3.7 ο Χριστος ... έκκλησίαν Eph 1.22: Col 1.18
25-26 έαυτον
άγιάσn He 10.10. 14: 13.12
26 καθαρίσας τίρ λουτρίρ Τι3.5
27 2Cor 11.2: Col 1.22
30 Ro 12.5: 1 Cor6.15: 12.27: Eph 1.22-23: Col 1.18
31 Gn 2.24 (Μι 19.5) 32 Re 19.7
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Children and Parents

6

τα τέκνα, ύπακούετε το'iς γοvευσιν ύμων [έν κυρίφ] 1 • το\Jτο

γάρ έστιν δίκαιον.

2 τίμα τον πατέρα σου και τfιν μητέρα,

ilτις έστ\.ν έντολη πρώτη έν έπαγγελίςι, 3 ίνα
καi εσyι μακροχρόνιος έπi της γης.

dJ

σοι γένηται

4 Και οί πατέρες, μη

παροργίζετε τα τέκνα ύμων άλλ, έκτρέφετε αύτιΧ έν παιδείςχ και
νουθεσίςι κυρίου.
Slaves and Masters

5 Οί δοt>λοι, ύπακούετε το'iς κατα σάρκα κυρίοις μετα φόβου
κα\. τρόμου έν άπλότητι τijς καρδίας ύμ&ν ώς τφ Χριστφ, 6 μη
κατ' όφθαλμοδουλίαν ώς άνθρωπάρεσκοι άλλ' ώς δουλοι
Χριστου ποιο\Jντες το θέλημα του θεου• έκ ψυχijς,b 7 μετ'
εύνοίας δουλεύοντες ώς τφ κυρίφ κα\. ούκ άνθρώποις, 8 εί
δότες οτι εκαστος έάν τι ποιήcη~ άγαθόν, τουτο κομίσεται παρa
κυρίου εϊτε δοt>λος εϊτε έλεύθερος. 9 Και οί κύριοι, τιΧ αύτa
ποιε'iτε προς αύτούς, άνιέντες την άπειλήν' είδότες οτι και αύτ&ν
και ύμων ό κύριός έστιν έν ούρανο'iς και προσωπολημψία ούκ
εστιν παρ' αύτφ.

' 1 {C} έv κυρίφ <p40 ΝΑ D' Ψ 075 ΟΙ 50 6 33 81 104 256 263 365 424 436
459 1175 1241 1319 (1573 omit έv) 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200
2464 Byz [Κ L Ρ] Lect itM· •nno vg syrP· h cop"'·"" aπη (eth) geo slav Oήgen Basil
Chrysostom Theodore'" Cyήl; Jerome Pelagius // omit Β D* F G ith.d.f.g.•
Marcionocc.ιoτ'"""''" Cyήl-Jerusalem·•d; Cypήan Ambrosiaster REB
'6C: WH ΤΟΒ 11

h

ΝΟ

C: WH ΤΟΒ

1 Col3.20 2-3 τίμα ... μητέpααnd "ίνα ... -γfιςΕχ20.Ι2:Dι5.16(Μι 15.4) 4 οίπατέρες
... ύμ&ν Col 3.21 έκτρέφετε ... κυρίου Dι 6.7, 20-25: Ps 78.4: Pr 19.18: 22.6
5-7 Col 3.22-23: Τι 2.9-10 8 2Cor 5.10: Col 3.24-25 9 οί ... ούρανο\ς Col 4.1 προσωπο
λημψία ... αύτίρ Dt 10.17: 2Chr 19.7: Ac ΙΟ.34: Col 3.25
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6.10-19

The Battle against Evil

10 Του λοιποί'>, ένδυναμοί'Jσθε έν κυρίφ κα\. έν τφ κράτει της
ίσχύος αύτου. 11 ένδύσασθε τi~ν πανοπλίαν του θεοί'> προς το
δύνασθαι ύμας στηναι προς τaς μεθοδείας του διαβόλου·
12 οτι ούκ εστιν ήμί:ν 2 ή πάλη προς αiμα κα\. σάρκα, άλλα
προς τaς άρχάς, προς τaς έξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας
του σκότους τούτου, προς τa πνευματικa της πονηρίας έν τοί:ς
έπουρανίοις. 13 διa τοί'Jτο άναλάβετε τi~ν πανοπλίαν του

θεοί'>, 'ίνα δυνηθητε άντιστηναι έν τn ήμέρ~ τn πονηρ~ κα\.

&παντα κατεργασάμενοι στηναι.

14 στητε ο-δν περιζωσάμενοι

τl,ν όσφυν ύμ&ν έν άληθεί~ και ένδυσάμενοι τον θώρακα της
δικαιοσύνης 15 κα\. ύποδησάμενοι τους πόδας έν έτοιμασί~
του εύαγγελίου της εiρήνης, 16 έν πασιν άναλαβόντες τον

θυρεον της πίστεως, έν φ δυνήσεσθε πάντα τα βέλη του πονηροί'>
[τa] πεπυρωμένα σβέσαι· 17 κα\. τl,ν περικεφαλαίαν του σω
τηρίου δέξασθε καl τi~ν μάχαιραν του πνεύματος, ο έστιν ρημα
θεοί'>. 18 διa πάσης προσευχης καl δεήσεως προσευχόμενοι έν
παντ\. καιρφ έν πνεύματι, κα\. είς αύτο άγρυπνοί'Jντες έν πάστι
προσκαρτερήσει καl δεήσει περ\. πάντων των άγίων 19 καl

2 12 {Β} ήμϊν ΝΑ 0 2 1075 0150 6 33 104 256 263 365 424 436 459 1241
1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect
(/ 1154 ήμiiς) it"·•· vg syr" cop"'"'"·"" arm geo Marcion"'· ιoτonolli•n lrenaeus'"
Clement Origen•'· 1" 2οι23 Methodius Eusebius Asterius Ps-Athanasius Titus-Bostτa
Ps-lgnatius Gregory-Nyssa Didymus Ammon Macarius/Symeon Chrysostom
Marcus-Eremita Theodore1" Cyril Hesychius 211 Theodoret; Tertullian Cyprian
Hilary Ambrose Jerome Pelagius // ύμίν '}) 46 Β D* F G Ψ 81 1175 / 4221592 213
/593 1597 11441 iι•·d.f.• -mon.o vg"'' syr"·P'1 eth slav Origen'"'ιn Nilus; Ambrosiaster Lucifer Priscillian Gregory-Elvira Augustine Speculum // oιnit 1592 113
cop"'"'" Origen'" 2123 Hesychiusω
2

11 ένδύσασθε ... θεοίι Ro 13.12; 2Cor l0.4

12 Jn 14.30; Eph 2.2; 1Pe5.8-9 14

πcρι

ζωσάμενο1 ... άληθείι;ι ls 1 l .5; Lk 12.35; 1 Pe 1.13 ένδυσάμενοι ... δικαωσύνης ls 59.17;
Wsd 5.18; 1 Th 5.8 15 ίιποδησάμενοι ... είρήνης 1s 52.7; Na 1. 15; Ro !Ο. 15 16 τά βέλη ...
πεπυρωμΕνα

Ps 7. 13 17 τήν nερ1κεφαλαίαν τοίι σωτηρίου Is 59. 17; 1 Th 5.8 τήν μάχαιραν.
18 διά ... καιρip Lk 18.1; Col 4.2-3; 1 Th 5.17
19 Ac 4.29; Col 4.3; 2 Th 3.1

θεού Is 11.4; 49.2; Ηο 6.5; He 4. 12
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ύπeρ έμου, 'ίνα μοι δοθf~ λόγος έν άνοίξει του στόματός μου,< έν
παρρησί~d γνωρίσαι το μυστήριον του εύαγγελίου3, 20 ύπeρ σu
πρεσβεύω έν άλύσει, 'ίνα έν αύτiρ4 παρρησιάσωμαι ώς δει με
λαλΤjσαι.
Final Greetings

21 'Ίνα δe εiδητε καl. ύμε1ς τα κατ· έμέ, τί πράσσω, πάντα
γνωρίσει ύμ1ν Τύχικος ό άγαπητος άδελφος καl. πιστος διάκονος
έν κυρίφ, 22 ον επεμψα προς ύμiiς είς αύτο τουτο, 'ίνα γν&τε τα
περl. ήμrον καl. παρακαλέση τας καρδίας ύμrον.
23 Είρήνη το'iς άδελφο1ς κα1. άγάπη μετα πίστεως άπο θεοί'>
πατρος κα1. κυρίου Ίησου Χριστου. 24 ή χάρις μετeχ πάντων
τrον άγαπώντων τον κύριον ήμrον Ίησουν Χριστον έν άφθαρσί~.s

'19 {Α} τοu εύαnελίου ΝΑ D 1 Ψ 075 0150 6 33 81 104 256 263 365
424 436 459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200
2464 Byz [Κ L Ρ] Lect it"· "· r." vg syr"· h. ""'' cop"" 00 · r,,m, amι eth geo slav Oήgen
Basil Chrysostom Theodore 1"; Jerome Pelagius // σnzit Β F G it 0·•·mon cop'''""
Marcion""· ωΤen.ιι;'"; Victorinus-Rome Ambrosiaster
• 20 {C} έν αύτψ Α D F G 1 Ψ 075 0150 6 33 81 256 263 365 424 436
1175124113191573(1852) 19121962212722002464Byz[KLP]Lectitb.
d.r.g.mnn ... vg syr"''' arrn (elh) geo slav Basil Chrysostom Theodore 1"'; Victoήnus
Rome Ambrosiaster Jerome Pelagius // transpσse έν αύτψ after παρρησιάσωμαι
Ν 104 459 cop~· 00 ·r') // αύτό 'J)' 6 Β 1739 1881 (1921 αύτψ) syr"
5
24 {Α} άφθαρσίι;ι. 'J:.'146 Ν* Α Β F G 6 33 81 1175 1241 1739* 1881/593
ίιr. •· "'"
νg" syr"'' cop"· ""''· "'' Origen Theodore 1"'; Ambrosiaster Jerome Pelagius // άφθαρσίι;ι. άμήν. Ν 2 D Ψ 075 0150 !04 256 263 365 424 436
459 1319 1573 1739' 1852 1912 1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect
it"· b.d mnn'.' νg" 1 ww syr"· h cop""pι aππ eth geo slav Chrysostom; Victoήnus-Rome //
άφθαρσίι;ι είς αί&νας. άμήν. 1921
'
0

0

•·

' ι9 ΝΟ C: TR GNB DHH 11

d

C: GNB DHH

20 ύπέρ ού πρεσβεύω 2 Cor 5.20: Phm 9 "ίνα ... λαλiiσαι Col 4.4 21-22 Τύχικος ... ύμίiς
Ac 20.4; Col 4.7-Β; 2 Τιn 4.12; Tt 3.12 24 πάντων ... Χριστόν 1 Pe 1.8

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
Salutation

1

Παύλος και Τιμόθεος δο-Uλοι Χριστοί> Ίησοίι πΟ:σιν το'iς

άγίοις έν Χριστψ Ίησοίι το'iς οiισιν Εν Φιλίπποις συν έπισκόποις
καl. διακόνοις,

2 χάρις ύμ'iν καl. είρήνη άπο θεοί> πατρος ήμ&ν

και κυρίου Ίησοίι Χριστου.
Paul's Prayer for the Philippians

3 Εύχαριστ& τφ θεφ μου έπl. πάση τη μνείq ύμ&ν 4 πάντοτε
f:ν πάση δεήσει μου ύπερ πάντων ύμ&ν, μετα χαρaς τΤ~ν δέησιν
ποιούμενος, 5 έπι τη κοινωνίq ύμ&ν είς το εύαγγέλιον άπο τfiς
πρώτης ήμέρας aχρι του νίιν, 6 πεποιθώς αύτο τοίιτο, οτι ό
f:ναρξάμενος Εν ύμ'iν Εργον άγαθον έπιτελέσει aχρι ήμέρας
Χριστοί> ΊησοίJ· 7 καθώς έστιν δίκαιον έμο1. τοίιτο φρονε'iν
ύπΕρ πάντων ύμ&ν δια το Εχειν με έν τη καρδίq ύμaς, Εν τε το'iς
δεσμο'iς μου καl. έν τi1 άπολογίq και βεβαιώσει τοίι εύαγγελίου
συγκοινωνούς μου τfiς χάριτος πάντας ύμaς οντας. 8 μάρτυς
γάρ μου ό θεος ώς έπιποθ& πάντας ύμaς έν σπλάγχνοις Χριστοί>
Ίησοίι. 9 και τοίιτο προσεύχομαι, ϊνα ή άγάπη ύμ&ν ετι μaλλον
και μΟ:λλον περισσεύη f:ν έπιγνώσει και πάση αίσθήσει 10 είς
το δοκιμάζειν ύμaς τα διαφέροντα, 'ίνα lΊτε είλικρινε'iς και
άπρόσκοποι είς ήμέραν Χριστοί>, 11 πεπληρωμένοι καρπον
δικαιοσύνης τον δια Ίησοίι Χριστοί> είς δόξαν καl. επαινον
θεοίι 1 •

' 11 {Α} καί επατνον θεο\> ΝΑ Β 0 2 1 Ψ 075 0150 6 33 81 104 256"• 263
365 424 436 459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 2127 2200
Byz [Κ L Ρ] Lect it"· d.Γ. νg syr"· • cop'"· ""· ''' aπn geo slaν Basil Chrysostom
Theαlore'"; Pelagius // καί (παινον Χριστο\> D* 1962 (νg'"') // καί ίiπαινόν μοι
0

·'

F G it• Ambrosiaster // θεο\> καί επαινον έμοί
2 Ro 1.7: Ga 1.3: Phm 3

διαφέροντα

(it'")

6 ό έναρξάμενος ... άγαθόν Php 2. 13
8 μάρτυς . θεός Ro 1.9; 2 Cor 1.23:
Ro 2.18: 12.2: He 5. 14 ήμέραν Χριστοu 1 Cor 1.8: Php 1.6;

3 Ro 1.8; 1Cor1.4

ήμέρας Χριστοί> Ίησοίι 1 Cor 1.8; Php 1. 10: 2.16

1 Th 2.5 10 το ...
2.16 11 Jn 15.8

'J)' 6

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

1. 12-23

Το

652

Me to Live is Christ

12 Γινώσκειν δε ύμας βούλομαι, aδελφοί, οτι τα κατ' έμε
μiiλλον είς προκοπl~ν του εύαγyελίου έλήλυθεν, 13 rοστε τους
δεσμούς μου φανερους έν Χριστι'ρ γενέσθαι έν ολφ τι'ρ πραιτωρίφ
και τοις λοιποtς πίiσιν, 14 και τους πλείονας τών aδελφών• έν
κυρίφb πεποιθότας τοις δεσμο'ίς μου περισσοτέρως τολμαν

aφόβως τον λόγον λαλε"iν 2 •
15 Τινες μεν και δια φθόνον και Εριν, τινες δε και δι'
εύδοκίαν τον Χριστον κηρύσσουσιν· 16 οί μεν έξ aγάπης,

εiδότες οτι είς άπολογίαν του εύαγyελίου κεtμαι, 17 οί δε
έξ έριθείας τον Χριστον καταγyέλλουσιν, ούχ άγvώς, οίόμενοι
θλιψιν έγείρειν τοις δεσμοtς μου. 18 τί γάρ; πλl~ν οτι παντι
τρόπφ, εϊτε προφάσει εϊτε άληθείςι, Χριστος καταγγέλλεται, και

έν τούτφ χαίρω. άλλα και χαρήσομαι,

19 οtδα γαρ οτι τοί'>τό

μοι άποβήσεται είς σωτηρίαν δια της ύμών δεήσεως και έπι
χορηγίας του πνεύματος Ίησου Χριστοί'> 20 κατα τl~ν άποκα
ραδοκίαν και έλπίδα μου, οτι έν ούδενι αίσχυνθήσομαι άλλ' έν
πάση παρρησίςι ώς πάντοτε και νυν μεγαλυνθήσεται Χριστος έν
τι'ρ σώματί μου, εϊτε δια ζωης εϊτε δια θανάτου. 21 έμοι γαρ το
ζην Χριστος και το άποθανειν κέρδος. 22 εί δε το ζftν έν
σαρκί: τουτό μοι καρπος εργου,d και τί αίρήσομαιe ού γνωρίζω.

23 συνέχομαι δε έκ τών δύο, τl~ν έπιθυμίαν εχων είς το
2 14 {Β} λόγον λαλε"iν '}) 46 D 2
Marcion~' '°τ'"""''" Chrysostom314

6 424' 1739 1852 1881 2200 Byz [Κ] Lecι it'
Theodore1" //λόγον 1(1Jρίου λαλε"iν F G it•
Cyprian Pelagius"'" //λόγον τού θεού λαλε"iν Ν Α Β (D* λαλε"iν του θεού)
ΡΨ 075 0150 33 81 104 256"" 263 365 424* 436 459 1175 1241 1319 1573
1912 1962 2127 2464 1596 1884 l 1590 it"· b. (d]. f. υ νg syr"· h w>Ιh. cop~· bu. f•y arm
eth geo slav Clement Chrysostom 114 ; Ambrosiaster Pelagius NIV REB EU
' 14 C: GNB NRSν EU BJ NBS ΤΟΒ DHH 11 b C: Νιν REB LB '22 ΝΟ C: GNB NBS
11 d Peήod: (TR) ΝΙν REB // Dash: WH 11 'Question: ΝΙν REB EU

ΤΟΒ DHH

12

τά

...

έλήλυθεν

2 Tm 2.9

13

τούς δεσμούς μου

Eph 3.1; 4.1: Phm 1.9

19

τούτο

...

σωτηρίαν Job 13. 16 διά ... δεήσεως 2 Cor 1. 1 1 20 έν ούδεvί ... Χριστός 1 Pe 4.16 21 έμοί
... Χριστός Ga 2.20 22 τοϋτυ ... ίiργου Ro 1.13 23 τiiv έπιθυμiαν ... ιφείσσον 2 Cor 5.8
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1.24-2.5

άναλυσαι καl συν Χριστφ εlναι, πολλφ [γαρ] μίiλλον κρε'iσσοv-

24 το δε έπιμένειν [έν] ή1 σαρκl άναγκαιότερον δι, ύμ&ς.
25 καl τουτο πεποιθrος οlδα οτι μενω καl παραμενω πiiσιν
ύμΊν είς την ύμ<Ον προκοπην καl χαρCιν της πίστεως, 26 'ίνα το
καύχημα ύμ<Ον περισσεύη έν Χριστφ Ίησου έν έμοl δια της έμης
παρουσίας πάλιν προς ύμ&ς.
27 Μόνον άξίως του εύαγγελίου του Χριστου πολιτεύεσθε,

'ίνα εϊτε έλθrον και ίδrον ύμaς εϊτε άπrον άκούω τα περ1. ύμ<Ον, οτι
στήκετε έν ένl πνεύματι, μιCf ψυχίl συναθλουντες ή1 πίστει του
εύαγγελίου 28 και μη πτυρόμενοι έν μηδεν1. ύπο τ&ν άντικει
μένων, ΤΊτις έστl.ν αύτοΊς ενδειξις άπωλείας, ύμ&ν δε σωτηρίας,
κα1. τουτο άπο θεου· 29 οτι ύμΊν έχαρίσθη το ύπερ Χριστου, ού
μόνον το είς αύτον πιστεύειν άλλα κα1. το ύπερ αύτου πάσχειν,

30 τον αύτον άγ&να εχοντες, οiον εϊδετε έν έμο1. καl. νυν άκούετε
,

'

εν

,

εμοι.

Chήstian

Humility and

Chήst's

Humility

Εϊ τις ο-Ον παράκλησις έν Χριστφ, εϊ τι παραμύθιον άγάπης,

2

εϊ τις κοινωνία πνεύματος, εϊ τις σπλάγχνα κα1. οίκτιρμοί,
2 πληρώσατέ μου την χαραν 'ίνα το αύτο φρονflτε, τΤ,ν αύτΤ,ν
άγάπην εχοντες, σύμψυχοι, το εν φρονουντες, 3 μηδεν κατ'
έριθείαν μηδΕ: κατα κενοδοξίαν άλλα ή1 ταπεινοφροσύνη
άλλήλους ήγούμενοι ύπερέχοντας έαυτ&ν, 4 μη τa έαυτ&ν
εκαστος σκοπουντες άλλa [καl.J τa έτέρων εκαστοι. 5 τουτο 1

{Β} το\ιτο Ν* Α Β C Ψ 33 81 1241 2464 (Lect at begίnning of /esson)
cop"'·bo aπn eth geo Origen Ps-Dionysius Eusebius Ps-Athanasius Basil
Apollinaris Gregory-Nyssa Didymus Severian Marcus-Eremita Cyril 9111 Nestorius Theodotus-Ancyra 112 Theodoret John-Damascus // τοiJτο γάρ ~46 Ν 2 D F G
075 0150 6 104 256 263 365 424 436 459 1175 1319 1573 1739 1852 1881
1912 1962 2127 2200 B_vz [Κ L Ρ] it"· b. '· r. ,. 0 vg syr•1· h. r•1 (slav) Chrysostom
Cyril 2111 Theodotus-Ancyra 1' 2 ; Victorinus-Rome Ambrosiaster Hilary Pelagius
Speculum
1

5

νg'"''

27 Μόνον ... πολιτεύεσ1'ε Eph 4. 1; Co! 1. JO; 1 Th 2.12 συναθλοϋντες ...
Php 4.3 30 τον ... εϊδετε έν έμοί Ac 16.22 νϋν ... έμοί Php 1. 13
2.3 μηδΕ: κατa κενοδοξίαν Ga 5.26 άλλήλους ... ί:αυτ&ν Ro 12. ΙΟ 4 Ι Cor

εύαγγελίου
ΙΟ.24,

33

2.6-11
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6a ος

έν μορφft θεου

ύπάρχων ο-Uχ άρπαγμον ήγήσατο το εtναι ϊσα θεφ, 7 Cι.λλ'
έαυτον έκένωσεν μορφην δούλου λαβών' έν όμοιώματι ανθρώ
πων γενόμενος και σχήματι εύρεθεlς ώς &νθρωπος 8 έταπεί
νωσεν έαυτον γενόμενος ύπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δf:
σταυρο\:ι. 9 διο κα1. ό θεος α-Uτον ύπερύψωσεν κα1. έχαρίσατο
α-Uτφ το ονομα 2 το ύπερ παν Όνομα, 10 'ίνα έν τφ όνόματι Ίησου
παν γόνυ κάμψη έπουρανίων κα1. έπιγείων κα1. καταχθονίων
11 κα1. πασα γλ&σσα έξομολογήσηται 3 οτι κύριος Ίησους
Χριστος 4 είς δόξαν θεο\:ι πατρός.

2
9 {Β} το ονομα Ι}..\46 Ν Α Β C 33 1175 1739 cop~- 00 eth Origenω PsDionysius Eusebius 417 Apollinaris Cyril 151) 1 // ονομα Ο (F G ονομα είς) Ψ 075
0150 6 81 104 256 263 365 424 436 459 1241 1319 1573 1852 1881 1912
(1962 οιnίι αύτφ) 2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect cop"""" arrn geo slav
Cleιnent 1"'"'τ"'"""'"' Origen 21 ' Eusebius'17 Asterius Athanasius Didymus Didymus•••
Epiphanius Chrysostom Severian Marcus-Eremita Cyril 161J1 Nestorius Theodoret
John-Damascus
' 11 {C} έξομολογήσηται lf-'46 Ν Β 256 263 424 1852 Byz•' Lect"'· AD it"· •· •.
1
112 1 112
Eusebius Athanasius
· ,. " vg aπn eth Irenaeus"'· '" Clement Origen« · "
112
Gregory-Nyssa Chrysostom Severian Theodore"' Cyril"'"' John-Damascus;
Novatian Rebaptism Cyprian Victorinus-Rome Ambrosiaster Hilary" 120 Priscillian Gregory-Elvira Ambrose Gaudentius Jerome215 Pelagius Maximinus Augustine Quodvultdeus Speculum Varimadum Vigilius // έξομολογήσεται Α C Ο F
G Ψ 075 0150 6 33 81 104 365 436 459 1175 1241 1319 1573 1739 1881
191 2 1962 2127 2200 2464 Byz"' [Κ L Ρ] LecfP' vg"'' slav Origen« 112 · 1" 112
Gregory-Nyssa"2 Didymus••• Cyril 21 '°; Hilary61 ' 0 Rufinus JeromeJ15
4
11 {Α} κύριος Ίησσυς Χριστός Ι}..\ 46 ''" Ν Α * Β C Ο Ψ 075 0150 6 33 81
104 256 263 365 424 (436 on1it κύριος) 459 1175 1241 1319 1573
1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Byz [L Ρ] Lect it"' " r vg syr"·
"·1" 1 cop'"'"''- 00 arm eth geo slav Clement Origen"· 1" 112 Origen•"" Eusebius Athanasius Ps-Athanasius Titus-Bostra Gregory-Nyssasιιo Didymus Didymus•"" 314

"6-11 Tradiιional Maιerial: ΝΑ GNB NIV NRSν REB EU LB BJ NBS ΤΟΒ ΒΤΙ DHH

6 ούχ
He 2.14.
Ac 2.33:
ls 45.23;

... IJεii> Jn 1.1, 2; 17.5 7 έαυτόν έκένωσεν 2 Cor 8.9 έν ... γενόμενος Jn 1.14; Ro 8.3;
17 8 έταπείνωσεν --· IJανάτου Jn 10.17; He 5.8; 12.2 9 ό ΙJεόςαύτόν ύπερύψωσεν
He 1.3 έχαρίσατο ... ονομα Eph 1.21; He 1.4 10-ll π&.v ... έξομολογήσηται
Ro 14.11
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Shining as

12

Lighιs

in

ιhe

2. 12· 18

World

'Ώστε, άγαπητοί μου, καθώς πάντοτε ύπηκούσατε, μη ώς 5

έν τn παρουσί'it μου μόνον άλλα νυν πολλφ μaλλον έν τn
άπουσί'it μου, μετ&. φόβου καl. τρόμου τΤ~ν έαυτών σωτηρίαν
κατεργάζεσθε· 13 θεος γάρ έστιν ό ένεργών έν ύμi:ν καl. το
θέλειν καl. το ένεργείν ύπερ της εύδοκίας. 14 πάντα ποιε'iτε
χωρl.ς γογγυσμών καl. διαλογισμών' 15 ϊνα γένησθε aμεμπτοι
καl. ακέραιοι, τέκνα θεου aμωμα μέσον γενεaς σκολιaς καl.
διεστραμμένης,b έν οiς φαίνεσθε ώς φωστηρες έν κόσμφ,
16 λόγον ζωης έπέχοντες, είς καύχημα έμοl. είς ήμέραν Χριστου,
οτι ούκ είς κενον εδραμον ούδε είς κενον έκοπίασα. 17 άλλ' εί
κα1. σπένδομαι έπl. τi1 θυσί'it καl. λειτουργί'it της πίστεως ύμών,
χαίρω καl. συγχαίρω πaσιν ύμίν· 18 το δε αύτο καl. ύμεi:ς
χαίρετε καl. συγχαίρετέ μοι.

Epiphanius Chrysostom Severian Theodore'" Marcus-Eremita Cyril Hesychius 11 J
Theodoret John-Damascus;Victorinus-Rome Hilary 2125 Priscillian 112 Gregory-Elvira Gaudentius Jerome 2'5 Pelagius Maximinus Augustine 5 π Quodvulιdeus Varimadum Vigilius // κύριος Ίησοί'Jς (Ν κύριος Ίησοuς κύριος wit/1ouι deleting
fiι·st κύριος) F Ο 1591 ίtb " vgm' cop""" Origen 1"' 112 Gregory-Nyssa 2110 Didymus""bl14 Hesychius 21\ Novatian Rebaptism Cyprian Ambrosiaster Hilary 2J125
Priscillian 112 Ambrose Rufinus Jerome 315 Paulinus-Nola Augustine 217 Speculum
Arnobius // Χριστος κύριος Κ
0

5
12 {Α} ώς IJ)' 6 ΝΑ C D F G Ψ 075 0150 6 81 104 256 263 365 424 436
459 1175 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L

Ρ] Lecι it"·b.d.f.g.σ

αnιίt Β

vg syr"·" slav Basil Chrysostorn; Victorinus-Rome Pelagius //
aπη eιh geo Theodore1'"; Ambrosiaster

33 1241 1596 vgm" cop"·""

' 15 Period: GNB
12 μετiι ... κατεργάζεσθε Ps 2. 11; 1 Pe 1. 17 13 θεός ... ύμϊν Jn 15.5; 1 Cor 12.6; 15. 1Ο;
2 Cor 3.5; 1 Th 2. 13 14 πάντα ... γογγυσμών 1 Cor !Ο. !Ο; 1 Pe 4.9 15 γενείiς ... δ~εστραμ
μένης Οι 32.5; Μι 10.16; Ac 2.40 έν ... κόσμιρ Dn 12.3; Μι 5.14; Eph 5.8 16 λόγον ... έμοί
1 Th 2.19 ήμέραν Χριστοu 1 Cor 1.8; Php 1.6, 1Ο ούκ ... έκοπίασα Is 49.4; 65.23; Ga 2.2
17 σπένδομαι ... ύμών Ro 15.16; 2Tm4.6 18 τu ... χαίρετε Php3.I; 4.4
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Timothy and Epaphroditus

19 'Ελπίζω δε έν κυρίφ 'Ιησού Τιμόθεον ταχέως πέμψαι ύμ'iν,
ϊνα κaγώ εύψυχ& γvους τά περ1. ύμ&ν. 20 ούδένα γάρ εχω
ίσόψυχον, οστις γνησίως τά περ\. ύμ&ν μεριμνήσει· 21 οί
πάντες γάρ τά έαυτ&ν ζητοί>σιν, ού τά 'Ιησού Χριστοί>.
22 τi~ν δε δοκιμi~ν αύτοί> γινώσκετε, οτι ώς πατρι τέκνον συν
έμοι έδούλευσεν εiς το εύαnέλιον.

23 τούτον μεν οi>ν έλπίζω

πέμψαι ώς αν aφίδω τά περ1. έμε έξαυτfις 24 πέποιθα δε έν
κυρίφ οτι και αύτος ταχέως έλεύσομαι.
25 Άναγκα'iον δε ήγησάμην Έπαφρόδιτον τον aδελφον και
συνεργον και συστρατιώτην μου, ύμ&ν δε aπόστολον και
λειτουργον της χρείας μου, πέμψαι προς ύμας, 26 έπειδl~ έπι
ποθ&ν iιν πάντας ύμίΧς 6 και άδημον&ν, διότι ήκούσατε οτι
ήσθένησεν. 27 και γάρ ήσθένησεν παραπλήσιον θανάτφ
άλλ' ό θεος ήλέησεν αύτόν' ούκ αύτον δε μόνον aλλά και
έμέ, ϊνα μη λύπην έπι λύπην σχ&. 28 σπουδαιοτέρως οi>ν
επεμψα αύτόν, ϊνα iδόντες αύτον πάλιν χαρητε κaγώ άλυπό

τερος

ib. 29

προσδέχεσθε οi>ν αύτον έν κυρίφ μετά πάσης

χαρ&ς και τους τοιούτους έντίμους εχετε,

30

οτι διά το εργον

Χριστοί> 7 μέχρι θανάτου Τ\nισεν παραβολευσάμενος τn ψυχn,
'ίνα aναπληρώσn το ύμ&ν ύστέρημα τftς πρός με λειτουργίας.
6 26 {C} ύμίiς Ν 2 (Β ύμ&.ς πάvτας) F Ο Ψ 075 6 424* 1739 1852 1881
1912 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect it"· b r. •· 0 vg cop~ geo 1 Chrysostom
Theodore'"; Victoήnus-Rome Ambrosiaster Pelagius Facundus''m // ύμίiς ίδεϊv
Ν* Α C D I•id 0150 33 81 104 256 263 365 424' 436 459 1175 1241 1319
(1573) 1962 2127 1147 ι 590 1592 / 596 (1809 ίδείv πάvτας ήμ&.ς = ύμ&.ς)
/ 1590< iι• syr"·"·""' cop"" arm eth geo2 slav Facundus'"m Cassiodorus GNB? EU?
ΤΟΒ? // iΊv πέμψαι προς ύμ&.ς (see 2.25) ~<όνοd
7

30{Β}Χριστο\ιiJ) 46 ΒFG625626343611751319157317391881

1912 2464 Ι 596 slav (οι· του Χριστου: it"·•·• '·• 0 νg syrP cop" Victoήnus-Rome
Ambrosiaster Pelagius) //του Χριστο\ι D 424 1852 2200 Byz [Κ L] Lecι geo
Chrysostom'n //κυρίου ΝΑ Ρ Ψ 075 0150 33 (81 1422 το\ι κυρίου) 104 365
459 1241 1962 2127 syr" cop"" arm Theodore'" //του θεο\ι 1593 Chrysostom 112 ;
Maximus // ornit C
21 2 Tm 4.10

25

ύμ&ν δέ

...

χρείας μου

Php 4.18

29 1Cor16.16, 18; 1Tm5.17
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3.Ι-11

The True Righteousness

3

Το λοιπόν, αδελφοί μου, χαίρετε έν κυρίφ. τα αύτα γράφειν

ύμtν έμοl. μrν ουκ όκνηρόν, ύμ'i:ν δr άσφαλές.

2 Βλέπετε τους κύνας, βλέπετε τους κακους έργάτας, βλέπετε
τf~ν κ:ατατομήν. 3 ήμεtς γάρ έσμεν ή περιτομή, οί πνεύματι
θεου 1 λατρεύοντες κα\. καυχώμενοι έν Χριστή> Ίησου κα! ουκ έν
σαρκ:l. πεποιθότες, 4 καίπερ έγώ εχων πεποίθησιν καl. έν σαρκ:ί.
εϊ τις δοκε'i: &λλος πεποιθέναι έν σαρκί, έγώ μaλλον· 5 περι
τομil όκταήμερος, έκ γένους 'Ισραήλ, φυλης Βενιαμίν, Έβρα'i:ος
έξ 'Εβραίων, κατα νόμον Φαρισα'i:ος, 6 κ:ατa ζηλος διώκων τl~ν
έκκλησίαν, κατα δικ:αιοσύνην τl~ν έν νόμφ γενόμενος cχμεμπτος.

7 [άλλ'] aτινα Ίlν μοι κέρδη, τα\Jτα ηγημαι δια τον Χριστον
ζημίαν. 8 άλλα μενο\Jνγε καl. ήγο\Jμαι πάντα ζημίαν εlναι δια
το ύπερέχον της γνώσεως Χριστου Ίησου του κυρίου μου, δι' ον

τα πάντα έζημιώθην, καί ήγο\Jμαι σκύβαλα, ϊνα Χριστον
κερδήσω 9 καl. εύρεθω έν αύτφ, μη εχων έμην δικαιοσύνην
τl~ν έκ νόμου άλλα τl~ν διa πίστεως Χριστου, τl~ν έκ θεου
δικαιοσύνην έπί τη πίστει, 10 του γνώναι αυτον καί τliv
δύναμιν της αναστάσεως αυτου καl. [τl~ν] κοινωνίαν [των]
παθημάτων αυτου, συμμορφιζόμενος τφ θανάτφ αύτου,
11 εϊ πως καταντήσω εiς τl~ν έξανάστασιν τΤ~ν έκ νεκρών.

'3 {Β} θεο\ι Κ* Α Β C D' F G 0150 6 33 81 104 263 424 459 1241 1739
1852 1881 1912 2200 2464 Β)'Ζ [Κ L] Lect it' vg"'" syrh"'' cop'' "" ann geo
Eusebius Athanasius Didymusd" 0 ; Greek mss"'·'"'"' 0"~ Ambrose-' 14 Jerome 11·1
Greek and Latin mss'" '"Α"'"";~ Augustine417 // θεφ Κ' D* Ρ Ψ 075 256 365
436 1175 1319 1573 1962 2127 1593 1596 ΙΑD it"·h·"·'" vg syr"'' eth slav
Oήgen 1 " Chrysostom Theodore'"; Victoήnus-Rome Ambrosiaster Latin mss"''· '°
"''"h'""' Jerome 415 Pelagius Greek and Latin mss"'·"' Α,,,,_,;.., Augustine-'π Speculum
DHH // onιit ~)46 (vgm') (Ambrose 114 )
1 χαίρετε έν κιιρίψ Php 2. 18; 4.4 2 Βλiπετε τοi.ις κύνας Ps 22. 16. 20: Re 22. 15 3 Ro 2.29
4 έγιο έ'χων ... σαρκί 2 Cor 1 1. 18 5 περιτομji όκταήμερος Lk 1.59; 2.21 έκ ... "Εβραίων
2 Cor 11 .22 κατά νuμον Φαρισαίος Ac 23.6; 26.5 6 δlίοκων τήv έκκλησίαν Ac 8.3; 22.4:
26.9-11 7 Μι 13.44. 46; Lk 14.33 9 τi\ν διά ... πίστει Ro 3.21-22 10 τi\ν ... αύτοϋ.
συμμορφιζuμενος ... αύτοϋ Ro 6.3-S τiiv κοινωνίαν των παθημάτων αύτοu Ro 8. 17; Ga 6. 17
11 καταντήσω ... νειφιλ~ν Ac 4.2; Re 20.5-6
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Mark

12 Ούχ οτι ilδη rλαβον η ilδη τετελείωμαι, διώκω δε εί κα\.
καταλάβω; έφ' <!> κα1. κατελήμφί}ην ύπο Χριστου [Ίησο\J)2.
13 άδελφοί, έγrο έμαυτον ού 3 λογίζομαι κατειληφέναι· εν δέ,
τά μεν όπίσω έπιλανθανόμενος τοίς δε rμπροσθεν έπεκτεινό

μενος,

14 κατά σκοπον διώκω είς το βραβείον τfις aνω κλή

σεως του θεου έν Χριστφ Ίησου. 15 'Όσοι ο-\)ν τέλειοι, το\ιτο
φρον&μεν 4 • κα1. εί' τι έτέρως φρονείτε, και το\ιτο ό θεος ύμίν
άποκαλύψει·

16

πλ1,ν είς ο έφθάσαμεν, τφ αύτφ στοιχείν 5 •

2 12 {C} Χριστοί> 'Ιησού '}.'>'""' Ν Α Ψ 075 6 104 256 263 365 436 459
1175 1241 1319 1573 1739 1881 1912 1962 2127 2464 Byz [Ρ] / 147 / 593
Ι 596 Ι 921 syr"'"' cop"""' ann geo slav Chrysostom 112 (or του Χριστοί> 'Ιησού: it"
vg Augustine) //του Χριστοί> 'Ιησού Κ L Ψ 0150 424 1852 Lect 11 Ίησοί>
Χριστοί> 81 2200 ίι' syr" cop'"''" eth Chrysostom 112 //Χριστοί> Β D* (D 2 τού
Χριστοί>) F G 33 it•·"·"" cop" Clement Oήgen 1 " Macarius/Symeon Theodore'"
Marcus-Eremita; Terιullian Ps-Cypήan Victoήnus-Rome Ambrosiaster Hilary
Jerome Pelagius REB
3
13 {Β} ού IJ-'' 6 Β D2 F G Ψ 6 424 1739 1852 1881 2200 Byz [Κ L] / 147
Ι 156 1 592 1617 / 884 /ΑΓ' it• '·' ' vg syr" cop~ ann slav Oήgen'" Chrysostom 215
Theodore 1"; Jerome Pelagius Augustinen12 H // οϋπω ΝΑ D* Ρ 075 0150 33 81
104 (256 365 1319 1573 έγώ οϋπω έμαυτόv) 263 436 459 ( 1 175 2127 / 596
έγώ οϋπω λογίζομαι έμαυτόv) 1241 1912 1962 2464 Lecι it"· 0 νg'"" syr"w••••
cop"" eth geo Clement Basil Gregory-Nyssa Chrysostom 16 ' 2151 ; Terιullian
Ps-Cyprian Victorinus-Rome Ambrosiaster Augustine 512 H NIV REB EU LB
BJ ΤΟΒ
'15 {Α} φροvώμεv '})'"'" Α Β D F G 1Ψ075 0150 6 33 81 104 256 263
365 424 4364591175 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200
2464 By'Z [Κ Ρ] Lea it"' " "·' ' " vg ann geo Oήgen 1 " Basil Didymus Chrysostom
Theodore'"'; Ps-Cyprian Victorinus-Rome Ambrosiaster Hilary Jerome7110 Pelagius Augustine // φροvοί>μεv Ν L 1241 / 147 slav Clernent Macarius/Symeon;
Jeromeνιo
5 16 {Α} τίραύτίρστοιχείv IJ-""'"N* Α Β 1"'' 01506 33 424" 1739 it"cop"·"°
eth (Theαlotus-Ancyra); Hilary Augustine Feπandus //το αύτό φροvείv 1881 //

'12

15

ΝΟ

C: GNB NIV REB

ΒΤΙ

// a'

ιeχι: ΒΤΙ•φ

12 διώκω . _ καταλάβω 1 Tm 6. 12. 19 κατελήμφθηv .. _ Ίησοϋ Ac 9.5-6
"Όσοι ... φροvώμεv Μι 5.48: 1Cor2.6 Ηί Ga 6. 16

14 1 Cor 9.24
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3.17-4.J

17 Συμμιμηταί μου γίνεσθε, άδελφοί, και σκοπεϊτε το-Uς
οϋτως περιπατουvτας καθώς Εχετε τύπον ήμίiς. 18 πολλοι
γαρ περιπατουσιν οϋς πολλάκις ελεγον ύμtν, νυν δε και κλαίων
λέγω, το\Jς έχθρο\Jς του σταυρού του Χριστου, 19 ών το τέλος

απώλεια, ώv ό θεος ή κοιλία και ή δόξα ΕΥ τft αiσχύνn αύτ&ν, οί
τα έπίγεια φρονο\Jντες.

ύπάρχει, έξ

o-b

20

ήμ&ν γαρ το πολίτευμα έν ούραvοις

και σωτflρα άπεκδεχόμεθα κύριον 'Ιησουν

Χριστόν, 21 ος μετασχηματίσει το σ&μα της ταπεινώσεως
ήμ&ν σύμμορφον τφ σώματι της δόξης αύτου κατα Π~ν ένέργειαν

του δύνασθαι αύτον καl. ύποτάξαι αύτφ τα πάντα.

4

"Ωστε,

άδελφοί μου άγαπητοl. και έπιπόθητοι, χαρα και στέφανός μου,
οϋτως στήκ:ετε έν κυρίφ, άγαπητοί.
Exhortations

2 Εύοδίαν παρακαλ& καl. Συντύχην παρακαλ& το αυτο
φρονεtν έν κυρίφ. 3 να!. έρωτω κ:αl. σέ, γνήσιε σύζυγε°, συλ
λαμβάνου αύταtς, α'ίτινες έν τiρ εύαγγελίφ συνήθλησάν μοι
μετa και Κλήμεντος καt των λοιπ&ν συνεργ&ν μου 1 , ών τa
το αύτο φρονεϊν, τφ αύτφ στοιχεϊν D* (F G συνστοιχεϊν) it"·" •·" Victoήnus
Rome Ambrosiaster //το αύτο φρονε'iν, τι'ρ αύτφ ιςανόνι στοιχεϊν (D' 436
στοιχε'iν ιςανόνι) 81 104 256 263 365 459 1175 1241 1319 1573 2127 1596

it' νg aπη geo slaν Pelagius // τφ αύτφ στοιχεϊν ιςανόνι, το αύτό φρονείν Ν2 Ψ
075 424* 1852 1912 1962 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect (1921 ιςα\ φρονείν)
syr'PJ. h Basi 1 Chrysostom Theodore"'
' 3 {Α} τ&ν λοιπiί'Jν συνεργiί':ιν μου ςp• 6 Ν 2 Α Β D F G Jvid Ψ 075 0150 (6 oιnit
μου)338110425626336542443645911751241 1319157317391852
1881 1912 1962 2127 2200 2464ν" By-z [Κ L Ρ] Lect (1921 omit λοιπiί':ιν; 1884
συγγενiί':ιν for συνεργiί':ιν) it"-•·"""" νg syrP· h.p•Ι cop"·"'' arm geo 2 slaν Origen
Eusebius Chrysostom Theodore 1" ; Victorinus-Rorne Arnbrosiaster Jerome Pelagius // τiί':ιν συνεργiί':ιν μου ιςαί τiί':ιν λοιπών ςp 16 vid Ν* geo 1 // τiί':ιν λοιπών 11021
"3

Σύζυγε:

AD NRSV"'' EU•• BJ

(ΤΟΒ)

BTI•'

17Συμμιμηταίμουγίνεσθε1Cor4.!6; 11.Ι σκοπεiτε ... ήμί'χς ΙΤh 1.7; 1Pc5.3 18 το\Jς
... Χριστοί> 1Cor1.23; Ga6.12 19 ιi:ιν ό θεος ή κοιλία Ro 16.18 oi τa έπίγεια φρονοί>ντες
Ro 8.5-6 20 ήμwν ... uπάρχει Eph 2.6. 19; Hc 12.22 21 ος με.τασχηματίσει ... αύτόν
Ro 8.29: l Cor 15.43-53 uποτάξαι ... πάντα 1 Cor 15.28
4.1 aδελφοί ... μου l Th 2. 19-20
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ονοματα έν βίβλφ ζωης. 4 Χαίρετε έν κυρίφ πάντοτε· πάλιν
έρω, χαίρετε. 5 το έπιεικες ύμwν γνωσθήτω πασιν άνθρώποις.b
ό κύριος έγyύς." 6 μηδΕν μεριμνcχτε, άλλ' έν παντ1. ή] προσευχft
κα1. ή] δεήσει μετι'χ. εύχαριστίας τά αίτήματα ύμwν γνωριζέσθω

προς τον θεόν. 7 κα1. ή είρήνη του θεού ή ύπερέχουσα πάντα
νοίιν φρουρήσει τάς καρδίας ύμwν και τά νοήματα 2 ύμwν έν
Χριστφ 'Ιησού.

8 Το λοιπόν, άδελφοί, οσα έστ1.ν άληθη, οσα σεμνά, οσα
δίκαια, οσα άγvά, οσα προσφιλη, οσα εϋφημα, εϊ τις άρετη και εϊ
τις επαινος 3 , ταύτα λογίζεσθε- 9 α κα1. έμάθετε και παρελά
βετε κα1. ήκούσατε κα1. εϊδετε έν έμοί, ταύτα πράσσετε· κα1. ό
θεος της είρήνης εσται μεθ' ύμwν.
Acknowledgment of the Philippians'

Gifι

10 Έχάρην δε έν κυρίφ μεγάλως οτι ilδη ποτε άνεθάλετε το
ύπερ έμοίι φρονεΊν, έφ' <!) κα1. έφρονεΊτε, ήκαιρciσθε δέ. 11 ούχ
οτι καθ' ύστέρησιν λέγω, έγώ γaρ εμαθον έν οtς είμι αύτάρκης

2 7 {Α} νοήματα ςp• 6 ΝΑ Β D Ψ 075 0150 6 33 81 104 256 365 424 436
459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Byz
[Κ L Ρ] Lect (/ 422 διανοήματα) it'·' νg syr"· "· ,ai cop"" "" aπn eth geo slav

Origen«· 1" 213 Chrysostom Theodore1"

Cyήl 6 n;

Jerome Pelagius Augustine // omit

(hoιnoioteleuton?) 263 1590 / 809 it" νg"" Oήgen 1 ~ω;
Ambrosiaster Hilary //σώματα F G ίι~.d i-° Cyήl 117 ; Victoήnus-Rome Chromaκαl τά νοήματα ύμοον

tius Speculum //νοήματα

καl τά σώματα ςpio>id

(vgm")

0150 6 33 81 104 256 (263 οmίtτα'Uτα
λογίζεσθε) 365 424 436 459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912
1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect it"·' vgww." syr"· h. Ρ' 1 cop~ "° arm eth geo
'8

{Α} επαινος ςp 46 Ν Α Β 0 2 Ψ 075

slav Origen'" Ps-Clement Basil Gregory-Nyssa Chrysostom Theodore1" Nilus
Marcus-Eremita; Victorinus-Rome Jerome Pelagius Augustine // Επαινος Ε:πι
στήμης D* F G it"· d. r. •· 0 νg'' Ps-Cyprian Ambrosiaster
h

5 Ρ: REB 11 ' Ρ: DHH

3 βίβλq~ ζωiiς Εχ 32.32. 33: Ps 69.28; Dη 12.Ι: Re 3.5: 13.8: 17.8; 20.12. 15; 21.27
4 Php 3.1 5 ό κύριος έ:yγύς He ΙΟ.37; Jas 5.8, 9 6 μηδf:ν μεριμνίiτε Μι 6.25; 1 Pe 5.7
<!\ προσευχ!\ ... εύχαριστίας Col 4.2 7 ls 26.3; Jn 14.27; Col 3.15 8 Ro 12.17 9 ό θεός
τiiς είρήνης Ro 15.33: 16.20; 1Cor14.33; 1 Th 5.23 11 έv ... εtναι 1Tm6.6
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εlναι.
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4.12-20

12 οlδα και ταπεινουσθαι, ο"iδα και περισσεύειv- έν

παντι και έν πασιν μεμύημαι, και χορτάζεσθαι και πειναν
και περισσεύειν και ύστερεtσθαι· 13 πάντα ίσχύω έν τφ έν

δυναμο\Jντί με 4 • 14 πλi~ν καλώς έποιήσατε συγκοινωνήσαντές
μου ή1 θλίψει.
15 Οlδατε δε και ύμεtς, Φιλιππήσιοι, οτι έν άρχil του
εύαγγελίου, οτε έξηλθον άπο Μακεδονίας, ούδεμία μοι έκκλη
σία έκοινώνησεν είς λόγον δόσεως και λήμψεως εί μη ύμεiς
μόνοι, 16 οτι και έν Θεσσαλονίκη και aπαξ και δις είς τi~ν
χρείαν μοι5 έπέμψατε. 17 ούχ οτι έπιζητώ το δόμα, άλλ' έπι
ζητώ τον καρπον τον πλεονάζοντα είς λόγον ύμών. 18 άπέχω
δΕ: πάντα και περισσεύω· πεπλήρωμαι δεξάμενος παρa Έπα
φροδίτου τa παρ' ύμών' όσμi~ν εύωδίας, θυσίαν δεκτήν' εύάρε
στον τφ θεφ. 19 ό δε θεός μου πληρώσει 6 πασαν χρείαν ύμών
κατa το πλο:Uτος αύτο\Jd έν δόξne έν Χριστφ 'Ιησου. 20 τφ δε
θεφ και πατρι ήμών ή δόξα είς τους αίώνας των αίώνων' άμήν.
'13 {Α} με Ν* Α Β Ο* Ι 33 1739 it"· 0·d.f. 0 · ' νg syr'"1 cop"·"" arm geo 1 Clement Eusebius 216 Oidymus 216 ; Victorinus-Rome Ambrosiaster Ambrose Jerome 115
Pelagius Rufinus Augustine // με Χριστiρ Ν 2 0 2 (F G) Ψ 075 Ο 150 6 81 104 256
263 365 424 436 459 1175 1241 1319 1852 1881 1912 1962 2127 2200
2464 Byz [Κ L Ρ] Lect it• syr"· h eth geo 2 slaν Origen''''· '" (Oήgend"b) Eusebius 316 ·
416
16
'' ' Ps-Athanasius Basil Cyήl-Jerusalemd"b Gregory-Nyssa Oidymus
Chrysostom Theodore'" Cyήl; Jerome415 Paulinus-Nola ΒΤΙ? ΟΗΗ? // έν τiρ δύνασθαι
Χριστiρ 1573
5 16 {C} είς τΤ~ν χρείαν μοι Ν BFG Ψ 0150 6 33 256 365 424459 1319 1573
1739 1852 1881 2127 Byz [Κ] Lect it•.d.t.n νg (cop'"·"") (Chrysostom); Pelagius //
εiς τΤ~ν χρείαν μου 0 2 L Ρ 263 1962 2200 1921 it'"'· •·' geo Theodore1";
Ambrosiaster Augustine // τΤ~ν χρείαν μου Ο* 075 l 422 arm // τΤ~ν χρείαν μοι
46
'))
Α 81 1044361175 1241 1912 24641596 slaν Victoήnus-Rome
6 19 {Β} πληρώσει ')) 46 Ν Α Β 0 2 0150 1852 1912 2200 Byz [Κ LPJ Lecf"'·AD
cop"·"" arm geo slaν Chrysostom // πληρ&σαι Ο* F G Ψ 075 6 33 81 104 256
263 365 436 459 1175 1241 1319 1573 1739 1881 1962 2127 Lect"' it" h Η,.
0
· ' νg eth Theodoret Theodore'"; Victoήnus-Rome Ambrosiaster Pelagius
" 19 C: BJ NBS ΤΟΒ 11 'C: BJ NBS ΤΟΒ
132Corl2.I0;2Tm4.l7 152Cor11.9 17έπιζητώτον ... ύμ&ν1Cοr9.ΙΙ
εύωδίας Gn 8.21; Εχ 29.18; Eze 20.41

18όσμf~ν
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Final Greetings

21 Άσπάσασθε πάντα (ίγιον έν Χριστ<'ρ Ίησου. &σπάζονται
ύμΟ:ς οί συν έμοl aδελφοί. 22 άσπάζονται ύμΟ:ς πάντες οί
αγιοι, μάλιστα δf: οί έκ: της Καίσαρος οίκίας. 23 ή χάρις του
κυρίου Ίησου Χριστου μετa του πνεύματος ύμ&ν. 7

7 23 {Α} ύμ&ν. Β F G 075 6 263 1739* 1881 itb.r, syr""1 cop" Chrysostom
Theodore'"; Ambrosiaster // ύμ&ν. άμήν. '})' 6 ΝΑ D Ψ 0150 33 81 104 256 365
424 436 459 1175 1241 1319 (1573 ήμ&ν) 1739' (1852 2200 πάντων for του
πνεύματος) (1912 πάντων for ύμ&ν) 1962 2127 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect (l 884
l 1154 ήμ&ν) it"· • °"' νg syrP· h cop"" aπη eth geo slaν Victoήnus-Rome NIV

22

οί rκ

...

οίκίας

Php 1.13

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
Saluιaιion

1

Παίιλος άπόστολος Χριστοίι Ίησοίι διa θελήματος θεοίι καl

Τιμόθεος ό άδελφος 2 τοίς έν Κολοσσαίς άγίοις καί πιστο'iς
άδελφοίς έν Χριστ<ρ, χάρις ύμ'iν καί εiρήνη Ο.πο θεοίι πατρος
ήμiJ:ινΙ.
Paul Thanks God for ιhe Colossians

Εύχαριστοίιμεν τψ θεψ πατρl 2 τοίι κυρίου ήμ&ν Ίησοίι
Χριστοί>• πάντοτεh περt ύμΟ:ιν προσευχόμενοι, 4 Ο.κούσαντες
τΤ~ν πίστιν ύμ&ν έν Χριστψ 'Ιησού καί τf~ν άγάπην Τ~ν Εχετε είς

3

πάντας τους άγίους 5 διa τf~ν έλπίδα τf~ν Ο.ποκειμένην ύμίν έν
το'iς ούρανο'iς, Τ~ν προηκούσατε έν τψ λόγφ τΤ]ς άληθείας τοίι
εύαγγελίου 6 τοίι παρόντος είς ύμ&ς, καθώς καί έν παντl τ<ρ
κόσμφ έστlν καρποφορούμενον καί αύξανόμενον καθώς καί έν
ύμ'iν, άφ' fiς ήμέρας ήκούσατε καί έπέγνωτε τf~ν χάριν τοίι θεοίι
έν άληθεί~· 7 καθώς έμάθετε άπο Έπαφρ& τού άγαπητοί>

'2 {Α} ήμ&ν BDK LΨ 33 81 1175 1739 1852 188111561170 /6171751
/ 883 / 1021 11298 11356 11365 11439 1 1443 / 1977 ίt"' d "'""' νgww '' syfl' r•Ι
cop"

aπη"'"

geo' slav

Oήgen'"

Chrysostom Theodore 1"'; Ambrosiaster Pelagius //

ήμ&ν καί κυρίου Ίησου Χριστου (.ςee Ro 1.7 etc.) ΝΑ C F G 1075 6 104 256
263 365 424 436 459 (1241"d but ύμwν) 1319 1573 1912 1962 2127 2200

2464 Byz Lect it<bι.1.,.m00' vg'' (cop"") aπη"'" (eth) geo 2 // ήμ&ν καί Ίησου Χριστου
(0150 vg"'" Χριστου Ίησο\J) vg"'" (syr"w;<h')
2 3 {C} θείρπατρί 'J)61 ';d Β C* (D* F G τίρ πατρί) 1739 itb d., "'""·" νg"'" cορ~- 00

του κυρίου ήμiiJv Ρ

eth slaν"'" (Chrysostom) Theodore'''; Ambrosiaster Augustine // θείρ καί πατρί
Κ Α

C 2 D2 Ι Ψ 075 0150 6 33 81 104 256 263 365 424 436 459 1175 1319
1573 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Β_ν: [Κ L Ρ] Lect it"' ' νg arm geo

slav"'"

Pelagju~

BJ

"3 C: TR REB NBS ΤΟΒ ΒΤΙ DHH 11

b

C: GNB Νtν NRSν LB BJ

1 Παϋλος ... θεοϋΙCοrl.Ι;Εphl.Ι 3Ephl.16:1Thl.2 4Ephl.15 Sτi~vέλπίδα .. .
ούρανοίς Ι Pe 1.4 τiρ ... εύαγyελίου Eph 1.13
6 καθ<ος ... κόσμφ 1 Tm 3. 16 έστ\ν .. .
αύξανόμενοv Ro 1. 13 7 Έπαφρii ... Χριστού Col 4. 12

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ

1.8-12
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συνδούλου ημων, ος έστιν πιστος υπερ ύμΟ:ιν 3 διάκονος του
Χριστου, 8 ό καl. δηλώσας ήμiν τΤ,ν ύμΟ:ιν άγάπην έν πνεύματι.
The Person and Work of Christ

9 Διa τουτο καl. ήμεiς, άφ'f~ς ήμέραςήκούσαμεν, ού παυόμεθα
ύπΕρ ύμΟ:ιν προσευχόμενοι καl. αίτούμενοι, 'ίνα πληρωθητε τΤ,ν

έπίγνωσιν του θελήματος αύτου έν πάσn σοφίι;ι καl. συνέσει
πνευματικft, 10 περιπατ11σαι άξίως του κυρίου είς πΟ:σαν άρε
σκείαν, έν παντl. fργφ άγαθφ καρποφορο-Uντες καl. αύξανόμενοι
τft έπιγνώσει του θεου, 11 έν πάση δυνάμει δυναμούμενοι κατa
το κράτος της δόξης αύτου είς πΟ:σαν ύπομονΤ,ν καl. μακροθυ
μίαν. c μετa χαρδ:ςct 12 εύχαριστουντες τφ πατρl.4 τφ ίκανώσαντιs

7 {Β} ύμ&ν Ν 2 C D 2 Ψ 075 015063381 104 256 263 365 424 459 1175
1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Byz [Κι Ρ]
Lect itM· h. '· ι·." vg syr"· '· Ρ' cop'" bυ arrn eth geo slav Chrysostom Theodore1";
Ambrosiaster Pelagius // ήμ&ν IJ)' 6 Ν* Α Β D* F G 436 1147 Ι 591 1884 112
1921 it• mοπ GNB NIV REB EU BJ ΤΟΒ ΒΤΙ
'12 {Β} τίρ πατρί IJJ 61 AC* DΨ 33 81* 424 1175 12411739* 1852 1912
1962 2200* 2464 Byz [Κ L Ρ] itb ' mon vgw•." syr"'1 cop"m''- 00 geo Oήgen Basil
Didymus'"b213 Theodore 1" Cyril 417 ; Ambrosiaster Augustine // iiμα τίρ πατρί IJJ46
Β // τίρ θείρ πατρί Ν (F G θείρ τίρ πατρί) it•·., vg<1syrP cop"m'-bυ"" arrn Origen 1";
Speculum // τίρ θείρ καί πατρί C 3 075 0150 6 81' 104 256 263 365 436 459
1319 1573 1739< 2127 2200' Lect itm.o νg"'" syr"w;ιh" slav Athanasius Didymus'"b113 Cyril 317 Theodoret 1'm; Pelagius Vaήmadum // omίt 1881
5 12 {Β} ίκανώσαντι ~ 46 · 61 νid ΝΑ c D 1 ι ψ 0750150681 104 256 263 365
424 459 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Byz
[Κ L Ρ] Lect vg syrP· h. ""' copbυ eth geo Origen•'· '" Athanasius Basil Didymus
Didymus'"b213 Chrysostom Theodore"' Cyήl; Augustine // καλέσαντι D*· 2 F G
33 436 1175 itb· d.ί. •· mοπ. 0 vgm' cop"' aπn slav Didymus'"b 11 3; Ambrosiaster
Pelagius Paulinus-Nola Speculum Varimadum // καλέσαντι καί ίκανώσαντι
Β (itM)
3

1

'11 NOC: NA•,TR WHGNB"" NBS"'•TOB•' 11 'C: NA•,TR WH GNB•' REB"'•NBS"'
ΤΟΒ"'

9 προσευχόμενοι ... πνευματικji Eph 1.15-17; Php 1.9 τi~ν ... αύτοi:ι Eph 1.9; 5.17
ιτεριιτατfισαι ... άρεσκείαν Eph 4.1; Php 1.27 έν ... καρποφοροi:ιντες Eph 2.1 Ο 11 έν ...
αύτοi:ι Eph 1.19; 3.16

10
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Ι. ι J-20

ύμίiς6 είς τΤ~ν μερίδα του κλήρου τ&ν άγίων έν τφ φωτί· 13 ος
έρρύσατο ήμδ:ς έκ της έξουσίας του σκότους καl. μετέστησεν είς

τΤ~ν βασιλείαν του υίου τfjς άγάπης αύτου, 14 έν φ Εχομεν τf~ν
άπολύτρωσιν7, τΤ~ν aφεσιν τ&ν άμαρτι&ν· 15' ος έστιν είκών του
θεου του άοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, 16 οτι έν αύτφ
έκτίσθη τa πάντα έν τοις ούρανοις καl. έπl. της -γf]ς, τa όρατά καl.
τά άόρατα, εϊτε θρόνοι εϊτε κυριότητες εϊτε άρχαl. εϊτε έξουσίαι·
τa πάντα δι, αύτου κα1. είς αύτον εκτισται· 17 καl. αύτός έστιν
προ πάντων κα\. τa πάντα έν αύτφ συνέστηκεν, 18 καl. αύτός
έστιν ή κεφαλΤ~ του σώματος της έκκλησίας ος έστιν άρχή,
πρωτότοκος έκ τ&ν νεκρ&ν, 'ίνα γένηται έν πδ:σιν αύτος πρωτεύων,
19 οτι έν αύτφ εύδόκησεν πάν το πλήρωμα κατοικfjσαι 20 καl.
δι, αύτου άποκαταλλάξαι τa πάντα είς αύτόν, είρηνοποιήσας διa
του α'ίματος του σταυρου αύτου, [δι' αύτου] 8 εϊτε τa έπl. της -γf]ς
εί'τε τa έν τοις ούρανο'iς.

6
12
1441

{Β} ύμίiς Ν Β

104 256 263 365 459 l l 75 1319 1573 l 739 1881 2127
syr""''·"'' cop~ arm slav Didymus'""ω Theodore'"'; Ambrosiaster
Pelagius//ήμ&ς Α C D F G Ψ 075 0150 6 33 81''' 424 436 1241 1852
l 9 l 2 l 962 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect it"'· b. "· '· ""'""· νg syι'" h cop"' eth geo
Origen''· 1" Athanasius Basil Didymus Didymus''"b'1' Chrysostom Cyril; Augustine Paulinus-Nola Speculum Varimadum
7
14 {Α} άπολύτρωσιν ΝΑ Β C D FG Ψ 075 0150 6 33 81 104 256 263 365
4364591175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1962 2127 Βγz [Κ L Ρ] Leι·t
it"·b.u.r.,.muo.o vg"w"' syι'"''' cop~·"'' eth geo Athanasius Didymus'"" Chrysostom
Theodore 1"' Cyril; Ambrosiaster Ambrose Pelagius Augustine // άπολύτρωσιν
διά του α'ίματος αύτοu (see Eph l. 7) 424 1912 2200 2464 l 14 7 1590 l 592
1593/l159 νg' 1 syr" arm slav Gregory-Nyssa; Victorinus-Rome Cassiodorus
"20 {C} δι' αύτου IJ.)'6 ΝΑ C D' Ψ 048 0150 6 33 256 365 424 1319 1573
1852 2127';' 2200 Byz [Κ Ρ] Lect syr"·' cop"" geo slav Chrysostomω Theodore'"
Ι

νg"'"

0

' 15-20

έκκλησίας

Traditional

mateήal: ΝΑ

EU LB BJ NBS

ΤΟΒ ΒΤΙ

12 του κλήρου τών άγίων Eph 1.18 13 τiiς έξουσίας του σκότους Lk 22.53: Eph 2.2; 6.12
... αύτου Mt 3.17; Eph 1.6 14 Eph 1.7 15 ος ... θεuu 2Cor4.4; Hc 1.3 του θευu
του άοράτuυ Jn 1.18: Ι Tm 6.16 16 Jn 1.3. 10 17 αύτός ... πάντων Jn l. Ι; 8.58 18 αύτός
... έκκλησίας Eph 1.22-23; 4.15; 5.23 ος ... νεκρών Ac4.2: 26.23: Re 1.5 19 Jn 1.16:
Eph 1.23; Col 2.9 20 δι · αύτου ... αύτόν Eph 1.7; 2.16: 1 Jn 2.2 είρηνuποιήσας ... αύτου
Ro 5.1; Eph 2. 13 δι' αύτου ... ούρανοίς Eph 1.10
του υιου

1.21-2Η

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ

21 Και ύμaς ποτε οντας άπηλλοτριωμένους και έχθρούς ήj
διανοί~ έν το'iς εργοις το'iς πονηρο'iς, 22 νυνι δe άποκατήλλα
ξεν9 έν τφ σώματι της σαρκος αύτου διa του θανάτου παρα
στησαι ύμaς άγίους και άμώμους και άνεγκλήτους κατενώπιον
αύτου, 23 ε"ϊ γε έπιμένετε τfj πίστει τεθεμελιωμένοι και έδρα'iοι
και μη μετακινούμενοι άπο της έλπίδος του εύαγγελίου
ήκούσατε, του κηρυχθέντος έν πάση κτίσει ήj ύπο τον ούρανόν,

ot

o.f> έγενόμην έγώ Παυλος διάκονος.
Paul "s Ministry

ιο

the Church

24 Νυν χαίρω έν το'iς παθήμασιν ύπeρ ύμ&ν και άντανα
πληρ& τa ύστερήματα τ&ν θλίψεων του Χριστου έν τfj σαρκί μου
ύπeρ του σώματος αύτου, ο έστιν ή έκκλησία, 25 fις έγενόμην
έγώ διάκονος κατa τi)ν οίκονομίαν του θεου τi)ν δοθε'iσάν μοι είς
ύμaς πληρ&σαι τον λόγον του θεου, 26 το μυστήριον το
άποκεκρυμμένον άπο τ&ν αίώνων και άπο τ&ν γενε&ν - νυν

δe έφανερώθη το'iς άγίοις αύτου, 27 οtς ήθέλησεν ό θεος
γνωρίσω τί το πλουτος της δόξης του μυστηρίου τούτου έν το'iς
εθνεσιν, ο έστιν Χριστος έν ύμ'iν, ή έλπις της δόξης 28 ον ήμε'iς
καταγγέλλομεν νουθετουντες πάντα aνθρωπον και διδάσκοντες

Cyril 11\ Hilary // οιnίι Β D* F G 1 L 075 81 104 263 436 459 1 175 1241 1739
1881 1912 19622464142215961921 / 1441 112 it" 0·•· ι.'""'"" vg syr"'' cop" ann
eth Origen''·'·" Didymus•"" Chrysostom 112 Cyril 415 ; Victorinus-Rome Ambrosiaster
Jerome Pelagius Augustine NIV NRSV? REB EU? LB? ΤΟΒ ΒΤΙ
"22 {C} άποκατήλλαξεν/άπεκατήλλαξεν Κ Α C 0 2 Ψ 048 075 0150 6 81
256 263 365 424 436 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962
2127 2200 Byz [Κ L Ρ] Lect it"' "'"" vg syr" " arm eth slav geo (Adamantius")
Chrysostom Severian Theodore'" Cyril; Jerome Pelagius // άπήλλαξεν 104 459
(/ 921 κατήλλαξεν) // άποκατήλλακται 33 11 άποκατηλλάγητε 0-'""' άποκατ
αλλάγητε) Β Adamantius'"; Hilary // άποκαταλλαγέντες D* F G it"·''' νg""
Ircnaeus'"'; Ambrosiaster Speculum
21 ίιμίiς .. διαvοίq: Ro 5.10; Eph 2.12; 4.18

22 άιτοκατήλλαξεv ... i!αvάτου Eph 2. 14, 16

ιταραστiiσαι ... αύτοίι Eph 5.27 23 εϊ .
ιτίστει He 3.14 τft ... έδραίοι Eph 3.17 τοu
κηρυχι1έvτος ... ούραvόv Mk 16.15; 1Tm 3.16 24 χαίρω ... ύμώv Eph 3. 13 25 Eph 3.2, 7-8
26 Ro 16.25-26: Eph 3.3. 5. 9-10 27 οίς ... i'ilvεσιv Ro 16.25; Eph 3.9 το πλοίιτος τiiς δόξης

Eph 1.1~ Χριστός ... δόξης 1Tm1.1
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1.29--2.7

πάντα Ο:νθρωπον έν πάση σοφίq, 'ίνα παραστήσωμεν πάντα
Ο:νθρωπον τέλειον έν Χριστφ· 29 είς ο κα\. κοπιώ άγωνιζόμενος
κατa τi~ν ένέργειαν αύτου τi~ν ένεργουμένην έν έμο\. έν δυνάμει.

Θέλω γaρ ύμ&ς είδέναι ήλίκον άγ&να εχω ύπΕ:ρ ύμ&ν και των

2

έν Λαοδικείq και οσοι ούχ έόρακαν το πρόσωπόν μου έν σαρκί,
2 ϊνα παρακληθ&σιν αί καρδίαι αύτ&ν συμβιβασθέντες έν
άγάπη κα\. είς π&ν πλουτος της πληροφορίας της συνέσεως, είς

έπίγνωσιν του μυστηρίου του θεου, Χριστου 1 , 3 έν φ είσιν
πάντες οί θησαυρο\. τfΊς σοφίας και γνώσεως άπόκρυφοι.

4 Το:Uτο λέγω, 'ίνα μηδεις ύμ&.ς παραλογίζηται έν πιθανολο
γίq. 5 εί γaρ και ή1 σαρκ\. Ο:πειμι, άλλα τφ πνεύματι συν ύμ'iν
είμι, χαίρων καl. βλέπων ύμ&ν τi~ν τάξιν κα\ το στερέωμα της είς
Χριστον πίστεως ύμ&ν.
Fullness of Life in

Chήst

6 Ώς oiJν παρελάβετε τον Χριστον Ίησουν τον κύριον, έν
αύτφ περιπατε'iτε, 7 έρριζωμένοι καl. έποικοδομούμενοι έν
αύτφ κα\. βεβαιούμενοι ή1 πίστει 2 καθώς έδιδάχθητε, περισ2 {Β} του θεου, Χριστου ~46 Β vgm' Hilary Pelagius // του θεου 0 1 Η Ρ 6
424' 436* 1881 1912 2464 cop"'"ΉJ //του Χριστου 81 1241 (1739 οmίι του)
it" (Fulgentius) //του θεου, ο έστιν Χριστός Ο* it'"·"· νg'"" Augustine 112·"'2 '
Vaήmadum //του θεου του έν Χριστiρ 33 (Clement); Ambrosiaster //του θεου
πατρος του Χριστου (Ν* 048 omit second του) Α C 0150 1175 1596 iιω·""°"'
(vgww.") (νg'"'') (cop"''"") cop"° (Ambrose) //του θεου πατρος κα! του Χριστου
075 0208 459 (1809* οιnίι πατρός) (νg' 1 ) (νg'"") syr" Chrysostom (Seveήan)
Theodore'" //του θεου κα! πατρος του Χριστου Ν 2 L Ψ 256 263 365 1319
1573 1962 2127 / 422 1593 1603 1809' 1 1153 νg"' geo 2 slaν //του θεου κα!
πατρος κα! του Χριστου 0 2 104 424* 436,. 1852 (2200 πνεύματοςfοr πατρός)
Byz [Κ L] Lecι (11154 οιnίι second του) syr" •iτh •
2
7 {Α} ήi πίστει Β Ο* Η 075 0208 33 81256263 365 1241 1319* 1573
2127 1596 it" h.•.r.mσo•.o νg Ambrosiaster Pelagius // έν πίστει Α C Ι Ψ 0150
424* 1912 2464 Cyήl // έν τfi πίστει Ν 0 2 6 104 424' 436 459 1175 1319'
1739 1852 1881 1962 2200 Byz [Κ L Ρ] Lect eth Clement Gregory-Nyssa (or
1

0

28 παραστήσωμεν ... ΧριστψΕph4.13 29 κατiι ... δυνάμει Eph3.7. 20: Php4.13
2.2 τοϋ μυστηρίου ... Χριστοtι Eph 3.4; Col 1.26; 4.3 3 (.ς 45.3; En 46.3: 1 Cor 1.24, 30;
Eph 3.19 οί ... άπόιφυφοι Pr 2.3-4 4 Ro 16. 18; Eph 5.6: Col 2.8 5 εi γiιρ ... σύν ύμίν εiμι
1 Cor 5.3 7 έποι κοδομούμενοι έν αύτψ Eph 2.20, 22

2.Η.μ
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σεύοντες Εν εύχαριστίι;ι 3 • 8 βλέπετε μή τις υμας ίίσται ό
συλαγωγ&ν διa της φιλοσοφίας κα1. κεvης άπάτης κατa Π~ν
παράδοσιν των άνθρώπων' κατa τa στοιχε'iα του κόσμου κα1. ού
κατa Χριστόν· 9 οτι ΕΥ αύτφ κατοικε'i παν το πλήρωμα της
θεότητας σωματικώς, 10 κα1. έστε έν αύτφ πεπληρωμένοι, ος

Εστιν ή κεφαλi, πάσης άρχης καt έξουσίας. 11 ΕΥ <!> και
περιετμήθητε περιτομfj άχειροποιήτφ έν τfj άπεκδύσει του
σώματος της σαρκός, έν τfj περιτομfj του Χριστοί>, 12 συντα
φέντες αύτφ Εν τφ βαπτισμ<ρ, έν φ κα1. συνηγέρθητε διa της
πίστεως της ένεργείας του θεοί> του έγείραντος αύτον έκ νεκρών·
13 καt ύμiiς νεκρο-Uς οντας [έν] το'iς παραπτώμασιν κα1. τfj
άκροβυστίι;ι της σαρκος ύμ&ν, συνεζωοποίησεν ύμiiς 4 συν
αύτφ; χαρισάμενος ήμ'iν 5 πάντα τa παραπτώματα. 14 έξαλεί-

i.ν πίστει it'" 0 " ' vg""' aπη Origen'" Theodore'"; Ambrose Jerome Augustine) // έv

αύτψ έv τfi πίστει

048"d cop"· "''
7 {Β} έv εύχαριστίC! Ν* Α C l''d 075 0150 0208 33 81 263 424* 1175
1241 1739 1881 1912 1962 2464 1596 vgww." cσpsa'"" eth geo' slav // i.v αύτjj
Ρ Ψ 048''d // έv αύτj\ έv εύχαριστίι;ι Β D2 Η 6 104 256 365 424' 436 459
1319 (1573 1593 omίt second έv) 1852 2127 2200 Byz [Κ L] Lect ίtΙ"). mon. (ο)
J

vg'"' syr<" 1' cop"'"'·"" geo 2 Chrysostom Theodore'"; (Ambrosiaster) Augustine // έv
αύτψ έv εύχαριστίC! Ν 2 D* ίι 1 •!. "· r νg< 1 syr"'"' Pelagius
, 13 {Β} ύμίiς Ν* Α C 0150 6 81 424* 436' 1739

1881 2200 Byz•' [Κ L]
1147 1156 1593 1617 / 1159 11441 /AD νg'"" syr•·" cop"""" eth geo 2 slav'"" //
ήμίiς '))46 Β 33 Lecι it"'""· νg'"' syrP'' Marcion'"· ' τ'"""''" Origen"'·'" 1739 ; Hilary 316
Priscίllian Ambrose Jerome // οιnίt Ν 2 D F G Ψ 075 0208 104 256 263 365 424'
0

0

436*459117512411319157318521912196221272464''dByzpl[P]Ι596

it"· h. d. r.' νg arm geo 1 slav'"" Chrysostom Theodore'" Theodoret; Tertullian
Ambrosiaster Hilaryν6 Pelagius Augustine
; 13 {Α} ήμ\v ςp 46 Ν* Α Β C D F G Ψ 048 075 0150 0208 33 81 104

256 263 365 424 436 459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1962
2127 2200 Byz [Κ'] Lecr it'"· •. "· '· ='"·" νg'"" syrP· h. "'' cop"'""· "'' aπη geo slav'""
Marcion"'" '0 τ'""""" Chrysostom Theodoret; Ambrosiaster Hilary"' Priscillian
"13-15 Tr~diιion.J material:

ΤΟΒ

8Ro16.18;Eph5.6;Col2.4 9 Jn 1.14.16 lO ος ... έξουσίαςΕph 1.21-22 ll Ro2.29
12 Ro 6.4 έν Ζο καί συνηγέρθητε Col 3.1 τοϋ θεοϋ ... νεκρών Eph 1.19-20 13 ύμ&.ς νεκρούς
... αύτφ Eph 2.1. 5 14 έξαλείψας ... μέσου Eph 2.14-15
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ψας το κ:αθ, ήμων χειρόγραφον τοις δόγμασιν ο lΊν ύπεναντίον
ήμ'ίν, κ:α\. αύτο lΊρκ:εν έκ: του μέσου προσηλώσας αύτο τφ σταυρίρ"

15 άπεκ:δυσάμενος τaς άρχaς κ:α\. τας έξουσίας έδειγμάτισεν έν
παρρησίι;ι, θριαμβεύσας αύτοi>ς έν αύτφ. b

16 Μη οfιν τις ύμaς κ:ρινέτω έν βρώσει κ:α\. έν πόσει η έν μέρει
17 α έστιν σκ:ια των μελ

έ.ορτης η νεομηνίας η σαββάτων·

λόντων, το δε σωμα του Χριστοί>.

18 μηδε1.ς ύμaς κ:αταβρα

a

βευέτω θέλων έν ταπεινοφροσύν11 κ:α\. θρησκ:είq. των άγγέλων' 6
έ.όρακ:εν έμβατεύων, είκ:Ίl φυσιούμενος ύπο του νοος της σαρκ:ος
αύτου, 19 κ:α\. ού κ:ρατων την κ:εφαλήν' έξ o-f> πaν το σωμα δια
των άφων κ:αt συνδέσμων έπιχορηγούμενον κ:αt συμβιβαζόμενον
αϋξει την αϋξησιν του θεοί>.
The New Life

ίη

Christ

20 Εί άπεθάνετε σi>ν Χριστφ άπο των στοιχείων του κ:όσμου,
τί ώς ζωντες έν κ:όσμφ δογματίζεσθε; 21 Μη aΨ11 μηδε γεύση
μηδε θίΎΊlς,C 22 α έστιν πάντα είς φθορaν τn άποχρήσει,d κ:ατa
τa έντάλματα κ:αt διδασκαλίας των άνθρώπων, 23 aτινά έστιν
λόγον μεν Ε:χοντα σοφίας έν έθελοθρησκ:ίι;ι ιcα1. ταπεινοφροσύνη

Pacian Ambrose Jerome Pelagius Augustine 415 // ύμ'iν Ν 2 Κ* L Ρ 6 1912 /AD it' vg
cop"'"" eth Theodore'"' Theodoret'''"; Tertullian Hilary 315 Augustine 115
6 18 {Β} α ~ 46 Ν* Α Β D* Ι 6 33 424' 1739 itb· d vgm" cop"· bo Marcion><' 10
Tcnulli•n Origen•'· 1" 213 ; Ambrosiaster Lucifer Greek mss"'· ω J•m"" Latin mssocc. ω Au•
Speculum // μή 81 // & μή Ν 2 C D2 (F G & ούκ) Ψ 075 0150 104 256 263 365
0

"'"'

424* 436 459 1175 1241 1319 (1573) 1852 1881 1912 1962 2127 2200
2464 Byz [(Κ & μήτε) L Ρ] Lect it"'·'·g·m""·" vg arm eth geo slav Origen«""·'"'' 13
Chrysostom Theodore'"; Ambrose Greek mss"'
mssl\IX. 10 Auguςiine Augustine

ιoJcmm•

Jerome Pelagius Latin

b 15 C: REBm' '21 End quotation: GNB ΝΙν NRSν REB (LB) BJ NBS (TOBJ ΒΤΙ DHH
'22 End quotation from ν. 21: TOBm'

14 προσηλώσας ... σταυρίρ Eph 2.16; 1Pe2.24 16 Ro 14.1-12 17 iί ... μελλόντων
He8.5; IO.l 19 τήν κεφαλήν ... 1'εοϋ Eph2.21; 4.15-16 20 Ga4.3-5. 9 22 τά ...
άνθρώπων ls29.13; Mt 15.9
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[καlΓ, aφειδί~ σώματος, ούκ έν τιμf1 τιvι προς πλησμονi~v τfις
σαρκος.

3

Ei οi>ν συνηγέρθητε τφ Χριστφ, τα &.νω ζητε'tτε, σfJ ό Χριστός

έστιν έν δεξι~ του θεου καθήμενος 2 τα aνω φρονε'iτε, μη τα
έπl. τftς -γiΊς. 3 aπεθάνετε γαρ καl. ή ζωi~ ύμrον κέκρυπται συν τφ
Χριστφ έν τφ θεφ· 4 οταν ό Χριστος φανερωθfl, ή ζωi~ ύμrον 1 ,
τότε καl. ύμε'tς συν αύτφ φανερωθήσεσθε έν δόξη.

5 Νεκρώσατε οi>ν τa μέλη τα έπl. τftς -γiΊς, πορνείαν aκα
θαρσίαν πάθος έπιθυμίαν κακήν, καl. τi~ν πλεονεξίαν, ilτις έστl.ν
εiδωλολατρία, 6 δι' ερχεται ή όργJ~ του θεου [έπl. τους υίους

a

τftς aπειθείας] 2 • 7 έν οtς καl. ύμε1ς περιεπατήσατέ ποτε, οτε

7
23 {C} ταπειvοφροσύνn καί ΝΑ C Ο Η Ψ 075 0150 6 33 81 104 256 263
365 424 436 459 1175 1241 1319 1573 1852 1881 1912 1962 2127 2200
2464»' Byz [Κ L Ρ] Lect νg syr" h cop" arm geo slav Chrysostom Theodore 1";
Jerome Pelagius // ταπεινοφροσύvn του vοος καί (see 2.18) F G itu. d. r. • νg""'
Augustine 1' 2 // ταπεινοφροσύνn \))46 Β 1739 syr""' Oήgen 1 "; Paulinus-Nola //
ταπεινοφροσύvn του vοός itb. "'""· νg"'" cop"' Ambrosiaster Hilary Ambrose
Augustineli 2 Speculum
1
4 {Β} ύμ&v '}) 46 Ν C Ο* F G Ρ Ψ 075 33 81 104 256 (263 έν σαρκ\ ύμ&v)
459 1319 1881 1912 2127 1422 it"· 0· d.f. •· "'°"·" vg syr"'' cop00 arm eth Origen•' 112 •
1" 1: 2 Eusebius Gregory-Nyssa Chrysostom Seveήan Theodore 1" Cyήl 517 ; Cypήan
Ambrosiaster Hilary 1' 2 Chromatius Gaudentius 1n Pelagius Augustine 3oι34 // ήμ&ν
BD 1 HOl506365424436117512411573173918521962220024648yz
[Κ L] Lect syr'· h cop" geo slav Oήgen'' 1 ' 2 · '"' 112 Methodius Gregory-Nyssa"'"
Cyril 20 ; Hilary 112 Ambrose Gaudentius 1' 2 Jerome Augustine•ι:14 Paulinus-Nola
REB EU
2
6 {C} έπ\ το\ις υίο\ις τijς άπειθείας (see Eph 5.6) ΝΑ C 0 1 F G Η Ι Ψ 075
0150 6 33 81 104 256 263 365 424 436 459 1175 1241 1319 1573 1739
0

1852188119121962212722002464Byz[KLP]Lectit"·d.f.•.~'""vgsyr"·h

cop 00 arm eth geo slav Basil Chrysostom Theodore 1''; Pelagius Augustine // omit
6
1
'})' Β ο•vω it' syr'' cop" Cypήan Ps-Cyprian Ambrosiaster Tyconius NIV REB
EU ΤΟΒ
23 άφειδί<;> σώματος 1 Tm 4.3 πλησμοvi~v τiiς σαρκός Ro 13.14
3.1 Εί ... Χριστ(ο Col2.12 ot> ... καθήμενος Ps 110.1; Mt22.44; Mk 16.19; Ac2.34;
Eph 1.20; He 1.3; 8.1; ΙΟ.12; 12.2 2 Mt6.33 3 άπεθάvετε γάρ Ro6.2; 2Cor5.14
4 ό Χριστός
ύμii>v Ga 2.20; Php 1.21 ύμείς ... δόξη 1Cor15.43; Php 3.21; 1 Jn 3.2
5 Ro6.6. 11; 8.13; Eph 4.19; 5.3. 5 6 Eph 5.6
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3.8-16

έζflτε έν τούτοις 8 νυν\ δf: άπόθεσθε και υμε'iς τa πάντα,
όργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αίσχρολογίαν έκ του
στόματος ύμ&ν· 9 μη ψεύδεσθε είς άλλήλους, άπεκδυσάμενοι
τον παλαιον &νθρωπον συν τα'iς πράξεσιν αύτου 10 και
ένδυσάμενοι τον νέον τον άνακαινούμενον είς έπίγνωσιν
κατ' είκόνα του κτίσαντος αύτόν, 11 οπου ούκ ενι 'Έλλην
και Ίουδα'iος, περιτομη κα\ άκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης,
δουλος, έλεύθερος, άλλα [τa] πάντα και έν πaσιν Χριστός.

12 Ένδύσασθε ο.Ον, ώς έκλεκτο\ του θεου aγιοι και ήγαπη
μένοι, σπλάγχνα οίκτιρμου χρηστότητα ταπεινοφροσύνην πραί>
τητα μαιφοθυμίαν, 13 άνεχόμενοι άλλήλων και χαριζόμενοι
έαυτο'iς έάν τις πρός τινα εχn μομφήν· καθώς και ό κύριος3
έχαρίσατο ύμ'iν, οϋτως και ύμε'iς 14 έπ\. πaσιν δε τούτοις τi~ν
άγάπην, ο έστιν σύνδεσμος της τελειότητος. 15 και ή είρήνη
του Χριστου βραβευέτω έν τα'iς καρδίαις ύμ&ν, είς ftν και
έκλήθητε έν ένl. σώματι· και εύχάριστοι γίνεσθε. 16 ό λόγος
του Χριστου 4 ένοικείτω έν ύμ'iν πλουσίως; έν πάση σοφίι;ιb
διδάσκοντες και νουθετουντες έαυτούς,c ψαλμο'iς ϋμνοις q,δα'iς

1

13 {C} κύριος IJ) 46 Α Β D* F G 1175 it' "- r.'" vg geo 1 Pelagius Augustine
C 0 2 Ψ 075 0150 6 81 104 256 263 365 424 436

Speculum//Xριστός Ν 2

459 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 Byz [Κ L Ρ]
Lect it"· mon syr<>· h cop'" bo eth geo 2 slav Clement Chrysostom Nilus Theodore'";
Ambrosiaster Jerome //θεός Ν* vgm" // θεος έν Χριστψ 33 arm
'16 {Α} Χριστο\ι 1})46 1(2 Β C 2 D F G Ψ 075 0150 6 81 256 365 424 1319
1573 1739 1852 1881 1912 2200 2464 B_vz [Κ L Ρ] Lect it"· '· r.' m vg syr'P>- h
00 0
•

cop"· ""m' arm geo slav Chrysostom; Ambrosiaster Pelagius Speculum //

θεο\ι Α

C* 33 104 263 436 459 1241 1962 ι 60 ι 147 ι 593'1"2 ι 599 ι 1154 / 1365
1 1439 112 νg'"' eth Theodore'" Theodoret1''": Ambrose 112 Augustine Quodvultdeus //
κυρίου Ν* 1 1175 2127 cop"" Clement
'16 ΝΟ C: TR WH ΒΤΙ 11 "C: TR WH ΒΤΙ 11 '° ΝΟ C: AD WH NBS
8 Eph 4.25-3 Ι; 5.4 9 μη ... άλλήλους Eph 4.25 άπεκδυσάμενοι ... αύτου Eph 4.22
10 Eph4.24 κατ" είκόvα ... αύτόv Gn 1.26-27 11 G~3.28; ICor 12.13 (Ro \0.12)
12 έκλεκτοί του θεου 1 Pe 2.9 σπλάyχvα ... μακροθυμiαv Eph 4.2. 32 13 χαριζόμενοι
έαυτοίς and καθώς ... ύμείς Μι 6.14; Eph 4.32; 5.2 14 Ro 13.8, \Ο; Eph 4.3 15 ή είρήvη ...
ύμrοv Php 4. 7 έκλήθητε ... σώματι Ι Cor 12. 13. 27; Eph 4.4 16 διδάσκοντες ... θεif> Eph 5 .19
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πνευματικα'iςd έν [τjl] χάριτι (jδοντες έν τα'iς καρδίαις ύμών

τφ θεφ 5 • 17 καl παν ο τι έαν ποιf~τε έν λόγφ η έν eργφ, πάντα
έν όνόματι κυρίου Ίησοϋ, εύχαριστοί'>ντες τφ θεφ πατρl 6 δι'
,
~

αυτου.

Social Dutie> of

ιhe

New Life

18 Αί γυνα'iκες, ύποτάσσεσθε το'iς άνδράσιν ώς άνf~κεν έν
κυρίφ. 19 Οί &.νδρες, άγαπaτε τας γυνα'iκας καl μη πικραίνε
σθε προς αύτάς.
20 τα τέκνα, ύπακούετε το'iς γονείισιν κατα πάντα, τουτο γαρ
εύάρεστόν έστιν έν κυρίφ. 21 Οί πατέρες, μη έρεθίζετε 7 τα
τέκνα ύμών, ϊνα μη άθυμώσιν.
22 Οί δο\>λοι, ύπακούετε κατα πάντα το'iς κατα σάρκα
κυρίοις, μη έν όφθαλμοδουλί!! ώς άνθρωπάρεσκοι, aλλ, έν
άπλότητι καρδίας φοβούμενοι τον κύριον. 23 ο εαv ποιf~τε, έκ
ψυχf~ς έργάζεσθε ώς τφ κυρίφ καl ούκ aνθρώποις, 24 είδότες
5 16 {Α} ti/.> θεqJ 1}) 46 ΝΑ Β C* D* F G Ψ' 075 6 33 81 365 424' 1739 1881
2464 (256 263 1175 1319 1573 1962 2127 / 60 1597 112 1599 transpose after
~δοντες) itb.Hg.mnπ.n νg syr"· h cop"· 00 aπn geo 1 Clemeπt Chrysostom''""' Theodore1"; Ambrosiaster Speculum //τι{.~ κυρίί/.> (see Eph 5.19) C2 D 2 Ψ* 0150 104
424 * 436 459 1241 1852 1912 2200 Byz [Κ L] Lecι ίt" νg"'" cop00 "'" geo2 slav
Chrysostom1'"'
6
17 {Β} θεί/.> πατρί ςp46 v;d Ν Α Β C 81 1739 it"· • "''" νg"'" syr" cop"'· 00 eth
Ambrose Speculum // θεί/.> καί πατρί (see Eph 5.20) D F G Ψ 075 0150 6 33
104256263365424436459(1175 1881onιitfo/lowiιιgδι')124113191573
1852 1912 1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L] Leι·ι ίtd.f.'" νg syr" aπn geo slav
Clement Chrysostom Theodore1"; Ambrosiaster Pelagius
7 21 {Β} έρεθίζετε~~•δvωΝΒD 2 ΨΟ15064241739* 185218812200Byz
[Κ] Lect it"'·b.r.mon.n νg eth slav Clement Basil Chrysostom Theodore'" // παρορ
γίζετε (see Eph 6.4) Α C D* F G L 075 Ο 198 33 81 104 256 263 365 436 459
1175 1241 1319 (1573 παροργίζετε) 1739' 1912 1962 2127 2464';u /422
1596 1921 itd. 1•> νg"'" aπn geo Ambrosiaster Pelagius

'16 C: AD NBS
17 πίiν ... Ίησο'ϋ 1 Cor 10.31 εύχαριστο'ϋντες ... αύτο'ϋ Eph 5.20 18 Gn 3.16; Eph 5.22;
l Pe 3. l 19 Οί ... γυναίκας Eph 5.25: 1 Pe 3.7 20 Eph 6. 1 21 Οί ... ύμ&ν Eph 6.4
22-25 Eph 6.5-8
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3.25-4.~

οτι απο κυρίου άπολήμψεσθε τΤ,ν άνταπόδοσιν της κληρονο
μίας. τφ κυρίφ Χριστφ δουλεύετε· 25 ό γCι.ρ άδικών κομίσεται

ο Τιδίκησεν, κα\. ούκ εστιν προσωπολημψία.

4

Οί κύριοι, το

δίκαιον κα\. τΤ,ν ίσότητα τοίς δούλοις παρέχεσθε, εiδότες οτι κα\.
ύμείς Εχετε κύριον έν ούρανφ.
Exhorιaιion'

2 Tfl προσευχfl προσκαρτερείτε, γρηγοροίJντες έν αύτn έν
εύχαριστί<f, 3 προσευχόμενοι &μα και περ\. ήμών, 'ίνα ό θεος
άνοίξn ήμίν θύραν του λόγου λαλησαι το μυστήριον του
ΧριστοίJ 1 , δι' ο καl. δέδεμαι, 4 ϊνα φανερώσω αύτο ώς δεί
με λαλilσαι. 5 Έν σοψί<f περιπατείτε προς τους εξω τον καιρον
έξαγοραζόμενοι. 6 ό λόγος ύμών πάντοτε έν χάριτι, aλατι
Τιρτυμένος, είδέναι πώς δεί ύμας έν1. έκάστφ άποκρίνεσθαι.
Final Greetings

7 ΤCι. κατ' έμf. πάντα γνωρίσει ύμίν Τύχικος ό άγαπητος
άδελφος κα\. πιστος διάκονος κα\. σύνδουλος έν κυρίφ, 8 ον
Ιiπεμψα προς ύμας είς αύτο τούτο, 'ίνα γν&τε τa περl. ήμ&ν 2 κα\.

παρακαλέσn τCι.ς καρδίας ύμών,

9 συν Όνησίμφ τφ πιστφ καl.

1
3 {Α} Χριστοu 1})46 ΝΑ Β 1 C D F G Ψ 048 075 0150 6 33 81 104 256 263
365 424 436 459 1175 1241 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200
Β,1·;:, [Κ] Lect it"'·b.d.r.,.•no"·" νg syr"·h cορ~'""·"" arrn geo slav Clement Chrysostom
Theodore1"; Ambrose Pelagius Augustine 213 // θεοu Β* L 1319 vgm' cop"'"" eth
Cyril; Ambrosiaster (Augustine 113 )
2
8 {Β} γνοοτε τά περ\ ήμοοv Α Β D* F G Ρ 048 075 33 81 256 263 365
1175 1319 1573 1912 1962 2127 Ι 592 1n 1593 112 (Ι 593 112 011ιίt τά) it"· b.d.g mon
syr'"1 cop"m" arm (eth) Theodoret 112 ; Jerome 112 // γνι"\Jτε τά περl ύμοοv Ν* 1241
1590 112 1599 vgm" // γνι"!J τά περl ύμοοv tι' 6 Ν 2 C 0 1 Ψ 0150 6 104 424 436 459
1739 1852 1881 2200 Byz [Κ L] Lecι (1598 1 1356 ήμοον fiπ ύμοοv) it'·" νg syr"· h
cop"'"·''."" geo slav Chrysostom Theodore 1" Theodoret 112 ; Ambrosiaster Jerome 112

25 ούκ εστιν προσωπολημψία Οι ΙΟ.17; 2Chr 19.7; Ac 10.34; Eph6.9
4.1 Lv 25.43, 53; Eph 6.9 2 Tfi προσευχfi προσκαρτερείτr Eph 6.1 Η: Php 4.6; 1 Th 5.17
3 προσευχόμενο1 ... Χριστοί> Eph 6. Ι 9; 2 Th 3. Ι; Ro 15.30; 1 Cor 16.\1 3-4 δι' ... λαλi;σαι
Eph 6.20 5 Eph 5. 15-16: 1Th4.11-12 6 ο
χάριτι Eph 4.29 ίiλατι ήρτυμένος Mk 9.50
εiδέvαι ... άποκρίνεσiJαι 1Pe3.15 7-8 Eph 6.21-22 9 Όvησίμιρ ... άδελφq> Phm 10-12

...
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αγαπητφ αδελφφ, ος έστιν έξ ύμrον· πάντα ύμίν γνωρίσουσιν τα

ώδε.

10 Άσπάζεται ύμaς Άρίσταρχος ό συναιχμάλωτός μου κα1.
Μaρκος ό ανεψιος Βαρναβα (περι ot έλάβετε έντολάς; έaν
ελθη προς ύμaς, δέξασθε αύτόν)

11 κα1. Ίησους ό λεγόμενος

Ίουστος, οί οντες έκ περιτομflς, οtτοι μόνοι συνεργο1. είς την
βασιλείαν του

θεου, ο'ίτινες έγενήθησάν

μοι παρηγορία.

12 ασπάζεται ύμaς Έπαφρaς ό έξ ύμών, δουλος Χριστου
[Ίησου]\ πάντοτε αγωνιζόμενος ύπερ ύμών έν ταίς προσευχαίς,
'ίνα σταθflτε τέλειοι κα1. πεπληροφορημένοι έν παντ1. θελήματι
του θεου. 13 μαρτυρώ γaρ αύτφ οτι εχει πολ-Uν πόνον ύπερ
ύμών κα1. τ&ν έν Λαοδικείςι κα1. τών εν Ίεραπόλει. 14 ασπά
ζεται ύμaς Λουκaς ό ίατρος ό αγαπητος και Δημaς. 15 Άσπά
σασθε το-Uς εν Λαοδικείςι αδελφο-ί.>ς κα1. Νύμφαν και την κατ'
ο'tκον αύτflς4 εκκλησίαν. 16 καt οταν αναγνωσθi] παρ' ύμίν ή
επιστολή, ποιήσατε 'ίνα και έν τfl Λαοδικέων έκκλησίςι ανα
γνωσθi], κα1. την εκ Λαοδικείας 'ίνα καt ύμείς αναγνώτε. 17 κα1.
εtπατε Άρχίππφ- Βλέπε την διακονίαν Τιν παρέλαβες εν κυρίφ,
'ίνα αύτην πληροίς.

12 {C} Χριστοί) Ίησου Κ Α Β C 1 L 33 81 104 365 436 459 1175 1912
2464 it'" '""" vg cop"" arm geo' slav Pelagius Augustine // Ίησοί:ι Χριστοί) Ρ 1241
1962 1422 1596 νg'"" syr""' cop'' 11 Χριστοί) ~) 46 D F G Ψ 075 ΟΙ 50 6 256 263
42413191573 17391852188121272200Bγz[K]Lectit"•'""νg'""syr"·h
eth geo 2 Chrysostorn Theodore'" Theodoret; Arnbrosiaster Jerorne REB
4
15 {C} Νύμφαν καl τfiv κατ· οtκον αύτfiς Β 6 424' 1739 1881 syr" "''""
cop" // Νυμφ&ν κα\ τfiv κατ' οtκον αύτοί:ι D (F G) Ψ 150 365 424* 436 (1241
Νί:ιμφαν [sic] αιιd onιit καί) 1852 2200 B.vz [Κ L] Lecι syr" "'"' Chιysostorn //
Νύμφαν καl τfiv κατ' οtκον αύτ&ν, but Νυμφαν without aα·ent: Κ Α C Ρ 33
1962 syr""''"' cop"" slaν Theodore'"; Νύμφαν: 075 81 256 263 1319 1573(2127)
1596; Νυμφ&ν: 104 459 1 175 1912 2464 1422
1

"10 Comma. dash: Μ // Dash: NRSV 11 Semicolon: NIV REB LB DHH // Colon: AD TR
(GNB) BJ NBS ΤΟΒ // C: EU
10 Αρίσταρχος ... μου Ac 19.29: 27.2: Phm 24 Μiiρκος __ Βαρναβα Ac 12.12, 25; 13.13;
15.37-39: Phm 24 12 Έπαφρiiς .. Ίησου Col 1.7: Phm 23 14 Λουκiiς ... Δημiiς 2 Tm 4.10. 11;
Phm 24 17 Άρχίπnφ Phm 2
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4.18

18 Ό άσπασμος ή1 έμ!l χειρ1. Παύλου. μνημονεύετέ μου των
δεσμ&ν. ή χάρις μεθ' ύμ&ν. 5

5 18 {Α} ύμων. Κ* Α Β C F G 048 6 33 81 1739* 1881 it'·• νg'"" syr""1'"'
cop"·"""' Ambrosiaster // ύμων. άμήν. Κ 2 D Ψ 075 0150 104 256 263 365 424

436 459 1175 (1241 ήμων) 1319 1739' 1852 1912 1962 2127 2200 2464 Byz
[Κ L Ρ] Lect (l 809 112 / 895 112 ήμών) it"· b "· mon. 101 νg syr!'· h. r,ιm• cορ""Ρ' arm eth slav
geo Chrysostom Theodore1" // θεοίι (jΌι· μεθ' ύμων). άμήν. 1573 // μετa πάν
των ύμών. άμήν. / 1356
18

Ό ... Παύλου

\Cor\6.21; 2Th3.l7

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α
Salutation

1

Πα\Jλος καl Σιλουανος καl Τιμόθεος τfl έκκλησίι;χ Θεσσα

λονικέων έν θεφ πατρl καl κυρίφ Ίησο\J Χριστφ, χάρις ύμ'iν και
είρήνη 1 •
The Thessalonians' Faith and Example

2 Εύχαριστο\Jμεν τφ θεφ πάντοτε περl πάντων ύμ&ν μνείαν
ποιούμενοι έπl τ&ν προσευχ&ν ήμ&ν,a άδιαλείπτωςb 3 μνημο
νεύοντες ύμ&ν του εργου της πίστεως και του κόπου της άγάπης
καl της ύπομονης της έλπίδος του κυρίου ήμ&ν Ίησο\J Χριστουc
εμπροσθεν του θεου καl πατρος ήμ&ν," 4 είδότες, άδελφοι
ήγαπημένοι ύπο [του] θεου, τi~ν έκλαyJ,ν ύμ&ν, 5 οτι το
εύαγγέλιον ήμ&ν 2 ούκ έγενήθη είς ύμας έν λόγφ μόνον άλλα
καl έν δυνάμει καl έν πνεύματι άγίφ καl [έν] πληροφορίι;χ πολλfl,
καθώς οϊδατε οtοι έγενήθημεν [έν] ύμ'iν δι' ύμας.

6 καl ύμε'iς

1
1 {Α} είρήνη Β F G Ψ 075 1739 1881 / 596 itu· h. ' · " " ' vg syr"· '''"" cop"· ray
arm geo' Oήgen'" Chrysostom'"m Theodore'"; Ambrosiaster // είρήνη άπο θεού
πατρος καί κυρίου 'Ιησού Χριστού (see 2 Th 1.2) D Ο 150 256 263 1319 1573
2127 / 593 (ίt" omίt πατρός) it"'°" νg'"" Theodoret''m; (Pelagius omίt καί είρή
νη) // είρήνη άπο θεού πατρος ήμ&ν καί κυρίου 'Ιησού Χριστού (see 2 Th 1.2
mg) ΝΑ 1 6 33 81 104 (365 436 traιιspose ήμ&ν after κυρίου) 424 459 1175
1241 1852 1912 1962 2200 2464''d Byz [Κ L PJ Leι·t vgm" syr"wi•h'.paΙm' (cop"")
(eth) geo 2 slav Chrysostom'""
2 5 {Α} ήμ&ν Α Β D F G (Ψ) 075 0150 6 33 81 104 256 263 365 424 436

459 1 175 1241 1319 1573 1739 1852 ( 1881) 1912 1962 2127 2200 2464 Byz
[Κ L Ρ] Lect iι~· b. "· r. •· mnn.
vg syr'" "- •'' cop"· ""· '" arm eth geo slav Oήgen
0

-'

Gregory-Nyssa Chrysostom Theodore'"; Ambrosiaster Pelagius
C //τού θεο-U ήμ&ν Ν*

//τού θεού Ν'

'2 ΝΟ C: GNB BJ 11 'C: GNB BJ '3 C: NBS"" 11 '1 ΝΟ C: NBS"'
1 Παίιλος
έλπίδος Ι Cor

... Χριστ<!> 2Th 1. Ι: Ac 17. Ι 2 Php 1.3-4; Col 1.3; 2 Th 1.11 3 uμrον ...
13. 13: Col 1.4-5 5 το ... δυνάμει 1Cor2.4-5; 4.20 6 uμεϊς ... έγενήθητε
1 Cor4.16: 2Th 3.9
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μιμητα1. ήμων έγενήθητε κα1. του κυρίου, δεξάμενοι τον λόγον έν
θλίψει πολλη μετα χαρaς πνεύματος άγίου, 7 ωστε γενέσθαι
ύμaς τύπον πaσιν το"iς πιστεύουσιν έν τη Μακεδονίι;χ κα1. έν τil

Άχα·i.ι;χ. 8 άφ' ύμων γaρ έξήχηται ό λόγος του κυρίου ού μόνον
έν τη Μακεδονίι;χ κα1. [έν τil] Άχα·Ι.ι;χ, άλλ' έν παντ1. τόπφ ή πίστις
ύμων ή προς τον θεον έξελήλυθεν' ωστε μη χρείαν itχειν ήμaς
λαλε"iν τι. 9 αύτοl. γαρ περl. ήμων άπαγγέλλουσιν όποίαν
εί'σοδον εσχομεν προς ύμaς, κα1. πως έπεστρέψατε προς τον
θεον άπο των είδώλων δουλεύειν θεφ ζωντι καl. άληθινφ
10 κα1. άναμένειν τον υίον αύτου έκτων ούρανων, ον ηγειρεν
έκ [των] νεκρων, Ίησουν τον pυόμενον ήμaς έκ της όρ-yi1ς της
έρχομένης.
Paul"s

2

Minisιry

in Thessalonica

Αύτο1. γaρ οϊδατε, άδελφοί, τΤιν εϊσοδον ήμων τΤιν προς ύμaς

οτι ού κενΤι γέγονεν, 2 άλλα προπαθόντες καl. ύβρισθέντες,
καθώς οϊδατε, έν Φιλίπποις έπαρρησιασάμεθα έν τφ θεφ ήμων
λαλf\σαι προς ύμaς το εύαγγέλιον του θεου έν πολλφ άγωνι.
3 ή γaρ παράκλησις ήμων ούκ έκ πλάνης ούδε έξ άκαθαρσίας
ούδε έν δόλφ, 4 άλλα καθώς δεδοκιμάσμεθα ύπο του θεου
πιστευθηναι το εύαγγέλιον, οϋτως λαλο-Uμεν, ούχ ώς άνθρώποις
άρέσκοντες άλλα θεφ τφ δοκιμάζοντι τας καρδίας ήμων.
5 οϋτε γάρ ποτε έν λόγφ κολακείας έγενήθημεν, καθώς οϊδατε,
οϋτε έν προφάσει πλεονεξίας, θεος μάρτυς, 6 οϋτε ζητουντες
έξ άνθρώπων δόξαν οϋτε άφ' ύμων οϋτε άπ' aλλων, 7 δυνά

μενοι έν βάρει εiναι ώς Χριστου άπόστολοι, άλλ' έγενήθημεν
νήπιοι 1 έν μέσφ ύμ&ν. ώς έaν τροφος θάλπη τα έαυτf\ς τέκνα,

'7 {Β} vήπιοι ~6 j Ν* Β C* D* F G 1 Ψ* 0150 104* 263 459 1962 1147
1592 l 593 / 603' it"· •. d. r. •· "'""· 0 vg'"'· ww cop'"m'. 00 eth Origeπr•' 1131 · '"'; Ambrosiaster
6 δεξάμενοι . . . πολλ'fi Ac 17.5-9 7 1 Pe 5.3 8 i:ν παντ\ . . . έξελήλυθεν Ro 1.8
9 i:πεστρέψατε ... άληθινψ Ac 14.15 10 άναμένειv ... ούραν&ν Tt 2.13 ον ... νεκρ&ν
Ac 17.31 Ίησοuν ... έρχομένης 1Th5.9
2.1 1Th1.5, 9 2 προπαθόντες ... Φιλίπποις Ac 16.19-24 έπαρρησιασάμεθα ... άγ&νι
Ac 17.1-5 4 δεδοκιμάσμεθα .. εύαγγέλιον 1Tm1.11 ούχ ... άρέσκοντες Ga 1.10 θεψ ...
f~μ&ν Jr 11.20
5 έν λόγφ
πλεονεξίας Ac 20.33; 2Pe 2.3 θεός μάρτυς 1Th2.10
6 ζητοί°Jντες ... &λλων Jn 5.41. 44

2.8-16
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8 οϋτως όμειρόμενοι ύμ&ν εύδοκουμεν μεταδουναι υμιν ού
μόνον το εύαyyέλιον του θεου άλλa καt τaς έαυτων ψυχάς,
διότι άγαπητο1. ήμίν έγενήθητε. 9 μνημονεύετε γάρ, άδελφοί,
τον κόπον ήμων κα1. τον μόχθον· νυκτός καt ήμέρας έργαζόμενοι

προς το μη έπιβαρf~σαί τινα ύμων έκηρύξαμεν εiς ύμaς το
εύαyyέλιον του θεου. 10 ύμε'iς μάρτυρες κα\. ό θεός, ώς όσίως
κα1. δικαίως καl άμέμπτως ύμ'iν το'iς πιστεύουσιν έγενήθημεν,
11 καθάπερ οϊδατε, ώς ενα εκαστον ύμων ώς πατi~ρ τέκνα
έαυτου 12 παρακαλο-Uντες ύμaς κα1. παραμυθούμενοι καl
μαρτυρόμενοι είς το περιπατείν ύμaς άξίως του θεου του
καλο-Uντος 2 ύμaς είς τi~ν έαυτου βασιλείαν καl δόξαν.
13 Καl δια τουτο καl ήμείς εύχαριστουμεν τφ θεφ άδιαλεί
πτως, οτι παραλαβόντες λόγον άκοf~ς παρ. ήμων του θεου
έδέξασθε ού λόγον άνθρώπων άλλα καθώς έστιν άληθως λόγον
θεου, ος κα1. ένεργείται έν ύμ'iν τοίς πιστεύουσιν. 14 ύμείς γaρ
μιμηταl έγενήθητε, άδελφοί, των έκκλησιων του θεου των ουσων
έν ή1 Ίουδαί~ έν Χριστφ Ίησου, οτι τα αΌτα έπάθετε καl ύμείς
ύπό των ίδίων συμφυλετων καθώς καl αΌτοl ύπό των 'Ιουδαίων,
15 των κα1. τον κύριον άποκτεινάντων Ίησουν καl το\>ς προ
φήτας3 καl ήμάς έκδιωξάντων καl θεφ μη άρεσκόντων καl πaσιν
άνθρώποις έναντίων, 16 κωλυόντων ήμaς τοίς Εθνεσιν λαλf\-

Jerome Pelagius Augustine // ί\πιοι W Α C 2 0 2 Ψ' 075 6 33 81 104' 256 365
42443612411319157317391852 18811912212722002464Byz[KLP]
Lect νg" (syr"· ') cop'"""'· r., arm (geo) slav Clement Origen 21' Basil Chrysostom
Theodore'" GNB NIV NRSV REB EU LB BJ ΤΟΒ ΒΤΙ
2
12 {Β} καλοiJντος Β D F G Η Ψ 07 5 (ΟΙ 50 παρακαλοiJντος) 6 33 81 256
263 365 424 436 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1962 2127 2200 Βγz [Κ L
Ρ] Lect it"· d. •· "'""· 0 νg"'' syr""'' slav Chrysostom"'"'; Ambrosiaster // καλέσαντος Ν
Α 104 459 1912 2464 l 596 it"· r vg syr<' h cop"· "0 · r,y ann geo Basil Chrysostomkm
Theodoret 1''"; Pelagius Augustine Speculum Varimadum LB ΒΤΙ
3 15 {Α} προφήτας ΝΑ Β D* F G 1Ρ0208 6 33 81 256 263 424' 436 1319
1573 1739 ] 881 1912 1962 2127 1596 it"· b. '' r. •· ~ 0 - vg cop"· 00 · 1'Υ arm geo 1
0

9νυκτός ... ίιμ&ν Ac20.34; 1Cor4.12

12το ... θεοϋ Eph4.I; Phpl.27: 2Thi.5

τοϋ θεοϋ ... δόξαν 1 Pe 5. 1Ο 13 ήμεϊς ... άδιαλείπτως 1 Th 1.2; 2 Th 2.13 έδέξασθε . ··
ί!εοϋ Ga 1.11-12 14 τά ... συμφυλετ&ν Ac 17.5 15 τ&ν καί ... προφήτας Ac 2.23; 7.52
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2.11-3.2

σαι 'ίνα σωθ&σιν, είς το άναπληρ&σαι αύτων τιΧς άμαρτίας
πάντοτε. εφθασεν δε έπ' αύτο-Uς ή όρΎl1 4 εiς τέλος.
Paul 's De.>ire to Visit the Church Again

17 Ήμε"iς δέ, άδελφοί, άπορφανισθέντες αφ υμών προς
καιρον rορας, προσώπφ ού καρδί~, περισσοτέρως έσπουδά
σαμεν το πρόσωπον ύμων iδε"iν έν πολλn έπιθυμί~. 18 διότι
ήθελήσαμεν έλθε"iν προς ύμaς, έγrο μf.ν Παύλος καt Ο.παξ και
δίς, και ένέκοψεν ήμας ό Σατανaς. 19 τίς γιΧρ ήμ&ν έλπις η
χαριΧ η στέφανος καυχήσεως - η ούχι και ύμε"iς - εμπροσθεν
τού κυρίου ήμ&ν 'Ιησού έν ήΊ αύτοίJ παρουσί~; 20 ύμε"iς γάρ
έστε ή δόξα ήμrον καt ή χαρά.

3

Διο μηκέτι στέγοντες εύδοκήσαμεν καταλειφt}ήναι έν Άθή

ναις μόνοι 2 καt έπέμψαμεν Τιμόθεον, τον άδελφον ήμrον και
συνεργον τού θεού έν τφ εύαγγελίφ τού ΧριστοίJ 1 , εiς το
στηρίξαι ύμάς καl. παρακαλέσαι ύπf.ρ της πίστεως ύμ&ν

Oήgen•'· 1"

Adamantius; Teιtullian Ambrosiaster Pelagius // ίδίους προφήτας D 1
075 Ο 150 104 365 424* 459 1241 1852 2200 2464 Byz [Κ LJ Lect syr"· h eth
geo2 slav Marcion"'· '"τ'""11 '"" Basil Chrysostom Theodore1"
4
.16 {Α} όργή ΝΑ 8 Ψ 075 0150 0208 6 33 81 104 256 263 (365 1739
1881 ιrαιιspοsei,όργήιψerδέ)424436459124113191573185219121962
2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lecτ syfl'·" cop" ""· '" aπn eth geo slav Oήgen•'· 1"
Eusebius Basil Didymus Chrysostom Theodore1"'; Jerome 21 j / / όργi, του θεου
D F G it'">.'"'·"·ω •-~"·" (vg) (Ambrosiaster) Pήscillian Jerome 315 (Pelagius)
NIV NRSV? LB? ΒΤΙ DHH?
1
2 {Β} καl. συνεργόν του θεου έν τψ εύαγγελίφ του Χριστου (Β ΒΤΙ omίt
του θεου) D* 33 it• "· '"""·" νg"'' Ambrosiaster Pelagius // καl. διάκονον του θεου
έv τψ εύαγγελίφ του Χριστου Ν Α Ρ Ψ 6 81 263 424' 1241 1739 1881 1912
2464 1596 it" νg (νg"'") cop"'· ""·''Υ geo 1 Basil Theodore1"'; (Cassiodorus) //
διάκοvον καl. συνεργον του θεου έv τψ εύαγγελίφ του Χριστου F G it'· • 11
καl. διάκονον του θεου καί συνεργον ήμών έv τψ εύαγγελίφ του Χριστου D 2
075 0150 104 256 365 424* 436 459 (1319 οnιίι έν) 1573 1852 (1962 καl.
συvεργον ήμών /Jefore καί διάκονον) 2127 2200 Byz [Κ L] Lecι syr"· "woιh • eth
geo' slav Chrysostom Theodoret

Ψ

16 το ... άμαρτίας Gn 15.16; Μι 23.32-33

17 περισσοτέρως ... έπιθuμίq; 1 Th 3.10

19 Php 2.16; 4. 1; 2 Th 1.4

3.1 εύδοκήσαμεν ... μόνοι Ac 17.15

2 Τιμόθεον ... θεού Ac 16.1-3
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το μηδένα σαίνεσθαι έν τα'iς θλίψεσιν ταύταις. αύτοl. γaρ

οϊδατε οτι είς τουτο κείμεθα·

4

καl. γaρ οτε προς ύμaς ημεν,

προελέγομεν ύμ'iν οτι μέλλομεν θλίβεσθαι, καθώς καl. έγένετο
κα\ οϊδατε. 5 διa τουτο κάγώ μηκέτι στέγων επεμψα είς το
γνώναι τΤ~ν πίστιν ύμών, μήπως έπείρασεν ύμaς ό πειράζων καl.
είς κενον γένηται ό κόπος ήμών.
6 'Αρτι δf: έλθόντος Τιμοθέου προς ήμaς άφ' ύμών κα1.
εύαγγελισαμένου ήμ'iν τΤ~ν πίστιν καl. τΤ~ν άγάπην ύμών και
οτι εχετε μνείαν ήμών άγαθην• πάντοτε, b έπιποθουντες ήμaς
ίδε'iν καθάπερ καl. ήμε'iς ύμaς, 7 διιΊ τουτο παρεκλήθημεν,
άδελφοί, έφ' ύμ'iν έπl. πάσn τft άνάγκn καl. θλίψει ήμών διa της
ύμών πίστεως, 8 οτι νυν ζώμεν έf:ι.ν ύμε'iς στήκετε έν κυρίφ.
9 τίνα γaρ εύχαριστίαν δυνάμεθα τφ θεφ άνταποδουναι περl.

ύμών έπ\ πάσn τft χαρί?: f1 χαίρομεν δι' ύμaς εμπροσθεν του θεου
ήμών, 0

10 νυκτος καl. ήμέρας ύπερεκπερισσου δεόμενοι είς το
ίδε'iν ύμών το πρόσωπον καl. καταρτίσαι τa ύστερήματα της
πίστεως ύμών;
11 Αύτος δf: ό θεος καl. πατi~ρ ήμών και ό κύριος ήμών Ίησους
κατευθύναι τΤ~ν όδον ήμών προς ύμaς 12 ύμaς δf: ό κύριος
πλεονάσαι καί περισσεύσαι τft άγάπτ~ είς άλλήλους καl. είς
πάντας καθάπερ καl. ήμε'iς είς ύμaς, 13 είς το στηρίξαι ύμών
τf:ι.ς καρδίας άμέμπτους έν άγιωσύνn εμπροσθεν του θεου και
πατρος ήμών έν τfl παρουσίq: του κυρίου ήμών Ίησου μετιΧ
πάντων τών άγίων αύτου[, άμήν]. 2
αύτο\ι, άμήν. Ν'· 2 Α

D* 81 it"'·d.mon.o vg (vgm" σmit αύτο\ι) cop""//
0 2 F G Ψ 075 0150 6 33 104 256 263 365 424 436 459 1175
12411319157317391852188119121962212722002464Byz[KL]Lect
itb.r.g.• vgm" syr"·"·""' cop"·"°m"' arm ethPP geo slav Basil Chrysostom Theodore"'
Theodoret; Tertullian Ambrosiaster Pelagius GNB NIV NRSV REB EU BJ
2

13 {C}

αύτου. Ν 1 Β

ΤΟΒ ΒΤΙ

'6 C: AD 11

b

ΝΟ

C: AD TR WH '9 Exclamaιion: NBSm•

3 το . . . θλίψεσιν ταύταις Eph 3.13 αύτοί . . . κείμεθα 2 Tm 3.12

4 προελiγομεν ...

θλίβεσθαι Ac 14.22
5 είς ... πίστιν ύμών Php 2.16 6 έ.λθόντος ... ύμών Ac 18;~
7 2 Th 1.4 13 το ... άγ1ωσύνn Php 1. lO i:ν τfl παρουσίιι: ... αύτοu Zch 14.5; 2 Th 1. 7. lO
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Life Pleasing

το

4.Ι-11

God

Λοιπον ο-Ον, άδελφοί, έρωτ&μεν ύμaς καl. παρακαλουμεν έν

4

κυρίφ Ίησου, 'ίνα καθιΟς παρελάβετε παρ' ήμ&ν το πrος δεί ύμaς

περιπατείν καl άρέσκειν θείρ, καθώς καl περιπατείτε 1 , ϊνα
περισσεύητε μaλλον. 2 οϊδατε γaρ τίνας παραγγελίας έδώκα
μεν ύμίν διa του κυρίου Ίησου. 3 τουτο γάρ έστιν θέλημα του
θεου, ό άγιασμος ύμrον, άπέχεσθαι ύμaς άπο της πορνείας,
4 είδέναι εκαστον ύμrον το έαυτου σκευος κτaσθαι έν άγιασμίρ
καl τιμη, 5 μη έν πάθει έπιθυμίας καθάπερ καl τα εθνη τα μη
εiδότα τον θεόν, 6 το μη ύπερβαίνειν καl πλεονεκτείν έν τiρ
πράγματι τον άδελφον αύτου, διότι εκδικος κύριος περl πάντων
τούτων, καθιΟς κα1. προείπαμεν ύμίν καl διεμαρτυράμεθα. 7 ού
γαρ έκάλεσεν ήμaς ό θεος έπl άκαθαρσίι;ι άλλ' έν άγιασμiρ.
8 τοιγαρουν ό άθετων ούκ &.νθρωπον άθετεί άλλα τον θεον τον
[κα1.] διδόντα το πνευμα αύτου το aγιον είς ύμaς.
9 Περl δέ της φιλαδελφίας ού χρείαν Εχετε γράφειν ύμίν,
αύτοl γαρ ύμε'iς θεοδίδακτοί έστε είς το άγαπaν άλλήλους,
10 κα1. γaρ ποιε'iτε αύτο είς πάντας τους άδελφο-Uς [το-Uς] έν ολη
τil Μακεδονίι;ι. παρακαλουμεν δέ ύμ&ς, άδελφοί, περισσεύειν
μ&λλον 11 κα1. φιλοτιμε'iσθαι ήσυχάζειν καl πράσσειν τα ϊδια
κα1. έργάζεσθαι ταίς [ίδίαις] 2 χερσ1.ν ύμrον, καθιΟς ύμ'iν παρηγ-

1 {Α} καθώς κα\ περιπατε"iτε Ν Α Β D* F G 0183 ψ;• 1573';• 1739,;•
1881 ';• because of homoioarcton περιπατε"iν ... περιπατεi:τε) 33 81 104 256
263 365 459 1319 1912 1962 2127 2464"• it!M).b.d.fg.moo.o νg (νg'"")
(syrh· •") cop"· 00 aπn eth slav Ambrosiaster Pelagius // omit 0 2 Ψ 075 0150
424 (436, but'ίνα περιπατi\τε καί) 1175 1241 1852 2200 Byz [Κ L] Lecι syr"
geo Chrysostom Theodore1"'
2
11 {C} ίδίαις Ν* Α D' 33 81 424* 436 1241 1852 J962 2200 Byz [Κ L]
Lect slav Basil Epiphanius // omit Ν 2 Β D* F G Ψ 075 Ο 150 6 104 256 263 365
424' 459 1175 13] 9 1573 1739 188] 19] 2 2127 2464"• / 596 ίtΜ· b.d f.g. moo.o νg
1

1 2Th3.6 3 τοϋτο ... άγιασμΟςύμ&ν 1 Th5.23; He 10.10; 1 Pe \.16 4 \Cor6.13, 15
5 τά ... θεόν Ps79.6; Jr 10.25 6 εκδικος κύριος Ps94.I; Sir5.3 7 2Th 2.13-14;
1Pe1.15-16 8 ό ... θεόν Lk 10.16 τόν θεύν ... ύμiiς Eze36.27; 37.14; Ro5.5; 2Cor 1.22;
Ga 4.6; 1 Jn 3.24 9 Jn 13.34 ύμείς θεοδίδακτοί έστε Jr 31.33-34 10 ποιείτε ... Μακεδονίςι
2 Th 3.4 11 πράσσειν ... ύμ&ν Eph 4.28; 2 Th 3.8. 12

4.12-5.3
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γείλαμεν, 12 'ίνα περιπατfjτε εύσχημόνως προς τους ίίξω και
μηδενος χρείαν ίίχητε.
The Lord's Coming

13 Ού θέλομεν δε ύμίiς άγνοε'iν, άδελφοί, περ1. τ&ν κοιμω
μένων, 'ίνα μη λυπΤjσθε καθώς κα1. οί λοιπο1. οί μη ίίχοντες
έλπίδα. 14 εί γCι..ρ πιστεύομεν οτι Ίησους άπέθανεν κα1. άνέ
στη, οϋτως κα1. ό θεος τους κοιμηθέντας διa του Ίησου aξει συν
αύτφ.
15 Τουτο γaρ ύμ'iν λέγομεν έν λόγφ κυρίου, οτι ήμε'iς οί
ζ&ντες οί περιλειπόμενοι είς Π~ν παρουσίαν του κυρίου ού μη
φθάσωμεν τους κοιμηθέντας 16 οτι αύτος ό κύριος έν κελεύ
σματι, έν φωνn άρχαγγέλου κα1. έν σάλπιγγι θεου, καταβήσεται
άπ' ούρανου κα1. οί νεκρο1. έν Χριστφ άναστήσονται πρ&τον,
17 ίίπειτα ήμε'iς οί ζ&ντες οί περιλειπόμενοι 3 aμα συν αύτο'iς
άρπαγησόμεθα έν νεφέλαις είς άπάντησιν του κυρίου είς άέρα·
κα1. οϋτως πάντοτε συν κυρίφ έσόμεθα. 18 'Ώστε παρακαλε'iτε
άλλήλους έν το'iς λόγοις τούτοις.

5

Περ1. δε τ&ν χρόνων κα1. τ&ν καιρ&ν, άδελφοί, ού χρείαν

ίίχετε ύμ'iν γράφεσθαι, 2 αύτο1. γaρ άκριβ&ς οtδατε οτι ήμέρα
κυρίου ώς κλέπτης έν νυκτ1. οϋτως ίίρχεται. 3 οταν λέγωσιν,

syr" cop'"· 00 ann eth geo Chrysostom Theodore'"; Arnbrosiaster Jerorne Pelagius
Speculurn NIV NRSV REB EU? BJ NBS ΤΟΒ ΒΤΙ DHH
3 17 {Α} οί περιλειπόμενοι ςp"1ν;d ~ Α Β D 1Ψ075 0150 0226 6 33 81 104
256263365424436459117512411319157317391852 188119121962
2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect it"· mno vg syr'r1· "· ,,, cop"· 00 ann eth geo slav
Hippolytus Oήgen"·'" Eusebius Adarnantius Cyήl-Jerusalem Chrysostom
Cyήl 718 ; Hilary Jerome Rufinus Pelagius 112 Augustine 6π // οnιίt F G it"· •. 1· 8• 0
Cyήl 11 "; Tertullian Victoήnus-Pettau Arnbrosiaster Ambrose Pelagius 112 Augustine'π Speculurn
12 περιπατfιτε .. rξω 1 Cor 5.12-13; Col 4.5 13 οί λοιπο\ ... έλπίδα Eph 2.12 14 Ίησο\Jς
... ιiνέστη Ro 14.9: 1Cor15.3-4, 12 15 Tui:Jτo ... ι<υpίου 1Cor7.10. 25 οί ζώντες ... ι<υpίου
1Cor15.51 16 ό κύριος ... καταβήσεται ιiπ' ούρανου 1Th1.10; 2Th 1.7 οί νεκροί ...
πρώτον 1Cor15.52 17 σύν ι<υρίφ έσόμε"α Jn 12.26; 17.24
5.1 Μι 24.36 2 ήμέρα ... (ρχεται Μι 24.42-44; Lk 12.39-40; 2Pe 3.10; Re 3.3; 16.15
3 λέγωσιν ... ιiσφάλεια Jr6.14; 8.11; Eze 13.10
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5.4-15

Εiρήνη και άσφάλεια, τότε αίφνίδιος αύτοις έφίσταται ολεθρος
ωσπερ ή ώδιν τn έν γαστρι έχούση. και ού μη έκφύγωσιν.
4 ύμεις δέ, άδελφοί, ούκ έστέ έν σκότει, ϊνα ή ήμέρα ύμ&.ς
ώς κλέπτης 1 καταλάβη· 5 πάντες γαρ ύμεtς υίοι φωτός έστε και
υίοι ήμέρας. ούιc έσμέν νυκτος ούδέ σκότους 6 aρα ο'Ϊ)ν μη
καθεύδωμεν ώς οί λοιποt άλλα γρηγορ&μεν και νήφωμεν. 7 οί
γCι.ρ καθεύδοντες νυκτος καθεύδουσιν και οί μεθυσκόμενοι
νυκτος μεθύουσιν· 8 ήμεις δέ ήμέρας οντες νήφωμεν ένδυσά
μενοι θώρακα πίστεως και άγάπης και περικεφαλαίαν έλπίδα
σωτηρίας 9 οτι ούιc εθετο ήμ&.ς ό θεος εiς όργ1,ν άλλ' είς
περιποίησιν σωτηρίας δια του κυρίου ήμ&ν 'ΙησοίJ ΧριστοίJ
10 του άποθανόντος ύπέρ ήμ&ν, ϊνα εϊτε γρηγορ&μεν εϊτε
καθεύδωμεν aμα σ-Uν αύτφ ζήσωμεν. 11 Διο παρακαλε'iτε

άλλήλους και οίκοδομεtτε εtς τον Ενα, καθώς και ποιειτε.
Final Exhonation' and Greetings

12 Έρωτ&μεν δέ ύμ&.ς, άδελφοί, είδέναι το-Uς κοπι&ντας έν
ύμ'iν και προϊσταμένους ύμών έν κυρίφ και νουθετοίJντας ύμ&.ς
13 και ήγεισθαι αύτο-Uς ύπερεκπερισσου έν άγάπη δια το εργον
αύτών. είρηνεύετε έν έαυτοις. 14 παρακαλοίJμεν δέ ύμ&.ς,
.άδελφοί, νουθετε'i:τε τους άτάκτους, παραμυθεισθε τους όλιγο
ψύχους, άντέχεσθε των άσθενών' μακροθυμειτε προς πάντας.
15 όρ&.τε μήτις κακον άντ1. κακοίJ τι νι άποδφ, άλλα πάντοτε το
άγαθον διώκετε [και] είς άλλήλους και εiς πάντας.

4 {Α} κλέπτης Ν D F G Ψ 075 0150 0226vid 6 33 81 104 256 263 365 424
436459 1175 12411319157317391852188119121962212722002464
By~ [Κ L Ρ] Lect it"'·b,d.r.,.mn •. o νg syr"·" cop"""''' aπη eth geo slav Oήgen 1 "
1

Epiphanius Chrysostom Theodore'"; Ambrosiaster Pelagius Augustine // κλέ
ιττας Α Β cop"'''
3 αίφνίδιος ... ολεθροςΜt 24.39: Lk 21.34-35 iόσπερ ... έχούtηtJn 16.21-22 S Ro 13.12;
Eph5.9 8 ένδυσάμενοι ... σωτηρίας ls59.17; Wsd5.18; Eph6.14, 17 9 IThl.10;
2 Th 2.14
10 Ro 14.8-9; 1Th4.14 11 οίκοδομεiτε ... ί'να Jd 20
12 1Cor16.18;
1 Tm 5. 17 14 παρακαλοuμεν ... άτάκτους 2 Th 3.6. 11, 15 15 Pr 20.22; Ro 12.17; 1 Pe 3. 9

5.16-28
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16• Πάντοτε χαίρετε, 17 άδιαλείπτως προσεύχεσθε, 18 έv
παντ\. εύχαριστε'iτε· τοίJτο γaρ θέλημα θεοίJ έν Χριστφ ΊησοίJ είς
ύμ&ς. 19 το πνείJμα μη σβέννυτε, 20 προφητείας μη έξουθε
νε'iτε,b 21 πάντα δε δοκιμάζετε,< το καλΟν κατέχετε, 22 άπο
παντος εϊδους πονηρού άπέχεσθε.
23 Αύτος δε ό θεος της είρήνης άγιάσαι ύμ&ς όλοτελείς, καl
όλόκληρον ύμών το πνεύμα καl ή ψυχη κα\. το σώμα άμέμπτως έν
τf1 παρουσίι;ι τού κυρίου ήμών Ίησου ΧριστοίJ τηρηθείη.
24 πιστος ό καλών ύμ&ς, ος καl ποιήσει.
25 Άδελφοί, προσεύχεσθε [καl] 2 περl ήμών.
26 Άσπάσασθε το-Uς άδελφο-Uς πάντας έν φιλήματι αγιφ.
27 Ένορκίζω ύμ&ς τον κύριον άναγνωσθηναι την έπιστολην
π&σιν τοις άδελφο1ς 3 •
28 Ή χάρις τού κυρίου ήμών 'Ιησού Χριστού μεθ' ύμών. 4

25 {C} καί 'J'>'" Β D* 6 33 81 ΙΟ4 424' 436 459 1739 1881 1912 2464
1596 11441 ith.d syr"· ''' cop" aπn geo Chrysostom Theodore'"; Ambrosiaster
2

Augustine//omitNAD 2 FGΨ0750150256263365424*117512411319

1573 1852 1962 2127 2200 Byz

[Κ

L

Ρ]

Lect

ίt"

1
0
· •· '" "·

0

νg

syr" cop"° eth slav

NRSV
3 27 {Α} άδελφοΊς Ν Β D F G 436 2464 ith.d.ί.g.mon.o cop" geo 1 slaν
Ambrosiaster Cassiodorus // άγίοις άδελφοΊς 'J)' 6 "d Ν2 Α Ψ 075 0150 6 33
81 ΙΟ4 256 263 365 424 459 1175 1241 1319 1573 1739 1881 1912 1962
2127 2200 Byz [Κ L PJ Lecι it'" νg syr"·h Ρ•' cop"" aπn (eth) geo 2 Chrysostom
Theodore'"; Pelagius
4
28 {Α} ύμίi':ιν. Β D* F G 6 33 424' 1739* 1881 it" '· '·• νg'"" syr"'' cop"
Ambrosiaster Pelagius // ύμίi':ιν. άμήν. ΝΑ D 2 Ψ 075 0150 81 ΙΟ4 256 263 365
424* 436 459 1175 1241 1319 1573 1739' 1912 1962 2127 2200 2464 Byz
[Κ L Ρ] Lect it"·'" 0 "·" νg syr"·h cop"° aπη eth geo slav Chrysostom Theodore1" //
οnιίι μεθ' ύμίi':ιν /921

'16-22 Tradiιional maιerial: ΝΑ EU "20 Semicolon: TR WH ΤΟΒ 11 Period: AD Μ GNB
NIV EU LB ΒΤΙ DHH ' 21 Semicolon: NRSV REB // Colon: GNB BJ ΤΟΒ 11 Period: NIV
16 Php 4.4
17 Lk l 8.1; Ro l 2. 12: Col 4.2
18 έν παντί εύχαριστcίτε Eph 5.20
19 Eph 4.30 20 1Cor14.1, 39 21 πάντα δέ δοκιμάζετε 1Jn4.1 22 Job 1.1. 8; 2.3
23 ό ί!εος τi\ς είρήνης Ro 15.33: 2Th3.l6 24 πιστΟς ό καλων ύμίiς lCor l.9; 2Th3.3
25 2Th 3.l 26 Ro 16.16; l Cor 16.20

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β
Salutation

1

Παυλος κα1. Σιλουανος καl. Τιμόθεος τfι έκκλησί~ Θεσσα

λονικέων έν θεiρ πατρt ήμών καl. κυρίφ Ίησου Χριστiρ, 2 χάρις
ύμίν καl είρήνη άπο θεου πατρος [ήμών] καl. κυρίου 1 Ίησου
Χριστου.
The Judgment at Christ' s Coming

3 Εύχαριστείν όφείλομεν τ<ρ θεiρ πάντοτε περl. ύμών, άδελ
φοί, καθώς &ξιόν έστιν, οτι ύπεραυξάνει ή πίστις ύμων καl.
πλεονάζει ή άγάπη ένος έκάστου πάντων ύμών είς άλλήλους,
4 ί.όστε αύτοi>ς ήμίiς έν ύμ'iν έγκαυχίiσθαι έν ταίς έκκλησίαις
του θεου ύπερ τftς ύπομονftς ύμ&ν καl πίστεως έν πίiσιν το'iς
διωγμο'iς ύμών καl ταίς θλίψεσιν αtς άνέχεσθε,

5 Ενδειγμα της

δικαίας κρίσεως του θεου είς το καταξιωθftναι ύμίiς τftς

βασιλείας του θεου, ύπερ fις και πάσχετε, 6 εϊπερ δίκαιον
παρa θεiρ άνταποδοίιναι το'iς θλίβουσιν ύμίiς θλ'iψιν 7 καl.
ύμίν το'iς θλιβομένοις &νεσιν μεθ' ήμ&ν, έν τfι άποκαλύψει του
κυρίου Ίησου άπ' ούρανου μετ' άγγέλων δυνάμεως αύτου 8 έν
πυρl φλογός, διδόντος έκδίκησιν τοίς μη είδόσιν θεον καl. το'iς μη
ύπακούουσιν τiρ εύαγγελίφ του κυρίου ήμών 'Ιησου, 9 ο'ίτινες
δίκην τίσουσιν ολεθρον αίώνιον άπο προσώπου του κυρίου καl.

' 2 {C} πατρος ήμοον καi κυρίου ΝΑ F G 1075 0150 6 81 !04 256 263 365
424436459117512411319157318521962212722002464Byz[KL]
Lect it"·r.,.o vg syr"·h copu'"" aπn geo' slav Origen''' Chrysostom Theodore1";
Ambrosiaster//πατpoς κα! κυρίου 8 D Ρ Olllνid 33 1739 1881 1912 itd.moo
(cop"m'-"") NIV REB EU BJ ΤΟΒ ΒΤΙ // πατρος κα! κυρίου ήμοον syr"'1
cop~'""· """'· <00•'> eth (geo')
l 1 Th 1.1 2 Ro 1.7 3 Εύχαριστείν ... ύμών 1 Th 1.2; 2 Th 2.13 4 αύτοiις ... έγl(αυ
2 Cor 7.4; 1 Th 2.19 έν π&σιν ... άνέχεσθε Re 1.9 5 Ενδειγμα ... θεοϋ Php 1.28 είς
... ίJευϋLk 20.35; 1Th2.12 6 Ro 12.19;Re 18.6, 7 7 έντ~άποl(αλύψει ... αύτοίιΖch 14.5;
Μι 25.31; 1 Th 3.13; 4.16 8 έν ... θεόν Ps 79.6; Is 66.15; Jr 10.25 τοίς ... Ίησου Ro 2.8;
1 Pe 4. 17 9 άπό προσιόπου ... αύτοίι ls 2.1 Ο, 19, 21

χ&σι~αι

Ι.ιο--2.4
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άπο τfiς δόξης της iσχύος αύτοί:ι, 10 οταν ελι'Jτ~ ένδοξασθf\ναι
έν το"ίς άγίοις αύτοί:ι κ:α1. θαυμασθηναι έν πaσιν το"ίς πιστεύ
σασιν, οτι έπιστεύθη το μαρτύριον ήμ&ν έφ' ύμaς, έν τn ήμέρ~
έκ:είνn. 11 εiς ο κ:α1. προσευχόμεθα πάντοτε περt ύμ&ν, ϊνα
ύμaς άξιώσn τΤjς κλήσεως ό θεος ήμ&ν κ:α1. πληρώσn πaσαν
εύδοκ:ίαν άγαθωσύνης κ:α1. εργον πίστεως έν δυνάμει, 12 οπως
ένδοξασθft το ονομα τοί:ι κυρίου ήμ&ν Ίησοί:ι έν ύμ'iν, κ:α1. ύμε"ίς
έν αύτφ, κ:ατa την χάριν τοί:ι θεοί:ι ήμ&ν κ:αt κυρίου• Ίησοί:ι
Χριστοί:ι.
The Man of Lawlessness

2

'Ερωτ&μεν δk ύμaς, άδελφοί, ύπkρ τΤjς παρουσίας τοί:ι κυρίου

ήμ&ν Ίησοί:ι Χριστοί:ι κα1. ήμ&ν έπισυναγωγfjς έπ' αύτον 2 είς
το μη ταχέως σαλευθηναι ύμaς άπο τοί:ι νοος μηδk θροε"ίσθαι,
μήτε διa πνεύματος μήτε διa λόγου μήτε δι' έπιστολης ώς δι'
ήμ&ν, ώς οτι ένέστηκεν ή ήμέρα του κυρίου· 3 μή τις ύμaς
έξαπατήσn κατιΧ μηδένα τρόπον. οτι έιΧν μη ελι'Jτ~ ή άποστασία
πρώτον κα1. άποκαλυφθft ό &νθρωπος της άνομίας 1 , ό υίος της
άπωλείας, 4 ό άντικείμενος καl. ύπεραιρόμενος έπ1. πάντα
λεγόμενον θεον η σέβασμα, rοστε αύτον είς τον ναον του θεοί:ι

1
3 {Β} άνομίας Ν Β 6 81 104 256 263 365 436 1573 1739 1881 1912
2127 2464 11298 / 1365 ίιm"" cop"'·"° ann eth geo slavm' Marcionoc' ιοτ'""'ι;.,
Origen'n Josippus Cyril-Jerusalem Epiphanius Hesychius John-Damascus; Jerome21'" Ambrose 114 // άμαρτίας Α D F G Ψ 075 0150 424 459 1175 1241
1319 1852 1962 2200 Byz [Κ L Ρ] Lect ίι"·"·"·'·'·" vg syrP·" slavm' Irenaeus''"
Hippolytus Origen•.,;n. ιoι Eusebius Chrysostom Severian Theodore'"; Tertullian
Victorinus-Pettau Ambrosiaster Hilary Tyconius Ambrose 114 JeromeRrιo Rufinus
Pelagius Augustine Quodvultdeus Varimadum REB ΒΤΙ

10 ένδοξασθηναι
σθηναι Ps 67.36 LXX

...

αύτοϋ

Ps 88.8

ls 49.3; Col 3.4; 1 Th 3.13 έν τοίς ... θαυμα
... ύμ&ν Col 1.9 12 ένδοξασθfι ... ήμ&ν ls 24.15;

LXX;

11

προσευχόμεθα

...

έπ" αύτόν

66.5; Mal 1.11

2.1

τiiς παρουσίας

άπωλείας

Jn 17.12 4

ό άντικείμενος

1Th4.13-17 3 έiι.ν ... πρ&τον 1Tm4.I ό υίός
... σέβασμα Dn 11.36 αύτόν ... θεός Eze 28.2

τfiς
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καθίσαι 2 άποδεικνύντα έαυτον οτι εστιν θεός.
νεύετε οτι ετι ων προς ύμaς τα\ιτα ελεγον ύμ'iν;

2.5-12

5 Ού μνημο
6 κα\ νυν• το

κατέχον οϊδατε είς το άποκαλυφθηναι αύτον έν τφ εαυτου
καιρφ. 7 το γ(ιρ μυστήριον Τ\δη ένεργε'iται της άνομίας μόνον
ό κατέχων aρτι εως έκ μέσου γένηται. 8 κα1. τότε άποκαλυ
φθήσεται ό aνομος, ον ό κύριος [Ίησο\ις]3 άνελε'i τφ πνεύματι
τοί:ι στόματος αύτοί:ι κα1. καταργήσει τft έπιφανεί~ της παρουσίας

αύτοί:ι, 9 σb έστιν ή παρουσία κατ' ένέργειαν τοί:ι Σατανa έν
ιιάσn δυνάμει κα1. σημείοις κα1. τέρασιν ψεύδους

10

κα1. έν

ιιάσn άπάτn άδικίας τοις άπολλυμένοις, άνθ' ών τΤ,ν άγάπην της
άληθείας ούκ έδέξαντο εi.ς το σωθηναι αύτούς. 11 και δια
τοί:ιτο πέμπει αύτο'iς ό θεος ένέργειαν πλάνης είς το πιστεί:ισαι
αύτοiJς τφ ψεύδει, 12 "ίνα κριθ&σιν πάντες οί μη πιστεύσαντες
τη άληθεί~ άλλ' εύδοκήσαντες τη άδικί~.

'4 {Α} καθίσαι ΝΑ Β D* (Ρ 2464 καθijσαι) Ψ 6 33 81 104 256 263 365
436 459 1573 1739 1881 1912 1962 2127 1596 11441 it" b.d. r.moπ υ νg cop"" bo
arm eth geo slaν'"' Marcion"' '° τ'"""''" Irenaeus Hippolytus Oήgen"'· ω Eusebius
Basil-Ancyra Cyήl-Jerusalem Cyήl 112 ; Tertulliaη Ps-Cypήan Ambrosiaster Tyconius Ambrose Jerome Rufinus Pelagius Augustine Quodvultdeus // ώς θεον
καθίσαι 0 2 0' 075 0150 424 1175 1241 (1319 καθijσαι) 1852 2200 Byz [Κ
L] Lect (1170 1422 1603 11365 καθijσαι) itoC syr"·h.wiιh· (slaν"") lrenaeus"'"
Chrysostom Cyril 112 Johιι-Damascus //'ίνα θεον καθίσαι F (G*) it•*
3
8 {C} 'Ιησο\ις ΝΑ D* F G L' Ρ Ψ 075 0150 33 81 104 256 365 436 459
1241 1573 1912 1962 2127 2464 / 1298 11365 11441 ίt 1 "1 b.d.f.g.moπ ο νg syr"·"

cop"· "" aπn eth slav Irenaeus 1" Hippolytus Origen""314 • 1" Athanasius Apostolic
Constitutions Cyril-Jerusalem Didymus Chrysostom Theodore1" Theodoreι 1 n;
Tertullian Ps-Cypήan Hilary Ambrosiaster Ambrose Niceta Jerome Rufinus
Pelagius Augustine Quodvultdeus // onιit Β 0 2 6 263 424 1175 1319 1739
1852 1881 2200 Byz [Κ L*] Lecι cop00 m' geo Irenaeus"' Josippus ApostolicConstitutions'"'' Macaήus/Symeon Theodoret 112 ; Victoήnus-Pettau Tyconius
Varimadum BJ
'6 C:

Νιν

NBS

8 όiίνομος ...
2Tm 4.4

ΤΟΒ

DHH // as text: NBS"" TOBm'

αύτοίJJοb4.9;Ιs

ll.4;Re 19.5

9Mι24.24;Re13.11-13

11

είς

...

ψεύδει

2.13-3.s
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Salνation

13 Ήμε'iς δε όφείλομεν εύχαριστε'iν τφ θεφ πάντοτε περ1.
ύμ&ν' άδελφο1. ήγαπημένοι ύπο κυρίου, οτι εϊλατο ύμaς ό θεος
άπαρχΤ,ν 4 είς σωτηρίαν έν άγιασμφ πνεύματος κα1. πίστει
άληθείας, 14 είς ο [κα1.] έκάλεσεν ύμaς διa του εύαγγελίου
ήμ&ν είς περιποίησιν δόξης του κυρίου ήμ&ν Ίησου Χριστου.

15 &.ρα ο.Ον, άδελφοί, στήκετε, κα1. κρατε'iτε τaς παραδόσεις aς
έδιδάχθητε εϊτε διa λόγου εϊτε δι' έπιστολης ήμ&ν. 16 Αύτος
δε ό κύριος ήμ&ν Ίησους Χριστος κα1. [ό] θεος ό πατΤ,ρ ήμ&ν ό
άγαπήσας ήμίiς κα1. δο-Uς παράκλησιν αίωvίαν κα1. έλπίδα
άγαθΤ,ν έν χάριτι, 17 παρακαλέσαι ύμ&ν τaς καρδίας και
στηρίξαι έν παντι εργφ και λόγφ άγαθφ.
Pray for Us

3

Το λοιπον προσεύχεσθε, άδελφοί, περ1. ήμ&ν, ϊνα ό λόγος του

κυρίου τρέχη και δοξάζηται καθώς κα1. προς ύμaς, 2 κα1. ϊνα
pυσθ&μεν άπο τ&ν άτόπων κα1. πονηρ&ν άνθρώπων· ού γaρ
πάντων ή πίστις. 3 πιστος δέ έστιν ό κύριος, ος στηρίξει ύμaς
κα1. φυλάξει άπο του πονηρου. 4 πεποίθαμεν δε έν κυρίφ έφ'
ύμaς, οτι a παραγγέλλομεν [κα1.] ποιε'iτε κα1. ποιήσετε. S Ό δε
κύριος κατευθύναι ύμ&ν τaς καρδίας είς τΤ,ν άγάπην του θεου
κα1. είς τΤ,ν ύπομονΤ,ν του Χριστου.

4 13 {Β} άπαpχήν Β F G Ρ 075 33 81 256 365 1573 1739 1881 1912 2127
2464 it' vg syr" copbo Didymus••• Theodore'" 112 ; Ambrose 112 Pelagius // άπ' άpχijς
Κ D Ψ 0150 6 104 263 424 436 459 1175 1241 1319 1852 1962 2200 Byz [Κ
L] Lect it"·•·•·•·"'""· 0 νg"'' syr" cop" arm eth geo slav Chrysostom Theodore1" 112;
Ambrosiaster Ambrose 112 Vaήmadum NIV REB BJ ΤΟΒ

... περί ύμiί\ν 1 Th 1.2; 2 Th 1.3 ήγαπημένοι ύπό ΙCt>ρίου Οι 33.12 έίλατο ...
Jn 15.16; Eph 1.4 13-14 εiς σωτηρίαν ... ύμδ:ς 1Th4.7; 5.9
3.1 προσεύχεσθε ... ήμiί\v Col 4.3; 1 Th 5.25 3 πιστός ... ..ύριος 1Cor1.9; 1 Th 5.24
4 πεποίθαμεν ... ύμδ:ς 2Cor7.16; Ga 5.10 ii ... ποιήσετε 2Cor7.15; 1 Th4.10
13

Ήμείς

άπαρχήν
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3.6-15

Waming against !dleness

6 Παραγyέλλομεν δε ύμίν, Ο:δελφοί, έν όνόματι τού κυρίου
[ήμών] 'Ιησού Χριστοί>• στέλλεσθαι ύμiiς Ο:πο παντος Ο:δελφοί>
άτάκτως περιπατοί>ντος κα\. μη κατ.Χ την παράδοσιν Τιν παρε
λάβοσαν 1 παρ' ήμών. 7 αύτο\. γaρ οϊδατε πώς δε"i μιμείσθαι
ήμiiς, οτι ούκ ήτακτήσαμεν έν ύμίν 8 ούδε δωρεaν aρτον
έφάγομεν παρά τινος, Ο:λλ' έν κόπφ κα\. μόχθφ νυκτος κα\.
ήμέρας έργαζόμενοι προς το μη έπιβαρfισαί τινα ύμών· 9 ούχ
οτι ούκ εχομεν έξουσίαν, άλλ' 'ίνα έαυτο-Uς τύπον δώμεν ύμίν είς

το μιμείσθαι ήμας. 10 κα\. γaρ οτε ημεν προς ύμiiς, τούτο
παρηγyέλλομεν ύμίν, οτι εϊ τις ού θέλει έργάζεσθαι μηδε
έσθιέτω. 11 Ο:κούομεν γάρ τινας περιπατοί>ντας έν ύμίν άτά
κτως μηδεν έργαζομένους άλλa περιεργαζομένους 12 τοίς δε
τοιούτοις παραγyέλλομεν κα\. παρακαλοί>μεν έν κυρίφ 'Ιησού
Χριστφ, 'ίνα μετ.Χ ήσυχίας έργαζόμενοι τον έαυτών aρτον
έσθίωσιν. 13 'Υμείς δέ, άδελφοί, μη έγκακήσητε καλοποιοί>ν
τες. 14 εί δέ τις ούχ ύπακούει τφ λόγφ ήμών διa της έπιστολfις,
τούτον σημειοί>σθε μη συναναμίγνυσθαι αύτφ, 'ίνα έντραπη·
15 κα1. μη ώς έχθρον ήγείσθε, Ο:λλλ νουθετείτε ώς άδελφόν.

6 {Β} παρελάβοσαν Ν* Α (D* Ελάβοσαν) 33 Basil"'~ // παρέλαβον Ν 2 0 2
ψ 075 0150 6 81 104 256 263 365 424 459 1175 1241 1319 1573 1739 1852
1881 2127 2200 Byz [Κ L Ρ] Lect Basil Chrysostom Nilus (or παρελάβοσαν:
it"· <h). •. ι. •'·'·. "'""· 0 vg syι<> cop'"'"' slav Theodore''"; Cypήan Ambrosiaster Lucifer
Pelagius Augustine Speculum) // παρέλαβεν 1962 geo // παρελάβετε Β F G
436 1912 2464 1596 /AD ίt•"' vg""' syr" cop'"'"" arm Basil'""; Ps-Cypήan NIV
REB EU LB BJ ΤΟΒ
1

'6 C: AD

Μ

TR GNB

ΝΙν

NRSV REB EU LB BJ NBS

ΤΟΒ ΒΤΙ

DHH

6 Μι 18.17: Ro 16.17 7 αύτο\ ... ήμάς Php 3.17: 1Th1.6 8 έν ... έργαζόμενο1
1 Cor 4.12: 1 Th 2.9 9 ούχ ... έξουσίαν Μι ΙΟ. ΙΟ: 1 Cor 9.4. 6 i:αυτούς ... ήμΟ:ς 1 Cor 4.16:
1 Th 1.6 10 εϊ ... έσθιέτω 1 Th 4.11 11 μηδέν ... πεpιεpγαζομένους 1 Tm 5.13 12 το\ς ...
έργαζόμενοι Eph 4.28: 1Th4.11 13 Ga 6.9 14 εί δέ ... συναναμίγνυσθαι αύτφ 1Cor5.9, 11
15 νουθετείτε ώς άδελφόν 1 Th 5.14

3.16-18
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Benediction

16 Αύτος δε ό κύριος τής είρήνης δψη ύμ'iν τi~ν είρήνην διa
παντος έν παντ1. τρόπφ 2 • ό κύριος μετα πάντων ύμών.
17 Ό άσπασμος ή1 έμ{l χειρ1. Παύλου, ο έστιν σημε'iον έν
πάσn έπιστολ{l· οϋτως γράφω. 18 ή χάρις του κυρίου ήμ&ν
Ίησου Χριστου μετCι πάντων ύμών. 3

2
16 {Α} τρόπιρ ΝΑ' Β 0 2 Ψ 0750150681 104 256 263 365 424 436 459
1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L

Ρ]

Lect syr"· • cop"" 00 (arrn) eth geo slav'"' Chrysostom Theodore 1"; Augustine //

τόπιρ Α * D* F G 33 it"'· b. "· '"· ""''·" vg slav'"' Ambrosiaster Pelagius
3
18 {Α} ύμ&ν. Ν* Β 6 33 424' 1739 1881* 2464 ίt 0 νg'"" cop'""°""'
Athanasius; Ambrosiaster Jerome Pelagius // ύμ&ν. άμήv. Ν 2 Α D F G Ψ

075 0150 81\04256 263 365 424* 436 459 1175 124113191573 1852
1881' 1912 1962 2127 2200 Byz [Κ L Ρ] Lect (1170 ήμ&ν.) it"'·b d r' '"°" vg
syrP· • cop"" arm eth geo slav Chrysostom
16

ό κύριος τijς είρήvης

Ro 15.33; 1 Th 5.23

17 1Cor 16.21

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α
Salutation

1

Πα\Jλος άπόστολος Χριστου Ίησου κατ' έπιταγf~ν 1 θεου
σωτf~ρος ήμ&ν κα1. Χριστου Ίησου της έλπίδος ήμ&ν 2 Τιμοθέφ
γνησίφ τέJCVφ έν πίστει, χάρις Ελεος είρήνη άπο θεου πατρος καl
Χριστου Ίησου του κυρίου ήμ&ν.
Waming agaisnt False

Doctήne

3 Καθώς παρεκάλεσά σε προσμείναι έν Έφέσφ πορευόμενος
εiς Μακεδονίαν, 'ίνα παραγγείλnς τισ1.ν μη έτεροδιδασκαλείν
4 μηδΕ προσέχειν μύθοις καl γενεαλογίαις άπεράντοις, α'ίτινες
έκζητήσεις 2 παρέχουσιν μaλλον η οίκονομίαν 3 θεου την έν
πίστει. 5 το δε τέλος της παραγγελίας έστl.ν άγάπη έκ καθαρaς
καρδίας καl συνειδήσεως άγαθης καl πίστεως άνυποκρίτου,
6 ιbν τινες άστοχήσαντες έξετράπησαν είς ματαιολογίαν 7 θέ
λοντες εiναι νομοδιδάσκαλοι, μη νοο\Jντες μήτε α λέγουσιν μήτε
περl τίνων διαβεβαιο\Jνται.
8 οϊδαμεν δε οτι καλος ό νόμος, έάν τις αύτφ νομίμως χρflται,
9 είδώς τουτο, οτι δικαίφ νόμος ού κείται, άνόμοις δε καt

' 1 {Α} έπιταγήν Α D F G 1Ψ075 0150 6 33 81 104 256 263 365 424 436
459 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 Byz [Κ L Ρ] Lect
it"· h. "· r. •· m••. 0 νg syr"·" cop"'·"" aπn eth geo slaν Basil Chrysostom Seνerian
Theodoret'"' Cyιil; Ambrosiaster Ambrose Pelagius // έπαγyελίαν Ν
2
4 {Β} έκζητήσεις Ν Α 0150 33 81 1175 1962 slaν // ζητήσεις D F G Ψ
075 6 104 256 263 365 424 (436) 459 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912
2127 2200 Byz [Κ L Ρ] Lect anη (geo) Irenaeus Chrysostom
'4 {Α} οiκονομίαν ΝΑ D2 F G Ψ 075 0150 0259 6 33 81 104 256 263 365
424 436 459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200
Βχ~ [Κ L Ρ] Leι·ι it"·"·•.r., '"""·" νg syr" cop"·"" aπη geo slav Chrysostom; Hilary
Ambrosiaster Ambrose Rufinus Pelagius Augustine Speculum // οίκοδομήν D*
syr"· ""'' Irenaeus Theodore'"'; Zeno
] ΧριστοiJ ... έλπίδος ήμ&ν Col 1.27 2 γνησίφ ... πίστει Tt 1.4 3 Καθώς ... Μακεδονίαν
Ac 20. Ι
4 μηδ[ προσέχειν μύι,οις 1 Tm 4.7; Tt 1.14 5 το δf: ... καρδίας Ro 13. ΙΟ
6 έξετράπησαν είς ματαιολογίαν 1 Tm 6.4, 20; Τι 1. 10 8 καλΟς ό νόμος Ro 7.12, 16
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άνυποτάκτοις, άσεβέσιν καl. άμαρτωλο'iς, άνοσίοις κα1. βεβή
λοις, πατρολφαις και μητρολφαις, άνδροφόνοις 10 πόρνοις
άρσενοκοίταις άνδραποδιστα'iς ψεύσταις έπιόρκοις, και εϊ τι

ετερον τn ύγιαινούσn διδασκαλί~ άντίκειται 11 κατa το
εύαγγέλιον τf\ς δόξης του μακαρίου θεου, ο έπιστεύθην έγώ.
Thankfulness for Mercy

12 Χάριν Εχω τίρ ένδυναμώσαντί με Χριστίρ Ίησου τίρ κυρίφ
ήμΟ:ιν, οτι πιστόν με ήγήσατο θέμενος είς διακονίαν 13 το
πρότερον οντα βλάσφημον καl διώκτην καl. ύβριστήν, άλλ'
Τιλεήθην, οτι άγvοΟ:ιν έποίησα έν άπιστί~· 14 ύπερεπλεόνασεν
δε ή χάρις του κυρίου ήμΟ:ιν μετa πίστεως καl άγάπης τf\ς έν
Χριστίρ Ίησου. 15 πιστος4 ό λόγος καl πάσης άποδοχf\ς aξιος,
οτι Χριστος Ίησους ηλθεν είς τον κόσμον άμαρτωλοi:ις σΟ:ισαι,
ά:~ν πρ&τός είμι έγώ. 16 άλλα διa τουτο Τιλεήθην, 'ίνα έν έμοl
πρώτφ ένδείξηται Χριστος Ίησους τi~ν aπασαν μακροθυμίαν
προς ύποτύπωσιν τ&ν μελλόντων πιστεύειν έπ' αύτiρ είς ζωi,ν
αίώνιον. 17• τφ δε βασιλεί τ&ν αίώνων, άφθάρτφ άοράτφ5
μόνφ θεiρ, τιμi, καl δόξα είς τους αί&νας τ&ν αίώνων, άμήν.

4
15 {Α} πιστός ΝΑ D F G Η Ψ 075 0150 0262 6 33 81 104 256 263 365
424 4364591175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200
Byz [Κ L Ρ] Lect it"'· d. '·' νg syr"· • cop'""' aπn eth geo slav Oήgen Gregory-Nyssa

Didymus Chrysostom Theodore Cyήl; Gaudentius Greek mss'"· '" 1'ro'"" Jerome
Pelagius Augustine•π // άνθρώπινος (~·ee 3.1 mg) it"· mω•.' Ambrosiaster Augustine317 Julian-Eclanum Vaήmadum
5 17 {Α} άφθάρτιρ άοράτιρ Ν D' Η Ψ 075 0150 6 33 81 104 256 236 365
424 4364591175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200
Byz [Κ L Ρ] Lecι (l 593 112 οnιίt άοράτιρ) syr"·• cop"·"' arm geo slav Letter of

Hymenaeus Eusebius Ps-Athanasius Apollinaris Gregory-Nyssa Didymus Didymus""" Chrysostom Theodore'"' Cyήl // άθανάτιρ άοράτιρ ο·· 2 iι•.d. '"' νg syr""'"
'17

Tradiιional maleriίll

(entire verse): BTJm'

ΤΟΒ

10 τ~ ύγιαινούσn διδασκαλίι;ι 1Tm4.6; 6.3; 2 Tm 4.3: Τι 1.9; 2.1 12 πιστόv ... διακονίαν
Ac 9.15; Ga 1.15-16 13 τό ... ύβριστήv Ac 8.3: 9.1-2: 1 Cor 15.9; Ga 1.13 15 Χριστός·-·
σ&σαι Lk 15.2; 19.10 17 μόvφ θεψ Ro 16.27
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1.18-2.7

18 Ταύτην τΤ,ν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι, τέκνον Τιμό
θεε, κατα τιΧς προαγούσας έπ1. σε προφητείας, ϊνα στρατεύη έν
αύταiς τΤ,ν καλΤ,ν στρατείαν 19 Εχων πίστιν κα1. άγαθΤ,ν
συνείδησιν, 1lν τινες άπωσάμενοι περ1. τΤ,ν πίστιν έναυάγη
σαν, 20 ών έστιν Ύ μέναιος κα1. Άλέξανδρος, οϋς παρέδωκ:α τ<'ρ
Σαταν<;ι, 'ίνα παιδευθmσιν μη βλασφημεtν.
lnstructions conceming Prayer

2

Παρακαλm 1

αόν πρmτον πάντων ποιεiσθαι δεήσεις προσ

ευχιΧς έντεύξεις εύχαριστίας ύπΕρ πάντων άνθρώπων, 2 ύπερ
βασιλέων κ:α\. πάντων των εν ύπεροχfι οντων' 'ίνα ηρεμον κ:α1.
ήσύχιον βίον διάγωμεν εν πάση εύσεβείCf κ:αt σεμνότητι.
3 τούτο κ:αλον κα1. άπόδεκτον ένώπιον του σωτijρος ήμοον
θεού, 4 ος πάντας άνθρώπους θέλει σωθηναι κ:α1. είς έπί

γνωσιν άληθείας έλθε'iν. 5° εiς γaρ θεός, εiς κα1. μεσίτης θεού
καl άνθρώπων, &νθρωπος Χριστος 'Ιησούς, 6 ό δο-Uς έαυτον
άντίλυτρον ύπf:ρ πάντων, το μαρτύριον καιροtς ίδίοις. 7 είς ο
ετέθην έγώ κ:flρυξ κ:αl άπόστολος, άλήθειαν λέγω 2 ού ψεύδομαι,
διδάσκαλος έθν&ν έν πίστει καl άληθείCf.

eth Tertullian Novatian Ambrosiaster (Priscillian) Pelagius Augustine 5116 //
άφθάρτψ, άοράτψ, άθανάτψ F G itί•"J.' <monJ. <ιJ (Augustine 11116) (QuαJvultdeus)
1
1 {Α} Παρακαλώ Ν D 2 Η ΙΨ 075 0150 6 33 81 ΙΟ4 256 263 365 424 436
459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 2127 2200 Byz [Κ L Ρ] Lect
ίtΜ r. mon. vg syr"· h cop"'· "" aπn eth geo slav Origen Asterius Chrysostom; Lucifer
Ambrose Jerome Pelagius Augustine // Παρακάλει D* (F) (G) it"·d •· ι0 1 vgm•
Hilary Ambrosiaster Cassiodorus 112
2
7 {Α} λέγωΝ2 AD* FG ΡΨ075 01506 81104263424'4591175 1739
1881 1912 Lec/P' it•.d.f.g.mon.ι vg syr"· 0 cop"·"° eth geo 1 Ps-Athanasius Chrysostom
Theodore'"; Ambrosiaster Ambrose // λέγω έν Χριστφ (see Ro 9 .1) Ν* D 1 Η
1

·' 5-6 Traditional material:

ΝΑ NRSν

EU NBS

ΤΟΒ

18 στpατεύπ ... στpατείαν 1Tm6.12; 2 Tm 4.7; Jd 3
δρος 2 Tm 4.14 παρέδωκα τψ Σατανί! 1 Cor 5.5

20 'Υμέναιος 2 Tm 2.17 Άλέξαν

2.1 Παρακαλ& ... cύχαριστίας Eph6.18; Ρhρ4.6 3 του ... θcou lTm 1.1: 4.10
4 Eze 18.23: 2 Pe 3.9 5 είς γaρ θεός Ro 3.29-30; 10.12 είς ... Ίησοi:ις He 12.24 6 ό δοίις
···πάντων Ga 1.4; 2.20; Tt2.14 7 Ac9.15; Ga2.7-8; 1Τιη1.11
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8 Βούλομαι ο-Ον προσεύχεσθαι το-Uς aνδρας έν παντ1. τόπω

έπαίροντας όσίους χεΊρας χωρlς όργης και διαλογισμουΌ

9 ώσαύτως [κα1.] γυνα'iκας έν καταστολn κοσμίφ μετiχ αίδο-Uς
καl. σωφροσύνης κοσμε'iν έαυτάς, μη έν πλέγμασιν καl. χρυσίφ η

μαργαρίταις η ίματισμψ πολυτελε'i, 10 άλλ' ο πρέπει γυναιξ1.ν
έπαγγελλομέναις θεοσέβειαν, δι, εργων άγαθών. 11 γυνη έν
ήσυχί~ μανθανέτω έν πάση ύποταril· 12 διδάσκειν δε γυναικ1.

ούκ έπιτρέπω ούδε αύθεντε'iν άνδρός, άλλ' εiναι έν ήσυχία.

13 Άδeχμ γeχρ πρώτος έπλάσθη, εlτα Εϋα. 14 κα1. Άδeχμ ο~κ

ήπατήθη, ή δε γυνη έξαπατηθε'iσα έν παραβάσει γέγονεν·
15 σωθήσεται δε διi:ι της τεκνογονίας, έi:ιν μείνωσιν έν πίστει
κα1. άγάπη και άγιασμψ μετα σωφροσύνηςb
πιστος 1 ό

3

λόγος.•
Qualifιcations

of Bischops

Εϊ τις έπισκοπilς όρέγεται, καλο-U εργου έπιθυμε'i. 2 δε'i ο-Ον
τον έπίσκοπον άνεπίλημπτον εiναι, μιας γυναικος aνδρα, νη
φάλιον σώφρονα κόσμων φιλόξενον διδακτικόν, 3 μη πάροι
νον μη πλήκτην, άλλ' έπιεικfj aμαχον άφιλάργυρον,

4

του

ίδίου οϊκου καλώς προϊστάμενον' τέκνα εχοντα έν ύποταrη, μετα
πάσης σεμνότητος (5 εί δέ τις τού ίδίου οϊκου προστilναι ούκ
οtδεν, πώς έκκλησίας θεού έπιμελήσεται;), 6 μη νεόφυτον, 'ίνα

33'"' 256 356 424* (436) 1241 (1319

Χριστi/> Ίησοί>)

1573 1852 2127 Byz

[Κ

aπη

geo2 slav
1 1 {Α} πιστός ΝΑ 0 2 F G Ψ 075 0150 6 33 81 104 263 365 424 436 459

L] Lect""· AD it"· '"' vgm"

1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 Byz

[Κ

L Ρ]

Lect it"· ι-. •'·'-. 0 vg syr"· h cop"·"" aπη eth geo slav Chrysostom Theodore'"; Jerome
Niceta Pelagius // άνθρώπινος (.~ee 1. 15 mg) D* ίtb. '· '"'· moo Ambrosiaster Speculum Sedulius-Scottus // οmίι πιστος ό λόγος 256
b 15 Ρ: AD ΜΝΑ•' TR GNB NJV NRSV REB EU LB BJ NBS'"' ΤΟΒ ΒΤΙ DHH
'3.1 ΝΟ Ρ: AD ΜΝΑ•• TR WH GNB NIV NRSV REB EU LB BJ NBSm• ΤΟΒ ΒΤΙ DHH

9 1 Pe 3.3·5 10 1 Tm 5.10
14 Gn 3.6, 13; 2Cor 11.3
3.2-7 Τι 1.6-9

11-12 1 Cor 14.34

13 Gn 1.27; 2.7, 22; 1Cor11 .8-9
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3.7-1~

μη τυφωθεις είς κρίμα έμπέση του διαβόλου.

7 δει δε και
μαρτυρίαν καλην εχειν άπο των εξωθεν' ϊνα μη είς όνειδισμον
έμπέση και παγίδα του διαβόλου.
Qualificaιions

of Deacons

8 Διακόνους ώσαύτως σεμνούς, μη διλόγους, μη οϊνι:ρ πολλφ
προσέχοντας, μη αίσχροκερδε1ς, 9 εχοντας το μυστήριον της
πίστεως έν καθαρ~ συνειδήσει. 10 και οi>τοι δε δοκιμαζέ
σθωσαν πρωτον, εtτα διακονείτωσαν άνέγκλητοι οντες. 11 γυ
να1κας ώσαύτως σεμνάς, μη διαβόλους, νηφαλίους, πιστaς έν
π&σιν. 12 διάκονοι εστωσαν μιας γυναικος &νδρες, τέκνων
καλως προϊστάμενοι και των ίδίων οϊκων. 13 οί γaρ καλ&ς
διακονήσαντες βαθμον έαυτο1ς καλΟν περιποιουνται κα\. πολ
λην παρρησίαν έν πίστει τft έν Χριστφ Ίησου.
The Mystery of Our Religion

14 Ταυτά σοι γράφω έλπίζων έλθε'iν προς σε εν τάχει·
15 έaν δε βραδύνω, 'ίνα είδftς πως δε'i έν οϊκι:ρ θεου άναστρέ
φεσθαι, Ίlτις έστιν έκκλησία θεου ζωντος, στυλος και έδραίωμα
της άληθείας. 16 και όμολογουμένως μέγα έστιν το της εύ
σεβείας μυστήριον·
b''Qς2 έφανερώθη έν σαρκί,

έδικαιώθη έν πνεύματι,
ώψθη άγγέλοις,
2
16 {Α} ος Ν* Α* C* F G 33 (256 1597 ος θεός) 365 1175 2127 160 eth
Origen'" Didymus Epiphanius Theodore'" Cyril; Jerome //ο D* (061) itM.b.d.r.,.
vg Severian Theodotus-Ancyra; Victorinus-Rome Hilary Ambrosiaster
Pelagius Augustine Quodvultdeus Varimadum //θεός Ν2 Α' C 2 D 2 Ψ 075
'"""·

0

0150 6 81 104 263 424 436 459 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912
1962 2200 Byz [Κ L Ρ] Lect vg"" geo 2 slav Ps-Dionysius Apollinaris Diodore
Gregory-Nyssa Didymus•"b Chrysostom Theodoret
" 16 Νοι ιradiιional rnaιerial: AD TR

7 δεί ... [ξωθεν 2 Cor 8.21
16 "Ος ... σαρκί Jn ι. 14

11 μi, διαβόλους Τι 2.3

15

ί\τις

...

ζόiντος

Eph 2.19-22
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έκηρύχθη έν εθνεσιν,
έπιστεύθη έν κόσμι:ρ,
άνελήμφθη έν δόξη.
Prediction of Apostasy

4

Το δε πνri>μα pητrος λέγει οτι έν ύστέροις καιροtς άποστή

σονταί τινες τflς πίστεως προσέχοντες πνεύμασιν πλάνοις και
διδασκαλίαις δαιμονίων, 2 έν ύποκρίσει ψευδολόγων, κεκαυ
στηριασμένων τi)ν ίδίαν συνείδησιν, 3 κωλυόντων γαμεtν,
άπέχεσθαι βρωμάτων, α ό θεος εκτισεν είς μετάλημψιν μετα
εύχαριστίας το'iς πιστοtς και έπεγνωκόσιν τi)ν άλήθειαν. 4 οτι
παν κτίσμα θεου καλον και ούδεν άπόβλητον μετ<χ εύχαριστίας
λαμβανόμενον· 5 άγιάζεται γaρ δια λόγου θεου και έντεύξεως.
Α

Good Minister of

Chήst

Jesus

6 Τ α\Jτα ύποτι θέμενος το'iς άδελφο'iς καλΟς εση διάκονος
Χριστου Ίησου, έντρεφόμενος το'iς λόγοις τflς πίστεως και της
καλflς διδασκαλίας

fi

παρηκολούθηκας 7 τους δε βεβήλους

και γραώδεις μύθους παραιτου. γύμναζε δε σεαυτον προς εύ
σέβειαv- 8• ή γCι.ρ σωματικi~ -yυμνασία προς όλίγον έστιν
ώφέλιμος, ή δε εύσέβεια προς πάντα ώφέλιμός έστιν έπαγγελίαν
εχουσα ζωflς τflς νυν και της μελλούσης. b 9 πιστος ό λόγος

και πάσης άποδοχflς aξιος ιοc είς τουτο γCι.ρ κοπιrομεν και
άγωνιζόμεθα 1 ,d Οτι ήλπίκαμεν έπι θεφ ζrοντt, ος έστtν σωτi)ρ
πάντων άνθρώπων 0 μάλιστα πιστrον.

Ι

1
10 {C} άγωνιζόμεθα Ν* Α C F G Κ Ψ 075 33 104 459 1175 1912 160
596 Ι 599 11 όνειδιζόμεθα Ν2 D 0150 0241 6 81 256 263 365 424 436 1241

'8 Quoιaιion marks: REB"• 11 b End quotation: REBm• '10 Parens: ΝΙν // Quo!ation marks:
REB (NBS) 11 • Parens: NIV 11 ' End quoιation: REB (NBS)
16 άνελήμφθη έν δόξ!1 Mk 16.19; Ac 1.9
4.1 i:ν ύστέpοις καιpοiς 2Tm 3.1: 2Pe 3.3; 1Jn2.18; Jd 18 3 βpωμάτων ... μετάλημψιν
Gn 9.3 μετάλημψιν μετά εύχαριστίας Ro 14.6; 1 Cor ΙΟ.30-31 4 ~τίiν ... καλόν Gn 1.31;
Ac ΙΟ.15 7 1 Tm 1.4; 6.20: 2 Tm 2.16; Τι 1.14 8 ή δέ εύσέβεια ... έστιν 1 Tm 6.6
9 1 Tm 1. 15 10 θεψ ... άνθpώπων 1 Tm 2.3-4
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11 Παράγγελλε ταυτα και δίδασκε. 12 μηδείς σου της
νεότητος καταφρονείται, άλλα τύπος γίνου των πιστων έν λόγφ,
έν άναστροφft, έν άγάπη, έν πίστει, έν άγνείrι-. 13 ίiως Ερχομαι
πρόσεχε τft άναγνώσει, τft παρακλήσει, τft διδασκαλίrι-. 14 μη
άμέλει του έν σο\. χαρίσματος, ο έδόθη σοι διa προφητείας μετa
έπιθέσεως των χειρ&ν του πρεσβυτερίου. 15 ταυτα μελέτα, έν

τούτοις ϊσθι, ϊνα σου ή προκοπη φανερa Τι πaσιν.

16 Επεχε

σεαυτφ και τft διδασκαλίrι-, έπίμενε αύτοις το-Uτο γaρ ποι&ν και
σεαυτον σώσεις και τους άκούοντάς σου.
Duties toward Others

5

Πρεσβυτέρφ μη έπιπλήξης άλλa παρακάλει ώς πατέρα,

νεωτέρους ώς άδελφούς, 2 πρεσβυτέρας ώς μητέρας, νεωτέρας
ώς άδελφaς έν πάση άγvείq,.
3 Χήρας τίμα τaς οντως χήρας. 4 εί δέ τις χήρα τέκνα η

εκγονα Εχει, μανθανέτωσαν πρ&τον τον ϊδιον οl:κον εύσεβειν καl.
άμοιβaς άποδιδόναι τοις προγόνοις τουτο γάρ έστιν άπόδεκτον
ένώπιον του θεου. 5 ή δε οντως χήρα και μεμονωμένη -ilλπικεν
έπl. θεον καl. προσμένει ταις δεήσεσιν και ταις προσευχαις
νυκτος και ήμέρας, 6 ή δε σπαταλωσα ζ&σα τέθνηκεν. 7 καl.

. ταυτα παράγγελλε, ϊνα άνεπίλημπτοι ώσιν. 8 εί δέ τις των
ίδίων και μάλιστα οίκείων ού προνοει, την πίστιν -ilρνηται καl.
εστιν άπίστου χείρων. 9 Χήρα καταλεγέσθω μη f:λαττον έτων
έξήκοντα γεγονυια, ένος άνδρος γυνή, 10 έν f:ργοις καλο1ς
μαρτυρουμένη, εί έτεκνοτρόφησεν, εί έξενοδόχησεν, εί άγίων
πόδας f:νιψεν, εί θλιβομένοις έπήρκεσεν, εί παντι f:ργφ άγαθqΊ
έπηκολούθησεν. 11 νεωτέρας δε χήρας παραιτου· οταν γaρ
καταστρηνιάσωσιν του Χριστου, γαμε1ν θέλουσιν 12 f:χουσαι
1319 1573 1739 1852 (1881) 1962 2127 2200 Byz [L (Ρ όνειδιζώμεθα)] Lect
(1591 11356 όνειδιζώμεθα) it"·•.•.r.g.mon.o νg syr"·h cop"""" aπn eth geo slaν
Chrysostom Theodore 1' 1; Pelagius Paulinus-Nola
12 μηδείς ... καταφρονεiτω Τι 2.15 14 2 Τιn 1.6 μετά ... πpεσβυτεpίου Ac 6.6: 8.17:
1 Tm5.22
5.1 Πpεσβυτέp<f> μη έπιπλήξnς Lν 19.32 5 ή δ[ ... θεόν Jr49.ll προσμένει ... i]μέpας
Lk 2.37: 18.7 10 εί έξενοδόχησεν He 13.2 εί άγίων πόδας rνιψεν Jn 13.14

5. 13-23
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κρίμα οτι τi~ν πρώτην πίστιν ήθέτησαv- 13 aμα δε κα\. aργα1.
μανθάνουσιν περιερχόμεναι τάς οίκίας, ού μόνον δε άργα\. άλλά
κα\. φλύαροι κα1. περίεργοι, λαλοίισαι τα μη δέοντα. 14 βού

λομαι συν νεωτέρας γαμεiν, τεκνογονεiν, οίκοδεσποτε\ν, μηδε
μίαν

άφορμην

διδόναι

τφ

άντικειμένφ

λοιδορίας

χάριν·

15 ilδη γάρ τινες έξετράπησαν όπίσω του Σατανα. 16 εϊ τις
πιστl~' ίiχει χήρας, έπαρκείτω αύταiς κα1. μη βαρείσθω ή
έκκλησία, ϊνα ταiς οντως χήραις έπαρκέση.
17 Οί καλως προεστ&τες πρεσβύτεροι διπλflς τιμflς άξιού
σθωσαν, μάλιστα οί κοπι&ντες έν λόγφ κα1. διδασκαλίςι.
18 λέγει γαρ ή γραφή, Βοuν άλοώντα ού φιμώσεις, καί, 'Άξιος
ό έργάτης του μισθο-U 2 αύτου. 19 κατα πρεσβυτέρου κατηγο
ρίαν μη παραδέχου, έκτος εί μη έπ1. δύο η τριών μαρτύρων.
20 τους άμαρτάνοντας ένώπιον πάντων ίiλεγχε, 'ίνα κα1. οί
λοιπο\. φόβον ίiχωσιν. 21 Διαμαρτύρομαι ένώπιον του θεοί>
κα1. Χριστοί> Ίησοίι κα1. τ&ν έκλεκτ&ν άγγέλων, ϊνα ταίιτα
φυλάξnς χωρl.ς προκρίματος, μηδεν ποιών κατα πρόσκλισιν.
22 Χεiρας ταχέως μηδενl. έπιτίθει μηδε κοινώνει άμαρτίαις
άλλοτρίαις σεαυτον άγνον τήρει. 23 Μηκέτι ύδροπότει, άλλ'
οϊνφ όλίγφ χρ& δια τον στόμαχον καl. τας πυκνάς σου άσθε'
νειας.

1 16 {Β} πιστή Ν Α C F G Ρ 048 33 81 263 1739 1881 it'"'" vgww-< cop"""""
Athanasius; Pelagius //πιστός ίι' vg' 1 eth Theodore1"; Ambrose"' Augustine /1
πιστός η πιστή D Ψ 075 0150 6 104 256 365 424 436 459 1175 1241 1319
1573 1852 1912 1962 2127 2200 Byz [Κ L] Lect it"' b •. 0 vgm" syr"·" slav
Chrysostom; Ambrosiaster Ambrose 112 // πιστάς it• vg"'"
2 18 {Α} του μισθοu Ν 1 ΑCDFG1Ψ048 075 0150 6 33 81 104 256 263
365 424 436 459 1175 1241 1319 1573 1739 1825 1881 1912 1962 2127
2200 Byz [Κ L Ρ] Lect ίtb· u.r.g. '"' vg syr"·" cop"""" arm eth geo slav Apostolic
Canons Apostolic Constitutions Chrysostom Theodore 1" ; Tertullian Ambrosiaster
Jerome //της τροφilς (see Μι 10.10) Ν* (it") Clement

13 άργαί ... περίεργοι 2Th3.11 14 βούλομαι ... γαμείν 1Cor7.9 17 Οί ... άξισύICor 16.18: Php2.29 18 Βοuν ... φιμώσεις Dι25.4 (1Cor9.9) '!\.ξιος ... αύτοii
Mt 10.10; Lk 10.7 19 κατηγορίαν ... μαρτύρων Dι 17.6: 19.15: Mt 18.16; 2Cor 13.1
20 τούς ... €ληχε Ga 2.14; Eph 5.11 22 Χείρας ... έπιτίθει 1 Tm 4.14
σθωσαν
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5.24-6.7

24 Τινών άνθρώπων αί άμαρτίαι πρόδηλοί είσιν προάγουσαι
εiς κρίσιν, τισl.ν δε καt έπακολουθοί>σιν· 25 ώσαύτως και τα
ίίργα ·τα καλα πρόδηλα, κα1. τα aλλως ίίχοντα κρυβilναι ού
δύνανται.

"Οσοι εiσ1.ν ύπο ζυγον δούλοι, τους iδίους δεσπότας πάσης

6

τιμilς άξίους ήγείσθωσαν, 'ίνα μη το ονομα τού θεού και ή
διδασκαλία βλασφημηται. 2 οί δε πιστοi>ς ίίχοντες δεσπότας
μη καταφρονείτωσαν, οτι άδελφοί είσιν, άλλa μ&λλον δου
λευέτωσαν, οτι πιστοί εiσιν καl άγαπητο1. οί της εύεργεσίας
αντιλαμβανόμενοι.
False Teaching and True Wealth

Ταύτα δίδασκε και παρακάλει. 3 εϊ τις έτεροδιδασκαλεt
κα1. μη προσέρχεται ύγιαίνουσιν λόγοις τοις τού κυρίου ήμών
'Ιησού Χριστοί> καl τ~ κατ' εύσέβειαν διδασκαλί<!, 4 τετύφω
ται, μηδεν έπιστάμενος, άλλa νοσ&ν περ1. ζητήσεις κα1. λογο

μαχίας, έξ ών γίνεται φθόνος ίίρις βλασφημίαι, ύπόνοιαι
πονηραί,

5

διαπαρατριβα\. διεφθαρμένων άνθρώπων τον νουν

καl άπεστερημένων της άληθείας, νομιζόντων πορισμον εlναι
την εύσέβειαν 1 • 6 Εστιν δε ΠΟρισμος μέγας ή εύσέβεια μετa
αύταρκείας 7• ούδεν γaρ είσηνέγκαμεν είς τον κόσμον, οτι 2

5 {Α} εύσέβειαν ΝΑ D* F G 048 6 33 81 424' 1175 1739 1881 it'ιr,,
cop"""" geo' Pelagius // εύσέβειαV' άφίστασο άπο τοον τοιούτων D' Ψ 061
075 0150 104 256 263 365 424* 436 459 1241 1319 1573 1852 (1912) 1962
2127 2200 Byz [Κ L Ρ] Lecι it"·b.mon.n νg'"" syfP·• amι eth geo 2 slaν lrenaeus1"
Basil Chrysostom Theodore'"; Cyprian Ambrosiaster Lucifer Paulinus-Nola
Speculum
' 7 { Α} οτι Ν* Α F G 048 061 "" 33 81 1739 188 1 it"' Didymus Chrysostom'"' Theodore 1" 112 // δijλον οτι Ν 2 0 2 Ψ 075 (0150 δijλον δέ) 6 104 256 263
1

νg

'7-8 Tradiιional

maιerial: ΝΑ

NBS

1 Eph 6.5; Τι 2.9-ΙΟ 2 άλλα ... άγαπητοί Phm 16 3 εϊ ... Χριστοϋ Ga 1.6-9; 2Tm 1.13
5 δ1εφθαρμένων ... νοϋν 2 Tm 3.8 άπεστερημένων τiiς άληθείας 2 Tm 4.4; Ττ 1.14 6 ί'στιν
... cύσέβεια 1 Tm 4.8 μετΟ: αύταρκείας Php 4. 11-12; He 13.5 7 Ec 5.15; Job 1.21
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ούδε έξενεγκεtν τι δυνάμεθα· 8 eχοντες δε διατροφΟ.ς και
σκεπάσματα, τούτοις άρκεσθησόμεθα. 9 οί δε βουλόμενοι
πλουτε'iν έμπίπτουσιν είς πειρασμον καl παγίδα 3 καl έπιθυμίας
πολλaς άνοήτους καl βλαβεράς, α'ίτινες βυθίζουσιν τοi:ις άν
θρώπους είς ολεθρον καl άπώλειαν. 10 pίζα γaρ πάντων των

κακών έστιν ή φιλαργυρία, ~ς τινες όρεγόμενοι άπεπλανήθησαν
άπο της πίστεως καl έαυτοi:ις περιέπειραν όδύναις πολλα\ς.
The Good Fight of Faith

11 b Σi:ι δέ, ί1 aνθρωπε θεου, ταυτα φευγε· δίωκε δε δικαιο
σύνην εύσέβειαν πίστιν, άγάπην ύπομονΤ,ν πραϋπαθίαν.
12 άγωνίζου τον καλον άγrονα τfις πίστεως, έπιλαβου τfjς
αίωνίου ζωfjς, είς 1lν έκ:λήθης καl. ώμολόγησας τΤ,ν καλΤ,ν
όμολογίαν
ενωπιον
πολλrον
μαρτύρων. 13 παραγγέλλω
[σοι] 4 ένώπιον του θεου του ζφογονουντος τα πάντα καl. Χριστο-U

3654244364591175 12411319157318521912196221272200Byz[KL
Ρ] Lect it'""0 " νg syr"·" geo slav Evagήus Chrysostom Hesychius; Pelagius //
άληθές οτι D* it"'· b. '· νg"'" syr"'"' Theodore 1" 1' 2 ; Ambrosiaster Speculum // οmίι
copbυ'' Chrysostom"'" Cyril; Jerome
·' 9 {Α} παγίδα ΝΑ D 2 Η Ψ 075 0150 6 81 !04 256 263 365 424 436 459
1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 Byz [Κ L Ρ] Lect
it' νg""·" syr" cop""'"·"" arm geo Basil Chrysostom 112 Cyήl 1 ' 2 ; Ambrosiaster
(Jerome 114 ) Augustine 6n Paulinus-Nola //παγίδας 33 1175 syr" cop'""" slav
(Apostolic Constitutions) Cyήl 112 ; Cypήan Ps-Cypήan Jerome 114 Augustine 1n //
παγίδα του διαβόλου D* F G it"'· "· '· r. •· 0 νg'' Hyperechius Chrysostom 1' 2
Hesychius Theodore'"; Ambrose Chromatius Jerome 214 Pelagius Speculum
4
13 {C} σοι Ν 2 Α D Η 075 0150 81 !04 256 263 365 424 436 459 1175
1241 ( 1319 παραγγέλλωσιν [sic]) 1573 1852 1881 1912 1962 2127 2200
8)'2 [Κ L Ρ] Lect it"'· '· '· r. "' vg syr"·" cop"m""' arm eth geo slav Athanasius
Didymus'"" Chrysostom Theodoret; Tertullian Pelagius Augustine 213 Vaήma
dum // onιit Ν* F G Ψ 6 33 1739 itmoπ cop"'"" Theodore1"; Ambrosiaster Ambrose
Augustine 1')
0

" 11-12 Tradiιion"1 material: ΝΑ NBS
8 Pr 30.8 9 Pr 23.4; 28.22 11 2 Tm 2.22 12 άγωνίζου
2 Tm 4.7 13 Χριστοϋ ... όμολογίαν Jn 18.36-37: 19.11

πίστεως 1 Cor 9.25-26;
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6.14-19

Ίησου του μαρτυρήσαντος έπ\. Ποντίου Πιλάτου τf~ν καλf~ν
όμολογίαν, 14 τηρf~σαί σε τf~ν έντολf~ν aσπιλον άνεπίλημπτον
μέχρι της έπιφανείας του κυρίου ήμων Ίησου Χριστο\J, 15< fιν
καιρο'iς ίδίοις δείξειd ό μακάριος κα\. μόνος δυνάστης, ό

βασιλευς των βασιλευόντων κα\. κύριος των κυριευόντων,

16 ό μόνος εχων άθανασίαν, φώς οίκων άπρόσιτον, ον εϊδεν
ούδεl.ς άνθρώπων ούδ( ίδε'iν δύναται· φ τιμΤ, κα\. κράτος
αίώνιον, άμήν.
17 Το'iς πλουσίοις έν τφ ν\Jν αίωνι παράγγελλε μη ύψηλο
φρονε'iν μηδ( ήλπικέναι έπ\. πλούτου άδηλότητι άλλ' έπ\. θεψ
τφ παρέχοντι ήμ'iν πάντα πλουσίως είς άπόλαυσιν, 18 άγα

θοεργε'iν, πλουτε'iν έν Εργοις καλο'iς, εύμεταδότους εϊναι, κοι
νωνικούς,

19 άποθησαυρίζοντας έαυτο'iς θεμέλιον καλΟν είς
το μέλλον, ϊνα έπιλάβωνται τf~ς οντως 6 ζωης.

5 17 {Α} έπl θεc'ρ Ν F G aπn Oήgen•' // έπl τc'ρ θεiρ Α 1ΡΨ075 0150 6 33 81
104 256 263 365 424' 459 1175 1739 1881 2127 /596 itΙn.s vgww.« (νg'"")

(Oήgen'") Basil Oidymus; (Ambrose) Jerome 112 Pelagius // έπl θεiρ ζ&ντι Ο*

(436 τiρ θεc'ρ τc'ρ) 1912 / 1441 // έν
1962 2200 Byz [Κ L] Lect itί"J. b. d. '"

τc'ρ θεiρ ζ&ντι 0

2

424* 1241 1573 1852

νg' 1

syr"· h copho"'' eth geo slav Chrysostom
Theodore 1"'; Ambrosiaster Chromatius Jerome 112 (Ambrose) Augustine Quodvultdeus Speculum // omit άλλ · έπl θεiρ 1319
0

"·

0

6 19 {Α} οντως ΝΑ Ο* F G Ψ 0150 81 104 256 263 365 459 1739 1912
2127 / 1441 it"·b·"·'-•·""'"· vg syr"·h cop"·"" aπn eth geo 1 Oήgen'" Basil;
Ambrosiaster Chromatius Jerome Pelagius Augustine Speculum // αίωνίου 0 2
075 6 424 436 1241 1319 1573 1852 1881 1962 2200 Byz [Κ L Ρ] Lect νg"''
cop""'"' geo2 slav Chrysostom Theodore'" // αίωνίου οντως 1175
0

' 15-16 Traditional mateήal: BJ ΒΤΙ 11 d ό μακάριος - 16 (entire verse) Traditional mateήal:
EU NBS ΤΟΒ

ΝΑ

15

βασιλεiις τών βασιλευόντων

τών κυρ1ευόντων

17

παράγγελλε

Μι6.20

Re 17.14

16

.. . άδηλότητι

Dt 10.17; 2Macc 13.4: 3 Macc 5.35; Re 17.14 κύριος
Ps 104.2 ον ... δύνατα1 Εχ 33.20
Ps 62. ΙΟ: Lk 12.20
19 άποθησαυρίζοντας . .. μέλλον
φώς οίκών άπρόσιτον

6.20-21
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20 "Ω Τιμόθεε, τ!~ν παραθήκην φύλαξον έκτρεπόμενος τCις
βεβήλους κενοφωνίας καl. άντιθέσεις της ψευδωνύμου γνώσεως,
21 1lν τινες έπαγγελλόμενοι περl. τiiv πίστιν ήστόχησαν.
Ή χάρις μεθ' ύμ&ν. 7

7

21 {Α} ή χάρις μεθ' ύμrον. Κ* Α F G 33 81 it•"' cop"°"'" //ή χάρις μετά

σου. D* 048v;d 1739* 1881 it"· "· '· •'"' νg" aπn"" Ambrosiaster Pelagius //ή χάρις
μεθ' ύμrον. άμήν. Ν 2 Ρ 0150 cop"" geo 1 //ή χάρις μετα σου. άμήν. D 2 Ψ 075 6

!04 256 263 365 424 4364591175 1241 1319 1573 1739' 1852 1912 1962
2127 2200 Byz [Κ L] Lecr it'- vg<'·ww syr"·" cop"°"'' aπn"" eth geo2 slav
0

Theodore'" // omir cop" Chrysostom
20 "Ω ... φύλαξον 2Tm 1.14 έιcτρεπόμενος ... ιcενοφωνίας 1 Tm4.7

2Tm 2.18

21 1Tm1.6;

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β
Salutation

1

Παυλος άπόστολος Χριστου Ίησου δια θελήματος θεου κ:ατ'
2 Τιμοθέφ άγαπητ<ρ

έπαγyελίαν ζωης της έν Χριστ<ρ Ίησου

τέκ:νφ, χάρις Ελεος είρήνη άπο θεου πατρος κ:αl. Χριστου Ίησου
του κυρίου ήμων.
Loyalty to the Gospel

3 Χάριν Εχω τ<ρ θε<ρ, φ λατρεύω άπο προγόνων έν κ:αθαρ~
συνειδήσει, ώς άδιάλειπτον Εχω τfιν περl. σου μνείαν έν τα'iς
δεήσεσίν μου• νυκ:τος κ:αl. ήμέρας,b

4 έπιποθων σε ίδε'iν, με
μνημένος σου των δακρύων' 'ίνα χαράς πληρωθω, 5 ύπόμνησιν
λαβι:Ον της έν σοl άνυποκ:ρίτου πίστεως, ilτις ένφκ:ησεν πρωτον έν
τft μάμμη σου Λω"!δι κ:αl τft μητρί σου Εύνίκ:η, πέπεισμαι δε οτι
κ:αt έν σοί. 6 δι' Τιν αίτίαν άναμιμνf\σκ:ω σε άναζωπυρε"iν το
χάρισμα του θεου, ο έστιν έν σοl. δια της έπιθέσεως των χειρων
μου. 7 ού γαρ εδωκ:εν ήμ'iν ό θεος πνευμα δειλίας άλλα

δυνάμεως κ:αl άγάπης κ:αl. σωφρονισμου. 8 μη ο.Ον έπαι
σχυνθftς το μαρτύριον του κυρίου ήμων μηδε έμε τον δέσμιον
αύτου, άλλα συγκ:ακ:οπάθησον τiρ εύαγyελίφ κ:ατCχ. δύναμιν
θεου, 9c του σώσαντος ήμας κ:αt κ:αλέσαντος κ:λήσει άγίrι-,
ού κ:ατα. τα εργα ήμων άλλα κ:ατα iδίαν πρόθεσιν κ:αl χάριν, τΤ,ν
δοθε'iσαν ήμ'iν έν Χριστiρ Ίησου προ χρόνων αiωνίων, 10 φα
νερωθε"iσαν δε νυν δια της έπιφανείας του σωτηρος ήμων
Χριστου Ίησου, κ:αταργήσαντος μεν τον θάνατον φωτίσαντος
δε ζωΤ,ν κ:αl άφθαρσίαν δια του εύαγyελίου 11 είς ο έτέθην

'3 C: WH 11

b

ΝΟ C: WH '9-10 Tradiιianal material: ΝΑ NBS

3 άπο προγόνων Php 3.5 έv καθαρ~ συνειδήσει Ac 23. Ι; 24.16 5 τfi μητρί σου Εύνί"11
Ac 16.1 6 άναζωπυpείν ... μου 1 Tm4.14 7 ού ... δειλίαςRοΒ.15 8 τψ ... θεουRο 1.16
9 του ... χάριν Eph 2.8-9; Τι 3.5 10 του σωτfιρος ... θάνατον 1 Cor 15.55. 57; He 2.14
ll !Tm2.7

Ι.12-2.6
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έγώ κί)ρυξ και άπόστολος και διδάσκαλος 1 ,

12

δι' ilν αίτίαν

και ταυτα πάσχω· άλλ' ουκ έπαισχύνομαι, οiδα γιΧρ φ πεπί
στευκα και πέπεισμαι οτι δυνατός έστιν Π~ν παραθήκην μου
φυλάξαι είς έκείνην Π~ν ήμέραν. 13 ύποτύπωσιν Εχε ύγιαι

νόντων λόγων ών παρ' έμοί:ι ilκουσας έν πίστει καl άγάπτι τfl έν
Χριστφ Ίησου· 14 τΤ,ν καλΤ,ν παραθήκην φύλαξον διa πνεύ
ματος άγίου του ένοικοί:ιντος έν ήμiν.

15 οtδας τοί:ιτο, οτι άπεστράφησάν με πάντες οί έν τfl Άσίι;ι,
ών έστιν Φύγελος κα1. 'Ερμογένης. 16 δφη Ελεος ό κύριος τφ
Όνησιφόρου οϊκφ, οτι πολλάκις με άνέψυξενd καl τΤ,ν ί:Χλυσίν
μου ουκ έπαισχύνθη,e 17 άλλα γενόμενος έν 'Ρώμτι σπουδαίως

έζήτησέν με καl ε-bρεv-

18 δφη αύτφ ό κύριος εύρε'iν Ελεος

παρa κυρίου έν έκείντι τfl ήμέρι;ι. καl οσα έν 'Εφέσφ διηκόνησεν,
βέλτιον συ γινώσκεις.
Α

2

Good Soldier of Christ J esus

Συ ο-δν, τέκνον μου, ένδυναμου έν τf1 χάριτι τfl έν Χριστφ

a

Ίησοί:ι, 2 κα1.
ilκουσας παρ' έμου δια πολλών μαρτύρων,
ταί:ιτα παράθου πιστο'iς άνθρώποις, οϊτινες ίκανοι εσονται κα1.
έτέρους διδάξαι. 3 συγκακοπάθησον ώς καλος στρατιώτης
Χριστοί:ι Ίησοί:ι. 4 ουδεlς στρατευόμενος έμπλέκεται ταiς
τοί:ι βίου πραγματείαις, ϊνα τφ στρατολογήσαντι άρέστι.
5 έαν δε καl άθλfl τις, ου στεφανοί:ιται έaν μη νομίμως
άθλήστι. 6 τον κοπιώντα γεωργον δε'i πρώτον των καρπ&ν

1 11 {Β} και διδάσκαλος Ν* Α Ι 1175 syr<"'m' //και διδάσκαλος έθνών (see
1 Tm 2.7) Ν 2 (C Ρ 256';• 1422 oιnit καί) D F G Ψ 0750150681 104 263 365
424 436 459 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 Byz
[Κ L] Lect (1921 οnιίt και διδάσκαλος) it"·b·"·'·'·""'"· νg syr"·h.poιm• cop"·"' ann
0

eth geo slav Chrysostom Theodore'"; Ambrosiaster Pelagius //και διάκονος 33
• 16 C: TR GNB REB 11 'ΝΟ C: (GNB) REB

14 τiiv ... φύλαξοv 1 Tm 6.20
Jd 21
2.6 1 Cor9.7. 10

15 άπεστράφησαv ... Άσίι;ι 2 Tm 4.16

18 δφη ... ήμέf!Ι/'
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μεταλαμβάνειν.

2.7-18

7 νόει ο λέγω· δώσει γάρ σοι ό κύριος σύνεσιν

έν πaσιν.

8

Μνημόνευε Ίησούν Χριστον έγηγερμένον έκ νεκρών, έκ

σπέρματος Δαυίδ, κατα το εύαγγέλιόν μου, 9 έν φ κακοπαθώ
μέχρι δεσμών ώς κακούργος, άλλ' ό λόγος τού θεού ού δέδεται·

10 δια τούτο πάντα ύπομένω δια τους έκλεκτούς, 'ίνα κα1. αύτο1.
σωτηρίας τύχωσιν τfις έν Χριστψ 'ΙησοίJ μετιΧ δόξης αίωνίου.
11 πιστος ό λόγος
•εί γιΧρ συναπεθάνομεν, κα1. συζήσομεν·
12 εί ύπομένομεν, κα1. συμβασιλεύσομεν·
εί άρνησόμεθα, κάκεtνος άρνήσεται ήμας
13 εί άπιστούμεν, έκεϊνος πιστος μένει,
άρνήσασθαι γιΧρ έαυτον ού δύναται.
Απ

Approved Workman

14 Ταύτα ύπομίμνnσκε διαμαρτυρόμενος ένώπιον του θεού 1
μη λογομαχεtν, έπ' ούδεν χρήσιμον, έπ1. καταστροφfι των
άκουόντων. 15 σπούδασαν σεαυτον δόκιμον παραστfισαι τψ
θεψ, έργάτην άνεπαίσχυντον' όρθοτομούντα τον λόγον τfις

άληθείας. 16 τιΧς δε βεβήλους κενοφωνίας περϊίστασο· έπ1.
πλε1ον γιΧρ προκόψουσιν άσεβείας 17 κα1. ό λόγος αύτών ώς

γάγγραινα νομi~ν εξει. ά>ν έστιν Ύ μέναιος κα1. Φίλητος,

18 ο'ί-

1 l4{B}θεoiJNCFGI424*4361175191219622200/42215921593

1598 /1441 it"·r., vgm" syr"m'

cop~m'-•0 •' aπn

geo slav Ambrose Pelagius//

κυρίουΑDΨΟ480750150681104256263365424'459124113191573

1739 1852 1881 2127 Βγz [Κ L Ρ] Lect it"·"" νg
Chrysostom Theodore'": Ambrosiaster // Χριστοu 429
'11-13
8

Νοι tr•diιional maιerial:

Ίησοϋν

...

νεκρών

AD

1Cor15.4, 20

Μ

syrrι.h

cop"''"''-""•' Basil

TR WH

έκ σπέρματος Δαυίδ

Ro 1.3 9 Eph 3.1: Php 1.12-14

10 πάντα .. , έκλεκτούς Col 1.24 12 εί άρνησόμεθα ... ήμaς Μι 10.33: Lk 12.9 13 εί ...
μένει Ro 3.3-4 άρνήσασθαι ... δύναταt Νιι 23.19: Τι 1.2 14 μη ... χρήσψον 1 Tm 6.4; Τι 3.9

15 έργάτην άνεπαίσχυντον 1Tm4.6; Tt 2.7-8 16 τi.ις ... περt'ίΌτασο 1Tm4.7 17 'Υμέναιος
ΙΤm 1.20
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τινες περl. τΤ,ν άλήθειαν ήστόχησαν, λέγοντες [τΤ,ν] άνάστασιν2
ilδη γεγονέναι, καl. άνατρέπουσιν τήν τινων πίστιν. 19 ό μέντοι
στερεός θεμέλιος του θεου ίίστηκεν, εχων τΤ,ν σφραγ'iδα ταύτην·
'Έγνω κύριος τους όντας αύτου, καί, Άποστήτω άπό άδικίας
π&ς ό ονομάζων το ονομα κυρίου. 20 Έν μεγάλη δε οίκίςχ ούκ
εστιν μόνον σκεύη χρυσ& καl άργυρ& άλλλ και ξύλινα και
οστράκινα, καl. α μεν είς τιμΤ,ν α δε είς άτιμίαν· 21 έaν οίΊν τις
έκκαθάρn έαυτον άπό τούτων, εσται σκευος είς τιμήν, ήγια
σμένον' εϋχρηστον τψ δεσπότη, είς π&ν εργον άγαθόν ήτοιμα
σμένον. 22 τaς δε νεωτερικaς έπιθυμίας φευγε, δίωκε δε
δικαιοσύνην πίστιν άγάπην είρήνην μετa των έπικαλουμένων
τον κύριον έκ καθαρ&ς καρδίας. 23 τaς δε μωρaς καl άπαι
δεύτους ζητήσεις παραιτου, είδώς οτι γεννώqιν μάχας

24 δουλον δε κυρίου ού δεt: μάχεσθαι άλλ' ilπιον εtναι προς
πάντας, διδακτικόν, άνεξίκακον, 25 έν πραύτητι παιδεύοντα
τους άντιδιατι θεμένους, μ ήποτε δώn αύτο'iς ό θεός μετάνοιαν είς
έπίγνωσιν άληθείας 26 καl. άνανήψωσιν έκ τi]ς του διαβόλου
παγίδας, έζωγρημένοι ύπ' αύτου είς το έκείνου θέλημα.
The

Charaι:ter

of Men

ίn

the Last Days

Τουτο δε γίνωσκε, οτι έν έσχάταις ήμέραις ένστήσονται
2 iiσονται γaρ οί aνθρωποι φίλαυτοι φιλάρ

3

καιροl. χαλεποί·

γυροι άλαζόνες ύπερήφανοι βλάσφημοι, γονευσιν άπειθε'iς,

άχάριστοι άνόσιοι 3 aστοργοι &.σπονδοι διάβολοι άκρατε'iς
άνήμεροι άφιλάγαθοι 4 προδόται προπετεlς τετυφωμένοι, φιλ
ήδονοι μ&λλον η φιλόθεοι, 5 εχοντες μόρφωσιν εύσεβείας τΤ,ν

18 {C} τΤ,ν aνάστασιν Α C D Ψ 075 0150 6 81 104 256 263 365 424 436
459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 Byz [Κ L
Ρ] Lect cop'""' Chrysostom // aνάστασιν Ν F G 048 33 (eth) geo Cyril
2

19 'Έyvω ... αύτοu Nu 16.5: J11 10.14: 1 CorX.3 Άποστήτω ... κυρίου Nu 16.26 21 εiJ.
χρηστον ... ήτοφασμένον 2 Tm 3.17 22 τάς ... rίρήvην 1 Tm 6.11 23 τάς ... παραιτοi\
1 Trn 4.7 24 δοuλον ... μάχεσθαι 1 Tm 3.3; Τι 1.7 25 μrτάνοιαν ... άληθείας 1 Tm 2.4
3.1 έν έσχάταις ήμέραις 1 Τιη 4.1
2·4 Ro 1.29-31 5 i'χοντες μόρφωσιν εύσεβεiα.;
Μι 7.15, 21: Ro 2.20: Τι 1.16

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β

707

3.6-16

δε δύναμιν αυτης ήρνημένοι· και τούτους άποτρέπου. 6 έκ
τούτων γάρ είσιν οί ένδύνοντες είς τας οiκίας καt αίχμαλωτί
ζοντες γυναικάρια σεσωρευμένα άμαρτίαις, άγόμενα έπιθυ
μίαις ποικίλαις, 7 πάντοτε μανθάνοντα καt μηδέποτε είς έπί
γνωσιν άληθείας έλθε'iν δυνάμενα. 8 ον τρόπον δf: Ίάννης κα1.

Ίαμβρf~ς άντέστησαν Μωϋσε'i, οϋτως κα1. σbτοι άνθίστανται τη
άληθείq:, aνθρωποι κατεφθαρμένοι τον νουν, άδόκιμοι περ1. τi~ν
πίστιν. 9 άλλ' ού προκόψουσιν έπl. πλε'iον· ή γαρ aνοια αύτΟ:ιν
εκδηλος εσται πασιν, ώς κα1. ή έκείνων έγένετο.
Last Charge to Timothy

10 Συ δε παρηκολούθησάς μου τη διδασκαλίq:, τη άγωγfι, τη
προθέσει, τη πίστει, τη μακροθυμίq:, τη άγάπn, τη ύπομονη,
11 το'iς διωγμο'iς, το'iς παθήμασιν, οϊά μοι έγένετο έν Άντιοχείq:,
έν Ίκονίφ, έν Λύστροις, οϊους διωγμους ύπήνεγκα καt έκ πάντων
με έρρύσατο ό κύριος. 12 καt πάντες δf: οί θέλοντες εύσεβΟ:ις
ζflν έν Χριστφ Ίησου διωχθήσονται. 13 πονηροt δf: aνθρωποι
και γόητες προκόψουσιν έπt το χε'iρον πλανΟ:ιντες και πλανώ
μενοι.

14 συ δf: μένε έν οlς εμαθες και έπιστώθης, εiδώς παρα
15 και οτι άπο βρέφους [τα] ίερα γράμματα

τίνων' εμαθες,

ο'fδας, τα δυνάμενά σε σοφίσαι εiς σωτηρίαν δια πίστεως της έν
Χριστφ Ίησου.

16

πCiσα γραφη θεόπνευστος κα1. ώφέλιμος

προς διδασκαλίαν, προς έλεγμόν, προς έπανόρθωσιν, προς

'14 {Β} τίνων Ι{ Α C* F G Ρ 33 81 1175 1739 1881 1912 /60 it•d.g.u
Hilary Ambrosiaster //τίνος C 3 D Ψ 075 0150 6 104 256 263 365 424 436
459 1241 1319 1573 1852 1962 2127 2200 Byz [Κ L] Lect ίι"·' νg geo slaν
Chrysostom Theodore'''; Jerome Pelagius Augustine // οmίι είδώς ... Ιίμαθες
/597
6 οί ένδύνοντες ... άμαρτίαις Tt 1. 11 7 είς ... δυνάμενα 2 Tm 2.25 8 Ίάννης ... Μωϋσεί
Εχ 7. 11. 22 aνιJρωποι ... νοiJν 1 Tm 6.5
11 έν Άντιοχείι;τ Ac 13.50 έν Ίκονίιρ Ac 14.5
έν Λύστροις Ac 14.19 έκ ... ό κύριος Ps 34.19

12 Μι 16.24; Jn 15.20; Ac 14.22 14 είδώς
... iίμαιJες 2 Tm 2.2 15 τά δυνάμενα ... 'Ιησου Jn 5.39 16 πάσα γραφ)~ θεόπνευστος
2Pe 1.21 ώφέλιμος προς διδασκαλίαν Ro 15.4
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17 'ίνα aρτιος η ο του θεου

aνθρωπος, προς πaν ί::ργον άγαθον Εξηρτισμένος.

Διαμαρτύρομαι Ενώπιον του θεου καl. Χριστου 'lησου του

4

μέλλοντος κρίνειν ζώντας καl. νεκρούς, καl. τi~ν έπιφάνειαν 1

αuτου καl. Π~ν βασιλείαν αuτου· 2 κήρυξον τον λόγον, ΕΠί
στηθι εuκαίρως άκαίρως, ί::λεγξον, έπιτίμησον, παρακάλεσον, έν
πάσn μακροθυμί~ καt διδαχf\. 3 εσται γiχρ καιρος οτε τfις
ύγιαινούσης διδασκαλίας οuκ άνέξονται άλλΟ. κατα τας iδίας
Επιθυμίας έαυτο1ς Επισωρεύσουσιν διδασκάλους κ:νηθόμενοι
τi~ν άκοi~ν 4 καl. άπο μεν τfις άληθείας τi~ν άκοi~ν άποστρέ
ψουσιν, ΕΠt δε τους μύθους Εκτραπήσονται. 5 συ δε νfιφε έν
πaσιν, κακοπάθησον, ί::ργον ποίησον εύαγγελιστου, τi~ν διακο
νίαν σου πληροφόρησον.
6 'Εγώ γΟ.ρ Τiδη σπένδομαι, κα1. ό καιρος τfις άναλύσεώς μου
έφέστηκεν. 7 τον καλον άγώνα ήγώνισμαι, τον δρόμον τετέ
λεκα, τi~ν πίστιν τετήρηκα· 8 λοιπον άπόκειταί μοι ό τfις
δικαιοσύνης στέφανος, ον άποδώσει μοι ό κύριος έν Εκείνη
τf\ ήμέρ~, ό δίκαιος κριτής, ού μόνον δε Εμο1. άλλα και πίiσιν
"

'

Ι

'\

τοις ηγαπηκοσιν την

'

Ι

'

.-.

επιφανειαν αυτου.

Personal Instructions

9 Σπούδασον Ελθε1ν πρός με ταχέως 10 Δημaς γάρ με
έγκατέλιπεν άγαπήσας τον νυν αίώνα κα1. έπορεύθη είς Θεσ-

1
1 {Β} κα! τήv έπιφάνειαν Ν* Α C D* F G 6 33 424' 1175 1739 it"· b.d. 1·•· 0
vg""·" cop"" Didymus'"b; Ambrosiaster Pelagius Augustine // κατa τήv έπι
φάvειαν Ν 2 D 2 Ψ 075 0150 81 104 256 263 365 424* 436 459 1241
13!91573185218811912196221272200B.vz[KLP]Lectvg1"'"J.cJ(syI'"•)
cop" arm geo slav Basil Chrysostom Seveήan Theodore'"
'

17 προς .. έξηρτισμένος 2 Tm 2.21
4.1 Χριστο\ι ... νεκρούς Ac 10.42; Ro 14.9-10; 1Pe4.5 2 έπίστηθι εύκ:αίρως άκαίρως
Ac 20.20, 31 3 iiσται ... άνέξονται 1 Tm 4.1 4 έπl ... έκτραπήσονται 1 Tm 4.7; ΤΙ 1.14
6 "Εγώ ... σπένδομαι Php 2.17 7 τον καλόν . ήγώνισμαι 1Tm6.12 8 άπόκειται ...•
στέφανος 1Cor9.25; Php3.14; 2Tm2.5; Jas 1.12; 1Pe5.4; Re2.10 10 Δημδ:ς Cο14.Ι4;
Phm 24
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4.11-21

σαλονίκην, Κρήσκης είς Γαλατίαν 2 , Τίτος είς Δαλματίαv11 Λουκfις έστιν μόνος μετ' έμο\ι. Μίiρκον άναλαβών άγε μετιΧ
σεαυτου, εστιν γάρ μοι ε15χρηστος είς διακονίαν. 12 Τύχικον

δε άπέστειλα είς 'Έφεσον. 13 τον φαιλόνην ον άπέλιπον έν
Τ ρφάδι παρα Κάρπφ έρχόμενος φέρε, κα1. τα βιβλία μάλιστα τας
μεμβράνας. 14 Άλέξανδρος ό χαλκεl>ς πολλά μοι κακα ένε
δείξατο· άποδώσει αύτφ ό κύριος κατα τα εργα αύτου· 15 ον
κα1. συ φυλάσσου, λίαν γαρ άντέστη τοις ήμετέροις λόγοις.
16 Έν τfι πρώτη μου άπολογί~ ούδείς μοι παρεγένετο, άλλα
πάντες με έγκατέλιπον· μη αύτοις λογισθείη· 17 ό δε κύριός
μοι παρέστη κα1. ένεδυνάμωσέν με, ϊνα δι' έμου το κήρυγμα
πληροφορηθfι κα1. άκούσωσιν πάντα τα εθνη, κα1. έρρύσθην έκ
στόματος λέοντος. 18 pύσεταί με ό κύριος άπο παντος εργου

πονηρο\ι κα1. σώσει είς τΤ,ν βασιλείαν αύτου τl,ν έπουράνιον· φή
δόξα είς τους αί&νας των αίώνων, άμήν.
Final

Greeιings

19 'Ασπασαι Πρίσκαν κα1. Άκύλαν κα1. τον Όνησιφόρου
οlκον.

20

'Έραστος εμεινεν έν Κορίνθφ, Τρόφιμον δf: άπέλι

πον έν Μιλήτφ άσθενο\ιντα. 21 Σπούδασαν προ χειμ&νος
έλθειν. Άσπάζεταί σε Εϋβουλος κα1. Πούδης κα1. Λίνος κα1.

2
10 {Α} Γαλατίαν ADFGΨ 075 01506 33 256 263 365 4241175 1241
1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200Byz [Κ L Ρ] Lectit"·b.dr•

0

νg' 1

syr'" h cop00p1 eth geo slav Irenaeus1"' Chrysostom Theodore'" Theodoret;
Ambrosiaster Pelagius // Γαλλίαν Κ C 81 104 436 459 1147 1596 vgww."
cop"· bυΡ' Eusebius Epiphanius // Γαλιλαίαν vg 0 " (cop"""'") arrn
10 Τίτος 2 Cor 8.23: Ga 2.3; Τι 1.4 11 Λουκάς Col 4. 14; Phm 24 Μίιρκον Ac 12. 12. 25;
13. 13; 15.37-39; Col 4. \Ο; Phm 24 12 Τύχικον Ac 20.4; Eph 6.21-22; Col 4.7-8 13 Τρφάδι
Ac 20.6 14 Άλέξανδρος 1 Tm 1.20 άποδώσει ... αύτοϋ 2 Sm 3.39; Ps 28.4; 62. 12; Pr 24.12;
Ro 2.6 16 πάντες με έγκατέλιπον 2 Tm 1.15 17 ό δi: ... παρέστη Ac 27 .23 δι • έμοϋ ... t:\!νη
Ac 23. 1 1 έρρύσθην ... λέοντος Ps 22.21; Dn 6.22; 1 Macc 2.60 19 Πρίσκαν ιcαί Άκύλαν
Ac 18.2 τον Όνησιφόρου οίκον 2Tm 1.16-17 20 'Έραστος Ac 19.22; Ro 16.23 Τρόφιμον
Ac 20.4: 21 .29

4.22
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Ό κύριος 3 μετa του

J 22 {Β} κύριος Ν* F G 33 1739 1881 11441 it• copsa //κύριος Ίησο'Uς Α
104 ίt0 νg" Pelagius //κύριος Ίησο'Uς Χριστός Ν 2 C D Ψ 075 Ο 150 6 81 256
263 365 424 436 459 1175 1241 1319 1573 1852 1912 1962 2127 2200 Byz
[Κ L Ρ] Lecι it"· b. '· r vg''· ww syr1'· h copb" arm (eth) geo slav Chrysostom Theodore'"
(Theodoretιem); Ambrosiaster DHH
4
22 {Α} ή χάρις μεθ'ύμ&ν. Ν* Α C FG 6 33 81424' 1739* 1881 1912 it'·•
vgm' cop00m" //ή χάρις μεθ' ύμ&ν. άμήν. Ν2 0 2 Ψ (075 ήμ&ν) 0150 104 256
365 424* 436 459 1175 1241 1319 1573 1739' 1852 1962 2127 2200 Byz [Κ
L Ρ] Lecι (1921 ήμ&ν) it" νg'1 • ww. <'ο syr" cop""P'· rms) (ethPP) (geo) slav (Chrysostom)
(Theodore'") //ή χάρις μετι'ι σοu. άμήν. 263 syr1' cop 00 m' (cop-'"m' aπη'"' omit
άμήv) arm'"' (ethTH) // Ερρωσ' έν εiρήν"!l. άμήν. D* it"·<bι.o (vgm') (Ambrosiaster) // omit cop"""'

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
Salutation

1

Παύλος δούλος θεοί>, άπόστολος δΕ: Ίησοί> Χριστοί> κατa

πίστιν έκλεκτών θεοί> και έπίγνωσιν άληθείας της κατ, εύσέ

βειαν 2 έπ' έλπίδι ζωf~ς αίωνίου, Τιν έπηγγείλατο ό άψευδης
θεος προ χρόνων αίωνίων, 3 έφανέρωσεν δε καιρο'iς ίδίοις τον
λόγον αύτοί> έν κηρύγματι, ο έπιστεύθην έγώ κατ' έπιταΥ"1ν του
σωτilρος ήμων θεοί>, 4 Τίτφ γνησίφ τέκνφ κατa κοινην πίστιν,
χάρις κα\ είρήνη 1 άπο θεοί> πατρος καl Χριστοί> Ίησοί> του
σωτilρος ήμών.
Titus' Work in Crete

5 Τούτου χάριν άπέλιπόν σε έν Κρήηι 'ίνα τa λείποντα
έπιδιορθώστι και καταστήστις κατa πόλιν πρεσβυτέρους, ώς έγώ
σοι διεταξάμην, 6 εϊ τίς έστιν άνέγκλητος, μιίiς γυναικος
άνήρ, τέκνα Εχων πιστά, μη έν κατηγορίςι άσωτίας η άνυπότα
κτα. 7 δει γaρ τον έπίσκοπον άνέγκλητον εiναι ώς θεοί>
οίκονόμον, μη αύθάδη, μη όργίλον, μη πάροινον, μη πλήκτην,
μη αίσχροκερδf~, 8 άλλα φιλόξενον φιλάγαθον σώφρονα δί
καιον οσιον έγκρατf~, 9 άντεχόμενον του κατa την διδαχην

πιστοί> λόγου, 'ίνα δυνατος Ti καl παρακαλε1ν έν ή1 διδασκαλίςι
τfι ύγιαινούση και τους άντιλέγοντας έλέγχειν.

1
4 {Α} χάρις κα! είρήνη Κ C* D F G Ρ Ψ 088 (33 χάρις ύμίν καί) 256 263
3651175 (1739 1881188311156/1443 omit καί) 2127 it"·b.d.f.g.o νg (νg"'")
syr" cop<"'>·"" arm (eth) geo 1 Chrysostom Theodore 1"; Ambrosiaster Jerome 11
χάρις, iίλεος, είρήνη Α C 2 075 0150 6 81 104 424 436 459 1241 1319 1573
] 852 1962 2200 Byz [Κ L] Lect (1422 είρήνη κα! iίλεος) cop"°"'' (syr") (geo 2 )
slav Oήgen'"

Eph 1.9-10 κηρύγματι ... θεοί> lTm 1.1. 11 τού σωτf\ρος
4 Τίτφ 2 Cor 8.23; Ga 2.3; 2 Tm 4. 10 γνησίφ ... πίστιν 1 Tm 1.2
6-9 1 Tm 3.2-7; 2 Tm 2.24-26 9 ήΊ διδασκαλίςι τ~ ύγιαινούσπ 1 Tm 1.10; 2 Tm 4.3; Tt 2. 1

3

έφανέρωσεν

...

κηρύγματι

ήμωv θεοί> Tt 2.10; 3.4

Ι.ιυ--2.6
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10 Είσ1.ν γaρ πολλο\ [κα1.] 2 άνυπότακτοι, ματαιολόγοι κα1.
φρεναπάται, μάλιστα οί έκ τfjς περιτομης, 11 οϋς δε'i έπι
στομίζειν, ο'ίτινες ολους οϊκους άνατρέπουσιν διδάσκοντες &
μη δε'i αίσχρου κέρδους χάριν.

12 εiπέν τις έξ αύτών ϊδιος

αύτών προφήτης,

Κρilτες άει ψευσται, κακa θηρία, γαστέρες άργαί. 13 ή
μαρτυρία αϋτη έστιν άληθής. δι' fιν αίτίαν Ελεγχε αύτους
άποτόμως, 'ίνα ύγιαίνωσιν έν τfl πίστει, 14 μη προσέχοντες
Ίουδαϊκο'iς μύθοις και έντολα'iς άνθρώπων άποστρεφομένων
τΊ,ν άλήθειαν. 15 πάντα καθαρa το'iς καθαρο'iς το'iς δε με
μιαμμένοις και άπίστοις ούδεν καθαρόν' άλλα μεμίανται αύτών
και ό νους και ή συνείδησις. 16 θεον όμολογουσιν είδέναι,
το'iς δε εργοις άρνουνται, βδελυκτοι οντες κα1. άπειθε'iς και προς
πaν Εργον άγαθον άδόκιμοι.
The Teaching of Sound Doctrine

Συ δε λάλει & πρέπει τfl ύγιαινούσn διδασκαλί~. 2 πρε

2

σβύτας νηφαλίους εtναι, σεμνούς, σώφρονας, ύγιαίνοντας τf1
πίστει, τf1 άγάπn, τf1 ύπομονfl· 3 πρεσβύτιδας ώσαύτως έν
καταστήματι ίεροπρεπε'iς, μη διαβόλους μη οϊνφ πολλφ δεδου
λωμένας, καλοδιδασκάλους, 4 'ίνα σωφρονίζωσιν τaς νέας

φιλάνδρους εiναι, φιλοτέκνους 5 σώφρονας άγvaς οίκουργοος
άγαθάς, ύποτασσομένας το'iς ίδίοις άνδράσιν, 'ίνα μη ό λόγος
του θεου βλασφημηται. 6 τους νεωτέρους ώσαύτως παρακάλει

10 {C} πολλοί καί Ο F G Ι Ψ 6 424* 1241 1319 1573 1739 1852 1881
κα! πολλοί) ίtb.d.f.,.o νg Chrysostom; Hilary Ambrosiaster
Lucifer Jerome Speculum //πολλοί ΝΑ C Ρ 075 088 0150 33 81 104 256 263
365 424' 436 459 1962 2127 2200 160 / 596 ίι~ vgm~ syr1"" cop'""" aπn eth geo
slav Theodore'" TheαJoret 1 'm; Pelagius Augustine
2

Byz [Κ L] Lect (Ι 883

11 ολους οϊιωυς άνατρέnουσιν 2Tm 3.6 αίσχροίι κέρδους χάριν Jn 10.12; 1Pe5.2
12 Κρfiτες . . . άργαi Epimenides, de Oraculis 13 iίλεγχε αύτοi>ς άποτόμως 2 Tm 4.2
14 μή ... μύθοις 1 Tm 1.4; 4. 7 15 πάντα ... καθαροίς Μι 15.11; Ro 14.20 16 θεόν ...
άρνοίινται 1 Jn 1.6; 2.4
2.l 2Tml.13 τji ύγια1νούση δ1δασκαλi~ 1Tml.IO; 2Tm4.3; Ttl.9 31Tm3.ll
5 ύnοτασσομένας ... άνδράσιν Eph 5.22
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2.7-3.2

σωφρονείν• 7 περι πάντα,b σεαυτον παρεχόμενος τύπον καλων
εργων,c έν τn διδασκαλί~d άφθορίαν, σεμνότητα, 8 λόγον ύγιη
άκατάγνωστον, 'ίνα ό έξ έναντίας έντραπn μηδΕν Εχων λέγειν
περ\. ήμ&ν φαυλον. 9 δούλους iδίοις δεσπόταις ύποτάσσεσθαι<

έν πaσιν/ εύαρέστους εiναι, μη άντιλέγοντας, 10 μη νοσφι
ζομένους, άλλά πaσαν πίστιν ένδεικνυμένους άγαθήν, 'ίνα την
διδασκαλίαν την του σωτflρος ήμων θεου κοσμωσιν έν πaσιν.
11 Έπεφάνη γάρ ή χάρις του θεου σωτήριος πaσιν άνθρώποις
12 παιδεύουσα ήμaς, 'ίνα άρνησάμενοι την άσέβειαν κα\. τάς
κοσμικάς έπιθυμίας σωφρόνως κα\. δικαίως κα\. εύσεβ<Ος ζήσω

μεν έν τφ νυν αί&νι, 13 προσδεχόμενοι την μακαρίαν έλπίδα
καl. έπιφάνειαν της δόξης του μεγάλου θεου~ και σωτflρος ήμων
Ίησου Χριστου, 14 ος εδωκεν έαυτον ύπερ ήμων, 'ίνα λυτρώ
σηται ήμaς άπο πάσης άνομίας κα\. καθαρίση έαυτφ λαον
περιούσιον, ζηλωτην καλ&ν εργων. 15 Ταυτα λάλει και πα
ρακάλει και ελεγχε μετά πάσης έπιταγflς μηδείς σου περιφρο'
νειτω.
Maintain

3

Ύπομίμνησκε αύτο-Uς

Gooιl

άρχαίς 1

Deeds

έξουσίαις ύποτάσσεσθαι,

πειθαρχείν, προς παν Εργον άγαθον έτοίμους εtναι, 2 μηδένα
βλασφημείν, άμάχους εiναι, έπιεικείς, πaσαν ένδεικνυμένους

'1 {Β} άρχαi:ς ΝΑ C D* F G Ψ 0150 0205 33 104 424 459 1739 1881
1883 it"" Lucifer // άρχαlς καί 0 2 075 81 256 (263) 365 436 1241 1319 1573
1852 2127 2200 Byz [Κ L Ρ] Leι·ι it"' ' '· vg syr<' h. "'' cop"'· ~, ann eth geo slav
0

"6 C: AD TR WH GNB NIV NRSν BJ"" ΒΤΙ DHH NBS"" TOBm' h 7 ΝΟ C: AD TR WH
GNB Νιν NRSV BJm' ΒΤΙ DHH NBS"'' ΤΟΒ··· 11 'ΝΟ C: WHm• 11 d C: WH"'• '9 C: AD
ΝΑ'"' TR GNB NRSV EU 11 r ΝΟ C: AD NAm' TR GNB NRSV EU '13 C: GNB"'• NRSV"''
REBm, NBSmg
7 σεαυτόν ... eργων
ύποτάσσεσθαι Eph 6.5;

1Tm4.12; \Pe5.3 8 ό έξ ... φαϋλον 1Pe2.15 9 δούλους ...
1Tm6.1; 1Pe2.18
10 τοϋ σωτi;ρος ήμών θεοϋ Τι 1.3; 3.4
12 άρνησάμενοι ... έπιθυμίας 1Jn2.16 σωφρόνως ... αίώνι Eph 1.4 13 1Cor1.7; Php 3.20
14 ος i'δωκεν έαυτόν ύπ[ρ ήμών Ga 1.4; 2.20: 1 Tm 2.6 λυτρώσηται ... άνομiας Ps 130.8
καθαρίσn ... περιούσιον Εχ 19.5; Dt 4.20; 7.6: 14.2: Eze 37.23; 1Pe2.9 ζηλωτf~v καλών
i'ργωv Eph 2. ΙΟ; 1 Pe 3.13 15 μηδείς σου περιφρονεί τω 1 Tm 4.12
3.1 Ύπομίμvnσκε ... ύποτάσσεσθαι Ro 13.1; 1 Pe2.13
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πραiJτητα προς πάντας άνθρώπους. 3 -;-Η μεν γάρ ποτε καl ήμεiς
άνόητοι, άπειθε"iς, πλανώμενοι, δουλεύοντες έπιθυμίαις καl
ήδονα"iς ποικίλαις, έν κακίι;ι καl φθόνφ διάγοντες, στυγητοί,
μισοί~ντες ιiλλήλους. 4· οτε δε ή χρηστότης καl ή φιλανθρωπία
έπεφάνη του σωτήρας ήμ&ν θεοί~,

5 ούκ έξ Εργων τ&ν έv
δικαιοσύνη α έποιήσαμεν ήμε"iς άλλi:ι. κατα το αύτου ελεος
εσωσεν ήμας δια λουτρού παλιγγενεσίας καt άνακαινώσεως
πνεύματος άγίου, 6 oi> έξέχεεν έφ' ήμaς πλουσίως δια Ίησοί~
Χριστοί~ του σωτήρας ήμ&ν, 7 ϊνα δικαιωθέντες τn έκείνου
χάριτι κληρονόμοι γενηθ&μεν κατ' έλπίδα ζωής αίωνίου.b
8 Πιστος ό λόγοςc κα1. περl τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοί~

σθαι, 'ίνα φροντίζωσιν καλών Εργων προ"ίστασθαι οί πεπιστευ
κότες θεφ· ταί~τά έστιν καλι'χ καl ώφέλιμα το"iς άνθρώποις.

9 μωρι'χς δε ζητήσεις καl γενεαλογίας κα1. ερεις κα1. μάχας
νομικας περϊίστασο· εiσlν γαρ άνωφελε'iς κα1. μάταιοι.

10 αί

ρετικον aνθρωπον μετι'χ μίαν καl δευτέραν νουθεσίαν παραιτου,
11 είδrος οτι έξέστραπται ό τοιούτος καt άμαρτάνει ων αύτο'

κατακριτος.

Pcrsonal lnstructions and Greetings

12 'Όταν πέμψω Άρτεμiiν προς σε η Τύχικον, σπούδασαν
έλθε'iv πρός με είς Νικόπολιν, έκε'i γαρ κέκρικα παραχειμάσαι.

13 Ζηνaν τον νομικον καl Άπολλ&ν σπουδαίως πρόπεμψον, 'ίνα
μηδεν αύτο'iς λείπn. 14 μανθανέτωσαν δε καl. οί ήμέτεροι

Basil Chιγsostoιη John-Damascus; Aιηbrosiaster Jerome Pelagius Augustine

Speculum

'8

'4-7 Traιlitional material: ΝΑ REB NBS
Ρ: GNB NRSV REB LB
7

0

7 ΝΟ Ρ: ADTR WH GNB NIV NRSV REB LB

3 Ημεν ... άνόητοι 1Cor6.11: Eph 2.2: 5.8 4 τοίι σωτijρος ήμοον θεοίι Τι 1.3; 2.10 5 ού~
ήμίiς Eph 2.8-9: 2 Tm 1.9 διά λουτpοίι παλιγγενεσίας Eph 5.26 άνακαινώσεως πνεύματος
άγίου Jn 3.5
6 JI 2.28 7 δικαιωθέντες
χάριτι Ro 3.24
9 2Tm 2.14. 16. 2J
10 Μι 18.15-17
ll έξέστραπται
άμαρτάνει 1 Tm 6.4-5
12 Τύχικον Ac 20.4;
ΕρΙ16.21-22: Col4.7-8: 2Τιn4.12 l3 Άπολλο)V Ac 18.24: 1Cor3.5-6: 16.12 14 μανθα
νέτωσαν ... χρε.ίας Eph 4.28: Τι 2.14
...
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3.15

καλών εργων προ·ιστασθαι εiς τaς άναγκαίας χρείας, 'ίνα μη
ώσιν aκαρποι.

15 Άσπάζονταί σε οί μετ' έμοu πάντες. Άσπασαι
φιλοuντας ήμ&.ς έν πίστει. ή χάρις μετa πάντων

'

τους

ύμών. 2

2 15 {Α} μετά πάντων ύμίi:ιν. i}_) 6 Ιvid Ν* Α C 048 256 1739 1881 cop"'m" οοΡ'
ann'"' Greek mss•κ«nl•romc //μετά πάντων ύμίi:ιν. άμήν. Ν 2 Η Ψ 075 0150 104
263 365 424 436 459 1241 (1319 ήμίi:ιν) 1573 1852 2127 2200 Βγz [Κ L Ρ]
Lect (/ 680 1 1156 112 ήμίi:ιν; / 1156 112 μεθ' ήμίi:ιν) syrP· h cop"'P' anηm' eth geo slaν
Chrysostom Theodore''' 11 του κυρίου μετά πάντων ύμίi:ιν. D* (D 2 add άμήν)
iι•·· vgm,,;.Ιm») //του θεου μετά πάντων ύμίi:ιv. άμήν. F G it"-'·g νg (νg"'")
(Ambrosiaster) (Pelagius) //του θεου μετά πάντων τίi:ιν άγίων. ίt 0 (νg'"') //
μετά του πνεύματός σου. (see 2 Tm 4.22) 33 //μετά πάντων ύμίi:ιv καί μετά

του πνεύματός σου.

81

ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
Salutation

1

Παuλος δέσμιος Χριστου Ίησου καl. Τιμόθεος ό άδελφος

Φιλήμονι τφ άγαπητψ καl. συνεργψ ήμΟ:ιν

2 καl. Άπφίq. ή1

άδελφf1 1 καl. Άρχίππφ τφ συστρατιώτn ήμό':ιν καl. τf1 κατ' οtκόν
σου έκκλησίq., 3 χάρις ύμ'iν κα1. είρήνη άπο θεου πατρος ήμΟ:ιν
καl. κυρίου Ίησου Χριστου.
Philemon's Love and Faith

4 Ε ύχαριστό':ι τφ θεψ μου πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος έπ1.
των προσευχών μου, 5 άκούων σου τf~ν άγάπην καl. τf~ν πίστιν,
\lν εχεις προς τον κύριον Ίησοuν κα1. είς πάντας τους άγίους,
6 οπως ή κοινωνία της πίστεώς σου ένεργf~ς γένηται έν έπιγνώσει
παντος άγαθοu του έν ήμ'iν 2 είς Χριστόν. 7 χαραν γαρ πολλf~ν
Εσχον και παράκλησιν έπ1. τn άγάπn σου, οτι τα σπλάγχνα τών
άγίων άναπέπαυται δια σου, άδελφέ.
Paul Pleads for Onesimus

8 Διο πολλf~ν έν Χριστψ παρρησίαν εχων έπιτάσσειν σοι το
άν11κον 9 δια τf~ν άγάπην μiiλλον παρακαλώ, τοιουτος ων ώς
Παυλος πρεσβύτης νυν\ δε κα1. δέσμιος Χριστο\:ι Ίησου·
D* F G 1Ρ048 33 81 /04 459 1739 1881 itb.r.g.•
cop"
aπn (eth) geo' Jerome Pelagius // τfι άγαπητfi D 2 Ψ 075 0150
256 263 365 424 1241 1319 1573 1852 2200 Byz [Κ L] Lect (l 170 τι$
άγαπητιj) [ sίι'}) νg'"' (syr') cop"""' Chrysostom Theodore 1" // τfι άδελφfi τfι
άγαπητfι 629 it"·b νg'' syr" geo 2 (slav) Ambrosiaster
2
6 {Β} έν ήμ!ν Α C D Ψ 048"" 0150 81 424 436 1241 1319 1852 2200
Βγz [Κ L] Lecι it"· 0 νg'' syr"m' geo Chrysostom''"' Theodore'"; Ambrosiaster
Jerome Pelagius // έν ύμ'iν 'J) 61 Κ F G Ρ 075 33 /04 256 263 365 459 1573
1739 1881 1590 Ι 593 Ι 680 1895 l 1159 it"· h. ι, νg<' "" syr"· h cop"' "" aπn s1aν
Chrysostom"'m // οmίι 629 νg'"" (eth)
'2

νg""· ''

{Α} τfι άδελφfi ΝΑ
1
""""

1 δέσμιος ΧριστοiJ 'lησoiJ Eph 3.1: 4. 1; Php 1. 7. 13: Phm 9 2 Άρχίππφ Col 4.17 3 Ro Ι .7;
1.3: Php 1.2 4 Ro 1.8-9 6 ή κοινωνία ... έπιγvώσει Php 1.9: Col 1.9 7 χαρaν ... σοu
2Cor7.4 9 δέσμιος Χριστοί> Ίησου Eph3.I: 4.1: Php 1.7. 13: Phm 1

G~
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10 παρακαλω σε περι τού έμού τέκνου, ον εγεννησα έν τοίς
δεσμοίς, Όνήσιμον, 11 τόν ποτέ σοι aχρηστον νυνι δε [και] σοι
και έμοι ε-Uχρηστον, 12 ον άνέπεμψά σοι, αύτόν, τούτ' εστιν τα
έμα σπλάγχνα· 3 13 ον έγrο έβουλόμην προς έμαυτον κατέχειν,
'ίνα ύπερ σού μοι διακονΊl έν τοίς δεσμοίς τού εύαγγελίου,
14 χωρις δε της σης γνώμης ούδεν ήθέλησα ποι'ίlσαι, 'ίνα μη ώς

κατα άνάγκην το άγαθόν σου η άλλα κατα έκούσιον.

15 τάχα

γαρ δια τούτο έχωρίσθη προς rοραν, ϊνα αίώνιον αύτον άπέχnς,
16 ούκέτι ώς δούλον άλλ' ύπερ δούλον, άδελφον άγαπητόν,
μάλιστα έμοί, πόσφ δε μ&λλον σοι και έν σαρκι και έν κυρίφ.
17 Εί ol'Jν με εχεις κοινωνόν, προσλαβού αύτον ώς έμέ.
18 εί δέ τι ήδίτησέν σε η όφείλει, τούτο έμοι έλλόγα.
19 έγrο Παύλος εγραψα τη έμil χειρί, έγrο άποτίσω· ϊνα μη λέγω
σοι οτι και σεαυτόν μοι προσοφείλεις. 20 ναι άδελφέ, έγώ σου
όναίμην έν κυρίφ- άνάπαυσόν μου τα σπλάγχνα έν Χριστφ.
21 Πεποιθώς τη ύπακοΊΊ σου εγραψά σοι, είδrος οτι και ύπερ α
λέγω ποιήσεις. 22 ίiμα δε και έτοίμαζέ μοι ξενίαv- έλπίζω γαρ
οτι δια τών προσευχών ύμών χαρισθήσομαι ύμίν.
Final Greetings

23 Άσπάζεταί σε Έπαφρ<Χς ό συναιχμάλωτός μου έν Χριστφ
'Ιησού, 24 Μ<Χρκος, Άρίσταρχος, Δημ<Χς, Λουκ<Χς, οί συνεργοί
3
12 {Β} άνέπεμψά σοι, αύτόν, τοί>τ' ίίστιν τα έμα σπλάyχ.να· Ν* Α 33 //
άvέπεμψά σοι, αύτόν, τοί\τ' ίίστιν τα έμα σπλάyχ.να, προσλαβου· C* 11
άνέπεμψα, συ δf: αύτόν, τοί>τ' ίίστιν τά έμά σπλάyχ.να· F G 11 άνέπεμψα,
συ δf: αύτόν, τουτ· eστιν τα έμα σπλάyχ.να, προσλαβοίJ· Ν 2 (0 2 104 459 1573
1881 eπεμψα) (Ψ σο! δέ) 075 0150 81 (256 263 365 προσλαβου after δέ) 424
436 1241 1319 1739 1852 2200 Byz [Κ L Ρ] Lect (1921 άπέπεμψα) it' vgww."
sy~hJ. Ιp•ΙJ slaν Chrysostomm" Theodore"'; (Ambrosiaster) Pelagius // ίίπεμψά σοι,
συ δf: αύτόν, τοί\τ' eστιν τα έμα σπλάyχ.να, προσλαβου· (C 2 άνέπεμψα) D*

(048 προσλαβοί> after αύτόν) it"· ίbJ
(Chrysostom); (Jerome)

d. " 1 "

vgm"·

ί<ΙΙ

(syrP) (cop"'· "") (arm) (geo)

10 τοίJ έμοίJ τέκνου 1Cor4.15; Go 4.19 Όνήσψυν Col 4.9 13 ύπi:p ... διακοvjl Php 2.30
14 μή ... έκούσιον 2 Cor 9.7: 1 Pe 5.2 16 ούκέτι ... άγαπητόν 1 Tm 6.2 19 έγώ ... χειρί
Ga6.IJ;2Th3.17 23ΈπαφpίiςCοΙ1.7:4.12 24ΜίipκοςΑc12.12.25; 13.13; 15.37-39;
Cο14.ΙΟ; 2Tm4.\\ Άpίσταpχος Ac 19.29: 27.2; Co\4.10 Δημίiς Col4.14; 2Tm4.10
Λουκiiς Col 4.14; 2 Tm 4.11
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Ή χάρις του κυρίου 4 Ίησου Χριστου μετa του πνεύ

ματος ύμ&ν. 5

4
25 {Β} ιruρίου Ν Ρ 075 33 81 104 256 365 459 1739 1881 it" νg"'" syr"· pa1
Jerome //κυρίου ήμ&ν Α C D Ψ 0150 6 424 1241 1319 1573 1852 2200 Byz
[Κ L] Lect it"·d.f. vg syι<' cop"'·"" ann eth geo2 slav Chrysostom Theodore'~;
Ambrosiaster
5 25 { Α} ύμ&ν. ~ 87 Α D* 048v;d 6 33 81 424' 1739* 1881 it" vgm" cop"'· bo"'"
annm• Ambrosiaster Jerome // ύμ&ν. άμήν. Ν C D2 Ψ 075 0150 104 256 365
424* 459 1241 1319' (1319* omit ύμ&ν) 1573 1739' 1852 2200 Byz [Κ L Ρ]
Lect (1680 ήμmν) it"'· •. '· 0 vg syι<'· •· .., cop"" annm' eth geo 2 slav Chrysostom
Theodore'"' //σου. άμήν. vgm'
0

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
God Has Spoken by His Son

1

Πολυμερως κα\. πολυτρόπως πάλαι ό θεος λαλήσας το'iς

πατράσιν έν το'iς προφήταις 2 έπ, έσχάτου των ήμερων τούτων

έλάλησεν ήμ'iν έν υίφ, ον εθηκεν κληρονόμον πάντων, δι'

ot κα\.

έποίησεν τους αίωνας 3 ος ων απαύγασμα της δόξης και
χαρακτfιρ τfις ύποστάσεως α\ιτου, φέρων τε τα πάντα τφ pήματι
της δυνάμεως α\ιτου, καθαρισμον 1 των άμαρτιων ποιησάμενος
έκάθισεν έν δεξιί;t της μεγαλωσύνης έν ύψηλο'iς, 4 τοσούτφ
κρείττων γενόμενος των άγγέλων οσφ διαφορώτερον παρ, αυ
τοi.>ς κεκληρονόμηκεν ονομα.
The Son Superior

το

Angels

5 Τίνι γaρ εtπέν ποτε των άγγέλων,
Υίός μου εΙ σύ,
έγώ σήμερον γεγέννηκά σε;
και πάλιν,

'Εγώ εσομαι αύτφ είς πατέρα,
καl αύτος εσται μοι είς υίόν;
6 οταν δε πάλιν είσαγάγn τον πρωτότοκον είς τfιν οίκουμένην,
λέγει,

και προσκυνησάτωσαν αύτφ πάντες άγγελοι 1'εου.
3 {Β} τijς δυνάμεως αύτοίJ, καθαρισμόν ΝΑ 8 Η* Ρ Ψ 075 0150 33 81
νg syr"" 1 aπn geo 1 Didymus•"• Cyήl John-Damascus"'" // τflς δυνάμεως, δι' έαυτοίJ καθαρισμόν (1}) 46 αύτοίJ) 0243 6 424' 1739
1881 * 11 τflς δυνάμεως αύτοίJ, δι' έαυτοίJ (or αύτοίJ or αύτοίJ) καθαρισμόν D
1

436 1175 1962 2464 it'·'

Η' 104 256 263 365 424* 459 1241 1319 1573 1852 1881' 1912 2127 2200
Byz [Κ L] Lect it"'·"·' 0 "'•·• νg"'' syr•ι. • cορ~·""· ''' (eth) geo 2 slaν Chrysostom JohnDamascus; Augustine Vaήmadum

2 ον ... πάντων Ps 2.8; Mt 21.38 δι .... αίwνας Jn 1.3; Col 1.16 3 χαρακτf~ρ ... αύτοί>
2 Cor 4.4; Col 1.15 έκάί!ισεν ... ύψηλο\ς Ps 1 ΙΟ.1; Μι 22.44; Mk 16.19; Ac 2.34; Eph 1.20;
He8.1; ΙΟ.12; 12.2 4 διαφορώτερον ... ϋνομα Eph 1.21; Php2.9 5 Υίός ... σε Ps2.7
(Acl3.33; He5.5) 'Εγώ ... υίόν 2Sm7.14; 1Chrl7.13 6 Καί ... ί!εοί> Dt32.43 LXX

(Ps 97.7)
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7 κα1. προς μεν το\Jς άγγέλους λέγει,
Ό ποιων τους άγγέλους αύτου πνεύματα
καl. τους λειτουργους αύτου πυρος φλόγα,

8 προς δε τον υίόν'
Ό -θρόνος σου ό 1'εος είς τον αίωνα του αίωνος,
καl. ή pάβδος τίjς εύ1'ύτητος pάβδος της βασιλείας
σου 2 •

ήγάπησας δικαιοσύνην καl. έμίσησας άνομίαν·
διa τοί\το Εχρισέν σε" ό 1'εοςb ό -θεός σουc
iλαιον άγαλλιάσεως παρa τους μετόχους σου.
10 καί,

9

Συ κατ' άρχάς, κύριε, τfιν γην έ1'εμελίωσας,

11
12

καl. εργα των χειρίί)ν σού είσιν οί ούρανοί•
αύτοl. άπολο\Jνται, συ δF. διαμένεις,
καl. πάντες ώς ίμάτιον παλαιω-θήσονται,
καl. ώσεl. περιβόλαιον έλίξεις 3 αύτούς,
ώς ίμάτιον καl.4 άλλαγήσονται·

2 8 {Β} σου (see

Ps 45.7) Α D Ψ 075 0150 0243 6 33 81 \04 256 263 365
424 436 459 1175 1241 1319 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464
Byz [Κ L Ρ] Lect it'" b. ωmp. ' · " ' νg syr"· h. "'''"' cop"· "°· ,.,, arm eth geo s\aν GregoryNyssa Chrysostom Cyril Theodoret; Jerome // αύτοϋ 'J)46 Ν Β REB EU BJ 11
omit 1573 syr"' 1m'
3
12 {Α} έλίξεις (or είλίξεις) 1})46 Ν 2 Α Β D 2 Ψ 075 0150 0243 6 33 81 104
256 263 365 424 436 459 1 175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962
2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect it" b.> νg'' syr"· h. ,,, arm eth geo s\aν
Chrysostom Cyril // άλλάξεις (.see Ps ΙΟΙ.27 LXX) Ν* D* it<omp.d.• vg-1.ww Athanasius
4
12 {Β} ώς ίμάτιον καί 1})46 Ν Α Β (D* οnιίt καί) 1739 (it') νg'"" (syr"""")
cop'" arm // καί (Δ·ee Ps ΙΟΙ.27 ιχχ) 0 2 Ψ 075 0150 0243 6 33 81 \04 256
263 365 424 436 459 1175 1241 1319 1573 1852 1881 1912 1962 2127
'9 C: AD Μ REB ευ LB BJ NBS ΤΟΒ DHH"' 11 b C: AD Μ TR WH GNB NIV NRSV
REB EU LB BJ NBS ΤΟΒ ΒΤΙ BTI"'' DHH DHHm< 11 'C: TR WH GNB NIV NRSV REBmi
DHH ΒΤΙ BTI""

7 Ό ποιών ... φλόγα Ps 104.4
Ps 102.25-27

έκλι:ίψουσιν

8-9 Ό θρύνος ... μετόχους σου Ps 45.6-7

10-12 Σi> ...
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1.13-2.Β

συ δε ό αύτος εt

13

καi τα ετη σου ούκ έκ.λείψουσιν.
προς τίνα δε των άnέλων εϊρηκέν ποτε,
Κά1'ου έκ δεξιων μου,

εως αν 1'ω τους έχ1'ρούς σου ύποπόδιον των ποδων
σου;

ούχι πάντες είσlν λειτουργικa πνεύματα είς διακονίαν
άποστελλόμενα διa τους μέλλοντας κληρονομε'iν σωτηρίαν;

14

The Great Salvation

2

Διa τουτο δε'i περισσοτέρως προσέχειν ήμaς το'iς άκουσθεi

σιν, μήποτε παραρυ&μεν. 2 εί γaρ ό δι' άnέλων λαληθε1ς
λόγος έγένετο βέβαιος και πaσα παράβασις και παρακοΤ~ ελαβεν
ίίνδικον μισθαποδοσίαν, 3 πώς ήμε'iς έκφευξόμεθα τηλικαύτης
άμελήσαντες σωτηρίας, Τ]τις άρχην λαβουσα λαλεiσθαι διa του
κυρίου ύπο τ&ν άκουσάντων είς ήμaς έβεβαιώθη, 4 συνεπι
μαρτυρουντος του θεου σημείοις τε καt τέρασιν και ποικίλαις
δυνάμεσιν και πνεύματος άγίου μερισμο'iς κατa τΤ~ν αύτου
θέλησιν;
The Pioneer ot' Sal vation

5 Ού γaρ άnέλοις ύπέταξεν τΤ~ν οίκουμένην τΤ~ν μέλλουσαν,
περt ftς λαλουμεν. 6 διεμαρτύρατο δέ πού τις λέγων,
Τί έστιν άν1'ρωπος οτι μιμν{ισκη αύτοίJ,

7
8

η υίος άν1'ρώπου οτι έπισκέπτη αύτόν;
ήλάττωσας αύτον βραχύ τι παρ' άγγέλους,
δόξη Καl τιμft έστεψάνωσας αύτόν 1 ,
πάντα ύπέταξας ύποκάτω των ποδων αύτου.

2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect it'"· b. comp. '·' νg syrM h. (poιm<J cop"·"" eth geo slav
Athanasius Chrysostom Cyril
' 7 {Β} α\ιτόν Ί.i' 6 Β D' 075 424* 1175 1241 (1319 α\ιτούς) 1852 2200 Byz
13 Κάθου ... ποδί11ν σου Ps 1ΙΟ.1 14 εiς ... σωτηρίαν Ps 34.7; 91.11
2.2 ό δι' ... λόγος Ac 7.38. 53; Ga 3. 19 3 π&ς ... σωτηρίας He 10.29; 12.25 4 πνεύματος
θέλησιν 1 Cor 12.4, 11
6-8 Τί . . . αύτοiJ Ps 8.5-7 LXX 8 πάντα
άνυπότακτον
1Cor 15.27

2.9-1~
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έν τψ γαρ ύποτάξαι [αύτψ] 2 τα πάντα ούδεν άφηκεν αύτφ

Ο:vυπότακτοv. νυν δΕ οϋπω ορωμεν αυτφ τα πάντα ύποτετα
γμένα· 9 τον δε βραχύ τι παρ' άγγέλους ~Ίλαττωμένον βλέπο
μεν Ίησουν δια το πάθημα του θανάτου δόξn κα1. τιμ!l έστε
φανωμένον, οπως χάριτι θεου 3 ύπερ παντος γεύσηται θανάτου.
10 'Έπρεπεν γαρ αύτφ, δι' ον τα πάντα κα1. δι' o-b τα πάντα,
πολλο-Uς υίο-Uς είς δόξαν άγαγόντα τον άρχηγον της σωτηρίας
αύτ&ν δια παθημάτων τελει&σαι. 11 ο τε γαρ άγιάζων και οί
άγιαζόμενοι έξ έ.vος πάντες δι' ΤΊν αiτίαν ούκ έπαισχύνεται
άδελφο\Jς αύτο-Uς καλεl:ν 12 λέγων,
Άπαγγελrο το ονομάσου τοί'ς άδελφοί'ς μου,
Εν μέσφ έκκλησίας ύμνήσω σε,
13 κα1. πάλιν,

ΈγιΟ εσομαι πεποι1'mς έπ' αύτφ,
καl πάλιν,
Ίδο\J έγιΟ κα1. τa παιδία ϋ. μοι εδωκεν ό -θεός.

14 έπεl. ο'1ιν τα παιδία κεκοινώνηκεν α'ίματος καl. σαρκός, καl
αυτος παραπλησίως μετέσχεν τ&ν αυτων, 'ίνα δια του θανάτου

[Κ

geo' Theodoret //αυτόν, κα\ κατέστησας αύτόν έπ\ τα
Ps 8.6 LXX) ΝΑ c D* Ρ ψ 0150 0243 6 33 81 104
256 263 365 424' 436 459 1573 1739 1881 1912 1962 2127 2464 Lecιr" it"· b,
"""''· ''' vg (syr'· h ""h ' ) cop1"' 1 ho. ""'' aπη eth geo' slav Chrysostom
'8 {C} αύτψ ΝΑ C D Ψ 0150 0243 6 33 81 104 256 263 365 424 436 459
L]

Lecι~

AD

νg""

€ργα των χειριΊ:ιν σου (5·ee

1175 12411319157317391852188119121962212722002464Byz[KL
vg syr"· h cop"· bo eth geo slav Chrysostom // omίt 1})46 Β (075 omit

Ρ] Leι·t ίt'"· b ωmι>

έv τψ

...

άvυπότακτον) iι•·'

vgm·• cop""""

aπη

Ambrose

'9 {Α} χάριτι θεού '})' 6 ΝΑ Β C D Ψ 075 0150 6 33 81 104 256 263 365
424* 4364591175 1241 1319 1573 1739'•''" 1852 1881 1912 1962 2127
2200 2464 Βγz [Κ L Ρ] Leι'Ι it"'· h. """• "·' vg syr"· h. "'' cop~ 00 · ' " aπη eth geo slav
mss·"'· '" υ'"" Origen~· Athanasius Didymus Chrysostom mss'"· ωη~000" Cyril
Theodoret'' Ps-Oecumenius; Faustinus Jerome // χωρ\ς θεού 0243 424'""'
1739 1)\ 1 vgm' Origen~r\ r.. Jω ιηssίlι:ι: to Οrιμί,'n Theodore Nestoriansocc. ιu P~-Ocι:um~nιu~ Theodoret'''· '"": Ambrose mss"' "' 1''"'"' Vigilius Fulgentius
9 τον ... έστrφανωμένον Php 2.R-9
Άπαyγrλώ ... σε Ps 22.22
'Ιδού ... ~rί>ς ls 8. 18

12

13 Έγιο

11 ούκ

καλείν Μι 25.40; Mk 3.35: Jn 20.17
αύτί]~ ls 8.17 Lxx (2Sm 22.3 ι.χχ; ls 12.2)
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2.ιs-3.6

καταργήση τον το κράτος εχοντα του θανάτου, τουτ· εστιν τον
διάβολον' 15 καί άπαλλάξη τούτους, οσοι φόβφ θανάτου διa
παντος του ζην Ενοχοι ΤΊσαν δουλείας. 16 ού γaρ δήπου
Cι.γγέλων έπιλαμβάνεται άλλa σπέρματος Άβραaμ έπιλαμβάνε
ται. 17 οθεν rοφειλεν κατa πάντα τοίς άδελφοίς όμοιωθηναι,
'ίνα έλεήμων γένηται καί πιστος άρχιερε\ις τα προς τον θεον είς
το ίλάσκεσθαι τaς άμαρτίας του λαου. 18 έν φ γaρ πέπονθεν
αύτος πειρασθείς, δύναται τοίς πειραζομένοις βοηθησαι.
Jesus Superior το Moses

'Όθεν, άδελφοί aγιοι, κλήσεως έπουρανίου μέτοχοι, κατα

3

νοήσατε τον άπόστολον καl άρχιερέα της όμολογίας ήμ&ν
Ίησούν, 2 πιστον οντα τiρ ποιήσαντι αύτον ώς καl Μωϋσilς

έν [ολφ] 1 τiρ οϊκφ αύτου.

3 πλείονος γaρ οi!τος δόξης παρa

Μωϋσilν Τ~ξίωται, καθ' οσον πλείονα τιμJ~ν εχει του οϊκου ό

κατασκευάσας αύτόν·

4 πας γCιρ οtκος κατασκευάζεται ύπό

τινος, ό δε πάντα κατασκευάσας θεός. 5 καl Μωϋσilς μεν
πιστος έν ολφ τφ οϊκ:φ αύτου ώς θεράπων είς μαρτύριον των

λαληθησομένων. 6 Χριστος δε ώς υίος έπl τον οtκ:ον αύτου· oiJ 2

2 {C} ολφ (see 3.5; Nu 12.7 LXX) κ Α c D ψ 075 0150 0243 6 33 81 104
256 263 365 424 436 459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 188 Ι 1912 1962
2127 2200 2464 Βγz. [Κ L Ρ] Lect it"· h. '""'Ρ· '-' vg syr<'· h arm eth geo slav
1

Chrysostom Cyril 213 Nestorius Theodoret John-Damascus // omit
cop"""'"'"' Cyήl 113 ; Ambrose GNB REB EU

1}) 13 · 46 νίd Β νg"''

2
6 {Α} οίι IJ) 13 Κ Α Β C 0 2 Ι Ψ 075 0150 33 81 104 256 263 365 424* 436
459 1175 1241 1319' 1573 1852 1881 1912 1962 2127 2200(2464 ούό)Βγz

[Κ L Ρ] Lect it' syι<rJ. h. ,,., cop"""" arm geo 2 slav Ps-Athanasius Didymus
Didymus'"h Chrysostom Cyril Hesychius Theodoret John-Damascus; Jerome 11
ό 1319* 11 ος '})46 D* 0243 6 424' 1739 it"· h. '°"'Ρ·' vg eth (geo') Theodore)";
Lucifer Priscillian Ambrose REB ΒΤΙ?

14 καταρ-yήσn
διάβολον Jn 12.31: 1 Jn 3.8: Re 12. 10
16 σπέρματος Άβραiιμ
ls 41 .8-9
17 κατiι .. . όμοιωθfιναι Php 2.7: He 2. 14 το
λαοίι
1Jn2.2: 4.10 18 He4.15
3.1 άρχιερέα ... Ίησοίιν He 4. 14: 6.20: 7.26: 8. 1: 9. 11 2, S Μωϋσiiς ... αύτοίι Nu 12.7

έπιλαμβάνεται
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οtκός έσμεν ήμε'iς, έάν[περ] τiiv παρρησίαν κα\. το καύχημα της
έλπίδος κατάσχωμεν 3 •
Α

7

Rest for

ιhe

People of God

Διό, καθώς λέγει το πνείιμα το aγιον,

Σήμερον έα.ν της φωνί]ς αύτου άκούσητε,
μfι σκληρύνητε τdς καρδίας ύμmν ώς έν τφ παρα-

8

πικρασμφ

κατd τfιν ήμέραν του πειρασμοί) έν τfi έρήμφ,

o-t έ.ι-τείρασαν οί πατέρες ύμmν έν δοκιμασί~
και εtδον τd εργα μου 10 τεσσεράκοντα ετη·

9

διο προσώχ-θισα τfi γενεij. ταύτη

καl εtπον, Άεl πλανrονται τfi καρδί~,
αύτοi δf. ούκ εγνωσαν τdς όδούς μου,

11

ώς ώμοσα έν τfi όργfi μου·
Εί είσελεύσονται είς τfιν κατάπαυσίν μου.

12 Βλέπετε, άδελφοί, μήποτε εσται ΕΥ τινι ύμrον καρδία
πονηρα άπιστίας έν τφ άποστijναι άπο θεοίι ζώντος, 13 άλλα
παρακ:αλε'iτε έαυτοiις καθ' έκ:άστην ήμέραν, 0.χρις σb το Σή
μερον κ:αλε'iται, 'ίνα μη σκ:ληρυνθfl τις έξ ύμrον άπάτn της
άμαρτίας - 14 μέτοχοι γαρ του Χριστού γεγόναμεν, έάνπερ τi~ν
άρχην της ύποστάσεως μέχρι τέλους βεβαίαν κ:ατάσχωμεν
15 έν τφ λέγεσθαι,
Σήμερον έαν της φωνί]ς αύτου άκούσητε,
Μfι σκληρύνητε τdς καρδίας ύμrον ώς έν τφ παρα

-

πικρασμφ.

' 6 {Β} κατάσχωμεν 'μ'' 46 Β cop" Lucifer Ambrose //μέχρι τέλους βεβαίαν
κατάσχωμεν (~·ee 3.] 4) 1:( Α C D Ψ 075 0150 0243 6 33 81 104 256 263 365
424 436 459 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 (1962 βεβαίως) 2127
2200 2464 Byz [Κ L Pl Lecr (1596 βεβαίως; 1593 βεβαίως κατέχομεν) it'"•·
'°'"'·"·' vg syr'1·h·''1 cop"" aπn eth geo slav Didymus Chrysostom; Pιiscillian
... κατάσχωμεν Col 1.23: He 3. 14 7-11 Σήμερον ... κατάπαυσίν μου Ps 95.7-11
20.2-5 11 Nu 14.21-23 14 έάνπερ ... κατάσχωμεν He 3.6 15 Σήμερον ...
παραπ11φασμψ Ps 95.7-8 (He 3.7-8)

8

6

έάνπερ

Εχ

17.7;

Νιι
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τίνες γaρ άκούσαντες παρεπίκραναν; άλλ' ού πάντες οί
έξελθόντες έξ Αίγύπτου διι'χ Μωϋσέως; 17 τίσιν δε προσώχθι

16

σεν τεσσεράκοντα eτη; ούχl. το"iς άμαρτήσασιν, ά~ν τa κώλα
[πεσεν έν τft έρήμφ; 18 τίσιν δε ωμοσεν μη είσελεύσεσθαι είς
την κατάπαυσιν αύτου εi μη τοις άπειθήσασιν; 19 καl. βλέ
πομεν οτι ούκ ήδυνήθησαν εiσελθείν δι' άπιστίαν.

4

Φοβηθώμεν ο-Ον, μήποτε καταλειπομένης έπαγγελίας εiσελ

θειν είς την κατάπαυσιν αύτου δοκ:ft τις έξ ύμών ύστερηκέναι.
2 και γάρ έσμεν εύηγγελισμένοι καθάπερ κάκεινοι. άλλ' ούκ
ώφέλησεν ό λόγος τής άκοής έκείνους μη συγκεκερασμένους 1 τft
πίστει τοις άκούσασιν. 3 είσερχόμεθα γaρ 2 είς [την] 3 κατά
παυσιν οί πιστεύσαντες, καθώς εtpηκεν,
Ώς ώμοσα έν τfi όργfi μου,
Εί είσελεύσονται είς τfιν κατάπαυσίν μου,
καίτοι των eργων άπο καταβολης κόσμου γενηθέντων. 4 εtpη
κεν γάρ που περι τής έβδόμης οϋτως, Κα1κατέπαυσενό1'εος έν
τfi ήμέρq. τfi έβδόμη άπο πάντων των lργων αύτου, 5 και έν
τούτφ πάλιν, Εί είσελεύσονται είς τiιν κατάπαυσίν μου.

6 έπεl ο-δν άπολείπεται τινι'χς είσελθείν είς αύτήν, καl οί
1 2 {Β} συγκεκ(ε)ρα(σ)μένους IJ) 13 ''d·' 6 (Α) Β C D Ψ 075 0150 0243 6 33
81256263 365 424 436 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127
2200 2464 Byz [Κ ι Ρ] Lect it"· ' 0' 0 Ρ 2 ·' vgww. ' syr"· '"1 cop"'"" ann eth slav Cyήl 112
Theodore; Augustine // συγκεκραμένης νg"'" Chrysostom // συγκεκ(ε)ρα(σ)μέ
νος Ν 1 1 153 /ΑΓJ it• ωmρΌ" vg<· 1 syrl' cop"'m" geo Cyri 1112 Theodoretm'; Lucifer GNB
NIV REB EU ΤΟΒ // συγκεκραμμένοι 104 459
1
3 {Α} είσερχόμεθα γάρ '}) 1'-' 6 Β D Ψ 0150 6 33 424 1241 1319 1852
1912 1962 2200 Byz ικ ι Ρ] Lect it" νg"" syrr>. h.ρ•I cop" (ann) eth geo slav
Chrysostom Cyril // είσερχόμεθα ο-δν Ν 075 0243 81 104 256 263 365
436 459 1573 1739 1881 2127 2464 1596 cop00 // είσερχώμcι~α ο-δν Α C
(it" h."•mp ') (νg) νg'"' (Lucifer)
2
J 3 {C} τήν ΝΑ C D Ψ 075 0150 0243 6 33 81 104 256 263 365 424
436 459 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Byz
[Κ L Ρ] Lect cop"'·"' arm eth geo Chrysostom Cyήl // οmίι IJ) 11 "d·' 6 Β D*
1

16-18 Nu 14.1-35 17 ών ... έρήμφ Nu 14.29; 1 Cor ΙΟ. ΙΟ 18 wμυσεν ... αύτuu
Nu 14.22-23; Ps95.ll; He3.ll
4.3 Ώς ... μου p, 95.11 (He 3.11; 4.5) 4 Καί ... αύτοu Gn 2.2 5 Εί ... μου Ps 95. 11
ίΗe 3. 11; 4.1)

4.7-5.2
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πρότερον ευαγyελισθέντες ουκ εiσfjλθον δι' άπείθειαν,

7 πά
λιν τινa όρίζει ήμέραν, Σήμερον, έν Δαυlδ λέγων μετa τοσου
τον χρόνον, καθώς προείρηται,
Σήμερον έaν τί]ς φωνi)ς αύτου άκούσητε,
μfι σκληρύνητε τaς καρδίας ύμmν.
8 εi γaρ αυτοi>ς Ίησους κατέπαυσεν, ουκ aν περl &λλης έλάλει
μετa ταυτα ήμέρας. 9 &ρα άπολείπεται σαββατισμος τ(fι λαip
του θεου. 10 ό γaρ εiσελθών είς την κατάπαυσιν αυτου καl
αυτος κατέπαυσεν άπο των εργων αυτου ωσπερ άπο των iδίων ό
θεός. 11 σπουδάσωμεν συν εiσελθε'iν είς έκείνην την κατά
παυσιν, 'ίνα μη έν τifι αυτφ τις ύποδείγματι πέση τflς άπειθείας.
12 Ζ&ν γaρ ό λόγος του θεου και ένεργl,ς και τομώτερος ύπερ
πάσαν μάχαιραν δίστομον και διϊκνούμενος Ciχρι μερισμου
ψυχης και πνεύματος, άρμ&ν τε και μυελών, καl κριτικος
ένθυμήσεων και έννοι&ν καρδίας 13 και ουκ εστιν κτίσις
άφανης ένώπιον αυτου, πάντα δε γυμνa καl τετραχηλισμένα
τοίς όφθαλμοίς αυτου, προς ον ήμίν ό λόγος.
Jesιιs

the Great High

Pήest

14 'Έχοντες συν άρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοi>ς ουρα
νούς, Ίησουν τον υίον του θεου, κρατ&μεν της όμολογίας.
15 ου γaρ εχομεν άρχιερέα μη δυνάμενον συμπαθησαι ταίς
άσθενείαις ήμ&ν' πεπειρασμένον δf: κατa πάντα καθ' όμοιότητα

χωρ\ς άμαρτίας.

16 προσερχώμεθα συν μετa παρρησίας τ(fι

θρόνφ τflς χάριτος, 'ίνα λάβωμεν ελεος καl χάριν εϋρωμεν είς
εϋκαιρον βοήθειαν.

5

Πaς γaρ άρχιερεi>ς έξ άνθρώπων λαμβανόμενος ύπερ άν

θρώπων καθίσταται τα προς τον θεόν, 'ίνα προσφέρη δ&ρά τε καl
θυσίας ύπf:ρ άμαρτι&ν, 2 μετριοπαθείν δυνάμενος τοίς
άγνοουσιν καl πλανωμένοις, έπε\ και αυτος περίκειται άσθέ-

7 Σήμερον ... ύμrον p, 95.7-8 (He 3.7-8) 8 εί ... κατι'παυσεν Dι 31.7: Jos 22.4 10 ίόσπερ
. θεός Gn 2.2: He 4.4 12 Ζών ... θεοϋ 1 Pe 1.23 ό ... δίστομον ls 49.2: Eph 6.17: Re 19.15
ό ... θεοϋ αι•d κριτικός Jn 12.48 14 άρχιερι'α ... Ίησοϋν He 3.1: 6.20: 7.26: 8.1: 9.11
κρατrομεν τfiς όμολογίας He ΙΟ.23 15 He 2.17 16 προσερχιομεθα ... χάριτος He ΙΟ.19
5.2 He 2.17: 4.15
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5.3-13

vειαν 3 καl. δι' αύτf~ν όφείλει, καθώς περl. του λαου, οϋτως καl
περl αύτου προσφέρειν περl άμαρτιών. 4 καl ούχ έαυτφ τις
λαμβάνει τΤ,ν τιμΤ,ν άλλλ. καλούμενος ύπο του θεου καθώσπερ
καl. Άαρών.
5 Οϋτως καl. ό Χριστος ούχ έαυτον έδόξασεν γενηι'}ηναι
άρχιερέα άλλ' ό λαλήσας προς αύτόν,

Υίός μου εί σύ,
έγm σήμερον γεγέννηκά σε·

6 καθώς καl. έν έτέρφ λέγει,

7

Σ\J ίερmς είς τον αίmνα
κατa τt]ν τάξιν Μελχισέδεκ,
ος έν τα'iς ήμέραις της σαρκος αύτου δεήσεις τε καl ίκετηρίας

προς τον δυνάμενον σφζειν αύτον έκ θανάτου μετa κραυγilς
ίσχυρίiς καl. δακρύων προσενέγκας καl είσακουσθεlς άπο της

εύλαβείας, 8 καίπερ ων υίός, εμαθεν άφ' <bν επαθεν Π~ν
ύπακοήν, 9 καt τελειωθεlς έγένετο πίiσιν τοις ύπακούουσιν
αύτφ αίτιος σωτηρίας αίωνίου, 10 προσαγορευθε1.ς ύπο τοίι
θεου άρχιερεi>ς κατa τΤ,ν τάξιν Μελχισέδεκ.
Wamiπg

Against Apostasy

11 Περl. o-b πολi>ς ήμ'iν ό λόγος καl. δυσερμήνευτος λέγειν,
έπεl νωθροl. γεγόνατε τα'iς άκοα'iς. 12 καl. γaρ όφείλοντες εiναι
διδάσκαλοι διa τον χρόνον, πάλιν χρείαν εχετε του διδάσκειν
ύμίiς τινa 1 τa στοιχε'iα της άρχης τών λογίων του θεου καl.
γεγόνατε χρείαν εχοντες γάλακτος [καl.] ού στερεάς τροφης.
13 πίiς γaρ ό μετέχων γάλακτος aπειρος λόγου δικαιοσύνης,

1 12 {C} τινά Ψ 81 cop"'"' 11 τίνα Β 2 D 2 0122 0150 104 256 263 365 424*
436 459 1241 1319 1573 1852 1912v;d 1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L] Lect
it"·b.comp.• vg cσρ~'""·"" ann (eth) geo slav Clement Oήgen"·'" Didymus"""
Chrysostom Cyήl; Jerome Augustine // τινα 1νithout accent IJ_'\46 Ι'\ Α Β* C
D* Ρ 33 // οιnίt 075 6 424' 1739 1881

3 Lν 9.7: 16.6 4 καλούμενος ... Άαρών Εχ
6 Σίι ... Μελχισέδεκ Ps 110.4 (He 6.20: 7.17)
9 αϊτιος σωτηρίας αίωνίου ls 45. 17
10
12-13 γεγόνατε ... έστιν 1Cor 3. 1-3; 1 Pe 2.2

28.Ι

5 Υιός ... σε Ps 2.7 (Ac 13.33: He 1.5)
7 Mt 26.36-46: Mk 14.32-42: Lk 22.39-46
κατiχ . . . Μελχισ[δεκ Ps 110.4; He 5.6

5.ι4-6.ι ι
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νήπιος γάρ έστιv- 14 τελείων δέ έστιν ή στερεa τροφή, των διa
τΤ,ν ίfξιν τa αiσθητήρια γεγυμνασμένα έχόντων προς διάκρισιν
καλου τε καl. κακου.

6

Διο άφέντες τον της άρχης του Χριστου λόγον έπl. τΤ,ν

τελειότητα φερώμεθα, μη πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι
μετανοίας άπο νεκρών Εργων καl. πίστεως έπl. θεόν, 2 βαπτι
σμ&ν διδαχης 1 έπιθέσεώς τε χειρ&ν, άναστάσεώς τε νεκρ&ν καl.
κρίματος αiωνίου. 3 καl. τουτο ποιήσομεν 2 , έάνπερ έπιτρέπn ό
θεός. 4 Άδύνατον γaρ το-Uς aπαξ φωτισθέντας, γευσαμένους
τε της δωρεaς της έπουρανίου καl. μετόχους γενηθέντας πνεύ
ματος άγίου 5 καl. καλον γευσαμένους θεου pημα δυνάμεις τε
μέλλοντος αi&νος 6 καl. παραπεσόντας, πάλιν άνακαινίζειv
εiς μετάνοιαν' άνασταυρουντας έαυτο"iς τον υίον του θεου καl.
παραδειγματίζοντας. 7 γη γaρ ή πιουσα τον έπ, αύτης έρχό
μενον πολλάκις ύετον καl. τίκτουσα βοτάνην εϋθετον έκείνοις
δι' οϋς κα\. γεωργε"iται, μεταλαμβάνει εύλογίας άπο του θεου·
8 έκφέρουσα δε άκάνθας κα\. τριβόλους, άδόκιμος καl. κατάρας

έγγύς, ης το τέλος είς καί:ισιν.

9 Πεπείσμεθα δε περl. ύμ&ν, άγαπητοί, τa κρείσσονα κα1.
έχόμενα σωτηρίας, εi καl. οϋτως λαλοί:ιμεν. 10 ού γaρ aδικος ό
θεος έπιλαθέσθαι του εργου ύμ&ν καl. της άγάπης ης ένεδείξα
σθε είς το ονομα αύτοί:ι, διακονήσαντες τοίς άγίοις καl. διακο•
νοί:ιντες. 11 έπιθυμοί:ιμεν δε ίfκαστον ύμ&ν τΤ,ν αύτΤ~ν ένδεί-

1
2 {Α} διδαχijς ΝΑ C D 1075Ο122 6 33 81 104 256 263 365 424 436 459
1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ]
Lect (/ 170 διδαχα\ς) it"· •· =mp vg syr" aπn geo slav Chrysostom Maτcus-Eremiιa;
Augustine // διδαχήν IJ)' 6 Β 0150 it" syr1"' 1 (eth) Ambrose';" EU
2 3 {Α} ποιήσομεν IJ) 46 Ν Β 1 0122 6 33 256 424 1241 1573 1739 1881
2127 2200 Byzr< [Κ L] Leι·fP•.AD iF·"·'""'"·" vg cop~m''.oo.r., eth Theodoret1em;
Ambrose // ποιήσωμεν Α C D Ψ 075 0150 81 104 263 365 436 459 1319
1852 1912 1962 2464 Byz'' [Ρ] Lect"' vg'"' aπn slav Theodoret'"'"

14 διάιφισιν ... κακοϋ Ro 16. 19
6.1 άπο ... θεόν He9.14 4-6Μι12.31: He 10.26-27: 1Jn5.16 8 έκφέρουσα ... έyyix;
Gn 3.17-18 10 He 10.32-34

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

729

6.12-7.3

κνυσθαι σπουδ1,ν προς Πιν πληροφορίαν της έλπίδος &χρι
τέλους, 12 'ίνα μη νωθροl. γένησθε, μιμηταl. δε τ&ν διa πίστεως
καl. μακροθυμίας κληρονομούντων τaς έπαγγελίας.
God"s Sure Promise

13

Τφ γaρ Άβραaμ έπαγγειλάμενος ό θεός, έπεl. κατ' ούδενος

ε'{χεν μείζονος όμόσαι, ώμοσεν κα1'' έαυτου

14 λέγων, Εί μJιν

εύλογων εύλογήσω σε κα1. πλη1'ύνων πλη-θυνιΟ σε· 15 καl.
οϋτως μακροθυμήσας έπέτυχεν της έπαγγελίας. 16 &νθρωποι
γaρ κατa του μείζονος όμνύουσιν' καl. πάσης αύτοίς άντιλογίας

πέρας είς βεβαίωσιν ό ορκος

17 έν φ περισσότερον βουλόμε

νος ό θεος έπιδείξαι τοις κληρονόμοις της έπαγγελίας το
άμετάθετον της βουλiΊς αύτου έμεσίτευσεν ορκφ, 18 ϊνα διa

δύο πραγμάτων άμεταθέτων, έν οtς άδύνατον ψεύσασθαι [τον]
θεόν, ίσχυρaν παράκλησιν ίfχωμεν οί καταφυγόντες κρατησαι
τi'\ς προκειμένης έλπίδος 19 Ίlν ώς &γκυραν ίfχομεν της ψυχης
άσφαλη τε καl. βεβαίαν καl. είσερχομένην εiς το έσώτερον του
καταπετάσματος, 20 οπου πρόδρομος ύπερ ήμ&ν είσηλθεν
'Ιησούς, κατa Πιν τάξιν Μελχισέδεκ άρχιερε\Jς γενόμενος είς
'
,~

τον αιωνα.

The Priestly Order of Melchizedek

7

αJτος γaρ ό Μελχισέδεκ, βασιλε\Jς Σαλήμ, ίερmς του

θεου του ύψίστου, ό συναντήσας Ά βραάμ ύποστρέφοντι άπο
τίjς κοπί]ς των βασιλέων καl. εύλογήσας αύτόν, 2 φ καl.
δεκάτην άπο πάντων έμέρισεν Άβραάμ, πρώτον μεν έρμηνευό
μενος βασιλεi>ς δικαιοσύνης ίfπειτα δε καl. βασιλε\Jς Σαλήμ, ο
έστιν βασιλε\Jς είρήνης, 3 άπάτωρ άμήτωρ άγενεαλόγητος,
μήτε άρχ1,ν ήμερ&ν μήτε ζωiΊς τέλος ίfχων, άφωμοιωμένος δε
τφ υίφ του θεού, μένει ίερεi>ς είς το διηνεκές.

13 ώμοσεν καθ' έαυτοίJ Gπ 22. 16 14 Εί ... πληθυνίiι Gπ 22.17 (Sir44.21)

16 πάσης ...

ορκος Ε< 22. l 1 18 άδύνατον ... θεόν Nu 23.19; 1 Sm l 5.29 19 είσερχομένην ... καταπε
τάσματος Lv 16.2-3, 12, 15 20 κατiι ... αίίiινα Ps 110.4; He5.6; 7.17

7.1-2

Gπ

14.17-20 3

άφωμοιωμένος

...

διηνεκές

Ps 1 ΙΟ.4

7.4-21
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4 Θεωρε'iτε δε πηλίκος ο-lJτος, φ [και] δεκάτην Άβραaμ
εδωκεν έκ των άκροθινίων ό πατριάρχης. 5 και οί μεν έκ τ&ν
υί&ν Λευι τi~ν ίερατείαν λαμβάνοντες έντολi~ν εχουσιν άποδε
κατουν τον λαον κατα τον νόμον, τουτ' εστιν τους άδελφο\ις
αύτ&ν, κα ίπερ έξεληλυθότας έκ της όσφύος Άβραάμ · 6 ό δε μη
γενεαλογούμενος έξ αύτ&ν δεδεκάτωκεν Άβραiιμ και τον εχοντα
τας έπαγγελίας εύλόγηκεν. 7 χωρις δε πάσης άντιλογίας το

ελαττον ύπο του κρείττονος εύλογε'iται. 8 και ι1δε μεν δεκάτας
άποθνfισκοντες &νθρωποι λαμβάνουσιν, έκε'i δε μαρτυρούμενος
οτι ζfl. 9 και ώς επος είπε'iν, δι' Άβραaμ καl Λευι ό δεκάτας

λαμβάνων δεδεκάτωται·

10 ετι γiιρ έν τfΙ όσφύϊ του πατρος ήν

οτε συνήντησεν αύτφ Μελχισέδεκ.

11 Εί μεν σuν τελείωσις διa τfις Λευιτικilς ίερωσύνης ήν, ό
λαος γiιρ έπ' αύτflς νενομοθέτηται, τίς ετι χρεία κατα τi~ν τάξιν
Μελχισέδεκ ετερον άνίστασθαι ίερέα και ού κατα τi~ν τάξιν
Άαρrον λέγεσθαι; 12 μετατιθεμένης γiιρ τfις ίερωσύνης έξ
άνάγκης καl. νόμου μετάθεσις γίνεται. 13 έφ' ον γaρ λέγεται

ταυτα, φυλfις έτέρας μετέσχηκεν' άφ' fις ούδεlς προσέσχηκεν τφ
θυσιαστηρίψ 14 πρόδηλον γiιρ οτι έξ 'Ιούδα άνατέταλκεν ό
κύριος ήμ&ν, εiς ΤΊν φυλi~ν περl ίερέων ούδεν Μωϋσfις έλάλησεν.
15 και περισσότερον ετι κατάδηλόν έστιν, εί κατα τi~ν όμοιό
τητα Μελχισέδεκ άνίσταται ίερεi>ς ετερος, 16 ος ού κατeχ
νόμον έντολfις σαρκίνης γέγονεν άλλα κατa δύναμιν ζωfjς
άκαταλύτου. 17 μαρτυρε'iται γiιρ οτι
Σ\J ίερwς είς τον αίrονα
κατa τi]ν τάξιν Μελχισέδεκ.
18 άθέτησις μεν γaρ γίνεται προαγούσης έντολfις διa το αύτfις
άσθενες καl άνωφελές - 19 ούδεν γaρ έτελείωσεν ό νόμος -

έπεισαγωγi~ δε κρείττονος έλπίδος δι' fις έγγίζομεν τφ θεφ.
20 Καl καθ' οσον ού χωρlς όρκωμοσίας οί μεν γiιρ χωρ1.ς
όρκωμοσίας εiσlν ίερείς γεγονότες, 21 ό δε μετa όρκωμοσίας
δια του λέγοντος προς αύτόv-

5 οί ... νόμον Nu 18.21 14 έξ Ίούδα ... ήμ&ν Gn 49.10; Is 11.1; Μι 2.6; Re 5.5 17 Σύ ...
Ps 1 ΙΟ.4 (He 5.6: 6.20) 19 ούδeν ... νόμος He 9.9

Μελχισέδεκ
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7.22-8.4

'Ώμοσεν κύριος

22

και ού μεταμελη1'ήσεται,
Σu ίερεuς είς τον αίrονα 1•
κατa τοσουτο [κα1.] κρείττονος διαθήκης γέγονεν fγyυος

Ίησο\>ς. 23 καl οί μεν πλείονές είσιν γεγονότες ίερείς διa το
θανάτι:ρ κωλύεσθαι παραμένειv- 24 ό δε διa το μένειν αύτον

είς τον αί&να άπαράβατον εχει τΤ,ν ίερωσύνην· 25 οθεν καl
σ<Ρζειν είς το παντελες δύναται τους προσερχομένους δι' αύτου
τφ θεφ, πάντοτε ζων είς το έντυγχάνειν ύπερ αύτ&ν.
26 Τοιούτος γaρ ήμίν κα1. επρεπεν άρχιερεύς, οσιος iiκακος
αμίαντος, κεχωρισμένος άπο των άμαρτωλ&ν καl ύψηλότερος
των ούρανων γενόμενος, 27 ος ούκ ifχει καθ' ήμέραν άνάγκην,
wσπερ οί άρχιερείς, πρότερον ύπερ των ίδίων άμαρτιων θυσίας
άναφέρειν επειτα των του λαού· τούτο γaρ έποίησεν έφάπαξ
έαυτον άνενέγκας. 28 ό νόμος γaρ άνθρώπους καθίστησιν
άρχιερείς εχοντας άσθένειαν' ό λόγος δε της όρκωμοσίας της
μετa τον νόμον υίον είς τον αίωνα τετελειωμένον.
The High

Pήest

of " New and Berter Covenant

Κεφάλαιον δε έπ1. τοίς λεγομένοις, τοιο\>τον ifχομεν άρχιερέα,

8

ος έκάθισεν έν δεξι~ του θρόνου της μεγαλωσύνης έν τοίς
ούρανοίς, 2 των άγίων λειτουργος καl της σκηνης της άληθι
νΤjς, ilν επηξεν ό κύριος, ούκ aνθρωπος. 3 πaς γaρ άρχιερε\Jς
εiς το προσφέρειν δωρά τε κα1. θυσίας καθίσταται· οθεν

άναγκαίον Εχειν τι κα1. το\>τον ο προσενέγκτ~. 4 εί μεν ο.Ον
'21

{Α} είς τον αί&να

cop''· """' aπη

1})46

Β

C 0150 33 81 436 2464

iιb.comp.μ.r νg syrΓ''

είς τον αί&να κατά τiiv τάξιν Μελχισέδεκ (see

7.17; Ps 110.4)
D Ψ 075 6 104 256 263 365 424 459 1175 1241 1319 1573 1739 1852
1881 1912 1962 2127 2200 By;, [Κ L Ρ] Lect it"" νg""' syr"·h cop"''"' eth geo slaν
//

Κ2 Α

Eusebius Chrysostom Theodoret // omit Κ*
.. αiώνα Ps 110.4 (He 5.6; 6.20: 7 .17) 22 κρείττονος ... Ίησοuς He 8.6; 12.24
... αύτών Ro 8.34: 1 Jn 2.1 26 ήμίν ... άρχιερεύς He 3.1: 4.14: 6.20; 8.1: 9.11
iόσπερ ... λαοu Lv9.7: 16.6, 15 28 ό νόμος ... άσθένειαν He5.l-2
8.1 τοτοuτον rχομεν άρχιερέα He 3.1; 4.14: 6.20: 7.26; 9.11 έκάίJισεν ... ούρανοίς
Ps 110.Ι: Mt 22.44: Mk 16.19; Ac 2.34; Eph 1.20: He 1.3; 10.12; 12.2 2 τijς σκηνijς ...
..-ύριος Nu 24.6 ιχχ
21

25
27

'Ώμοσεν

πάντοτε

8.5·11
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-ίlν επι γίiς, ούδ, &ν -ίlν ίερεύς, οντων τ&ν προσφερόντων ιcατα
νόμον τα δ&ρα· 5 ο'ίτινες ύποδείγματι ιcα\. σιcιί;ι λατρεύουσιν
τ&ν iπουρανίων, ιcαθrος κεχρημάτισται Μωϋσilς μέλλων iπι
τελε"iν τf~ν σιcηνήν, 'Όρα γάρ φησιν, ποιήσεις πάντα κατ« τον
τύπον τον δειχθέντα σοι έν τφ ορει· 6 νυν[\.] δε διαφορω
τέρας τέτυχεν λειτουργίας, οσφ κα\. ιcρείττονός εστιν διαθήκης
μεσίτης, 11τις επι ιcρείττοσιν επαγγελίαις νενομοθέτηται.

7 Εί γaρ ή πρώτη iιcείνη -ίlν &μεμπτος, ούιc &ν δευτέρας
iζητε"iτο τόπος. 8 μεμφόμενος γaρ αύτο\Jς 1 λέγει,
Ίδο\J ήμέραι rρχονται, λέγει κύριος,

και συντελέσω έπι τον ο"ίκον Ίσραι)λ
και έπl τον ο"ίκον 'Ιούδα διαθήκην καινήν,

9

10

11

ού κατ« τι)ν διαθήκην, i)ν έποίησα τοiς πατράσιν
' ~
αυτων
έν ήμέρι;ι έπιλαβομένου μου τijς χειρός αύτων έξ
αγαγεiν αύτο\Jς έκ γi)ς Αίγύπτου,
οτι αύτοl ούκ ένέμειναν έν τfi διαθήκη μου,
κάγω ήμέλησα αύτων, λέγει κύριος•
οτι αϋτη ή δια-θήκη, i)ν δια-θήσομαι τφ οίκφ Ίσραι)λ
μετa τaς ήμέρας έκείνας, λέγει κύριος·
διδο\Jς νόμους μου είς τι)ν διάνοιαν αύτων
και έπι καρδίας αύτων έπιγράψω αύτούς,
και εσομαι αύτοiς είς -θεόν,
και αύτοι εσονταί μοι είς λαόν•
και ού μι) διδάξωσιν tκαστος τον πολίτην 2 αύτου

'8 {Β} αύτούς Ν* Α D* 1ΚΡΨ0150 33 81256263 365 436 1319 1573
1912 2127 2464 it"· •. οσmρ.d vg cop"· 00 · '"' aπn eth geo slav Cyήl Theodoret 1'm /1
αύτο'iς '})46 Ν 2 Β 0 2 075 6 104 424 459 1241 1739 1852 1881 1962 2200 Byz
[L] Lect Chrysostom John-Damascus
2 11 {Α} πολίτην (see Jr 38.34 ιχχ) ~ 46 ΝΑ Β D 075"' 0150 6 33 256 263
424 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1962 2127 Byz [Κ L] Leι·t it" syrP • cop'"'
00
· ''' arιn geo //πλησίον Ρ 075'' 81 104 365 436 459 1912 2200 2464 Ι 590
l 592 1593 l 596 1884 Ι 1159 it"· •· '°'"• vg syr""'' eth slav Chιysostom Cyήl ΒΤΙ
5 οϊτινες ... λατρεύουσιν Col 2.17 "Όρα ... ορει Εχ 25.40 6 κρείττονος ... μεσίτης
He 7.22: 9.15: 12.24 8-12 Ίδού ... έ'τι Jr 31.31-34 10 He 10.16
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8. 12-9.8

καl. ί:'καστος τον άδελφον αύτοί\ λέγων, Γνrοθι τον
κύριον,
ότι πάντες είδήσουσίν με
άπο μικροί\ ί:'ως μεγάλου αύτrον,
12 ότι ϊλεως εσομαι ταiς άδικίαις αύτrον
καi των άμαρτιrον αύτrον ού μη μνησθrο Ετι.
13 Εν τiρ λέγειν Καιν1]ν πεπαλαίωκεν τi~ν πρώτην· το δr
παλαιούμενον και γηράσκον f:γγUς άφανισμου.
The Eanhly and lhe Heavenly Sanctuaries

9

Εiχεν μrν οiιν [και] 1 ή πρώτη δικαιώματα λατρείας τό τε
aγιον κοσμικόν. 2 σκηνη γάρ κατεσκευάσθη ή πρώτη f:ν fi η τε

λυχνία και ή τράπεζα και ή πρόθεσις των aρτων, ilτις λέγεται
'Άγια· 3 μετά δr το δεύτερον καταπέτασμα σκηνη ή λεγομένη
'Άγια Άγίων, 4 χρυσοί>ν [χουσα θυμιατήριον και τi~ν κ:ιβωτον

της διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίφ, f:ν

fi

στά

μνας χρυση [χουσα το μάννα κα1. ή pάβδος Άαρrον ή βλαστή
σασα και αί πλάκες της διαθήκης, 5 ύπεράνω δr αύτης

Χερουβιν δόξης κατασκιάζοντα το ίλαστήριον· περ1. <bν ούκ
εστιν νί>ν λέγειν κατα μέρος.
6 Τούτων δr οίίτως κατεσκευασμένων είς μrν τi~ν πρώτην
σκηνi~ν διά παντος είσίασιν οί ίερε'iς τάς λατρείας f:πιτελουντες,

7 εiς δε τi~ν δευτέραν aπαξ του f:νιαυτου μόνος ό άρχιερεύς, ού
χωρις α'ίματος ο προσφέρει υπερ έαυτου και των του λαου
άγνοημάτων, 8 τουτο δηλουντος του πνεύματος του άγίου,

'1 {C} καί ΝΑ D 075 0150 33 81 \04 256 365 424 436 459 1241 1319
1573 1852 1912 1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] it"· b. ωmp. d vg syr" arm slav
Ps-Gregory-Thaumaturgus Chrysostom Cyήl // omit '}.\ 46 ';" Β 6 263 1739 1881
Lect (begίnιιing of Ιeη·οιι) syr" cop""""·''' eth geo John-Damascus REB EU ΤΟΒ

DHH
12 των ... fΊΙ He 10.17
9.2 σκηvi, γάρ κατεσκευάσθη Εχ 26.1-30 ii τε λυχνία Εχ 25.31-40 ή τράπεζα
iί.ρτων
Εχ 25.23-30 3 Εχ 26.31-33 4 χρυσοuv €χυυσα θυμιατήριοv Εχ 30.1-6 τήν κιβωτόν ...
χρυσiιρ Εχ 25.10-16 στάμvος ... μάννα Εχ 16.33 ή ράβδος ... βλαστήσασα Nu 17.8-10
αί πλάκες τής διαθήκης Εχ 25.16: Dt 10.3-5
5 ύπεράvω . . . ίλαστήριοv Εχ 25.18-22
6 είς ... έπιτελοuvτες Nu ΙΗ.2-6 7 Εχ 30. ΙΟ: Lv 16.2. 14, 15
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μήπω πεφανερώσθαι τi~ν των άγίων όδον ετι της πρώτης σκηνης
έχούσης στάσιν' 9 i1τις παραβολi~ είς τον καιρον τον ένεστη
κότα, καθ' 11ν δωρά τε και θυσίαι προσφέρονται μη δυνάμεναι

κατa συνείδησιν τελειωσαι τον λατρεύοντα, 10 μόνον έπ1.
βρώμασιν κα1. πόμασιν και διαφόροις βαπτισμοίς, δικαιώματα2
σαρκος μέχρι καιρου διορθώσεως έπικείμενα.
11 Χριστος δε παραγενόμενος άρχιερε\>ς των γενομένων 3
άγαθων διa της μείζονος και τελειοτέρας σκηνflς ού χειροποιή
του, τουτ' εστιν ού ταύτης της κτίσεως, 12 ούδε δι' α'ίματος
τράγων και μόσχων διa δε του ίδίου αϊματος είσηλθεν έφάπαξ

είς τα aγια αίωνίαν λύτρωσιν εύράμενος. 13 εί γaρ το αtμα
τράγων και ταύρων και σποδος δαμάλεως pαντίζουσα τους
κεκοινωμένους άγιάζει προς τi~ν της σαρκος καθαρότητα,

14 πόσφ μάλλον το αtμα του Χριστου, ος διa πνεύματος
αίωνίου 4 έαυτον προσήνεγκεν &μωμον τφ θεφ, καθαριεί τi~ν

2 10 {Α} βαπτισμοίς, δικαιώματα~...., Ν* Α 1 Ρ 33 81 104 256 263 436 459
1573 1739 1881 1912"" 2127 2464 1596 ίth cop'"<""'r"'''" (aπn) Oidymus'"'
Cyril // βαπτισμοίς, δικαίωμα Ο* it" // βαπτισμοίς κα\ δικαιώματα Ν 2 Β 424'
it'""'r* // βαπτισμοίς κα\ δικαιώμασιν 0 2 075 0150 365 424* 1241 1319 1852
1962 2200 Byz [Κ L] Lect (1884 βαπτίσμασι) it""""'"' vg syr" geo slav

Chrysostom Cyril''"'

1739 ir' syr'r 1· h. '""'> geo // μελ
0 2 l''d 075 0150 33 81 104 256 263 365 424 436 459 1241 1319
1573 1852 188 Ι 1912 1962 2127 2200 2464 Byz [Κ L Ρ] Lect it" • "'"'r' vg
3

11

{Β} γενομένων φ'" γεναμένων) Β Ο*

λόντων ΝΑ

syr""'" cop"· 00 · r., arm eth slav Origen'" Eusebius Cyril-Jerusalem Gregory-Nyssa
Macarius/Symeon Chrysostom Theodore Polychronius Cyril Proclus John-Oamascus EU LB BJ ΤΟΒ

' 14 {Α} αίωνίου ~..\ 17 ''" "Ν* Α Β 0 2 075 ΟΙ 50 33 256 263 424' 1241 1573
1739 1881 2127 Byz [Κ L] Lect it" syr"· "· ""'"'' aπn eth geo2 Athanasius
Oidymusd"" Theodoret 112 ; Ambrose // άγίου Ν 2 Ο* Ρ 81 104 365 424* 436
459 1319 1852 1912 1962 2200 2464 /593 1596 /597 1599 1751 /884
1921 11159 / 1441 it""""'•·" vg syr"'1"'' cop""'''- 00· r., geo' slav Chrysostorn
Cyril Theodoret 112 ; Varimadum
10 μόνον έπ\ βρώμασιν Lν 11.2 διαφόροις βαπτισμοίς
11 Χριστός ... άρχιερεύς He3.I; 4.14: 6.20; 7.26; 8.1
τiίiνγενομένωνάγαθiίiνΗe 10.Ι 13 εi ... ταuρωνLν 16.3.14. IS;He 10.4 σποδόςδαμάλεως
Nu 19.9. 17-19 14 τό αίμα ... ήμiίiν 1Pe1.18-19; 1Jn1.7
Lν

9 δώρα ... λατρεuοντα He
11.25; 15.18; Nu 19.13

ΙΟ.1-2
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9.15-22

συνείδησιν ήμ&ν 5 άπο νεκρών εργων εις το λατρεύειν θεφ
ζ&ντι.•

15 Κα\ διa τούτο διαθήκης καινflς μεσίτης έστίν, οπως
θανάτου γενομένου είς άπολύτρωσιν των έπ\ τη πρώτn διαθήκη
παραβάσεων τi~ν έπαγγελίαν λάβωσιν οί κεκλημένοι της αίω
νίου κληρονομίας. 16 οπου γaρ διαθήκη, θάνατον άνάγκη
φέρεσθαι τού διαθεμένου· 17 διαθήκη γaρ έπι νεκρο"iς βε
βαία, έπεί μήποτε 6 ίσχύει οτε ζn ό διαθέμενος. b 18 οθεν ούδε ή
πρώτη χωρίς α"ίματος έγκεκαίνισται· 19 λαληθείσης γaρ πά
σης έντολflς κατa τον νόμον ύπο Μωϋσέως παντί τφ λαφ, λαβών
το α'iμα των μόσχων [καl. των τράγων ]7 μετa ϋδατος κα1. έρίου
κοκκίνου κα1. ύσσώπου αύτό τε το βιβλίον κα1. πάντα τον λαον

έρράντισεν 20 λέγων, Τούτο το αίμα τljς δια-θήκης ής ένε
τείλατο προς ύμciς ό θεός. 21 κα1. τi~ν σκηνl,ν δε κα1. πάντα τa
σκεύη της λειτουργίας τφ αϊματι όμοίως έρράντισεν. 22 και
σχεδον έν α'ίματι πάντα καθαρίζεται κατa τον νόμον και χωρις
αίματεκχυσίας ου γίνεται aφεσις.

'14 {C} ήμι!:ιν Α D* Κ Ρ 075 365 1319 1739* 19121147 14221591/593
1599 /7 51 1 1441 it'""'' ' νg'" 1 syr" cop""'' ethΤΗ Athanasius Amphilochius Cyήl 112
Theodoret1'm // ύμ&ν Κ D 2 Ο 150 33 81 104 256 263 424 436 459 1241 1573
1739' 1852 1881 1962 2127 2200 2464 Byz [L] Lect it""' νgww." syr"· Ρ' 1
cop"· t>nP' arm eth'' geo slaν Athanasius"'" Chrysostom Cyήl 112
"17 {Α} μήποτε Κ 2 Α C D 2 Ι 075' 0150 33 81 104 256 263 365 424 436
459 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 2464 B_vz [Κ L
Ρ] Lect it'"·"·"'"''·"·ω νg (νg"'") syr" cop'""'"''' arm geo Asteήus Didymus
Chrysosto1n1"": (Ambrose) //μη τότε Κ* D* 075''id eth
7
19 {C} μόσχων κα\ τών τράγων Κ* Α C 814361912 246411441 cop"'"'"
arm geo slaν //τράγων καί των μόσχων D 365 (1921 omίt τι!:ιν) it'1• 01 νg'"''
cop""'' //μόσχων καί τράγων 075 33 104 256 263 424 459 1573 1962 2127
2200 Byz [Ρ] Lect cop"" '" eth //μόσχων \}.)46 Κ 2 Κ L Ψ 0150 1241 1319 1739
ι 852 1881 syr'' 1 h Ρ' 1 Chrysostom NIV REB
"14 Question: AD TR "17 Qucstion: WH'"'

14

άπό

...

ζώντι

i.ρίου ... ύσσώπου
aφεσις Lν 17.11

He 6.1 15 διαθήκης ...
Lv 14.4: Nu 19.6 20 το

έστίν

He 7.22; 8.6; 12.24 19 Εχ 24.3. 6-8
24.8 21 Lν 8.15. 19 22 ;ιωρ\ς ...

θεός Εχ

9.23-10.J
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Sacrifice

23 Άνάγκη ο-δν τα μεν ύποδείγματα τών έν τοις ούρανοϊς
τούτοις καθαρίζεσθαι, αύτα δε τα έπουράνια κρείττοσιν θυ
σίαις παρα ταύτας. 24 ού γαρ είς χειροποίητα είσί']λθεν aγια
Χριστός, άντίτυπα τών άληθινόΊν, άλλ' είς αύτον τον ούρανόν,
νυν έμφανισθηναι τφ προσώπφ του θεου ύπερ ήμόΊV"

25

ούδ'

ϊνα πολλάκις προσφέρη έαυτόν' rοσπερ ό άρχιερεi>ς είσέρχεται
είς τα aγια κατ' ένιαυτον έν αϊματι άλλοτρίφ, 26 έπε1. εδει
αύτον πολλάκις παθειν άπο καταβολfις κόσμου· νυν1. δε Cίπαξ
έπ1. συντελεί~ τών αίώνων είς άθέτησιν [τfις] άμαρτίας δια τfις

θυσίας αύτου πεφανέρωται. 27 κα1. καθ' οσον άπόκειται το'iς
άνθρώποις Cίπαξ άποθανε'iν, μετα δε τουτο κρίσις, 28 οϋτως
κα1. ό Χριστος aπαξ προσενεχθε1.ς είς το πολλών άνενεγκε'iν
άμαρτίας, έκ δευτέρου χωρ1.ς άμαρτίας όφθήσεται τοις αύτον
άπεκδεχομένοις είς σωτηρίαν.

10

Σκιαν γαρ Εχων ό νόμος τόΊν μελλόντων άγαθόΊν, ούκ

αύτi~ν 1 τi~ν εiκόνα τόΊν πραγμάτων, κατ' ένιαυτον ταίς αύτα'iς
θυσίαις aς προσφέρουσιν είς το διηνεκες ούδέποτε δύναται 2
τοi>ς προσερχομένους τελειόΊσαι· 2 έπε1. ούκ αν έπαύσαντο
προσφερόμεναι διa το μηδεμίαν εχειν ετι συνείδησιν άμαρτι&ν
τοi>ς λατρεύοντας Cίπαξ κεκαθαρισμένους; 3 άλλ' έν αύταίς

1 1 {Α} ούκ αύτήν ΝΑ C D Hv;d ψ 075'"ΡΡ 01503381 104 256 263 424 436
4591241131915731739185218811912196221272200Byz[KLP]Lect

it"· b.comp. 1• 1" · ' νg (syr1') (aπn) geo slaν Origen 1" Adamantius 1"' Gregory-Nyssa
Didymus Chrysostom Cyήl Hesychius John-Damascus // ού κατά 69 (365 ού
κατ& τi~ν αύτήν) // ούκ αύτ&ν 1908 syff' // καί ':))46
2
1 {Β} δύναται ':)) 46 ο· 2 Η Ψ 0150 365 424' 1739 1852 1881 1962 2200
ByzP' [Κ L] 1422 1883 l 1159 ir1·' νg eth geo 1 Chrysostom //δύνανται ΝΑ C D 1
075'"ΡΡ 33 81 104 256 263 424* 436 459 1241 1319 1573 1912 2127 ByzP' [Ρ]
Lect itM, b, CΟΟφ.' νgm.; syff'· h cop"· bo. ,,,. arm geo2 slaν
24 νϋν ... ήμ&ιν 1 Jn 2. 1 27 άπόκειται ... άποθανείν Gn 3.19 28 ό Χριστός ίiπαξ
προσενεχθείς He 10.10 πολλών άνενεγκείν άμαρτίας Is 53. 12; 1 Pe 2.24 έκ ... άπεκδεχομ.έ
νοις

Php 3.20; 2 Tm 4.8
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10.4-JJ

άνάμνησις άμαρτι&ν κατ' ένιαυτόν· 4 άδύνατον γaρ αtμα
ταύρων καl τράγων άφαιρε'iν άμαρτίας.
5 Δ ιο είσερχόμενος είς τον κόσμον λέγει,
θυσίαν και προσφορaν ούκ ή-θέλησας,
σmμα δi κατηρτίσω μοι·
όλοκαυτώματα και περι άμαρτίας ούκ εύδόκησας.

6
7 τότε ε'ίπον,

Ίδοu fικω,
έν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περι έμοϋ,
τοϋ ποιijσαι ό -θεός το -θέλημά σου.
8 άνώτερον λέγων οτι Θυσίας και προσφορaς καl όλοκαυ
τώματα και περι άμαρτίας ούκ ή-θέλησας ούδi εύδόκησας,
αϊτινες κατa νόμον προσφέρονται, 9 τότε εϊρηκεν, Ίδο\J fικω
τοϋ ποιijσαι το -θέλημά σου. άναιρεΊ το πρώτον 'ίνα το δεύτε
ρον στή<ηι 10 έν φ θελήματι ήγιασμένοι έσμεν διa της προσ
φορaς του σώματος Ίησου Χριστοί> έφάπαξ.
Κα\. πας μεν ίερε-Uς 3 ifστηκεν καθ' ήμέραν λειτουργών καl
τaς αύτaς πολλάκις προσφέρων θυσίας, α'ίτινες ούδέποτε δύ

11

νανται περιελεΊν άμαρτίας, 12 ο-i>τος δε μίαν ύπερ άμαρτι&ν
προσενέγκας θυσίαν• είς το διηνεκεςb έκάθισεν έν δεξιί! του

θεου,

13 το λοιπον έκδεχόμενος ifως τεθ&σιν οί έχθροt αύτου

{Α} ίερεύς i.' 46 · 79 ν;d Ν

D Ψ 075'"ΡΡ 33 81 1241 1319 1739 1852 1881
vg cop"" geo slav'"' ChrysosΙOm Seveήanν;J Cyήl''d //
άρχιερεύς Α C Ρ 0150 104 256 263 365 424 436 459 1 175 1573 1912 1962
2127 2200 2464 l 147 l 593 l 596 l 1441 syr"·" w.ιh • cop"· r,, anη eth slav'"' Cyήl
Theodoret''"'
3

11

Β_νz [Κ

L] Lect

itM.h.ωmp.d.,_,

'12 C: REB"'' EU LB BJ NBS ΤΟΒ BTI"'' 11 • C: GNB ΝΙν NRSV REB NBSm• ΒΤΙ DHH

4 αίμα ταίιρων κα\ τράγων Lv 16.15, 21; He 9. 13 5-7 Θυσiαν . . . σου Ps 40.6-8
8 Θυσiας κα\ προσφοράς Ps 40.6 όλοκαυτώματα ... εύδόιcησας Ps 40.6 9 'Ιδού ... σου
Ps 40.7 10 ήγιασμένοι ... έφάπαξ He 9.12, 28 11 πaς ... θυσiας Εχ 29.38 12 έκάθισεν ...
θεοί> Ps 110. Ι (Mt 22.44: Mk 16.19; Ac 2.34; Eph 1.20; He 1.3; 8.1; 12.2) 13 iiως ... αύτοίι
Ps 110.\
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ύποπόδιον των ποδων αύτου. 14 μψ γaρ προσφορ(,i τετελείω
κεν εiς το διηνεκες το-Uς άγιαζομένους.

15 Μαρτυρε1 δε ήμ1ν καl. το πνευμα το cχγιον· μετa γaρ το
εiρηκέναι,
16

17

18

Αϋτη ή διαθήκη ί)ν διαθήσομαι προς αύτο-Uς
μετΟ: τΟ:ς ήμέρας έκείνας, λέγει κύριος·
διδους νόμους μου έπι καρδίας αύτων
και έπι τt)ν διάνοιαν αύτων έπιγράψω αύτούς,
και των άμαρτιων αύτων καl. των άνομιων αύτων
ού μη μνησ1'ήσομαι ετι.
οπου δε &φεσις τούτων, ούκέτι προσφορa περl. άμαρτίας.
Exhortation and Waming

19 'Έχοντες ο-δν, άδελφοί, παρρησίαν εiς τi~ν ε1σοδον των
άγίων έν τι'ρ αϊματι 'Ιησου, 20 1lν ένεκαίνισεν ήμ1ν όδον πρόσ
φατον καl. ζωσαν διa του καταπετάσματος, τουτ' εστιν της

σαρκος αύτου, 21 καl. ίερέα μέγαν έπl. τον οtκον του θεου,
22 προσερχώμεθα μετa άληθινης καρδίας έν πληροφορί~ πί
στεως pεραντισμένοι τaς καρδίας άπο συνειδήσεως πονηρίiς καl
λελουσμένοι το σωμα ϋδατι καθαρφ· 23 κατέχωμεν τi~ν όμο
λογίαν της έλπίδος άκλινη, πιστος γCι.ρ ό έπαγγειλάμενος,
24 καl κατανοωμεν άλλήλους εiς παροξυσμον άγάπης καl
καλων εργων' 25 μη έγκαταλείποντες τi~ν έπισυναγωγην έαυ
των, καθώς εθος τισίν, άλλa παρακαλουντες, καl. τοσούτφ
μάλλον οσφ βλέπετε έγγίζουσαν τi~ν ή μέραν 26 'Εκουσίως γaρ άμαρτανόντων ήμων μετa το λαβειν την
έπίγνωσιν της άληθείας, ούκέτι περl. άμαρτιων άπολείπεται
θυσία, 27 φοβερa δέ τις έκδοχη κρίσεως καl. πυρος ζηλος
έσθίειν μέλλοντος το-Uς ύπεναντίους. 28 άθετήσας τις νόμον
Μωϋσέως χωρlς οίκτιρμων έπl. δυσl.ν η τρισl.ν μάρτυσιν άπο-

16 Jr31.33 (He8.IO) 17 Jr31.34 (He8.12) 19 'Έχοντες ... άγίων He4.16 22 pε
... πονηρΟ:ς Eze 36.25 λελουσμένοι ... καθαρίρ Eph 5.26 23 κατέχωμεν ...
άκλινfi He 4.14 26 He 6.4-8 27 πυρος ... ύπεναντίους Is 26. Ι Ι
28 tπ\ ... άποθν~σκει
Dt 17.6: 19.15
ραντισμένοι
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10.29-37

πόσφ δοκ:εϊτε χείρονος άξιωθήσεται τιμωρίας ό

τον υιον του θεου κ:αταπατήσας κ:αt το αίμα της διαθήκης
κοινον ήγησάμενος, έν φ ήγιάσθη, κ:αt το πνε-Uμα της χάριτος
ένυβρίσας;c 30 οϊδαμεν γaρ τον είπόντα,
Έμοi έκδίκησις, έγrο άνταποδώσω.
καt πάλιν,

Κρινεi κύριος τον λαόν αύτοί\.

31 φοβερον το έμπεσεtν εiς χε\ρας θεου ζωντος.
32 Άναμιμνf~σκ:εσθε δε τaς πρότερον ήμέρας, έν α'iς φωτι
σθέντες πολλΤ,ν aθλησιν ύπεμείνατε παθημάτων, 33 τοί'Jτο
μεν όνειδισμο"lς τε κ:αt θλίψεσιν θεατριζόμενοι, τοί'Jτο δε
κοινωνο\ των οϋτως άναστρεφομένων γενηθέντες. 34 κ:α\_
γaρ τοις δεσμίοις4 συνεπαθήσατε κ:αi τΤ,ν άρπαγΤ,ν των ύπαρ
χόντων ύμων μετa χαρ&.ς προσεδέξασθε γινώσκ:οντες Εχειν
έαυτο\ις 5 κ:ρείττονα ϋπαρξιν κ:α\ μένουσαν. 35 μη άποβάλητε
οi>ν τΤ,ν παρρησίαν ύμών, Τ\τις Εχει μεγάλην μισθαποδοσίαν.
36 ύπομονflς γaρ εχετε χρείαν 'ίνα το θέλημα του θεου ποιή
σαντες κ:ομίσησθε τi~ν έπαγγελίαν.
37 ετι γaρ μικρόν οσον οσον,
ό έρχόμενος i]ξει και ού χρονίσει·

"34 {Β} δεσμίοις Α D* Η 0150 6 33 81424'1573 1739 1912 2127 it"b.
"'""·" vg syr'· h. ''' cop"·"' aπη geo' Chrysostom; Pelagius // δεσμοίς ~ 46 Ψ 075'"ΡΡ
104 256 Origeπm" // δεσμοίς μου Ν 0 2 263 365 424* 436 459 1 175 1241 1319
1852 1881 1962 Byz [Κ L Ρ] Lect eth geo' slaν Clement Origen // δεσμοίς
αύτίiιν ίt"· 1"·'

'34 {Α} έαυτούς ~υ 46 ΝΑ H''d Ψ 6 33 81 365 424 436 1739 1912 1962
2127 ! 1365 l 1977 it"· b ωmp "· ""'-' νg anη Clement // έαυτοϊς D 104 256 263
459 1175 1241 1319 1573 1852 Byz [Κ L] Lect slav Chrysostom // έν έαυτοϊς
075'•rr 1881 / 592 112 /598 /884 112 / 1439 /Α" // ύμeχς 0150// οmίι Ρ / 593
' 29
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29 το αίμα τiiς δ1αθή,-,,ς Εχ 24.8: He 13.20 30 Έμο\ .. _άνταποδώσω Dι 32.35 (Ro 12.19)
αύτοίJ Dι 32.36: Ps 135.14
33 όνεtδισμοίς ... θεατριζόμενο1 1Cor4.9
36 Lk21.19: He6.12 37-38 Hab2.3-4 ιχχ 37 μ1κρον Οσον οσον Is26.20 ιχχ
Κρ1νεί

l0.3M-[ l.ό

38
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ό δ[ δίκαιός μου έκ πίστεως 6 ζήσεται,
κα1. έαν ύποστείληται,
ούκ εύδοκεi ή ψυχή μου έν αύτφ.

ήμε'iς δε ούκ έσμεν ύποστολΤjς είς άπώλειαν άλλa πίστεως
εiς περιποίησιν ψυχΤjς.

39

Faith

"Εστιν δε πίστις έλπιζομένων ύπόστασις, πραγμάτων 1
eλεγχος ού βλεπομένων. 2 έν ταύτn γaρ έμαρτυρήθησαν οί

11

πρεσβύτεροι.

3 Πίστει νοουμεν κατηρτίσθαι τοi.Jς αί&νας pήματι θεου, είς
το μη έκ φαινομένων το βλεπόμενον γεγονέναι.
4 Πίστει πλείονα θυσίαν 'Άβελ παρa Κάϊν προσήνεγκεν τφ
θεφ, δι' fις έμαρτυρήθη εlναι δίκαιος, μαρτυρουντος έπl. το'iς
δώροις αύτου του θεου, κα1. δι, αύτης άποθανών ετι λαλε'i.
5 Πίστει 'Ενώχ μετετέθη του μη ίδε'iν θάνατον, κα1. ούχ

ηύρίσκετο διότι μετέθηκεν αύτον ό -θεός. προ γaρ τftς
μεταθέσεως μεμαρτύρηται εύαρεστηκέναι τφ -θεφ· 6 χωρ1.ς
δε πίστεως άδύνατον εύαρεστΤjσαι· πιστευσαι γaρ δε'i τον
προσερχόμενον τφ θεφ οτι εστιν κα1. το'iς έκζητουσιν αύτον

6 38 {Β} δίκαιός μου έκ πίστεως 'Ρ..,, Κ Α Η* 33 1739 it"""mr-c νg cop~·""""
arm Clement Theodoret /1 δίκαιος έκ πίστεώς μου (see Hab 2.4 ιχχ) D* it"·•
syr"·" Eusebius 112 ; Faustus //δίκαιος έκ πίστεως 'Ρ" D 2 Η' Ι Ψ 0150 6 81 104

256263365424436459117512411319157318521881191219622127
Byz [Κ L Pl Lect itb·' νgm" syr"'' cop"" eth geo slaν Eusebius 112 Chrysostom;
Ambrose
1
1 {Α} ύπόστασις, πραγμάτων 'J.)46 Κ Α D 2 (D* ύπόστασιν) Ψ 0150 6 33 81

10425626336542443645911751241131915731739185218811912
1962 2127 Β)'Ζ [Κ L Ρ] Lect it" '"r.d- "'' νgww." (it" νg' 1 arm Jerome ύπόστασις
0

πραγμάτων,)

syr" cop"·"" (eth) geo slaν Clement Origen'' Eusebius CyrilJerusalem Apollinaris Didymus Chrysoslom John-Damascus; Ambrose Augusline //πραγμάτων άνάστασις 'Ρ" iι" Origen 1"'; Sedulius-Scottus"•
38 ό δέ ... ζήσεται Ro 1.17; Ga 3.11
11.3 ιcατηpτίσθαι ... γεγονέναι Gn 1.1; Ps 33.6. 9; 2Pe 3.5 είς ... γεγuνέναι Ro4.17
4 πλείονα ... θεοlι Gιι 4.3- 10 5 ΈνοJχ ... θεός Gn 5.24; Sir 44. 16; Εη 70.1-4; Wsd 4. \Ο
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1 1.7-16

μισθαποδότης γίνεται. 7 Πίστει χρηματισθεtς Νώε περl. τών
μηδέπω βλεπομένων, εύλαβηθεl.ς κατεσκεύασεν κιβωτόν είς

σωτηρίαν του οϊκου αύτου δι' fις κατέκρινεν τον κόσμον, καl.
τfiς κατa πίστιν δικαιοσύνης έγένετο κληρονόμος.
8 Πίστει καλούμενος Άβραaμ ύπήκουσεν έξελθε'iν είς τόπον
ον ημελλεν λαμβάνειν είς κληρονομίαν, καl. έξΤ]λθεν μη έπι
στάμενος που Ερχεται. 9 Πίστει παρφκησεν είς Ύfiν της έπαγ
γελίας ώς άλλοτρίαν έν σκηνα'iς κατοικήσας μετa Ίσαaκ κα1.
Ίακrοβ τών συγκληρονόμων τΤ]ς έπαγγελίας της αύτης 10 έξε

δέχετο γaρ τΤ,ν τους θεμελίους (χουσαν πόλιν fις τεχνίτης και
δημιουργός ό θεός. 11 Πίστει• κα\. αύτη Σάρρα στε'iραb δύνα
μιν2 εiς καταβολην σπέρματος (λαβεν κα\. παρa καιρόν ήλικίας,
έπεl. πιστόν ήγήσατο τον έπαγγειλάμενον. 12 διό καl. άφ' ένός
έγεννήθησαν, κα1. ταυτα νενεκρωμένου, καθrος τa aστρα του
ούρανου τφ πλήθει καl. ώς ή aμμος ή παρa το χε'iλος τftς
θαλάσσης ή άναρίθμητος.

13 Κατa πίστιν άπέθανον σfιτοι πάντες, μη λαβόντες τaς
έπαγγελίας άλλa πόρρωθεν αύτaς ίδόντες κα\. άσπασάμενοι κα\.
όμολογήσαντες οτι ξένοι κα\. παρεπίδημοί εiσιν έπl. της γης.
14 οί γaρ τοιαυτα λέ:yοντες έμφανίζουσιν οτι πατρίδα έπι

ζητουσιν. 15 καl. εί μεν έκείνης έμνημόνευον άφ · fις έξέβησαν,
εiχον aν καιρόν άνακάμψαι· 16 νυν δε κρείττονος όρέ:yονται,
2

11 {C} πίστει

κα! αύτή Σάρρα στείρα δύναμιν

πίστει κα! αύτi~ Σάρρα ή στείρα δύναμιν

'})46 D* Ψ geo slaν //
0 6 81 424' 1241 1739 1881 1962
1

(οι· οιnίι ή it"" h. '"""· ''-' vg) cop"'·"" 11 πίστει Σάρρα ή στείρα κα! άυτf~ δύναμιν
0150 // πίστει κα! άυτf~ Σάρρα στείρα οi'>σα δύναμιν Ρ 075 104 256 263 365
436 459 1319 1573 1912 2127 1596 arm eth//πίστει κα! άυτΤ~ Σάρρα
δύναμιν 'Ρι,,ω ΝΑ 0 2 33 424* 1175 1852 2200 Byz [Κ L] Lect Chrysostom;
Augustine REB EU BJ ΤΟΒ DHH

"11 Da.ςh: (GNB) ΝΙΥ NRSV (BTI) (DHH) 11

b

Dash: GNB NJV NRSV (BTI) (DHH)

7 χρηματισθε\ς ... αύτου Gn 6.13-22; 7.1; 1Pe3.20 τfις ... δικαιοσύνης Ro 3.22: 4.13;
9.30 8 Gn 12.1-5; Ac 7.2-4 9 Gn 23.4; 26.3; 35.12, 27 11 αύτή ... ήλικίας Gn 17.19;
18.11-14; 21.2 12 άφ" ... νενεκρωμένου Ro 4.19 καθιΟς ... άναρίθμητος Gn 15.5-6; 22. 17;
32.12; Εχ 32.13; Dt 1.10; ΙΟ.22; Dn 3.36 LXX; Sir44.21 13 ξένοι ... Ύfις Gn 23.4; 47.9;
1 Chr29.15; Ps 39.12: 1Pe2.11
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τουτ εστιν έπουρανίου. διο ουκ έπαισχύνεται αυτο-Uς ό θεος
θεος έπικαλείσθαι αυτών· ήτοίμασεν γ&.ρ αυτοίς πόλιν.
17 Πίστει προσενήνοχεν Άβρα&.μ τον Ίσα&.κ πειραζόμενος
καl. τον μονογενil προσέφερεν, ό τ&.ς έπαγγελίας άναδεξάμενος,
18 προς ον έλαλήθη οτι Έν Ίσαaκ κλη1'ήσεταί σοι σπέρμα,

19 λογισάμενος οτι καt έκ νεκρών έγείρειν δυνατος ό θεός, οθεν
αύτον καl. έν παραβολn έκομίσατο. 20 Πίστει καl. περl. μελ
λόντων εύλόγησεν Ίσα&.κ τον Ίακrοβ κα\. τον 'Ησαύ. 21 Πίστει
'Ιακώβ άποθνflσκων εκαστον τών υίών Ίωσηφ εύλόγησεν κα1.
προσεκύνησεν έπ1. το iίκρον τίjς pάβδου αύτου. 22 Πίστει
ΊωσΊ,φ τελευτών περl. της έξόδου τών υίών Ίσραηλ έμνημόνευ
σεν κα\. περl. τών όστέων αύτού ένετείλατο.
23 Π ίστει Μωϋσης γεννηθε\.ς έκρύβη τρίμηνον ύπο τών
πατέρων αυτού, διότι ε'iδον άστε'iον το παιδίον κα1. ούκ έφοβή
θησαν το διάταγμα τού βασιλέως3. 24 Π ίστει Μωϋσης μέγας
γενόμενος ήρνήσατο λέγεσθαι υίος θυγατρος Φαραώ, 25 μiiλ
λον έλόμενος συγκακουχείσθαι τφ λα<ρ του θεού η πρόσκαιρον
Εχειν άμαρτίας άπόλαυσιν, 26 μείζονα πλούτον ήγησάμενος
τών Αίγύπτου θησαυρών τον όνειδισμον τού Χριστού· άπέβλε
πεν γ&.ρ είς την μισθαποδοσίαν. 27 Πίστει κατέλιπεν Αί'γυπτον
μη φοβηθε1.ς τον θυμον του βασιλέως τον γ&.ρ άόρατον ώς όρών
έκαρτέρησεν. 28 Πίστει πεποίηκεν το πάσχα καl. την πρόσ
χυσιν του α'ίματος, 'ίνα μη ό όλοθρεύων τα πρωτότοκα θίΎ!l
αυτών. 29 Πίστει διέβησαν τΊ,ν Έρυθρ&.ν Θάλασσαν ώς διa

ξηράς γης, ~ς πε'iραν λαβόντες οί Αίγύπτιοι κατεπόθησαν.

'J_\46 K Α D 2 ΙΨ 075 01506 33 81 104 256 263 365 424
4364591241131915731739185218811912196221272200Byz[KLP)
Lecι it"'· •. '"'"•·' νg syr"·" cop"· ""· ''' ann eth geo slaν Chrysostom //βασιλέως.
J

23

{Α} βασιλέως.

Πίστει μέγας γενόμενος Μωϋσής άνείλεν τον Αίγύπτιον κατανοών τήν
ταπείνωσιν τ&ν άδελφ&ν αύτοu. D* ίιd νg""

16 ούκ ... αύτ&ν Εχ 3.6. 15: 4.5: Mk 12.26 17 Gn 22. 1-1 Ο: Ja> 2.21 18 Έν ... σπέρμα
Gn 21.12 (Ro 9.7) 20 Gn 27.27-29. 39-40 21 Ίαιcώβ ... εύλόγησεν Gn 48.15-16 προσ
εκύνησεν ... αύτοϋ Gn 47.31 LXX 22 Gn 50.24-25: Εχ 13.19 23 Μωϋσης ... αύτοϋ Εχ 2.2
ουκ
βασ1λiως Εχ 1.22
24 Εχ 2.ΙΟ-12
27 κατέλ1πεν Αi'γuπτον Εχ 2.15: 12.51
28 Εχ 12.21-30 29 Εχ 14.21-31
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Πίστει τα τείχη Ίεριχm επεσαν κυκλωθέντα έπl. έπτα ήμέρας.
Πίστει 'Ρααβ ή πόρνη ού συναπώλετο το'iς άπειθήσασιν
δεξαμένη τους κατασκόπους μετ, είρήνης.

30
31

32 Καl. τί Ετι λέγω; έπιλείψει με γαρ διηγούμενον ό χρόνος
περl. Γεδεών, Βαράκ, Σαμψών, 'Ιεφθάε, Δαυίδ τε καl. ΣαμουΤ,λ
καl. τών προφητ&ν, 33 ο'1. δια πίστεως κατηγωνίσαντο βασι
λείας, είργάσαντο δικαιοσύνην, έπέτυχον έπαγγελι&ν, Εφραξαν
στόματα λεόντων, 34 Εσβεσαν δύναμιν πυρός, Εφυγον στόμα
τα μαχαίρης, έδυναμώθησαν άπο άσθενείας, έγενήθησαν ίσχυ
ροl. έν πολέμφ, παρεμβολλς Εκλιναν άλλοτρίων. 35 (λαβον
γυνα'iκες έξ άναστάσεως τους νεκρους αύτων· aλλοι δε έτυμπα
νίσθησαν ού προσδεξάμενοι τΤ,ν άπολύτρωσιν, ϊνα κρείττονος
άναστάσεως τύχωσιv- 36 ί:τεροι δε έμπαιγμ&ν κα1 μαστίγων
πε'iραν (λαβον, Ετι δε δεσμ&ν καl. φυλακfις 37 έλιθάσθησαν,
έπρίσθησαν4, έν φόνφ μαχαίρης άπέθανον, περιfΊλθον έν μη
λωτα'iς, έν αίγείοις δέρμασιν, ύστερούμενοι, θλιβόμενοι, κα

κουχούμενοι, 38 ~ν ούκ l'iν ίΧ.ξιος ό κόσμος, έπ1 έρημίαις
πλανώμενοι καl. ορεσιν καl. σπηλαίοις καl. τα'iς όπα'iς τfΊς γης.

39 Καl. ο-bτοι πάντες μαρτυρηθέντες δια τfΊς πίστεως ούκ
έκομίσαντο τΤ,ν έπαγγελίαν, 40 του θεου περ1 ήμών κρε'iττόν τι
προβλεψαμένου, 'ίνα μη χωρ1ς ήμ&ν τελειωθ&σιν.

" 37 { C} έπρίσθησαν 'Ρ' 6 1241 / 422 "' Ι 592 ω Ι 1356' 1' / 1364 1' 3 syι" (cop"')
eth Origen'' 11~ '" 112 Eusebius (Didymus) Nilus; Caesarius // έπειράσθησαν 0150
vgm" Clement // έπρίσθησαv, έπειράσθησαν 'Ρ 11 'ω Α 0 2 075 6 !04 256 263
365 424 436 459 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 Byz [Κ]
Lect it"· "· "'"'Ρ· '"'·' vg (syι"' 1 ) copbo arrn (geo) slav Origen•'4/j· 1" 112 Acacius Chrysostom; Ambrose // έπρήσθησαν. έπειράσθησαν Ψ''d / 147 2' 3 / 603 113 / 1439'13
EU (?) // έπειράσθησαν, έπρίσθησαν 1( L Ρ 048 33 81 syr' cop""m' Jerome //
έπειράσθησαν, έπειράσθησαν [ sic] D* / 593 113 (/ 617 11 ' έπρίσθησαν, έπρί
σθησαν)

30 Jos 6.12-21
31Jos2.11-12; 6.21-25; Jas 2.25 33 rφραξαν στόματα λεόντων
Jdg: 14.6-7; 1 Sm 17.34-36; Dn 6. 1-27 34 ίiσβεσαν δύναμιν πυρός Dn 3.23-25 35 i'λαβον
αύτων
1Kgs17.17-24; 2Kgs4.25-37
iiλλοι
... τύχωσιν 2Macc6.18-7.42
36 1 Kgs 22.26-27; 2 Chr 18.25-26; Jr 20.2; 37. 15; 38.6 37 έλιθάσθησαν 2 Chr 24.21
έπρίσθησαν Ascension σι· ls 5. 1 1-14
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12

Τοιγαρουν και ήμε'iς τοσουτον εχοντες περικείμενον ήμ'iν

νέφος μαρτύρων, ογκον άποθέμενοι πάντα κα\. Π~ν εύπερίστα
τον1 άμαρτίαν, δι' ύπομονης τρέχωμεν τον προκείμενον ήμ'iν
άγώνα 2 άφορώντες είς τον της πίστεως άρχηγον και τελειωτΤ~ν
Ίησουν, ος άντι της προκειμένης αύτφ χαρaς ύπέμεινεν σταυρον
αίσχύνης καταφρονήσας έν δεξι~ τε του θρόνου του θεου
κεκάθικεν. 3 άναλογίσασθε γeχρ τον τοιαύτην ύπομεμενηκότα
ύπο των άμαρτωλών είς έαυτον 2 άντιλογίαν, 'ίνα μη κάμητε τα'iς
ψυχα'iς ύμών έκλυόμενοι.
4 Οϋπω μέχρις α'ίματος άντικατέστητε προς τΤ~ν άμαρτίαν
άνταγωνιζόμενοι. 5 και έκλέλησθε της παρακλήσεως, 1lτις
ύμ'iν ώς υίο'iς διαλέγεται,
Υίέ μου, μι] όλιγώρει παιδείας κυρίου
μηδέ έκλύου ύπ' αύτου έλεγχόμενος•
6
ον γdρ άγαπίj. κύριος παιδεύει,
μαστιγοi δέ πάντα υίόν ον παραδέχεται.
7 είς παιδείαν ύπομένετε, ώς υίο'iς ύμ'iν προσφέρεται ό θεός. τίς

γeχρ υίος ον ού παιδεύει πατήρ; 8 εί δε χωρίς έστε παιδείας ής
μέτοχοι γεγόνασιν πάντες, iiρα νόθοι και ούχ υίοί έστε. 9 εtτα
τους μεν της σαρκος ήμών πατέρας εϊχομεν παιδευτeχς καί
ένετρεπόμεθα· ού πολ\ι [δε] μaλλον ύποταγησόμεθα τφ πατρι

1
1 {Α} ευπερίστατον ~ 13 ΝΑ D Ψ 0150 6 33 81 104 256 263 365 424 436
459124113191573185218811912196221272200Byz[KLP]LectitM·b·
'°"" vg syrP>. h cop"· ho arm geo slav Clement Chrysostom Seνeήan Cyril //
ευπερίσπαστον ~ 46 1739 it"·' (Ps-Augustine)
2
3 {C} είς έαυτόν Α Ρ 0150 104 263 459 1241 1319 (l 895 αύτόν) it" vg''
(or αυτόν syr<>) // είς αυτόν 0 2 Ψ* 6 365 424 436 1175 1739' 1852 1881 1912
1962 2200 Byz [Κ L] Lect slaν Chrysostom // είς έαυτούς Ν* D* 256 1573
2127 (or αυτούς itb..·nmp., νgww.>< copho) syr<' Ps-Dionysius // είς αυτούς ~ 13 · 46 Ν 2
ψc 048 33 81 •;• 1739* Theodoret''"' // έν ύμ\ν ir' eth // οmίι Ι 590 cop" arm geo

1 τρέχωμεν ... άγ&να 1 Cor9.24 2 έν ... κεκάθικεν Ps 110.1; Μι 22.44; Mk 16.19;
Ac2.34; Eph 1.20; He 1.3; 8.1; 10.12 5-6 Υiέ ... παραδέχεται Pr3.ll-12 6 ον γάρ ...
παιδεύει Re 3.19 7 ώς ... πατήρ Dt 8.5; 2Sm 7.14 9 τψ ... πνευμάτων Nu 16.22; 27.16
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τών πνευμάτων καl. ζήσομεν; 10 οί μf.ν γαρ προς όλίγας ήμέρας
κατα το δοκουν αύτοiς έπαίδευον, ό δf. έπ1. το συμφέρον είς το
μεταλαβεiν της άγιότητος αύτου. 11 πaσα δε παιδεία προς μεν

το παρον ού δοκεi χαρaς εiναι Cι.λλλ λύπης, ϋστερον δε καρπον
είρηνικον τοις δι, αύτης γεγυμνασμένοις Cι.ποδίδωσιν δικαιο
σύνης.

12 Διο τας παρειμένας χείρας και τα παραλελυμένα γόνατα
ανορθώσατε, 13 και τροχιaς όρθας ποιεiτε τοίς ποσl.ν ύμrον'
'ίνα μη το χωλον έκτραπft, ίαθft δε μaλλον.
Warning against Rejecting God's Grace

ot

14 Είρήνην διώκετε μετα πάντων και τον άγιασμόν, χωρ1.ς
ούδεις οψεται τον κύριον' 15 έπισκοπουντες μή τις ύστερων
Cι.πο της χάριτος του θεου, μή τις pίζα πικρίας aνω φύουσα

ένοχλft και δι' αύτης μιανθώσιν πολλοί, 16 μή τις πόρνος η
βέβηλος ώς Ήσαυ, ος άντι βρώσεως μιaς άπέδετο τα πρωτοτόκια
έαυτου. 17 ϊστε γαρ οτι και μετέπειτα θέλων κληρονομilσαι

την εύλογίαν Cι.πεδοκιμάσθη, μετανοίας γCιρ τόπον ούχ εi'>ρεν
καίπερ μετα δακρύων έκζητήσας αύτήν.
18 Ού γαρ προσεληλύθατε ψηλαφωμένφ 3 και κεκαυμένφ
πυρι και γνόφφ και ζόφφ και θυέλλη 19 και σάλπιγγας iixφ

και φωνft pημάτων, ής οί άκούσαντες παρητήσαντο μη προσ
τεθηναι αύτοίς λόγον, 20 ούκ εφερον γCιρ το διαστελλόμενον,
καν -θηρίον ί)ίγη τοϋ ορους, λι-θοβοληί)ήσεται· 21 καί,

1
· 18 {Β} ψηλαφωμένφ 1})46 Ν Α C 048 33 81 1175 1593 it"' b, 'omp. (dJ. ω vgww."
syrP cop"" bo eth (Oήgenω'") // ψηλαφωμένφ ορει D (Ψ έψηλαφημένφ) 0150 6

104 256 263 365 424 436 459 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962
2127 2200 Byz [Κ L Ρ] Lect νg<' (Oήgen'""2 ) ΝΙΥ LB ΒΤΙ // ορει ψηλαφω
μένφ 69 syr" aπn geo slaν Chrysostom
ιcαρπον είρηνιιcον ... δικαιοσύνης Jas 3.17-18 12 τiις ... άνορθώσατε ls 35.3; Sir 25.23
τροχιiις ... ύμwν Pr 4.26 Lxx 14 Είρήνην ... πάντων Ps 34. 14; Ro 12.18 15 μή τις
pίζα ... ένοχλji Dι 29.17 LXX
16 Ήσαϋ ... έαυτοϋ Gn 25.33-34
17 Gn 27.30-40
18-19 Εχ 19.16-22; 20.18-21; Dι4.IJ-J2: 5.22-27
20 Κίiν
λιθοβοληθήσεται

11

13

Εχ

19.12-13

12.22-Ι

3.;
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οϋτως φοβερον 1lν το φανταζόμενον, ΜωϋσίΊς εtπεν, 'Έκφοβός
είμι καl. εντρομος. 22 άλλα προσεληλύθατε Σιών ορει καl.
πόλει θεου ζωντος, Ίερουσαλημ έπουρανίφ, καl. μυριάσιν
άyyέλων; πανηγύρειb 23 καl. έκκλησίςι πρωτοτόκων άπογε
γραμμένων έν ούρανο\ς καl. κριτfi θε<ρ πάντων καl. πνεύμασιν
δικαίων τετελειωμένων 24 καl. διαθήκης νέας μεσίτη 'Ιησου
καl.. α'ίματι pαντισμο\J κρε\ττον λαλο\Jντι παρΟ: τον 'Άβελ.
25 Βλέπετε μη παραιτήσησθε τον λαλο\Jντα· εί γaρ έκε\νοι
ούκ έξέφυγον έπl.. -yilς παραιτησάμενοι τον χρηματίζοντα, πολΌ
μίiλλον ήμείς οί τον άπ' ούρανων άποστρεφόμενοι, 26 oi> ή
φωνη την -yilν έσάλευσεν τότε, νυν δε έπήyyελται λέγων, 'Έτι
άπαξ έγrο σείσω ού μόνον τfιν γίjν άλλΟ: καl.. τον ούρανόν.
27 το δε 'Έτι &παξ δηλοί [την] των σαλευομένων μετάθεσιν ώς
πεποιημένων, 'ίνα μείν11 τΟ: μη σαλευόμενα. 28 Διο βασιλείαν

άσάλευτον παραλαμβάνοντες Εχωμεν χάριν, δι' fiς λατρεύωμεν
εύαρέστως τφ θεφ μετΟ: εύλαβείας καl. δέους
θεος ήμων πυρ καταναλίσκον.
SeJΎice

13

Well-Pleasing

το

29 καl. γaρ ό

God

'Η φιλαδελφία μενέτω. 2 της φιλοξενίας μη έπιλανθάνε

σθε, διΟ: ταύτης γaρ Ελαθόν τινες ξενίσαντες άyyέλους. 3 μι
μνfισκεσθε των δεσμίων ώς συνδεδεμένοι, των κακουχουμένων
ώς καl.. αύτοl. οντες έν σώματι. 4 Τίμιος ό γάμος έν πίiσιν καl. ή
κοίτη αμιαντος, πόρνους γaρ καl.. μοιχοΌς κρινει ο θεός.
5 Άφιλάργυρος ό τρόπος, άρκούμενοι τοίς παρο\Jσιν. αύτος

'22 ΝΟ C: ΝΙν NRSV NBSm' ΤΟΒ ΒΤΙ DHH // as text: NRSV"' 11
DHH // as text: NRSVm'

h

C: NJV NRSV NBS""

ΤΟΒ ΒΤΙ

21 'Έκφοβός είμι Dt 9.19 22 Ίερουσαλήμ έπουρανίφ Ga 4.26; Re 21.2 μυριάσιν άyγέlw>ν
Re 5.11 23 άπογεγραμμένων i:ν ούρανοίς Lk 10.20 ιφιτji θεiρ πάντων Gn 18.25; Ps 50.6
24 διαθήκης ... Ίησοϋ He 7.22; 8.6; 9.15 ιiiματι pαντισμοϋ 1 Pe 1.2 παρά τον "Άβελ Gn 4.10
25 εί ... άποστρεφόμενοιΗe2.Ι-3; 10.28-29 26 ήφωνf~ ... τότεΕχ 19.l8;Jdg5.4;Ps68.8
'Έτι ... ούρανόν Hg 2.6 29 ό θεός ... ιcαταναλίσκον Dt 4.24; 9.3; Is 33.14
13.2 ίfλαθον ... άyyέλους Gn 18.1-8; 19.1-3 3 μιμν\lσκεσθε των δεσμίων Mt 25.36;
He 10.34 4 πόρνους ... θεός Ga 5.19. 21; Eph 5.5
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13.6-17

γαρ εϊρηκεν, Ού μή σε άνω ούδ' ού μή σε έγκαταλίπω, 6 ωστε
θαρροί>ντας ήμας λέγειν,

7

Κύριος έμοi βοη1'ός,
[καi] ού φοβη1'ήσομαι,
τί ποιήσει μοι ciν1'ρωπος;
Μνημονεύετε τ&ν ήγουμένων ύμ&ν, ο'ίτινες ελάλησαν ύμίν

τον λόγον του θεοί>, ~ν άναθεωροί>ντες την εκβασιν τής
άναστροφής μιμείσθε τi~ν πίστιν. 8 Ίησοί>ς Χριστος εχθΕ:ς
καt σήμερον ό αύτος κα1. είς τους αί&νας. 9 διδαχαίς ποικίλαις
καl. ξέναις μη παραφέρεσθε· καλον γαρ χάριτι βεβαιοί>σθαι την

καρδίαν' ού βρώμασιν εν οtς ούκ ώφελήθησαν οί περιπατοί>ν
τες. 10 εχομεν θυσιαστήριον εξ oiJ φαγείν ούκ εχουσιν εξου
σίαν οί τfl σκηνn λατρεύοντες. 11 ~ν γαρ είσφέρεται ζ<ί>ων το
αlμα περ1. άμαρτίας είς τα αγια δια του άρχιερέως, τούτων τα
σώματα κατακαίεται εξω τής παρεμβολής. 12 διο κα1. Ίησοί>ς.
"ίνα άγιάσn δια του ίδίου α'ίματος τον λαόν, εξω τής πύλης
επαθεν. 13 τοίνυν εξερχώμεθα προς αύτον εξω τής παρεμβο

λής τον όνειδισμοv αύτοί> φέροντες

14 ού γαρ εχομεv ιi)δε
15 δι'

μένουσαν πόλιν άλλα την μέλλουσαν επιζητοί>μεν.

αύτοί> [oiJv] 1 άναφέρωμεν θυσίαν αiνέσεως διa παντος τφ
θεφ, τοί>τ, εστιν καρπον χειλέων όμολογούντων τφ όνόματι

αύτοί>.

16 τής δΕ: εύποϊίας κα\. κοινωνίας μη επιλανθάνεσθε·

τοιαύταις γαρ θυσίαις εύαρεστείται ό θεός.
17 Πείθεσθε τοις ήγουμένοις ύμ&ν κα\. ύπείκετε, αύτο1. γaρ
άγρυπνοί>σιν ύπΕ:ρ των ψυχών ύμ&ν ώς λόγον άποδώσοντες, 'ίνα

15 {C} δι' αύτοίJ oi'Jv Ν 2 Α C 0 1 0150 0243 6 8 l !04 256 263 365 424
436 459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 Byz
Lecι it"·"·'"'"•·' vg syr" cop"" 00 anη slav Chrysostom Cyήl // διά τοί!το ο-Ον Κ
/ 751 (geo) // δι' αύτοίJ 'μ 4 ό Ν* D* Ρ Ψ it" cop"°'"" (Origen'"); (Gregory-Elvira)
REB BJ ΤΟΒ
1

5Ού ... έγκαταλίnωDt31.6(Gη28.15;Dι31.8;Jοs1.5) 6Κύριος ... iiν/)ρωnοςΡs118.6
7 μιμείσθε τήν πίστιν 1 Cor 4. 16; He 6. 12 9 διδαχαίς
nαραφέρεσθε Eph 4. 14
11 Lν Ι 6.27 13 He Ι Ι .26 14 He 1Ι. ΙΟ. Ι 6; Ι 2.22 15 θυσiαν . . . αύτοu 2 Chr 29.31;
Ps 50. 14. 23 καρπον χειλέων Ηο 14.2 16 τοιαύταις ... θεός Php 4.18 17 αύτο\ ... ύμί!Jν
ls 62.6; Eze 3.17

Ι

3. ι~-23
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μετa χαρδ:ς το\>το ποιοοιν καl. μη στενάζοντες άλυσιτελες γαρ
ύμ"iν το\>το.
18 Προσεύχεσθε περl. ήμ&ν· πειθόμεθα γαρ οτι καλi~ν συν
είδησιν (χομεν, f.ν πδ:σιν καλώς θέλοντες άναστρέφεσθαι.
19 περισσοτέρως δε παρακαλώ το\>το ποιijσαι, 'ίνα τάχιον
άποκατασταθ& ύμ"iν.
Benediction and Final Greetings

20 Ό δε θεος τijς εiρήνης, ό άναγαγrον f.κ νεκρών τον ποιμένα
των προβάτων τον μέγαν f.ν α'ίματι διαθήκης αίωνίου, τον
κύριον ήμ&ν Ίησουν, 21 καταρτίσαι ύμδ:ς f.ν παντl. άγαθψ
είς το ποιijσαι το θέλημα αύτου, ποιών έν ήμ"iν 3 το εύάρεστον
f.νώπιον αύτου δια Ίησου Χριστου, φ ή δόξα είς το-1.>ς αί&νας
[των αίώνων ]4, άμήν.
22 Παρακαλώ δε ύμδ:ς, άδελφοί, άνέχεσθε του λόγου τijς
παρακλήσεως, καl. γaρ δια βραχέων f.πέστειλα ύμ"iν. 23 Γινώ

σκετε τον άδελφον ήμ&ν Τιμόθεον άπολελυμένον, μεθ' ot f.αν
τάχιον (ρχηται οψομαι ύμδ:ς.

2
21 {Α} παντ\ άγαθ<ίJ ('Ρ 46 τ<ίJ άγαθ<ίJ) Ν D* Ψ it"' ""0"'Ρ·"' νg cop"" geo 1
Fulgentius617 // παντ\ Εpγφ άγαθ<ίJ C D 2 0150 0243 6 33 81 104 256 263 365

424 436 459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200
Βγz [Κ Ρ] Lect νg"'" syrP·<•J cop" (arm omit παντί) eth geo 2 slaν Chrysostom
Theodoret; Fulgentius'" ΒΤΙ // παντ\ eργφ κα\ λόγφ άγαθ<ίJ (see 2 Th 2.17) Α

'21 {Α} ήμίν 'J) 46 ΝΑ D 0243 33 81 104 365 424* 436 459 1175 1241
1739 1852 1881 1912 1962 ΒγzΡ' [Κ] LecfP' syrP cop"""" arm geo slaν // ύμίν C
Ψ Ο 150 6 256 263 424' 1319 1573 2127 2200 Βγ?!" [Ρ) LecfP'· AD it'" b. cnmp. d. z νg
syr'' eth Gregory-Nyssa Chrysostom Theodoret
4
21 {C} τών αίώνων ΝΑ (C*) 0150 0243 33 81 424 1739 1852 1881 1912
1962 2200 Βγz [Κ Ρ] l 590 l 597 / 884 / 895 1 1159 /AD it'" b.cnιnp. Ζ νg syrP
cop"'"''-"" eιh geo slaν Chrysosιom // omit 'Ρ' 6 C' D Ψ 6 104 256 263 365
436 459 1241 1319 1573 2127 Lect νg"'' syr" cop""'" arm Theodoret
18 καλήν
τον ποιμένα

Eze 37.26

... άναστρέφεσt!αι Ac 24.16; 2 Cor 1.12 20 ό άναγαγrον ... προβάτων Is 63. 11
.. μέγαν 1 Pe 2.25 α"ίματι διαθήκ-ης Zch 9.11 διαθήκ-ης αίωνίου Is 55.3; Jr 32.40;
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13.24-25

24 Άσπάσασθε πάντας τους ήγουμένους ύμ&ν κ:α1. πάντας
τους άγίους. άσπάζονται ύμδ.ς οί άπο τής 'Ιταλίας. 25 ή χάρις
μετa πάντων ύμ&ν. 5

{Α} πάντων ύμ&ν. ~ 46 Ν*

lvid 33 it'0 mp νgm" cop"' aπn"" //πάντων ύμ&ν.
C D 2 Η Ψ 0150 0243 6 81 104 256 263 365 424 436 459 1319
1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 Byz [Κ Ρ] Lect it"·•' νg syr"·"
copbo aπn"" eth geo slaν Chrysostom //πάντων ήμ&ν. άμήν. 1241 //πάντων τ&ν
άγίων. άμήν. D*

5

25

άμήν. Ν 2 Α

ΙΑΚΩΒΟΥ
Salutaιion

1

'Ιάκωβος θεου και κυρίου 'Ιησου Χριστου δουλος τα'iς

δώδεκα φυλα'iς τα'iς έν τft διασπορ~ χαίρειν.
Faith and Wisdom

2 πασαν χαρaν ήγήσασθε, άδελφοί μου, οταν πειρασμο'iς
περιπέσητε ποικίλοις, 3 γινώσκοντες οτι το δοκίμιον ύμ&ν της
πίστεως κατεργάζεται ύπομονήν. 4 ή δε ύπομονη ίfργον τέλει
ον έχέτω, 'ίνα Ίlτε τέλειοι και όλόκληροι έν μηδενι λειπόμενοι.
5 Εί δέ τις ύμ&ν λείπεται σοφίας, αίτείτω παρa του διδόντος
θεου πaσιν άπλως και μη όνειδίζοντος, και δοθήσεται αύτφ.
6 αίτείτω δε έν πίστει μηδεν διακρινόμενος ό γaρ διακρινό
μενος εοικεν κλύδωνι θαλάσσης άνεμιζομένφ και pιπιζομένφ.
7 μη γaρ οίέσθω ό aνθρωπος έκε'iνος οτι λήμψεταί τι παρa του
κυρίου, 8 άνi~ρ δίψυχος, άκατάστατος έν πάσαις τα'iς όδοiς
,
~

αυτου.

Poveny and Riches

Καυχάσθω δε ό άδελφος ό ταπεινος έν τφ υψει αύτου,
10 ό δε πλούσιος έν τft ταπεινώσει αύτου, οτι ώς aνθος χόρτου

9

παρελεύσεται. 11 άνέτειλεν γaρ ό flλιος συν τφ καύσωνι και
έξήρανεν τον χόρτον, και το aνθος αύτου έξέπεσεν, και ή
εύπρέπεια του προσώπου αύτου άπώλετο· οϋτως καt ό πλούσιος
έν ταις πορείαις αύτου μαρανθήσεται.
Trial and Temptation

12

Μακάριος άνηρ ος ύπομένει πειρασμόν, οτι δόκιμος

γενόμενος λήμψεται τον

στέφανον της ζωης ον έπηγγεί-

1 ταίς ... διασπορϊ;ι Ac 15.23; 1Pe1.1 2 Ro 5.3-5: 1Pe1.6 3 τό ... πίστεως 1Pe1.7
5 Pr 2.3-6
6 αίτείτω . . . διακρινόμενος Μι 7.7; Mk 11.24
10-11 ώς . . . άπώλ.ετο
Ps 102.4. 11; Is 40.6-7; 1 Pe 1.24 12 λήμψεται ... ζωijς 1Cor9.25; 2 Tm 4.8; 1 Pe 5.4;
Re 2. HJ
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1.13-19

λατο 1 το"iς άγαπiΟσιν αύτόν. 13 μηδε1.ς πειραζόμενος λεγέτω
οτι Άπο θεου πειράζομαι· ο γrχρ θεος άπείραστός έστιν κακών,
πειράζει δε αύτος ούδένα. 14 εκαστος δε πειράζεται• ύπο της

iδίας έπιθυμίαςb έξελκόμενος κα1. δελεαζόμενος

15 εiτα ή

έπιθυμία συλλαβο\Jσα τίκτει άμαρτίαν, ή δε άμαρτία άποτελε

σθε"iσα άποκύει θάνατον.
16 MTi πλανασθε, άδελφοί μου άγαπητοί. 17 πασα δόσις
άγαθη και παν δώρημα τέλειον aνωθέν έστινc καταβα"iνονd άπο

του πατρος τ&ν φώτων, παρ' φ ούκ Ιfνι παραλλαγΤJ η τροπflς
άποσκίασμα 2 •

18 βουληθε1.ς άπεκύησεν ήμας λόγφ άληθείας

είς τΟ είναι ήμδ:ς άπαρχήν τινα των αύτου κτισμάτων.
Hearing and Doing The Word

19 "Ιστε, άδελφοί μου άγαπητοί · Ιfστω δε 3 πας aνθρωπος
ταχ-Uς είς το άκουσαι, βραδ-Uς είς το λαλflσαι, βραδ-Uς είς όργήν·

1 12 {Α} έπηyyείλατο ~ 74 Ν Α Β Ψ 81
έπηyyείλατο ό θεός 1175 1243 1735 1739

2344 itrr copQ· "" aπn Didymus 214 //
1852 2492 1596 it" '·' νg syr" "'' geo
Athanasius Didymus 21" Cyril John-Damascus; Chromatius EU? LB? REB
DHH? // έπηyyείλατο ό κύριος (C οmίι ό) 5 307 436 442 642 1448 1611
Byz [Κ L Ρ] Lecι (1593 Ι 680 οιnίι ό) (syr" arm'"" slav) BJ ΒΤΙ
2 17 {Β} παραλλα-yή η τροπftς άποσκίασμα Ν 2 Α C 5 81307436 442 642
1175 1243 1448 1611 1735 1739 1852 2344 2492 Byz [Κ L Ρ] Lecι (1422
καταλλαγή [sic]) syr'' aπn Athanasius Cyril-Jerusalem Didymus John-Damascus; Jerome // παραλλα-yή ούδΕ: τροπftς άποσκίασμα Ψ νg it"·' syr" // παραλ

λα-yή η (οι· ή) τροπftς άποσκιάσματος Ν* Β REB // παραλλα-yfις η τροπftς
άποσκιάσματος ~ 2 J slav // παραλλα-yή η pοπή άποσκιάσματος iιrr (Augustine
Feπandus

Primasius)

'19 {Β} Ϊστε, άδελφοί μου άγαπητοί· iίστω δέ Ν Β C (81 καί iίστω) (436
1175 1243 2492* onιit δέ) 1739 2344 it"' "'' νg (syr"'"') cop'""''-"°<"'J geo // ϊστε
δε άδελφοί μου άγαπητοί. iίστω δέ (Α καί iίστω) νg"'" cop~'"" "°'"" // iόστε,
άδελφοί μου άγαπητοί, ίiστω Ψ 5 307 442 642 1448 1611 1735 (1852 ίiστω

" 14 C: TR GNB ΝΙν REB LB BJ 11 "C: NRSν ΤΟΒ ΒΤΙ DHH '17 C: Μ TR WH GNB
NRSV BJ NBS 11 d C: REB ευ LB ΤΟΒ Β

Νιν

13

μηδείς

...

πειράζομαι

Sir 15.11-13

17

πίiσα

...

πατρός

άπεκύησεν ήμίiς Jn 1.13 άπεκύησεν ... άληθείας 1 Pe 1.23
βραδύς είς όργήν Ec 7. 9

Mt 7.11 18 βουληθείς
19 ifστω ... λαλijσαι Sir 5.11

1.20-2.J
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όρ-γi~ γaρ άνδρος δικαιοσύνην θεου ού κατεργάζεται.
διο άποθέμενοι πCισαν pυπαρίαν κα\. περισσείαν κακίας<
έν πρα:Uτητιr δέξασθε τον eμφυτον λόγον τον δυνάμενον σιΟσαι
τaς ψυχaς ύμών.

20
21

22 Γίνεσθε δε ποιητα\. λόγου κα\. μη μόνον άκροατα\.• πα
ραλογιζόμενοι έαυτούς. 23 οτι εϊ τις άκροατης λόγου έστ\.ν και
ού ποιητής, αf>τος eοικεν άνδρ1. κατανοοί>ντι το πρόσωπον της
γενέσεως αύτου έν έσόπτρψ 24 κατενόησεν γaρ έαυτον και
άπελήλυθεν κα\. εύθέως έπελάθετο όποίος liν. 25 ό δε παρα
κύψας είς νόμον τέλειον τον της έλευθερίας και παραμείνας

ούκ Ο:κροατi,ς έπιλησμονilς γενόμενος άλλa ποιητi,ς eργου,

οtτος μακάριος έν ή1 ποιήσει αύτου eσται.
26 Εϊ τις δοκεί θρησκος εtναι μη χαλιναγωγών γλώσσαν
αύτου άλλ' άπατων καρδίαν αύτοί>, τούτου μάταιος ή θρησκεία.

27 θρησκεία καθαρa κα\. άμίαντος παρa τφ θεφ κα1. πατρ1. αϋτη
έστίν, έπισκέπτεσθαι όρφανο\Jς κα\. χήρας έν ή1 θλίψει αύτrον,
Cίσπιλον έαυτον τηρείν άπο του κόσμου.
Waming against Partiality

2

Άδελφοί μου, μη έν προσωπολημψίαις eχετε την πίστιν του

κυρίου ήμ&ν Ίησου• Χριστο\Jb της δόξης." 2 έaν γaρ είσέλθn
είς συναγωγην ύμrον άνηρ χρυσοδακτύλιος έν έσθητι λαμπρ~,
είσέλθυ δε κα1. πτωχος έν pυπαρ~ έσθητι, 3 έπιβλέψητε δε έπl
τον φοροί>ντα τi,ν έσθητα τi,ν λαμπρaν κα\. εϊπητε, Σ\J κάθου
δέ)

2492' Byz [Κ L Ρο (Ρ*

εστω δέ)] syΓ'

// άδελφοί μου άγαπητοί,

(στω Lect αι

beginniιιg of lesson (1422 omit άδελφοί μου; / 596 omit μου; / 1365 άγαπητοί
μου άδελφοί)

' 21 C: GNB NIV NRSV RεΒ ευ LB BJ NBS ΤΟΒ ΒΤΙ DHH 11 1 ΝΟ C: AD Μ TR Wlf
GNB NIV NRSV RεΒ LB BJ NBS ΤΟΒ ΒΤΙ DHH
'2.1 C: NBS•• 11 b C: GNB (RεΒ) ευ LB NBS 11 'Question: WH NRSV // as text:
NRSν••

21 άπο\Jέμενοι ... κακίας Col 3.8; 1 Pe 2. 1 22 Γίνεσ\Jε ... άκροαταί Mt 7.26; Ro 2.13
25 νόμον ... έλευ\Jερίας Ro 8.2; Ga 6.2; Ja.'2.12; 1 Pe 2.16 οuτος ... i'σται Jn 13.17
26 μή ... γλ&σσαν αύτοϋ Ps34.13; 39.Ι; 141.3
2.1 μή ... (χετε Job 34.19; Ac 10.34; Jas 2.9
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2Α-16

Ο)δε καλ&ς, καl. τφ πτωχφ εϊπητε, Συ στfiθι η κάθου έκε'i 1 ύπο το
ύποπόδιόν μου, 4 και ου διεκρίθητε έν έαυτο'iς κα\ έγένεσθε
κριται διαλογισμrον πονηρrον;

5 Άκούσατε, άδελφοί μου άγαπητοί· ουχ ό θεος έξελέξατο
τους πτωχους τφ κόσμφ πλουσίους έν πίστει και κληρονόμους
τfiς βασιλείας ής έπηγγείλατο το'iς άγαπrοσιν αυτόν; 6 ύμε'iς δε
ητιμάσατε τον πτωχόν. ουχ οί πλούσιοι καταδυναστεύουσιν
ύμrον καl. αυτοί ελκουσιν ύμας είς κριτήρια; 7 ουκ αυτοί
βλασφημοίJσιν το καλον ονομα το έπικληθεν έφ' ύμας; 8 εί
μέντοι νόμον τελε'iτε βασιλικον κατα την γραφήν, Άγαπήσεις

τον πλησίον σου ώς σεαυτόν, καλ&ς ποιε'iτε- 9 εί δε προσ
ωπολημπτε'iτε, άμαρτίαν έργάζεσθε έλεγχόμενοι ύπο του νόμου
ώς παραβάται. 10 οστις γeχρ ολον τον νόμον τη ρήση, πταίσn δε
έν ένί, γέγονεν πάντων ενοχος. 11 ό γeχρ είπών, Μη μοιχεύσης.
ε'tπεν καί, Μη φονεύσης εί δε ου μοιχεύεις, φονεύεις• δέ,
γέγονας παραβάτης νόμου. 12 οϋτως λαλε'iτε και οϋτως ποιε'iτε
ώς δια νόμου έλευθερίας μέλλοντες κρίνεσθαι. 13 ή γeχρ
κρίσις άνέλεος τφ μη ποιήσαντι Ελεος κατακαυχ&ται Ελεος
'
κρισεως.
Faith and Works

14 Τίτο οφελος, άδελφοί μου, έaν πίστιν λέγη τις εχειν, Εργα
δε μη εχη; μη δύναται ή πίστις σrοσαι αύτόν; 15 έeχν άδελφος η
<Χδελφη γυμνο! ύπάρχωσιν καl. λειπόμενοι ώσιν τfjς έφημέρου
τροφfiς, 16 εϊπn δέ τις αύτο'iς έξ ύμrον, 'Υπάγετε έν είρήνn,

3 {C} η κάθου έκε'i Β 1175 1243 1739 1852 2492 it" cσp~"'" // έκε'i η
(C* καίfοr i\) Ψ 33 81 1448* 1611 / 591 it"'·'·' vg syr" cop~"'' (aπn)
geo Cyril Hesychius'"'; Augustine GNB NIV NRSV EU LB BJ NBS ΒΤΙ
DHH // έκεϊ η κάθου ώδε Ν (C 2 καί for i\) 5 307 436 442 642 1448' 1735
2344 Byz [Κ L Ρ] Lect syrr copho geo"'" eth slav REB
1

κάθου Α

5 ό ··- κόσμιr ICor 1.26-28 8 Άγαπήσεις ... σεαυτόν Lv 19.18 (Μι 19.19: 22.39;
Mk 12.31; Lk !0.27; Ro 13.9; Go5.14) 9 Dr 1.17 10 πταίσn ... ένί Μι5.19 11 Μή
μοιχεύσπς Εχ 20.14; Οι 5.18 (Μι 5.27: 19.18; Mk 10.19; Lk 18.ΖΟ: Ro 13.9) Μi-ι φονεύσnς
Εχ 20_13: Οτ 5.17 (Μι 5.21: Mk 10.19; Lk 18.20: Ro 13.9) 12 νόμου έλευθερίας Ro 8.2;
G.. 6.2; Ja> 1.25: Ι Pe 2.16 13 ή ... i!λως Μι 5.7: 18.32-35 14 Τί ... ΕΧ11 Μι 7.21

2. Ι 7-2h
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θερμαίνεσθε καl. χορτάζεσθε, μη δ&τε δε αυτοΊς τα ιΞ:πιτήδεια
του σώματος, τί το οφελος; 17 οϋτως καl. ή πίστις, εαν μη ίiχη
ίiργα, νεκρά ιΞ:στιν καθ' έαυτήν.
18 Άλλ' έρεi: τις, Συ πίστιν ίiχεις,d κάγώ ίiργα ίiχω.e δεi:ξόν μοι
την πίστιv σου χωρl.ς των ίiργων, κάγώ σοι δείξω ιΞ:κ των ίiργων

μου την πίστιν.r 19 συ πιστεύεις οτι εtς έστιν ό θεός 2 ,g καλώς
ποιεi:ς καl. τα δαιμόνια πιστεύουσιν καt φρίσσουσιν.h

20

θέ

λεις δε γν&ναι, ω &νθρωπε κενέ, οτι ή πίστις χωρl.ς των ίiργων
άργή 3 έστιν; 21 Άβρααμ ό πατi~ρ ήμ&ν ουκ έξ ίiργων έδικαιώθη
άνενέγκας Ίσαακ τον υίον αυτου έπl. το θυσιαστήριον; 22 βλέπεις οτι η πίστις συνήργει τοις ίiργοις αυτου καl. έκ των ίiργων ή
πίστις έτελειώθη, 1 23 καl. έπληρώθη ή γραφη ή λέγουσα, Έπί
στευσεν δ[ Ά βραaμ τφ θεφ, και έλογίσθη αύτφ είς δικαιο
σύνην καt φίλος θεου έκλήθψ 24 όρiiτε οτι έξ ίiργων δικαιού
ται &νθρωπος καl. ούκ έκ πίστεως μόνον. 25 όμοίως δε και
'Ρααβ ή πόρνη ούκ έξ ίiργων έδικαιώθη ύποδεξαμένη τους
άγγέλους 4 και έτέρ~ όδφ έκβαλοi:ισα; 26 ffiσπερ γαρ το σώμα
2
19 {Β} ε\ς έστιv ό θεός 'J)" Ν Α 442 l 735 / 596 it"' • vg? ann eth geo
Cyril": Augustine Fausωs Salvinn 112 Caesarius 114 // ε\ς ό θεός έστιv C 33vιd 81
Ι Ι 75 ι 243 2344 2492 11 ε\ς ό θεός it'' Cyril 21' // εlς έστιv θεός ι 739 vg? 11 εlς
θεός έστι v Β 161 l 1852 Ι / ό θεος ε'[ς έστιν 5 307 436 642 1448 Byz [Κ' (Κ*
omit ε'ίς) L] Lea (l 592 οιnίι ε'ίς) vg"" (slav) Oidyιnus Cyril' 1\ Salvian 112
Caesarius 1·• / / έστιv θεός Ψ Athanasius
' 20 {Β} άργή Β C* l 175 1243 l 739 it"' • vg•• " cop"' Augustine //νεκρά
(.1ee 2.26) Ν Α C 2 Ψ 5 33 81 307 436 442 642 1448 1611 1735 1852 2344
2492 Β.ν: [Κ L Ρ] Lea vg'' syrr '' cop'" eth slav Ps-Athaιiasius Didyrnus''"b Cyril;
Faustus Sal νίaπ Cassiodorus /Ι κενή '})7' ίι"
'25 {Α} άγγέλους 'J)""'' Κ Α Β Ψ 5 33"" 81307*436 442 1175 1243 1448
1611 1735 1852 2344 2492 Βγz [Κ"' Ρ] /147 /590 159116031680

' 18 Questiυn: WH'"' 11 'Quesιion: BJ // End quoιaιiΩn: AD" Μ" ΝΑ" TR" WH? GNB ΝJν
NRSV REB EU"" 11 'End quoιaιion: EU DHH '19 Quesιion: Μ WH LB BJ ΒΤΙ 11 "End
4uotaιiυn t'ronι '" 18: ΤΟΒ '22 Question: TR 1 23 End of quoιation from ν. 18: BJ
17 Jas 2.20. 26 19 τά δαιμόνια πισηί>uυσιν Mt 8.29: Mk 1.24: 5.7: Lk 4.34 21 άνε
... ι1υσιαστήpιον Gn 22.9. 12 22 η πίστις ... αύτοu He 11 .17 23 Έπίστευσεν ...
δικαιοσύvηv Gn 15.6 (RΩ4.3. 9. 22: Ga3.6) φίλος θεuu έ.-λήθη 2Chr20.7: Is41.B
25 Jo'2.4. 15: 6.17: He 11.31 26 J"s2.17. 20
νέγκας
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χωρl.ς πνεύματος νεκρόν έστιν, οϋτως καl. ή πίστις χωρl.ς Ε:ργων
' '
νεκρα εστιν.
The Tongue

3

Mfi πολλοl. διδάσκαλοι γίνεσθε, άδελφοί μου, είδότες οτι
2 πολλα γαρ πταίομεν απαντες. εϊ

με\ζον κρίμα λημψόμεθα.

τις έν λόγφ ού πταίει, ούτος τέλειος άνf~ρ δυνατος χαλιναγω
-γilσαι καl. ολον το σώμα. 3 εί δε 1 των ϊππων τους χαλινο\ις είς
τα στόματα βάλλομεν είς το πείθεσθαι αύτο\ις ήμ\ν, καl. ολον το

σώμα αύτών μετάγομεν. 4 ίδο\ι και τα πλοtα τηλικαυτα οντα
καl. ύπο άνέμων σκληρών• έλαυνόμενα μετάγεται ύπο έλαχί
στου πηδαλίου οπου ή όρμη του εύθύνοντος βούλεται. 5 οϋτως
καl. ή γλώσσα μικρον μέλος έστl.ν και μεγάλα αύχε\.
Ίδο-U ήλίκον πυρ ήλίκην ϋλην άνάπτει. 6 κα1. ή γλώσσα πυρ.
ό κόσμος της άδικίας ή γλώσσα καθίσταται εν το\ς μέλεσιν
ήμών ή σπιλουσα ολον το σώμα και φλογίζουσα τον τροχον της
γενέσεως κα1. φλογιζομένη ύπο της γεέννης. 7 πaσα γαρ φύσις
θηρίων τε κα1. πετεινών, έρπετών τε κα1. εναλίων δαμάζεται καl.
δεδάμασται τil φύσει τi1 άνθρωπίνn, 8 τf~ν δέ γλώσσαν ούδε\.ς
δαμάσαι δύναται άνθρώπων, άκατάστατον 2 κακόν, μεστf~ ίου

1883 11159 1 1178 it"' ' 'vg syr" cop'"·" 11 κατασκόπους C Κ'' L 307' 642 1739
Lect (l 1154 άyyέλους τούς κατασκόπους) it" syr"· <h'"') cop"" aπn eth geo slav
1 3 {C} εί δέ 8 2 Ψ (Ν 2 Α Β* Κ without accents, itacismfor Ϊδε?) 5 33 307 436
1243 1611 1735 1852 2344 2492 Byz•' [L] 1590 1592 1680 1883 1884 / 1154
it"· rr. '· ω vg cop"" geo John-Damascus // ϊδε (C Ρ wίthout accent. itacίsm /οι· εί
δέ?) 814426421175 1448 1739 Byz!" Lecι (11441 είδε) aπn Ps-Ambrose //ει
δε γαρ (without accents = Ϊδε γάρ) Ν* syr"
2 8 {Β} άκατάστατον Ν Α Β Κ Ρ 1175 1243 1735 1739* ίι~- rr. ι vg
cop"'·"" Jerome 112 // άκατάσχετον C Ψ 5 81 307 436 442 642 1448 1611
1739' 1852 2344 2492 Byz [L] Leι·t syr" eth geo slav Epiphanius Cyril Flavian-Constantinople John-Damascus; Jerome 112 Specu\um Cassiodorus ΒΤΙ

DHH
6

ή σπιλοίισα .. γενέσεως Μι

Ro 3.13

12.36-37; 15. 11. 18, 19 8

μεστi~ ίοίι ί!ανατηφόρου

Ps 140.3;

3.9-4.ι
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θανατηφόρου. 9 έν α\Jτfl εύλογοί>μεν τον κύριον' καl. πατέρα
καl. έν αύτfl καταρώμεθα τους άνθρώπους τους καθ, όμοίωσιν
θεοί> γεγονότας 10 έκτου αύτοί> στόματος έξέρχεται εύλογία
καί κατάρα. ού χρή, άδελφοί μου, ταί>τα οϋτως γίνεσθαι.
11 μήτι ή πηγfι έκ της α\JτΤjς όπης βρύει το γλυκi:> και το
πικρόν; 12 μη δύναται, άδελφοί μου, συκfj έλαίας ποιilσαι
η aμπελος σί>κα; οϋτε άλυκον 4 γλυκi:> ποιfjσαι ϋδωρ.
The Wisdom from Above

13 Τίς σοφος καl. έπιστήμων έν ύμΊν; δειξάτω έκτης καλης
άναστροφης τa εργα αυτοί> έν πραύτητι σοφίας. 14 είδε ζfιλον
πικρον Εχετε καί έριθείαν έν τf1 καρδίι;ι: ύμ&ν, μη κατακαυχiiσθε
και ψεύδεσθε κατa τfις άληθείας. 15 ούκ εστιν αϋτη ή σοφία
aνωθεν κατερχομένη άλλ' έπίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης.
16 οπου γaρ ζηλος καl. έριθεία, έκε'i άκαταστασία και παν
φαίJλον πρiiγμα. 17 ή δε aνωθεν σοφία πρ&τον μεν άγνή έστιν'
επειτα είρηνική, έπιεικής, εύπειθής, μεστ1, έλέους καl. καρπ&ν
άγαθ&ν, άδιάκριτος, άνυπόκριτος. 18 καρπος δε δικαιοσύνης
εν είρήντ~ σπείρεται το'iς ποιοί>σιν είρήνην.
Friendship with the World

4

Πόθεν πόλεμοι και πόθεν μάχαι έν ύμΊν; ούκ έντεί>θεν, έκ

των ήδον&ν ύμ&ν των στρατευομένων έν το'iς μέλεσιν ύμ&ν;

-' 9 {Α} κύριον ~20 ΝΑ Β C Ρ Ψ 5 33 81 1175 1735 1739 1852 2492*'"'
it" rι 'vg" syr" cop"'"'' ann Cyril // θεόν 307 436 442 642 ] 243 1448 1611 2344
2492' Byz [Κ L] Lect it' νg''· ww syr" cop~- ""r'." geo slav Epiphanius JohnDamascus; Jerome Augustine
• 12 {Β} οϋτε άλυκόν Α Β C* 1175 1852 (2492' add καί after άλυκόν)
(cop"') arm // οίJτως ούδi: άλυκόν Ν (C 2 Ψοϋτε) 33 81 (1735 οϋτε άλυκον καί)
1739 2344 (2492* οίJτως άλυκον καί) (ίt"· η.' vg) syr" (cop"") geo Cyιil // οίJτως
ούδεμία πηγi, άλυκον καί 5 307 436 442 642 1448 1611 Byz [Κ L] Lect
syr''""'" slav // οίJτως οϋτε μία πηγi, άλυκον καί Ρ
9 το\ιςάνί!ρώπους ... γι:γονόταςGn 1.26. 27: 1Cor11.7 15 ίι ... κατερχομένη Jas 1.5, 17
18 καρπός ... σπείρεται ls 32.17: He 12.11 τοίς ποιοuσιν είρήvην Mt 5.9
4.1 RΩ 7.23; 1 Pe 2.11
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4.2.11

έπιθυμε"iτε και ουκ (χετε•, φονεύετεb καl ζηλοίJτε καl ου
δύνασθε έπιτυχε"iν, μάχεσθε καl πολεμε"iτε, ουκ (χετε δια το μη
αίτε"iσθαι ύμaς, 3 αίτε"iτε καl ου λαμβάνετε, διότι κακώς
αiτε"iσθε, 'ίνα έν τα"iς ήδονα"iς ύμό':ιν δαπανήσητε. 4 μοιχαλί

2

δες', ουκ οϊδατε οτι ή φιλία του κόσμου (χθρα του θεού έστιν; ος

έαν ο.Ον βουληθ] φίλος εiναι του κόσμου, έχθρος του θεού
καθίσταται. 5 η δοκε"iτε οτι κενό':ις ή γραφη λέγει, Προς φθόνον
έπιποθε"i το πνεύμα ο κατ<ί>κισεν 2 έν ήμ"iν, 6 μείζονα δε δίδωσιν
χάριν; διο λέγει,
Ό -θεος ύπερηφάνοις άντιτάσσει:αι,
ταπεινοiς δi δίδωσιν χάριν.

7 ύποτάγητε ο.Ον τφ θεiρ, άντίστητε δf: τψ διαβόλφ, καl φεύ
ξεται άφ' ύμΟ:ιν· 8 έγyίσατε τψ θεψ καl έγγιε"i ύμίν. καθαρί
σατε χε"iρας, άμαρτωλοί, καl άγνίσατε καρδίας, δίψυχοι. 9 τα
λαιπωρήσατε καl πενθήσατε καl κλαύσατε. ό γέλως ύμ&ν είς
πένθος μετατραπήτω• καl ή χαρa εiς κατήφειαν. 10 ταπεινώ
θητε ένώπιον τού κυρίου καl ύψώσει ύμίiς.
Judging a Brother

11 Mii καταλαλε"iτε άλλήλων, άδελφοί. ό καταλαλό':ιν άδελ
φού η κρίνων τον άδελφον αυτού καταλαλεί νόμου κα1. κρίνει
νόμον· εi δf: νόμον κρίνεις, ούκ εt ποιητης νόμου άλλα κριτής.

1 4 {Α} μοιχαλίδες ~ιοο Ν* Α Β 33 81 1175* 1739 1852 it"· rr. '·' νg syrP·" geo
Augustine // μοιχοί κα\ μοιχαλίδες Ν 2 Ψ 5 307 436 442 642 1175' 1243 1448
1611 1735 2344 2492 Byz [Κ L Ρ] Lect syr" w;th• geo"'" slav
2
5 {Β} κατφκισεν ~74 Ν Β Ψ 1739 // κατφκησεν 5 33 307 436 442 642
1243 1448 1611 1735 1852 2344 2492 Byz [Κ L Ρ] Lect Nilus // κατφκεισεν

Α

81 1175 /680
'2 Peήod: TR ΝΙν EU BJ 11 Semicolon: LB NBS ΤΟΒ DHH 11
// Question: BJ

b

C: GNB NRSν REB

ΒΤΙ

4 ή ... καθίσταται Ro 8.7; 1 Jn 2. 15 5 Προς ... ήμiν Εχ 20.5 6 Ό ... χάριν Pr 3.34 LXX
(Μι 23.12; 1Pe5.5) 7 άvτίστητε ... διαβόλφ Eph 6.12: 1Pe5.8-9 8 έγγίσατε ... ύμiν
Zch 1.3: Mal 3.7 καθαρίσατε χείρας, άμαρτωλοί Is 1. 16 10 Job 5.11; 1 Pe 5.6
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12 εiς έστιν ό 3 νομοθέτης κα1. κ:ριτl,ς ό δυνάμενος σrοσαι κα\.
άπολέσαι· συ δε τίς εi ό κρίνων• τον πλησίον;
W arning against Boasting

13 'Άγε νυν οί λέγοντες, Σήμερον η α-Uριον πορευσόμεθα είς
τήνδε τΤ~ν πόλιν καl. ποιήσομεν έκε'i ένιαυτον καl. έμπορευσό
μεθα καl. κερδήσομεν' 14 ο'ίτινες ούκ έπίστασθε το• της α-Uριον
ποία4 ή ζωΤ~ ύμrον - άτμl.ς γάρ έστε5 ή προς όλίγον φαινομένη,
επειτα καl. άφανιζομένη - 15 άντl. του λέγειν ύμiiς, Έiχν ό
κύριος θελήσnc καl. ζήσομεν κα1. ποιήσομεν τουτο η έκε'iνο.
16 νυν δε καυχiiσθε έν ταtς άλαζονείαις ύμrοv- πiiσα καύχησις
τοιαύτη πονηρά έστιν.

17 είδότι ο-δν καλον ποιε'iν καl. μη

ποιουντι, άμαρτία αύτφ έστιν.
Waming to the Rich

'Άγε νυν οί πλούσιοι, κλαύσατε όλολύζοντες έπ\. ταtς τα

5

λαιπωρίαις ύμrον τα1ς έπερχομέναις. 2 ό πλουτος ύμrον σέση
πεν καl. τα ίμάτια ύμrον σητόβρωτα γέγονεν, 3 ό χρυσος ύμrον
καl. ό &ργυρος κατίωται και ό ίος αύτrον είς μαρτύριον ύμ'iν εσται
καl. φάγεται τiχς σάρκας ύμrον• ώς πυρ.b έθησαυρίσατε έν

'12 {C} ό ΝΑ Ψ 5 33 81 307 436 442 642 1611 1735 1739 2344 Byz [Κ
L] Leι·ι Didymus Cyήl"" John-Damascus // omit 1})74 · 100 8 Ρ 1175 1243 1448
1852 2492 Cyήl 11'
4 14 {8} ποίαΝ* 8 1448 16111852 it 1 syr"cop00 '"" aηn //ποίαγάρ ςμ 1 •.1οοκ 2
AΨ53381307436442642117512431735173923442492Byz[KLP]
νg syr" cop 00 slav Jerome Augustine ΒΤΙ
14 {C} άτμ!ς γάρ έστε Β 81 642 1175 1243 1739 1852 2492 syr" // άτμ!ς
γaρ ίfσται (Α οmίι γάρ) Ψ 307 436 442 1448 1611 ByzP' [Κ Ρ] Lecι (it') //
άτμ!ς γάρ έστιν 5 ByzP' [L] 1592 1596 1883 1921 1115911441 cop~ 00'"" slav
John-Damascus; (Augustine) // άτμίς έστιν 33 1735 2344 it"-' νg cop"° // omίtN

Lect it"'-'
5

' 15 C: AD Μ TR WH GNB ΝJν NRSν REB EU LB BJ NBS ΤΟΒ ΒΠ DHH
'5.3 C: AD WH NRSν"'' BJ // as text: WH"'• 11 "ΝΟ C: AD WH NRSνm' BJ // as text:

WHm'
... πλησίον Ro2.l; 14.4 13-14 "Α.γε ... ύμ&ν Pr27.l; Lk 12.18-20
Ac 18.21 17 Lk 12.47
5.1Lk6.24 2 Mt 6.19 3 φάγεται ... πϋρ Ps 21.9; Jdth 16.17
12

έκείνο

σ\J

15

ΈCιν

...
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5.4-12

έσχάταις ήμέραις. 4 ίδο-U ό μισθος των έργατ&ν των άμησάν
των τaς χώρας ύμών ό άπεστερημένος Ι + άφ' ύμών κράζει, Καl αί

βοαl. τ&ν θερισάντων είς τι':ι ώτα κυρίου Σαβαώθ εiσεληλύθα
σιν.

5 έτρυφήσατε έπι της γης κα\ έσπαταλήσατε, έθρέψατε
τι':ις καρδίας ύμ&ν έν ήμέρςι σφαγης, 6 κατεδικάσατε, έφονεύ
σατε τον δίκαιοV' ούκ άντιτάσσεται ύμ'\ν.c
Patience and Prayer

7 Μακροθυμήσατε ο-δν, άδελφοί, εως της παρουσίας του
κυρίου. ίδου ό γεωργος έκδέχεται τον τίμιον καρπον της γης
μακροθυμ&ν έπ' αύτφ, εως λάβ11 2 πρόϊμον καl. οψιμον. 8 μα
κροθυμήσατε και ύμε'\ς, στηρίξατε τaς καρδίας ύμ&ν, οτι ή
παρουσία του κυρίου fίγγικεν. 9 μη στενάζετε, άδελφοί, κατ'
άλλήλων, 'ίνα μη κριθητε· ίδου ό κριτf~ς προ των θυρών εστηκεν.
10 ύπόδειγμα λάβετε, άδελφοί, της κακοπαθείας και της μα
κροθυμίας τους προφήτας οΊ. έλάλησαν έν τiρ όνόματι κυρίου.
11 ίδου μακαρίζομεν τους ύπομείναντας την ύπομονην 'Ιώβ
τΊκούσατε καl. το τέλος κυρίου εϊδετε, οτι πολύσπλαγχνός έστιν
ό κύριος και οίκτίρμων.
12 Προ πάντων δέ, άδελφοί μου, μη όμνύετε μήτε τον
ούρανον μήτε τf~ν γην μήτε aλλον τινι':ι ορκοV' Τίτω δε ύμ&ν
το Ναι ναι και το ου ου, 'ίνα μη ύπο κρίσιν πέσητε.
1

4άπεστερημένος Α Β 2 Ψ

5 (33 81) 307 436 4426421175 1243 1448
1611 1735 1739 1852 2344 2492 Byz [(Κ L) Ρ] Lect aΙΠΙ (eth) geo slavm•
Didymus Cyήl John-Damascus // + άφυστερημένος Ν Β* ΤΟΒ
2 7 {Β} λάβ11 ~" Β 048 1739 it"·' νg cop" arm geo // λάβ11 ύετόν Α Ψ 5 33
81 307 (436ύετον λάβ11) 442 642 1243 1448 1611 1735 1852 2344 2492
Β_νz [Κ L Ρ] Lecr vgm" syr<' " geo"" slav NRSV? REB BJ // λάβn καρπόν Ν 2
(Ν* καρπον τόν) 1175 (it") syr'""' cop"° Faustus Cassiodorus NBS
' 6 Question: WH GNBm' NBS"''

4 ό μισθος ... κράζει Lv 19.13; Οι 24.14-15; Mal 3.5 αί βοαί ... είσεληλύθασιν Gn4.IO;
Ps 18.6; Is5.9 5 i~μέρι;ι σφαΎfiς Jr 12.3; 25.34 7 πρόϊμον καί οψιμον Οι 11.14; Jr5.24:
Ji 2.23 8 ή παρουσία ... Jiγyικεν Ro 13.Ι 1-12; He 10.25: 1 Pe4.7 9 ό κριτής ... (στηκεν
Μι 24.33
11 μακαρίζομεν το\ις uπομείναντας On 12.12 πολύσπλαπνος ... οίκτίρμων
Εχ 34.6; Ps 103.8; 111.4 12 Μι 5.34-37
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13 Κακοπαθεt τις έν ύμ'iν, προσευχέσθω· εύθυμεt τις, ψαλ
λέτω· 14 άσθενε'i τις έν ύμ'iν, προσκαλεσάσθω τους πρεσβυ
τέρους της έκκλησίας και προσευξάσθωσαν έπ' αύτον άλεί
ψαντες αύτον έλαίφ έν τiρ όνόματι του κυρίου 3 . 15 και ή εύχη
της πίστεως σώσει τον κάμνοντα και έγερε'i αύτον ό κύριος καν

n

άμαρτίας
πεποιηκώς, άφεθήσεται αύτφ. 16 έξομολογεtσθε
ο-δν άλλήλοις τiις άμαρτίας και εϋχεσθε ύπερ άλλήλων, οπως
ίαθητε. πολ\J ίσχύει δέησις δικαίου ένεργουμένη.

17

'Ηλίας

&νθρωπος ilv όμοιοπαθης ήμ'iν και προσευχn προσηύξατο
του μη βρέξαι, και ούκ εβρεξεν έπι της γης ένιαυτοi>ς τρε'iς
και μηνας ίίξ· 18 και πάλιν προσηύξατο, καl. ό ούρανος ύετον
εδωκεν• και ή γη έβλάστησεν τον καρπον αύτης.
19 Άδελφοί μου, έάν τις έν ύμ'iν πλανηθft άπο της άληθείας
καl. έπιστρέΨΤΙ τις αύτόν, 20 γινωσκέτω οτι 4 ό έπιστρέψας
άμαρτωλΟν έκ πλάνης όδου αύτου σώσει ψυχf~ν αύτου έκ
θανάτου 5 καl. καλύψει πληθος άμαρτι&ν.

J 14 {Α} του κυρίου Ν 5 33'ω 307 436 442 642 1175 1243 1448 1611 1735
1739 1852 2344 2492 Byz [Κ L Ρ] Lect (ίtΜ· "·' ' νg syr"m". h cop~·"" slaν Origen"'
Hesychius: or omit του) geo (eth) Chrysostom Cyril //κυρίου Α Ψ 81 /751
1921 ann John-Damascus //του κυρίου Ίησου l 1356 syr"m' // οrιιίι Β
4
20 {Β} γινωσκέτω οτιΝ Α 5 81307436442 642 1175 1243 1448 1611
1735 1739 1852 2344 2492 Byz [Κ L Ρ] Lect ίtΜ 1. '·' νg syr" cop"" arm eth (geo)

slaν Didymus"'b // γινώσκετε οτι Β syr" NRSV REB EU ΤΟΒ ΒΤΙ DHH // οτι
Ψ Origen'"' // onιit 'Ρ" it" cop"
5 20 {C} αύτου έκ θανάτου ΝΑ Ρ 048';d 5 33 307 436 1735 1739 2344
it''""' νg syr"·' arm (eth) Didymus Cyril // έκ θανάτου αύτου 'J)74 Β 1611 it" // έκ
θανάτου Ψ 81442642 1175 1243 1448 1852 2492 Byz [Κ L] Lect cop"'"'
arm"'" Origen'" John-Damascus REB // αύτου Ambrosiaster

14 ά~ίψαντες ... έλαίφ Mk 6.13 15
Lk 4.25 18 1 Kgs 18.42-45 20 καλύψει

η εύχfι

...

κάμνοντα

πλi;θος άμαρτιών

Mk 16.18 17 1Kgs17.1;
Pr 10. 12; 1Pc4.8
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Salutation

1

Πέτρος απόστολος Ίησου Χριστού έκλεκτο'iς παρεπιδήμοις

διασποράς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Άσίας καl. Βιθυ
νίας 2 κατa πρόγνωσιν θεού πατρος έν άγιασμψ πνεύματος είς
ύπακοΤιν καl. pαντισμον α'ίματος ΊησοίJ Χριστού, χάρις ύμ'iν καl.
είρήνη πληθυνθείη.
Α Lίνίπg

Hope

3 Εύλογητος ό θεος καl. πατΤιρ του κυρίου ημων Ίησου
Χριστού ό κατa το πολ-U αύτοίJ ελεος αναγεννήσας ήμίiς είς
έλπίδα ζ&σαν δι' αναστάσεως Ίησου Χριστοί! έκ νεκρών 4 είς
κληρονομίαν &φθαρτον καl. αμίαντον καl. αμάραντον τετηρη
μένην έν ούρανο'iς εiς ύμίiς 5 τους έν δυνάμει θεού φρουρου
μένους διa πίστεως είς σωτηρίαν έτοίμην αποκαλυφθηναι έν

καιρψ έσχάτφ 6 έν φ αγαλλιίiσθε όλίγον &ρτι, εί δέον έστl.ν,
λυπηθέντας έν ποικίλοις πειρασμο'iς, 7 'ίνα το δοκίμιον ύμών
τfΊς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου του απολλυμένου, διa
πυρος δf: δοκιμαζομένου εύρεθil είς επαινον και δόξαν καl
τιμΤ,ν έν αποκαλύψει Ίησου Χριστου 8 ον ούκ ίδόντες 1 αγα
πάτε, είς ον &ρτι μη όρώντες, πιστεύοντες δf: αγαλλιίiσθε χαρί?:
άνεκλαλήτφ καt δεδοξασμένn 9 κομιζόμενοι το τέλος της
πίστεως ύμών 2 σωτηρίαν ψυχών.

' 8 {Α} ίδόντες 'j)72 Ν Β C 048';d 1175 1739 1852 it"'·' vg syr"·" cop" aπn eth
slav lrenaeus1" Cyήl // είδότες Α Ψ 5 33 81307436 442 642 1243 1448 1611
1735 2344 2492 B.vz [Κ L PJ Lecι cop"'' geo Clement; Augustine
2
9 {C} ύμiϊ:ιν Ν ΑCΨ048 5 33 81307436442 642 1175 1243 1448 1611
1735 1739 1852 2344 2492 B.vz [Κ L Ρ] Lect it'" •·' vg syr"·" cop"" aπn eth geo
1 παρεπιδήμοις ... Βιθυνίας Jas 1. 1 2 πρόγνωσιν •1cou Ro 8.29 άγιασμψ πνεύματος
2Th 2.13 pαντισμον α'iματος He 12.24 3 Εύλογητος ... Χριστοu 2Cor 1.3 5 το\Jς ...
φρουρυυμένουςJη 10.28; 17.Ι 1 6 λυπηθέντας ... πειρασμοiςJas 1.2 7 δοκίμιον ... πίστεως
Job23.l0; Ps66.IO; Pr 17.3; Jas l.3 διά ... δοκιμαζομένου Is48.l0; Zch 13.9; Mal 3.3;
1 Cur 3. 13 8 ον ούκ ... πιστεύοντες Jn 20.29; 2 Cor 5.7 9 Ro 6.22
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10 Περ1. fις σωτηρίας έξεζήτησαν κα1. έξηραύνησαν προφfιται
οί περ1. τfις είς ύμaς χάριτος προφητεύσαντες 11 έραυνώντες
εiς τίνα η ποίον καιρον έδήλου το έν αύτοίς πνεύμα Χριστού
προμαρτυρόμενον τa είς Χριστον παθήματα κα1. τaς μετa ταύτα

δόξας.

12 οlς άπεκαλύφθη οτι ούχ έαυτοίς, ύμίν δε διηκ:όνουν

αύτά α νυν άνηyyέλη ύμίν διa τών εύαyyελισαμένων ύμaς έν

πνεύματι άγίφ άποσταλέντι άπ' ούρανου, είς α έπιθυμούσιν
ayyελοι παρακ:ύψαι.
Α

Call to Holy Living

13 Διο άναζωσάμενοι τaς όσφύας της διανοίας ύμών νή
φοντες" τελείωςb έλπίσατε έπ1. τ-Ι)ν φερομένην ύμίν χάριν έν
άποκαλύψει 'Ιησού Χριστού. 14 ώς τέκνα ύπακοfις μη συσχη
ματιζόμενοι ταίς πρότερον έν τn άγνοί~ ύμών έπιθυμίαις,
15 άλλa κατa τον καλέσαντα ύμaς &γιον κ:αt αύτοt &γιοι έν
πάση άναστροφn γενήθητε, 16 διότι γέγραπται, Άγιοι lσε
σ-θε, δτι iγω ίίγιος.
17 Κα1. εί πατέρα έπι καλείσθε τον άπροσωπολήμπτως κρί
νοντα κατa το έκάστου εργον, έν φόβφ τον της παροικίας ύμών
χρόνον άναστράφητε 18c είδότες οτι ού φθαρτοίς, άργυρίφ η
χρυσίφ, έλυτρώθητε έκ τfις ματαίας ύμών άναστροφης πατρο
παραδότου 19 άλλa τιμίφ α'ίματι ώς άμνού άμώμου καl. άσπί
λου Χριστού 20 προεγνωσμένου μεν προ καταβολfις κόσμου,

sl«v Clen1ent''" // ήμών / 751 cop"'''"' Origen'" // οnιίι Β cop~ Clernent'' Athanasiιιs Didyιnus Cyril; Jerorne Augustine EU?
·' 13 C: AD Μ TR GNB ΝΙν NRSν EU LB BJ NBS ΤΟΒ ΒΤΙ DHH 11
' 18-21 Truύiιiunul ιnaιcrial: ΝΑ EU"" NBS

°C: WH REB

10 Μι 13. 17: Lk 10.24 11 πpομαρτυρόμενον ... παθήματα Ps 22: !s 53; Lk 24.26 12 οτς
... δtηκύνουν Επ 1.2 εiς ... παρακύψαt Eph 3. 10 13 άναζωσάμενο1 τiχς όσφύας Lk 12.35;
1'pl1n.14 14 μη ... έπ1θυμία1ςRο 12.2:Eph2.3:4.17-IH 16 "Άγωι ... iiγωςLν 11.44,45;
19.2: 20.7 17 εί πατέρα έπ1καλείσι1ε Ps 89.26: Is ι\4.R: Jr 3. 19; Μι 6.9; Lk 1 1.2; Wsd 14.3;
Sir υ.4 τί"· άπροσωπολήμπτως κρίνοντα 2 Chr 19.7: Ac 10.34: Ro 2.1 Ι; Ga 2.6; Eph 6.9;
CΩI 3.25 κατά ... rργον Ps 2R.4: 62. 12: Pr 24. 12: ls 59. 1Η: Jr 17. 10: Ro 2.6; 1 Cor 3.8;
2Cor 1115: 2Tm4.14: Re223: ΙΗ.6: 20.13. 14; 2212 19 Ac20.28: He912; ΙΡeΙ.2
20 προ•·γvωσμέl'Ου ... κόσμου Ac 2.23: Eph 1.4
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1.21-2.2

φανερωθέντος δε έπ' έσχάτου τών χρόνων δι. ύμας

21 τους δι'
αύτου πιστους είς θεον τον έγείραντα αύτον έκ νεκρών καl.
δόξαν αύτ<ρ δόντα, οοτε τl~ν πίστιν ύμών κα1. έλπίδα ε'iναι είς
θεόν.
22 τας ψυχaς ύμών ήγνικότες έν τn ύπακοn της άληθείας 3 είς
φιλαδελφίαν άνυπόκριτον έκ καθαρCiς καρδίας 4 • άλλήλους
άγαπήσατε έκτεν&ς 23 άναγεγεννημένοι ούκ έκ σπορας φθαρ
τflς άλλ' άφθάρτου δια λόγου ζώντος θεο\:ι καl. μένοντος.
24 διότι
πciσα σdρξ ώς χόρτος
και πciσα δόξα αύτίjς ώς άνθος χόρτου·
έξηράνθη ό χόρτος
και το άνθος έξέπεσεν·
25 το δε pίjμα κυρίου μένει είς τον αίωνα.
το\:ιτο δέ έστιν το pflμα το εύαγγελισθεν είς ύμας.
The

2

Liνing Sτone

and

ιhe

Holy Nation

Άποθέμενοι ο-Ον πασαν κακίαν καl. πάντα δόλον και υπο

κρίσεις καl. φθόνους καl. πάσας καταλαλιάς 2 ώς άρτιγέννητα
βρέφη το λογικον &δολον γάλα έπιποθήσατε, 'ίνα έν αύτ<ρ

'22 {Α} άληθείας ~ 72 ΝΑ Β C Ψ 33 81 436 1243 1448* 1739 1852 2344
2492 νg"'" syr"·" cop'"· bn aπn eth geo Didymus; Jerome // άληθείας διa πνεύ
ματος 5 307 442 642 1175 1448' 1611 1735 Byz [Κ L Ρ] Lect (1592
πνεύματος άγίου; 1884 του πνεύματος) slaν //πίστεως δia πνεύματος νg'"'
Priscillian 215 · 0151 Speculum Gildas // cariratis it"' νg
4
22 έκ καθαρaς καρδίας ~ 72 Ν* C Ψ 5 33 81 307 436 442 642 1175 1243
1448 1611 1735 1739 2344 2492 Byz [Κ L Ρ] Lect νg'"" syr''·" cop"· bn (aπη)
slaν // έκ καρδίας άληθινilς Ν 2 νg"'' Priscillian Gildas // + έκ καρδίας Α Β 1852
it" νg geo V arimadum GNB NIV NRSV REB EU ΒΤΙ
21 τοi>ς ... πιστούς Jn 14.6; Ro5.l-2 τούς ... νεκρών Ro4.24; ΙΟ.9

22 άλλήλους

άγαπήσατε έκτενίΟς Jn 13.34; Ro 12.ΙΟ 23 άναγεγεννημένοι ... άφθάρτου Jn 1.13 λόγου
ζίΟντος θεοu He 4.12 ζίΟντος ... μένοντας Dn 6.26 24-25 Js 40.6-8 (Jas ! . ΙΟ- 1 1)

2.1 Eph 4.22: Jas 1.21

2

ώς

...

έπιποθήσατε

1 Cor 3.2; He 5. 12-1 3
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αύξηθητε είς σωτηρίαν, 3 εί 1 έγεύσασθε οτι χρηστος ό κύριος.
προς ον προσερχόμενοι λίθον ζώντα ύπο άνθρώπων μεν
aποδεδοκιμασμένον, παρά δε θεφ έκλεκτον eντιμον, 5 καl.

4

αύτο\ ώς λίθοι ζώντες οίκοδομείσθε• οtκος πνευματικοςb είς
ίεράτευμα aγιον" aνενέγκαι πνευματικάς θυσίας εύπροσδέ
κτους θεφ διά 'Ιησού Χριστού. 6 διότι περιέχει έν γραφή,
Ίδο\J τί1'ημι έν Σιrον λί1'ον
άκρογωνιαiον έκλεκτον έντιμον,

καi ό πιστεύων έπ' αύτφ ού μfι καταισχυν1'fi.

7 ύμίν συν ή τιμfι τοίς πιστεύουσιν, άπιστοίJσιν δε
λί1'ος ον άπεδοκίμασαν οί οίκοδομο1Jντες,

οtiτος έγενή1'η είς κεφαλfιν γωνίας
καl

8

λί1'ος προσκόμματος
καi πέτρα σκανδάλου·

o'i: προσκόπτουσιν τφ λόγφ άπειθοίJντες είς ο κα\ έτέθησαν.
9 Ύμείς δε γένος έκλεκτόν, βασίλειον ίεράτευμα, t:1'νος
aγιον, λαός είς περιποίησιν, δπως τΟ:ς άρετΟ:ς έξαγγείλητε
του έκ σκότους ύμ&ς καλέσαντος είς το θαυμαστον αύτου φώς

1
3 {Β} εί ςμπ 1" Ν* Α Β 1735 it' νg" cop"·bo aπη geo Clement; Augusιine 112 //
εϊπερ Ν 2 C Ψ 5 33.ω 81 307 436 442 642 1175 1243 1448 1611 1739 1852
2344 2492 Β}':: [Κ L Ρ] Lect (l 1590 οπερ) iF· 1 vg' 1·ww slav Cyήl; Augustine 112

NRSV BJ
'5

ΒΤΙ

οίιcοδομεiσθε

ns a command: NRSV REB EU LB BJ NBS ΤΟΒ // Statement: ΝΝ
11 'C: GNB NRSV EU LB BJ // Differenι ιext: AD TR 11
NRSν BJ ΤΟΒ DHH // Different text: AD TR

NRSνm' NBSm' ΒΤΙ DHH ΤΟΒ•'

'C:

Μ

WH

ΝJν

3 έγεύσασθε . κύριος Ps 34.8 4 λίθον ... άποδεδοιcιμασμένον Ps 118.22; Μι 21.42;
Ac 4. 11 παρά ... i'ντιμον ls 28. 16 5 αύτοί ... πνευματικός Eph 2.21-22 ίεράτευμα ίiγιον
Εχ 19.6; ls 61.6; 1 Pe 2.9; Re 1.6; 5.1 Ο; 20.6 άνεvέγκαι ... θείρ Ro 12. 1; He 13.15 6 'Ιδού ...
ιcαταισχυνθfι ls 28. 16 (Ro 9.33) άιcρογωνιαiον Eph 2.20 7 λίθος ... γωνίας Ps 118.22
(Μι21.42; Ac4.ll) 8 λίθος ... σκανδάλου IsS.14 (Ro9.33) 9 γένος έιcλεκτόν ls43.20
ιχχ (Dι 7.6: 10.15) βασίλειον ίεράτευμα Εχ 19.6 (23.22 ιχχ); Is 61.6; 1Pe2.5: Re 1.6; 5.10;
20.6 iίθνος ίiγιον Εχ 19.6 (23.22 ιχχ) λαός είς περιποίησιν ls 43.21 ιχχ: Εχ 19.5 (23.22 ιχχ);
Οι 4.20: 7.6; 14.2; Τι 2.14 τάς άρετάς έξαγγείλητε Js 43.21(42.12) έιc ... φώς ls 9.2; Ac 26.18;
Eph 5.8; Col 1.13
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2.10-19

ο'ί ποτε ού λαος,
νυν δε λαος θεου,

οί ούκ ήλεημένοι,
νυν δε έλεηθέντες.
Live as

SeIΎants

of God

11 Άγαπητοί, παρακαλω ώς παροίκους καl. παρεπιδήμους
άπέχεσθαι των σαρκικων έπιθυμιων α'ίτινες στρατεύονται κατα
της ψυχης 12 Π~ν άναστροφην ύμων έν το'iς Ε:θνεσιν Ε:χοντες
κ:αλήν, ϊνα έν φ καταλαλοίισιν ύμων ώς κακοποιων έκ των
κ:αλων Ε:ργων έποπτεύοντες• δοξάσωσιν τον θεον έν ήμέρ~
έπισκοπ'ίlς.

13 Ύποτάγητε πάσn άνθρωπίνn κτίσει δια τον κύριον, εϊτε
βασιλε'i ώς ύπερέχοντι 14 εϊτε ήγεμόσιν ώς δι' αύτοίι πεμπο
μένοις είς έκδίκησιν

κακοποιων,

Ε:παινον δε άγαθοποιων,

15 οτι οϋτως έστlν το θέλημα του θεοί> άγαθοποιοίιντας φιμοίιν
τΤ~ν των άφρόνων άνθρώπων άγνωσίαν, 16 ώς έλεύθεροι καt
μη ώς έπικάλυμμα Ε:χοντες της κακίας τi~ν έλευθερίαν άλλ' ώς
θεοίι δοίιλοι. 17 πάντας τιμήσατε, τi~ν άδελφότητα άγαπfιτε,
τον θεον φοβε'iσθε, τον βασιλέα τιμfιτε.
The Exarnple of Christ' s Suffering

18 Οί οίκέται ύποτασσόμενοι έν παντl φόβφ το'iς δεσπόταις,
ού μόνον το'iς άγαθο'iς καl έπιεικέσιν άλλα και το'iς σκολιο'iς.
19 τοίιτο γαρ χάρις 2 , εί δια συνείδησιν θεοίι 3 ύποφέρει τις λύπας
19 {Β} χάρις IJ) 72 ΝΑ Β 81 642 1448 1735 Byz [Κ L Ρ] l75 l ίιw 'vg cop"'-""
//χάρις παρι'χ τφ θεφ C (Ψ 33 307 436 2344 omit τίjJ) 442 1175 1243
1611 1739 1852 2492 (it"vg'"" syΓ" h wi<h' Speculum: oι·omitτι'i>) arm geo //χάρις
θεοu 5 eth Cassiodorus
J 19 {Β} θεοu Ν Ν Β 5 436 642 1735 Byz [Κ L Ρ] it"·w" νg cop"·"° slav
2

slav

Speculum//άγαθήv

C

Ψ

307 442 1175 1243 1448 1611 1739 1852 2492

10 Ηο 2.23 ( 1.6, 9; 2.1) 11 παροίκους καί παρεπιδήμους Ps 39.12 άπέχεσθαι ... έπι
θυμιο>ν Ga 5.24 στρατεύονται ... ψυχfις Ga 5.17: Jas 4.1
12 έκ ... θεόv Μι 5.16 ήμέρι;ι
έπισκοπfις Is 10.3; Lk 19.44 13-14Ro13.1-7: Τι3.Ι
15 άγαθοποιοίιντας ... άγνωσίαν
1Pe3.16 16 μή ... έλευθερίαv Ga 5.13 17 πάντας τιμήσατε Ro 12.10
Pr24.21 18 Οί ... δεσπόταις Eph 6.5: Τι 2.9

τον θεόν

...

τιμίiτε

2.20.2s
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πάσχων άδίκως. 20 ποιον γ(χρ κλέος, εί άμαρτάνοντες κα\
κολαφιζόμενοι ύπομενειτε; άλλ' εί άγαθοποιο\>ντες και πάσχον
τες ύπομενειτε, το\>το χάρις παρα θεφ. 21 d εiς το\>το γaρ
έκλήθητε, οτι κα\ Χριστος επαθεν 4 ύπερ ύμών ύμιν 5 ύπολιμπά
νων ύπογραμμον, ϊνα έπακολουθήσητε τοις ϊχνεσιν αύτου,
22 e ος άμαρτίαν ούκ έποίησεν
ούδε εύρέ1'η δόλος εν τφ στόματι αύτου
23 ος λοιδορούμενος ούκ άντελοιδόρει, πάσχων ούκ ήπείλει,
παρεδίδου δε τφ κρίνοντι δικαίως 24 ος τας άμαρτίας ήμών
αύτος άνήνεγκεν έν τφ σώματι αύτου έπ\ το ξύλον' ϊνα ταις

άμαρτίαις άπογενόμενοι τil δικαιοσύνη ζήσωμεν, oi> τφ μώλωπι
iάθητε. 25 fιτε γaρ ώς πρόβατα πλανώμενοι6 , άλλ' έπεστρά
φητε νυν έπι τον ποιμένα και έπίσκοπον τών ψυχών ύμών.

syr" "arm geo // άγαθην θεου ςp 12 81 // θεου άγαθήν Α * 33 2344 // οιnίt 1751
νg'"'
4

21 {Α} επαθεν '!) 72 Α BC 33 81436442 642 1175 1243 1448 1611 1735
1739 1852 2344 2492 Byz [Κ L Ρ] 1751 / 1159 (Lect ύπf:ρ ήμ&ν επαθεν, see
footnote 5) it"'·q.ι.w,, νg syr" cop"'·"° eth geo Eusebius-Emesa Chrysostom;
Tertullian Cyprian Jerome Augustine Quodvultdeus Varimadum // άπέθανεν
(see 3. 18) ;pκι Ν Ψ 5 307 (/ 596 Ι 1441 ύπf:ρ ήμ&ν άπέθανεν, see footnote 5)
syr" arm slav Cyril; Ambrosiaster Ambrose Julian-Eclanum Fulgentius
5 21 {Α} ύμ&ν ύμ'iν ςp 12 ΝΑ Β C Ψ 5 814421175 1448 1611 1735 1739
1852 it"·w.z νgww." syr" cop"'"'" arm eth geo Cyril 113 ; Cyprian Ambrose Augustine2120 Quodvultdeus 3' 4 // ήμ&ν, ύμ'iν 33 307 436 Byz [Κ L Ρ] 1751 / 1159
(Lect ύπf:ρ ήμ&ν επαθεν/άπέθανεν, ύμΊν, see footnote 4) νg'' cop"'"' slav
Cyrilω; Tertullian Jerome Augustine 1120 Quodνultdeus 114 // ήμ&ν, i]μ'iν 642
1243 2344 (1921 ύπf:ρ ήμ&ν Επαθεν, ήμίν) itq syr" cop"" Cyril 113 ; Augustine11no Varimadum // ύμ&ν, ήμίν 2492 it'
"25 {Β} πλανώμενοι Ν Α Β 5 1175 1735 syr"·" eth Ps-Dionysius // πλα
νώμενα 1)) 72 C Ψ 33 81 307 436 442 642 1448 1611 1739 1852 2344 2492
B>·z [Κ L Ρ] Lect geo Augustine LB NBS ΒΤΙ DHH
d

21-25 Tradiιional mateήal: ΝΑ NBS '22-25 Tradiιional maιeήal: EU ΤΟΒ

20 εί άγαί!οποιο\ιvτες ... ί!εφ 1Pe3.14. 17; 4.14 21 Χριστός ... iιπογραμμόv Jn 13.15
έπαιωλουθήσητε ... αύτο\ι Μι 16.24 22 ls 53.9; Jn 8.46; 2Cor 5.21; 1 Jn 3.5 23 ls 53.7;
1 Pe 3.9 24 0ς ... άvήvεγκεv ls 53.4. 12; He 9.28 ταίς ... ζήσωμεv Ro 6.2. 1 1 ob ... ίάθητε
ι, 53.5 25 iιτε ... πλαvό>μεvοι ls 53.6; Eze 34.5-6; Μι 9.36
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Wiνes

3

3.Ι-9

and Husbands

'Ομοίως αί γυνα'iκες, ύποτασσόμεναι τοις iδίοις άνδράσιν,

'ίνα καl. εϊ τινες άπειθο\Jσιν τφ λόγφ, διa τfjς τ&ν γυναικ&ν
άναστροφflς aνευ λόγου κερδηθήσονται 2 εποπτεύσαντες την
εν φόβφ άγvην άναστροφην ύμ&ν. 3 ών εστω ούχ ο εξωθεν
έμπλοκflς τριχ&ν καl. περιθέσεως χρυσίων η ένδύσεως ίματίων
κόσμος, 4 άλλ' ο κρυπτος της καρδίας aνθρωπος Εν τφ άφθάρ
τφ του πραέως καl. ήσυχίου πνεύματος ο έστιν ένώπιον του θεου
πολυτελές. 5 οϋτως γάρ ποτε καl. αί &γιαι γυνα'iκες αί έλπί
ζουσαι εiς θεον• εκόσμουν έαυτaς ύποτασσόμεναι το'iς ίδίοις
άνδράσιν, 6 ώς Σάρρα ύπήκουσεν τφ Άβραaμ κύριον αύτον

καλο\Jσα fiς ι3γενήθητε τέκνα άγαθοποιο\Jσαι καl. μη φοβούμεναι
μηδεμίαν πτόησιν.

7 Οί aνδρες ομοίως, συνοικο\Jντες κατα γν&σιν ώς άσθενε
στέρφ σκεύει τφ γυναικείφ, άπονέμοντες τιμην ώς καl. συγκλη
ρονόμοις1 χάριτος ζωης 2 είς το μη ι3γκόπτεσθαι τaς προσευχaς

.

~

υμων.

Suffering for Righteousness' Sake

8 Το δε τέλος πάντες ομόφρονες, συμπαθε"iς, φιλάδελφοι,
εϋσπλαγχνοι, ταπεινόφρονες 3 , 9 μη άποδιδόντες κακον άντl.
7 {Β} συγκληρονόμοις ςp72 · 8 ' Ν 2 (Ν* συγκληρονόμους) Β 33 442 1175
1243 1448 1739 1852 2344 2492 ! 596 it"' 1· ' νg syr" aπη eth geo Augustίne //
συγκληρονόμοι Α C Ψ 5 81 307 436 642 161 1 1735 Β)'Ζ [Κ L Ρ] Lect cop"' "°
slaν Jerome REB ΒΤΙ
2 7 {Α} χάριτος ζωijς ςpsι.;d Β C* Ψ 33 81 307 436 642 1175 1243 1735
1739 1852 2344 2492 Byz'' [L Ρ] 1592 Ι 884 11154 11159 ι 1364 11441 /AD
it'"· ιι~. '"' νg cορ~ aπη geo (eth) Ambrose (Speculum) //χάριτος ζώσης Byz!" [Κ]
Lecι //χάριτος ζωfiς αiωνίου '})72 syr" //ποικίλης χάριτος ζωijς Ν: Α (C 2 Jerome
οnιίι ζωijς) 5 442 1448 1611 ! 596 syr" cop" ?
3 8 {Α} ταπεινόφρονες ~ 72 Ηι,;d ΝΑ 8 C Ψ 5 33 81 307'' 436 442 642 1175
1243 1448"' 1611 1735 1739 1852 2344 2492 ΒγzΡ' 1596 ίt"·'·'·"·.-νg syr"·"
1

0

1 αi ... άνδράσιν Eph 5.22; Col 3. 18: Tt 2.5 3 έ'στω ... κόσμος 1 Τπι 2.9 6 Σάρρα ...
καλούσα Gn 18. 12 7 01 ... yυναικείcρ Eph 5.25; Col 3. 19 9 μη ... εύλογο\Jντες Μι 5.44;
1Th5.15: 1Pe2.23
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κακου η λοιδορίαν άντl λοιδορίας, τουναντίον δf: ευλογοί:Jντες,
οτι εiς τοί:Jτο έκλήθητε, 'ίνα ευλογίαν κληρονομήσητε.
10 ό γaρ 1'έλων ζωfιν άγαπciν
και ίδεiν ήμέρας άγα1'0.ς

11
12

παυσάτω τfιν γλrοσσαν άπό κακου
και χείλη του μη λαλijσαι δόλον,
έκκλινάτω δ[ άπό κακου και ποιησάτω άγα-θόν,
ζητησάτω είρήνην και διωξάτω αύτήv•
οτι όφ-θαλμοι κυρίου έπι δικαίους

και c1τα αύτου είς δέησιν αύτrον,
πρόσωπον δ[ κυρίου έπι ποιοiJντας κακά.
13 Καl τίς ό κακώσων ύμας, έaν του άγαθοί:J ζηλωταl
γένησθε; 14 άλλ' εί καl. πάσχοιτε διa δικαιοσύνην, μακάριοι.
τον δf: φόβον αυτων μη φοβηθητε μηδf. ταραχθητε4, 15 κύριον
δf. τον Χριστον 5 άγιάσατε έν τα'iς καρδίαις ύμrον, ί::τοιμοι άεl
προς άπολογίαν παντl τφ αίτοί:Jντι ύμας λόγον περl της έν ύμ'iν
έλπίδος, 16 άλλa μετa πραίiτητος καl φόβου, συνείδησιν
Εχοντες άγαθήν, 'ίνα έν <!) καταλαλεi:σθε6 καταισχυνθ&σιν οί
έπηρεάζοντες ύμrον τi~ν άγαθην έν Χριστφ άναστροφήν.

cop"" (aπn) (eth) geo slaν Clement; Pelagius Speculum //φιλόφρονες 307'-" Byz""
[Κ Ρ] Lect 11 φιλόφρονες ταπεινόφρονες L 1448"';• 11590'
4
14 {Α} μηδe ταραχθητε ΝΑ C Ψ 5 33 81 307 436 442 642 1175 1243
1448 1735 1739 2344 2492 Byz [Κ Ρ] Lect it"·'·w·' cop"0 '"· 00 ann eth geo slaν
Clement // καt ου μη ταραχθητε 1611 1852 // omit 'J) 72 Β L 11364 cop"""
Jerome
5 15 {Α} τον Χριστόν 'J)72 ΝΑ Β C Ψ 33 1175 1243 1611 1739 1852 it"·'·w·'
νg syr"·" cop"·"" aπn geo Clement; (Jerome) //τον θεόν 5 81 307 436 442 642
1448 1735 2344 2492 Byz [Κ L Ρ] Lect (Ι 593 τον θεον αυτόν; 11441 τον
θεον ήμιί'Jν) slaν Didymus
6 16 {Α} καταλαλείσθε 'μ 72 Β Ψ 1175 1611 1739 1852 (νg) (cορ~) geo
Clement // καταλαλοίJσιν 1448* // καταλαλοίJσιν ύμwν ώς κακοποιών (see
2.12) Ν Α C 5 33 81 642 1448' (2492 ώς κακούργων) Byzι" [Κ Ρ] Ι 680 / 1159
Bede // καταλαλιί'Jσιν ύμwν ώς κακοποιιί'Jν (see 2. 12) 307 436 442 1243 1735
2344 ByzP' [L] Lect
10-12 p, 34.12-16
ls 8.12-13

14 εί ... μακάριοι Mt 5. ΙΟ; 1 Pe 2.20; 4. 14

14-15 τον δ[ ... ύμiiiv
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3.17-22

17 κρε'\ττον γaρ άγαθοποιουντας, εί θέλοι το θέλημα του θεου,
πάσχειν η κακοποιουντας. 18• οτι καl. Χριστος aπαξ περl.
άμαρτι&ν ί:'παθεν7, δίκαιος ύπερ άδίκων, ϊνα ύμΟ:ςR προσαγάrrι
τφ θεφ θανατωθε1.ς μεν σαρκ1., ζφοποιηθεις δε πνεύματι· 19 έν
φ και τοiς έν φυλακij πνεύμασιν πορευθε1.ς έκήρυξεν 20 άπει
θήσασίν ποτε, οτε άπεξεδέχετο ή του θεου μακροθυμία έν
ήμέραις Ν&ε κατασκευαζομένης κιβωτου είς Ίlν όλίγοι•, τουτ'
εστιν όκτώ ψυχαί, διεσώθησαν δι' ϋδατος 21 ο 9 κα1. ύμΟ:ς
άντίτυπον νυν σφζει βάπτισμα, ου σαρκος άπόθεσις pύπου
άλλa συνειδήσεως άγαθης έπερώτημα είς θεόν, δι' άναστάσεως
Ίησου Χριστου 22 ος έστιν έν δεξι~ του θεου πορευθε1.ς είς
ουρανον ύποταγέντων αυτφ άyyέλων και έξουσι&ν κα1. δυνά
μεων.

7
18 {Β} περ! άμαρτιοον επαθεν Β 642 Βγz [Κ Ρ] Lecι Augustine 116 // ύπερ
άμαρτιοον Επαθεν 2492 l 593 / 883 // περ! άμαρτιοον ύπέρ ύμοον άπέθανεν (see
2.21) 'Ρ 72 Α (Ψ περ! ύμοον ύπέρ άμαρτιοον) 1611 1735 // περl. άμαpτιοον ύπέp
ήμοον άπέθανεν Ν 2 (Ν* τοον άμαρτιών) C 2 5 33';' 436 442 1175 1243 1739
1852 2344 Ι 596 (syr" cop'") Didymus 112 // πεpl. άμαpτιοον ήμοον άπέθανεν c•,;ct

it"'' νg'' (νg•• "GNB NIV EU BJ ΒΤΙ DHH onιit ήμοον) syr" cop'"n" Clement'"
(Cypήan oιnit ήμοον) Augustine 516 // πεpl. άμαρτιοον ύπέp ήμοον επαθεν L 81

307 1448 (geo ύπέp
mus 1!2

ύμοον) slav (REB) // ύπέp άμαpτωλων άπέθανεν Didy-

1
R 18 {C} ύμίiς 'Ρ' 2 Β Ψ 1175 1243 1448 1611 1852 2492 ByzP [Ρ] 1590
1591 1593 / 921 l 1154 / 1178 it' vgm" syr" h cop'"m" aπη Augustine 112 // ήμίiς Ν 2
Α C 5 33 81 307 436 442 642 1735 1739 2344 ByzP1 [Κ L] Leι·ι it"' vg syr"m'
1

cop~m".oo

eth geo slav Clement1"1 Peter-Alexandήa'ω Didymus Cyril;
Jerome Augustine 112 REB BJ // σnιίt Ν*

Cypήan

"21 {Α} οΝ 2 Α ΒCΨ 5 33 81307442(\175) 1243 1448 1611 1735 1739
1852 2344 2492 Byz [Κ L Ρ] Lect it'"' νg syr" arm geo slaν Origen'" Didymus"""
Cyril; Cypήan Jerome Augustine Varimadum // φ 642 syr" // vnιit 'J)72 Ν* 436
eth
" 18-19 Traditional

maιerial: ΝΑ

NBS // 18.22 Trddίιional material: EU'"'

18 Χριστός ... ίiπαθεν Ro 6. ΙΟ: Eph 2. 18: He 9-28: ΙΟ. ΙΟ: 1 Pe 2.21: 4.1
21 σψζε1 ... θεόν He 10.22 22 Eph 1.20-21

20 Gn 6. 1-7.24

4.Ι-11
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Grace

Χριστου ο1'Jν παθόντος 1 σαρκ\ κα1. ύμεtς τf~ν αύτf~ν Εννοιαν

όπλίσασθε, οτι ό παθών σαρκ\ πέπαυται άμαρτίας 2 είς το
μηκέτι άνθρώπων έπιθυμίαις άλλi.ι θελήματι θεου τον έπί
λοιπον έν σαρκ1. βιωσαι χρόνον. 3 άρκετος γi.ιρ ό παρεληλυθώς
χρόνος το βούλημα των έθνων κατειργάσθαι πεπορευμένους έν
άσελγείαις, έπιθυμίαις, οiνοφλυγίαις, κώμοις, πότοις κα1. άθε

μίτοις εiδωλολατρίαις. 4 έν φ ξενίζονται μη συντρεχόντων
ύμων εiς τΤ~ν αύτf~ν της άσωτίας άνάχυσιν βλασφημο1:ιντες,
5 o'i. άποδώσουσιν λόγον τφ έτοίμως εχοντι κρΊναι ζωντας καl
νεκρούς. 6 είς τουτο γi.ιρ κα1. νεκρο'iς εύηγγελίσθη, 'ίνα κρι
θωσιν μΕ:ν κατα άνθρώπους σαρκt, ζωσιν δΕ: κατα θεον πνεύ
ματι.

7 Πάντων δΕ: το τέλος ηγγικεν. σωφρονήσατε ο1'Jν κα1. νήψατε
εiς προσευχάς 8 προ πάντων τf~ν εiς έαυτο\Jς άγάπην έκτενfl
εχοντες, οτι άγάπη καλύπτει πλflθος άμαρτιων, 9 φιλόξενοι είς
άλλήλους &νευ γογγυσμου, 10 εκαστος καθώς ελαβεν χάρι
σμα εiς έαυτο\Jς αύτο διακονουντες ώς καλο\ οiκονόμοι ποικίλης
χάριτος θεου. 11 εϊ τις λαλεί, ώς λόγια θεου· εϊ τις διακονε'i,

ώς έξ ίσχύος fiς χορηγεΊ ό θεός, 'ίνα έν πaσιν δοξάζηται ό θεος
διi.ι Ίησου Χριστου φ έστιν ή δόξα κα\ το κράτος είς τους
αίωνας των αίώνων•, άμήν.

1
1 {Α} παι~όvτος !p" Β C Ψ 1243 1739 it", vg cop'' geo lsidore Nestoιius; Aιnbrose Niceta Jeroιne 2 ') Augustine-114 Vigilius //παθόντος ύπέρ ήμών Κ 2
Α 5 33';" 81307436 442 642 (1175 1852σαρκί bej(ιι·e ύπέρ) 1448 1611

1735 2344 2492 8_1·z [Κ L Pl Leo syr'' (cop'") (aπn) eth (slav) Athanasius
Marcellus Didymus Epiph<111ius Cyril Acacius-Mclitene Theodoret: (Jerome 113 )
Augustine'" //παθόντος ύπί:ρ ύμών / 590 (vgm' syr'') // άποθαvόντος ύπέρ
ύμών Ν*
1 ύ . άμαρτίας Ro 6.2. 7 3 Eph 2.2-3; Τι 3.3 5 τψ .. νεκρούς Ac 10.42; 2 Tm 4.1
7 Π&ντων
i]γγικrν Ro 13.11-12: 1 Jn 2. 1R 8 άγάπη
άμαpηiΟν Pr 1Ο.12; Jas 5.20
10 ί'καστος . . διακυνοuντες Ro 12.6-R 11 έν ... ιJεός 1 Cor ΙΟ.31
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4.12-17

Suflering a' a Christian

12 Άγαπητοί, μη ξενίζεσθε τn έν ύμΊν πυρώσει προς πειρα
σμον ύμΊν γινομέντι ώς ξένου ύμΊν συμβαίνοντος, 13 aλλU.
καθο κοινωνεΊτε το'i:ς τοί:ι Χριστου παθήμασιν, χαίρετε, 'ίνα κα!
έν τn αποκαλύψει της δόξης αlιτου χαρητε aγαλλιώμενοι.
14 εί όvειδίζεσθε έν ονόματι Χριστου, μακάριοι, οτι το της
δόξης 2 κα1. το του θεου 3 πνευμα έφ' ύμaς aναπαύεται 4 5 • 15 μη
γάρ τις ύμ&ν πασχέτω ώς φονε-Uς η κλέπτης η κακοποιός η ώς
aλλοτριεπίσκ:οπος 16 εί δe ώς Χριστιανός, μη αίσχυνέσθω,
δοξαζέτω δe τον θεον έν τφ μέρει 6 τούτφ. 17 οτι ό καιρός του

~ 14 {Α}
/ 1441 it"'·'

δόξης ςp 12 Β Ψ

642 1448 2492 Byz [Κ L] / 147 / 4221590Ι1159
slaν"'" Clement Cyril; Tertullian //δόξης κ:α\ τfiς
δυνάμεως Ν 2 (Ν* τfις δυνάμεως αύτοiJ) syr"? ann slaν"'" //δόξης κ:α\ δυνάμεως
Α Ρ 5 33 81 307 436 442 1175 1243 1735 1739 2344 Lect it' (νg' 1 ) νg"'" syr"?
Athanasius Theodoret; Cyprian
'14 {Α} κ:α\ το τού θεού ςp72 ΝΑ Β Ψ 5 33 814361175 1243 1448 1735
1739 2344 2492 By: [Κ L Ρ] Lect cop"''? Clement Cyril; Tertullian //του θεού
ονομα κ:αί 1611 1852 syr" //το του θεου 307 // κ:α\ του θεού 442 642 cop""?
Theodoret
'14 {Α} άναπαύεται Ν* Β 307* 436 1448 1739''''" ByzP' [Κ L Ρ] /590
Clement Theodoret; Teπullian Cyprian // έπαναπαύεται Α Ψ 81 1243 161 1
1735 1852 2492 11 άναπέπαυται 5 33 307' 442 642 1 175 1739"' 2344 Byz"
1596 1921 Didymus"'" Cyri1 // έπαναπέπαυται ;p 72 Ν 2
< 14 {Α} no additioιι ;p12 Ν Α Β 5 33 81 436 442 642 1175 1243
17 35 1739 1852 2344 2492 l 596 νg''- '' syr"·" cop""'' "" arm eth geo Clement
Didymus"'" Theodoreι Cyril; Tertullian // add κ:ατiι δε ύμίiς δοξάζεται 307 //
add κατiι μεν αύτούς βλασφημείται, κ:ατiι δέ ύμίiς δοξάζεται Ψ ( 1448 ήμίiς)
161 1 Byz [Κ L Ρ] l 590 it"'· ,. '·' νgw• syr" w'"' • cop"'"''- """'' slaν (Cyprian ήμίiς) //
νgw•"

syr" geo

add κ:ατiι μέν αύτούς βλασφημείται κ:α\ όνειδιζόμενον φέρει, κατiι δε ύμίiς
δοξάζεται / 921
0
16 {Β} μέρει
Β Ψ 5 33 81 436

307 642 1448 1735 Byz [Κ L Ρ] Lect slaν // όνόματι ;p72 ΝΑ
442 1175 1243 161 1 1739 1852 2344 2492 1596 it" <· 1 ' νg
syrP" cop"·"" arm geo Cyril; Tertullian Augustine Quodνultdeus GNB NIV
NRSV REB EU LB BJ NBS ΤΟΒ ΒΤΙ DHH
12 τji ... συμβαίνοντος 1 Pe 1.7 13 καθο ... χαίρετε Ac 5.41 14 όνειδίζεσθε ... Χριστοίι
Ps89.50-51: Ac5.41: 1 Pe2.20 το τοίι ... άναπαύεται ls 11.2 17 τοίι iiρξασθαι ... θεοίι
Jr 25.29: Eze 9.6

4. ιχ-5.5
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aρξασθαι το κρίμα απο του οϊκου του θεου· εί δε πρ&τον
aφ, ήμ&ν, τί το τέλος των aπειθούντων τφ του θεου ε-Uαγyε

λίφ;

18

κα1. εi ό δίκαιος μόλις σφζεται,
ό άσεβης και άμαρτωλός που φανεiται;
ωστε κα1. οί πάσχοντες κατa το θέλημα του θεου πιστό)

19
κτίστn παρατιθέσθωσαν τaς ψυχaς α-Uτ&ν έν aγαθοποϊί~.

.

Tending the Flock of God

Πρεσβυτέρους το-Uς έν ύμiν παρακαλ& ό συμπρεσβύτερος

5

καl. μάρτυς τ&ν του Χριστου παθημάτων, ό καl. της μελλούσης
άποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός 2 ποιμάνατε το έν ύμiν
ποίμνιον του θεου έπισκοπουντες μη aναγκαστ&ς άλλ' έκουσίως
κατa θεόν 1, μηδf: αίσχροκερδ&ς aλλα προθύμως, 3 μηδ' ώς
κατακυριεύοντες τ&ν κλήρων άλλα τύποι γινόμενοι του ποι
μνίου2· 4 καl. φανερωθέντος του άρχιποίμενος κομιεiσθε τον
aμαράντινον Πjς δόξης στέφανον.
5 'Ομοίως, νεώτεροι, ύποτάγητε πρεσβυτέροις πάντες δr
aλλήλοις τl~ν ταπεινοφροσύνην έγκομβώσασθε, οτι

2 {C} έπισκοπο\ιντες μη άναγκαστώς άλλ' έκουσ(ως κατι'χ θεόν 1})72 Ν2 Α
5 (33 2344 άναγκαστικ&ς) 81 436 442 (]243) 1448 1735 1739 1852
1596 it 1 ~'-h·""·' vg syr" cop"' aπn eth geo slav Jerome 213 (Speculum) // έπι
σκοπεύοvτες μη άναγκαστώς άλλ · έκουσίως κατι'χ θεόν 1175 1611 // έπι
σκοπο\ιντες μη άναγκαστ&ς άλλ' έκουσίως 307 642 2492 ByzP' [Κ L] (By#
άναγκαστικώς) Lect (1590 1884 έπισκοπο\ιντος; 11441 άναγκαστικ&ς) syr" 11
μη άναγκαστώς άλλ' έκουσίως Β Didymus; Varimadum••• //μη άναγκαστίiις
άλλ · έκουσίως κατι'χ θεόν Κ* cσp~ Jerome' 1'
2
3 {Α} ίnclude verse 3 (ν.ιίth mίnor vaι·iants) 1})72 ΝΑ Ψ 5 33 81 307 436 442
642117512431448161117351739185223442492Byz[KLP]Lect it°"
h.ι., vg syrP·' cop'""° aπn eιh geo slav Didymus Cyήl; Jerome Augus~
Speculum // οιnίt verse 3 Β
1

Ρ Ψ

17 τών ... εύαγyελίφ 2 Th 1.8 18 Pr 11.31 LXX 19 πιστψ ... αύτών Ps 31.5
5.2 ποιμάνατε ... θεοlι Jn21.15-17: Ac20.28 3 μηδ' ... κλήρων 2Cor 1.24 τύποι .:Ι
ποιμνίου Php 3.17: Τι 2.7 4 κομιείσι~ε ... στέφανον 1 Cor9.25
.1.
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5.6·1U

Ό -θεός ύπερηφάνοις άντιτάσσεται,
ταπεινοlς δf. δίδωσιν χάριν.

6 Ταπεινώθητε ο-δν ύπο τi~ν κραταιaν χείρα του θεου, 'ίνα
ύμας ύψώσn έν καιρψ3, 7 πασαν τΤ~ν μέριμναν ύμών έπιρί
ψαvτες έπ' αύτόν, οτι αύτφ μέλει περ1. ύμών.
8 Νήψατε, γρηγορήσατε. ό άντίδικος ύμών διάβολος ώς λέων

ώρυόμενος περιπατεί ζητών τινα καταπιείν 4 • 9 φ άντίστητε
στερεο1. τn πίστει είδότες τα αύτα τών παθημάτων τn έν κόσμφ+
ύμών άδελφότητι έπιτελείσθαι. 10 Ό δf: θεος πάσης χάριτος,
ό καλέσας ύμας 5 εiς τi~ν αίώνιον αύτου δόξαν έν Χριστψ 6 •

\)) 72 Ν Β 81 307 642 1175 1243 1448 1611 1739 1852 2492
Bxz [Κ L] Lect syr" h cop" arm geo"'' (eth) slaν"'" Origen Didymus // καιρiρ
έπτσκοπfΊς (see 2.12) Α Ρ (Ψ έπισκοπfΊς ύμwν) 5 33 436 442 1735 2344 1422
1592 1884 11298 / 1365 / 1590 Ϊ("· h. L.' Vg syr" wHh • COpbo geo"'" Sl3V"'' JeΓOΠJe
(Speculum)
• 8 {C} τι να καταπιciν Ν 5 81 307 442 1243 1611 1739 1852 Byzpι [Κ L Ρ]
Ι 590 1592 1895 1 1 159 1 1298 1 1365 cop"" arm slav (Origen•' 116 ) Eusebius"'';
Cyprian (Hilary) Jerome 1' 9 // τίνα καταπίη ;p 72 Α 436 642 2492 Lect it"· h. q. '·' vg
eth geo Origen''' 16 '"9110 Eusebius Asterius Athanasius Cyril-Jerusalem Didymus617 Chrysostom Nilus Marcus-Eremita Isidore Cyril; Lucifer Ambrosiaster
Priscillian Ambrose Jerome819 Rufinus Niceta Augustine Quodvultdeus // τίνα
καταπίει 33';d 1448 1735 2344 Byz"' 159118091115311364 Didymus 117 //
καταπιείν Β Ψ 1175 Origen•' 116 · ωιιο
5
10 {Α} ύμ&ς '}) 72 ΝΑ Β Ψ 5 33 81 307 436 642 1175 1243 1448 1611
J735• 1739 1852 2344 Byz [Κ L Ρ] Lect ith." νg"'" syr" cop"· 00 arm eth geo slav //
ήμ&ς 442 ] 735* 2492 1422 1592 l 809 1921 Ι 938 11153 l 1364 11441 it"·'·'
νg syr" cop"""'" Didymusd"b DHH
6 10 έν Χριστφ Ν (Β έν τφ Χρτστiρ) 1611 syr" cop~ // • έν Χριστφ Ίησο\ι
3

6

{Α} καιρφ

IJ-'' 2 Α Ψ

5 33 81 307 436 442 642 1175 1243 1448 1735 1739 1852 2344

[Κ L Ρ] Lect it"· h, '· '·' νg syrpJ. h ~;ιh • cop 00 arm eth geo slav Didymusd""
LB NBS DHH

2492 Byz

5 Ό ... χάριν Pr3.34 ιχχ (Mt23.12; Jas4.6) 6 Job22.29; Μι23.12; Lk 14.11; 18.14;
Jes 4. 10 7 π&.σαν ... αύτόν Ps 55.22; Μι 6.25-30 8 Νήψατε, γρηγορήσατε 1 Th 5.6
9 q> άντίστητε Epl1 6.11-13; Jas 4. 7 10 Ό δέ ... δόξαν 1 Th 2.12
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ολίγον παθόντας α-Uτος καταρτίσει, στηρίξει, σθενώσει, θεμε
λιώσει 7. 11 α-Uτ<ρ το κράτος 8 εiς τους αίrονας•, άμήν.
Fin31 Greeιings

12 Διa ΣιλουανοίJ ύμΊν του πιστου άδελφου, ώς λογίζομαι,
δι' όλίγων Εγραψα παρακαλrον καl. έπιμαρτυρό':ιν ταύτην εlναι
άληθη χάριν του θεου εiς Τ~ν στητε. 13 Άσπάζεται ύμaς ή έν
Βαβυλrονι 9 συνεκλεκτΤ, καl. Μaρκος ό υίός μου. 14 άσπάσα
σθε άλλήλους έν φιλήματι άγάπης 10 • εiρήνη ύμΊν πaσιν το"iς έν
Χριστ<ρ. 11 •

7
10 {Β} καταρτίσει, στηρίξει, σθενώσει, θεμελιώσει Ν 33 436 442 (1243
καταρτιεί) 1739* 1852 2344 syr"? arm //καταρτίσει ύμ&ς, στηρίξει, σθενώ

σει, θεμελιώσει 5 642 1739' 2492 Lect 11 καταρτίσαι ύμ&ς στηρίξει, σθε
νώσει, θεμελιώσει 307 1735 Byz [Κ L Ρ] / 590 (/ 592 ύμ&ς καί) / 593"' / 1156
slav // καταρτίσαι, στηρίξαι, σθενώσαι, θεμελιώσαι 1448 1611 (/ 422 1895
/Α 0 καταρτίσαι ύμ&ς) 11159 syr"? //καταρτίσει, στηρίξει, θεμελιώσει '}_\ 72 81
1175 ίrι' vg'"" syr" (geo) ΤΟΒ //καταρτίσει, στηρίξει, σθενώσει Α Β (Ψ
καταρτιεl)

1 1298 1 1365 it"· 0·' vg
11 {Β} το κράτος (IJ} 72 oιnit τό) Α Β Ψ it" vgw"·" geo //ή δόξα it' cορ~'"" //ή
δόξα κράτος Byz•' [Κ] (436 omit ή) Lecι (1884 1921 omit ή)// ή δόξα κα\ το
κράτος (see 4.11) Ν 307 442 642 1735 2492 Byz'' [L Ρ] / 422 1592 l 593 1895
/ 1 \59 /AD ίt' Vg" 1 (cop~'"'' slaν) //το Κράτος Καt ή δόξα 5 33 81 1175 1243
1448 161 1 1739 1852 2344 11298 1 1365 syr" cop"" arm // virrιιs et pote.ftas it"-•
8

vgn1~~

13 {Α} Βαβυλοονι r>" Α Β Ψ 5 33 81 307 436 442 642 1175 1243 1448
161 1* 1735 1739 1852 2344 2492 Byz [Κ L Ρ] Lect it"·" νg" syr" cop~ "" geo
9

slav Oιigen Eusebius // Βαβυλωνι έκκλησία Ν it'"·' νg" 1 · ww syr" arm ethrr // Ί'ώμn

1611'
10
14 {Α} άγάπης r> 72 ΝΑ Β Ψ 33 813074421175 1243 1448 1611 1739
1852 2344 2492 Byz [Κ L Ρ] Lect it"·" syr" cop'"'·"" eth slav geo Cyιil-Jerusalem;
Cassiodorus // άγίφ 5 436 642 1735 1593 11298 / 1365 it" ' vg syr" aππ // άγίφ
κα\ άγάπης 1422 (cop""'"')
11
14 Χριστiρ. Α Β Ψ 2344 it"·' νg" cop'"'" ""'"" 11 Χριστ<ΊJ. άμήν. 2492 Ι 895
l 1365 / 1441 vgww syr" eth // + Χριστ<ΊJ "Ιησο\ι. 81 1175 1243 1739* cσρ~'"~ "°""'
geo // Χριστ<ΊJ Ίησο\ι. άμήν Ν 5 307 436 442 642 1448 1611 1735 1739' 1852
Byz [Κ L Ρ] Lect it" νg' syr" cop"'•'"" aπn slav
1

ΠΕΊΡΟΥ Β
Salutation

1

Συμεών 1 Πέτρος δο\Jλος και ιΧπόστολος Ίησου Χριστου το'iς

iσότιμον ήμ'iν λαχο'Uσιν πίστιν έν δικαιοσύνη του θεου ήμrον και
σωτηρος Ίησου Χριστοί>, 2 χάρις ύμ'iν κα\. είρήνη πληθυνθείη
έν έπιγνώσει του θεοί> κα\. Ίησου του κυρίου ήμrον 2 •
The

Christίan's

Ca\l and Election

3 Ώς πάντα ήμ'iν της θείας δυνάμεως αύτου τά προς ζωΤ~ν κα\.
εύσέβειαν δεδωρημένης διά της έπιγνώσεως του καλέσαντος
ήμaς ίδί~ δόξη κα\. ιΧρεήl 3

4 δι' ών τά τίμια κα\. μέγιστα ήμ'iν

έπαγγέλματα• δεδώρηται, 'ίνα διά τούτων γένησθε θείας κοινω
νο\. φύσεως ιΧποφυγόντες της έν τφ κόσμφ έν έπιθυμί~ φθορaς 4•.
5 και αύτο το'Uτο δε• σπουδΤ~ν πaσαν παρεισενέγκαντες έπι1
1 {Β} Συμεών ΝΑ 33 307 436 442 642 1175
Βνz•' [Κ L Ρ] Lecτ arm geo //Σίμων IJ) 72 Β Ψ 5 81

1448 1735 1739 1852 2344
1243 1611 2492 Byz•' / 147
Ι 590 1592 1603 / 680 Ι 1364 /AD it" ' vg cop" b" eth slav ΒΤΙ DHH?
~ 2 {Α} του θεου κα\ Ίησου του κυρίου ήμών Β C 1448 B_yz [Κ] / 883 / 884
Ι 1 159 //του θεου κα\ Χριστου Ίησου του κυρίου ήμών 5 33 81 436 642 2344
Ι 598 / 1365 it" νg'' νg""'? Augustine //του θεου κα\ 'Ιησου Χριστου του κυρίου
ήμών Ν Α L 307 1735 1739 2492 Lecι (/ 592 add κυρίου after καί too; / 921
κα\ κυρίου Ίησου Χριστου) vgm''? syr"'' cop"" aπn (eth) (slav) //του θεου κα\
σωτfiρος Ίησου Χριστο-U του κυρίου ήμών (see 1.1) 442 Ι 596 11 του θεου
Ίησuυ του κυρίου ήμών i~ 12 !! του κυρίου ήμών Ίησου Χριστου 1611 it" syrP"·"
cop""" geu Speculum //του θεου ήμών 1243 / 422 //του κυρίου ήμών Ρ Ψ
1175 1852 it' vgw"" (cop") BJ
1
· 3 {Β} ίδίq. δόξη κα\ άρετj\ Ν Α C Ρ Ψ 33 81 307 436 442 1243 1735
1739 1852 23441596 1884 it""·" νg syrι"'·h•"' cop~·"'' arm eth geo (slav)
Didymus; (Speculum) // διiι δόξης κα\ άρετfiς ~ 72 Β 5 642 1175 1448 1611
2492 Byz [Κ LJ Lecτ (it')
"4 τfiς Εν τiρ κόσμφ Εν iπιθυμίq. φθορίiς Α Β it" "· '? νg? Speculum // • τfiς
i:v κόσμφ έν Επιθυμίq. φθορίiς 307 436 442 642 1448 1735 2344 2492 Byz [Κ
L (Ρ)] Leι·ι (1592 / 598 / 1154 οιnίι έν) it"" '? νg? //της έν κόσμ<ρ έπιθυμίας
φθορίiς 33'"1 81 cop''m" ""· ,,;.//της Εν κόσμφ έπιθυμίας κα\ φθορίiς C Ψ 5 (81
2

χάρις

...

πληθυνθείη

Jd 2 3

του

...

άρετ[i

1 Pe 2.9
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χορηγήσατε έν τfl πίστει ύμ&ν την άρετήν, έν δε τf1 άρετf1 την
γνώσιν, 6 έν δε τfl γνώσει τi]ν έγκράτειαν, έν δε τf1 έγκρατείςι
την ύπομονήν, έν δε τfl ύπομονf1 την εύσέβειαν, 7 έν δε τf1
εύσεβείςl τi]ν φιλαδελφίαν, έν δε τfl φιλαδελφίςl την άγάπην.
8 ταύτα γaρ ύμ'iν ύπάρχοντα και πλεονάζοντα ούκ άργοi>ς ούδε
άκάρπους καθίστησιν είς την τού κυρίου ήμ&ν Ίησου Χριστου

έπίγνωσιν· 9 φ γ(χρ μη πάρεστιν ταυτα, τυφλός έστιν μυωπά
ζων λήθην λαβών του καθαρισμού των πάλαι αύτου άμαρ

τιrον•. 10 διο μaλλον, άδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν 5 ύμών
τi]ν κλflσιν κα1. έκλογiJν ποιε'iσθαι 5 • ταυτα γιΧρ ποιούντες ού μη
πταίσητέ ποτε. 11 οϋτως γaρ πλουσίως έπιχορηγηθήσεται ύμ'iν
ή εϊσοδος είς την αίώνιον βασιλείαν του κυρίου ήμών και
σωτflρος Ίησου Χριστου.

12 Διο μελλήσω άει ύμaς ύπομιμνnσκειν περ\ τούτων καίπερ
είδότας κα1. έστηριγμένους έν τf1 παρούσn άληθείςl. 13 δίκαιον
δε ήγουμαι, έφ, οσον είμ\ έν τούτφ τφ σκηνώματι, διεγείρειν
ύμaς έν ύπομνήσει 14 είδώς οτι ταχινή έστιν ή άπόθεσις του
σκηνώματός μου, καθώς κα1. ό κύριος ήμών Ίησους Χριστος
έδήλωσέν μοι. 15 σπουδάσω δε και έκάστοτε εχειν ύμaς μετa
την έμf~ν εξοδον τi~ν τούτων μνήμην ποιε'iσθαι.
Chήst's

Glory and the Prophetic Word

16 Ού γaρ σεσοφισμένοις μύθοις έξακολουθήσαντες έγνω
ρίσαμεν ύμ'iν τf~ν του κυρίου ήμών Ίησου Χριστου δύναμιν κα1.
omit καί) 1175 1243 (1611 1852 τφ κόσμφ) 1739 syr" "'' aπη geo slav 11 τΓιν έν
τφ κόσμφ έπιθυμίαv φθορ&ς ('μ 72 φθοράv) Ν (eth) Jerome EU LB BJ
5
10 {Α} σπουδάσατε βεβαίαv ... ποιείσθαι ςp72 Β C 642 1448 1739 (2344
ποιείσθε) 2492 Byz [Κ L Ρ] Lecι Ambrose 11 σπουδάσατε 'ίνα διΟ. τ&ν καλών
iίργωv βεβαίαν ... ποιijσθε (or by itacism ποιείσθε) Ν (Α ύμ&ν ίίργωv) Ψ 5 81
307 436 (1175) 1611 ( 1735 iίργων ύμ&ν) 1852 160 11365 112 it"' ίιι ' (vg) syr<ι"')·
(h].p,( (cop~·"") aπη"'" (eth) geo (slav"'" iίργων ύμ&ν) //σπουδάσατε διΟ. των
καλ&ν Εργων βεβαίαv . . . ποιείσθαt 442 1596 aπη"'" slavm" // σπουδάσατε
βεβαίαv εί ύμ&ν τΓιν έκλογf~v ποιείσθε 1243
6-7 Ga 5.22-23 12 μελλήσω ... είδότας Jd 5 14 ή άπόθεσις .. μου 2 Cor 5. 1 καθώς ...
Jn 2 1. 18-19

έδήλωσέν μοι
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παρουσίαν άλλ' έπόπται γενηθέντες της έκείνου μεγαλειότητος.
17 λαβών γaρ παρa θεου πατρος τιμi-ιν και δόξαν φωνης
ένεχθείσης αύτiρ τοιaσδε ύπο της μεγαλοπρεπο\Jς δόξης, Ό υίός

μου ό άγαπητός μου Ο'bτός έστιν 6 είς ον έγώ εύδόκησα, 18 και
ταύτην τΤιν φωνΥιν ήμεiς ήκούσαμεν έξ ούρανου ένεχθε'iσαν συν
αύτiρ οντες έν τφ άγίφ ορει.

19 και εχομεν βεβαιότερον τον

προφητικον λόγον φ καλώς ποιε'iτε προσέχοντες ώς λύχνφ
φαίνοντι έν αύχμηρiρ τόπφ, εως oi> ήμέρα διαυγάσ11 και φω
σφόρος άνατείλ11 έν ταiς καρδίαις ύμ&ν, 20 το\Jτο πρώτον
γινώσκοντες οτι πάσα προφητεία γραφης ίδίας έπιλύσεως ού
γίνεται· 21 ού γaρ θελήματι άνθρώπου ήνέχθη προφητεία
ποτέ., άλλ' ύπο πνεύματος άγίου φερόμενοι έλάλησαν άπο
θεο\J 7 &.νθρωποι.
False Prophets and Teachers
(Jude 4-13)

Έγένοντο δε καl. ψευδοπροφηται έν τiρ λαiρ, ώς και έν ύμiν

2

εσονται ψευδοδιδάσκαλοι, ο'ίτινες παρεισάξουσιν αίρέσεις
άπωλείας και τον άγοράσαντα αύτους δεσπότην άρνούμενοι
έπάγοντες έαυτοiς ταχινΥιν άπώλειαν. 2 καl. πολλοι έξακολου
θήσουσιν αύτ&ν ταiς άσελγείαις δι' οϋς ή όδος της άληθείας
βλασφημηθήσεται, 3 και έν πλεονεξί~ πλαστοiς λόγοις ύμaς

17 {Β} ό υίός μου ό άγαπητός μου οi>τός έστιν Ί) 72 Β // οi>τός έστιν ό υίός
Mt 3.17; 17.5) ΝΑ C' Ψ 5 33 81 307 436 442 642 1243
1448 1611 1735 1739 1852 2344 2492 B.vz [Κ L] Lect it"' h"' vg syr"h. h (ann geo
οnιίι second ό) slav Augustine EU LB BJ? ΤΟΒ ΒΤΙ? // αl>τός έστιν ό υίός μου
ό άγαπητός οi>τός έστιν (C•νid οιnίι ό άγαπητός) Ρ 1175 cop"m".""
7
21 {Α} άπό θεοί> Ί) 72 Β Ρ442 1175 1243 17391852 24921596 (vgm•) syr"
aπn Augustine 314 Quodνultdeus Varimadum // άπό θεοί> aγιοι C (81 aγιοι άπό
θεοί>) eth Didymus'"b // aγιοι θεοί> Ν (Ατοί> θεοί>) Ψ 5 33 307 436 642 1448
16 Ι Ι 1735 2344 Byz [Κ L] Lect (1422 aνθρωποι hefoι·e aγιοι; Ι 592 του θεοί>)
it"'·''"' vg syr"h (cop"m"') geo slav
6

μου ό άγαπητός (see

17-18 Mt 17.1-5; Mk 9.2-7; Lk 9.28-35 21 ύπο ... iiνθρωποι 2Tm 3.16; 1Pe1.11
2.1 i:v ύμίν ... ψευδοδιδάσκαλοι Μι 24.11 τύν ... άρνούμενοι Jd 4 2 δ1 · ... βλασφημηι~ήσεται

Is 52.5

3 i:v ... i:μπορεύσονταt Ro 16.J8; 1Th2.5
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έμπορεύσονται, οlς το κρίμα εκπαλαι ούκ άργεΊ και ή άπώλεια
αύτών ού νυστάζει•.
4 Εί γrχρ ό θεος άγγέλων άμαρτησάντων ούκ έφείσατο άλλα
σειραiς 1 ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν είς κρίσιν τηρουμένους
5 και άρχαίου κόσμου ούκ έφείσατο άλλ' &yδοον Νώε δικαιο
σύνης κήρυκα έφύλαξεν κατακλυσμον κόσμφ άσεβων έπάξας
καl. πόλεις Σοδόμων και Γομόρρας τεφρώσας καταστροφfl
κατέκρινεν 2 ύπόδειγμα μελλόντων άσεβεiν 3 τεθεικώς 7 και
δίκαιον Λrοτ καταπονούμενον ύπο τfiς τών άθέσμων έν άσελγεία

6

άναστροφής έρρύσατο· 8 βλέμματι γaρ και άκοfl ό δίκαιος
έγκατοικών έν αύτοΊς ήμέραν έξ ήμέρας ψυχΤ~ν δικαίαν άνόμοις

Εργοις έβασάνιζεν. 9 οiδεν κύριος εύσεβεiς έκ πειρασμο\ι
pύεσθαι, άδίκους δε είς ήμέραν κρίσεως κολαζομένους τη
ρείν, 10 μάλιστα δε τους όπίσω σαρκος έν έπιθυμίι;ι μιασμου
πορευομένους καl. κυριότητος καταφρονοίJντας.
Τολμηταl. αύθάδεις δόξας ού τρέμουσιν βλασφημοίJντες,
11 οπου aγγελοι ίσχύϊ καt δυνάμει μείζονες οντες ού φέρουσιν

κατ' αύτών παρrχ κυρίφ4 • βλάσφημον κρίσιν. 12 οi>τοι δε ώς

4 {C} σειραϊς 1}) 72 Ψ 5 33 307 436 4426421175 1243 14481611 1735
] 739 1852 2344 2492 Byz [Κ L Ρ] Leι·ι it'M'.' νg syr"' cop"" arm geo slaν
Didymus Cyril // σιροϊς Ν Α Β C 81 it'' νg"" Augustine Quodνultdeus Fulgentius
Cassiodorus NJV REB EU BJ ΤΟΒ ΒΤΙ
2 6 {C} καταστροφfl κατέκρινεν ΝΑ C 2 Ψ 5 33 81307436 642 14481611
1735 2344 2492 Byz [Κ L] Lect it"' '·' νg syr"' ' cop" arm eth geo slav //
κατέκρινεν 'j)'l' Β C* 442 1175 1243 1739 Ι 596 cop~· NJV // κατέπρησεν
72
':)) ' // κατέστρεψεν Ρ 1852
1

1

6{C}άσεβεϊνΝΑCΨ533813074364426421448161117351739

2344 2492 Byz [Κ L] Lecι ίι"'.h ' νg cορ~ slav // άσεβέσιν 'i.\7 2 Β Ρ 1175 1243
1852 syrιm ' arm eth geo GNB NJV NRSV REB EU LB NBS DHH
4 11 παριΧ κυρίφ Ν Β C 1 175 1243 1448' 1739 1852 2492 Byz [Κ L Ρ]
Lect 11 παριΧ κυρίου ':)) 72 5 307 1593 vg'"" syr"'m" '.;,, · NIV NRSV DHH //
• οmίι Α Ψ 33 81436442 642 1448* 1611 1735 23441596 it"'' νg syrP'""'-'
cop-~eth
00

... έφύλαξεν Gn 8.18 κατακλυσμον ... έπάξας 2 Pe 3.6 6 πόλεις ...
19.24;Jd 7 7 Gn 19.1-16 9 ο\δεν ... pύεσθαι 1Cor10.13 άδίκους ... τηρείν
10 Jd 7-8 11 Jd 9 12 Jd 10

4 Jd 6 5

ογδφv

κατέκρινενGιι

Jd 6
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2. 13-18

aλογα ζφα γεγεννημένα φυσικa εiς aλωσιν καl φθορaν έν οiς
άγvοουσιν βλασφημουντες έν τfi φθορςt αύτ&ν και φθαρήσον

ται 13 άδικούμενοι 5 μισθον aδικίας ήδονΤ,ν ήγούμενοι τΤ,ν έν
ήμέρq. τρυφήν, σπίλοι και μmμοι έντρυφ&ντες έν ταΊς aπάταις 6
αύτ&ν συνευωχούμενοι ύμΊν, 14 οφθαλμούς εχοντες μεστούς
μοιχαλίδος 7 και άκαταπαύστους άμαρτίας, δελεάζοντες ψυχaς
άστηρίκτους, καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας Εχοντες, κα
τάρας τέκνα. 15 καταλιπόντες εύθεΊαν όδον έπλανήθησαν
έξακολουθήσαντες τfi όδφ του Βαλαaμ του Βοσόρ 8 ος μισθον
άδικίας ήγάπησεν, 16 ελεγξιν δf. εσχεν ίδίας παρανομίας
ύποζύγιον aφωνον έν άνθρώπου φωνη φθεγξάμενον έκώλυσεν
τΤ,ν του προφήτου παραφρονίαν.

17 (){Jτοί εiσιν πηγαι aνυδροι καl. όμίχλαι ύπο λαίλαπος
έλαυνόμεναι οtς ό ζόφος του σκότους τετήρηται. 18 ύπέρογκα
γaρ ματαιότητος φθεγγόμενοι δελεάζουσιν έν έπιθυμίαις σαρ
κος άσελγείαις τούς οντως 9 άποφεύγοντας τούς έν πλάνη άνα-

' 13 {Β} άδικούμενοι IJ-' 72 Ν* Β Ρ Ψ 1175 1243 1852 syr"h arm // κομιού
C 5 33 81 307 436 442 642 1448 161 1 1735 1739 2344 2492 Byz
[Κ L] Lect ir"·' vg syr" cop"·h" eth geo slav Jerome Speculum LB ΤΟΒ
6
13 {Β} άπάταις 1})72 Ν C 33 81307436 442 642 1175 1448 1735 1852
2344 2492 Byz [Κ L Ρ] Lect syr""' cop'""" ""ann slav // άγάπαις (see Jd 12) Α Β
Ψ 5 1243 1611 it" 'vg syff"'· h'"• cop"'"'" eth geo Ps-Cypήan Speculum // άγvοίαις
1739
7
14 {Α} μοιχαλίδος <J) 72 Β C 5 81 307 642 1175 1243 1448 1611 1735
1739 1852 2492 B_vz [Κ L Ρ] Lect 11 μοιχαλείας Ν Α 33 436 442 1596 11
μοιχείας Ψ 2344 eth geo slav NRSV LB BJ
'15 {Α} Βοσόρ ~) 72 Ν 2 Α' (Α* illegible) C Ψ 048 5 81 307 436 442 642
μενοι Ν 2 Α

117512431448161117351739185223442492Bγz[KLP]Lectit"''vg

syr" (eth) geo slav // Βεώρ (.1·ee Nu 22.5) Β νg'"" syr"h cop" arm Augustine GNB?
ΝΙΥ LB // Βεωορσορ (but omίt fol/01vίιιg ος) Ν*
"18 {C} οντως Ι't* C 048 5 81 307 442 642 1175 1243 1448 1611 1735
1739 1852 2492 Byz [Κ L Ρ] Lect arm slav // όλίγως ~ 72 Ν 2 Α Β Ψ 33 436
it"'· '') vg? syr"h. h') cop~· "•? Jerome Augustine GNB ΝΙΥ NRSV REB EU LB BJ
NBS ΤΟΒ ΒΤΙ DHH // όλίγον 2344 it" " 7 vg? syff"' h? cop'"· ""? 11 οντας / 884
13 σπίλοι .. ύμίν Jd 12 15 έξαιωλuυι}ήσαντες ...
16 Nu 22.28 17 οlς ... τηήρηται Jd 13

ήγάπησεν

Nu22.7; Jd 11; Rc2.14
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στρεφομένους,

19

780

έλευθερίαν αύτοi:ς έπαγγελλόμενοι αύτοl.

δουλοι ύπάρχοντες της φθοράς φ γάρ τις Ίlττηται, τούτφ
δεδούλωται.

20

εί γaρ άποφυγόντες τa μιάσματα του κόσμου

έν έπιγνώσει του κυρίου κα1. σωτηρος Ίησου Χριστου 10 , τούτοις
δε πάλιν έμπλακέντες ήττωνται, γέγονεν αύτο1ς τa εσχατα

χείρονα των πρώτων. 21 κρε1ττον γαρ ilν αύτο'iς μη έπεγνω
κέναι τΤ,ν όδον της δικαιοσύνης η έπιγvουσιν ύποστρέψαι έκτης
παραδοθείσης αύτοi:ς άγίας έντολης. 22 συμβέβηκεν αύτο'iς
το της άληθους παροιμίας,
Κύων έπιστρέψας έπi το ίδιον έξέραμα,
'

και,

Ύ ς λουσαμένη είς κυλισμον• βορβόρου.
The Promise of the Lord's Coming

3

Ταύτην ilδη, άγαπητοί, δευτέραν ύμ'iν γράφω έπιστολήν έν

αtς διεγείρω ύμων έν ύπομνήσει τΤ,ν είλικρινη διάνοιαν
μνησθηναι των προειρημένων pημάτων ύπο των άγίων προ
φητων καt της των άποστόλων ύμων έντολης του κυρίου και

2

σωτηρος. 3 τουτο πρωτον γινώσκοντες οτι έλεύσονται έπ'
έσχάτων• των ήμερων έν έμπαιγμονη έμπα'iκται κατa τας ίδίας
έπιθυμίας αύτων πορευόμενοι 4 κα1. λέγοντες, Που έστιν ή

έπαγγελία της παρουσίας αύτου; άφ' ής γαρ οί πατέρες έκοι
μήθησαν, πάντα οϋτως διαμένει άπ' άρχης κτίσεως.

5 λανθά

νει γαρ αύτους τουτο θέλοντας οτι ούρανοι ilσαν εκπαλαι και γη
έξ ϋδατος και δι' ϋδατος συνεστΟ:ισα τφ του θεου λόγφ

6

δι'

'° 20 {C} κυρίου καί σωτΤ\ρος Ίησο'ϋ Χριστο'ϋ Β 307 2492 Byz [Κ] Lect
(1593 οnιίι Χριστο'ϋ) it' vgm~ //κυρίου ήμών καί σωτi\ρος Ίησο'ϋ Χριστο'ϋ 9)72
ΝΑ C ΡΨ 048vid 5 33 81436442 642 1175 1243 1448 1611 1735 1739 1852
2344 1596"'" it" vg syr" aπη (eth) geo slav Pelagius Augustine GNB NIV
NRSV REB LB NBS ΤΟΒ ΒΤΙ DHH //κυρίου κα\ σωτΤ\ρος ήμώv Ίησου
Χριστο'ϋ 11441 //κυρίου ήμώv Ίησο'ϋ Χριστο'ϋ L copbo //κυρίου ήμώv Ίησου
Χριστου κα\ σωτi\ρος ήμώv (1596' omit second ήμώv} vgm" cop"'
19 ίρ ... δεδούλωται Jn 8.34 20 γέ:yονεν .. πριοτων Μι 12.45 21 Lk 12.47-48 22 Κύων
έξέραμα Pr 26. Ι 1
3.2 Jd 17 3 έλεύσονται ... αύτών Jd 18 5 ούρανο\ ... λόγφ Gn 1.6-9 6 Gn 7.11-21;
2 Pe 2.5
...
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3.7·11

ον 1 ό τότε κόσμος ϋδατι Κατακλυσθεtς άπώλετο· 7 οί δΕ ν\Jν
ούρανοl. καl. ή γη τiρ αύτiρ λόγφ τεί}ησαυρισμένοι είσ1.ν πυρ1.
τηρούμενοι είς ήμέραν κρίσεως κα1. άπωλείας των άσεβων
άνθρώπων.
8 "Εν δΕ: τοίιτο μη λανθανέτω ύμΟ:ς, άγαπητοί, οτι μία ήμέρα
παρά κυρίφ ώς χίλια Ετη κα1. χίλια Ετη ώς ήμέρα μία. 9 ού
βραδύνει κύριος της έπαγγελίας, rος τινες βραδύτητα ήγο\ινται,
άλλά μακροθυμε'i είς ύμΟ:ς 2 μη βουλόμενός τινας άπολέσθαι

άλλά πάντας είς μετάνοιαν χωρησαι. 10 'Ήξει δΕ: ήμέρα•
κυρίου ώς κλέπτης, έν
οί ούρανοl. pοιζηδον παρελεύσονται,

fi

στοιχεία δΕ: καυσούμενα λυθήσεται, κα1. γη κα1. τιΧ έν αύτn Εpγα
ούχ εύρεθήσεται 3 • 11 τούτων οϋτως 4 πάντων λυομένων ποτα
ποi>ς δε"i ύπάρχειν ύμΟ:ς 5 έν άγίαις άναστροφαίς κα1. εύσεβείαις

1
6 {C} δι, ον Ρ 1175 1590 it1 Ζ νgm'' // δι' ών rι 12 ΝΑ Β c ψ 048 5 33 81
307 436 442 642 1448 1611 1735 1739 1852 2344 2492 Β}'Ζ [Κ L] Lect
[1596'] it" νg syr<' h cop~ ""·' NIV EU BJ ΤΟΒ ΒΤΙ
2 9 {Α} εiς ύμίiς rιπ Β C Ρ 048"d 81 1175 1243 1448 1735 1739 2344
Ι 592 / 921 / 1154 Ι 1441 aπn geo // είς ήμίiς 307 442 642 2492 Byz [Κ L] Lecι
(/ 1178 omit είς) slaν // δι' ύμίiς Ν Α Ψ 5 33 436 1611 1852 it"· υ νg syr<'h. h

cop~

Pelagius Augustine Speculum
10 {C} ούχ εύρεθήσεται syr<'h"1" cop"· ,νid // εύρεθήσεται Ν Β Κ Ρ 1175
1448 17391'1 1852 syr<'hm"ωh"" (aπnm") NIV NRSV REB LB NBS ΤΟΒ
DHH // εύρεθήσεται λυόμενα '}) 72 // άφανισθήσονται C aπnm" GNB? ΒΤΙ 11
3

κατακαήσεται Α 048 (5 1243 1735 2492 κατακαήσονται) 33 81 307 436
442 642 1611 1739'' 2344 Byz [L] Lect it" νg'' syr"'1m"'"S.hp•Ι (cop"") eth geo

Augustine BJ // omit Speculum // οιnίι καί Ύi1 ... εύρεθήσεται Ψ it'
Jerome"• Pelagius
4
11 {Β} τούτων οϋτως 0.\ 72 , but πάντως for πάντων) Β 1243 1611 1739
1852 syr" (anη) //τούτων ο-i'ιν ΝΑ Ψ 048 33 307 436 442 642 1448 1735
2344 2492 Βγz [Κ L] Lect ίιΜ 'νg syr<'h. h"φ· r• 1 cop""1'·"" slaν Pelagius Augustine //
τούτων ο-i'ιν οuτως 81 cop"' 11 τούτων δi: οϋτως C Ρ (5 Cyril οιnίι οϋτως) 1175 //
oιnit Speculum
5
11 {C} ύπάρχειν ύμίiς '}) 72 ' Ν 2 Α C Ψ 048''• 33 81 307 436 442 ] 448 1611
ι 735 1739 1852 2344 Byz ικ L Ρ] Lec/P1 AD (/ 680 112 ) it"' ' vg syr<'h. h. ,,, cop" aπn
eth geo slaν Augustine // ύμίiς ύπάρχειν 642 11 ύπάρχειν ήμίiς Ν* 5 Lect"
slaν Cyήl;
νg""·' 1

8 μία ... μία Ps 90.4 9 ού ... ήγοϋνται Hab 2.3 μiι ... χωρfiσα1 1 Tm 2.4 10 "ΉξΕΙ ...
24.43-44; Lk 12.39-40; 1Th5.2. 4; Re 3.3; 16.15

κλέπτης Μι
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12 προσδοκώντας καl σπεύδοντας τΤ~ν παρουσίαν της του θεου
ήμέρας δι' i)ν ούρανοl πυρούμενοι λυθήσονται καl στοιχε'iα
καυσούμενα τήκεται. 13 και νους δΕ: ούρανους κα1. Ύf~ν καινΤ~ν
κατa το έπάyγελμα αύτου προσδοκώμεν έν οlς δικαιοσύνη
κατοικεϊ

14 Διό, άγαπητοί, ταυτα προσδοκώντες σπουδάσατε aσπιλοι
καl άμώμητοι αύτφ εύρεθηναι έν είρήνn 15 κα1. τΤ~ν του κυρίου
ήμών μακροθυμίαν σωτηρίαν ήγε'iσθε, καθιΟς και ό άγαπητος
ήμών άδελφος Παυλος κατa τΤ~ν δοθείσαν αύτφ σοφίαν εγραψεν
ύμ'iν, 16 ώς και έν πάσαις τα'iς έπιστολαίς λαλων έν αύτα\.ς
περt τούτων έν αlς έστιν δυσνόητά τινα α οί άμαθε'iς και
άστήρικτοι στρεβλώσουσιν ώς και τaς λοιπaς γραφιΧς προς τfιν

iδίαν αύτών άπώλειαν.

17 Ύ μεϊ:ς ο-ί'Jν, άγαπητοί, προγινώσκον-;

τες φυλάσσεσθε, 'ίνα μη τn τών άθέσμων πλάνn συναπαχθέντες
έκπέσητε του iδίου στηριγμου, 18 αύξάνετε δΕ: έν χάριτι και
γνώσει του κυρίου ήμών και σωτf~ρος Ίησου Χριστου. αύτφ ή
δόξα και νυν και εiς ή μέραν αίώνος. 6

(1680 112 )

Cyήl; Fiπηicus

ύπάρχειν 1})72 '

"''"

Pe\agius Julian-Eclanum // παρέχειν

έαυτούς

1243 //

Β 1 175 vg'"' Speculum

6
18 {C} αίwνος. Β
αίwvος. άμήv. 1})72 ΝΑ

1175 1243 1739* it' geo Augustine Fulgentius Bede //
C Ψ 5 33 81307436 442 642 14481611 1735 1739'
1852 2344 2492 Byz [Κ L Ρ] Lect it"' vg syrP" "· ••1 cop~ ""aπη eth slav GNB NIV
NRSV EU LB BJ NBS ΤΟΒ ΒΤΙ DHH

13 καινούς ... αύτυϊι Is65.17: 66.22: Re21.1 έv .. κατοικεί ls60.21: 1Cor6.9-IO;
Rc 21 .27: 22. 15 15 τήv του . i,γεiσθε Ro 2.4: 2 Pe 3.9 17 'Υμείς .. συναπαχθέvτες
Mk 13.5 φυλάσσεσθc ... στηpιγμοϋ 1 Cor 10.12

ΙΩΑΝΝΟΥ Α
The Word of Life

1

'Ό 1lν άπ' άρχης, ο άκτικόαμεν, ο έωράκαμεν το'iς όφθαλμο'iς

ήμrον, ο έθεασάμεθα και αί χε'iρες ήμ&ν έψηλάφησαν περι του
λόγου της ζωης - 2 και ή ζωl~ έφανερώθη, και έωράκαμεν και
μαρτυρουμεν καl άπαyyέλλομεν ύμ'iν τi~ν ζωl~ν τi~ν αίώνιον 1lτις
!Ίν προς τον πατέρα και έφανερώθη ήμ'iν - 3 ο έωράκαμεν καl
άκτικόαμεν, άπαyyέλλομεν καl ύμ'iν, ϊνα και ύμε'iς κοινωνίαν
εχητε μεθ' ήμ&ν. και ή κοινωνία δέ ή ήμετέρα μετa του πατρος
καl μετa του υίου αύτου Ίησου Χριστου. 4 και ταυτα γράφο
μεν ήμε'iς 1 , 'ίνα ή χαρa ήμ&ν 2 •
πεπληρωμένη.

n

God is

5

Lighι

Και εστιν αϋτη ή άγγελία fiν άκηκόαμεν άπ' αύτου καl

άναγγέλλομεν ύμ'iν, οτι ό θεος φrος έστιν καl σκοτία έν αύτφ ούκ
εστιν ούδεμία. 6 Έaν εϊπωμεν οτι• κοινωνίαν εχομεν μετ'
αύτου• και έν τφ σκότει περιπατrομεν, ψευδόμεθα και ού
ποιουμεν τi~ν άλήθειαν· 7 έaν• έν τφ φωτι περιπατrομεν, ώς
αύτός έστιν έν τφ φωτί, κοινωνίαν εχομεν μετ' άλλήλων, και το

αtμα Ίησου του υίου αύτου καθαρίζει ήμaς άπο πάσης άμαρ
τίας.

8 έaν εϊπωμεν οτιb άμαρτίαν ούκ εχομεvb, έαυτο-Uς πλα-

1 4 {Β} f~με'iς Κ A"νid Β Ρ Ψ 33 ίt,. cοp""''Ί/ύμ'iν Α' C 5 81307436 442
642117512431448161117351739185218812344Byz[KL]Lectit"'vg
syrP· '· Ρ" 1 cop'"""· "'·' aπn eth geo slav Augusιine BJ ΤΟΒ
2
4 fiμwv Κ Β L Ψ 436 1 175 Β_νzΡ' [L] Lect it;"' vgww " syrP cορ~ geo slaν"" //
• ύμwν Α c 5 33 81 307 442 642 1243 1448 1611 1735 1739 1852 1881
2344 Βγz"' [Κ Ρ] 1422 1 598 1938 1 1021 vg'' syr"· ""' cop""·' aπn eth slav'"''
Augustine Bede

"6 Quotntion: ΤΟΒ 11 "8 Quotaιion: BJ ΤΟΒ
1 "Ο ήν άπ' άρχfις Jn 1.1. 2: 1Jn2.13. 14 του ... ζωfις Jn l.I. 4. 14 2 ή ... έωράκαμεν
Jn 1.14 4 ή ... πεπληρωμένη Jn 15.11: 16.24 5 ό θεος φώς έστιν 1 Tm6.16: Jas l.17
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νώμεν και ή άλήθεια ούκ εστιν έν ήμιν•. 9 έαν όμολογώμεν τας
άμαρτίας ήμ&ν, πιστός έστιν και δίκαιος, 'ίνα άφf\ ήμ'iν τας
άμαρτίας και καθαρίση ήμίiς άπο πάσης άδικίας. 10 έΟ.ν
εί'πωμεν οτι< ούχ ήμαρτήκαμεν<, ψεύστην ποιουμεν αύτον, και

ό λόγος αύτου ούκ eστιν έν ήμ"iν.
Christ Our Advocate

2

Τεκνία μου, ταυτα γράφω ύμ'iν 'ίνα μη άμάρτητε. και έάν τις

άμάρτη, παράκλητον eχομεν προς τον πατέρα Ίησουν. Χριστον
δίκαιον· 2 και αύτος ίλασμός έστιν περι των άμαρτι&ν ήμ&ν,
ού περ\ των ήμετέρων δε μόνον άλλΟ. κα1. περ\ ολου του κόσμου.
3 Κα1 έν τούτφ γινώσκομεν οτι έγvώκαμεν α-Uτόν, έΟ.ν τaς
έντολΟ.ς αύτου τηρ&μεν. 4 ό λέγων οτι• 'Έγνωκα αύτον κα\
τας έντολλς αύτου μη τηρών ψεύστης έστιν, κα\ έν τούτφ ή
άλήθεια 1 ούκ eστιν· 5 ος δ' aν τηρf\ αύτου τον λόγον, άληθ&ς
έν τούτφ ή άγάπη του θεου τετελείωται·• έν τούτφ γινώσκομεν
οτι έν αύτφ έσμεν. b 6 ό λέγων έν αύτφ μένειν όφείλει, καθώς
έκείνος περιεπάτησεν, και αύτος οϋτως 2 • περιπατείν.

1
4 {Α} έν τούτιρ ή άλήθεια Α Β C 33 81 307 442 642 1175 1243 1448
1611 1735 1739 2344 2492 Byz [Κ L Ρ] Lect Clement //ή άλήθεια έν τούτιρ
1881 aπη // έν τούτιρ άλήθεια Ψ 5 436 1852 (/ 596) / 1365* geo GNB?
DHH // έν τούτιρ ή άλήθεια του θεοiJ eth slav //ή άλήθεια του θεου Ν
'6οϋτως Ν C Ψ 81307442 1175 1243 1448 161117391852 1881
2492 Byz [Κ Ρ] Lect it 1" 1· 1 syr" (arm) (eth) geo slaν (Origen 1" 112 ); Jerome3 π
(Salνian) (Fulgentius 112 ) // + omit Α Β 5 33 436 642 1735 2344 it""' νg
Clement Origen1" 112 Cyril; Cyprian Jerome 417 Paulinus-Nola Pelagius Maximus
Augustine Fulgentius 112

' 10 Quotation: BJ ΤΟΒ
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Colon:

9 έav ... άμαρτίας p, 32.5: Pr 28. 13
2.1 παράκλητοv ... δίκαιον Ro 8.34: He 7.25: 9.24 2 Jn 1.29: Col J.20: ] Jn 4.JO. ]4
4 1 Jn 1.6 5 ος ... τετελείωται Jn 14.21. 23: 1 Jn 5.3 έv ... τετελείωται 1 Jn 4.] 2, ]7
6 Jn 13.15: 1Pe2.21
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2.7-14

The New Commandment

7 Άγαπητοί, ούκ έντολf~ν καινΤ~ν γράφω ύμ1ν άλλ' έντολΤ~ν
παλαιaν 11ν εϊχετε άπ' άρχfις ή έντολΤ~ ή παλαιά έστιν ό λόγος ον
Τ~κούσατε. 8 πάλιν έντολf~ν καινf~ν γράφω ύμ1ν ο έστιν άλη
θΕς έν αύτφ και έν ύμ1ν, οτι ή σκοτία παράγεται και το φώς το

άληθινον ilδη φαίνει. 9 ό λέγων έν τφ φωτ\ εtναι κα1. τον
άδελφον αύτου μισών έν τ'fj σκοτίι;ι έστιν εως aρτι. 10 ό
άγαπών τον άδελφον αύτου έν τφ φωτ1. μένει, και σκάνδαλον
έν αύτφ ούκ εστιν· 11 ό δε μισών τον άδελφον αύτου έν τ'fj

σκοτία έστιν και έν τn σκοτία περιπατει και ούκ οiδεν που

ύπάγε~. οτι ή σκοτία έ~ύφλωσε~ τους όφθαλμο-Uς αύτού.
12

Γράφω ύμ1ν, τεκνία,
οτιc άφέωνται ύμ'iν αί άμαρτίαι διa το ονομα αύτου.

13

γράφω ύμ'iν, πατέρες,
οτιd έγvώκατε τον άπ, άρχfις.
Ι

~

,...

Ι

γραφω υμιν, νεανισκοι,

14

οτι< νενικήκατε τον πονηρόν.
Εγραψα 3 ύμ'iν, παιδία,
οτι1 έγvώκατε τον πατέρα.
Εγραψα ύμ1ν, πατέρες,
οτιg έγvώκατε τον άπ' άρχfις.

Εγραψα ύμΊν, νεανίσκοι,

3 14 {Α} eγραψα ~ 7 '';d ΝΑ Β C L Ρ Ψ 5 33 307 436 442 1243 1611 1735
1739 1852 1881 2344 Lect vg" syr""""'· h cop"' "" aπn eth slav Origen'"' Cyήl //
γράφω 81,;d 642 1175 1448 2492 Byz [Κ] Ζ 147 !422 !590 !592 1603 1883
/ 1159 / 1441 ίι~·'" vg"'·ww syrr"'~ Ambrose Augustine ΒΤΙ

'12 Direct: NBS'"'TOB // lndirect: EU LB d 13 Direct: NBS"''TOB // Indirect: EU // Causal:
LB 11 'Direct: NBS'"' ΤΟΒ 11 Jndirect: EU // Causal: LB r 14 Direct: NBS•> ΤΟΒ // lndirect:
EU // Causal: LBB 11 • Direct: NBSm' ΤΟΒ 11 lndirect: EU // Causal: LB
7 2 Jn 5-6 έντολi~ν παλαιaν

. άρχfiς 1 Jn 2.24: 3. 11

8 έντολήν ... γράφω Jn 13.34

ή σκοτία παράγεται Ro 13.12 το φο>ς ... φαίνει Jn 1.9
9 Ι Jn 2.1 Ι: 3.lO, 15: 4.20
10 σκάνδαλον ... ίiστιν Ps 119.165: Ro 14.13 11 ό ... περιπατεί 1 Jn2.9 έν ... ύπάγει
Jn 12.35 12άφέωνται ... αύτυίJΡs25.ΙΙ;1Cor6.ll 13,14τόvάπ'άρχfiςJη1.1.2; IJn 1.1
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οτιh iσχυροί έστε

15

και ό λόγος του θεου έν ύμ'iν μένει
καl. νενικήκατε τον πονηρόν.
Μ1, άγαπiiτε τΟν κόσμον μηδf τα fv τι'ρ κόσμφ. έάν τις

άγαπfι. τον κόσμον' ούκ εστιν ή άγάπη του πατρος έν αύτφ·
16 οτι παν το έν τφ κόσμφ, ή έπιθυμία της σαρκος καl ή
έπιθυμία τ&ν όφθαλμ&ν καl ή άλαζονεία του βίου, ουκ εστιν
έκ του πατρος άλλ' έκ του κόσμου έστίν. 17 καl ό κόσμος
παράγεται καl ή έπιθυμία αυτου•, ό δε ποιων το θέλημα του
θεου μένει εiς τον αiώνα.
The Antichrist

Παιδία, έσχάτη ωρα έστίν, καl καθώς ήκούσατε οτι4
άντίχριστος ερχεται, καl νυν άντίχριστοι πολλοι γεγόνασιν,

18

οθεν γινώσκομεν οτι έσχάτη ωρα έστίν.

19 έξ ήμών έξηλθαν

άλλ' ουκ lΊσαν έξ ήμ&ν, εi γι'χρ έξ ήμών lΊσαν, μεμενήκεισαν &ν
μεθ' ήμών - άλλ' 'ίνα φανερωθ&σιν οτι ούκ είσlν πάντες έξ
ήμών. 20 καl ύμείς χρ'iσμα εχετε άπο του άγίου καl οϊδατε
πάντες'. 21 ουκ εγραψα ύμ1ν οτι ούκ οϊδατε τi~ν άλήθειαν
άλλ' οτι οϊδατε αυτην και οτι παν ψευδος έκ της άληθείας ούκ
i::στιν. 22 Τίς έστιν ό ψεύστης εί μη ό άρνούμενος οτι Ίησους
' 18 {Β} οτι Κ* Β C Ψ 5 436 1739 / 596 geo Origen" Ps-Dionysius
Epiphanius//oτι ό Κ 2

1852 2344 2492 Byz

33 81 307 442 642 1175 1243 1448 1611 1735
Lect arm (or οιι/_ν οτι it"· h ' νg syr" h cop" "" eth slaν

[Κ]

lrenaeus1oι

Origen1"'; Cyprian Lucifer Tyconius Jerorne Augustine Quodνultdeus)
EU? LB? BJ ΒΤΙ DHH // ό Α L 1881 /680 112
5 20 {Β} πάντες Κ Β Ρ Ψ 1852 syr" h cop" arm geo Hesychius'" //πάντα Α C

5 33 81 307 436 442 642 1175 1243 1448 1611 1735 1739 1881 2344 2492
Byz [Κ L] Lect it'"·h·' νg cop"" eth slaν Cyril-Jerusalern Didyrnus ΒΤΙ
h

14 Direcι: NBSm, ΤΟΒ // lndirect: EU // Causal: LB

15 έάν τις άγαπς, ... έν αύτι!J Ro 8. 7: Ja> 4.4 16 ή έπι θυμία τiiς σαρκός Ro 13.14: Eph 2.3;
1 Pe 2.11 ή έπιθυμία τιον όφθαλμών Pr 27.20 ή άλαζονεία τοϋ βίου Jas 4.16 17 ό κόσμος
παράγεται 1 Cor 7.31 ό δί: ... αίώνα Μι 7.21: Wsd 5.15 18 καθώς ... γεγόνασιν Μι 24.5, 24
19 έξ ήμιJ>ν
ήμών Ac 20.30 ϊνα φανερωθώσιv
ήμών 1 Cor 11.19
20 1 Jn 2.27
22 1Jn4.3: 2Jn 7
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2.23-3.2

ουκ eστιν ό Χριστός; ο{)τός έστιν ό αντίχριστος, ό αρνούμενος
τον πατέρα κα\ τον υίόν.

23 πaς ό αρνούμενος τον υίον ουδε
τον πατέρα eχει, ό όμολογων τον υίον καΊ τον πατέρα eχει.
24 ύμε'iς ο ήκούσατε απ' αρχfjς, έν ύμίν μενέτω. έaν έν ύμίν
μείνη ο απ' αρχης ήκούσατε, καΊ ύμείς έν τφ υίφ καΊ έν τφ πατρ\
μενείτε. 25 κα\ αϋτη έστΊν ή έπαγγελία Ίlν αυτος έπηγγείλατο
ήμίν 6 , τl,ν ζωl,ν τΊ,ν αίώνιον.
26 Ταυτα iίγραψα ύμ'tν περ\ των πλανώντων ύμaς. 27 κα\
ύμε'iς το χρίσμα ο έλάβετε απ' αύτου μένει έν ύμ'tν' και ού χρείαν
eχετε ϊνα τις διδάσκη ύμίiς, αλλ' ώς το αύτου χρi:σμα διδάσκει
ύμaς περι πάντων, κα\ αληθές έστιν και ούκ eστιν ψευδος,i και
καθώς έδίδαξεν ύμaς, μένετε έν αυτφ.
Children of God

28 ΚαΊ νυν, τεκνία, μένετε έν αύτφ, ινα έaν φανερωθil,
σχωμεν παρρησίαν κα\ μη αίσχυvθωμεν απ, αύτου έν τfl
παρουσίι;:ι αύτου. 29 έaν είδητε• οτι δίκαιός έστιν, γινώσκετε
οτι κα1. πας ό ποιων τl,ν δικαιοσύνην έξ αύτου γεγέννηται.

3

tδετε ποταπl,ν αγάπην δέδωκεν ήμ'iν ό πατήρ, 'ίνα τέκνα θεου

κληθωμεν' κα1. έσμέν 1• διa τουτο ό κόσμος ού γινώσκει ήμίiς, οτι

ουκ fγνω αύτόν. 2 Άγαπητοί νυν τέκνα θεου έσμεν, κα\ οϋπω
έφανερώθη• τί έσόμεθα. b οl:δαμεν οτι έaν φανερωθil, ομοιοι

0
25 {Α} i,μΊν ΝΑ C Ψ 5 33 81 307 436 442 642 1175 1243 1448 1611
1735 1739 1852 2344 2492 Byz [Κ L Ρ] Leι·t it" "·'' νg syr<'· h cop"·"" arτn eth
geo slaν Ambrose Augustine // ύμΊν Β 1881 1 1441 νg""' BJ
'l {Α} καί έσμένΝ Α BC ΡΨ 5 33 81307436442 1243 1611 1735 1739
1852 1881 2344 1596 it"· "·'' νg (syr") (cop"'· "") eth geo slav Justin"d; Augustine // οιnίt 642 1175 1448 2492 Byz [Κ L] Leι·r νg'"' ΒΤΙ

'27 Majoι· C: GNB" REB EU
·• 3.2 C: REB"'• BTI"'" 11 'ΝΟ C: REB'"' BTJm'
23 Jn5.23: 15.23; 1Jn4.15; 5.1; 2Jn9 25 Jn3.15; 6.40 27 το χρίσμα ... ψείιδος
Jn 14.26: 16. 13 ού χρείαν ... ύμ&ς Jr 31.34 28 μένετε ... παρρησίαν 1 Jn 4. 17 29 1 Jn 3.1 Ο
3.1 τέιcνα θεοίι Jn 1.12. 13; 1Jn3.ΙΟ ούιc [γνω αύτόν Jn 16.3 2 ομοιοι αύτφ έσόμεθα
2Cor3.18; Php 3.21
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αύτφ έσόμεθα, οτι οψόμεθα αύτον, καθώς έστιν. 3 και πας ό
~χω~ τ~ν έλπίδα ταύτην έπ' αύτφ άγνίζει έαυτόν, καθώς έκε"\νος
αγνος εστιν.

4 Πας ό ποιών τi~ν άμαρτίαν κα1. τi~ν ιΧνομίαν ποιεί:, και ή
άμαρτία έστιν ή ανομία. 5 και οϊδατε οτι έκε"\νος έφανερώθη,
'ίνα τας άμαρτίας 2 aρn. και άμαρτία έν αύτφ ούκ εστιν. 6 πας
ό έν αύτφ μένων ούχ άμαρτάνει· πας ό άμαρτάνων ούχ έώρακεν
αύτον ούδΕ: Εγνωκεν αύτόν. 7 Παιδία, μηδεις πλανάται ύμας
ό ποιών τi~ν δικαιοσύνην δίκαιός έστιν, καθώς έκεiνος δίκαιός
έστιν· 8 ό ποιών τi~ν άμαρτίαν έκτου διαβόλου έστίν, οτι ιΧπ'
aρχης ό διάβολος άμαρτάνει. εiς τούτο έφανερώθη ό υίος του
θεου, 'ίνα λύση τα εργα του διαβόλου. 9 Πας ό γεγεννημένος έκ
του θεοί> άμαρτίαν ού ποιε"\, οτι σπέρμα αύτου έν αύτφ μένει,
και ού δύναται άμαρτάνειν, οτι έκτου θεου γεγέννηται. 10 έν
τούτφ φανερά έστιν τα τέκνα του θεου και τα τέκνα του
διαβόλου•C πας ό μη ποιών δικαιοσύνην ούκ fστιν έκ του θεου
και ό μη aγαπών τον άδελφον αύτου.
Loνe

11

One Another

'Ότι αϋτη έστιν ή άγγελία ilν ήκούσατε άπ · άρχfjς, ϊνα

aγαπώμεν ιΧλλήλους, 12 ού καθώς Κάϊν έκτου πονηροί> iιν κα1.
εσφαξεν τον ιΧδελφον αύτου· και χάριν τίνος εσφαξεν αύτόν; οτι

τα εργα αύτου πονηρα ην, τα δΕ: του ιΧδελφο\:ι αύτου δίκαια.

2

5

{Α} άμαρτίας Α Β Ρ

5 33 436 1243 1735 1739 1852 1881 2344

ίt"'·'·'

vg'' syr" cop"" arm eth Tertullian Augustine // άμαρτίας ήμ&ν ~ C Ψ 81 307 442
642 l 175 1448 1611 2492 Byz [Κ L] Lect vg'ιww syr" cop"·'"·' geo slav
Athanasius ΒΤΙ
' 10 Period: AD TR
4 ό ... άμαρτίαν Mt 7.23 5 τάς ... aρn Jn 1.29; 1Pe2.24: 1 Jn 2.2: 4.10 άμαρτία .. :
ί!στιv [, 53.9; Jn 8.46; 2 Cor 5.21; He 4.15; 7.26; 9.14; 1 Pe 1.19; 2.22: 3.18 6 πaς ... μένΟΙV
Ro 6.2. 14; 1 Jn 3.9 7 ό ... έστιν 1 Jn 2.29 8 ό ποιiiιν ... άμαρτάνει Jn 8.44 9 Πaς ... πotd
1Jn5.18 10τάτέιcνατο\Jθεοί>Jnl.12.13;1Jn3.Ι 11Jnl3.34;15.12.17;2Jn5 12Κάί"ν
. αύτου Gn 4.8
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13 και μή 3 θαυμάζετε, άδελφοί, εί μισει υμας ό κόσμος.
14 ήμεtς ο\'δαμεν οτι μεταβεβήκαμεν ΕΚ του θανάτου είς τήν
ζωήν, οτι άγαπώμεν τους άδελφούς ό μή άγαπών 4 μένει έν τφ
θανάτφ. 15 πας ό μισών τον άδελφον αύτου άνθρωποκτόνος
έστίν, καl ο\'δατε οτι πας άνθρωποκτόνος ούκ iίχει ζωήν αίώνιον
έν αύτφ μένουσαν. 16 έν τούτφ f.γvώκαμεν τήν άγάπην, οτι
έκε'iνος ύπερ ήμών τl~ν ψυχήν αύτού iίθηκεν, καl ήμε!ς όφείλομεν
ύπερ τών άδελφών τας ψυχας θε"ίναι. 17 ος δ' aν ΕΧ1l τον βίον
τού κόσμου και θεωρfι τον άδελφον αύτού χρείαν iίχοντα και
κλείση τα σπλάγχνα αύτού άπ' αύτού, πώς ή άγάπη του θεού
μένει έν αύτφ; 18 Τεκνία, μή άγαπώμεν λόγφ μηδε τfι γλώσση,
άλλ' έν iίργφ και άληθείςχ.
Confidence before God

19 Καl έν τούτφ' γνωσόμεθα 6 οτι έκτης άληθείας έσμέν. καl
iίμπροσθεν αύτου πείσομεν τήν καρδίαν ήμών, 20 οτι εαν
καταγινώσκη ήμών ή καρδία, οτι μείζων έστlν ό θεος της
καρδίας ήμών και γινώσκει πάντα. 21 Άγαπητοί, έαν ή καρδία
1
·

13 { C} κ:αί μή Ν C Ρ Ψ 307 1243 1739 1881 2492 it" •·' syr"'"" ann eth //

μή Α Β

5 33 81436442 642 1175 1448 1611 1735 1852 2344 Β_γz [Κ L] Lect
it"· w νg syr"'"'·" cop''· 00 · ''' geo slaν Didymus; Lucifer Jerome Paulinus-Nola
Augustine
'14 {Α} άγαπό':ιν ΝΑ Β 33 1243 1739 1852 1881 2344 2492 it"·•·w·' νg
cop"'""· ""· ''' ann geo Lucifer Augustine // άγαπό':ιν τον άδελφόν C Ψ 5 81 307
642 1175 1735 Βγz [Κ L] Lect νg"'" slaν Cassiodorus // άγαπό':ιν τον άδελφον
αύτοίJ Ρ 436 442 1448 1611 1147 1422 1603 1921 it" νg'"'' syr"·" eth Tyconius
5 19 {C} κ:αl έν τούτφ Ν C Ψ 81 307 442 1175 1243 1448 1739 1881 2492
Β.ν~ [Κ L Ρ] Lecι it" syr" cop"·"'''"' arm eth sl<ιν Augustine // έν τούτφ Α Β 5 436
642 1735 2344 it"· 0· '·' νg cop""· ''' geo Clement // κ:αί έκ: τούτου 1611 1852
(syr")
'19{Α}γνωσόμεθαΝΑΒCΡΨ8! 3074364421243161117351739
1881 2344 24921596 νg arm eth geo Clement // γινώσκ:ομεν 5 642 1175 1448
Β)'Ζ [Κ L] Lect it'"· "· 1• ω νg'"" slav Augustine LB? 11 γινωσκ:όμεθα 1852 it•
13 μισεί ... κόσμοςJη 15.18, 19; 17.14 14 μεταβεβήκαμεν ... ζωήνJη5.24 ό ... θανάτφ
1Jn 2. l I 15 πίiς ό μισών ... i:στίν Μι 5.21. 22 πaς άνθρωποκτόνος ... μένσυσαν Ga 5.20-21;
Re21.8 16 i:ιcείνυς ... ί'θηκεν Jn 13.Ι; 15.13; Ga 2.20; 1Tm2.6; Τι 2.14 ήμείς ... θείναι
Php2.17; 1Th2.8 17Dt15.7-8 18 Jas2.15-16
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ήμ&ν μη καταγι νώσκη 7, παρρησίαν εχομεν προς τον θεον

22 και ο εαv αiτ&μεν, λαμβάνομεν απ, αύτου, οτι τaς f.ντολας
αύτου τηρουμεν και τα aρεστα ενώπιον αύτου ποιουμεν.

23 και αϋτη εστιv η f.ντολη αύτου, 'ίνα πιστεύσωμεν τψ όνόματι
του υίου αύτου Ίησου Χριστού καl. aγαπ&μεν aλλήλους, καθώς
εδωκεν f.ντοληv ήμ"iν. 24 καl. ό τηρών τaς εvτολaς αύτου ΕΥ
αύτψ μένει καl. αύτος ΕΥ αύτψ· καl. ΕΥ τούτφγινώσκομεν οτι μένει

Εν ήμ"iν, έκτου πνεύματος ot ήμ"iν εδωκεν.
The Spiήt of God and the Spirit of Antichrist

4

Άγαπητοί, μη παvτι πνεύματι πιστεύετε aλλa δοκιμάζετε τa

πνεύματα εi ΕΚ του θεου εστιν' οτι πολλοl. ψευδοπροφilται
f.ξεληλύθασιν εiς τον κόσμον. 2 εν τούτφ γινώσκετε το πνευμα
του θεου· παν πνευμα ο όμολογε"i 'Ιησουv Χριστον ΕΥ σαρκ1.
f.ληλυθότα ΕΚ του θεου έστιν' 3 και παν πvευμα ο μη όμολογε"i 1
τον Ίησουν 2 ΕΚ του θεου ούκ εστιν· κα1. τουτό έστιν το του

7
21 { C} ήμοον μi, καταγινώσιqι C 442 (1243* καταγινώσκει) 1852 1596
Clement'" Origen //μη καταγινώσιqι/-ει ήμ&ν Α Ψ 33 436 1735 1739 2344
vg'' Methodius EU? ΒΤΙ // ήμοον μη καταγινώσιqι/-ει ήμοον Ν 2 (Ν* καταγινώ
σκω) 5 81 307 642 1175 1243' 1448 1611 1881 2492 Byz [Κ L] Lect ίι~.•. w.z
νg''· w• syr<'· h arm geo eth slaν'"' Didymus Hesychius 1" ; Cyprian Jerome NRSV?
LB? BJ NBS ΤΟΒ DHH? //μη καταγινώσιqι Β
1
3 {Α} μi, ομολογεί ΝΑ Β Ψ 5 33 81 307 436 642 1175 1448 1611 1735
1739 1852 1881* 2344 2492 Byz [Κ L] Lect it'-' νg'"' syr<'·h cop"·"" arm eth
geo slaν Oιigen•'· '" 111 Marcus-Eremita Cyιil Theodoret; Cyprian Pιiscillian 213
Tyconius 213 Ambrose Augustine Fulgentius 112 //μη όμολοΎfl 442 1243 1881''"' /1
λύει it"'·' νg lrenaeus'" '"" "' ιn 173"'"' Clement and Oιigen•' "''· '0 1739'"' Oιigen 1 •ιW
mss"·' "' 5 "'"''"; Ter1ullian Lucifer Pιiscillian 111 Tyconius 111 Fulgentius 112 ΤΟΒ
2 3 {Α} τον Ίησουv Α Β 1739 (1881 οιnίι τόν) it•·' νg cop"" Irenaeus'"""'""'·lό
ιη 9 '"' Clement"' '" 1739'"' Origen• 1" 213 mss"' •nS.κ'"" Cyri\M'; Ter1ullian 112 Lucifer
Tyconius 113 Pιiscillian 111 Fulgentius 112 // Ίησο\Jν Χριστόν 1735 it·" νg'"" cop"'·"°""'
Cyιil 11 '; Ter1ullian 112 //τον Ίησουv έν σαρκ! έληλυθότα ψ (33 2344 έληλυ1

·

22 ο έi:ι.ν αίτώμεν ... αύτοu Mt 21.22; Mk 11.24; Jn 14.13; 15.7; 16.23-24 23 αϋτη ...
24 έν τούτψ ... (δωκεν Ro 8.9;
1Jn4.13
4.1δοκιμάζετετi:ι.πvεύματα1 Th5.21 πολλο\ ... κόσμονΜι7.15; 1Jn2.18;2Jn7 2 πίιν
πνεl>μα ... έστιν 1Cor12.3 3 πfιν ... άvτιχρίστου 2 Jn 7 του άντιχρίστου ... i]δη 1Jn2.18
Χριστοu Jn 6.29 άγαπii>μεν ... fιμίν Jn 13.34; 15.12. 17
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4.4-12

άντιχρίστου ο άκηκόατε οτι ερχεται, και νυν έν τφ κόσμφ έστιν
Τ)δη. 4 ύμεiς έκ τού θεού έστε, τεκνία, και νενικήκατε αύτούς,

οτι μείζων έστ!.ν ό έν ύμΊν η ό έν τψ κόσμφ. 5 αύτοι έκ τού
κόσμου εiσίν, διa τούτο έκτου κόσμου λαλούσιν και ό κόσμος
αύτών άκούει. 6 ήμεtς έκτου θεού έσμεν· ό γινώσκων τον θεον
άκούει ήμ&ν· ος ούκ εστιν έκ του θεού, ούκ άκούει ήμών. έκ
τούτου γινώσκομεν το πνεύμα τflς άληθείας καl. το πνεύμα τflς
πλάνης.
God is Love

7" Άγαπητοί, άγαπώμεν άλλήλους, οτι ή άγάπη έκ τού θεού
έστιν, και πaς ό άγαπών έκτου θεού γεγέννηται και γινώσκει τον
θεόν. 8 ό μη άγαπών ούκ εγvω τον θεόν, οτι ό θεος άγάπη έστίν.
έν τούτφ έφανερώθη ή άγάπη του θεου έν ήμΊν, οτι τον υίον
αύτου τον μονογενfl άπέσταλκεν ό θεος είς τον κόσμον, 'ίνα
ζήσωμεν δι, αύτου. 10 έν τούτφ έστιν ή άγάπη, ούχ οτι ήμεiς
ήγαπήκαμεν 3 τον θεον, άλλ' οτι αύτος ήγάπησεν ήμας καl.
άπέστειλεν τον υίον αύτου ίλασμον περl. τών άμαρτιών
ήμών. 11 Άγαπητοί, εί οϋτως ό θεος ήγάπησεν ήμaς. και ήμεiς
όφείλομεν άλλήλους άγαπaν. 12 θεον ούδε1.ς πώποτε τεθέα-

9

θέναι) 81 436 1448 1611 1852 νg'"' syr<'-" aπn geo (Theodoret); Tyconius 113
Augustine 2110 // Ίησουν κύριον έν σαρκί έληλυθότα Ν // Ίησουν Χριστόν
έν σαρκί έληλυθότα (5ee 4.2) (L 442 1175 τον '\ησουν Χριστόν) 5
(307 τον Χριστόν Ίησουν) 642 1243 2492 Byz [Κ] (/ 590 /AD τον Ίησουν
Χριστόν) Lect (1883 οιnίι έν σαρκί) it 1 eth slav Oήgen 1 "ω Marcus-Eremita"";
(Cypήan) Pήscillian 2 '~ Tyconius 111 -' 113 ' Ambrose 2ΙJ 11131 Augustine9116 ·';' 16 ' Fulgentius112
1
10 {Β} ήγαπήκαμεν Β Ψ 1739 eth // ήγαπήσαμεν Ν 2 (Ν* ήγάπησεν) Α 5
33 81 307 436 442642J175 1243 14481611 1735 1852 1881 2344 2492
Βνz [Κ L] Lect geo Philo-Carpasia

'7-10 Traditional material:

ΝΑ

NBS

4 μείζων ... κόσμφ Mt 12.29 5 Jn 15.19 6 τον θεόν άκούει ήμrον Jn8.47 8 ό θεος
9 Jn 3. 16 10 Ro 5.8, ΙΟ άπέστειλεν ... ήμrον 1 Jn 2.2 11 Mt 18.33
12 θεον ... τεθέαται Jn 1. 18

άγάπη έστίν 1 Jn 4. 16

4.ιJ-5.ι
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ται. έaν άγαπrομεν άλλήλους, ό θεος έν ήμίν μένει και ή άγάπη
αύτου έν ήμίν τετελειωμένη έστίν•.

13 Έν τούτφ γινώσκομεν οτι έν αύτφ μένομεν και α-Uτος έν
ήμίν, οτι έκτου πνεύματος α-Uτου δέδωκεν ήμίν. 14 και ήμε"iς
τεθεάμεθα και μαρτυρο\Jμεν οτι ό πατηρ άπέσταλκεν τον υίον
σωτηρα του κόσμου. 15 ος έaν όμολογήστ~ οτι Ίησους έστιν ό
υίος του θεου, ό θεος έν αυτφ μένει και α-Uτος έν τφ θειp.
16 και ήμείς έγvώκαμεν και πεπιστεύκαμεν Π~ν άγάπην Ίlν έχει
ό θεος έν ήμίν.
Ό θεος άγάπη έστίν, και ό μένων έν τί\ άγάπn έν τφ θεφ μένει,
και ό θεος έν αυτφ μένει. 17 έν τούτφ τετελείωται ή άγάπη
μεθ' ήμrον' 'ίνα παρρησίαν έχωμεν έν τη ήμέρ~ της κρίσεως, οτι
καθώς έκείνός έστιν, και ήμείς έσμεν έν τφ κόσμφ τούτφ.
18 φόβος ουκ έστιν έν τη άγάπn, άλλ' ή τελεία άγάπη έξω
βάλλει τον φόβον, οτι ό φόβος κόλασιν έχει, ό δf: φοβούμενος ού
τετελείωται έν τη άγάπη. 19 ήμείς άγαπrομεν4, οτι αύτος πρ&
τος ήγάπησεν ήμaς. 20 έάν τις εϊπn οτι Άγαπω τον θεον και τον
άδελφον αύτου μισί\, ψεύστης έστίv- ό γaρ μη άγαπ&ν τον
άδελφον αύτου ον έώρακεν' τον θεον ον ούχ έώρακεν ού δύναται
άγαπaν. 5 • 21 και ταύτην τl~ν έντολi~ν έχομεν άπ' αύτου, ϊνα ό
άγαπων τον θεον άγαπfι. και τον άδελφον αύτου.
Faith is Victory over the World

Πας ό πιστεύων οτι Ίησους έστιν ό Χριστός έκ του θεου

5
4

19 {Α} άγαπrομεν Α Β 5 1243 1739 1852 1881 νg···'' geo Augustine6110 //

άγαπil:ιμεν τον θεόν Ν 048 33 81 436 442 642 1448 1611 1735 2344 / 598
1599 1884 itw νg' 1 syrr· h copbo· ''" ann Augustine 311 " // άγαπil:ιμεν αυτόν ψ 307

1175 2492 Byz [Κ L] Lect slaν Augustine 1110 // γινώσκομεν cop"
5 20 ου δύναται άγαπάν. Ν Β Ψ 442 1243 1448";,ι 16] 1 1739 1852 syΓ'
cop" Oήgen: Cypήan Lucifer Zeno // + πώς δύναται άγαπάν; Α 048 5 (33
άγαπfiσαι) 81 307 436 642 1 ] 75 J448' ] 735 1881 2344 2492 Β_νz [Κ L] Lect
it"· 1• q." vg syr" cop"" ann geo eth slaν Cyril; Ambrose Pelagius Augustine BTI
12 ή άγάπη ... i:στίν 1 Jn 2.5; 4. 17 13 Ro 8.9; 1 Jn 3.24 14 ό ... κόσμου Jn 3. 17
16 Ό θεος άγάπη έστίν 1 Jn 4.8 17 έν τούτφ ... άγάπη

15 ΊησοiJς ... θεοϋ 1 Jn 5.5
Ι

Jn 2.5; 4.12 21 Mt 5.44-45; Mk 12.29-31
5. 1 Πίίς ... yεγέvvηται Ι Jn 4. Ι 5
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5.2-9

γεγέννηται, καl. πας ό άγαπ&ν τον γεννήσαντα άγαπq, καl. τον

γεγεννημένον έξ αύτου. 2 έν τούτφ γινώσκομεν οτι άγαπ&μεν
τα τέκνα του θεου, οταν τον θεον άγαπ&μεν καl. τaς έντολ.ας
αύτου ΠΟι&μεν 1 • 3 αϋτη γάρ έστιν ή άγάπη του θεου, 'ίνα τaς
έντολaς αύτου τηρ&μεν, καl. αί έντολα1. αύτου βαρειαι ούκ
είσίν. 4 οτι παν το γεγεννημένον έκτου θεου νικί:;ι τον κόσμον·
και αϋτη έστ1.ν ή νίκη ή νικ:ήσασα τον κόσμον, ή πίστις ήμ&ν.
5 τίς δέ έστιν ό νικ&ν τον κόσμον εί μη ό πιστεύων οτι Ίησους
έστιν ό υίος του θεου;
The Witness conceming the Son

6 ΟUτός έστιν ό έλθών δι' ϋδατος κα1. αϊματος 2 , Ίησους
Χριστός, ούκ έν τφ ϋδατι μόνον, άλλ' έν τφ ϋδατι καl. έν τφ

α'ίματι 3 •· κα1. το πvευμά έστιν το μαρτυρουν, οτι το πνευμά έστιν
ή άλήθεια. 7 οτι τρεις είσιν οί μαρτυρουvτες, 8 το πνευμα

κα1. το ϋδωρ κα1. το αtμα4, κα1. οί τρεις είς το ΕΥ είσιν. 9 εi τliv
12 {Β} ποιοομεν Β Ψ (5) 81 436 642 1448"'" 1611 1739 1852 2344 it"·" vg
syrr·' cop"·"" arm eth geo Lucifer Augustine // τηροομεν (see 5.3) ΝΑ (048) 307
442 1175 1243 1448' 1735 1881 2492 Byz [Κ L Ρ] Lect νg"'" (slav) LB?
2
6 {Α} α'ίματος Β Ψ 642 1175 1739* 1881 Byz [Κ L] Lect it" νg syr" geo
Clement1"' Cyήl 315 ; Tertullian Rebaptism //πνεύματος (see Jn 3.5) 1165 1170
1422 Cyή\ 115 //πνεύματος άγίου 1593 1617 11441 Ambrose // α'ίματος ιcαl
πνεύματος ΝΑ 33';" 307 436 1448 1611 1735 1739' 2344 1598 it1? νg"'"? syr"
cop""'"·"" eth slaν Cyήl 115 //πνεύματος ιcαl α'ίματος Ρ 5 81 442 1243 1852
2492 1884 it 1? νgm"? aπn
3
6 uδατι ιcαl έν τφ α'ίματι Β L Ψ 5 33 307 1 175 1611 1852 2344 syr" '?
cop"" slaν // α'ίματι ιcαl έν τφ uδατι Ρ 1243 1739* (1881 omίt έν) arrn // uδατι
καί έν τφ πνεύματι Α 1735 // α'iματι ιcα1 έν τφ uδατι καl πνεύματι J 739< //
+ ϋδατι ιcαl τφ α'ίματι Ν 436 442 642 1448 2492 Byz [Κ] Lect syr"·'? cσρ~-"°""'
Cyήl 113 // ϋδατι ιcαl α'ίματι 81 syr"· 1'? cop' geo Cyril 213 //πνεύματι / 422
4
7-8 {Α} μαρτυpο\Jντες, 8 το πνε\Jμα ιcα1 το ϋδωρ καί το αlμα Ν Α Β (Ψ
1852 μαρτυρο\Jσιν) 048';d 5 33 81 88 1" 221'" 307 (429ιχι omit firsr καί) 436

442 636"' 642 1175 1243 1448 1611 1735 1739 1881 2344 2492 Byz [Κ L Ρ]
Lect (1884 βάπτισμα for α'ίμα) it'" νgww." syr"·' cop"·"" eth geo slav Clement1''
ί0rigen 1 "')

1

(Cyril) Ps-Dionysius"' (John-Damascus); Rebaptism Ambrose Augu-

π&ς ό άγαπίiJν

...

αύτο\ι

1Pe1.22-23

3

αί . . . είσίν Οι 30.11: Μι 11.30
5 Ro 8.37:
7 Jn 15.26 9 τiiv ... άνθρώπωv Jn 5.32-34

αϋτη

...
1 Jn 4.4

τηρwμεν

Jn 14.15, 23. 24; 2Jn 6
6 ο\,τος
Χριστός Jn 19.34

5. ΙΟ-15
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μαρτυρίαν των άνθρώπων λαμβάνομεν' ή μαρτυρία του θεου
μείζων έστίv- οτι αϋτη έστl.ν ή μαρτυρία του θεου, οτι μεμαρτύ
ρηκ:εν περί του υίου αύτου. 10 ό πιστεύων εiς τον υίον του θεου

Εχει την μαρτυρίαν έν αύτψ, ό μη πιστεύων τφ θεψ ψεύστην
πεποίηκ:εν αύτόν, οτι ού πεπίστευκ:εν είς την μαρτυρίαν 1lv
μεμαρτύρηκ:εν ό θεος περί του υίου αύτου. 11 κ:αί αϋτη έστίν ή
μαρτυρία, οτι ζωηv αίώνιον εδωκ:εν ήμΊν ό θεός+, κ:αί αϋτη ή ζωη
έν τφ υίφ αύτου έστιν. 12 ό εχων τον υίοv εχει την ζωήv- ό μη
εχων τον υίον του θεου την ζωl~ν ούκ: εχει.
The Knowledge of Etemal Life

13 Ταυτα εγραψα ύμ'iν, ϊvα είδητε οτι ζωΤ~ν εχετε αίώvιον,
τοις πιστεύουσιν είς το ονομα του υίου του θεου. 14 κ:αί αϋτη
έστίν ή παρρησία 11ν εχομεν προς αύτον, οτι έάν τι αiτώμεθα
κ:ατα το θέλημα αύτου ακούει ήμά':ιν. 15 κ:αl. έaν οtδαμεν οτι
άκ:ούει ήμά':ιν ο έav αiτώμεθα, οi:δαμεv οτι εχομεν τa αίτήματα α
nτήκ:αμεν άπ' αύτου.
stine Quodvulιdeus Facundus // μαρτυρουvτες έν τiρ ούρανiρ, ό παΠ,ρ ό λόγος
καί το cχγιον πνε\Jμα, καί οtτοι οί τρε\ς EV είσιv. 8 καί τρεΊς είσιν οί
μαρτυρουvτες έν ήi γfi, το πνεi:ιμα καί το ϋδωρ καί το αlμα 221 '' 2318
2473 (61 629 omir the follov"ing καί οί τρε\ς ... είσιν; 61 88'' 429'' 629 636''
918 with other ιninor vaι·iant.~) /AD vgc' (arm) // testimoιιiunι dicunt (or: danι) in
ιerra, spiι·itu~· (οι·: spiriιus

sunt ίη Chrisro lesu.
(or:filius) eι .ψiritus
(ίι' < onιit: et hi tre.1 ... Christo lesu) νg'"" (Cyprian) (Ps-Cyprian) (Priscillian)
Speculum Varimadum Ps-Yigilius Fulgentius
5 10 {C} έν αύτφ Β 2 307 436 442 642 1175 1448 ] 735 1852 1881 * 2344
Β_νz•' [Κ L] Lecι slav // έv έαυτiρ Ν Ψ 5 (81) 1243 16] 1 1739 1881' 2492 ByzP'
1422 (1591) (11153) 1 ] 159 1 1441 /AD arm eth (geo) Cyril; Augustine Speculum
GNB NIV NRSV REB EU LB NBS ΤΟΒ ΒΤΙ DHH // εν αυτω wiιhout
accents Α Β* Ρ // αύτου 1884
er) aqua

eι

sanguis,

eι /1ί

rres

8 eι tres sunι, qui ιestimoιιium dicunt ίη caelo, paιer,

uιιuιn

verbunι

"10 {Α} τiρ θεiρ Ν Β Ψ 307 442 1175 1243 1448 1611 1735 1739' 1852
1881 2492 Byz [Κ L Ρ] Lecι (1592 1 1441 τον θεόν) it'· < syr•· "" cop"""' slav
Cyril; Augustine Yarimadum // τίρ υίφ Α 5 81 436 642 1739* 2344 it"' νg syr"'"g
(eth) (geo) // τφ υίφ του θεου COp" boP' arm // είς τον υίον του θεου / 884
9 ή
θεοίι Jn 5.37: 8. 18
10 ό πιστεύων ... αύτίfι Ro 8. 16; Ga 4.6
13 Jn 20.31 14 Μι 7.7: Jn 14.13: 15.7. 16: 16.23: 1Jn3.21-22

12 Jn 3.36

795

ΙΩΑΝΝΟΥ Α

5.16-21

16 Έάν τις ϊδη τον άδελφον αύτου άμαρτάνοντα άμαρτίαν
μη προς θάνατον, αiτήσει και δώσει αύτφ ζωήν, τοΊς άμαρτά
νουσιν μη προς θάνατον. εστιν άμαρτία προς θάνατον· ού περι
έκείνης λέγω 'ίνα έρωτήση. 17 πάσα άδικία άμαρτία έστίν, κα1.
εστιν άμαρτία ού 7 προς θάνατον.

18 οϊδαμεν οτι πας ό γεγεννημένος έκ τοί:ι θεοί:ι ούχ άμαρ
τάνει, aλλ' ό γεννηθε1.ς έκ 8 τοί:ι θεοί:ι τηρεΊ έαυτον 9 και ό πονηρος
ούχ &πτεται αύτοί:ι. 19 οϊδαμεν οτι έκ τοί:ι θεοί:ι έσμεν και ό
κόσμος ολος έν τφ πονηρφ κε'lται. 20 οϊδαμεν δε οτι ό υίος τοί:ι
θεοί:ι ΤΊκει κα1. δέδωκεν ήμΊν διάνοιαν, 'ίνα γινώσκωμεν τον
άληθινόν 10 , και έσμεν έν τφ aληθινφ, έν τφ υίψ αύτοί:ι Ίησοί:ι
Χριστψ. οbτός έστιν ό aληθινος θεος καl. ζωi~ αίώνιος. 21 Τε
κνία, φυλάξατε έαυτΟ:• aπο των είδώλων . 11

7 17 {Α} ού ΝΑ Β ψ 048'id 5 813074366421175 1448 161 l 1735 1739
1881 2344 Β,νz [Κ L Ρ] Lecr νg" syr" cop"" geo slaν Origen Ps-Asterius // μή 442
Clernent // οιnίι 33 l 243 1852 2492 it"· ι.' νg'ι. •w syr" cορ~ ""'"" arrn Tertullian
8 18 {Α} ό γεννηθείς έκ ΝΑ Β Ψ 5 81 307 436 442 642 l l 75 1243 1448
1611 1735 1739 1881 2344 2492 Byz [Κ L Ρ] Lecr arm eth geo slaν (Origen) //
έγεννήθη· ό δi: γεννηθείς έκ 33 //ή γέννησις 1852 it"· 1· 4·' νg syr" cop""
Chromatius Jerome Vigilius

"18{C}έαυτόνΝΑ'Ψ533813074364426421175124314481611

l 735 1739 l 881 2344 2492 Byz [Κ L Ρ] Lecr arrn eth geo slaν Origen // αύτόν
Β' 1852 it" 1 ' νg Chrornatius Jerome Vigilius GNB NIV NRSV REB EU LB
BJ NBS ΤΟΒ ΒΤΙ DHH // αυτον wirhour accenH Α* Β*
10
20 {Α} τον άληθινόν Ν 2 Β 81307442 1175 1243 1448 2492 Byz [Κ L Ρ]
Lecr syr" cop"""'" arrn Cyril 1' 4 ; Hilary Faustinus Jerorne Speculuιn Fulgentiusν• //
το άληθινόν Ν* it'·" cορ~·""'"" Varirnadurn Quodνultdeus //τον άληθινον θεόν
ΑΨ533436642161117351739 185218812344/598/884/1590it"· 1' 1
νg syr" cop"" eth geo slaν Athanasius Marcellus Didyrnus""" Cyril"4 ; Augustine
Fulgenιius 114 REB // porestatem Ambrose
11 21 {Α} είδώλων. ΝΑ Β Ψ 5 33 436 442 642 1243 1448 1611 1735 1739
1881 2344 2492 / 593 Ι 596 / 884 it"' ι.' νg"" '' syr"·" cop"'·"" arrn eth geo
Didymus; Speculum // είδώλων. άμήν. 8 l 307 l l 75 1852 Byz [Κ L Ρ] Lect νg''
slaν

16 tστιν ... θάνατον Μι 12.31; He 6.4-6 18 π&.ς .. άμαρτάνει 1 Jπ 3.9 ό γεννηθείς ...
20 γινώσ1<ωμεν ... αίό>νιος Jn 17.3 21 1 Cor ΙΟ.14

αύτοϋ Jη 17.15

ΙΩΑΝΝΟΥ Β
Salutation

1 Ό πρεσβύτερος έκλεκήl κυρίψ και το'iς τέκνοις αύτf\ς, οϋς
έγrο aγαπω έν aληθείι;χ, και ούκ έγrο μόνος aλλλ κα\. πάντες οί
έγνωκότες τl,ν aλήθειαν, 2 δια τl,ν aλήθειαν τl,ν μένουσαν έν
ήμ'iν και μεθ' ήμων εσται είς τον αίωνα. 3 εσται μεθ' ήμων
χάρις (λεος είρήνη παρa θεου πατρος και παρa 'Ιησου Χριστο\J 1
του υίου του πατρος έν aληθείι;χ και aγάπη.
Truth and Love

4 Έχάρην λίαν οτι εϋρηκα έκ τ&ν τέκνων σου περιπατουντας
έν aληθείι;χ, καθώς έντολl,ν έλάβομεν παρa του πατρός. 5 κα\.
νυν έρωτ& σε, κυρία, ούχ ώς έντολl,ν γράφων σοι καινΤ~ν άλλ' Τιν
εϊχομεν άπ, άρχfις, 'ίνα aγαπωμεν aλλήλους. 6 και αϋτη έστιν ή
άγάπη, ϊνα περιπατ&μεν κατa τaς έντολλς αύτου· αϋτη ή έντολή
έστιν, καθώς ήκούσατε άπ' άρχfις, 'ίνα έν αύήl περιπατίlτε.
7 οτι πολλοl πλάνοι έξηλθον είς τον κόσμον, οί μη όμολογο\Jντες
'Ιησο\Jν Χριστον έρχόμενον έν σαρκί· οbτός έστιν ό πλάνος
και ό άντίχριστος.

8 βλέπετε έαυτούς, 'ίνα μη άπολέσητε2

'3 {Α} παριΧ ΊησοiJ ΧριστοiJ Α Β Ψ 048 81436442 1243 1735 1739 1852
1596 vg eth geo // παριΧ ΧριστοiJ ΊησοiJ 642 it" syr<h"'" // παριΧ κυρίου ΊησοiJ
ΧριστοiJ Ν 2 5 33 307 1175 1448 2344 2492 Byz [Κ L Ρ] Leι·ι syr<h'"".h cop"" arnι
slav // κυρίου ΊησοiJ ΧριστοiJ Ν* 1611 1680 1883 1884 // ΊησοiJ ΧριστοiJ it'
cop" Augustine Cassiodorus
'8 {Α} άπολέσητε ... άπολάβητε Ν 2 (Ν* άπόλησθε) Α Β Ψ 5 33 81 307

436 442 642 ( 1243
' l

κυρία

άπολέσησθε)

1611 1735 1739

1852'ω

2344 2492 Ι 596

(proper name): NBSm,

l έγiu ... άληθείι;< 3 Jn 1 4 Έχάρην ... άληθείι;< 3 Jn 3 5 ούχ ... άρχfiς 1 Jn 2. 7: 2.24: 3. 11
άγαπ&μεν άλλήλους Jn 13.34: 15.12, 17; 1 Jn 3.11 6 αiJτη ... έντολάς αύτοίι Jn 14.15, 23, 24;
1 Jn 5.3

7 πολλοί ... κόσμον Mt 7. 15: 1 Jn 2.18: 4.1 οί ... άvτίχριστος 1 Jn 4.3
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α είργασάμεθα 3 άλλα μισθον πλήρη άπολάβητε 2 . 9 πaς ό
προάγων και μη μένων έν ή\ διδαχf\ του Χριστοί> θεον ούκ εχει·

ό μένων έν τfl διδαχf\4, σ&τος και τον πατέρα και τον υίον εχει•.

10 εϊ τις ερχεται προς ύμaς και ταύτην τf~ν διδαχην ού φέρει, μη
11 ό

λαμβάνετε αύτον εiς οίκίαν καί χαίρειν αύτφ μη λέγετε·

λέγων γαρ αύτφ χαίρειν κοινωνε'i το'iς Εργοις αύτοί> το'iς πονη
ρο1:ς.

Final Greeti ngs

12 Πολλλ εχων ύμ'iν γράφειν ούκ έβουλήθην δια χάρτου και
μέλανος, άλλ' έλπίζω γενέσθαι προς ύμaς και στόμα προς στόμα
λαλilσαι, ϊνα ή χαρα ήμ&ν 5 • Τι πεπληρωμένη. 13 Άσπάζεταί σε
τα τέκνα τf]ς άδελφης σου της έκλεκτης. 6
Ι

884 11439 it"·'

νg

syrP"·"

(cop~·"") aπn

eth geom" (lrenaeus'") lsidore; Lucifer //

άπολέσωμεν ... άπολάβωμεν 1175 1448 Byz [ΚΙ" Ρ]l,eι·ι geom> slav // αύτούς,
... άπολέσωσιν ... άπολάβωμεν 1883
'8 {Β} είργασάμεθα Β 1175 1448 2492 Byz [Κ L Ρ] Lect (1147 1603
έργασώμεθα) syr""'' cop'"m" geom' slav // είργάσασθε t( Α Ψ 048"d 5 33 81 307

436 442 642 1243 1611 1735 1739 1852';• 2344 1596 1884 11439 it"

1

νg

syr""·" cop~m"."' aπn geo"'" eth lrenaeus'" Isidore; Lucifer NIV ΤΟΒ ΒΤΙ
• 9 {Α} διδαχn t( Α Β Ψ 048 33 81 442 1243 1739 1852 2344 Ι 596 iι' vg
cop"' """'" aπn Didymus // διδαχn του Χριστού 5 307 436 642 1175 1448 1611
1735 2492 Byz [Κ L Ρ] Lect it" cop"" eth geo slav Augustine';" // διδαχn αύτου
syr"""'"·" w"" • Lucifer // δtκαιοσύνn του Χριστού 1422
5 12 ήμ&ν t( Ψ 307 642 1175,;d 1448 16 l l 1735 1852 2344°"• Byz [Κ L Ρ]
Lecr (1147 χάριςfiJΓ χαρά) vgm" syrP"·" aπn geo slaν"'' // + ύμ&ν Α Β 5 33 81 "•
436 442 1243 1739 2344* 2492 1422 1596 1921 it"·' vg cop"" eth slaν"" ΒΤΙ //
μου cop"
6
13 {Α} της έκλεκτης. ςp74 "d t( Α Β Ρ Ψ 048 5 33 81 "" (436 ωnit έκλεκτης
[sic]) 642 1243 1735 1739 2344 2492 it"·; vg cop"·"" geo //της έκλεκτflς.
άμήν. 1175 1448 1611 1852 Byz [Κ L] Lect syr""""'-" s\av //της έκκλησίας.
νg'"" //της έκκλησίας. άμήν. 307 //της έκλεκτflς. ή χάρις μετα σου. 442
νg"'"//της έκλεκτflς. ή χάρις μετα σου. άμήν. 1596 (syr"""'".hw,ιh") aπn (eth)

9 ό μένων ... [χει 1 Jn 2.23: 4.15 10 εϊ ... οiκίαν Ro 16.17; Eph 5. 11; 2 Th 3.6 12 Πολλα
... μέλανος 3Jn 13 στόμα προς ... λαλίiσαι Nu 12.8; 3Jn 14

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ
Sa!utation

1 Ό πρεσβύτερος Γα.ίφ τiρ άγαπητiρ, ον έγώ άγαπ& εν
άληθείq.
2 Άγαπητέ, περl. πάντων ευχομαί σε εύοδοίJσθαι καl. ύγιαί
νειν, καθώς εύοδοίJταί σου ή ψυχή. 3 έχάρην γaρ λίαν έρχο

μένων άδελφ&ν καl μαρτυρούντων σου ή\ άληθείq, καθώς συ έν
άληθείq περιπατείς. 4 μειζοτέραν τούτων ούκ εχq:~ χαράν 1, 'ίνα
άκούω τα έμα τέκνα f.ν άληθείq περιπατοίJντα.
Cooperation and Opposition

5 Άγαπητέ, πιστον ποιείς ο f.αν έργάσn είς τους άδελφους κα1.
τοίJτο ξένους, 6 o'i f.μαρτύρησάν σου τi] άγάπn f.νώπιον έκ
κλησίας, οϋς καλ&ς ποιήσεις προπέμψας άξίως του θεου·
7 ύπερ γαρ του όνόματος έξηλθον μηδεν λαμβάνοντες άπο
τ&ν f:θνικ&ν. 8 ήμείς ο-Όν όφείλομεν ύπολαμβάνειν τους τοιού
τους, 'ίνα συνεργοl. γινώμεθα τi] άληθείq.
9 'Έγραψά τι 2 ή\ έκκλησίq· άλλ' ό φιλοπρωτεύων αύτ&ν
Διοτρέφης ούκ έπιδέχεται ήμας. 10 διa τοίJτο, f.αν ελθω,
ύπομνήσω αύτου τα εργα α ποιεί λόγοις πονηροίς φλυαρ&ν

ήμας, καl μη άρκούμενος f.πl. τούτοις ουτε αύτος έπιδέχεται τους
άδελφους καl. τους βουλομένους κωλύει καl f.κ τilς f.κκλησίας
έκβάλλει.
1 4 {Α} ούκ €χω χαράν ΝΑ Ψ 048,;d 5 33 81 307 436 642 1175 1448 1611
1735 1852 2344 Byz [Κ L Ρ] Lect it" '' νgm" syr"'" h cop" aπn eth geo s1av
(Cassiodorus) //χαράν ούκ liχω C 442 1739 (1422) 1596 11 ούκ [χω χάριν Β2
(Β* (χων) it"'" ' vg //χάριν ούκ (χω 1243 2492 cop"'
2 9 {Β} 'Έγραψά τι Ν* Α 048';d 442 1739 1596 coph""'" arm (Jerome) //
"'Εγραψάς τι Β cop"·"' 11 'Έγραψα Ιiν Ν 2 33 81 307 436 642 1243 1735 2344
2492 / 422 / 1439 it" vg syr"h. h //'Έγραψα Ιiν τι 1611 .,ω Ι 1178 //'Έγραψα C
Ψ 5 1175 1448 1611' 1852 Byz [Κ L Ρ] Lec·r (eth) geo slav NIV REB EU

...

1 έγιο ... άληθείι;ι 2 Jn 1 3 έν άληθείι;ι περιπατεiς 2 Jn 4 6 οϋς ... θεο\ι Τι 3. 13 7 μηδ[ν
έθνικων 1 Cor 9.12, 15
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11 Άγαπητέ, μη μιμοίJ το κακον άλλα το άγαθόν. ό άγαθο
ποι&ν έκ του θεοί~ έστιν· ό κακοποιών ούχ έώρακεν τον θεόν.
12 Δημητρίφ μεμαρτύρηται ύπο πάντων καl. ύπο αύτης της
άληθείας καl. ήμε'iς δε μαρτυροίJμεν, καl. οlδας οτι ή μαρτυρία
ήμών άληθής έστιν.
Fin~I Greeting>

13 Πολλα εtχον γράψαι σοι άλλ' ού θέλω διΟ: μέλανος κα1.
καλάμου σοι γράφειν· 14 έλπίζω δε εύθέως σε ίδεtν, καt στό
μα προς στόμα λαλήσομεν. 15 εiρήνη σοι. άσπάζονταί σε οί
φίλοι. άσπάζου τους φίλους κατ, ονομα.

11 ό άγαθοποιών ... έστιν 1 Jn 2.29; 3.6, 9 ό κακοποιών ... θεόν 1 Jn 3.6, 10 12 ή
... έστιν Jn 19.35; 21.24 13 Πολλά ... γράφειν 2 Jn 12 14 στόμα ... λαλήσομεν
Nu 12.8; 2 Jn 12

μαρτυρία

ΙΟΥΔΑ
Sulutation

1 'Ιούδας 'Ιησου Χριστου δο\Jλος, άδελφος δε 'Ιακώβου, τοις
έν θεφ πατρ1 ήγαπημένοις' κα1 'Ιησου Χριστφ τετηρημένοις
κλητοtς 2 ελεος ύμtν και είρήνη και άγάπη πληθυνθείη.
Judgment on False Teachers
(2Pe 2.1-17)

3

Άγαπητοί, πaσαν σπουδ1,ν ποιούμενος γράφειν ύμtν περ1

της κοινης ήμ&ν 2 σωτηρίας άνάγκ:ην εσχον γράψαι ύμtν παρα
καλ&ν έπαγωνίζεσθαι ή\ &παξ παραδοθείση τοις άγίοις πίστει.
4 παρεισέδυσαν γάρ τινες &νθρωποι, οί πάλαι προγεγραμμένοι
είς το\Jτο το κρίμα, άσεβεtς, τΤ~ν του θεου ήμ&ν χάριτα μετα

τι θέντες είς άσέλγειαν και τον μόνον δεσπότην 3 • και κύριον
ήμ&ν 'Ιησουν Χριστον άρνούμενοι. b

1
1 {Α} το'iς έν θεiρ πατρί ήγαπημένοις '):1 72 ΝΑ Β Ψ 5 81 88 436 4421596
11441 it" vg cop"·"" (eth) geo slaν'"' Origen•'· 1"'; Lucifer Augustine (Cassiodorus) // το'iς έν θεiρ πατρί ήγιασμένοις 307* 642 1175 1448 1735 Byz [Κ L
Ρ] Leι·t slav"'" // τοίς εθνεσιν έν θεiρ πατρί ήγαπημένοις 1243 161 1 1739 2492
syrr"-" aπn //τοις (θνεσιν έν θεiρ πατρί ήγιασμένοις 307'
2 3 {Α} ήμών ςp 72 Ν Α Β Ψ 5 81 88 307 436 442 1243 1611 1735 1739
2344''" 1596 (1422 ήμετέρας) (1884 σωτηρίας ήμών) νg"''' syrr" "cop~ arm eth
geo"'" slaν Cyril; Lucifer // ύμών it" νg cop"" // οηιίt 642 1175 1448 2492 Byz
[Κ L Ρ] Lect geo""
' 4 {Α} δεσπότην '):172 78 Ν Α Β C 33 8 1 307 436 442 642 1243 1739 2344
Leι·ff'' it" νg copM "' anη eth geo"'" Didymus Cyril; Lucifer // δεσπότην θεόν Ψ 5
88 1175 1448 161 1 ι 735 2492 Byz [Κ L Ρ] Leι·ιr' AD (1592 1' 2 δεσπότην καί
θεόν) syr""·" geo"'' slav // θεόν 1593

'4 C: REB"' BJm• NBS"'• ΤΟΒ"' BTI"' // different texι: TR 11 "C: GNB NJV NRSV REB BJ
NBS ΤΟΒ ΒΤΙ DHH

2 2 Pe 1.2 3 παpακαλwν έπαγωνίζεσθαι 1 Tm 1.18 4 παpεισέδυσαν ... aνθρωποι Ga 2.4
... άpνούμενοι 2 Pe 2.1

τi~ν
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5 Ύ πομνilσαι δε ύμaς βούλομαι, εiδότας ύμaς aπαξ πάντα
οτι Ίησους 4 λαον έκ γίΊς Αiγύπτου σώσας το δεύτερον τοi.>ς μη
πιστεύσαντας άπώλεσεν, 6 άyyέλους τε τους μη τηρήσαντας
τΤ~ν έαυτων άρχl~ν άλλ, άπολιπόντας το ϊδιον οίκητήριον είς
κρίσιν μεγάλης ήμέρας δεσμοiς άϊδίοις ύπο ζόφον τετήρηκεν,
7 ώς Σόδομα και Γόμορρα κα! αί περι αlιτΟ:ς πόλεις τον ομοιον
τρόπον τούτοις έκπορνεύσασαι και άπελθουσαι οπίσω σαρκος
έτέρας, πρόκεινται δε'iγμα πυρος αiωνίου δίκην ύπέχουσαι.
8 Όμοίως μέντοι κα! σtJτοι ένυπνιαζόμενοι σάρκα μεν μιαί
9 ό

νουσιν κυριότητα 5 δε άθετουσιν δόξας δε βλασφημουσιν

δε Μιχαi~λ ό άρχάyyελος, οτε τίρ διαβόλφ διακρινόμενος
διελέγετο περι του Μωϋσέως σώματος, οlικ έτόλμησεν κρίσιν

έπενεγκε'iν βλασφημίας άλλ' εlπεν, Έπιτιμήσαι σοι κύριος.

10 σbτοι δε οσα μεν ούκ οϊδασιν βλασφημουσιν, οσα δε
φυσικως ώς τα aλογα ζίρα έπίστανται, έν τούτοις φθείρονται.
11 οlια1 αύτοiς, οτι τn όδίρ του Κάϊν έπορεύθησαν και τi\ πλάνη

'5 {C} ύμ&ς aπαξ πάντα οτι 'Ιησο-Uς Β // ύμ&ς πάντα οτι κύριος aπαξ 1(
GNB NRSV REB LB NBS ΒΤΙ // ύμίiς ί:ίπαξ το-Uτο οτι ό κύριος J 175 1448
8-y·z [(Κ το-Uτο ί:ίπαξ) L] Lect (1593 το-Uτο ίiπαξ; Ι 591 οτι κύριος Ίησο-Uς) //
ί:ίπαξ πάντα οτι ό θεός C 2 νg"'" (slaν) // ί:ίπαξ τουτο οτι ό θεός 5 anη // ίiπαξ
το-Uτο οτι ό κύριος 307 436 642 (NIV) (EUJ BJ ΤΟΒ DHH //πάντα οτι ό θεός
ίiπαξ 442 1243 2492 1596 νg"'" syr"' geo (Ciement); (Lucifer omίt ίiπαξ) //
πάντα οτι ό κύριος ί:ίπαξ (Ψ οιηίt ό) 1611 // aπαξ πάντα οτι θεός Χριστός ':)) 72 '
('j) 7" πάντας) // ί:ίπαξ πάντα οτι 'Ιησους Α 33' (33* ό Ίησο\ις) 81 2344 νg
(eth) Jerome //πάντα οτι 'Ιησούς aπαξ (88 ό 'Ιησούς) 1739"' (it" Cyril omίt
ίiπαξ) (cop'""''-"") Oήgen'"' '" 1739 // ί:ίπαξ τούτο οτι κύριος 'Ιησούς 1735 //πάντα
ί:ίπαξ γι'χρ 'Ιησούς 1739''
'8 {Α} κυριότητα 'j) 72 7" Α Β 5 33 81 88 307 436 442 642 1175 1243
1448 1611 1735 1739 2344 2492 Β)•: [Κ LJ Lω ίt'" νg syr"""'"·" cop"" eth
geo Ciement'"' Origen'' Epiphanius; Lucifer Jerome // κυριότητας 1( Ψ νgm'
syr""m' cop" anη slaν Oήgen'"; Priscillian
5 Ύπομvfισαι

πάντα

2 Pe 1.12 Ίησοuς
σώσας Εχ 12.51 το\Jς ... άπώλεσεv
6 2Pe 2.4. 9 7 Gn 19.4-25: 2Pe 2.6. 10 8 σάρκα
βλασφημο\Jσ1v 2Pe 2.10 9 A5'umprion ο!' Moses"" "''''"""'·""''"·"'"'"'"' ό δί: ... άρχάγγελος
Dn 10.13, 21: 12.1: Re 12.7 ούκ ··-βλασφημίας 2Pe 2.11 Έπιτιμήσαι σοι κύρ10ς Zch 3.2
10 2Pe2_12 11 ή\ όδφτο\J Κάϊv Gn4.3-8: IJn 3.12 ή\ πλάvn ... μισι'JοiJ Nu22.7; 31.16:
Re 2.14

Nu 14.29-30, 35: 1Cor10.5
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του ΒαλαCιμ μισθου έξεχύθησαν και τn άντιλογί~ του Κόρε

άπώλοντο. 12 ο{)τοί είσιν οί έν τα1ς αγάπαις ύμmν 6 σπιλάδες
συνευωχούμενοι" άφόβως,d έαυτοiJς ποιμαίνοντες, νεφέλαι ίΧνυ
δροι ύπο ανέμων παραφερόμεναι, δένδρα φθινοπωρινa ίΧκαρπα
δ1.ς άποθανόντα έκριζωθέντα, 13 κύματα &γρια θαλάσσης

έπαφρίζοντα τaς έαυτΟ:ιν αίσχύνας, αστέρες πλανijται οtς ό
ζόφος του σκότους είς αίΟ:ινα τετήρηται.

14

Προεφήτευσεν δΕ: καl. τούτοις εβδομος απο ΆδCιμ Ένώχ

λέγων, 'IδoiJ Τ1λθεν κύριος έν άγίαις μυριάσιν α\ιτου 15 ποιil
σαι κρίσιν κατα πάντων κα1 έλέγξαι πaσαν ψυχl~ν 7 περl. πάντων

των Ε:ργων άσεβείας αυτων ών ήσέβησαν κα1 περ1. πάντων των
σκληρών ών έλάλησαν κατ' α\ιτου άμαρτωλο1. ασεβεις. 16 Οb
τοί είσιν γογγυσταl. μεμψίμοιροι κατα τiχς έπιθυμίας έαυτΟ:ιν
πορευόμενοι, και το στόμα αυτων λαλε\ ύπέρογκα, θαυμάζοντες
πρόσωπα ώφελείας χάριν.
Waming~

and Exhoπaιions

17 Ύμε1ς δέ, αγαπητοί, μνήσθητε των pημάτων των προ
ειρημένων• ύπο τΟ:ιν αποστόλων του κυρίου ήμΟ:ιν Ίησου Χριστου
18 οτι Ε:λεγον ύμΊν,• Έπ' έσχάτου χρόνου Ε:σονται έμπα1κται
"12 {Α} άγάπαις ύμών

'J.-'' 2 Ν

Β Ψ

5 33 81 307 436 442 642 1175 1448

L] Leι-τ syr" cop"'"" "" eth geo slav Lucifer
Augustine // άγάπαις αύτών it"' vg syr"" cσρ~'"' // άπάταις ύμών (see 2 Pe 2.13)
Α "'"' C 88 ( 1243 ήμών) 2492 // άπάταις αύτών Α'
7
15 {C} πaσαν ψυχήν <}) 72 Ν 1852 (syr""'"") cσρ~ ""'"'' 11 πάντας τούς άσεβεϊς
Α Β C Ψ 5 33 81 307 436 642 1243 1448 1611 1735 2344 Leι·tP' vg'1 syr""""""?
cop"''? arm geo slαν'"' // πάντας τούς άσεβεϊς αύτών 88 1175 2492 By~ [Κ L]
Lec·~' ΛD slav'"" // πάντας άσεβεϊς 1739 vg? syr""m"· 1'? cop""? //τούς άσεβεϊς
442 Ι 596 syr""m"

1611 1735 1739 2344

' 12 C: WH

11 ' ΝΟ
1

8',·~ [Κ

C: WH NBS ΤΟΒ

11 τji άντιλογίι;ι ... άπώλοντο Nu 16.19-35 12 οuτυι
συνευωχούμενοι 2Pe2.13
έαυτούς ποιμαίνυντες Eze 34.8 ύπο άνέμων παραφερόμεναι Eph 4. 14 13 κύματα ... αί
σχύνας ls 57.20 οίς ... τετήρηται 2 Pe 2. 17 14 ί'βδομος .. Ένcοχ En 60.8 τlλθεν ... αύτο\ί
Οι 33.2: Zch 14.5: Mt 25.31
14-15 τlλθεν
ψυχήν En 1.9 17 2 Pe 3.2 18 Έπ" ...
άσεβειών

2 Pe 3.3

803

κατa

ΙΟΥΔΑ

τaς

έαυτων

έπιθυμίας

19-25

πορευόμενοι

των

άσεβειων.

19 CΧJτοί είσιν οί άποδιορίζοντες 8 , ψυχικοί, πνείιμα μη Ιίχον
τες. 20 ύμεiς δέ, άγαπητοί, έποικοδομοίιντες έαυτο-Uς τ'\1 άγιω
τάτn ύμ&ν πίστει, έν πνεύματι άγίφ προσευχόμενοι, 21 έαυ
το-Uς έν άγάπn θεοίι τηρήσατε προσδεχόμενοι το Ιίλεος
κυρίου ήμ&ν 'Ιησοίι Χριστοίι είς ζωην αίώνιον. 22 καl.
μέν έλεaτε διακρινομένους9 , 23 οϋς δέ σ<ί>ζετε έκ πυρος
πάζοντες, οϋς δΕ έλεaτε fV ψόβψΙΟ μισο\Jντες και τον άπο
σαρκος έσπιλωμένον χιτ&να.

τοίι
οϋς
άρ
της

Benediction

24 τφ δέ δυναμένφ φυλάξαι ύμaς άπταίστους και στησαι
κατενώπιον της δόξης α-Uτοίι άμώμους έν άγαλλιάσει, 25 μό-

χ 19 {Α} άποδιορίζοντες })72 ΝΑ Β Ψ 33 81307436 442 1175 1448 1735
1739* 1852 2344 2492 Βγz [Κ L Ρ] 159015921593 15961883 1115911439
Ι 1441 νg' 1 syr"h.h cop"· "''·"h aπη Clement 1' 1 Didymus Cyril; Lucifer // άποδιο
ρίζοντες έαυτούς C 5 88 642 1243 1611 1739' Lect it" νg' 1 w• geo slav
Augustine Fulgentius // οnιίt ίncludίng οί 1422
"22 {C} έλεiiτε διακρινομένους (see fοοιιιοτe 10) Ν Β C 2 Ψ 88 442 1243
( l 852 Ι 1439 έλεεϊτε) 1596 syr" // έλέγχετε διακρινομέvους Α C* 5 33 81
436 161 l 1735 1739 2344 1422 it" νg cop"" BJ // έλεεϊτε διακρινόμενοι
307 642 1175 1448 2492 Βγz [Κ L Ρ] Lecι νg'"' geo slav // οιnίι νeι-b αιιd
tι-aιιspose διακρινομένους (see footnote 10) i~' 2 it syr"h cop" Clement; Jerome
'" 23 {C} οϋς δέ σψζετε έκ πυρος άρπάζοντες, οϋς δέ έλείiτε έν φόβφ
(.1·ee ji:ιotnote 9) Ν Α Ψ (5 436 2344 έλεεϊτε) 33 81 (307 442 1596 έλέγχετε)
1735 1739 it" νg (cop"") (aπη) (geo) Clement'ω // οϋς δέ έν φόβφ σψζετε έκ
πυρος άρπάζοντες, οϋς δέ έλείiτε έv φόβφ (88 έλέγχετε) 1611 // σψζετε έκ
πυρος άρπάζοντες, οϋς δέ έλείiτε έν φόβφ Β EU ΤΟΒ // οϋς δέ έν φόβφ
σιίJζετε έκ πυρος άρπάζοντες 1175 1448 2492 B)·z [Κ L Ρ] Lect slav // οϋς
δί: σψζετε έκ πυρος άρπάζοντες έν φόβφ C 1243 1852 syr" 11 οϋς δέ σψζετε
έκ πυρος άρπάζοντες 642 1156 1422 1617 // έκ πυρος άρπάσατε, διακρι
νομένους δέ έλεεϊτε έv φόβφ ςμ 12 it syr"h cop~ (Clement" Jerome omίt έv
1

1

φόβφ)

20 έποικοδομο\ιντες ... πίστει Col 2.7; 1 Th 5.11 23 έκ πυρuς άρπάζοντες Am 4.11;
24 Τψ ... άμώμους Php 1. 10; 1 Th 5.23 25 μόvιρ ... δόξα Ro 16.27

Zch 3.2

ΙΟΥΔΑ

25
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νφ 11 θεψ σωτίΊρι ήμώνr δια 'Ιησου Χριστου του κυρίου ήμών
δόξα μεγαλωσύνη κράτος κα\. έξουσία προ παντος του αίώνος
και νυν καl. είς πάντας τους αίώνας, άμήν.

11
25 {Α} μόνφ ~72 ΝΑ Β C Ψ 33 81 88 436 442 1243 1611 1739 1852
2344 / 596 it""' νg syr"h. h cop"· 00 aπη geo""' slaν Fulgentius // μόνφ σοφψ (see
Ro 16.27) 5 307 642 1175 1448 1735 Byz [Κ L Ρ] Lect geom•

,. 25 C: BJ NBS ΒΤΙ // different text: AD TR LB 11 r C: GNB ΝΙν NRSν REB LB NBS ΒΤΙ

DHH

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Introduction and Salutation

1

Άποκάλυψις Ίησοί> Χριστοί> Τιν εδωκεν αύτφ ό θεος δείξαι

τοίς δούλοις αύτοί> α δει γενέσθαι έν τάχει, και έσήμανεν
άποστείλας διa του άγγέλου αύτοί> τφ δούλφ αύτοί> 'Ιωάννη,
2 ος έμαρτύρησεν τον λόγον τοί> θεου και τi~ν μαρτυρίαν Ίησοί>

Χριστοί> οσα εiδεν. 3 μακάριος ό άναγινώσκων και οί άκούον
τες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τa έν αύτfj
Ι

~

\

\

'

Ι

γεγραμμενα, ο γαρ καιρος εγγυς.

4

'Ιωάννης ταίς έπτeχ έκκλησίαις ταίς έν τfj Άσίι;ι· χάρις ύμίν

και εi.ρήνη άπο ό ων και ό 1lν και ό έρχόμενος και άπο των έπτα
πνευμάτων & ένώπιον του θρόνου αύτοί> 5 και άπο Ίησου
Χριστου, ό μάρτυς, ό πιστός, ό πρωτότοκος των νεκρών και ό
aρχων των βασιλέων της γης.
τφ άγαπffiντι ήμaς και λύσαντι ήμaς έκ 1 τffiν άμαρτιffiν ήμrον
έν τφ α'ίματι αύτου, 6 και έποίησεν ήμ&.ς βασιλείαν' ίερε'iς τφ
θεφ και πατρι αύτου, αύτφ ή δόξα και το κράτος εi.ς τους αίώνας
[τών αίώνων] 2 • άμήν.

1
5 {Α} λύσαντι ήμίiς έκ ~ 18 Ν2 Α C 2050 2329 it" Andrew; VictorinusPettau Primasius // λύσαντι έκ Ν* 1611 2344''d (aπn) // λύσαντι ήμ&ς άπό

2351

(eth)//λούσαντt ήμίiς άπό

205 209 1006 1841 (1854 2053

2062έκ

for άπό) Byz [Ρ 046' (046* lιomoίoteleιιton)] ί1 1 ~>.,;~.ι vg cop"" Apringius Beatus

BJ
2 6 {C} εiς τοuς αii!Jνας τ&ν αiώνων Ν 2 (Ν* τον αi&να) C 205 209 1006
1611 1841 1854 2053 2062 2329 2351 Byz [046] it"·';' h' vg syrPh.h (aπn) eth
Didymus Andrew; Apringius Beatus // εiς τούς αί&νας IJ)" Α Ρ 2050 cop"" //
οιηίt ίncluding άμήν 2344

1 Άποκάλυψις ... τάχει Dn 2.28. 29. 45; Re 1.19; 22.6 2 τον ... Χριστοu Re 1.9; 6.9
3 τηροuντες ... γεγραμμένα Re 22.7 ό γάρ ... έyyύς Re 22.ΙΟ 4 ό ii>ν Εχ 3.14; Re 1.8; 4.8;
11.17; 16.5 ό rον ... έρχόμενος Is 41 .4; Re 1.8; 4.8 τών έπτά πνευμάτων Re 3. 1; 4.5; 5.6
5 ό μάρτυς, ό πιστός Re 3.14; 19.11 ό πρωτότοκος τών νεκρών Ps 89.27; Col l.18 ό Ο:ρχων ...
Ύfις Ps89.27; Re 19.16 λύσανττ ... ήμών Ps 130.8; Is40.2 6 έποίησεν ... θεiρ Εχ 19.6;
ls 61 .6; Ι Pe 2.5. 9; Re 5.1 Ο; 20.6

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

1.7-14
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Ίδο-U ερχεται μετa τών νεφελών,
και οψεται αύτον πας όφθαλμος
κα1. οϊτινες αύτον έξεκέντησαν,
κα1. κόψονται έπ' αύτον πaσαι αί φυλα1. τής γi']ς.
'

ναι, αμην.

8 'Εγώ είμι το 'Ά.λφα και το "Ω 3 , λέγει κύριος ό θεός, ό rον και ό
1lν κα1. ό έρχόμενος, ό παντοκράτωρ.
Α

Vision of Christ

9 'Εγώ 'Ιωάννης, ό άδελφος ύμών και συγκοινωνος έν τn
θλίψει κα1. βασιλείq: κα1. ύπομονn έν Ίησου, έγενόμην έν τη νήσφ
τη καλουμένη Πάτμφ διa τον λόγον του θεου και τfiv μαρτυρίαν
Ίησου. 10 έγεvόμην έν πνεύματι έν τn κυριακΊl ήμέρq: και
Ίlκουσα όπίσω μου φωνΤ~ν μεγάλην ώς σάλπιγγος 11 λεγούσης,
"Ο βλέπεις γράψον είς βιβλίον κα1. πέμψον τα'iς έπτa έκκλησίαις,
εiς 'Έφεσον κα1. είς Σμύρναν και εiς Πέργαμον και είς Θυάτειρα
και είς Σάρδεις και εiς Φιλαδέλφειαν και εiς Λαοδίκειαν.
12 Και έπέστρεψα βλέπειν τf~ν φωνΤ~ν Ίlτις έλάλει μετ' έμου,

κα1. έπιστρέψας εiδον έπτa λυχνίας χρυσaς 13 και έν μέσφ τών
λυχνιών ομοιον υίον άνθρώπου ένδεδυμένον ποδήρη κα1. πε
ριεζωσμένον προς τοις μαστο'iς ζώνην χρυσδ:ν. 14 ή δε κεφαλi~
αύτου κα1. αί τρίχες λευκα1. ώς εριον" λευκονh ώς χιών και οί

1
8 {Α} ~ΩΝ' Α C 1006 1611 1841 2053 2062 B.vz [Ρ 046) ίth syr"h.h anneth
Epiphanius; Ambrose Varimadum Pήmasius // "'Ω, άρχJ, καί τέλος (see 21.6)

ΝΆ 2

205 209 1854 2050 (2329

it'"· ~·•·' vg coph" Andrew;

η άρχή

Apήngius

and το τέλος) (2344 το τέλος) 2351

Beatus

" 14 C: ΝΙν EU // different consιrucιion: GNB DHH 11
// differenι consιrucιion: GNB DHH

°C: AD TR WH NRSν LB BJ NBS

ΤΟΒ

7 Ίδού ... νεφελ&ν Dn 7.13: Μι 24.30: Mk 13.26: Lk 21.27: 1Th4.17 οψεται ... έξεκέν
τησαν Zch 12. 10; Jn 19.34. 37 ιcόψονται ... γiiς Zch 12. 10. 12. 14; Μι 24.30 8 ·εγώ ... "'Ω
Re21.6:22.13όώνΕχ3.14:Re1.4;4.8; 11.17; 16.5 όοον ... έρχόμενοςls41.4;Re 1.4;4.8
λέγει ... παντοιcράτωρΑm3.13ιχχ:4.13ιχχ:Re4.8; 11.17; 15.3: 16.7.14; 19.6.15;21.22
13 ομοιον υiον άνθρώπου Dn 7.13 ένδεδυμένον ... χρυσδ:ν Eze 9.2. 11 ιχχ: Dn ΙΟ.5
14 η ... χιών Dn 7.9
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1.15-2.4

όφθαλμοl αύτου ώς φλοξ πυρος 15 καl οί πόδες αύτου ομοιοι
χαλκολιβάνφ ώς έν καμίνφ πεπυρωμένης4 καl. ή φωνi~ αύτου ώς
φωνi~ ύδάτων πολλών, 16 καl. εχων έν τfι δεξιq χειρl αύτου
άστέρας έπτa καl έκ του στόματος αύτου pομφαία δίστομος
όξε'iα έκπορευομένη κα\. ή οψις αύτου ώς ό ilλιος φαίνει έν τfι
δυνάμει αύτου.

17 Καl οτε εlδον αύτόν, επεσα προς τους πόδας αύτου ώς
νεκρός, καl εθηκεν τi~ν δεξιaν αύτου έπ' έμf. λέγων, Μη φοβου·
έγώ είμι ό πρώτος κα\. ό εσχατος 18 καl. ό ζών, καl. έγενόμην
νεκρος και ίδο\ι ζών είμι είς τους αίώνας τών αίώνων καl εχω τaς

κλε'iς του θανάτου καl. του ~δου.

19 γράψον συν α εtδες κα\. α
20 το μυστήριον τών

είσ1.ν κα1. α μέλλει γενέσθαι μετa ταυτα.

έπτa άστέρων οϋς εtδες έπ1. της δεξιας μου καl. τaς έπτa λυχνίας
τaς χρυσας οί έπτa άστέρες iiγγελοι τών έπτa έκκλησιών είσιν
καl. αί λυχνίαι αί έπτa έπτa έκκλησίαι είσίν.
The Message to Ephesus

2

Τφ άγγέλφ της έν Έφέσφ έκκλησίας γράψον·
Τάδε λέγει ό κρατών το\ις έπτa άστέρας έν τfι δεξιq αύτου, ό

περιπατών έν μέσφ τών έπτa λυχνιών τών χρυσών·

2 Οiδα τa

εργα σου κα\. τον κόπον κα1. τi~ν ύπομονήν σου κα1. οτι ού δύνη
βαστάσαι κακούς, καl έπείρασας το\ις λέγοντας έαυτους άπο

στόλους κα1. ούκ είσ1.ν κα\. ε{ψες αύτο\ις ψευδε'iς, 3 κα1. ύπο
μονi~ν εχεις καl. έβάστασας διa το ονομά μου καt ού κεκοπίακες.

4 άλλ' εχω κατa σου οτι τiiv άγάπην σου τiiv πρώτην άφfικες.

4
15 {C} πεπυρωμένης Α C 11 πεπυρωμένφ Κ 205 209 2050 2053 2062 it"
'''· "·' vg cop~·"" aπn eth Irenaeus'" 'n"; Cyprian Maternus Apringius Primasius
Beatus // πεπυρωμένοι 1006 1611 1841 1854 2329 2344 2351 B.vz [Ρ 046]
syr""'' Andrew; Victorinus-Pettau Tyconius

14-15 οί όφθαλμοί ... χαλκολιβάνφ Dn 10.6: Re 2.18: 19.12 15 καί ή φωνή ... πολλ.iΛv
Eze 1.24: 43.2: Re 14.2: 19.6 16 άστέρας έπτά Re 1.20: 2.1 έκ ... έκπορευομένη ls49.2:
Re 2. 12, 16: 19.15 17 έγώ ... eσχατος Is 44.6: 48.12: Re 2.8: 22.13 19 μέλλη .. ταϋτα
ls48.6 ιχχ: Dn 2.28, 29. 45: Re 1.1: 22.6 20 έπτά άστέρες Re 1.16: 2.1: 3.1
2.1 έπτά άστέρας Re 1. 16. 20: 3.1 2 Οίδα τά eργα σου Re 3. 1. 8, 15 έπείρασας ...
άποστόλους 1 Jn 4. 1

a
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5 μνημόνευε οi>ν πόθεν πέπτωκας κα\. μετανόησον και τα πρ&τα
ίίργα ποίησον· εί δf: μή, ίίρχομαί σοι κα\. κινήσω τf~ν λυχνίαν σου
ΕΚ του τόπου αύτης, Εaν μη μετανοήσης- 6 άλλa τουτο Εχεις,

οτι μισείς τα ίίργα των Νικολαϊτών

&κάγώ μισώ. 7

ό ίίχων οi'>ς

άκουσάτω τί το πνευμα λέγει ταiς Εκκλησίαις .• τφ νικ&ντι δώσω
αύτφ φαγεtν ΕΚ του ξύλου της ζωης, ο Εστιν Εν τiρ παραδείσφ του
θεου 1 •
The Message ιο Smyma

Κα\. τiρ άγγέλφ της έν Σμύρνη Εκκλησίας γράψον·
Τάδε λέγει ό πρώτος κα\. ό ίίσχατος, ος Εγένετο νεκρος κα\.

8

ίίζησεν· 9 Οiδά σου τi~ν θλiψιν και τi~ν πτωχείαν, άλλα
πλούσιος ε1, κα\. τi~ν βλασφημίαν ΕΚ των λεγόντων 'Ιουδαίους
εlναι έαυτοi.>ς κα\. ούκ εiσl.ν άλλλ συναγωγΤ, του Σατανii.
10 μηδf:ν φοβου α μέλλεις πάσχειν. ίδου μέλλει βάλλειν ό
διάβολος Εξ ύμών είς φυλακi~ν ϊνα πειρασθητε καl ί:'ξετε θλίψιν
ήμερων δέκα. γίνου πιστος aχρι θανάτου, και δώσω σοι τον

στέφανον της ζωης.

11 ό ίίχων οi'>ς άκουσάτω τί το πνευμα

λέγει ταίς Εκκλησίαις. b ό νικών ού μη άδικηθf~ έκ του θανάτου
του δευτέρου.
The Message ιο Pergamum

12

Καl. τiρ άγγέλφ της έν Περγάμφ έκκλησίας γράψον·

1
7 {Α} θεο\ι ~ Α C Ρ 205 209 1854 2329 syr"1' aπn Andrew // θεο\ι μου
1006 1611 1841 2050 2053 2344 2351 Byz [046] it"· '''·' vg syr" cop"'· 1>ο eth
Origen 1"; Cyprian (Victorinus-Pettau) Gregory-Elνira Chromatius Varimadurn
Apringius Primasius Beatus

"7 Colon: TR EU BJ // Exclaιnation: GNB LB NBS DHH "11 Colon: TR EU BJ /1
Exclamation: GNB LB NBS DHH

5 μετανόησον Re 2.16. 22; 3-3. 19 6 μισείς ... μισώ Ps 139.21 7 του ξύλου τfjς ζωiiς
Gn 2.9; 3.22. 24: Re 22.2. 14 τqJ παραδείσιρ του θωυ Gn 2.8 LXX; Eze 28.13 ιχχ; 31.8. 9 LXX
8 ό πρ&τος ... ί'σχατος Is 44.6; 48.12; Re 1.17; 22.13 9 τήν πτωχείαν ... εί Jas 2.5 τ&ν ...
Σαταν&. 2Cor 11.14, 15; Re3.9 10 πειρασθfiτε ... δέκα Dn 1.12. 14 τον ... ζωiiςJas Ι.12
11 του θανάτου του δευτέρου Re 20.14: 21.Η
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2. 13-21

Τάδε λέγει ό Εχων τi~ν pομφαίαν τi~ν δίστομον τi~ν όξεiαν·

13 Οiδα που κατοικεiς, οπου ό θρόνος του Σατανά, καl κρατείς
το ονομά μου καl ουκ ήρνήσω την πίστιν μου καl εν ταiς ήμέραις
Άντιπάς ό μάρτυς μου ό πιστός μου, ος άπεκτάνθη παρ' ύμίν,
οπου ό Σατανάς κατοικε't. 14 άλλ' eχω κατα σου όλίγα οτι
eχεις εκεί κρατουντας τi~ν διδαχi~ν Βαλαάμ, ος εδίδασκεν τφ

Βαλακ βαλείν σκάνδαλον ενώπιον των υίων 'Ισραi~λ φαγείν
είδωλόθυτα και πορνευσαι. 15 οϋτως εχεις και συ κρατουντας
τi~ν διδαχi~ν [των] Νικολαϊτων ομοίως. 16 μετανόησον ο-Ον· εi
δf: μή, eρχομαί σοι ταχυ και πολεμήσω μετ' αυτων εν τfι pομφαίι;.ι

του στόματός μου.

17 ό εχων οi>ς άκουσάτω τί το πνευμα λέγει

ταίς εκκλησίαις.' τφ νικωντι δώσω αυτφ του μάννα του κε
κρυμμένου καl δώσω αυτφ ψηφον λευκήν, καl επι τi~ν ψηφον

ονομα καινον γεγραμμένον ο ο-Uδεl.ς οiδεν εί μη ό λαμβάνων.
The Message

το

Thyatira

18 Καl. τφ άyyέλφ τi]ς εν Θυατείροις εκκλησίας γράψον·
Τάδε λέγει ό υίος του θεου, ό εχων τους όφθαλμους α-Uτου ώς
φλόγα πυρος και οί πόδες α-Uτου ομοιοι χαλκολιβάνψ

19 Οiδά

σου τα εργα και τi~ν άγάπην και τi~ν πίστιν καl τi~ν διακονίαν
καl τi~ν ύπομονήν σου, καl. τα εργα σου τα εσχατα πλείονα των
πρώτων. 20 άλλ' εχω κατα σου οτι άφε'iς τi~ν γυνα'iκα 2 'Ιεζά
βελ, ή λέγουσα έαυτi~ν προφi]τιν καl. διδάσκει και πλαν~ τους
εμους δούλους πορνευσαι και φαγεΊν είδωλόθυτα. 21 καl.

2
20 {8} γυναϊκα Ν C Ρ 205 209 1611 2050 2053 2329 2344 it"·•«·' νg
cop''· 00 ann eth Epiphanius Andrew; Tertullian Ambrosiaster Tyconius Beatus //
yυναϊκα σου (Α add τήν after σου) 1006 1841 1854 2351 Byz [046] syr"h.h
Cyprian Primasius

' 17 Colon: TR EU BJ // Exclamation: GNB REB LB NBS DHH
12 τi~ν pομφαίαν ... όξείαν ls49.2; He4.12; Re 1.16; 2.16; 19.5 14 τi~ν ... πορνεύσαι
Nu 3J .16; 25.1-2; Jd J 1 16 i'ρχομαί σο1 ταχύ Re 3.11; 22.7, 12, 20 τfi ... μου ls 49.2;
Rc 1.16; 2.12; 19.15 17 τοu μάννα τού κεκρυμμένου Ps 78.24 Όνομα καινόν ls 62.2; 65.15;
Re 3.12 18 τούς ... χαλκολ~βάνφ Dn ΙΟ.6; Re 1.14-15; 19.12 20 Ίεζάβελ ... είδωλόθυτα
1Kgs16.31; 2Kgs 9.22 πορνεύσα~ ... εiδωλόι1υτα Nu 25.1-2; Re 2.14

2..:!2-3.2
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εδωκα αυτn χρόνον 'ίνα μετανοήστι, καt ου θέλει μετανοησαι έκ
της πορνείας αυτης. 22 ίδου βάλλω αυτην είς κλίνην 3 καt τους
μοιχεύοντας μετ' αυτης είς θλiψιν μεγάλην, εαν μη μετανοή
σωσιν έκτων εργων αυτης4 ,

23 κα1. τα τέκνα αυτης άποκτεν&
Εν θανάτφ. καt γvώσονται π&σαι αί έκκλησίαι οτι έγώ είμι ό
έραυνών νεφρους κα\ καρδίας, κα\ δώσω ύμ'iν έκάστφ κατα τα
Εργα ύμών. 24 ύμ\ν δε λέγω το'iς λοιπο'iς το'iς Εν Θυατείροις,
οσοι ουκ εχουσιν τi~ν διδαχJ~ν ταύτην, ο'ίτινες ούκ (γνωσαν τα
βαθέα του Σαταν& ώς λέγουσιv- ού βάλλω έφ' ύμaς &λλο βάρος,

25 πλi~ν ο Εχετε κρατήσατε &χρι[ ς] oi'> aν ilξω. 26 κα\ ό νικ&ν
καl ό τηρών &χρι τέλους τα (ργα μου,
δώσω αύτφ εξουσίαν ΕΠt των εθνών

κα\ ποιμανε'i αύτους έν pάβδφ σιδηρ~
ώς τα σκεύη τα κεραμικα συντρίβεται,
28 ώς κάγώ εϊληφα παρα του πατρός μου, καl. δώσω αύτφ τον
άστέρα τον πρωϊνόν. 29 ό εχων ο-ός άκουσάτω τί το πνευμα
λέγει τα'iς έκκλησίαις.

27

The Message

ιυ

Sardi'

Καl. τφ άγγέλφ της έν Σάρδεσιν έκκλησίας γράψον·

3

Τάδε λέγει ό εχων τα έπτα πνεύματα του θεου καl. τους έπτα

άστέρας Ο'tδά σου τα (ργα οτι ονομα εχεις οτι ζfις, καl. νεκρος εΙ.

2 γίνου γρηγορών κα\ στήρισον τα λοιπα α (μελλον άποθανε'iν,
'22 {Α} κλίvηv Ν C 205 209 1006 1611 1841 1854 2050 2053 2329 2344
2351 Β.νz [Ρ 046] it·" ,;,_, vg syr"h. h coph0 (eth) Andrew; Teπullian Cypήan
Ambrosiaster Tyconius Primasius // φυλαιςήv Α // κλίβανον aπη // άσθέvειαν
cop';ι

//

Ιιιι·tιι111 ιnss~ι:ι:-

1n

Pnm;l'IU~

'22 {Α} Εpγων αύτi;ς Ν C 1006 1611 1841 2050 2053 2351 Byz [Ρ 046]
it"'' vg"" "syrh eth Teπullian Tyconius Beatus // Εpγωv αύτίi:ιv Α 205 209 1854
2329 2344 it"'' vg'' syr"" cop"·"" arm Andrew; Cyprian Ambrosiaster Apringius
Primasius LB BJ // οnιίι εκ τίi:ιv Εργων αύτίΊς cop"''""
23 ό ... καρδίας Ps7.9: Pr24.12: Jr 11.20: 17.10 δώσω ... ύμών Ρ<62.12: Ρr24.Ι2;
Jr 17.10: Ro 2.6: 2 Tm 4.14: Re l R.6: 20.12.13 25 ο qετε κρατήσατε Re 3.11 26-27 δώσω
... συντρίβεται Ps 2.8. 9: Ps Sol 17.23-24: Re 12.5 28 τόν άστέρα τόν πρωϊνόν Re 22.16
3.1 τa.... ~ωίι Re 1.4: 4.5: 5.6 τούς έπτά άση'ρας Re 1. 16. 20: 2.1 Ο\δά ... εργα Re 2.2;
3.8. 15
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3 ..1·!0

ού γαρ εϋρηκά σου τα εργα πεπληρωμένα ένώπιον του θεού μου.

3 μνημόνευε ο-δν πως εϊληφας κα1. ilκουσας και τήρει καt
μετανόησον. έαν ο-δν μη γρηγορήσnς, Τ]ξω ώς κλέπτης, κα1. ού
μη γνψς ποίαν ωραν ilξω έπ! σέ. 4 άλλ' εχεις ολίγα ονόματα έν
Σάρδεσιν ούκ έμόλυναν τα ίμάτια αύτων, και περιπατήσουσιν
μετ' έμού έν λευκο"iς, οτι ιΧξιοί είσιν. 5 ό νικων οϋτως 1
περιβαλεtται έν ίματίοις λευκοtς κα1. ού μη έξαλείψω το ονομα
αύτου έκ της βίβλου της ζωης καί ομολογήσω το ονομα αύτου
ένώπιον του πατρός μου καl. ένώπιον των άγγέλων αύτου. 6 ό

a

εχων ο-δς άκουσάτω τί το πνεύμα λέγει ταις έκκλησίαις.
The Message

το

Philadelphia

7 Καί τψ άγγέλφ της έν Φιλαδελφείςχ έκκλησίας γράψον·
Τάδε λέγει ό &γιος, ό άληθινός,

ό Εχων τf~ν κλεtν Δαυίδ,
ό άνοίγων καl. ούδε!ς κλείσει
καί κλείων καl. ούδεl.ς άνοίγει·

8 οtδά σου τα εργα, iδo-U δέδωκα ένώπιόν σου θύραν ήνεφ
γμένην, ΤJν ούδε\.ς δύναται κλεtσαι αύτήν, οτι μικpαν Εχεις
δύναμιν καl έτήρησάς μου τον λόγον καl. ούκ ηρνήσω το ονομά
μου. 9 iδo-U διδω έκ της συναγωγΤ\ς τού Σατανa των λεγόντων

έαυτο-Uς 'Ιουδαίους εtναι, καί ούκ εiσ!ν άλλα ψεύδονται. ίδο-U
ποιήσω αύτο-Uς 'ίνα Τ]ξουσιν και προσκυνήσουσιν έvώπιον των
ποδων σου καl γvωσιν οτι έγrο ήγάπησά σε. 10 οτι έτήρησας
τον λόγον της ύπομοvης μου, κάγώ σε τηρήσω έκ της ωρας του

' 5 {Β} οϋτως Κ* Α C 1006 2329 2344 2351 it" "' 'vg syr"'· '' cop"' bo arm eth
Primasius // οbτος Κ 2 205 209 1611 1841 1854 2053 Byz [Ρ 046] Andrew //
α\ιτός 2050
3 μετανόησον Re 2.5. 16, 22: 3.!9 iiξω ώς κλέπτης ... έπί σέ Μι 24.43-44: Lk 12.39-40;
1Th 5.2, 4: 2 Pe 3. ΙΟ: Re 16.15 4 ούκ έμύλυναν ... αύτwν Jd 23 5 έν ίματίο1ς λευκοϊς
Re 3.18: 4.4; 6.11: 7.9. 13; 19.14 ού ... ζωίiς Εχ 32.32, 33; p, 69.28: Re 17.8; 20. 15 τiiς
βίβλου τίiς ζωfiς Εχ 32.32. 33: Ps 69.28; Dn 12.1: Php 4.3: Re 13.8: 17 .8; 20.12. 15; 21.27
ομολογήσω ... άrιέλων αύτο\ι Μι ΙΟ.32: Lk 12.8 7 ό ίίχων ... άνοίγε~ ls 22.22: Job 12.14
8 Οlδα ... ίίργαRe 2.2:3.1. 15 ίδοu ... ήνcφγμι'νην 1Cor16.9 9 τiiςσυναγωγiiςτο\ιΣατανά
2Cor ll.14, 15: Re2.9 ί\ξουσ1ν ... σου ls45.14; 49.23: 60.14 έγό> ήγάπησά σε ls43.4
10 Lk 21.19: 2Tn12.12: He 10.36
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πειρασμου τftς μελλούσης ερχεσθαι έπl. της οίκουμένης ολης
πειράσαι τους κατοικουντας έπl. τftς -γης. 11 ερχομαι ταχύ·
κράτει ο εχεις, 'ίνα μηδεl.ς λάβ11 τον στέφανόν σου. 12 ό νικ&ν

ποιήσω αύτον στυλον έν τφ ναφ του θεου μου καl. Εξω ού μη
έξέλθn ετι και γράψω έπ' αύτον το ονομα του θεου μου και το
ονομα τftς πόλεως του θεου μου, τftς καινfις Ίερουσαλημ ή
καταβαίνουσα έκ του ούρανου άπο του θεου μου, και το ονομά

μου το καινόν. 13 ό εχων σος άκουσάτω τί το πνευμα λέγει ταις
έκκ:λησία ις.
The Message to Laodicea

14 Καl. τφ άyyέλφ τftς έν Λαοδικείςι έκ:κλησίας γράψον·
Τάδε λέγει ό άμήν, ό μάρτυς ό πιστος καl. άληθινός, ή άρχη
τftς κτίσεως του θεου· 15 Οiδά σου τα εργα οτι οϋτε ψυχρος εt
οϋτε ζεστός. οφελον ψυχρος lΊς η ζεστός. 16 οϋτως οτι χλιαρος
εi καl. οϋτε ζεστος οϋτε ψυχρός, μέλλω σε έμέσαι έκ του
στόματός μου.

17

οτι λέγεις οτι Πλούσιός είμι κ:αl. πεπλούτηκα

καl. ούδεν χρείαν εχω, κ:αl. ούκ οiδας οτι συ εi ό ταλαίπωρος καl.
έλεεινος καl. πτωχος καl. τυφλος καl. γυμνός, 18 συμβουλεύω
σοι άγοράσαι παρ' έμου χρυσίον πεπυρωμένον έκ πυρος 'ίνα
πλουτήσnς. καl. ίμάτια λευκ:a ϊνα περιβάλn κ:αl. μη φανερωθfι ή
αίσχύνη της γυμνότητός σου, και κολλ[ο]ύριον έγχρ\σαι τους
όφθαλμούς σου ϊνα βλέπnς. 19 έγώ οσους έaν φιλ& έλέγχω κα1.

παιδεύω· ζήλευε ο.Ον καl μετανόησον. 20 ίδου εστηκ:α έπl. τi~ν
θύραν κ:αl κρούω· έάν τις άκούσn τftς φωνftς μου καt άνοίξτι τi~ν
θύραν, [κα1.] είσελεύσομαι προς αύτον καl. δειπνήσω μετ' αύτου

καl αύτος μετ' έμου. 21 ό νικών δώσω αύτφ καθίσαι μετ' έμο\>
έν τφ θρόνφ μου, ώς κάγώ ένίκ:ησα κ:αl. έκάθισα μετα του πατρός

μου έν τφ θρόνφ αύτου.

22 ό εχων ο-δς άκουσάτω τί το πνευμα

λέγει τα'iς έκκλησίαις.

11 [ρχομαι ταχύ Re 2.16; 22. 7, 12.
πόλεως Eze 48.35 τiiς καινiiς .. _μου Re

20 12 γράψω ... μου Re 14. Ι; 22.4 το ονομα τiiς
21.2 το ονομα ... καινόν Is 62.2; 65. 15 14 ό μάρτυς
ό πιστός Re 1.5; 19. ! Ι ή _.. 1'εοϋ Pr 8.22; Jn 1.3; Col 1.15 15 οtδα ... i'ργα Re 2.2; 3.1, 8
17 λέγεις ... πεπλούτηκα Ηο 12.8 18 ίμάτια λευκά Re 3.5; 4.4; 6.11; 7.9, 13; 19.14 ίμάτιιi
... γυμvότητός σου Re 16. 15 19 έγώ ... παιδεύω Pr 3.12; 1 Cor 11.32; He 12.6 μετανόησον
Re 2.5. 16. 22; 3.3 20 καί εiσελεύσομαι προς αύτόv Jn 14.23
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4.ι-~

The Heavenly Worship

4

Μετa ταύτα εlδον, κα\. iδo-U θύρα -ι1νεφγμένη έν τφ ούρανφ,

καl. ή φωνΤ, ή πρώτη ilν Ίlκουσα ώς σάλπιnος λαλούσης μετ' έμού

λέγων, Άνάβα ώδε, κα\. δείξω σοι

a δεί γενέσθαι• μετa ταύτα.h

2 εύθέως έγενόμην έν πνεύματι, και iδo-U θρόνος εκειτο έν τφ
οuρανφ, κα\. έπ\. τον θρόνον καθήμενος, 3 κα\. ό καθήμενος
ομοιος όράσει λίθφ iάσπιδι κα\. σαρδίφ, καl. lρις κυκλόθεν του
θρόνου ομοιος όράσει σμαραγδίνφ. 4 καl. κυκλόθεν του θρό
νου θρόνους εϊκοσι τέσσαρες, καl. έπl. τοuς θρόνους εϊκοσι
τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους περιβεβλημένους έν ίμα
τίοις λευκοίς και έπ\. τaς κεφαλaς αύτ&ν στεφάνους χρυσούς.
5 καl. έκ του θρόνου έκπορεύονται άστραπα\. κα\. φωνα\. καl.
βρονταί, κα\. έπτa λαμπάδες πυρος καιόμεναι ένώπιον τού
θρόνου, α είσιν τa έπτa πνεύματα του θεού, 6 καl. ένώπιον
τού θρόνου ώς θάλασσα ύαλίνη όμοία κρυστάλλφ.
Κα\. έν μέσφ τού θρόνου καl. κύκλφ τού θρόνου τέσσαρα ζίρα
γέμοντα όφθαλμ&ν εμπροσθεν καl. οπισθεν. 7 και το ζίρον το
πρ&τον ομοιον λέοντι καl. το δεύτερον ζiρον ομοιον μόσχφ καl. το
τρίτον ζiρον εχων το πρόσωπον ώς άνθρώπου καl. το τέταρτον ζiρον
ομοιον άετψ πετομένφ. 8 κα\. τa τέσσαρα ζφα, εν καθ. Εν αύτων
ίίχων άνa πτέρυγας εξ, κυκλόθεν και εσωθεν γέμουσιν όφθαλμ&ν'
κα\. άνάπαυσιν ούκ εχουσιν ήμέρας καί νυκτος λέγοντες,
'Άγιος aγιος aγιος
κύριος ό θεος ό παντοκράτωρ,

ό 1Ίν και ό ων καl ό έρχόμενος.
'1 C: NAm• WH 11

b

ΝΟ

C: NAm< WH

l Άvάβα ώδε Εχ 19.20, 24 δείξω ... γενέσ1'αι Dn 2.28. 29, 45: Re 1.1. 19 2 1'ρόνος ...
1 Kgs 22.19: 2 Chr 18.18: Ps 47.8: Is 6.1: Eze 1.26-27: Sir 1.8: Re 4.9: 5. 1, 7, 13:
6.16: 7.10, 15: 19.4; 21.5 3 Eze 1.26-28 4 έπ\ τοuς ... κα,jημένους ls 24.23 ίματίοις
λευκοίς Re 3.5, 18: 6.11: 7.9. 13: 19.4 5 έκ ... βρονταί Εχ 19.16: Est l.ld ιχχ: Eze 1.13:
Re 8.5: Ι Ι .19: 16.18 έπτά λαμπάδες πυρός Eze 1.13: Zch 4.2 ί::πτά πνεύματα το\> θεοί> Re 1.4:
5.6 6 όμοία κρυστάλλιρ Eze 1.22 6-7 έν ... πετομένιρ Ειe 1.5-10: 10.4 8 τά τέσσαρα ...
πτέρυγας ί'ξ ls 6.2 κυκλό1'εν ... όφt!αλμών Eze 1.18; 10.2 "Άγιος ... ι<ύριος ls 6.3 ι<ύριος
παντοκράτωρ Am 3.13 ιχχ: 4.13 LXX: Re 1.8; 11.17: 15.3: 16.7. 14; 19.6. 15; 21.22 ό ίiv ...
έρχόμενος ls41.4: Re 1.4. 8 ό ων Εχ 3.14: Re 1.4, 8: 16.5
καθήμενος
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κ:αί οταν δώσουσιν τα ζφα δόξαν κ:α! τιμJ~ν κ:α! ευχαριστίαν
τφ κ:αθημένφ έπ! τφ θρόνφ τφ ζωντι είς τους αίωνας των
αίώνων, 10 πεσουνται οί εϊκ:οσιν τέσσαρες πρεσβύτεροι ένώ
πιον του κ:αθημένου έπ! του θρόνου κ:αί προσκ:υνήσουσιν τφ
ζωντι είς τους αiωνας των αίώνων καί βαλουσιν τους στεφάνους
αυτων ένώπιον του θρόνου λέγοντες,

9

11

'Άξιος εl, ό κύριος καί ό θεος ήμων,
λαβε!ν τi~ν δόξαν καί τi~ν τιμJ~ν κ:αl τi~ν δύναμιν,
οτι συ ίίκτισας τα πάντα

κα! δια το θέλημά σου 1lσαν 1 κα! έκτίσθησαν.
The Scroll and the Lamb

5

Κα! εiδον έπl. τi~ν δεξιαν του κ:αθημένου έπί του θρόνου

βιβλίον γεγραμμένον ίίσωθεν" καl οπισθεν 0 ιcατεσφραγισμένον

σφραγiσιν έπτά.

2 καl εiδον aγγελον ίσχυρον κηρύσσοντα έν

φωνi) μεγάλη, Τίς aξιος άνοiξαι το βιβλίον καl. λυσαι τας
σφραγiδας αυτου; 3 καl. ούδείς έδύνατο έν τφ ούρανφ ούδε Επl.
της -yίlς ούδε ύποκάτω της -yίlς άνοiξαι το βιβλίον οϋτε βλέπειν
αυτό. 4 κα1. ίίκ:λαιον πολύ, οτι ουδε1.ς aξιος εύρέθη άνο'iξαι το

βιβλίον οϋτε βλέπειν αυτό. 5 καί εlς έκ: των πρεσβυτέρων λέγει
μοι, MTi κλα'iε, ίδου ένίκ:ησεν ό λέων ό έκ: της φυλfις 'Ιούδα, ή
pίζα Δαυίδ, άνο'iξαι το βιβλίον καl. τας έπτα σφραγ'iδας αυτου.

1
11{Α}iΊσανΚΑ205 209 1006 1611 1841 2053 2351 B_vz it"''''' νg
Apringius mss'" "'Ρ"'"'" 1 "' Beatus // είσιν Ρ 1854 2050 2344 cop"' eth Andrew //
έγένοvτο 2329 arm // ούκ iΊσαν 046 BJ // οιιιίt iΊσαν καί Varimadum Fulgentius
Primasius

·• 1 C: NRSVm1 11 "C: (AD) TR WH GNB NIV NRSY REB EU LB BJ NBS
DHH

ΤΟΒ Β'Π

9 τψ καθημένφ ... θρόνφ 1 Kgs22.19: 2Chr 18.18; Ps47.8; ls6.I; Eze 1.26-27; Sir 1.8;
Re 4.2: 5.1. 7. 13: 6.16: 7.10, 15: 19.4; 21.5 τφ ζ&ντι ... αίώνων Dn 4.34; 6.26; 12.7
10 τuϋ καθημένου ... θρόνου 1 Kgs 22.19; 2 Chr 18.18; Ps 47.8: ls 6.1; Eze 1.26-27: Sir Ι.8;
Re4.2; 5.1. 7. 13; 6.16: 7.10. 15; 19.4; 21.5
5.1 τοϋ καθημένου ... θρόνου 1 Kgs22.\9; 2Chr 18.18; Ps47.8; ls6.I; Eze 1.26-27;
Sir l.8:Re4.2.9;5.7. 13;6.16; 7.10.15; 19.4;21.5 βιβλίον ... οπισθ.v\s29.11; Eze2.9-10
5 ό λέων ... 'Ιούδα Gn 49.9-10 η pίζα Δαυίδ \s 11.1, 10; Re 22.16
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5.6-ιυ

6 Κα\. ε'iδον έν μέσφ του θρόνου κα1. τών τεσσάρων ζ<ί>ων κα1.
έν μέσφ τών πρεσβυτέρων άρνίον έστηκος ώς έσφαγμένον εχων

κέρατα Επτα Καt όψθαλμοi.>ς ΕΠτCχ ο'ί είσtν τa [Επτa] 1 Πνεύματα
του θεου άπεσταλμένοι είς πaσαν τi~ν γίΊν. 7 κα\. -ίΊλθεν κα1.
εϊληφεν έκτης δεξιας του 1cαθημένου έπ\. του θρόνου. 8 κα1. οτε
ελαβεν το βιβλίον, τa τέσσαρα ζφα κα1. οί εϊκοσι τέσσαρες
πρεσβύτεροι επεσαν ένώπιοv του άρvίου εχοντες f:καστος κι
θάραν κα1. φιάλας χρυσaς γεμούσας θυμιαμάτων, αϊ είσιν αί
προσευχα\. τ&ν άγίων, 9 κα\. ι;ίδουσιν φδηv καινi~ν λέγοντες,

'Άξιος εi λαβε"iν το βιβλίον

10

κα1. άνο"iξαι τaς σφραγ"iδας α-Uτου,
οτι έσφάγης κα\. ήγόρασας τφ θεcp 2 έv τφ α'ίματί σου
έκ πάσης φυλης κα\. γλώσσης κα\. λαου κα\. Εθνους
κα\. έποίησας α-Uτο-Uς 3 τφ θεcp ήμ&ν βασιλείαν κα1. ίερε"iς,
κα\. βασιλεύσουσιν 4 έπ1. της γίΊς.

r-"

1
6 {C} τά έπτά
Ν 1854 2053 2329 (2344 οιnίι τά) 2351 Β}'Ζ [046] it'''
vg'1 syrP'·" cop"'· "" arm Irenaeus'" Clement''" Hippolytus: Cypήan Maternus
Tyconius Gregory-Elvira Fulgentius Pήmasius Beatus // τά Α Ρ''" 205 209
1006 1611 1841 2050 it" vgww " Irenaeus•= Andrew; Apringius
2 9 {Α} τφ θεiρ Α eth // ήμίiς 1 vg"'' // τφ θείρ ήμίiς Ν 209 1006 1611 1841
2053 2329 2351 Byz [046] cop"'' Andrew // ήμίiς τiρ θεiρ 2050 2344 it" ''' vg
syrP'" arm Hippolytus; Cypήan Maternus Augustine Vaήmadum Fulgentius
Pήmasius Beatus // τiρ θεiρ ήμ&ν (.~ee 5.10) 205 (cop")
3 10 {Α} αύτούς ΝΑ 205 209 1006 1611 1841 2050 2053 23442351 Byz
[046] vgww . .i syr" 1'·" copho arm (eth) Andrew; Cypήan Maternus // ήμίiς (.~ee 5.9)
it"· ''' vg<' cop"' (Hippolytus); Vaήmadum Fulgentius Primasius Beatus
4
10 {Α} βασιλεύσουσιν Ν Ρ 205 209 1854 2050 2053 2344 2351 it'''
vgww." cop'"· "" Hippolytus Andrew; Cypήan Matemus Fulgentius // βασιλεύου
σιv Α 1006 1611 1841 2329 By~ (046] (it") BJ // βασιλεύσομεv 2432 vg''
Primasius Beatus

6

άρνίον

...

έσφαγμένον

Is 53.7; Jn 1.29. 36; Re 5.12; 13.8

όφίJαλμοiJς έπτά

Zch 4. 10

τά έπτά πνεύματα τοϋ ίJεοϋ Re 1.4; 4.5 7 το\ι καίlημένου ... θρόνου 1 Kgs 22. 1; 2 Chr 18.18;
Ps47.8:Is6.Ι:Eze l.26-27;Sir l.8;Re4.2.9;5.1.13;6.16:7.IO, 15: 19.4;21.5 8 φιάλας ...

άγίων Ps 141.2; Re 8.3, 4

9 φδfιv καινήv Ps 33.3; 40.3; 96. Ι; 98.1: 144.9: 149. 1: ls 42. 10;
Re 14.3 10 cποίησας ... ίερείς Εχ 19.6: Is 61 .6; Ι Pe 2.5. 9: Re 1.6: 20.6 βασιλεύσουσιv ...
γijς Re 20.6; 22.5

5.ι

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ IΩΑΝΝΟΥ

1-6.2

816

11 Καl εiδον, καl ilκουσα φωνi~ν άγyέλων πολλ&ν κύκλφ του
θρόνου καl τ&ν ζψων καl τ&ν πρεσβυτέρων, καl lΊν ό άριθμος
αύτ&ν μυριάδες μυριάδων καl. χιλιάδες χιλιάδων

12 λέγοντες

φωνn μεγάλη,

13

'Αξιόν έστιν το άρνίον το έσφαγμένον λαβείν
τi~ν δύναμιν καl πλοί>τον καl σοφίαν καl ίσχ-Uν
καl. τιμi~ν καl. δόξαν καl. εύλογίαν.
καl πίiν κτίσμα ο έν τ& ούραν& καl έπl της γίlς καl. ύποκάτω

τftς γίlς καl έπl. της θαλά~σης καl5 τα έν αύτοίς π6.ντα fiκουσα

λέγοντας,
Τ φ καθημένφ έπl. τφ θρόνφ καl τφ άρνίφ
ή εύλογία καl. ή τιμη καl. ή δόξα καl το κράτος
είς τους αί&νας τ&ν αίώνων.
14 καl. τα τέσσαρα ζiρα ί:'λεγον, Άμήν. καl. οί πρεσβύτεροι

,,

\

,

επεσαν και προσεκυνησαν.

The Seals

Καl. εiδον οτε ilνοιξεν το άρνίον μίαν έκτ&ν έπτα σφραγίδων,

6

καl fiκουσα ένος έκ τ&ν τεσσάρων ζψων λέγοντος ώς φωνi~

βροντftς, 'Έρχου 1 • 2 καl. εtδον 2 , καl. ίδο\J ϊππος λευκός, καl ό
καθήμενος έπ' αύτον Εχων τόξον καl έδόθη αύτφ στέφανος καl
έξΤjλθεν νικών καl. 'ίνα νικήσn.
5
13 {Β} καί Ν 1611 * ίtS" syΓ' cop"· ""'' aπη eth Pήmasius Cassiodorus
Beatus // έστίν, καί Α 10061611' 1841 2329 2344 Byz syr<"' cop""'' // ίi ιίστιν,
καί Ρ 046 205 209 2050 vg Andrew; Fulgentius 11' // οσα έστιν, καί 2053 235!
Fu\gentius' 1' / / οιniι it"

1 {Β} [ρχου (see Jootnote 2 and 6.3-4, 5, 7-8) Α C Ρ 1006 1611 1841
1854 2053 235 1 vg•w " cop"' "" aπη Andrew // 'Έρχου καί ϊδε Ν 205 209 2329
2344 Byz [046] ίι1~1.,,, vg1 syrPh.hwoιh• (eth) Victorinus-Pettau Pήmasius Beatus
'2 {Β} κα\ εtδον (seefootnote Ι and6.3-4, 5, 7-8) ΝΑ C Ρ 205 209 1006
1611 1841 2053 2344 it•'• vg syΓ' cop1" 1·"" aπη eth Andrew // καί Τiκουσα καί
εtδον syrP" // οmίι 1854 2329 2351 Byz [046] ίι~ vg'"" Pήmasius Beatus
1

11 ljν ... χιλιάδων Dn7.IO: Εη 14.22; He 12.22 12 "Άξιον ... εύλογίαν 1Chr29.ll
το άρνίον το έσφαγμένον Is 53.7; Jn 1.29, 36; Re 5.6; 13.8 13 Τφ καθημένφ ... θρόνφ
1 Kgs 22. 19; 2 Chr J8. 18; Ps 47.8: ls 6. 1; Eze 1.26-27; Sir 1.8; Re 4.2, 9; 5. J. 7: 6. 16; 7. 10, 15;
19.4:21.5
6.2 "ίππος λευκός Zch 1.8: 6.3, 6; Re 19. 11
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3 Καl. οτε Ίlνοιξεν τ!~ν σφραγ1δα τΤ,ν δευτέραν, Ίlκουσα του
δευτέρου ζφου λέγοντος, 'Έρχου. 4 και 3 έξηλθεν &λλος 'ίππος
πυρρός, καl. τφ καθημένφ έπ' αύτον έδόθη αύτφ λαβε'iν τ!~ν
είρήνην έκτης γης και 'ίνα aλλήλους σφάξουσιν και έδόθη αύτφ
μάχαιρα μεγάλη.
5 Καl. οτε ilνοιξεν τΤ,ν σφραγ'iδα τΤ,ν τρίτην, ilκουσα του
τρίτου ζ<ί>ου λέγοντος, 'Έρχου 4 • καl. ε'iδον5, και ίδο-U 'ίππος μέλας,
και ό καθήμενος έπ' αύτον εχων ζυγον έν τη χειρ! αύτου. 6 καl.
ilκουσα ώς φωνΤ,ν έν μέσφ των τεσσάρων ζφων λέγουσαν,
Χο'iνιξ σίτου δηναρίου και τρε'iς χοίνικες κριθ&ν δηναρίου,

και το ελαιον και τον ο'iνον μη aδικήσnς.
7 Και οτε ilνοιξεν τ!~ν σφραγ'iδα τ!~ν τετάρτην, ilκουσα φωνfιν
του τετάρτου ζφου λέγοντος, 'Έρχου 6 • 8 και ε'iδον7, και ίδο-U
'ίππος χλωρός, και ό καθήμενος έπάνω αύτου ονομα αύτφ [ό]
θάνατος, καl. ό ~δης ήκολούθει μετ' αύτου και έδόθη αύτο'iς
έξουσία έπι το τέταρτον τΤjς γης άποκτε'iναι έν pομφαί~ και έν
λιμφ και έν θανάτφ και ύπο των θηρίων της γης.

{Β}Ερχου. καί Α C 1006 161 l 1841 1854 2053 2329 2351 Byz
046] vgww." syr"h h cop~ "" aπn Andrew // Εpχου καί ί'δε. καί 205 209 2344
it"·"' νg' 1 copbom' (eth) Primasius Beatus // (ρχου καί ϊδε. καί εiδον καί iδού
(see 6. 1-2, 5, 7-8) Ν
• 5 {Β} iρχου (see footnote 5 and 6. 1-2, 3. 7-8) Α C Ρ 1006 161 l 1841
(1854) 2053 2351 it''' vgww" syr"" cop" ""aπn Andrew // Εpχου καί ί'δε Ν 205
209 2329 2344 Byz [046] it"' νg'' syr" """ • (eth) Primasius Beatus
; 5 {Β} καί είδον (.1·ee footnote 4 and 6.1-2, 3, 7-8) ΝΑ C Ρ 205 209 1006
1611 1841 2053 vgww. '' syr" cop"' arm Andrew; (Primasius) // onιit 1854 2329
2344 2351 Byz [046] it"'· ''' νg' 1 syr"" cop" eth Beatus
0
7 {Β} Εpχου (see footnote 7 and 6.1-2, 3, 5) Α'ω C Ρ 1006 1611 1841
1854 2053 2329 2351 vgww." syr"" cop"· "" arm Andrew // epχου καί ϊδε Ν 205
209 2344 Byz (046] ίι~·''' vg 1 syr"w""' (eth) Primasius Beatus
7
8 {Β} καl. είδον (see footιιote 6 and 6.1-2, 3, 5) ΝΑ (C 2053 omit καί) Ρ
205 209 1006 1611 1841 it"' vg••." syr<'b.h cop"'"'· 1"m'' 1· "" aπn Andrew // omit
1854 2329 2344 2351 Byz [046] it"'' νg' eth Primasius Beatus

'3-4

[Ρ

4 "ίππος πυρρύς Zch 1.8; 6.2 5
15.3; Eze5.12, 17; 14.21; 33.27

'ίππος μι'λας

Zch 6.2. 6 8

το

... θηρίων τfις yfις Jr 14.12;
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9 Και οτε ilνοιξεν τl,ν πέμπτην σφραγίδα, εiδον ύποκάτω του
θυσιαστηρίου τaς ψυχaς των έσφαγμένων διa τον λόγον του

θεου και διa τήν μαρτυρίαν ilν εiχον.

10 και ·εκραξαν φωνn

μεγάλn λέγοντες, 'Έως πότε, ό δεσπότης ό aγιος και άληθινός, ού

κρίνεις και έκδικείς το αiμα ήμων έκ των κατοικούντων έπι της
-yilς;

11 και έδόθη αύτοίς έκάστφ στολή λευκi~ κα\ έρρέθη
αύτοίς 'ίνα άναπαύσονται ετι χρόνον μικρόν, εως πληρωθ&σιν
και οί σύνδουλοι αύτων και οί άδελφοι αύτων οί μέλλοντες
άποκτέννεσθαι ώς και αύτοί.
12 Και εtδον οτε ilνοιξεν τήν σφραγίδα τl,ν εκτην, και

σεισμος μέγας έγένετο και ό Τ]λιος έγένετο μέλας ώς σάκκος

τρίχινος και ή σελήνη ολη έγένετο ώς αtμα 13 και οί άστέρες
του οuρανου επεσαν είς τήν -yilν, ώς συκij βάλλει τους όλύνθους
α-Uτης ύπο άνέμου μεγάλου σειομένη, 14 καl. ό οuρανος άπε
χωρίσθη ώς βιβλlον έλισσόμενον κα\ παν ορος και νilσος έκτων
τόπων αύτων έκινήθησαν. 15 και οί βασιλείς της -yilς καl. οί
μεγιστάνες κα\ οί χιλίαρχοι καl. οί πλούσιοι και οί ίσχυροl. και
πας δουλος κα\ έλεύθερος εκρυψαν έαυτο-Uς είς τa σπήλαια καl.
είς τaς πέτρας των όρέων 16 και λέγουσιν τοίς ορεσιν και ταίς
πέτραις, Πέσετε έφ' ήμaς και κρύψατε ήμ&ς άπο προσώπου του
καθημένου έπι του θρόνου και άπο της όρ-yilς του άρνίου,

17 οτι ΤΊλθεν ή ήμέρα ή μεγάλη της όρ-yilς αύτων 8 , και τίς
δύναται σταθηναι;

κ 17 {Α} αύτ&ν Ν C 161 1 1854 2053 2329 2344 it"' '" vg syrf'h h Fulgentius // αύτuiJ Α 205 209 1006 1841 2351 By;:. [Ρ 046] cop"'m' "" aπn eth Andrew;
Pιimasius

Beatus BJ

10 έκδιπi; .. "(iiς Dι 32~43: 2 Kgs 9.7: Ps 79.10: Re 19.2 11 στολi~ λευκή Re 3.5. 18; 4.4;
7.9.13: 19.14 120. αiμαJΙ23Ι.Αc220 12-130 .. σειομένηls13.10;Εze32.7.8;
JI 2.10; 3.15: Μι 24.29: Mk 13.24-25: Lk 21.25: Re 8.12 13-14 οί ... έλισσύμενον Ιs43.4
14 π&ν ... έκιvή11ησαν Re 16.20: 20.11
15 rκρυψαν ... ύρέων Is 2.10. 19. 21: Jr4.29
16 λέγουσιν ... ήμiiς Ηο 10.8: Lk 23.30: Re 9.6 τοu καί}ημι'νου ... θρόνου 1 Kgs 22.19:
2Chr 18.18: Ps47.H: ls6.1: Eze 1.26-27: Sir 1.8: Re4.2. 9: 5.1. 7. 13; 7.10, 15: 19.4: 21.5
17 JΙ 2.11: Na 1.6: Μ"13.2
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7.Ι-9

The 144,000 of lsrael Sealed

7

Μετa τουτο εiδον τέσσαρας άyyέλους έστώτας έπl τaς

τέσσαρας γωνίας της γης, κρατουντας τους τέσσαρας άνέμους
τf\ς γης 'ίνα μη πνέ11 aνεμος έπ\. τf\ς γης μήτε έπ\. τf\ς θαλάσσης

μήτε έπl παν δένδρον. 2 καl εiδον aλλον ayyελον άναβαί
vοντα άπο άνατολf\ς ήλίου εχοντα σφραγ'iδα θεου ζώντος, καl.
εκραξεν φωνη μεγάλ11 το'iς τέσσαρσιν άyyέλοις ο\ς έδόί!-η α-Uτο'iς
άδικllσαι την γην καl. τi~ν θάλασσαν 3 λέγων, Μη άδικήσητε
την γην μήτε την θάλασσαν μήτε τα δένδρα, aχρι σφραγίσωμεν
τους δούλους του θεου ήμ&ν έπl. των μετώπων αυτων. 4 και
ilκουσα τον άριθμον των έσφραγισμένων, έκατον τεσσεράκοντα
τέσσαρες χιλιάδες, έσφραγισμένοι έκ πάσης φυλf\ς υίών 'Ισ
ραήλ·

5

6

7

8

έκ φυλf\ς
έκ φυλης
έκ φυλf\ς
έκ φυλf\ς
έκ φυλης
έκ φυλης
έκφυλης

'Ιούδα δώδεκα χιλιάδες έσφραγισμένοι,
'Ρουβην δώδεκα χιλιάδες,
Γaδ δώδεκα χιλιάδες,
Άσi~ρ δώδεκα χιλιάδες,
Ν εφθαλl.μ δώδεκα χιλιάδες,
Μανασσf\ δώδεκα χιλιάδες,
Συμεrον δώδεκα χιλιάδες,

έκ
έκ
έκ
έκ
έκ

Λευl. δώδεκα χιλιάδες,
Ίσσαχaρ δώδεκα χιλιάδες,
Ζαβουλων δώδεκα χιλιάδες,
Ίωσi~φ δώδεκα χιλιάδες,
Βενιαμl.ν δώδεκα χιλιάδες έσφραγισμένοι.

φυλης
φυλf\ς
φυλης
φυλης
φυλης

The Multitude from

Eνery

Nation

9 Μετa ταυτα εtδον, καl iδo-U οχλος πολύς, ον άριθμησαι
αύτον ο-Uδε\.ς έδύνατο, έκ παντος εθνους καt φυλών καl. λαών
και γλωσσών έστώτες ένώπιον του θρόνου καl. ένώπιον του

ι το\Jς τέσσαρας άνέμους Jr 49.36:

...

αύτG:ιν

Eze 9.4; Re 9.4 4

έκατον

Eze 37.9: Dn 7.2; Zch 6.5;
... χιλιάδες Re 14.1, 3

Μι

24.31

3

σφραγίσωμεν
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άρνίου περιβεβλημένους στολaς λευκaς κα1. φοίνικες έν ταις
χερσ\.ν αύτων, 10 κα\. κράζουσιν φωνft μεγάλη λέγοντες,
Ή σωτηρία τφ θεφ ήμων τφ καθημένφ έπ\.
τφ θρόνφ κα1. τφ άρνίφ.
11 κα\. πάντες οί &γγελοι είστήκεισαν κύκλφ του θρόνου και
των πρεσβυτέρων κα1. των τεσσάρων ζcrων κα1. επεσαν ένώπιον
του θρόνου έπ\. τα πρόσωπα αύτων κα1. προσεκύνησαν τφ θεφ
12 λέγοντες,
Άμήν, ή εύλογία κα\. ή δόξα και ή σοφία κα\.
'
ή εύχαριστία και ή τιμη και ή δύναμις και ή
ίσχ-Uς τφ θεiρ ήμων είς τους αίωνας των αίώνωV"
άμήν.

13 Κα\. άπεκρίθη εlς έκτων πρεσβυτέρων λέγων μοι, ΟiJτοι οί
περιβεβλημένοι τaς στολλς τaς λευκaς τίνες είσ\.ν κα1. πόθεν

~λθον; 14 καl. εϊρηκα αύτφ, Κύριέ μου, σ-U οlδας. και εlπέν
μοι, ΟiJτοί είσιν οί έρχόμενοι έκ της θλίψεως της μεγάλης και
επλυναν τaς στολaς αύτων κα\. έλεύκαναν αύτaς έν τφ α'ίματι

.

~

'

του αρνιου.

διa τουτό είσιν ένώπιον του θρόνου του θεου
κα\. λατρεύουσιν αύτφ ήμέρας και νυκτος έν τφ ναφ
αύτου,
κ:α\. ό καθήμενος έπ\. του θρόνου σκηνώσει έπ, αύτούς.
ού πεινάσουσιν ετι ούδε διψήσουσιν ετι
ούδε μη πέση έπ' αύτο-Uς ό ΤΊλιος

15

16

ούδε πaν καυμα,

οτι το άρνίον το άνa μέσον του θρόνου ποιμανει αύτο-Uς
κα\. όδηγήσει αύτο-Uς έπι ζωης πηγaς ύδάτων,
και έξαλείψει ό θεος πaν δάκρυον έκ των όφθαλμων

17

αύτων.

Re 3.5. 18; 4.4; 6.11; 7.13; 19.14 10 τφ καθημένφ ...
1 Kgs22.19; 2Chr 18.18; Ps47.8; ls6.I; Eze 1.26-27; Sir 1.8; Re4.2, 9; 5.1. 7. 13;
6. 16; 7.15; 19.4; 21.5 13 περιβεβλημένοι ... λευκάς Re 3.5, 18; 4.4; 6. 11; 7.9; 19.14 14 τiiς
θλίψεως τiiς μεγάλης Dn 12. Ι; Mt 24.21; Mk 13.19 15 ό ... 1'ρόνου 1 Kgs 22.19; 2 Chr 18.18;
Ps 47.8; ls 6.1; Eze 1.26-27; Sir 1.8; Re 4.2, 9; 5.1, 7, 13; 6.16; 7.10; 19.4; 21.5 16 ls 49.10
17 ποιμανεί αύτούς Ps 23. Ι; Eze 34.23; Jn 10.11, 14 όδηγήσει ... ύδάτων Ps 23.2; Is 49. 10;
Jr2.13 έξαλείψει ... αύτών ls25.8; Re 21.4
9

περιβεβλημένουςστολάς λευκάς

θρόνφ
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8.Ι-1 Ι

The Seventh Seal and the Golden Censer

8

Καl. οταν ilνοιξεν τΤ,ν σφραγ"iδα τΤ,ν έβδόμην, έγένετο σιγf~ έν

τφ ούρανφ ώς ήμιώριον. 2 και εlδον το-Uς έπτa άγγέλους οΊ
ένώπιον του θεοί> έστήκασιν, καl. έδόθησαν αύτοίς έπτa σάλ
πιγγες.

3 Και aλλος aγγελος 1ιλθεν και έστάθη έπι του θυσιαστη
ρίου εχων λιβανωτον χρυσοί>ν, και έδόθη αύτφ θυμιάματα
πολλά, 'ίνα δώσει ταίς προσευχαίς τ&ν άγίων πάντων έπι το
θυσιαστήριον το χρυσοί>ν το ένώπιον του θρόνου. 4 κα1. άνέβη
ό καπνος τ&ν θυμιαμάτων ταίς προσευχαίς τ&ν άγίων έκ χειρος
του άγγέλου ένώπιον του θεοί>. 5 κα\. εϊληφεν ό aγγελος τον
λιβανωτον κα\. έγέμισεν αύτον έκ του πυρος του θυσιαστηρίου
καl. εβαλεν είς τΤ,ν γην, κα\. έγένοντο βροντα\. κα1. φωνα1. κα\.
αστραπαι και σεισμός.
The Trumpets

6 Καl οί έπτa aγγελοι οί εχοντες τaς έπτa σάλπιγγας ήτοί
μασαν αύτο-Uς 'ίνα σαλπίσωσιν.
7 Και ό πρ&τος έσάλπισεν· και έγένετο χάλαζα και πυρ
μεμιγμένα έν α'ίματι καl έβλήθη είς τΤ,ν γΤjν' καl το τρίτον της γης
κατεκάη και το τρίτον τ&ν δένδρων κατεκάη και πaς χόρτος
χλωρος κατεκάη.
8 Καl ό δεύτερος aγγελος έσάλπισεν· και ώς ορος μέγα πυρι
καιόμενον έβλήθη είς τΤ,ν θάλασσαν, και έγένετο το τρίτον της
θαλάσσης αlμα 9 και άπέθανεν το τρίτον τ&ν κτισμάτων τ&ν
έν ήl θαλάσσn τa εχοντα ψυχaς και το τρίτον τ&ν πλοίων
διεφθάρησαν.
10 Και ό τρίτος aγγελος έσάλπισεν· και επεσεν έκ τοί>
ούρανου άστi~ρ μέγας καιόμενος ώς λαμπaς και επεσεν έπι
το τρίτον τ&ν ποταμ&ν και έπι τaς πηγaς τ&ν ύδάτων' 11 και το

3 ι'h.ψιάματα ... πάντων Ps 141.2: Re 5.8: 8.4 τό θυσιαστήριον το χρυσο\Jν Εχ 30.1-3;
Re9.13 4τοονι'Jυμιαμάτων ... άγίωνΡs141.2:Re5.8:8.3 5τόv ... θυσιαστηρίουLν16.12
έγένυντο ... σεισμός Εχ 19. 16-19: Εsι 1.1 d LXX: Re 4.5; 11. 19; 16.18 7 χάλαζα κα\ π\Jρ
Εχ 9.23-25: Eze 38.22: Wsd 16.22 8 έγένετο ... αlμα Εχ 7.20. 21 11 Jr 9.15

8.12-9.8
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ονομα τού άστέρος λέγεται ό 'Άψινθος, και έγένετο το τρίτον τ&ν
ύδάτων εiς aψινθον και πολλοι των άνθρώπων άπέθανον έκ τ&ν
ύδάτων οτι έπιιφάνθησαν.

12 Και ό τέταρτος aγγελος έσάλπισεV" και έπλήγη το τρίτον
του ήλίου και το τρίτον της σελήνης και το τρίτον τ&ν άστέρων,
'ίνα σκοτισθfι το τρίτον αύτ&ν και ή ήμέρα μη φάνη το τρίτον
αύτης και ή νυξ όμοίως.
13 Και ε'{δον, και ilκουσα ένος άετού πετομένου έν μεσου
ρανήματι λέγοντος φωνη μεγάλη, ουαι ούαι ούαι τους κατ
οικούντας έπι της γης έκ τ&ν λοιπ&ν φων&ν της σάλπιγγος
τ&ν τρι&ν άγγέλων των μελλόντων σαλπίζειν.

9

Και ό πέμπτος aγγελος έσάλπισεV" κα1. εiδον άστέρα έκ του

ούρανού πεπτωκότα είς τi~ν γην, και έδόθη αύτφ ή κλεις του
φρέατος της άβύσσου 2 και ilνοιξεν το φρέαρ της άβύσσου,
και άνέβη καπνος έκτου φρέατος ώς καπνος καμίνου μεγάλης,
και έσκοτώθη ό ilλιος και ό άηρ έκ του καπνού του φρέατος.
3 και έκ του καπνού έξηλθον άιφίδες είς την γην, και έδόθη
αύτα'iς έξουσία ώς εχουσιν έξουσίαν οί σκορπίοι της γης. 4 καl
έρρέθη αύτα'iς 'ίνα μη άδικήσουσιν τον χόρτον της γης ούδε παν
χλωρον ούδε παν δένδρον, εί μη τους άνθρώπους ο'ίτινες ούκ
εχουσιν την σφραγ'iδα τού θεού έπι των μετώπων. 5 κα1. έδόθη
αύτο'iς 'ίνα μη άποκτείνωσιν αύτούς, άλλ' 'ίνα βασανισθήσονται
μηνας πέντε, και ό βασανισμος αύτών ώς βασανισμος σκορπίου
οταν πα ίση aνθρωπον. 6 και έν τα'iς ήμέραις έκείναις ζητή
σουσιν οί aνθρωποι τον θάνατον και ού μη εύρήσουσιν αύτόν,
και έπιθυμήσουσιν άποθανε'iν και φεύγει ό θάνατος άπ, αύτών.
7 Και τα όμοιώματα τών άκρίδων ομοια 'ίπποις ήτοιμασμέ
νοις είς πόλεμον' και έπι τας κεφαλας αύτ&ν ώς στέφανοι ομοιοι

χρυσφ, και τα πρόσωπα αύτών ώς πρόσωπα άνθρώπων, 8 και
εiχον τρίχας ώς τρίχας γυναικών, και οί όδόντες αύτών ώς

12 έπλήγη ... ομοίως ls 13. 10; Eze 32.7, 8; JΙ 2. 10; 3. 15: Mt 24.29; Mk 13.24-25; Lk 21.25;
Re 6.12-13
9.1 ή ... άβύσσου Re 20.Ι 2 καπνός ... μεγάληςGn 19.28; Εχ 19.18 3 έξίiλ1'ον ... Ύίiν
Εχ 10.12, 15; Wsd 16.9 4 τi]ν ... μετώπων Eze9.4; Re7.3 6 Job3.21; Jr8.3: Ηο ΙΟ.8;
Lk 23.30; Re 6. 16 7 τά ... πόλεμον JΙ 2.4, 5 8 οί ... λεόντων JI 1.6
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λεόντων Ίlσαν, 9 κα\. εlχον θώρακας ώς θώρακας σιδηρους,
καl. ή φωνi~ των πτερύγων αύτων ώς φωνi~ άρμάτων 'ίππων
πολλων τρεχόντων είς πόλεμον, 10 κα\. εχουσιν ούριΧς όμοίας
σκορπίοις και κέντρα, καί έν τα'iς ούρα'iς αύτ&ν ή έξουσία
αύτων άδικf\σαι τους άνθρώπους μΤjνας πέντε, 11 εχουσιν έπ,
αύτων βασιλέα τον ayγελον της άβύσσου, ονομα αύτ<ρ Έβραϊ
στ1 Άβαδδών, και έν τfj Έλληνικfj ονομα εχει Άπολλύων.
12 Ή ούα\. ή μία άπήλθεν· iδου ερχεται ετι δύο ούα\. μετα
ταυτα.

13 Κα\. ό εκτος ayγελος έσάλπισεν· και ilκουσα φωνi~ν μίαν
έκ των [τεσσάρων] κεράτων 1 του θυσιαστηρίου του χρυσου του
ένώπιον του θεου, 14 λέγοντα τ<ρ εκτφ άyγέλφ, ό εχων τi~ν
σάλπιγγα, Λυσον τους τέσσαρας άyγέλους τους δεδεμένους έπ\.
τ<ρ ποταμ<ρ τ<ρ μεγάλφ Εύφράτn. 15 καί έλύθησαν οί τέσσαρες
iiγγελοι οί ήτοιμασμένοι είς τi~ν rοραν κα\. ήμέραν κα\. μΤjνα και
ένιαυτόν' ϊνα άποκτείνωσιν το τρίτον των άνθρώπων. 16 κα1. ό
άριθμός των στρατευμάτων του ίππικου δισμυριάδες μυριάδων,
ilκουσα τον άρι θμόν αύτών.

17 κα1. οϋτως εiδον τους ϊππους έν

τfj όράσει" και τους καθημένους έπ' αύτων,h εχοντας θώρακας
πυρίνους κα1. ύακινθίνους και θειώδεις, και αί κεφαλαι των
'ίππων ώς κεφαλα1. λεόντων, κα1. έκ τών στομάτων α\ιτ&ν
έκπορεύεται πυρ κα1. καπνός και θε'iον. 18 άπό των τριών
πληγών τούτων άπεκτάνθησαν το τρίτον των άνθρώπων, έκ
του πυρός και του καπνου και του θείου του έκπορευομένου έκ
των στομάτων αύτων. 19 ή γaρ έξουσία τών 'ίππων έν τ<ρ
στόματι αύτ&ν έστιν κα1. έν τα'iς ούρα'iς αύτων, αί γιΧρ ούραl.

13 {C} έκτων τεσσάρων κεράτων 205 209 1006 1841 1854 2329 2351
[Ρ 046] νg'' syr<''' Andrew; Cyprian Tyconius Primasius Beatus // έκ των
κεράτων 'J)47 Ν 1 Α 0207 1611 2053 2344 it"·'" νgww "syr" cop"'m'.ι~mη ""eth NIV
REB ΤΟΒ ΒΤΙ // omit μίαν ... κεράτων Ν*
1

Byz

' 17 C: TR NRSν DHH 11
ΤΟΒ // Semicolon: NBS
9 ώς φωνή άρμάτων JI 2.5

b

ΝΟ C: TR NRSV DHH // Colon: GNB ΝΙν REB EU LB BJ

13 του θυσιαστηρίου του χρυσου Εχ 30.1-3; Re 8.3

τέσσαρες ... άvθρώπων Re 8.7-12

15

οί

9.20--10.5
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αύτών ομοιαι οφεσιν, (χουσαι κεφαλας κα1. έν αύταις άδικου
σιν.

20 Κα1. οί λοιπο1. των άνθρώπων, οΊ ούκ άπεκτάνθησαν έν
ταις πληγαiς ταύταις, ούδε μετενόησαν έκτων (ργων των χειρ&ν
αύτων' 'ίνα μη προσκυνήσουσιν τα δαιμόνια κα\. τα εϊδωλα τα
χρυσα κα1. τα άργυρCι κα1. τα χαλκCι και τα λίθινα κα1. τα ξύλινα,
α οϋτε βλέπειν δύνανται οϋτε άκούειν οϋτε περιπατεtν' 21 και
ού μετενόησαν έκ τ&ν φόνων αύτ&ν οϋτε έκ τ&ν φαρμάκων
αύτ&ν οϋτε έκ της πορνείας αύτων οϋτε έκ των κλεμμάτων
αύτ&ν.
The Angel and the Little Scroll

10

Και εtδον aλλον aγγελον iσχυρον καταβαίνοντα έκ του

ούρανου περιβεβλημένον νεφέλην, κα\. ή lρις έπι της κεφαλης
αύτου κα\. το πρόσωπον αύτου ώς ό ilλιος και οί πόδες αύτου ώς
στ\Jλοι πυρός, 2 κα1. (χων έν τ'fj χειρ\. αύτου βιβλαρίδιον
ήνεφγμένον. κα1. (θηκεν τον πόδα αύτου τον δεξιον έπι της
θαλάσσης, τον δε εύώνυμον έπι της γης, 3 και (κραξεν φωνft
μεγάλη rοσπερ λέων μυκCιται. κα1. οτε (κραξεν' έλάλησαν αί
έπτα βρονται τας έαυτών φωνάς. 4 κα1. οτε έλάλησαν αί έπτiι
βρονταί, ημελλον γράφειν 1' κα1. ilκουσα φωνην έκ του ούρανου
λέγουσαν, Σφράγισον έλάλησαν αί έπτα βρονταί, κα\. μη αύτa

a

γράψης. 5 Και ό aγγελος, ον εtδον έστώτα έπι της θαλάσσης
και έπl. της γης,

'4 {Β} οτε έλάλησαν αί έπτα βρονταί, i;μελλον ((μελλον) γράφειν Α C
205 209 10061611 1841 2053 2329 2351 Byz [Ρ 046] (it") vg''l)ww.• syr""·b
arm Andrew // οτε έλάλησαν αί έπτiι βρονταί κα\ (μελλον γράφειν αύτά
1854 (2344 οιnίι αύτά) // οσα έλάλησαν αί έπτα βροvταί, eμελλον γράφειν Ν
it'" cop"' Origen''""; (Victoήnus-Pettau) Tyconius Pήmasius Beatus // fίκουσα
οσα έλάλησαν αί βρονταί. κα\ ί)μελλον αύτα γράφειν ςp• 1 (cop"") (eth)
20 nροσκυνήσουσιν ... εϊδωλα Οι 32. 17; 1 Cor ΙΟ.19-20 τά εϊδωλα ... περιnσ.τείν
Ps 115.4-7: 135.15-17: Dn 5.23 20-21 ούδ( ... κλεμμάτων αύτών Re 16.9. 1 \, 21
10.4 Σφράγισαν ... γράψ!Jς Dn 8.26; 12.4, 9
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10.6-l l. 1

ilρεν τf~ν χεtρα αύτου τf~ν δεξιαν είς τον ούρανον
καl. ώμοσεν έν τφ ζmντι είς τους αimνας των αίώνων'
ος εκτισεν τον ούρανον καl. τα έν αύτφ και τf~ν Ύflν καl. τα έν
αύήl καl. τf~ν θάλασσαν καl. τa έν αύτ11 2 , οτι χρόνος ούκέτι
εσται, 7 άλλ' έν ταtς ήμέραις της φωνης του έ:βδόμου άnέλου,
οταν μέλλη σαλπίζειν, καl. έτελέσθη το μυστήριον του θεου, ώς
εύηnέλισεν τους έ:αυτου δούλους τους προφήτας.
8 Καl. ή φωνf~ Ίlν ilκουσα έκτου ούρανοίJ πάλιν λαλούσαν
μετ' έμοίJ καl. λέγουσαν, 'Ύπαγε λάβε το βιβλίον το ήνεφ
γμένον έν τη χειρl. του άnέλου του έστ&τος έπ1. της θαλάσσης
κα1. έπ1. της Ύflς. 9 καl. άπηλθα προς τον iinελον λέγων αύτφ
δουναί μοι το βιβλαρίδιον. κα1. λέγει μοι, Λάβε κα1. κατά
φαγε αύτό, και πικρανεt σου τf~ν κοιλίαν, άλλ' έν τφ στόματί
σου εσται γλυκ\J ώς μέλι. 10 και ελαβον το βιβλαρίδιον έκ

6

της χειρος του άγγέλου και κατέφαγον αύτό, και ilν έν τφ
στόματί μου ώς μέλι γλυκ\J καl. οτε εφαγον αύτό, έπικράνθη
ή κοιλία μου. 11 και λέγουσίν μοι, Δεt σε πάλιν προφητείJ
σαι επι λαοί:ς και εθνεσιν καl. γλώσσαις καl. βασιλείJσιν
πολλοις.

The Two Witnesse.

11

Καl. έδόθη μοι κάλαμος ομοιος pάβδφ 1 , λέγων, "Εγειρε και

μέτρησον τον ναον του θεοί> καl. το θυσιαστήριον κα1. τους

6 { Α} καl τiiv θάλασσαν καl τa έv αύτf\ ςμ• 7 Ν 2 C 1006 1841 1854 2053
2329 2351 Byz [Ρ 046] it"' vg syr" cop"'"""" (eth) Andrew; Beatus // οnιίι (by
hoιnoίoteleuto11?) Ν* (Α oιnit καl τήv γiiv ... αύτf\) 205 209 1611 2344 it';'
2

syrPh cop'"m'

'1

aπn

Tyconius

{Α} pάβδφ

Pήmasius

'i.)' 7 Ν* Α 205 209

1006 1611 1841 2053 2344 Byz [Ρ] it''•· 1
// pάβδφ κα! είστήκει ό &γyελος Ν 2 046 1854

vg cop"·"" eth Andrew; Pήmasius
2329 2351 it" syrPh "· w;,,• aπn Tyconius Beatus

5-6 ίjρεv ... αίώvωv Οι 32.40: Dn 12.7 6 ος ... αύτjΊ Gn 14. 19. 22: Εχ 20.11; Ne 9.6:
Ps 146.6 7 εύηγγέλ1σεv ... προφήτας Dn 9.6, 10; Am 3.7; Zch 1.6 9-10 Λάβε ... κοιλία μου
Eze 2.8; 3.1-3 11 Δεi ... πολλοίς Jr 1.10; 25.30; Dn 3.4; 7.14
11.1 έδόι}η ... μέτρησοv Eze 40.3; Zch 2. 1-2
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προσκυνουντας έν αύτφ. 2 κα\. την αύλην τi~ν εξωθεν 2 του
ναου εκβαλε εξωθεν κα\. μη αύτην μετρήσnς, οτι έδόθη το'iς
εθνεσιν, κα\. την πόλιν την άγίαν πατήσουσιν μηνας τεσσερά
κοντα [κα\.] δύο. 3 κα\. δώσω το'iς δυσ\.ν μάρτυσίν μου κα\.
προφητεύσουσιν ήμέρας χιλίας διακοσίας έξήκοντα περιβεβλη

μένοι σάκκους. 4 σbτοί είσιν αί δύο έλα'iαι καl. αί δύο λυχνίαι
αί ένώπιον του κυρίου της γης έστrοτες. 5 κα\. εϊ τις αύτους
θέλει άδικllσαι πυρ έκπορεύεται έκ του στόματος αύτrον και
κατεσθίει τους έχθρους αύτων· καt ει τις θελήσn αύτους

άδικllσαι, οϋτως δε'i αύτον άποκτανθηναι. 6 ο-bτοι Εχουσιν
την έξουσίαν κλείσαι τον ούρανόν, ϊνα μη ύετος βρέχn τaς
ήμέρας της προφητείας αύτων, και έξουσίαν εχουσιν έπί των

ύδάτων στρέφειν αύτa εiς αiμα καl. πατάξαι την γην έν πάσn
πληγf~ όσάκις έaν θελήσωσιν. 7 καl. οταν τελέσωσιν τi~ν
μαρτυρίαν αύτων, το θηρίον το άναβα'iνον έκ της άβύσσου
ποιήσει μετ' αύτων πόλεμον καl. νικήσει αύτους και άποκτενε'i
αύτούς. 8 καl. το πτώμα αύτrον έπl. της πλατείας της πόλεως της
μεγάλης, ilτις καλε'iται πνευματικώς Σόδομα καl. Αtγυπτος, οπου
καl. ό κύριος αύτrον έσταυρώθη. 9 καl. βλέπουσιν έκ τrον λαών
καί φυλών καί γλωσσών καl. έθνrον το πτώμα αύτrον ήμέρας τρε'iς
καl. ημισυ καl. τa πτώματα αύτrον ούκ άφίουσιν τεθηναι είς
μνημα. 10 καί οί κατοικουντες έπl. της γης χαίρουσιν έπ'
αύτοίς καl. εύφραίνονται καί δrορα πέμψουσιν άλλήλοις, Οτι

σbτοι οί δύο προφηται έβασάνισαν τους κατοικουντας έπl. της
γης. 11 και μετa τaς τρε'iς ήμέρας καί ημισυ πνευμα ζωης έκ
του θεου είσllλθεν έν αύτοίς, καl. εστησαν έπl. τους πόδας αύτrον,

2
2 {Α} iίξωθεν 'J)47 Α 205 209 1006 1611 1841 1854 2053 2351 Byz [Ρ
046] it" vg syr" cop"'· bo arrn eth Andrew; Tyconius Jerome Primasius Beatus //
iίσωθεν Ν 2329 syr"h Victorinus-Pettau

2

τiiv πόλιv

...

πατήσουσιv

Ps 79. Ι; Is 63.18; Zch 12.3

ιχχ:

Lk 21.24

μί'Jνας τεσσεράκοντα

κα\δύοRe 12.6: 13.5 4Zch4.3,11-14 5 2Sm22.9;2Kgs l.IO;Ps97.3;Jr5.14 6 οbτοι
... αύτιοv 1 Kgs 17. Ι έξουσίαν ί'χουσιν ... αίμα Εχ 7.17. 19-20 πατάξαι ... πληΎfi 1 Sm 4.8

7 το θηρίον ... άβύσσου Dn 7.3; Re 13.1; 17.8 ποιήσει ... νικήσει αύτούς Dn 7.7. 21;
Re 12.17; 13.7 8 τi;ς πόλεως ... έσταυριόθη Lk 13.34 καλεϊται ... Σόδομα Is 1.10
11 πvεuμα ... αύτιοv Eze 37.5, 10
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1 ι .12-17

κα1 φόβος μέγας έπέπεσεν έπl. το-Uς θεωρουντας αύτούς. 12 καl.
iiκουσαν 3 φωνflς μεγάλης έκ του ούρανου λεγούσης αύτοις,

Άνάβατε ~δε. καl. άνέβησαν εiς τον ούρανον έν τf1 νεφέλn, καl.
έθεώρησαν αύτο-Uς οί έχθροl. αύτών. 13 Καl. έν έκείνn τf1 roρq.
έγένετο σεισμος μέγας καl. το δέκατον της πόλεως Επεσεν καl.
άπεκτάνθησαν έν τφ σεισμφ όνόματα άνθρώπων χιλιάδες έπτa
καl. οί λοιποι εμφοβοι έγένοντο και εδωκαν δόξαν τφ θεφ του
ο\>ρανου.

Ή ούαl. ή δευτέρα άπηλθεν· ίδο-U ή ούαι ή τρίτη Ερχεται

14
'

ταχυ.

The Seventh Trumpet

Καl. ό εβδομος aγγελος έσάλπισεν· καl. έγένοντο φωναl.

15

μεγάλαι έν τφ ούρανiρ λέγοντες,
'Εγένετο ή βασιλεία του κόσμου του κυρίου ήμών
και του χριστου αύτου,
καl. βασιλεύσει είς το-Uς αίώνας τών αiώνων.
16 και οί εϊκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι [οί] ένώπιον του θεου
καθήμενοι έπ1 τους θρόνους αύτών επεσαν έπl. τα πρόσωπα
α\>τών και προσεκύνησαν τφ θεφ 17 λέγοντες,
Εύχαριστουμέν σοι, κύριε ό θεος ό παντοκράτωρ,

ό ων καl. ό -ίiν,
οτι4 εϊληφας τl~ν δύναμίν σου τt,ν μεγάλην
και έβασίλευσας.

'12 {Β} Τ\κ:ουσαν Ν* Α C Ρ 2053 νg syr"•·• 11 Τ\κ:ουσα <,\)47 Ν< 205 209 1006
1611 1841 1854 2351 Byz [046] it"· ,;, syr"mg aπn eιhm" Andrew; Tyconius
Beatus BJ ΒΤΙ // άκ:ούσονται 2329
4 17 {Β} οη Ν 2 Α 205 209 1611 1854 2053 2329 2351 Byz [Ρ 046) it•''""
vg"W.>I syrP•· h cop" eth Andrew; Cypήan Pήmasius // κ:αl οτι <,\) 47 Ν* c 2344 νg"'"
(aπn) ιι eι qui it" vgm... (m») !! κ:αl ό έρχόμενος οτι 051 1006 1841 vg<' (cop"°)
Tyconius (Beatus)
12 άνέβησαν ... ούρανόν 2 Kg< 2.11 13 Eze 38.19-20 15 'Εγένετο ... αίώνων Εχ 15.18;
22.28; Dn 2.44; 7.14; Ob21; Zch 14.9 17 ,-ύριε ... παντοκράτωρ Am3.13 LXX;
4.13 ιχχ: Re 1.8: 4.8: 15.3; 16.7, 14: 19.6, 15; 21.22 ό οον Εχ 3.14: Re 1.4. 8; 4.8; 16.5
Ρ; ΙΟ.16;

Ι 1.ιs-12.ιι
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κα1. τa εθνη ώργίσθησαν,

κα1. -ίlλθεν ή όργή σου
κα1. ό καιρος τ&ν νεκρ&ν κριθftναι
καt δοίJναι τον μισθον τοίς δούλοις σου τοίς προφήταις
καt τοίς άγίοις και τοίς φοβουμένοις το ονομά σου,
τους μικρους καl τους μεγάλους,
καl διαφθείρω τους διαφθείροντας τΤ~ν γfιν.
19 καl Τ~νοίγη ό ναος του θεού ό έν τψ ούρανψ καl όJφθη ή
κιβωτος της διαθήκης αύτού έν τψ ναψ αύτού, κα1. έγένοντο
άστραπαι κα1. φωναl καl βρονταl καl σεισμος κα\ χάλαζα
μεγάλη.
The Woman and

12

ιhe

Dragon

Κα\. σημείον μέγα ώφθη έν τψ ούρανψ, γυνη περιβεβλη

μένη τον Τ\λιον' κα\. ή σελήνη ύποκάτω τ&ν ποδ&ν αύτης καl. έπl.
της κεφαλης αύτης στέφανος άστέρων δώδεκα, 2 καl έν γαστρ\.
εχουσα, καl κράζει ώδίνουσα καl βασανιζομένη τεκείν. 3 καl
ώφθη ί!ι.λλο σημείον έν τψ ούρανψ, καl ίδου δράκων μέγας
πυρρος Εχων κεφαλaς έπτα καl. κέρατα δέκα καl έπl. τaς κεφαλας
αύτού έπτα διαδήματα, 4 καt ή ούρα αύτού σύρει το τρίτον
τ&ν άστέρων τού ούρανού καl. εβαλεν αύτους είς τΤ~ν γfιν. καl ό
δράκων ίίστηκεν ένώπιον της γυναικος της μελλούσης τεκείν, ϊνα
οταν τέκn το τέκνον αύτης καταφάη~. 5 καl ετεκεν υίον ί!ι.ρσεν,
ος μέλλει ποιμαίνειν πάντα τa εθνη έν pάβδφ σιδηρ~. κα\.
ήρπάσθη το τέκνον αύτης προς τον θεον καl προς τον θρόνον
αύτού. 6 κα\. ή γυνη εφυγεν είς τi~ν ερημον, οπου εχει έκεί
τόπον ήτοιμασμένον άπο τού θεοίJ, 'ίνα έκεί τρέφωσιν αύτΤ~ν
ήμέρας χιλίας διακοσίας έξήκοντα.

18 τά i'θνη ώργίσθησαν Ps 2.1; 46.6 τοίς δούλοις .. προφήταις Dn 9.6. JO: Am 3.7: Zch 1.6
.. μεγάλους Ps 115.13: Re 19.5 19 ή ... διαθήιcης αύτοiJ 1Kgs8.1, 6:
2Chr5.7 άστραπαί ... σεισμός Εχ 19.16: Εsι l.ld Lxx; Eze 1.13: Re 8.5: 16.18 χάλαζα
μεγάλη Εχ 9.24: Re 16.21
12.2 κράζει ... τεκεϊν ls 66.7: Mic 4. JO 3 δράκων ... δέκα Dn 7.7 4 σύρει ... γiiν
Dn 8.10 5 ίiτεκεν υίόν ls 7.14: 66.7 μέλλει ... σιδηρίl- Ps 2.9; Re 19.15 6 ήμέρας ...
έξήκοντα Re 1 1.2; 13.5
τοϊς φοβουμένοις
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7 Και έγένετο πόλεμος έν τφ ούρανφ, ό Μιχαi~λ και οί
&γγελοι αύτοί> του πολεμησαι μετα του δράκοντος. και ό δράκων
έπολέμησεν και οί aγγελοι αύτοί>, 8 και ούκ ϊσχυσεν ούδε
τόπος εύρέθη αύτών ετι έν τφ ούρανφ. 9 και έβλήθη ό δράκων
ό μέγας, ό οφις ό άρχαίος, ό καλούμενος Διάβολος κα1. ό
ΣατανΟ:ς, ό πλανών Π,ν οiκουμένην ολην, έβλήθη είς τΤ,ν
γην' καt οί aγγελοι αύτου μετ, αύτοί> έβλήθησαν. 10 και
ilκουσα φωνΤ,ν μεγάλην έν τφ ούρανφ λέγουσαν,
'Άρτι έγένετο ή σωτηρία κα1. ή δύναμις
και ή βασιλεία του θεοί> ήμών
και ή έξουσία τοί> Χριστοί> αύτοί>,
οτι έβλήθη ό κατήγωρ των άδελφών ήμών'
ό κατηγορών αύτο-Uς ένώπιον του θεοί> ήμών ήμέρας
' νυκτος.
'
και

11

12

και αύτοι ένίκησαν αύτον δια το αtμα του άρνίου
και δια τον λόγον της μαρτυρίας αύτών
κα1. ούκ ήγάπησαν τΤ,ν ψυχΤ,ν αύτών aχρι θανάτου.
δια τοί>το εύφραίνεσθε, [οί] ούρανοl
και οί έν αύτοίς σκηνοί>ντες.
ούαl τi~ν γην και τΤ,ν θάλασσαν'
οτι κατέβη ό διάβολος προς ύμΟ:ς
Εχων θυμον μέγαν,
εiδώς οτι όλίγον καιρον εχει.

13 Και οτε ε'iδεν ό δράκων οτι έβλήθη είς τΤ,ν γην, έδίωξεν
Π,ν γυναίκα ilτις ετεκεν τον aρσενα. 14 και έδόθησαν τn
γυναικι αί δύο πτέρυγες του άετου του μεγάλου, 'ίνα πέτηται
είς τi~ν ερημον είς τον τόπον αύτης, οπου τρέφεται έκεί καιρον
και καιρο-Uς και ημισυ καιροί> άπο προσώπου του οφεως.
15 καl εβαλεν ό οφις έκτου στόματος αύτοί> όπίσω της γυναικος
ϋδωρ ώς ποταμόν, 'ίνα αύτΊ,ν ποταμοφόρητον ποιήσn. 16 και
έβοήθησεν η γη τn γυναικι και ΤΊνοιξεν η γη το στόμα αύτης και
κατέπιεν τον ποταμον ον εβαλεν ό δράκων έκ του στόματος
αύτοί>. 17 καl. ώργίσθη ό δράκων έπl. τη γυναικl. και άπηλθεν
7 Μιχαήλ Dn 10.13. 2 l: 12.1: Jd 9 9 ό δράκων .. Σατανδ:ς Re 20.2 έβλήθη ... -yiiν
1, 14.12: Lk 10.18: Jn 12.31 10 ό κατήγωρ ... νυκτός Job 1.9-11: Zch3.I 14 καιρον ...
καιροϋ Dιι 7.25: 12.7
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ποιησαι πόλεμον μετα των λοιπrον του σπέρματος αύτης των

τηρούντων τaς έντολiχ.ς του θεου κα1. έχόντων τi~ν μαρτυρίαν
Ίησου. 18 κα1. έστάθη 1 έπί τi~ν ι'Χ.μμον της θαλάσσης.
The Two Beasts

13

Και εiδον έκ της θαλάσσης θηρίον άναβα'iνον, εχοv

κέρατα δέκα και κεφαλiχ.ς έπτiχ. καί έπί τών κεράτων αύτου

δέκα διαδήματα καί έπ1. τiχ.ς κεφαλiχ.ς αύτου όνόμα[τα] 1 βλα

σφημίας. 2 καί το θηρίον ο εiδον -ίlν ομοιον παρδάλει και οί
πόδες αύτου ώς aρκου και το στόμα αύτου ώς στόμα λέοντος. καί
εδωκεν αύτφ ό δράκων τi~ν δύναμιν αύτου κα1. τον θρόνον αύτου
κα1. έξουσίαν μεγάλην. 3 και μίαν έκ τών κεφαλών αύτου ώς
έσφαγμένην είς θάνατον' και ή πληγη του θανάτου αύτου
έθεραπεύθη. και έθαυμάσθη ολη ή Ύi1 όπίσω του θηρίου
4 καί προσεκύνησαν τφ δράκοντι, οτι εδωκεν τi~ν έξουσίαν
τφ θηρίφ, κα1. προσεκύνησαν τφ θηρίφ λέγοντες, Τίς ομοιος τφ
θηρίφ κα1. τίς δύναται πολεμησαι μετ' αύτο:U;
5 Κα1. έδόθη αύτφ στόμα λαλουν μεγάλα και βλασφημίας
και έδόθη αύτφ έξουσία ποιησαι μijνας τεσσεράκοντα [κα1.]
δύο. 6 κα1. ilνοιξεν το στόμα αύτου είς βλασφημίας προς τον
θεον βλασφημησαι το ονομα αύτου και τi~ν σκηνi~ν αύτου, τους
έν τφ ούρανφ σκηνουντας 2 • 7 και έδόθη αύτφ ποιijσαι πόλε1
18 {Β} κα\ έστάθη 'Ρ 47 Ν Α C D 205 209 1854 2344 2351 it"· "' vg syι"
arm eth Oήgen""•; Victoήnus-Pettau Beatus // κα\ έστάθην 051 1006 1611
1841 2053 2329 Byz [Ρ 046] vg'"" syr"" cop" 00 Andrew BJ
1
1 {C} ονόματα Α 051 205 209 1611 1854 2053 2344 2351 Byz [046] it"
νg syr" Priscillian // ονομα '}) 47 Ν C Ρ 1006 1841 2329 iιi•• νg"'" syr"h cop"·hn arrn
eth Andrew; Primasius Beatus
2 6 {Β} τούς έν τφ ούρανψ σκηνο'Uντας (Ν* σκηνο'Uντες) Α C 051' (1006
omit τψ) 1611 1841 (1854 omit τούς) 2329 2344 2351 Byz [046'] vg"" syι" (syι-Ψ
τίl:ιν ... σκηνούντων) (lrenaeus""') // κα\ τούς έv τψ ούραvφ σκηνο'Uντας (Ν 2 τσ\ί
for τούς and σκηνο'Uντες) Ρ 046* 051 * 205 209 2053 it" vg cop~- 00 elh,,..

17 ποιίiσαι ... Ίησοϋ Dn 7.7. 21; Re 11.7; 13.7
13.1 έκ ... άναβαίνον Dn 7.3 θηρίον ... βλασφημίας Re 17.3, 7-12 2 το θηρίον ...
λέοντος Dn 7.4-6 3 έθαυμάσθη ... θηρίου Re 17.8 5 έδόθη ... βλασφημίας Dn 7.8, 20, 25;
11.36 μί;νας τεσσεράκοντα κα\ δύο Re 11.2; 12.6 7 ποιiiσαι ... αύτούς Dn 7.7, 21: Re Ι Ι.7;
12.17
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13.Η-12

μον μετΟ: των άγίων και νικήσαι αύτούς 3 , και έδόθη αυτφ
έξουσία έπ1. πiiσαν φυλΊ,ν και λαόν και γλώσσαν και εθνος.
8 και προσκυνήσουσιν αύτον πάντες οί κατοικουντες έπι της

yfjς, ot ού γέγραπται το ονομα αύτου έν τφ βιβλίφ τίlς ζωης του
άρνίου του έσφαγμένουa άπό καταβολfjς κόσμου.

9
10

Εϊ τις Εχει ο.Ος άκουσάτω.

εϊ τις είς αίχμαλωσίαν,
είς αίχμαλωσίαν ύπάγει 4 •
εϊ τις έν μαχαίρη άποκτανθηναι
αύτον 5 έν μαχαίρη άποκτανθηναι.
"Ωδέ έστιν ή ύπομονΊ, και ή πίστις των άγίων.

11 Κα1. εiδον aλλο θηρίον άναβα'iνον έκ της yfjς, και εiχεν
12 και τΊ,ν

κέρατα δύο ομοια άρνίφ και έλάλει ώς δράκων.

Irenaeus'" Andrew; Beatus EU LB ΤΟΒ DHH ΒΤΙ //εν τίρ ούρανίρ r>' 7 it•'g eth
Primasius
3
7 {Α} 1'αl έδόθη αύτίρ ποιi]σαι πόλεμον μετa των άγίων 1'αl νιιcijσαι
αύτούς Ν 051 205 209 1006 (1611 1854 πόλεμον ποιi]σαι) 1841 2329 2344
2351 Byz [046] it'"'·''' (νg) syr"h.(h) cop"" eth Beatus // κα\ έδόθη αύτφ έξουσία
ποιi]σαι πόλεμον μετa των άγίων 1'αl νιιcijσαι αύτούς 1859 arrnm" (Quodνultdeus) Priιnasius // οηιίι (by homoίoaι·cton?) 1})47 Α C Ρ 2053 cop" armm"
Irenaeus"' Andrew
"10 {Β} είς αίχμαλωσίαν, είς αίχμαλωσίαν ύπάγει Α νgww.'' // είς αίχμα
λωσίαν άπάγει, είς αίχμαλωσίαν ύπάγει 2351 it'"'· ''' νg'' syr"h. h Irenaeus'";
Beatus // είς α ίχμαλωσίαν, ύπάγει r>' 7 Ν C Ρ 046 051'' 205 209 1006 161 1
1841 (1854 άπάγει) 2053 2329 cop"" Irenaeus'"" Andrew //[χει αίχμαλωσiαν,
ύπάγει 051"' Byz 11 αiχμαλωτίζει, είς αiχμαλωτίαν ύπάγει 104 (cop"') (Primasius)
5
10 {Β} άπο1'τανθηναι αύτόν Α // άποκτενεί 1828 it•'• syr<"' Pacian Beatus // άπο1'τείνει (άπο1'τέννει, άπο1'τένει), δεί αύτόν Ν 046 1006 1611 1841
1854 2344 2351 eth Irenaeus'"" NRSV // άπο1'τενεί, δεί αύτόν C Ρ 051"' 205
209 (2053 άπο1'τενείν) 2329 it" νg (cop"· "") Irenaeus'" Andrew; Primasius //
δεί αύτόν άπο1'τανθηναι (and omit following έν μαχαiρn άπο1'τανθηναι)

051'' Byz
'8 C: GNB NIV"'•

NRSν

REBm' EU LB BJ NBS

ΤΟΒ

DHH // as text:

NRSν""

NBS'"'

8 τψ βιβλί'!' τi\ς ζωίjς Εχ 32.32. 33; Ps 69.28; Dn 12. l; Php 4.3; Re 3.5; 17.8; 20.12, 15;
21.27 τοίι άρνίου τοϋ έσφαγμένυυ Is 53.7; Jn 1.29, 36; Re 5.6, 12 10 εϊ τις είς ...
άποι<τανiJiiναι Jr 15.2: 43.11
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έξουσίαν του πρώτου θηρίου πaσαν ποιεί ένώπιον αύτου, κ:αi
ποιεί τΤ~ν γίΊν κ:αt τους έν αύήΊ κ:ατοικ:ουντας 'ίνα προσκ:υνή

σουσιν το θηρίον το πρ&τον,
θανάτου αύτου.

13

ot

έθεραπεύθη ή πληγi~ του

κ:αi ποιεί σημεία μεγάλα, 'ίνα κ:αi πυρ

ποιn έκ: του ούρανου κ:αταβαίνειν είς την γίΊν ένώπιον των
άνθρώπων, 14 κ:αi πλαν~ τους κ:ατοικ:ουντας έπi της γίΊς διa τα
σημεία α έδόθη αύτφ ποιησαι ένώπιον του θηρίου, λέγων τοίς
κατοικ:ουσιν έπi της γίΊς ποιησαι είκ:όνα τφ θηρίφ, ος εχει την
πληγi~ν της μαχαίρης κα1. Εζησεν. 15 καi έδόθη αύτφ δουναι
πνευμα τn είκ:όνι του θηρίου, 'ίνα κ:α1. λαλήση ή είκ:rον του θηρίου
καt ποιήση [ίνα] οσοι 6 έU.ν μη προσκυνήσωσιν τn είκόνι του
θηρίου άποκτανθ&σιν. 16 κ:αt ποιεί πάντας, τους μικρους καi
τους μεγάλους, καi τους πλουσίους καt τους πτωχούς, καi τους
έλευθέρους καt τους δούλους, 'ίνα δ&σιν αύτοίς χάραγμα έπ1. της
χειpος αύτ&ν της δεξιaς έπt το μέτωπον αύτ(Ον 17 Κ:αt 7 'ίνα μή
τις δύνηται άγοράσαι η πωλησαι εί μη ό εχων το χάραγμα το
ονομα του θηρίου η τον άριθμον του όνόματος αύτου. 18 'Ωδε
ή σοφία έστίν. ό εχων νουν ψηφισάτω τον άριθμον του θηρίου,
άριθμος γrχρ άνθρώπου έστίν, κα1. ό άριθμος αύτου έξακόσιοι

ll

έξήκοντα εξ~.

' 15 {C} ποιήσn 'ίνα οσοι Α Ρ 1006 1841 (2329 ποιήσει) it"' "' νgo 1 ww cορ"
(Hippolytus"'"); (Primasius) (Beatus) // ποιήσn οσοι (Ν 2351 ποιήσει) 205 209
1611 2377 Byz [046] νg" (Irenaeus'"·"=) Hippolytus Andrew // ποιήσn οσοι ...
'ίνα άποκτανι'JιΟσιν 051 1854 // οσοι cop""
'17 {Α} καί ')) 47 Α'ω 051 205 209 1006 1841 1854 2329 2344 2351 2377
Byz [Ρ 046] it•'• νg arm eth Hippolytus 112 Andrew; Beatus 112 // omit Ν* C 1611 il"
νg"'" syr"h. h cop"·"" Irenaeus 1" Hippolytus 112 ; Matemus Primasius Beatus 112
'18 {Α} έξήκοντα [ξ Ι}.Ψ ΝΑ 051 205 209 1006 1611 1841 1854 2053
2329 2351 2377 Byz [Ρ 046] it"' νg syr"''· h cop""" aπn eth Irenaeus Hippolytus
Andrew; Victorinus-Pettau Gregory-Elνira Primasius Beatus // έξήκοντα πέντε
2344 // τεσσεράκοντα εξ it" //δέκα εξ {9) 115 χις') c νg"" mss~'- '01 "'""'"'; Caesarius
13 ποιεί σημεία μεγάλα Μι 24.24; 2 Th 2.9 πuρ .. άvθρώπων 1 Kgs 18.24-39 14 πλανίϊ'
... σημεία Μι 24.24; 2Th 2.9-10; Re 19.20 λέγων .. θηρίφ Οι 13.2-4 15 Οσοι ... άπο
κτανθοχην Dn 3.5-6 17 χάραγμα ... θηρίου Re 14.9. 11: 16.2; 19.20; 20.4
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14.Ι-6

The Song of the 144.000

14

Κα\. εtδον, κα1. ίδου το 1 άρνίον έστος ΕΠt το ορος Σιmν κα\.

μετ' αύτου έκατον τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες εχουσαι το
ονομα αύτου κα1. το ονομα του πατρος αύτοίι γεγραμμένον ΕΠt
τών μετώπων αύτών. 2 κα\. i1κουσα φωνfιν ΕΚ του ούρανου ώς
φωνfιν ύδάτων πολλών κα1. ώς φωνfιν βροντfΊς μεγάλης, κα1. ή
φωνfι 1lν ilκουσα ώς κιθαρφδών κιθαριζόντων Εν τα1:ς κιθάραις
αύτών. 3 κα1. ι;ίδουσιν [ώς] 2 ciJδiiν καινfιν ενώπιον του θρόνου
κα1. Ενώπιον τών τεσσάρων ζφων κα\. τών πρεσβυτέρων, κα\.
ούδε\.ς εδύνατο μαθε\ν τfιν ciJδfιν εί μη αί έκατον τεσσεράκοντα
τέσσαρες χιλιάδες, οί ήγορασμένοι άπο τflς γflς. 4 ο-&τοί είσιν

o'i μετa γυναικών ούκ Εμολύνθησαν, παρθένοι γάρ είσιν, ο-&τοι
οί άκολουθουντες τφ άρνίφ οπου αν ύπάΎfΙ. ο-&τοι ήγοράσθησαν
άπο τών άνθρώπων άπαρχfι τφ θεφ κα\. τφ άρνίφ,
στόματι αύτών ούχ εύρέθη ψείιδος, &μωμοί είσιν.

5

κα1. εν τφ

The Me,sages of the Three Angels

6 Κα\ εiδον &λλον &γγελον 3 πετόμενον Εν μεσουρανήματι,
εχοντα εύαγγέλιον αίώνιον εύαγγελίσαι ΕΠt τους καθημένους
ΕΠt τflς γflς κα1. ΕΠt παν εθνος κα\. φυλi~ν κα1. γλώσσαν και λαόν,

'1

{Α} τό ΝΑ

C 1006 1611 1841 2053 2329 2344 2377 Byz [046] cop""
Methodius // οnιίι 1.)47 Ρ 051 205 209 1854 cop" Andrew
2
3 {C} ώς Α C 051 1006 1841 it'' vg syr"" Andrew; Beatus // οnιίι ςp• Ν 205
209 1611 1854 2053 2329 2344 2377 Byz [Ρ 046] it-'•·' syr" cop" 00 aπn eth
Oήgen Methodius; Jerome Pήmasius Cassiodorus GNB NIV REB EU? LB?
BJ? ΤΟΒ? ΒΤΙ? DHH?
3 6 {Β} &λλον &yyελον ;pωvω Ν 2 Α C Ρ 051 !006 1611 1841 2053 2329
ίι~-,;•· 1 vg syr"h.h cop"" aιm Cyprian Matemus Vaήmadum Pήmasius Cassiodorus
Beatus // i',λθεν (jor εiδον) &λλος &yyελος eth // &yyελον <p•7 Ν* 205 209 1854
Byz [046) cop" Origen Andrew; Victoήnus-Pettau Ambrose REB
(eth)

Oήgen

7

1 έκατον .. χιλιάδες Re 7.4: 14.3 Ι'χουσαι ... αύτ&ν Eze 9.4: Re 3.12: 7.3 2 ώς φωνi]ν
ύδάτων πολλών Eze Ι .24: 43.2: Re !. 15; 19.6 3 ί;ίδουσιν ώς φδήν καινήν Ps33.3; 40.3: 96. Ι;
98.!; 144.9; 149.1: ls 42.10: Re 5.9 έκατον ... χιλιάδεςRe 7.4; 14.l 5 έν ... ψεί>δοςΡs 32.2:

ls 53.9; Zph 3.13
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λέγων έν φωνi\ μεγάλη, Φοβήθητε τον θεον κα1. δότε αύτφ

δόξαν' οτι iιλθεν ή rορα τfις κρίσεως αύτου, και προσκυνήσατε
~φ ~οιήσαντι τον ούρανον κα1. τi~ν γfιν κα1. θάλασσαν κα1. πηγ(ις
υδατων.

8

Κα\ aλλος aγγελος δεύτερος 4 ήκολούθησεν λέγων, 'Έπεσεν

επεσεν Βαβυλών ή μεγάλη η έκ του οϊνου του θυμου τfις
πορνείας αύτfις πεπότικεν πάντα τα εθνη.
9 Κα\ aλλος aγγελος τρίτος ήκολούθησεν αύτο"iς λέγων έν
φωνi\ μεγάλη, Εϊ τις προσκ:υνε"i το θηρίον κα1. τi~ν είκόνα αύτου
κα1. λαμβάνει χάραγμα έπ1. του μετώπου αύτου η έπ1. τi~ν χε"iρα
αύτου, 10 κα1. αύτος πίεται έκ του οϊνου του θυμου του θεου
του κεκερασμένου άκράτου έν τφ ποτηρίφ τfις όργfις αύτου και
βασανισθήσεται έν πυρ1. κα1. θείφ ένώπιον άγγέλων άγίων κα1.
ένώπιον του άρνίου. 11 κα1. ό καπνος του βασανισμου αύτων
είς αί&νας αίώνων άναβαίνει, κα1. ούκ Εχουσιν άνάπαυσιν
ήμέρας κα1. νυκτος οί προσκ:υνουντες το θηρίον κα1. τi~ν είκόνα
αύτου καi εϊ τις λαμβάνει το χάραγμα του όνόματος αύτου.
12 ~Ώδε ή ύπομονi~ τ&ν άγίων έστίν, οί τηρουντες τιΧς έντολλς
του θεου κα1. τiiv πίστιν Ίησου.
13 Καi ilκουσα φωνfις έκ του ούρανου λεγούσης, Γράψον·
Μακάριοι οί νεκρο1. οί έν κ:υρίφ άποθνήσκοντες• άπ' aρτι. b ναί,

4
8 {Β} <ίγyελος δεύτερος Ν 2 (C δεύτερον) Ρ 051 205 209 1611 2053 2344
(it''') syr" w"h· cop"'"" ann Andrew; (Beatus) //δεύτερος &γyελος Α 2329 Byz
[046] Pήmasius Cassiodorus //δεύτερος ςp•7 Ν* 1006 1841 1854 syr" /1
<ίγyελος 61 69 it'" νg eth Victorinus-Pettau

'13 C: REB'"' BJ ΤΟΒ•• BTI"• 11

b

ΝΟ C: REB•• BJ ΤΟΒ'"' ΒΤΙ•'

7 τφ ... ί)άλασσαvΕχ 20.Ι l;Ps 146.6 8 "Έπεσεv ... μεγάληls 21.9;Jr 51.8;Re 18.2 έκ ...
rί)vηJr51.7:Re 17.2: 18.3 9 ΕΪ ... είκόvααύτοuRe 13.12-17; 14.11; 16.2: 19.20 χάραγμα
... αύτου Re 13.17: 14.Ι Ι; 16.2; 19.20; 20.4 10 τφ ... αi>τοu Ps 75.8; ls 51.17, 22;Jr25.ΙS;
Re 15.7: 16. 19 πυρί καί θείφGn 19.24: Ps 11.6; Eze 38.22; 3 Macc 2.5; Re 19.20: 20. 10; 21.8
11 ό ... άvαβαίvει Is34.IO; Re 19.3 οί ... είκόvα αύτοu Re 13.12-17; 14.9; 16.2; 19.20
το χάραγμα ... αύτοu Re 13.17; 14.9: 16.2; 20.4
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14.14-20

λέγει 5 το πνευμα, ϊνα άναπαήσονται έκτων κόπων αύτ&ν' τα γαρ
iiργα αύτών άκολουθει μετ' αύτων.
The Harvest of the Earth

14 Κα1. εiδον, κα1. ίδο\J νεφέλη λευκή, κα1. έπ1. τl~ν νεφέλην
καθήμενον ομοιον υίον άνθρώπου, ίίχων έπ1. τfjς κεφαλftς αύτου
στέφανον χρυσουν κα1. έν τn χειρ1. αύτου δρέπανον όξύ. 15 καl.
&λλος ο:rιελος έξftλθεν έκτου ναου κράζων έν φωνn μεγάλη τφ
καθημένφ έπ1. τftς νεφέλης, Πέμψον το δρέπανόν σου κα1.

θέρισον, οτι Ίlλθεν ή ωρα θερίσαι, οτι έξηράνθη ό θερισμος
της γης. 16 καl. ίίβαλεν ό καθήμενος έπ1. της νεφέλης το
δρέπανον αύτου έπ1. τl~ν γην κα1. έθερίσθη ή γη.

17 Κα1. aλλος aγγελος έξηλθεν έκτου ναου του έν τφ ούρανφ
ίίχων κα1. αύτος δρέπανον όξύ. 18 Κα\. aλλος aγγελος [έξftλ
θεν] έκτου θυσιαστηρίου [ό] 6 ίίχων έξουσίαν έπ\. του πυρός, καt
έφώνησεν φωνn μεγάλη τφ ίίχοντι το δρέπανον το όξ\J λέγων,
Πέμψον σου το δρέπανον το όξ\J κα1. τρύγησον το\Jς βότρυας της
αμπέλου της γης, οτι ilκμασαν αί σταφυλα1. αύτης. 19 καt
iiβαλεν ό aγγελος το δρέπανον αύτοίι είς τl~ν γην κα1. έτρύγησεν
τl~ν aμπελον τfjς γης κα1. iiβαλεν εiς τl~ν ληνον του θυμου του
θεου τον μέγαν. 20 κα1. έπατήθη ή ληνος ίίξωθεν της πόλεως
και έξftλθεν αlμα έκτης ληνοί> aχρι τών χαλινών των ϊππων άπο
σταδίων χιλίων έξακοσίων.

{Α} vαί, λέγει Ν 2 Α C Ρ 051 209 1006 1611 1854 2344 it""';'J vg syf""·h
Andrew; Augustine Speculum Primasius Beatus // λέγει vαί 2329 Byz
[046) // κα! λέγει 205 2053 //λέγει 'J.)' 7 Κ* cop"" (aπn) (eth) Varimadum
"18 {C} aγγελος έξilλθεv έκτου θυσιαστηρίου ο C 2329 it• vg<1 aπn (eth)
Beatus // aγγελος έξηλθεv έκ του θυσιαστηρίου Ν (051 1854 έξηλθεv after
θυσιαστηρίου) 205 209 1006 Byz [Ρ 046] cop"·"" Andrew // aγγελος έκτου
θυσιαστηρίου ό Α it" "' vgww,<Ι // aγγελος έκ του θυσιαστηρίου 'Ρ' 7 1611
2053 // aγγελος Prirnasius

; 13

cop~

13 άναπαήσονται ... κόπων αύτών He 4.10 14 έπί ... άνθρό>που Dn 7. 13 15, 18 Πέμψον
... ΎftςJI 3.13; Μι 13.39-40 18see1·s 15 19 τi~ν ληνον ... μiγαν Re 19.15 20 έπατήθη ή
ληνός ls 63.3; Lm 1.15; Re 19.15
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The Angels with the Last Plagues

15

Καl. εlδον aλλο σημεiον έν τφ ούρανiρ μέγα καl. θαυμα

στόν' άγγέλους έπτα rχοντας πληγας έπτα τας έσχάτας, οτι έν
αύταις έτελέσθη ό θυμος του θεοί>.

2 Κα1. εlδον ώς θάλασσαν ύαλίνην μεμιγμένην πυρl. κα\. το-Uς
νικώντας έκ του θηρίου κα1. έκ της εiκόνος αύτοί> και έκ του
άριθμοί> του όνόματος αύτοί> έστ&τας έπl. τ!~ν θάλασσαν τ!~ν
ύαλίνην rχοντας κιθάρας του θεοί>. 3 κα\. ~δουσιν τ!~ν φδην
Μωϋσέως τοί> δούλου τοί> θεοί> κ:α\. τ!~ν φδην τοί> άρνίου
λέγοντες,
Μεγάλα κα\. θαυμαστα τα rργα σου,
κύριε ό θεος ό παντοκράτωρ·
δίκαιαι και άληθινα\. αί όδοί σου,
ό βασιλε-Uς τ&ν έθν&ν 1•
4
τίς ού μη φοβηθf~, κύριε,
και δοξάσει το ονομά σου;
υ

ι

υ

οτι μονος οσιος,

οτι πάντα τα rθνη 1lξουσιν
κα\. προσκυνήσουσιν ένώπιόν σου,
οτι τα δικαιώματά σου έφανερώθησαν.

5 Και μετα ταί>τα ε'tδον, και ήνοίγη ό ναος της σκηνfις του
μαρτυρίου έν τφ ούρανφ, 6 καl. έξηλθον οί έπτα aγγελοι [οί]
rχοντες τας έπτα πληγας έκ του ναοί> ένδεδυμένοι λίνον 2
1 3 {Β} έθνwν Κ 1 Α 051 205 209 1854 2053 2062 2329 Byz [Ρ 046) itg;8
syr"m' cop00 Andrew; Ambrose Beatus //πάντων τwν έί!νοον ith arm eth Ρήma
sίus // αίώνων (see 1Tm 1.17) 1})47 Κ* 2 C 1006 1611 1841 it~ vg syrP'-'
cop"'m".('""'"Ι NIV REB // άγίων 2049
2 6 {Β} λίνον 051 205 209 1006 1611 2329 Byz [Ρ] νg'' syrPh h Andrew;
Beatus // λιvουν ςp47 046 it••· ,;,_ '"> vgm' Origen';d; (Pήmasius) // λινους [ sίc} after

Ι πληγάς έπτά

Lv 26.21; Re 15.6

3 τήν ψδήν Μωϋσέως Εχ 15.Ι Μεγάλα ... eργα σσυ

Εχ 15.11; Ps 92.5; 111.2; 139.14 κύριε ... παντυκράτωρ Am 3.13 ιχχ; 4.13 ιχχ; Re 1.8; 4.8;
11.17; 16.7, 14; 19.6, 15; 21.22 δίκαιαι ... σου Dι 32.4; Ps 145.17 ό βασιλεuς τiί:ιν έθνiί:ιν
Jr 10.10 Theαlotion; Tob 13.7. 11; En 9.4; 25.5; 27.3 4 τίς ... ονομάσου Jr 10.6-7 πάντα···
σου Ps 86.9; Mal 1.11 5 τiiς ... μαρτυρίου Εχ 38.21; 40.34 6 έπτά πληγάς Lv 26.21;

Re 15.Ι

.
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15.7-16.5

καθαρον λαμπρον κα1. περιεζωσμένοι περ1. τα στήθη ζώνας
χρυσaς. 7 και εν έκ τ&ν τεσσάρων ζψων εδωκεν τοίς έπτa

άγyέλοις έπτa φιάλας χρυσaς γεμούσας του θυμου του θεου του
ζώντος είς τους αί&νας τ&ν αίώνων. 8 καl. έγεμίσθη ό ναος
καπνου έκ της δόξης του θεου κα1. έκ της δυνάμεως αύτου, καl.
ούδεl.ς έδύνατο είσελθείν είς τον ναον aχρι τελεσθ&σιν αί έπτa
πληγαt των έπτa άγyέλων.
The Bowls of God's Wrath

16

Καl. ilκουσα μεγάλης φωνης έκ του ναου λεγούσης τοίς

έπτa άγyέλοις, Ύ πάγετε καt έκχέετε τaς έπτa φιάλας του θυμου
του θεου είς τf~ν γην.
2 Κα1. άπηλθεν ό πρώτος καt έξέχεεν τf~ν φιάλην αύτου είς
τΤ~ν γην, καt έγένετο ίίλκος κακον καt πονηρον έπl. τους άν
θρώπους τους εχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσ
κυνουντας ή1 εiκόνι αύτου.
3 Καl. ό δεύτερος έξέχεεν τΤ~ν φιάλην αύτου είς τΤ~ν θάλασ

σαν, καl. έγένετο αlμα ώς νεκρου, καt πaσα ψυχf~ ζωfjς άπέθανεν
τa έν ή1 θαλάσση.
4 Καl. ό τρίτος έξέχεεν τf~ν φιάλην αύτου είς τους ποταμους

και τaς πηγaς τ&ν ύδάτων, καt έγένετο 1 αtμα. 5 καt ilκουσα
του άγyέλου τ&ν ύδάτων λέγοντας,

Δίκαιος εl, ό rον καl. ό ~ν, ό οσιος,
οτι ταυτα eκρινας,
καθαρούς and before λαμπρούς Κ anη

(Cassiodorus) //λίθον (see Eze 28.13)
C 2053 2062 vgww " syr'""' // omίt eth
' 4 {Β} έγένετο Κ C 051 205 209 Byz [Ρ 046] it" vg anη Andrew; Beatus //
έγένοντο 'J)" Α 1006 1611 1841 1854 2053 (2062 έγένεντο [sic]) 2329 it•'•·h
νg'"' syiΦ·h cop"'"" ethm" Primasius NRSV? LB? ΤΟΒ ΒΤΙ? DHH?

Α

7έπτaφιάλας

...

θεοi"ιΡs75.8;Ιs51.17,22;Jr25.15;Re14.10;16.19

8

έγεμίσθη

...

θεου

Εχ 40.34; 1 Kgs 8.10-11: 2 Chr 5.13-14; Is 6.4: Eze 44.4

16.1 φωνijς ... ναουls 66.6; Re 16.17 έκχέετε ... γijν Ps 69.24; Jr 10.25; Eze 22.31: Zph 3.8
2 έ:γένετο ... άνθρώπους Εχ 9.10; Dι 28.35 τό ... θηρίου Re 13.17; 14.9. 11; 19.20; 20.4 τούς
προσκυνοi"ιντας ... αύτοϋ Re 13.12-17; 14.9, 11; 19.20 3 έγένετο ... θαλάσσn Eze7.17-21
4 το\,ς ... αίμαΕχ 7.19-24:Ps78.44 5ΔίκαιοςεiΡs119.137; 145.17;Dι32.4 όώνΕχ3.14;
Re 1.4. 8: 4.8; 11.17
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οτι αtμα άγίων κα1. προφητών έξέχεαν
κα1. αtμα αύτο\ς [δ]έδωκας πιε'iν,
aξιοί είσιν.
κα1. Τ)κουσα του θυσιαστηρίου λέγοντος,
Ναl. κύριε ό θεος ό παντοκράτωρ,
άληθινα1. και δίκαιαι αί κρίσεις σου.
8 Και ό τέταρτος έξέχεεν τΤ,ν φιάλην αύτου έπι τον Ίlλιον, και

έδόθη αύτφ καυματίσαι τους άνθρώπους έν πυρί. 9 κα1. έκαυ
ματίσθησαν οί aνθρωποι καυμα μέγα και έβλασφήμησαν το
ονομα του θεου του εχοντος τΤ,ν έξουσίαν έπl τΟ:ς πληγaς ταύτας
και ού μετενόησαν δουναι αύτφ δόξαν.
10 Και ό πέμπτος έξέχεεν τi~ν φιάλην αύτου έπι τον θρόνον
του θηρίου, καt έγένετο ή βασιλεία αύτου έσκοτωμένη, και
έμασώντο τΟ:ς γλώσσας αύτών έκτου πόνου, 11 και έβλασφή
μησαν τον θεον του ούρανου έκ τών πόνων αύτών και έκ των
έλκών αύτών και ού μετενόησαν έκ των εργων αύτών.
12 Κα1. ό ίfκτος έξέχεεν τΤ,ν φιάλην αύτου έπι τον ποταμον τον
μέγαν τον Εύφράτην, κα1. έξηράνθη το ϋδωρ αύτου, 'ίνα έτοιμα
σθft ή όδος τών βασιλέων τών άπο άνατολης ήλίου. 13 Καt

εtδον έκ του στόματος του δράκοντος κα1. έκ του στόματος του
θηρίου καl. έκτου στόματος του ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία

άκάθαρτα ώς βάτραχοι· 14 είσ1.ν γaρ πνεύματα δαιμονίων
ποιουντα σημε'iα, α έκπορεύεται έπl. τους βασιλε'iς τfjς οίκου
μένης ολης συναγαγε'iν αύτους είς τον πόλεμον της ήμέρας τfjς
μεγάλης του θεου του παντοκράτορος. 15 Ίδου ερχομαι ώς
κλέπτης. μακάριος ό γρηγορών κα1. τηρών τα ίμάτια αύτου, ϊνα
μη γυμνος περιπατft κα1. βλέπωσιν τΤ,ν άσχημοσύνην αύτου.
16 κα1. συνήγαγεν αύτους είς τον τόπον τον καλούμενον Έβραϊ
στ1. Άρμαγεδών.
6 αίμα ... έξέχεαν Ps 79.3 αίμα αύτοiς δέδωκας πιεiν Is 49.26 7 κύριε ... παντοκράτωρ
Am3.13 ιχχ; 4.13 ιχχ: Re 1.8; 4.8; 11.17; 15.3: 16.14: 19.6, 15; 21.22 άληθιναί ... όου
Ps 19.9: 119; 137: Re 19.2 9 έβλασφήμησαν ... δόξαν Re9.20-21: 16.11, 21 10 ή ...
έσιωτωμένη Εχ ΙΟ.21; Is8.22 11Re9.20-21;16.9, 21 12 έξηράνθη ... αύτοu Is ΙΙ.15;
44.27: Jr 50.38: 51.36 14 το\Jς ... πόλεμον Re 19.19 του θεου του παντοκράτορος Am 3.13
ιχχ: 4.13 ιχχ: Re 1.8; 4.8; 11.17; 15.3: 16.7; 19.6, 15: 21.22
15 ίiρχομαι ώς κλέπτης
Mt24.43-44: Lk 12.39-40; 1Th5.2. 4; 2Ρe3.ΙΟ; Re3.3 16 τον τόπον ... Άρμαγεδώ1ι
Jdg 5. 19; 2 Kgs 9.27: 23.29; Zch 12.11
'
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16.17-]7.4

17 Κα\. ό εβδομος έξέχεεν τ!~ν φιάλην αύτου έπ\. τον άέρα, κα\.
έξfΊλθεν φωνΤ, μεγάλη έκ του ναου άπο του θρόνου 2 λέγουσα,
Γέγονεν. 18 κα\. έγένοντο άστραπα"ί κα\. φωνα\. κα\. βροντα\. καl
σεισμος έγένετο μέγας, οiος ούκ έγένετο άφ' of> aνθρωπος
έγένετο έπl τfΊς γfΊς τηλικουτος σεισμος οϋτως μέγας. 19 καl
έγένετο ή πόλις ή μεγάλη είς τρία μέρη καl αί πόλεις τ&ν έθν&ν
επεσαν. κα\. Βαβυλών ή μεγάλη έμνήσθη ένώπιον του θεου
δουναι αύήl το ποτήριον του οϊνου του θυμου τfΊς όργfΊς αύτου.
20 κα1. πCισα νfΊσος εφυγεν κα\. ορη ούχ εύρέθησαν. 21 κα1.
χάλαζα μεγάλη ώς ταλαντιαία καταβαίνει έκτου ούρανου έπ\.
τους άνθρώπους, καt έβλασφήμησαν οί aνθρωποι τον θεον έκ
τfΊς πληγfΊς τfΊς χαλάζης, οτι μεγάλη έστlν ή πληγΤ, αύτfΊς
σφόδρα.
The Great Harlot and the Beast

17

Κα\. ηλθεν εtς έκ τ&ν έπτa άγγέλων τ&ν έχόντων τaς έπτa

φιάλας κα\. έλάλησεν μετ' έμου λέγων, Δευρο, δείξω σοι το
κρίμα τfΊς πόρνης τfΊς μεγάλης τfΊς καθημένης έπl ύδάτων

πολλ&ν, 2 μεθ' ftς έπόρνευσαν οί βασιλεi:ς τfΊς γfΊς κα\. έμεθύ
σθησαν οί κατοικουντες τΤ,ν γfΊν έκτου οϊνου τfΊς πορνείας αύτfΊς

3 καl άπήνεγκέν με είς Ερημον έν πνεύματι. καl εtδον γυναi:κα
καθημένην έπl θηρίον κόκκινον, γέμον[τα] όνόματα βλασφη

μίας, εχων κεφαλaς έπτa καt κέρατα δέκα. 4 καt ή γυνΤ, ην

'17 {Α} ναου άπο του θρόνου 1)47 Α (1006 άπο του ναου έκ) 1611 1841
2053 2062 (2329 έκτου ναου after θρόνου) it"' νg syfl"'·h cop~ "''m" (aπn) (eth)
Primasius Beatus // ούρανου (051 * άπο του ούρανου) it''' // ούρανου άπο του
θρόνου 1854 2344';d Andrew // ναου του ούρανου άπο του θρόνου (051' άπο
του ναου) 205 209 Byz [046] // ναου του θεου Ν // ναου του ούρανου άπο του
θρόνου του θεου 2027 // partant du temple BJ
... έγένετο μέγας Εχ 19. 16-19; Εsι 1.1 d
19 το ποτήριον ... όργfις αύτοu Ps 75.8:
Is51.17. 22: Jr25.15; Re 14.lO; 15.7 20 Re6.14: 20.11 21 χάλαζα μεyάλη Εχ9.24;
Re 11.19 έβλασφήμησαν ... πληγfις Re 16.9, 11
17.1 τijς καθημένης ... πολλών Jr51.13; Re 17.15 2 έμεθύσθησαν ... αύτijς ls23.17;
Jr51.7; Re 14.8: 18.3 3 γέμοντα ... δέκα Re 13.1; 17.7-12
17

έξfιλθεν

...

ναοu

Is 66.6: Re 16. Ι

18

έγένοντο

ι.χχ; Re4.5; 8.5; 11.19 ο\ος ... μέγας Dn 12.1

17.5-12
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περιβεβλημένη πορφυρουν και κόκκινον κα1. κεχρυσωμένη
χρυσίφ καl. λίθφ τιμίφ και μαργαρίταις, εχουσα ποτήριον

χρυσουν έν ή1 χειρl. αύτης γέμον βδελυγμάτων καl. τα άκάθαρτα
της πορνείας αύτης 1 5 καl. έπι το μέτωπον αύτης ονομα γε
γραμμένον," μυστήριον,b Βαβυλών ή μεγάλη, ή μήτηρ των

πορν&ν κα1. τ&ν βδελυγμάτων της γης. 6 καl. εiδον τi~ν γυναtκα
μεθύουσαν έκ του α"ίματος τ&ν άγίων και έκ του α'ίματος τ&ν
μαρτύρων Ίησου.

Και έθαύμασα ίδών αύτΤ~ν θαυμα μέγα. 7 κα1. εlπέν μοι ό
&γγελος, Δια τί έθαύμασας; έγώ έρ& σοι το μυστήριον της
γυναικος καl. του θηρίου του βαστάζοντος αύτi~ν του ίίχοντος

τας έπτα κεφαλας καl. τα δέκα κέρατα. 8 το θηρίον ο εiδες 1lν
κα1. ούκ εστιν κα1. μέλλει άναβαίνειν έκ της άβύσσου καt είς
άπώλειαν ύπάγει 2 , κα1. θαυμασθήσονται οί κατοικουντες έπl. της

γης, ών ού γέγραπται το ονομα έπ1. το βιβλίον της ζωης άπο
καταβολης κόσμου, βλεπόντων το θηρίον οτι tiν καt ούκ εστιν
καt παρέσται 9 ώδε ό νους ό εχων σοφίαν. αί έπτα κεφαλαl
έπτα ορη είσίν, οπου ή γυν1, κάθηται έπ' αύτ&ν. καl. βασιλεtς

έπτά είσιν· 10 οί πέντε επεσαν, ό εiς εστιν, ό &λλος οϋπω
1~λθεν, κα1. οταν ελθη όλίγον αύτον δε'i με'iναι. 11 καl το
θηρίον ο 1~ν κα1. ούκ ίίστιν καl αύτος ογδοός έστιν καl έκτων έπτά
έστιν, κα1. είς άπώλειαν ύπάγει. 12 κα1. τα δέκα κέρατα α ε'iδες

' 4 { Β} πορνείας αύτfις Α 051 205 209 1006 1841 2344 it" νg syr"" (aπn)
eth Andrew; Beatus //πορνείας της γί\ς 1611 (1854 πονηρίας for πορνείας)
2030 2053 2062 2329 Βγz [046] Hippolytus; (Cyprian) (Quodνultdeus)
(Primasius) //πορνείας αύτfις καί της γί\ς Ν syr"w"h' (cop"·"") // γί\ς it'''
2 8 {Β} ύπάγει (see 17 .11) Α 1611 2053 2062 syr"" cop'" 1""J eth Irenaeus"'
Hippolytus Andrew; Primasius // ύπάγειν Ν 051 205 209 1006 1841 1854
2030 2329 2344''" Βγz [Ρ 046] it"·''' νg syr" arm Hippolyιusm"; Quodνultdeus
Beatus
'5 ΝΟ C: GNB REB ΒΤΙ DHH // Colon: AD ΝΙν EU 11 "Μυστήριον: TR ΝΙν
4 κεχρυσωμένη ... μαργαρίταις Eze 28.13: Re 18.16 i'χουσα ... χεφί αύτης Jr5I.7
6 Re 18.24: 19.2 8 tό θηρίον ... άβύσσου Dn 7.3; Re 11.7: 13. Ι τό βιβλίον της ζιαίjς
Εχ 32.32, 33: Ps 69.28: Dn 12. Ι: Php 4.3: Re 3.5: 13.8: 20. 12. 15: 21 .27 12 τiχ δέκα κέρατα
... είσιν Dn 7.24
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17.1.1-18.2

δέκα βασιλε'iς είσιν, ο'ίτινες βασιλείαν οϋπω ελαβον, άλλ'
έξουσίαν ώς βασιλε'iς μίαν iόραν λαμβάνουσιν μετα του θη

ρίου. 13 ο{Jτοι μίαν γvώμην εχουσιν και τΤ~ν δύναμιν και
έξουσίαν αύτ&ν τφ θηρίφ διδόασιν. 14 σi>τοι μετα του άρνίου
πολεμήσουσιν και το άρνίον νικήσει αύτούς, οτι κύριος κυρίων
έστιν και βασιλεi>ς βασιλέων και οί μετ, αύτου κλητοι και
έκλεκτοι και πιστοί.

15 Και λέγει μοι, τα ϋδατα

aεlδες o{J ή πόρνη κάθηται, λαοι

καl. οχλοι είσιν και εθνη και γλ&σσαι.

16 και τα δέκα κέρατα
α εlδες και το θηρίον ο{Jτοι μισήσουσιν τi,ν πόρνην καl
ήρημωμένην ποιήσουσιν αύτΤ~ν και γυμνΤ~ν καl τας σάρκας
αύτης φάγονται καl αύτi,ν κατακαύσουσιν έν πυρί. 17 ό γαρ
θεος εδωκεν είς τας καρδίας αύτ&ν ποιησαι τΤ~ν γvώμην αύτου
και ποιησαι μίαν γvώμην και δουναι τΤ~ν βασιλείαν αύτών τφ
θηρίφ aχρι τελεσθήσονται οί λόγοι του θεου. 18 και ή γυνη Ίlν
εlδες εστιν ή πόλις ή μεγάλη ή εχουσα βασιλείαν έπl των
βασιλέων της γΤjς.
The Fall of Babylon

18

Μετa ταυτα εlδον aλλον aγγελον καταβαίνοντα έκ του

ούρανου εχοντα έξουσίαν μεγάλην, και ή γη έφωτίσθη έκτης

δόξης αύτου.

2 καl eκραξεν έν ίσχυρ~ φωνn λέγων'

'Έπεσεν eπεσεν Βαβυλών ή μεγάλη,
καl. έγένετο κατοικητήριον δαιμονίων
και φυλακΤ~ παντος πνεύματος άκαθάρτου
καl. φυλακΤ~ παντος όρνέου άκαθάρτου
[καl φυλακΤ~ παντος θηρίου άκαθάρτου] 1 και μεμι'
σημενου,
1

2 {C}

κα! φυλα,d~ παντός θηρίου άκαθάρτου (Α, but οιιιίt κα! φυλακ-ή

παντός όρνέου άκαθάρτου)

(Primasius) // oιnir

Κ

2329 itc·~ syr" (cop") (aπn) eth (Hippolytus)
C';d 051 1006 J 841 2030 2053 2062 Byz [(Ρ honιoio-

14 κύριος ... βασιλέων Dι ΙΟ.7; Dn 2.47: 2 Macc 13.4: 3 Macc 5.35; En 9.4; 1 Tm 6.15:
Re 19.16 16 α1'τήν κατακαύσουσιν έν πυρί Lν 21.9: Re 18.8
18.2 'Έπεσεν ... μεγάλη ls 21. 9: Jr 51.8; Re 14.8 έγένετο ... μεμ ισημέvου Is 13.21; 34.11;
Jr 50.39; Bar 4.35
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οτι έκ του οϊνου του θυμοί) της πορνείας 2 αύτης
πέπωκαν 3 πάντα τa (θνη
κα1. οί βασιλείς τf~ς γf~ς μετ' αύτΤΊς έπόρνευσαν

3

4

5
6

κα1. οί Εμποροι της γf~ς έκ της δυνάμεως του στρήνους
αύτf~ς έπλούτησαν.
Κα1. ilκουσα &λλην φωνην έκτου ούρανου λέγουσαν,
Έξέλθατε ό λαός μου έξ αύτης
'ίνα μη συγκοινωνήσητε ταίς άμαρτίαις αύτης,
κα1. έκ των πληγrον αύτης
'ίνα μη λάβητε,
οτι έκολλήθησαν αύτf~ς αί άμαρτίαι &χρι του ούρανου
κα1. έμνημόνευσεν ό θεος τa άδικήματα αύτης.
άπόδοτε αύτft ώς κα1. αύτf~ άπέδωκεν
κα1. διπλώσατε τa διπλa κατa τa (ργα αύτης,

έν τφ ποτηρίφ φ έκέρασεν κεράσατε αύτft διπλοίJν,

7

οσα έδόξασεν αύτην κα1. έστρηνίασεν,
τοσοίJτον δότε αύτft βασανισμον κ:αt πένθος.
οτι έv τft καρδίι;ι αύτf~ς λέγει οτι

teleιιton)

046] it" vg cop"° eιhm" Andrew; Beatus GNB NIV REB EU BJ ΤΟΒ
// οnιίι ιhis phωse αιιd preceding καί φυλακi\ παvτος όρvέου άκαθάρτου
syr<"' Hippolytus'"" // omit thίs phrase and preceding κα1 φυλακi\ παvτος πνεύ
ματος άκαtJάρτου 205 209 1611 1854 // omit α/Ι phι-ases begίnιιing καί
ΒΤΙ

φυλακή Priscillian
2
3 { Β} του οϊvου του θυμου της πορνείας Κ 1006 1841 2030 2329 2344"'
Byz [046] νg<' syr' cop"· """"' 11 του tJυμου του οϊνου της πορνείας Ρ 051 205
209 it••• copboP' aπη eιhm" Hippolytus Andrew //του tJυμου της πορνείας Α (C
της πορνείας του tJυμου) 1611 2053 2062 it"" νgww.<t cop 00m" (eth) Priscillian//

του οϊνου της πορνείας 1854 syr<'' Primasius Beatus BJ DHH
'3 {D} πέπωκαν (or πεπώκασιν) (Ρ 051πέπωκεν)1006' 2329 it"·•·• νg sy!:
aπη (Andrew); Priscillian Beatus // πεπότικεν 2042 ΤΟΒ? ΒΤΙ // πεπτώχ:ασιν
(or πέπτωκαν) Κ Α C 205 209 1006* 1611 1841 (1854 2053 2062 πέπτωκεν)
2030 Byz (046] eth Hippolytus // πέπτωκεν είς syr"m' Hippolytus""' // om4
πέπωκαν πάντα τα Είι~νη Primasius

3 τοϋ οi'νου , . , i'θνη Is 23. 17; Jr 51.7; Re 14.8; 17.2 4 Έξέλθατε ... μου Is 48.20; 52.Llt
Jr 50.8; 51 .6. 9. 45; 2 Cor 6.17 5 έκολλήθησαν ... ούρανοu Gn 18.20-21; Jr 51 .9 6 άπόδοα
... άπέδωκεν Ps 137.8; Jr 50.29; 2 Th 1.6 7-8 έν τfι καρδί'?' ... πληγα\ αύτijς Js 47.7-9 il
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Κάθημαι βασίλισσα
κα1. χήρα ουκ είμ1.
κα1. πένθος ού μη "ϊδω.

8

διa τουτο έν μι(f ήμέρςι ΤΊξουσιν αί πληγα1. αύτης,
θάνατος κα1. πένθος κα1. λιμός,
κα1. έν πυρl κατακαυθήσεται,
οτι ίσχυρος κύριος ό θεος ό κρίνας αύτήν.

9 Κα1. κλαύσουσιν κα1. κόψονται έπ' αύτi~ν οί βασιλε'iς τflς
γflς οί μετ' αυτης πορνεύσαντες κα1. στρηνιάσαντες, οταν
βλέπωσιν τον καπνον τflς πυρώσεως αύτflς, 10 άπο μακρόθεν
έστηκότες διa τον φόβον του βασανισμου αύτης λέγοντες,
Ούα1. ούαί, ή πόλις ή μεγάλη,
Βαβυλών ή πόλις ή ίσχυρά,
οτι μι[f rορςι i~λθεν ή κρίσις σου.

11 Κα1. οί Εμποροι της γflς κλαίουσιν κα1. πενθουσιν έπ'
αύτήν, οτι τον γόμον αύτ&ν ούδε1.ς άγοράζει ούκέτι 12 γόμον
χρυσου κα1. άργύρου κα1. λίθου τιμίου κα1. μαργαριτ&ν καl.
βυσσίνου καl πορφύρας κα1. σιρικου και κοκκίνου, και παν
ξύλον θύϊνον και παν σκευος έλεφάντινον και παν σκευος έκ
ξύλου 4 τιμιωτάτου και χαλκου και σιδήρου και μαρμάρου,
13 και κιννάμωμον και &μωμον καl θυμιάματα καl μύρον κα1.

λίβανον και οίνον και ελαιον κα1. σεμίδαλιν καl σ'iτον καl κτήνη
και πρόβατα, καt ϊππων και pεδ&ν και σωμάτων, καl. ψυχaς
άνθρώπων.
14 κα1. ή οπώρα σου της έπιθυμίας τflς ψυχflς
άπflλθεν άπο σου,
και πάντα τa λιπαρa και τα λαμπρa
άπώλετο άπο σου
και ούκέτι ού μη αύτα εύρήσουσιν.

' 12 { Α} ξύλου Ν C 051 205 209 ! 611 1854 2030 (2053 2062 omit έκ:)
2329 Β_νz [Ρ 046] it''' syrr"· h cop"·<" ann (eιhm") Hippolyιus Andrew; Primasius
Beatus //λίθου Α 1006 1841 it" vg (eth)
0

'

8 έν πυρί καταιcαυθήσεται Lv2l.9; Re 17.16 ίσχυρος ... αύτήν Jr50.34 9 Eze26.16;
27.30-35
10 ή πόλ1ς ή μεγάλη
ίσχυρά Eze 26.17; Dn 4.30
11 Eze 27.36
12-13 Eze 27.12. 13. 22
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844

οί εμποροι τούτων οί πλουτήσαντες άπ, αύτης άπο μακρόθεν

στήσονται δια τον φόβον του βασανισμου αύτης κλαίοντες καl
πενθουντες 16 λέγοντες,
Ούαl ούαί, ή πόλις ή μεγάλη,
ή περιβεβλημένη βύσσινον
και πορφυρουν καl. κόκκινον
καl κεχρυσωμένη [έν] χρυσίφ
και λίθφ τιμίφ καl. μαργαρίη1,
17 οτι μιq: rορι:ι- ήρημώθη ό τοσουτος πλουτος.
Καl π&.ς κυβερνήτης καl π&.ς ό έπl τόπον πλέων 5 καl. ναυται
καl οσοι τi~ν θάλασσαν έργάζονται, άπο μακρόθεν εστησαν
18 και εκραζον βλέποντες τον καπνον της πυρώσεως αύτijς
λέγοντες, Τίς όμοία ή1 πόλει ή1 μεγάλη; 19 και εβαλον χουν
έπl τας κεφαλας αύτ&ν καl. εκραζον κλαίοντες και πενθουντες
λέγοντες,
Ούαl. ούαί, ή πόλις ή μεγάλη,

fl

έν
έπλούτησαν πάντες οί εχοντες τα πλο'iα
έν τn θαλάσσn έκ Πiς τιμιότητος αύτης,
οτι μψ rορι:ι- ήρημώθη.
Εύφραίνου έπ' αύήl, ούρανε
καl οί &γιοι καl οί άπόστολοι καl οί προφfΊται,
οτι εκρινεν ό θεος το κρίμα ύμ&ν έξ αύτijς.

20

21 Καl ηρεν ε'iς aγγελος ίσχυρος λίθον ώς μύλινον μέγαν και
εβαλεν είς τl~ν θάλασσαν λέγων'
Οϋτως όρμήματι βληθήσεται
Βαβυλών ή μεγάλη πόλις

καl ού μη εύρεθil ετι.
5

17 {Β} ό έπί τόπον πλέων Α C 1006 (1611 οιnίι ό) 1841 1854 2030 Byz it"
arm // ό έπί τον τόπον πλέων Ν 046 0229 2329 it"' νgm' // ό έπt πόντον

νgww."

πλέων 2254 νg<' cop"" Caesarius Primasius // ό έπl τον ποταμον πλέων 2053
2062 (cop"') 11 έπί τrον πλοίων πλέων Ρ 051 205 209 (Hippolytus) Andrew;
Beatus

15 Eze 27.36 16 ιcεχρυσωμένη
μαργαρίτη Eze 28.13; Re 17.4
17 Eze 27.27-29
19 Eze 27.30-34
20 Εύφραίνου
ούρανέ Dι 32.43 LXX; Ps 96. Ι Ι;
18 Eze 27.32
Is 44.23; 49.13: Jr 51.48 21 Οϋτως ... i'τι Jr 51.63-64: Eze 26.21

g45
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22

κα1. φωνη κιθαρφδrον κα1. μουσικrον
και αύλητrον κα1. σαλπιστων
ού μη άκουσθft έν σοl eτι,
και πας τεχνίτης πάσης τέχνης6
ού μη εύρεθft έν σο1. eτι,
καl. φωνη μύλου
ού μη άκουσθft έν σοι eτι,
και φrος λύχνου
ού μη φάνη έν σοl eτι,
και φωνη νυμφίου καl νύμφης
ού μη άκουσθft έν σοl. eτι·

23

24

19

Ι Β.22-19.2

οτι οί eμποροί σου 1lσαν οί μεγιστάνες της γilς,
οτι έν τfι φαρμακεί~ σου έπλανήθησαν πάντα τa eθνη,
κα1. έν αύτn αiμα προφητών καl άγίων εύρέθη
καl. πάντων των έσφαγμένων έπι τilς γilς.

Μετa τα-Uτα ilκουσα ώς φωνην μεγάλην οχλου πολλου έν

τφ ούρανφ λεγόντων,
Άλληλουϊά·
ή σωτηρία καl. ή δόξα καl. ή δύναμις του θεου ήμrον,
2
οτι άληθιναl και δίκαιαι αί κρίσεις αύτου·
οτι ίiκρινεν τ~lν πόρνην τΤ,ν μεγάλην

!lτις ίiφθειρεν την γilν έν τn πορvεί~ αύτης,
και έξεδίκησεv το αiμα των δούλων αύτου
έκ χειρος αύτής.

22 {Β} καί πας τεχνίτης πάσης τέχνης C 05 l (205 209 σπιiι ού μη
εύφεθf\ έν σοί iiτι) 1006 161 1 1841 1854 2062 (2329 τέχνεως fσr τέχνης)
2344 Byz [Ρ 046] itί""·''' νg syr"wiτh' cop" (eth Hippolytus'r", bω σιnit καt φωνiι
... tlιird iiτι) Andrew; Primasius Beatus // καί πίiς τεχνίτης καί πάσης τέχνης
2053 νg'"" (eth'"") // καί πίiς τεχνίτης(~. buι σπιίt καί φωνiι μύλου ... third iiτι)
Α cop"" (eth) (Hippolytus' 1") EU? ΒΤΙ // σιnit καί πίiς ... third iiτι syr"" arm
6

(Hippolytus'')
22φωνi, κιθαρφδιί>ν ... €τι ls24.8; Eze26.13
23φωνi, ... eτι Jr7.34; 16.9; 25.10
οί €μποροι ... yfiς Is 23.8 έν ήi φαρμακείq; σου ls 47.9 24 έν ... εύρέθη Jr 51.49; Eze 24.7;

Re 6. 10: 17.6; 19.2
19.Ι i]κουσα ... Άλληλουϊά Tob 13.18 2 άληθιναί ... κρίσεις αύτού Ps 19.9; 119.137;
Re 16.7 έξεδίιcησεν ... αύτου Dt 32.43; 2Kgs9.7: Ps79.IO; Re6.IO

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

19.3-6

846

3 καl. δεύτερον εϊρηκαν,
Άλληλουϊά·

κα1. ό καπνος αύτης άναβαίνει είς τους αίι:Ονας των
,'
αιωνων.

4 κα1. επεσαν οί πρεσβύτεροι οί εϊκοσι τέσσαρες καl. τα τέσσαρα
ζψα κα1. προσεκύνησαν τψ θεψ τψ καθημένφ έπl. τψ θρόνφ
λέγον τες,
Άμi~ν Άλληλουϊά.
The

Maπiage

Supper of the Lamb

5 Καl. φωνi~ άπο του θρόνου έξηλθεν λέγουσα,
Αίνε1τε τψ θεψ ήμι:Ον
πάντες οί δοίJλοι αύτοίJ
[κα1.] οί φοβούμενοι 1 αύτόν,
οί μικρο!. καl οί μεγάλοι.

6 καl ilκουσα ώς φωνΤ~ν οχλου πολλοίJ καl ώς φωνi~ν ύδάτων
πολλ&ν καl ώς φωνf~ν βροντ&ν ίσχυρ&ν λεγόντων,
Άλληλουϊά,
οτι έβασίλευσεν κύριος
ό θεος [ήμι:Ον ]2 ό παντοκράτωρ.

1
5 {C} καί οί φοβούμενοι Α 051 (0229 omit οί) 205 209 1006 1611
1841 1854 2030 2053 2062 2329 2344 Byz [046] it"'· s••·' vg syr"'·' cop"° aπn
eιhm" Andrew; Primasius Apringius Beatus // οί φοβούμενοι Ν C Ρ cop'"·..,,..
eth
2
6 {C} κύριος ό θεος ήμ&ν Ν 2 1611 1854 2030 2053 2062 2329 2344 Byz
[Ρ 046] it"'· Ι•••> νg syr" cop"'"' arm Apringius Beatus // ό θεος ό κύριος ήμ&ν Ν* //
κύριος ό θεός Α 1006 1841 it' syr"'' cop"m" "" Cyprian BJ // ό θεος ήμ&ν 051
205 209 Andrew //κύριος syrr'" cop""m' (Primasius add ήμ&ν)

...

3 ο αίώvωv ls 34. 10 4 τφ ιcαθημέv'f' ... θρόv(fl 1 Kgs 22.19; 2 Chr 18.18; Ps 47.8; ls 6.1;
Ezc 1.26-27; Sir 1.8; Re 4.2. 9; 5.1. 7. 13; 6. 16; 7. 10, 15; 21 .5 5 Αίνείτε ... α-Uτόv Ps 22.23;
134.1; 135.1 οί φοβούμενοι ... μεγάλοι Ps 115.13; Re 11.18 6 ώς φωvήv ύδάτωv πο"λλίιιν
Ezc 1.24; 43.2; Re 1.15; 14.2 έβασίλευσεν κύριος Εχ 15.18; Ps22.28; 93.1; 97.Ι; 99.Ι:
Dn 7 .14; Zch 14.9: Re 11.15 ό θεος ήμιον ο παντοιcράτωρ Am 3. 13 LXX; 4.13 LXX; Re !.8; 4.8;
1
11.17; 15.3; 16.7, 14; 19.15; 21.22
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χαίρωμεν καl. άγαλλι&μεν

7

καl. δώσωμεν 3 τΤ,ν δόξαν αύτφ,

οτι ~λθεν ό γάμος του άρνίου
καl. ή γυνΤ, αύτου ήτοίμασεν έαυτΤ,ν
καl. f.δόθη αύτft 'ίνα περιβάληται

8

βύσσινον λαμπρον καθαρόν·
το γaρ βύσσινον τα δικαιώματα των άγίων Ε.στίν.
9 Καl. λέγει μοι, Γ ράψον· Μακάριοι οί είς το δε'iπνον του

γάμου του άρνίου κεκλημένοι. καl. λέγει μοι, οbτοι οί λόγοι
άληθινοl. του θεου είσιν. 10 καl. επεσα εμπροσθεν τ&ν ποδών
αuτου προσκυνflσαι αuτφ. καl. λέγει μοι, 'Όρα μή· σύνδουλός
σού είμι καl. τ&ν άδελφ&ν σου τ&ν έχόντων τΤ,ν μαρτυρίαν
Ίησοί'J· τφ θεφ προσκύνησαν. ή γaρ μαρτυρία Ίησου έστιν το
πνευμα τflς προφητείας.
The Rider on the White Horse

11 Καl. εiδον τον ούρανον ήνεφγμένον, καl. ίδο-U 'ίππος λευκος
καl. ό καθήμενος έπ' αύτον [καλούμενος] πιστος καl. άληθινός4,
καl. έν δικαιοσύνη κρίνει καl. πολεμε'i. 12 οί δε όφθαλμοl.
αύτου [ώς] 5 φλοξ πυρός, καl. ΕΠl τΤ,ν κεφαλΤ,ν αυτου διαδήματα
πολλά, εχων ονομα γεγραμμένον ο ούδεl.ς ο"tδεν εί μη αύτός,

2062 2329 2344 Andrew 11 δώσομεν Κ 2 Α 2053 //
δi!:ιμεν Κ* 051 205 209 1006 1611 1841 1854 2030 Byz [046] it" ''' ' νg
eth Cyprian Pήmasius (Beatus)
'11 {C} καλούμενος πιστος καί άληθινός (Κ πιστος καλούμενος) (1006
καί καλούμενος) 1611 ι 84 ι 1854 2030 2053 2062 (2329 oιnit καί άληθινός)
2344 Byz [046] ίtι"'· ,;,.' νg'" 1 syfl'h· h (eth) Irenaeus'" Origen«· 1"; Cyprian Jerome
Apringius Primasius Beatus // πιστος καί άληθινός Α Ρ 051 205 209 aπn
Hippolytus Andrew // νocabatur fidelίs et verax νοcαtιιr νgww . .ι
5 12 {C} ώς Α 1006 1841 iι~-•;,_, νg syfl'h.h cop"·ι 001 eth Irenaeus 1" Oήgen«·'";
Cyprian Jerome Apήngius Pήmasius Beatus // omit Κ 051 205 209 1611 1854
2030 2053 2062 2329 2344 Byz [Ρ 046] aπn Hippolytus Andrew BJ ΤΟΒ
3

7 {C}

δώσωμεν Ρ

8 περιβάληται . . . έστίν ls 61. ΙΟ 9 Μακάριοι . . . κεκλημένοι Μι 22.2-3; Lk 14. 15
10 Ac 10.25-26: Re 22.8.9 11 τον ούρανόν ήνειργμέvον Eze 1.1; Re 4. 1 "ίππος λευκός
Zch 1.8; 6.3. 6; Re 6.2 ό ... άληθινός Re ] .5: 3.14 έν δικαιοσύνη κρίνει Ps 96.13; ls 11.4
12 οί ... πυρός Dn 10.6: Re 1.14: 2.18 ί!χων ονομα ... αύτός Re2.17
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κα\ περιβεβλημένος ίμάτιον βεβαμμένον 6 αϊματι, κα\ κέ

κληται το ονομα αύτου ό λόγος του θεοί>. 14 καt τa στρατεύ
ματα [τα] έν τψ ούρανψ ήκολούθει αύτψ έφ' 'ίπποις λευκο'iς,
ένδεδυμένοι βύσσινον λευκον καθαρόν. 15 κα\ έκ του στό
ματος αύτου έκπορεύεται pομφαία όξε'iα, ϊνα έν αύτil πατάξη τα
εθνη, κα\ αύτος ποιμανε'i αύτοi>ς έν pάβδφ σιδηρ~. κα\ αύτος
πατε'i τi~ν ληνον του οϊνου του θυμου τf]ς όργf]ς του θεοί> του
παντοκράτορος, 16 κα\. εχει έπ\. το ίμάτιον καl έπl τον μηρον
αύτ?υ ονομα γεγραμμένον· Βασιλευς βασιλέων και κύριος
κυριων.

17 Και εiδον ίtνα &γγελον έστ&τα έν τψήλίφ και εκραξεν [έν]
φωνil μεγάλη λέγων πiΧσιν το'iς όρνέοις το'iς πετομένοις έν
μεσουρανήματι, Δευτε συνάχθητε είς το δε'iπνον το μέγα του
θεου 18 ϊνα φάγητε σάρκας βασιλέων κα\. σάρκας χιλιάρχων
και σάρκας ίσχυρ&ν και σάρκας ϊππων και των καθημένων έπ'
αύτών κα\ σάρκας πάντων έλευθέρων τε καl δούλων κα1. μικρ&ν

καl. μεγάλων.

19 Καl. εiδον το θηρίον καl. τους βασιλε'iς τf]ς γf\ς

κ:αl. τa στρατεύματα αύτών συνηγμένα ποιf]σαι τον πόλεμον

μετa του καθημένου έπ1. του 'ίππου κα1. μετa του στρατεύματος
αύτου.

20

και έπιάσθη το θηρίον κα1. μετ' αύτου ό ψευδο

προφήτης ό ποιήσας τa σημε'iα ένώπιον αύτου, έν οtς έπλάνησεν
τους λαβόντας το χάραγμα του θηρίου κα1. τους προσκ:υνουντας
τΊ1 είκόνι αύτοίJ· ζώντες έβλήθησαν οί δύο είς τi~ν λίμνην του

6
13 { Β} βεβαμμένον Α 051 205 209 1854 2030 2344 Byz [046] cop~ aπn
Andrew // έρραμμένον (1611 pεραμμένον) 2053 2062 (0rigen 112 ) // έρραντι
σμένον (Ρ 2329 pεραντισμένον) 1006 1841 it"'·'''·' νg eth Irenaeus'" Origen•''12·'" (Hippolytus); Cyprian Priscillian Jerome Varimadum Apringius Primasius Cassiodorus Beatus // περιρεραμμένον Κ* (Κ 2 περιρεραντισμένον)

13 περιβεβλημένος ... α'ίματι ls 63.1-3 κέκληται ... θεοϋ Jn 1. 1' 14

15 έκ ... όξεία

Ιs 49.2; Re 1.16; 2.12. 16 αύτος ποιμανεi ... σιδηρί;< Ps 2.9; Re 12.5 αύτος πατεi τήν ληνόν

ls 63.3; Lm 1.15; JI 3.13; Re 14.20 τοϋ θεοϋ τοu παντοκράτορος Am 3.13 LXX; 4.13 υα;
Re 1.8; 4.8; 11.17; 15.3; 16.7, 14; 19.6; 21.22 16 Βασιλεuς ... κυρίων Dt 10.17; Dn2.47;
2Macc 13.4; 3Macc 5.35; En 9.4; 1Tm6.15; Re 17.14 17-18 i'κραξεν ... μεγάλων
Eze 39. Ι 7-20
19 τοuς βασιλεiς .. . αύτοu Ps 2.2
20 τοuς λαβόντας .. . αύτοii
Re 13. 12-17; 14.9. 1 Ι; 16.2 το χάραγμα τοu θηρίου Re 13.7; 14.9, 11; 16.2; 20.4 ζίiiντες
.. θείφ ls 30.33; Re 20.10, 15
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19.11-20.8

πυρος της καιομένης έν θείφ. 21 καl. οί λοιποl. άπεκτάνθησαν
έν τfι pομφαίι;ι του καθημένου έπ1. του 'ίππου τfι έξελθούσn έκτου
στόματος αύτου, κ:α1. πάντα τα ορνεα έχορτάσθησαν έκ των
~

'

~

σαρκων αυτων.

The Thousand

20

Υ ears

Κα1. εiδον anελον καταβαίνοντα έκτου ούρανου εχοντα

τi~ν κλε'iν της άβύσσου κα1. aλυσιν μεγάλην έπ1. τi~ν χε'iρα αύτου.
2 καl. έκράτησεν τον δράκοντα, ό οφις ό άρχα'iος, ος έστιν
Διάβολος καl. ό Σατανδ:ς, κα1. εδησεν αύτον χίλια ετη 3 κ:αl.
εβαλεν αύτον είς τi~ν aβυσσον καl. εκλεισεν καl. έσφράγισεν
έπάνω αύτου, ϊνα μη πλανήσn ετι τα εθνη aχρι τελεσθfι τα χίλια
Ετη. μετα ταύτα δε'i λυθηναι αύτον μικρον χρόνον.

4 Καl. εiδον θρόνους καl. έκάθισαν έπ' α-Uτοi>ς καl. κρίμα
έδόθη αύτο'iς, καl. τας ψυχας των πεπελεκισμένων δια τi~ν

μαρτυρίαν Ίησου καl. δια τον λόγον του θεοί> καl. ο'ίτινες ού
προσεκύνησαν το θηρίον ούδε τi~ν είκόνα α-Uτου κα1. ούκ ελαβον
το χάραγμα έπ1. το μέτωπον καl. έπ1. τi~ν χε'iρα αύτ&ν. κα1. εζησαν
καl. έβασίλευσαν μετα του Χριστου χίλια ετη. 5 οί λοιπο1. τ&ν
νεκρών ούκ εζησαν aχρι τελεσθfι τα χίλια ετη. αϋτη ή άνά
στασις ή πρώτη. 6 μακάριος κ:αl. aγιος ό εχων μέρος έν τfι
άναστάσει τfι πρώτη· έπl. τούτων ό δεύτερος θάνατος ούκ Εχει
έξουσίαν, άλλ' εσονται ίερε'iς του θεου καl. του Χριστοί> καl.
βασιλεύσουσιν μετ' αύτου [τα]Ι χίλια Ετη.
The Defeat of Sutan

7 Καl. οταν τελεσθfι τα χίλια ετη, λυθήσεται ό Σατανδ:ς έκτης
φυλακflς αύτου 8 κ:αl. έξελεύσεται πλανflσαι τα εθνη τα έν τα'iς

6 {C} τά Ν 046 1611 2053 2062 2329 syr" cop" ""11omitΑ051 205 209
!006 1841 1854 2030 2050 2377 Βγz cop"'""" aπn eth Andrew
1

21 πάντα ... αύτ&ν Eze 39 .17, 20
20.2 τον ... Σαταν&.ς Re 12.9 3 iίβαλεν ... &βυσσον 2 Pe 2.4; Jd 6 4 θρόνους ... αυτοις
Dn7.9. 22. 27; Lk22.30; 1Cor6.2 το χάραγμα ... αύτωv Rc 13.17; 14.9. 11: 16.2; 19.20
6 Εσονται ... αύτοίJ Εχ 19.6; ls 61.6: 1Pe2.5. 9; Re 1.6; 5.10 8 ταiς ... -yiiς Eze 7.2
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τέσσαρσιν γωνίαις τfις γfΊς, τον Γrογ κα\. Μαγώγ, συναγαγε'iν

αυτους είς τον πόλεμον' ά>ν ό άριθμος αυτων ώς ή &μμος τfΊς
θαλάσσης. 9 κα\. άνέβησαν έπ1. το πλάτος τfΊς γfΊς και έκύκλευ
σαν την παρεμβολi,ν τ&ν άγίων και την πόλιν τi,ν ήγαπημένην,
και κατέβη πυρ έκτου ουρανου 2 και κατέφαγεν αυτούς. 10 και
ό διάβολος ό πλανών αυτους έβλήθη είς τi,ν λίμνην του πυρος και
θείου οπου και το θηρίον και ό ψευδοπροφήτης, και βασανι
σθήσονται ήμέρας κα1. νυκτος είς τους αίώνας τών αίώνων.
The Judgment at the Great White Throne

11 Και εtδον θρόνον μέγαν λευκον και τον καθήμενον έπ'
αυτόν, ot άπο του προσώπου (φυγεν ή γfΊ και ό ουρανος και
τόπος ουχ εύρέθη αυτοiς. 12 κ:α\. εtδον τους νεκρούς, τους
μεγάλους και τους μικρούς, έστώτας ένώπιον του θρόνου. και
βιβλία ήνοίχθησαν, κ:α\. &λλο βιβλίον ήνοίχθη, ο έστιν τfΊς
ζωfΊς, κ:α\. έκ:ρίθησαν οί νεκ:ροι έκ: τών γεγραμμένων έν τοις
βιβλίοις κ:ατα τα (ργα αυτών. 13 κ:α\. (δωκ:εν ή θάλασσα τους
νεκ:ρους τους έν αυτη και ό θάνατος κ:α\. ό ~δης (δωκ:αν τους
νεκ:ρους τους έν αυτοiς, κ:α\. έκ:ρί θησαν εκ:αστος κ:ατα τα (ργα
αυτ&ν. 14 κ:α\. ό θάνατος κ:αl ό ~δης έβλήθησαν είς την λίμνην
του πυρός. οtτος ό θάνατος ό δεύτερός έστιν, ή λίμνη του πυρός.
15 κ:α\. εϊ τις ουχ εύρέθη έν τft βίβλφ τfΊς ζωfις γεγραμμένος,
έβλήθη είς την λίμνην του πυρός.

9 {Α} έκτου ούρανοί> Α 2053'""' νg"'' cop"°"''' eth Augustine 2' 3 Pήmasius // άπό
1006
161 1 1841 2050 2053 2062 νg syr" Jerome Apringius Beatus /1 έκτου θεοί> άπό
τοί> ούρανοί> (051 omίt ftrst τοί>) 205 209 Andrew /1 έκτου ούρανοί> άπο τοί> θεο1ί
(see 21.2, 10) 2030 2329 Βγz [046] it" ,;, νg"'' syrP" cop" ""arm eth"'" Augustine 1 ΙJ
2

του θεοί> 1854νg"''11 άπο του θεοί> έκτου ούρανοί> Ι'ζ 2 (Ι'ζ* lιom.oίoteleuton) Ρ
1
"

8 τον Γώγ καί Μαγώγ Eze 38.2 9 κατέβη ... αύτούς 2 Kgs 1. ΙΟ; Eze 38.22; 39.6
10 έβλήθη ... θείου ls 30.33; Re 19.20; 20.15 πυρος καί θείου Gn 19.24; Ps 11.6; Eze 38.22;
3Macc2.5; Re 19.20; 21.8 11 άπο ... γf\ Ps 114.3, 7 11-12 Dη7.9·ΙΟ; Mt25.31-46
12 iiλλο ... ζωfiς Εχ 32.32. 33; Ps 69.28; Dn 12.1; Php 4.3; Re 3.5; 13.8; 17.8; 20.15;
21.27 12-13 κατi:ι τi:ι [ργα ... αύτών Ps28.4; 62.12; Pr24.12; ls59.18; Jr 17.ΙΟ; Ro2.6;
1 Cor 3.8; 2 Cor 11.15; 2 Tm 4.14; 1 Pe 1.17; Re 2.23; 18.6; 22.12 14 ό θάνατος ... πυρός
1 Cor 15.26, 55 15 ls 30.33; Mt 25.41; Re 19.20; 20. ΙΟ; 21.8 τfι ... ζωi\ς Εχ 32.32, 33\
Ps 69.28; Dn 12. Ι; Php 4.3; Re 3.5; 13.8; 17.8; 20.12; 21.27
~
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21.Ι-5

The New Heuven and thc New Earth

21

Και εiδον ούρανον καινον και γην καινήν. ό γaρ πρωτος

ούρανος και ή πρώτη γη άπηλθαν καl ή θάλασσα ούκ εστιν ετι.

2 και Π~ν πόλιν τi~ν άγίαν Ίερουσαλημ καινi~ν εiδον καταβαί
νουσαν έκτου ούρανου άπο του θεου ήτοιμασμένην ώς νύμφην
κεκοσμημένην τφ άνδρι αυτης. 3 και ΤΊκουσα φωνης μεγάλης
έκ του θρόνου λεγούσης, Ίδο\ι ή σκηνη του θεου μετa των
άνθρώπων' καl σκηνώσει μετ' αύτων' και αύτοι λαοl.1 αύτου
εσονται, και αύτος ό θεος μετ' αύτων εσται [αύτων θεός], 2
4 και έξαλείψει παν δάκρυον έκ των οφθαλμων αύτων, και
ό θάνατος ούκ εσται ετι ο-Uτε πένθος ο-Uτε κραυΎi~ ο-Uτε πόνος ούκ
εσται ετι, [οτι] τa πρωτα 3 άπηλθαν.

5 Και εiπεν ό καθήμενος έπι τφ θρόνφ, Ίδο\ι καινa ποιω
πάντα και λέγει, Γράψον, οτι• ο-bτοι οί λόγοι πιστοι και άληθινοί

1
3 {Β} λαοί Κ Α 046 2050 2053 2062 2329 it"' lrenaeus 1 ~ Andrew //λαός
051 '"'' 205 209 1006 1611 1841 1854 2030 Byz [Ρ] it•;,_ "" νg syrP"-" cop'a."" aπn
eth Ambrose Augustine Primasius Apringius Beatus GNB REB EU LB BJ ΒΤΙ
'3 {C} μετ' αύτών ίiσται αύτών θεός, Α (1854 θεος αύτών) 2030 (2050
καί €σται) 2053"'"' (2053"' 2062 ό θεός) 2329 2377'ω νg eth Irenaeus 1• 1;
Ambrose"' Apringius Beatus // eσται μετ' αύτών θεος αύτiίΊν, Ρ 051 '"ΡΡ 205
209 Andrew //μετ' αύτών eσται θεός, 1006 1611 1841 (cop"·"°'') //μετ'
αύτών €σται (Κ eσται befoι·e μετ') Byz [046] it'''· ";" 1 (cop"°'') Ambrose'n
(Augustine) (Primasius) NRSV REB EU ΤΟΒ
~ 4 {C} οτι τά πρώτα Κ 1 205 209 1854 Byz (046] it" (it•;• τά γάρ πρώτα)
νg'Ι,ww syr" cop'"'""I aπn lrenaeus"'; Augustine Quodvultdeus Primasius // οτι
ταuτα 2050 11 τά πρϋ:ιτα Α Ρ 051 '"ΡΡ 1006 161 J 1841 2030 2053 2062 2329
2377 Andrew // quae pri111a νg'' Apringius Beatus // τά πρόβατα Κ*

"5 Causal: AD Μ
direct: BJ ΤΟΒ ΒΤΙ

ΝΑ

WH GNB NIV NRSV REB EU LB NBS DHH // indirect: TR? //

l ούραvόv ... καιvήv ls 65.17: 66.22: 2 Pe 3.13 2 τi~ν πόλιν τiιν άγίαν Is 52. Ι Ίερου
σαλiιμ ... θεοί> Re 3.12 i,τοιμασμένην .. _ αύτfις Is 61. 10; He 11. 10, 16 3 ή σκηνf~ ... ίiσται
Lν26.ΙΙ-12: 2Chr6.18: Eze37.27; Zch2.10; 2Cor6.16 4 έξαλείψει ... αύτών ls25.8;
Re 7.17 οϋτεπένθος ... ετι Is 35.10: 65.19 5 ό ... θρόνφ l Kgs22.19: 2Chr 18.18; Ps47.8:
ls6.I; Eze 1.26-27: Sir 1.8: Re4.2, 9: 5.1, 7, 13; 6.16: 7.10, 15: 19.4 καινά ποιώ πάντα
2Cor5.17

21 .6-15
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είσιν. 6 κα1. εtπέν μοι, Γέγοναν. έγώ [είμι] το Άλφα κα!. το ~Ω. ή
άρχΤ, κα!. το τέλος. έγm τφ διψ&ντι δώσω ΕΚ της πηγilς του ϋδατος
της ζωης δωρεάν. 7 ό νικ&ν κληρονομήσει ταυτα και εσομαι
αύτφ θεος κα!. αύτος eσται μοι υίός. 8 τοίς δε δειλοίς και
aπίστοις κα1. έβδελυγμένοις και φονευσιν και πόρνοις και
φαρμάκοις και είδωλολάτραις κα1. πίiσιν τοίς ψευδέσιν το μέρος
αύτ&ν έν τft λίμνη τft καιομένη πυρι κα1. θείφ, ο έστιν ό θάνατος
ό δεύτερος.
The New Jerusalem

9 Κα1. ilλθεν εtς έκ τ&ν έπτα άγγέλων τ&ν έχόντων τας έπτCι
φιάλας των γεμόντων τ&ν έπτα πληγών των έσχάτων και
έλάλησεν μετ' έμοίJ λέγων, Δεί'Jρο, δείξω σοι τΤ,ν νύμφην τΤ,ν

γυναίκα του άρνίου. 10 καt aπήνεγκέν με έν πνεύματι έπ1. ορος
μέγα και ύψηλόν, και εδειξέν μοι τΤ,ν πόλιν τΤ,ν άγίαν Ίερου
σαλΤ,μ καταβαίνουσαν έκτου ούρανου άπο του θεοί~ 11 eχου
σαν τΤ,ν δόξαν του θεοί~, ό φωστΤ,ρ αύτης ομοιος λίθφ τιμιωτάτφ
ώς λίθφ iάσπιδι κρυσταλλίζοντι. 12 εχουσα τείχος μέγα και
ύψηλόν' eχουσα πυλώνας δώδεκα κα 1. έπ1. τοίς πυλ&σι ν aγγέλους
δώδεκα κα1. όνόματα έπιγεγραμμένα, α έστιν [τa όνόματα] 4 των
δώδεκα φυλ&ν υί&ν Ίσραήλ· 13 άπο άνατολης πυλώνες τρείς
κα1. aπο βορρίi πυλώνες τρείς καt άπο νότου πυλώνες τρείς και
άπο δυσμ&ν πυλώνες τρεΊς. 14 και το τεΊχος της πόλεως rχων
θεμελίους δώδεκα και έπ, αύτ&ν δώδεκα όνόματα των δώδεκα
αποστόλων του άρνίου.
15 Και ό λαλ&ν μετ' έμοίJ εtχεν μέτρον κάλαμον χρυσοί'Jν,
ϊνα μετρήση τΤ,ν πόλιν και τους πυλώνας αύτης και το τείχος

12 {C} τά όνόματα Α 1611 1841 1854 2030 (2050 τά όνόματα after
2053 2329 2377 // όvόματα 1006 2062 Byz [046) // omit Ν Ρ 051
205 209 aπn Andrew BJ NBS ΒΤΙ?
4

Ίσραήλ)

6 έγώ ... ~Ω Re 1.8: 22.13 η ... τέλος ls 44.6: 48.12: Re 1.17: 22.13 έγώ ... δωρεάν ls 55.t;
Jn7.37:Re22.17 riiςπηγfiς ... ζωΤ;ςΡs36.9:Jr2.13 7 εσομαι ... υίός2Sm7.14 8 ή\λίμΥ\i
... ι1είφ ls 30.33: Mt 25.41: Re 19.20: 20. ΙΟ. 15 πυρ\ κα\ ι1είφ Gn 19.24; Ps 11.6: Eze 38.221
3 Macc 2.5; Re 19.20
10 άπήνεγκεν
Ίερουσαλήμ Eze 40.2
l l Is 60.1, 2, 19
12-13 Εχ 28. Ι: Eze 48.30-35 15 μέτρον ... τείχος αύriiς Eze 40.3. 5
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21. 16--22. 1

αυτης. 16 και η πόλις τετράγωνος κεtται και το μf\κος αύτf\ς
οσον [και] το πλάτος. και έμέτρησεν τΤ,ν πόλιν τφ καλάμφ έπt
σταδίων δώδεκα χιλιάδων' το μf\κος και το πλάτος και το ϋψος
αύτf\ς ϊσα έστί ν. 17 και έμέτρησεν το τεtχος αύτf\ς έκατον
τεσσεράκοντα τεσσάρων πηχό':ιν μέτρον άνθρώπου, ο έστιν
άγγέλου. 18 και η ένδώμησις του τείχους αύτf\ς ϊασπις και
ή πόλις χρυσίον καθαρον ομοιον ύάλφ καθαρφ. 19 οί θεμέ
λιοι του τείχους τfjς πόλεως παντι λίθφ τιμίφ κεκοσμημένοι· ό
θεμέλιος ό πρό':ιτος ϊασπις, ό δεύτερος σάπφιρος, ό τρίτος
χαλκηδών, ό τέταρτος σμάραγδος, 20 ό πέμπτος σαρδόνυξ,
ό εκτος σάρδιον, ό εβδομος χρυσόλιθος, ό ογδοος βήρυλλος, ό
ενατος τοπάζιον, ό δέκατος χρυσόπρασος, ό ένδέκατος ύάκιν
θος, ό δωδέκατος άμέθυστος, 21 και οί δώδεκα πυλωνες

δώδεκα μαργαρtται, άνα εtς Εκαστος τό':ιν πυλώνων tiν έξ ένος
μαργαρίτου. και η πλατεtα της πόλεως χρυσίον καθαρον ώς
ϋαλος διαυγής.

22 Καl. ναον ούκ εiδον έν αύήl, ό γαρ κύριος ό θεος ό
παντοκράτωρ ναος αύτf\ς έστιν και το άρνίον. 23 και ή πόλις
ου χρείαν εχει του ήλίου ούδf: τfjς σελήνης ϊνα φαίνωσιν αύήl, ή
γαρ δόξα του θεου έφώτισεν αuτήν, και ό λύχνος αύτf\ς το
άρνίον. 24 και περιπατήσουσιν τα εθνη δια του φωτος αuτf\ς,
καl. οί βασιλε\ς της γf\ς φέρουσιν την δόξαν αuτό':ιν είς αύτήν,
25 και οί πυλό':ινες αuτfjς ού μη κλεισθό':ισιν ήμέρας, νi>ξ γαρ ούκ
εσται έκει, 26 κα\ οϊσουσιν την δόξαν και την τιμην των έθνό':ιν
είς αύτήν. 27 και ού μη είσέλθη είς αύτΤ~ν πaν κοινον και [ό]
ποιων βδέλυγμα και ψευδος εί μη οί γεγραμμένοι έν τφ βιβλίφ
τfjς ζωf\ς του ιΧρνίου.

22

Καl. Εδειξέν μοι ποταμον ϋδατος ζωf\ς λαμπρον ώς κρύ

σταλλον' έκπορευόμενον έκ του θρόνου του θεου καl. του

16-17 Eze48.16. 17 19 οί ... κεκοσμημένοι Is54.ll-12 22 ό γaρ ... παντοκράτωρ
Am3.13 ιχχ; 4.13 ιχχ: Re 1.8; 4.8; 11.17; 15.3; 16.7, 14; 19.6, 15 23 ή πόλις ... αύτήν
ls60.19-20; Re22.5 24 περιπατήσουσιν ... αύτiiς Is60.3, 5; Ρ> Sol 17.34 (31) 25 οί
πυλώνες ... έκεί Is 60. Ι Ι νύξ γaρ ούκ i'σται έκεί Zch 14.7: Re 22.5 26 ο1σουσιν ... αύτήv
Ps 72.ΙΟ-1 Ι; Ps Sol 17.34 (31) 27 ο\, ... ψεuδος Is 52.Ι: Ι Cor6.9-IO: 2Pe 3.13; Re 22.15
tίp ... ζωiiς Εχ 32.32. 33; Ps 69.28; Dn 12.1; Php 4.3: Re 3.5; 13.8; 17.8; 20.12, 15
22.1 Eze 47. Ι: JI 3.18; Zch 14.8
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f.ν μέσφ της πλατείας αύτηςb καt του ποταμο\>

f.ντευθεν καt εκείθεν ξύλον ζωης ποιουν καρπους δώδεκα, κατα
μηνα εκαστον άποδιδουν τον καρπον αύτου, και τa φύλλα του
ξύλου εiς θεραπείαν των έθνrον. 3 και παν κατάθεμα ούκ
εσται ετι. και ό θρόνος του θεου και του άρνίου f.ν αύτf1 εσται,
κα1. οί δουλοι αύτου λατρεύσουσιν αύτ<fι 4 κ:α1. οψονται το

πρόσωπον αύτου, κα1. το ονομα αύτου f.π\. των μετώπων αύτων.

5 κα\. νυξ ούκ εσται ετι κα1 ούκ εχουσιν χρείαν φωτος λύχνου
και φωτος ήλίου, οτι κύριος ό θεος φωτίσει ΕΠ' αύτούς, καl.
βασιλεύσουσιν είς τους αίrονας των αiώνων.
The Coming of Christ

6 Καl. εtπέν μοι, ΟiJτοι οί λόγοι πιστοl. καt άληθινοί, κ:αl. ό
κύριος ό θεος των πνευμάτων των προφητών άπέστειλεν τον
aγγελον αύτου δεlξαι το'iς δούλοις αύτου α δε'i γενέσθαι Εν
τάχει. 7 κ:αl ίδου ερχομαι ταχύ. μακάριος ό τηρών τους λόγους
της προφητείας του βιβλίου τούτου.
8 Κάγrο 'Ιωάννης ό άκούων κα1. βλέπων ταυτα. καl οτε
ilκουσα κα1. εβλεψα, επεσα προσκυνησαι εμπροσθεν των ποδrον
του άγγέλου του δεικ:νύοντός μοι ταυτα. 9 κ:α\. λέγει μοι, 'Όρα
μή· σύνδουλός σού είμι κα\ των άδελφrον σου των προφητών καt
των τηρούντων τους λόγους του βιβλίου τούτου· τ<fι θε<fι προσ
κύνησαν. 10 κ:α\. λέγει μοι, Mii σφραγίσ11ς τους λόγους της
προφητείας του βιβλίου τούτου, ό καιρος γaρ f.γγύς f.στιν. 11 ό
άδικων άδικ:ησάτω ετι καt ό pυπαρος pυπανθήτω ετι, κ:α1. ό
δίκαιος δικ:αιοσύνην ποιησάτω ετι και ό aγιος άγιασθήτω ετι.

'1 ΝΟ C: WH GNB NIV NRSν REB BJ"'' BTI''"' 11 "' ιext: NRSV"'• • 2 C: WH GNB NIV
NRSV REB BJ"'' BTJm, // as ιeχι: NRSV'"'

2 τσi:ι ... έθνii>ν Gn 2.9; 3.22: Eze 47.12 3 π&ν ... cτι Zch 14.11 4 οψοντα1 ... αύτοii
Ps 17.15: 42.2: Μι 5.8 το ονσμα ... αύτwν Re 3.12 5 νύξ ... ί'τt Zch 14.7; Re 21.25 ούκ
i'χουσιν ... αύτσύς ls 60.19-20; Re 21.23 βασιλεύσσυσ1ν ... αiώνων Dn 7.18, 27; Re 5. !Ο;
20.6 6 δε\ξαι ... τάχε~ Dn 2.28, 29. 45; Re 1. 1, 19 7 cρχομαι ταχύ Re 2.16: 3.11; 22. 12, 20
8-9 ί'πεσα ... προσκύνησον Ac 10.25-26; Re 19.10 10 Mii σφραγίστ~ς ... έστιν Dn !2.4
ύ ~αιρος ... έστιν Re 1.3
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22.12-19

12 Ίδο-U Ερχομαι ταχύ, καl. ό μισθός μου μετ' έμου άποδουναι
έκάστφ ώς το εργον έστl.ν αύτου. 13 έγrο το 'Άλφα κα1. το "Ω, ό
πρ&τος κα\ ό εσχατος, ή άρχf~ κα1. το τέλος.
14 Μακάριοι οί πλύνοντες τCις στολCις αύτων 1 , 'ίνα εσται ή
έξουσία αύτων έπ\ το ξύλον τfις ζωης καt το'iς πυλώσιν
είσέλθωσιν είς τ1,ν πόλιν. 15 εξω οί κύνες κα\. οί φάρμακοι
κα1. οί πόρνοι καl. οί φονε'iς κα\. οί είδωλολάτραι κα\. πας φιλ&ν
κα 1 ποι&ν ψευδος.
16 Έγrο Ίησους ΕΠεμψα τον aγγελόν μου μαρτυρfισαι ύμ'iν
ταυτα έπ1. τα'iς έκκλησίαις. έγώ είμι ή pίζα κα1. το γένος Δαυίδ, ό
άστ1,ρ ό λαμπρος ό πρωϊνός. 17 Κα1. το πνευμα κα\ ή νύμφη
λέγουσιν, 'Έρχου. καl. ό άκούων είπάτω, 'Έρχου. κα\ ό διψ&ν
έρχέσθω, ό θέλων λαβέτω ϋδωρ ζωfις δωρεάν.
18 Μαρτυρώ έγrο παντ\ τφ άκούοντι το-Uς λόγους τfις προ
φητείας του βιβλίου τούτου· έάν τις έπιθ-ft έπ' αύτά, έπιθήσει ό
θεος έπ' αύτον τCις πληγiχ.ς τiχ.ς γεγραμμένας έν τφ βιβλίφ τούτφ,
19 καt έάν τις άφέλη άπο των λόγων του βιβλίου τfις προφητείας
ταύτης, άφελε'i ό θεος το μέρος αύτου άπο του ξύλου τfις ζωfις
κα\ έκ τfις πόλεως τfις άγίας των γεγραμμένων έν τφ βιβλίφ
,
τουτφ.

' 14 πλύvuvτες τaς στολας αύτ&v Κ Α 1006 184 Ι (2050 πλύvαvτες) 2053
2062 it"' vg cop" eth Ps-Athanasius'""; Ambrose Fulgentius Apήngius // πλα
τύvοvτες τaς στολας αύτ&ν Ps-Athanasius // ποιοίJvτες τaς (vτολaς αύτοίJ
205 209 1611 '''ΡΡ 1854 2030 2329 2377 Byz [046] itY 1• syr"1'· h cop 00 (aπη
τηροίJvτες τάς) Andrew; Tertullian Cypήan (Caesarius) (Beatus)
12 ί'ρχομαι ταχύ Re 2.16; 3.11; 22.7. 20 ύ μισθός μuυ μετ· έμοϋ Is 40.10; 62.11 άποδοϋναι
αύτοϋ Ps 28.4; 62.12; Pr 24.12; ls 59. 18; Jr 17.10; Ru 2.6; 1 Cor 3.8; 2 Cor 11.15;
2Tm4.14; 1Pe1.17; Re2.23: 18.6; 20.13. 14 13 έγώ ... 'Ω Re 1.8; 21.6 ό πρώτος.
ί'σχατος ls 44.6; 4Η.12; Re 1.17; 2.8 η .. τέλος Re 21.6 14 τό ξύλον τής ζωής Gn 2.9; 3.22;
E>e47.12; Re22.2, 19 15 1Cor6.9-IU: Re21.8. 27 16 έγώ είμι ... Δαυίδ Is 11.1, 10;
Ro 1.3; Re 5.5 ό άστήρ ό λαμπρός ύ πρωϊνός Nu 24.17; Re 2.28 17 ό διψών .. δωρεάν
Is 55.1; Jn 7.37: Re 21.6 18-19 έάν τις ... προφητείας ταύτης Dt 4.2; 12.32 19 του ξύλου
τής ζωής Gn 2.9; 3.22; Eze 47.12; Re 22.2. 14

22.20-21
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Λέγει ό μαρτυρΟ:ιν τα\Jτα, Ναί, ερχομαι ταχύ. Άμήν, ερχου
κύριε Ίησου.
21 Ή χάρις του κυρίου Ίησο\> 2 μετa πάντων. 3

20

2 21 {Α} κυρίου 'Ιησού ΝΑ 161 l'"Pf' 2053 2062 //κυρίου 'Ιησού Χριστού
051 '"ΡΡ 209 ΙΟΟ6 1841 1854 2030 2050 2329"" 2377 Byz [046] syr" Andrew //
κυρίου ήμΟ:ιν 'Ιησού Χριστού 205 it"· '" νg (νgm' cop'" οιnίt Χριστοϋ) syr"h ann
eth Beatus // omit νeι-.~e 21, buι add ιιfter νerse 20 είς άγίους πάντας είς αίώνας
των αίώνων. άμήν. cop""
1
· 21 {Β} μετ& πάντων. Α (it"' cum oιnιιibus hoιninίbus) νg" (νg•·w Beatus 112 BJ
ΒΤΙ add άμήν) Beatus 112 //μετ& πάντων ήμων. άμήν. 2050 (νg' 1 eth ύμων for
ήμων) //μετά των άγίων. άμήν. Ν (iιs•s onιit άμήν) NIV //μετά των άγίων σου.
άμήν. 2329 //μετ& πάντων των άγίων. άμήν. 051'"ΡΡ205 209 (1006 1841 0111Ϊ/
άμήν) 1611 1854 2053 2062 2377 Byz [046] syr" cop'" (concerning copbo see
footnote 2) arm (Andrew omit άμήν) NRSV //μετ& πάντων των άγίων αύτο\~.
άμήν. 2030 syr"h

20

eρχομαι ταχύ

Re 2.16: 3.11: 22.7. 12
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Ro 10.18
Ga 3.10
Mt 27.46
22.1
Ro 11.8
Mk 15.34
Ro 10.6-8
22.18
Jn 19.24
He 13.5
He 2.12
22.22
Ro 10.19
24.1
1 Cor 10.26
Ro 12.19
31.S
Lk 23.46
He I0.30
32.1-2
Ro 4.7-8
Ro 15.10
I Pe 3.10-12
34.12-16
He 1.6
I 35.19
Jn 15.25
36.1
Ro 3.18
40.6-8
He 10.5-7

41.9
44.22
45.6-7
51.4 LXX
53.1-3
68.18
69.4
69.9

I

Jn 13.18
Ro 8.36
He 1.8-9
Ro 3.4
Ro 3.10-12
Eph 4.8
Jn 15.25
Jn 2.17
Ro 15.3
69.22-23 LXX Ro I 1.9-10
69.25
Ac l.20
78.2
Mt 13.35
78.24
Jn 6.31
Jn 10.34
82.6
89.20
Ac 13.22
Mt4.6
91.11-12
Lk 4.10-11
94.11
I Cor 3.20
95.7-8 LXX He 3.15
4.7
95.7-11
He 3.7-11
95.11
He 4.3,5
102.25-27 LXX He 1.10-12
104.4 LXX
He 1.7
109.8
Ac 1.20
110.l
Mt 22.44
26.64
Mk 12.36
14.62
Lk 20.42-43
22.69
Ac 2.34-35
He 1.13
He 5.6
110.4
7.17,21
2 Cor 9.9
112.9
116.10 LXX 2 Cor4.13
Ro IS.II
117.l
118.6 LXX
He 13.6
Lk 20.17
118.22
Ac4.ll
I Pe 2.7
118.22-23 Mt 21.42
Mk 12.l0-11

INDEX OF QUOTATIONS
118.25-26

118.26

132.11
140.3 LXX

Mt 21.9
Mk I l.9-IO
Jn 12.13
Mt 23.39
Lk 13.35
19.38
Ac 2.30
Ro 3.13

PROVERBS
3.11-12 LXX He 12.5-6
Jas 4.6
3.34 LXX
I Pe 5.5
11.31 LXX
I Pe 4.18
25.21-22 LXXRo 12.20
2 Pe 2.22
26.11
ISAIAH
1.9 LXX
6.9 LXX
6.9-10 LXX

Ro 9.29
Lk 8.10
Mt 13.14-15
Mk4.l2
6.9-10
Ac 28.26-27
Jn 12.40
6.10 LXX
7.14 LXX
Mt 1.23
8.8,10 LXX Mt l.23
8.14
Ro 9.33
I Pe 2.8
He 2.13
8.17 LXX
8.18
He 2.13
9.1-2
Mt4.15-16
10.22-23 LXX Ro 9.27-28
11.10 LXX
Ro 15.12
22.13
I Cor 15.32
25.8
I Cor 15.54
27.9 LXX
Ro I l.27b
28.11-12
I Cor 14.21
28.16 LXX
Ro 9.33
10.11
I Pe 2.6
29.10
Ro 11.8
29.13 LXX
Mt 15.8-9
Mk 7.6-7
29.14 LXX
I Cor 1.19
40.3-5 LXX Lk 3.4-6

40.3 LXX

Mt 3.3
Mk 1.3
Jn 1.23
l Pe 1.24-25
40.6-8
40.13 LXX
Ro 11.34
I Cor2.16
Mt 12.18-20
42.1-3
Mt 12.21
' 42.4 LXX
I Pe 2.9
43.20 LXX
I Pe 2.9
43.21 LXX
Mk 12.32
45.21
45.23 LXX
Ro 14.11
Ac 13.47
49.6
2 Cor 6.2
49.8
Ro 14.ll
49.18
Ro 2.24
52.5 LXX
Ro I0.15
52.7
2 Cor 6.17
52.11
Ro 15.21
52.15 LXX
Jn 12.38
53.1 LXX
Ro I0.16
Mt 8.17
53A
53.7-8 LXX Ac 8.32-33
I Pe 2.22
53.9
Lk 22.37
53.12
Ga 4.27
54.1
Jn 6.45
54.13
Ac 13.34
55.3 LXX
Mt 21.13
56.7
Mk 11.17
Lk 19.46
Ro 3.15-17
59.7-8
59.20-21 LXX Ro 11.26-27
61.1-2 LXX Lk 4.18-19
Mt21.5
62.11
I Cor 2.9
64.4
Ro 10.20
65.1 LXX
Ro 10.21
65.2 LXX
Ac 7.49-50
66.1-2
JEREMIAH
9.24
31.15

I Cor 1.31
2 Cor 10.17
Mt2.18

859
31-31-34
31.33-34

He 8.8-12
He I0.16-17
EZEKIEL

20.34,41
37.27

2 Cor 6.17
2Cor6.16
DANIEL

7.13

Mt 24.30
26.64
Mk 13.26
14.62
Lk 21.27
HOSEA

1.10
2.23
6.6
10.8
11.1
13.14 LXX

Ro 9.26
Ro 9.25
Mt9.13
12.7
Lk 23.30
Mt2.15
l Cor 15.55
JOEL

2.28-32 LXX Ac 2.17-21
Ro I0.13
2.32
AMOS
5.25-27 LXX Ac 7.42-43
Ac 15.16-17
9.11-12
JONAH
Mt 12.40

1.17

MICAH
Mt2.6
Mt 10.35-36

5.2
7.6

HABAKKUK
1.5 LXX
2.3-4 LXX
2.4

Ac 13.41
He 10.37-38
Ro 1.17
Ga3.l I

HAGGAI
2.6 LXX

He 12.26

INDEX OF QUOT A TIO NS

860
ZECHARIAH
8.16
9.9

I

Eph 4.25
Mt 21.5
Jn 12.15

11.12-13
12.10
13.7

Mt 27.9-10
Jn 19.37
Mt 26.31
Mk 14.27

MALACHI
1.2-3
3.1

Ro 9.13
Mt 11.10
Mk 1.2
Lk 7.27

New Testament Order
MATTHEW
1.23a
1.23b
2.6
2.15
2.18
3.3
4.4
4.6
4.7
4.10
4.15-16
5.21
5.27
5.31
5.33
5.38

5.43
8.17
9.13
10.35-36
11.10
12.7
12.18-20
12.21
12.40
13.14-15

ls 7. 14 LXX
Is 8.8,10
LXX
Mic 5.2
Ho I I.I
Jr 31.15
ls 40.3 LXX
Dt 8.3
Ps 91.11-12
Dt6.16
Dt 6.13
Is 9.1-2
Ex 20.13
Dt 5.17
Ex 20.14
Dt 5.18
Dt24.I
Lv 19.12
Nu 30.2
Ex 21.24
Lv 24.20
Dt 19.21
Lv 19.18
Is 53.4
Ho 6.6
Mic 7.6
Mal 3.1
Ho6.6
Is 42.1-3
Is 42.4 LXX
Jon 1.17
Is 6.9-10
LXX

I

13.35
15.4a
15.4b
15.8-9
18.16
19.4
19.5
19.7
19.18-19
19.19
21.5

21.9
21.13
21.16
21A2
22.24
22.32
22.37
22.39
22.44
23.39
24.30
26.31
26.64a
26.64b
i 27.9-10
27.46

Ps 78.2
Ex 20.12
Dt 5.16
Ex 21.17
Is 29.13 LXX
Dt 19.15
Gn 1.27
5.2
Gn 2.24
Dt24.l
Ex 20.12-16
Dt5.16-20
Lv 19.18
Is 62.11
Zeh 9.9
Ps 118.25-26
ls 56.7
Ps 8.3 LXX
Ps 118.22-23
Dt 25.5
Ex3.6.15
Dt6.5
Lv 19.18
Ps 110.l
Ps 118.26
Dn 7.13
Zeh 13.7
Ps 110.l
Dn 7.13
Zeh 11.12-13
Ps 22.1
MARK

1.2

Mal 3.1

1.3
4.12
7.6-7
7.lOa
7.lOb
10.4
10.6
10.7-8
10.19

I

11.9-10
11.17
12.10-11
12.19
12.26
12.29-30
12.31
12.32a
12.32b
12.33a
12.33b
12.36
13.26
14.27
14.62a
14.62b
15.34

ls 40.3 LXX
ls 6. 9-10 UO{
ls 29.13 LXX
Ex 20.12
Dt 5.16
Ex 21.17
Dt24.l,3
Gn 1.27
5.2
Gn 2.24
Ex 20.12-16
Dt5.16-20
Ps 118.25-26
Is 56.7
Ps I I 8.22-23
Dt 25.5
Ex 3.6,15
Dt6.4-5
Lv 19.18
Dt 6.4
Dt4.35
ls 45.21
Dt6.5
Lv 19.18
Ps 110.1
Dn 7.13
Zeh 13.7
Ps l IO.I
Dn 7.13
Ps 22.1
LUKE

2.23

Ex
13.2,12,15 ;

INDEX OF QUOT A TIONS
2.24
3.4-6

Lv 12.8
ls 40.3-5

19.37

ACTS

LXX

4.4
4.8
4.10-11
4.12
4.18-19

Dt 8.3
Dt6.13
Ps 91.11-12
Dt6.16
ls 61.1-2

l.20a
1.20b
2.17-21

19.38
19.46
20.17
20.28
20.37
20.42-43
21.27
22.37
22.69
23.30
23.46

Mal 3.1
ls 6.9 LXX
Dt6.5
Lv 19.18
Ps 118.26
Ex 20.12-16
Dt 5.16-20
Ps 118.26
Is 56.7
Ps 118.22
Dt 25.5
Ex 3.6
Ps I JO.I
Dn 7.13
Is 53.12
Ps I JO.I
Ho J0.8
Ps 31.5
JOHN

1.23
2.17
6.31
6.45
10.34
12.13
12.15
12.38
12.40
13.18
15.25
19.24
19.36

ls 40.3 LXX
Ps 69.9
Ps 78.24
ls 54.13
Ps 82.6
Ps 118.25-26
Zeh 9.9
Is 53.l LXX
Is 6.10 LXX
Ps 41.9
Ps 35.19
69.4
Ps22.18
Ex 12.46
Nu9.12

Ps 69.25
Ps J09.8
JI 2.28-32

13.41
13.47
15.16-17
23.S
28.26-27

Hab 1.5 LXX
Is 49.6
Am9.ll-12
Ex 22.28
Is 6.9-JO
LXX

LXX

2.25-28

7.6-7
7.7
7.18
7.27-28
7.30
7.32
7.33
7.34
7.35
7.37
7.40
7A2-43

Ps 132.11
Ps 16.10
Ps 1 JO.I
Ex 3.6,15
Dt 18.15-16
Dt 18.19
Lv 23.29
Gn 22.18
26.4
Ps 118.22
Ps 2.1-2 LXX
Gn 12.l
Gn 17.8
48.4
Gn 15.13-14
Ex 3.12
Ex l.8
Ex 2.14
Ex 3.2
Ex 3.6
Ex 3.5
Ex 3.7,8,JO
Ex 2.14
Dt 18.15
Ex 32.1,23
Am 5.25-27

7.49-50
8.32-33

Is 66.1-2
Is 53.7-8

2.30
2.31
2.34-35
3.13
3.22
3.23a
3.23b
3.25
4.11
4.25-26
7.3
7.5

ROMANS

Ps 16.8-11
LXX

LXX

7.27
8.10
10.27a
10.27b
13.35
18.20

Zeh 12.JO
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LXX

1.17
2.24
3.4
3.10-12
3.lJa
3.lJb

LXX

3.14
3.15-17
3.18
4.3
4.7-8
4.9
4.17
4.18a
4.18b
4.22
7.7
8.36
9.7
9.9
9.12
9.13
9.15
9.17
9.25
9.26
9.27-28

Ps 89.20
I Sm 13.I4
Ps 2.7
ls 55.3 LXX
Ps 16.IO LXX

Ps J0.7 LXX
Is 59.7-8
Ps 36.1
Gn 15.6
Ps32.l-2
Gn 15.6
Gn 17.5
Gn 17.5
Gn 15.5
Gn 15.6
Ex 20.17
Dt 5.21
Ps 44.22
Gn 21.12
Gn 18.10,14
Gn 25.23
Mal 1.2-3
Ex 33.19
Ex 9.16 LXX
Ho 2.23
Ho l.10
Is J0.22-23
LXX

LXX

13.22a
13.22b
13.33
13.34
13.35

Hab 2.4
ls 52.5 LXX
Ps 51.4 LXX
Ps 14.1-3
(= 53.1-3)
Ps 5.9 LXX
Ps 140.3

9.29
9.33
10.S
10.6

Is 1.9 LXX
Is 8.14
28.16 LXX
Lv 18.5
Dt 9.4

862
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10.6-8
10.11
10.13
10.15
10.16
10.18
10.19
10.20
10.21
11.3
11.4
11.8
11.9-10
11.26-27a
ll.27b
11.34
11.35
12.19
12.20
13.9a

13.9b
14.1 la
14.llb
15.3
15.9

15.10
15.11
15.12
15.21

Dt30.12-14
is 28.16 LXX
JI 2.32
ls 52.7
Js 53.1 LXX
Ps 19.4 LXX
Dt 32.21
Is 65.I LXX
Is 65.2 LXX
1 Kgs
19.10,14
I Kgs 19.18
Dt 29.4
Is 29.10
Ps 69.22-23
LXX
Is 59.20-21
LXX
Is 27.9 LXX
Is 40.13 LXX
Job 41.1 I
DI 32.35
Pr 25.21-22
LXX
Ex 20.1315.17
Dt 5.1719,21
Lv 19.18
Is 49.18
ls 45.23 LXX
Ps 69.9
Ps 18.49
(= 2 Sm
22.50)
DI 32.43
Ps I 17.1
Is 11.10 LXX
ls 52.15 LXX

I CORINTHIANS
1.19
1.31
2.9

Is 29.14 LXX
Jr 9.24
Is 64.4

I

2.16
3.19
3.20
5.13
6.16
9.9
10.7
10.26
14.21
15.27
15.32
15.45
15.54
15.55

ls 40. 13 LXX
Job 5.13
Ps 94.11
Dt 17.7 LXX
Gn 2.24
Dt 25.4
Ex 32.6
Ps 24.I
Is 28.J 1-12
Ps 8.6
Is 22.13
Gn 2.7
Is 25.8
Ho 13.14
LXX

EPHESIANS
4.8
4.25
4.26
5.31
6.2-3

I TIMOTHY
5.18

6.2
6.16
6.17a
6.17b
6.18
8.15
9.9
10.17
13.1

3.10
3.11
3.12
3.13
3.16
4.27
4.30
5.14

Gn 15.6
Gn 12.3
18.18
Dt 27.26
LXX
Hab 2.4
Lv 18.5
Dt 21.23
Gn 12.7
ls 54.1
Gn 21.10
Lv 19.18

Nu 16.5
HEBREWS

I.Sa
I.Sb
1.6

Ps I 16.10
LXX
Is 49.8
Lv 26.12
Eze 37.27
Is 52.I I
Eze 20.34
2 Sm 7.8,14
Ex 16.18
Ps 112.9
Jr 9.24
Dt 19.15
GALATIANS

3.6
3.8

Dt 25.4
2 TIMOTHY

2.19

2 CORINTHIANS
4.13

Ps 68.18
Zeh 8.16
Ps 4.4 LXX
Gn 2.24
Ex 20.12
Dt5.16

1.7
1.8-9
1.10-12

I

1.13
2.6-8
2.12
2.13a
2.13b
3.7-11
3.15
4.3,5
4.4
4.7
5.5
5.6
6.13-14
7.1-2
7.17,21
8.5
8.8-12
9.20
10.5-7

Ps 2.7
2 Sm 7.14
Dt 32.43
LXX
Ps 104.4
I.XX
Ps 45.6-7
Ps 102.2527 LXX
Ps I JO.I
Ps 8.4-6 LXX
Ps 22.22
ls 8.17 LXX
Is 8.18
Ps95.7-ll
Ps 95.7-8
LXX
Ps 95.11
Gn 2.2
Ps 95.7-8
LXX
Ps 2.7
Ps 110.4
Gn 22.16-17
Gn 14. 17-20
Ps 110.4
Ex 25.40
Jr 31.31-34
Ex 24.8
Ps 40.6-8

INDEX OF QUOT A TIONS
10.16-17
J0.30
10.37-38

31.33-34
Dt 32.35-36
Hab 2.3-4

13.S
13.6

Jr

LXX

LXX

ll.5
l l.18
J l.21

Gn 5.24 LXX
Gn 21.12
Gn 47.31

12.5-6

Pr

JAMES

I
I

2.8
2.11

LXX

3.11-12

LXX

12.20
12.21
12.26

2.23
4.6

Ex 19.12-13

Dt 9.19
Hg 2.6 LXX

Dt 31.6,8
118.6

Ps

Lv 19.18
Ex 20.13-14
Dt 5.17-18
Gn 15.6
Pr 3.34 LXX

'
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2.6
2.7
2.8
2.9a
2.9b
2.9c
2.22
3.10-12
4.18
5.5

I PETER

1.16
1.24-25

Lv 19.2
ls 40.6-8

28.16 LXX
118.22
Is 8.14
is 43.20 LXX
Ex 19.6 LXX
ls 43.21 LXX
Is 53.9
Ps 34.12-16
Pr 11.31 LXX
Pr 3.34 LXX

Is

Ps

2 PETER
2.22

Pr

26.11

INDEX OF ALLUSIONS AND VERBAL PARALLELS
GEl"ESIS
1.1
1.3
1.6-9
1.11
1.26
1.26-27
1.26,27
1.27

1.29
1.31
2.2
2.7
2.8 LXX
2.9

2.17
2.18
2.21-23
2.22
3.4
3.6
3.13

3.15
3.16

3.17-18
3.17-19

He 11.3
2 Cor4.6
2 Pe 3.5
I Cor 15.38
Eph 4.24
Col 3.10
Jas 3.9
Ac 17.29
I Cor 11.7
I Tm 2.13
Ro 14.2
I Tm 4.4
He 4.10
1 Cor 15.47
I Tm 2.13
Re 2.7
Re 2.7
22.2
22.14
22.19
Ro 5.12
I Cor 11.9
I Cor 11.8
I Tm2.13
Jn 8.44
Ro 5.12
I Tm 2.14
Ro 7.11
2 Cor 11.3
I Tm2.14
Lk 10.19
Ro 16.20
1 Cor 11.3
14.34
Eph 5.22
Col 3.18
He 6.8
Ro 8.20

I

3.17-19
3.19
3.22

3.22,24
4.3-8
4.3-10
4.7
4.8

4.10
4.25-5.32
5.1
5.3
5.29
6.1-7.24
6.5
6.5-12
6.9-12
6.13-22
6.13-7.24
7.1
7.6-23
7.11-21
8.18
8.21
9.3
9.4
9.6
11.10-26

I Cor 15.21
Ro 5.12
He 9.27
Re 22.2
22.14
22.19
Re 2.7
Jd 11
He 11.4
Ro6.12
Mt 23.35
Lk 11.51
I Jn 3.12
He 12.24
Jas 5.4
Lk 3.36-38
Mt I.I
I Cor 11.7
I Cor 15.49
Ro 8.20
I Pe 3.20
Ro 7.18
Lk 17.26
Mt 24.37
He 11.7
Mt 24.38-39
He 11.7
Lk 17.27
2 Pe 3.6
2 Pe 2.5
Ro 7.18
Php4.18
Ro 14.2
I Tm 4.3
Ac 15.20
15.29
Mt 26.52
I Cor 11.7
Lk 3.34-36

11.31-12.1
12.1-5
12.3
12.S
12.7
13.15
14.19
14.20
14.22
15.5-6
15.16
15.18
16.1
16.11
16.15
17.7

17.10-11
17.10-13
17.10-14
17.12
17.17
17.19
18.1-8
18.4
18.11
18.11-14
18.12
18.14

18.18
18.20-21
18.20,21

Ac 7.2
7.4
He 11.8
Ac 3.25
Ac7.4
Ac 7.5
Ac 7.5
Ga 3.16
Re 10.6
Lk 18.12
Re 10.6
He I 1.12
I Th 2.16
Ac 7.5
Ac 7.5
Lk 1.31
Ga 4.22
Lk 1.55
1.72-73
Ga 3.16
Ro 4.11
Jn 7.22
Ac 7.8
Lk 1.59
2.21
Ro4.19
He 11.11
He 13.2
Lk 7.44
Lk 1.18
He 11.11
I Pe 3.6
Mt 19.26
Mk 10.27
Lk 1.37
Ac 3.25
Ro4.13
Lk 17.28
Re 18.5
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18.20-19.28
18.25
19.1-3
19.1-14
19.1-16
19.4-25
19.15-29
19.17
19.24

19.24-25
19.24-28
19.26
19.28
21.2
21.3
21.4
21.9
21.12
22.1-10
22.2

22.9,12
22.16
22.16-17
22.17
22.17-18
22.18
23.2-20
23.4
24.7
25.21
25.22 LXX
25.26

Mt 10.15
He 12.23
He 13.2
Lk I 7.28
2 Pe 2.7
Jd 7
Lk 17.29
Lk 17.3I-32
2 Pe 2.6
Re I4. IO
20.10
21.8
Mt JO.IS
Lk IO.I2
Mt II.23
Lk 17.31-32
Re 9.2
Ga4.22
He I I.I I
Mt I.2
Lk 3.34
Ac 7.8
Ga4.29
Mt 1.2
He Il.17
Mt3.I7
Mk I.II
I2.6
Lk 3.22
Jas 2.2 I
He 6.13
Lk 1.73-74
Lk I.SS
He I l.I2
Ro 4.13
Mt I.I
Ac 7.16
He 11.9
I l.13
Ac 7.5
Ga 3.16
Ro9.10
Lk 1.41
Mt I.2

25.26
Lk 3.34
25.33-34
He 12.16
26.3
He Il.9
27.27-29,39-40 He 11.20
27.30-40
He I2.17
28.12
Jn I.SI
28.15
He I3.S
29.35
Mt 1.2
Lk 3.33
Lk I.2S
30.23
He 1 l.12
32.12
33.19
Jn 4.S
Ac 7.16
35.12,27
He 11.9
37.11
Ac7.9
37.28
Ac 7.9
Mt 22.24
38.8
Mk 12.19
Lk 20.28
Mt I.3
38.29-30
39.2,3,21,23 Ac 7.9
41.37-39
Ac 7.10
Ac 7. IO
41.40-44
Ac 7.I I
41.54
41.55
Jn 2.S
Ac 7.12
42.1-2
Ac 7.11
42.5
Ac 7. 13
45.3-4
45.4
Ac 7.9
Ac 7.I4
45.9-11
45.16
Ac 7.13
Ac 7.I4
45.18-19
Ac 7.I5
46.5-6
Ac 7.14
46.27 LXX
47.9
He 11.13
48.15-16
He 11.21
Jn 4.5
48.22
Re 5.5
49.9-10
He 7.I4
49.10
49.29-30
Ac 7.16
Ac 7.I5
49.33
50.7-13
Ac 7.16
He I l.22
50.24-25
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EXODUS

1.5 LXX
1.6
1.7
1.10-11
1.22
2.2

I

I
i

2.3-10
2.10-12
2.11-12
2.13
2.14
2.15

I 2.21-22
I

3.2

I 3.3-4
I

3.6
3.14

I

I
I
I

I
I

I
I
I

I

I

3.15
3.16
4.5
4.19
4.21
4.22
6.1,6
7.3
7.11
7.17-21
7.17,19-20
7.19-24
7.20,21
7.22
8.4 LXX

Ac 7.14
Ac 7.IS
Ac 7.17
Ac 7.19
Ac7.19
He 11.23
Ac 7.20
He 11.23
Ac 7.21
He 11.24
Ac 7.23-24
Ac 7.26
Lk 12.14
Ac 7.29
He 11.27
Ac 7.29
Mk I2.26
Lk 20.37
Ac 7.3S
Ac7.3I
He 11.16
Re 1.4
1.8
4.8
I 1.17
I6.5
He I 1.16
Mt 22.32
Mk I2.26
He 11.16
Mt 2.20
Ro9.I8
Ro9.4
Ac I3.17
Ac 7.36
Ro9.18
2 Tm 3.8
Re I6.3
Re 11.6
Re 16.4
Re 8.8
2 Tm 3.8
Ac 8.24

866
8.19
8.24 LXX
9.10
9.12
9.23-25
9.24
9.28 LXX
10.12,15
10.21
12.1-27
12.3-20
12.6
12.8-11
12.11
12.14
12.14-20
12.15
12.16
12.21
12.21-30
12.24-27
12.40
12.51

13.7
13.9
13.19
13.21-22
14.4,17
14.21
14.21-31
14.22-29
15.1
15.11
15.18
16.4

INDEX OF ALLUSIONS AND VERBAL PARALLELS
Lk 11.20
Ac 8.24
Re 16.2
Ro9.18
Re 8.7
Re 11.19
16.21
Ac 8.24
Re 9.3
Re 16.10
Mt 26.2
Lk 22.l
1 Cor 5.8
Mk 14.12
Lk 22.7
Lk 22.8
Lk 12.35
Lk 22.7
Mt 26.17
Mk 14.12
Lk 22.7
Lk 23.56
I Cor5.7
He I l.28
Lk 2.41
Ga 3.17
Ac 13.17
He l 1.27
Jd 5
1 Cor 5.7
5.8
Mt 23.5
He 11.22
I Cor JO.I
Ro 9.18
Ac 7.36
He l l.29
l Cor JO.I
Re 15.3
Re 15.3
Re l l.15
19.6
Mt 6.34
I Cor 10.3

16.7
16.15
16.33
16.35
17.6
17.7
18.3-4
19.1-6
19.5
19.6

19.16
19.16-19
19.16-22
19.18
19.20,24
20.1-17
20.5
20.8-10
20.9-IO
20.10
20.11

20.13-16
20.18-21
21.2
21.12
21.32
22.1
22.11
23.4-5
23.20

2 Cor 3.18
Jn 6.31
He 9.4
Ac 13.18
1Cor10.3
l Cor 10.4
He 3.8
Ac 7.29
Ac 7.38
Tt 2.14
I Pe 2.9
I Pe 2.5
Re 1.6
5.10
20.6
Re4.5
11.19
Re 8.5
16.18
He 12.18-19
He 12.26
Re 9.2
Re 4.1
Ac 7.38
Jn 9.2
Jas 4.5
Mk 2.27
Lk 13.14
Mt 12.2
Lk 23.56
Ac4.24
14.15
Re 10.6
14.7
Lk 18.20
He 12. I 8-19
Jn 8.35
Mt5.21
Mt26.15
Lk 19.8
He 6.16
Mt5.44
Mt 11.10
Mk 1.2

23.20
23.22 LXX
24.3
24.6-8
24.8

24.12
24.17
25.9
25.10-16
25.16
25.18-22
25.23-30
25.31-40
25.40
26.1-30
26.31-33
26.31-35
27.21
28.1
28.21
29.18
29.37
29.38
30.1-3
30.1-6
30.7
30.10
30.13
31.18
32.4-6
32.9
32.13
32.32

Lk 7.27
1Pe2.9
He 9.19
I Cor 11.25
He 9.19
Mt 26.28
Mk 14.24
Lk 22.20
1 Cor l 1.25
2 Car 3.6
He 10.29
2 Cor 3.3
2Cor3.l8
Ac 7.44
He 9.4
He 9.4
He 9.5
He9.2
He 9.2
Ac 7.44
He9.2
Lk 23.45
He 9.3
Mt27.51
Ac 7.44
He 5.4
Re 21.12-13
Eph 5.2
Php 4.18
Mt 23.19
He JO.LI
Re 8.3
9.13
He9.4
Lk 1.9
He 9.7
Mt 17.24
Jn 1.17
2 Cor 3.3
Ac 7.41
Ac 7.51
He l 1.12
Lk 10.20
Ro9.3

INDEX OF ALLUSIONS AND VERBAL PARALLELS
32.32,33

33.3,S
33.20
34.l
34.6
34.28
34.29-30
34.33
34.34
36.35
38.21
38.26
40.34

Php 4.3
Re 3.5
13.8
17.8
20.12
20.15
21.27
Ac 7.51
Jn 1.18
I Tm6.16
2 Cor 3.3
Jas 5.11
Mt4.2
Jn 1.17
2Cor3.7
3.10
2 Cor 3.13
2 Cor 3.16
Lk 23.45
2 Cor 3. 13
Re 15.5
Mt 17.24
Re 15.5
15.8

LEVITICUS
3.17
6.16,26
7.6,15
8.15,19
9.7
11.1-47
11.2
11.25
11.44,45
12.3

12.3,6
13.46
14.2

Ac 15.20
15.29
I Cor9.13
I Cor 10.18
He9.21
He 5.3
7.27
Ac 10.14
He 9.10
He 9.10
l Pe 1.16
Lk 1.59
2.21
Jn 7.22
Ac 15.l
Lk 2.22
Lk 17.12
Mt8.4

14.2-3
14.2-32
14.4
14.4-32
15.18
15.25
16.2
16.2-3
16.3
16.6
16.12
16.14
16.15

16.21
16.27
I 16.29
17.10-14

~

17.ll
18.5

18.7-8
18.16
18.22
19.2
19.13
19.15
19.17
19.18
19.32
20.7
20.9

Lk 17.14
Mk 1.44
Lk 5.14
He 9.19
Mt 8.4
He9.IO
Mt9.20
He9.7
He 6.19
He 9.13
He 5.3
7.27
He 6.19
Re 8.5
He 9.7
9.13
He 6.19
7.27
9.7
9.13
10.4
He 10.4
He 13.11
Ac 27.9
Ac 15.20
15.29
He 9.22
Mt 19.17
Lk 10.28
Ro 7.10
I Cor 5.1
Mt 14.3-4
Mk 6.18
Ro 1.27
Mt 5.48
Mt20.8
Jas 5.4
Jn 7.24
Ac 23.3
Mt 18.15
Ro 12.19
I Tm5.I
I Pe l.16
Mt 15.4

I

20.9
20.10
20.13
20.21
21.9
23.15-21
23.34
23.36
24.5-8
24.5-9
24.9
24.16

24.17
25.35-36
25.43,53
26.11-12
26.21
26.41
26.42
27.30
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Mk 7.10
Jn 8.5
Ro 1.27
Mt 14.3-4
Re 17.16
Re 18.8
Ac 2.1
I Cor 16.8
Jn 7.2
Jn 7.37
Mt 12.4
Mk 2.26
Lk 6.4
Mt 12.4
Mt 26.65-66
Mk 14.64
Jn 10.33
19.7
Mt 5.21
Lk 6.35
Col 4.1
Re 21.3
Re 15.1
15.6
Ac 7.51
Lk 1.72-73
Mt 23.23
Lk 11.42

NUMBERS
1.50
6.2-5
6.3
6.5
6.13-18
6.13-21
6.18
6.21
6.25-26
llA
11.7-9
ll.29
ll.34
12.7

Ac 7.44
Ac 21.26
Lk 1.15
Ac 21.23-24
Ac 21.23-24
Ac 21.26
Ac 18.18
Ac 21.23-24
Ro 1.7
I Cor 10.6
Jn 6.31
l Cor 14.5
I Cor 10.6
He 3.2,5

868
12.8
14.1-35
14.2
14.3
14.6
14.16
14.21-23
14.22-23
14.23
14.29
14.29-30
14.33
14.34
14.35
14.36
15.17-21
15.38-39
16.19-35
16.22
16.26
16.41-49
17.8-10
18.2-6
18.8
18.21
18.31
19.6
19.9
19.13
19.17-19
20.2-5
20.11
21.5-6
21.9
22.7
22.28
23.19

INDEX OF ALLUSIONS AND VERBAL PARALLELS
2 Jn 12
3 Jn 14
He 3.16-18
I Cor 10.10
Ac 7.39
Mt 26.65
Mk 14.63
1Cor10.5
He 3.11
He 3.18
I Cor 10.5
He 3.17
I Cor I0.5
Jd 5
Ac 7.36
Ac 13.18
Jd 5
I Cor 10. IO
Ro 11.16
Mt 23.5
Jd 11
He 12.9
2 Tm 2.19
1 Cor IO.IO
He9.4
He 9.6
I Cor9.13
He 7.5
Mt IO.IO
I Cor9.13
He9.19
He 9.13
He 9. 10
He9.13
He 3.8
I Cor I0.4
I Cor 10.9
Jn 3.14
2 Pe 2.15
Jd 11
2 Pe 2.16
Ro9.6
2 Tm 2.13
He6.18

24.6 LXX
24.17
25.1-2
25.l,9
27.16
27.17
28.9-10
31.16

He 8.2
Mt2.2
Re 22.16
Re 2.14
2.20
I Cor I0.8
He 12.9
Mt9.36
Mk 6.34
Mt 12.5
Jd 11
Re 2.14

7.9
8.3
8.5
9.3
9.10
9.10,ll
10.3-5
10.12
10.15
10.17

DEUTERONOMY

l.10
l.16
l.17
1.31
2.5
4.2
4.7-8
4.11-12
4.15-19
4.20
4.24
4.35,39
5.4-22
5.12-14
5.13-14
5.14
5.17-20
5.18
5.22-27
6.4
6.7
6.8
6.20-25
7.1
7.6

He 11.12
Jn 7.51
las 2.9
Ac 13.18
Ac 7.5
Re 22.18-19
Ro 3.2
He 12.18-19
Ro 1.23
Tt2.14
I Pe 2.9
He 12.29
I Cor 8.4
Ac 7.38
Mk 2.27
Lk 13.14
Mt 12.2
Lk 23.56
Lk 18.20
Jas 2.11
He 12.18-19
Ro 3.30
I Cor 8.4
Eph 6.4
Mt 23.5
Eph 6.4
Ac 13.19
Ro 9.4
Tt 2.14
I Pe 2.9

10.22
11.14
11.29
12.5-14
12.32
13.1-3
13.2-4
13.3
14.1-2
14.2
15.7-8
15.11

15.12
15.16
16.1-8
16.3
16.9-11
17.6

I Cor 1.9
I0.13
I Cor 10.3
He 12.7
He 12.29
Ac 7.38
2 Cor 3.3
He 9.4
Lk 10.27
1Pe2.9
Ac I0.34
Ro2.ll
Ga 2.6
Eph 6.9
Col 3.25
I Tm6.15
Re 17.14
19.16
Ac 7.14
He 11.12
Jas 5.7
Jn 4.20
Jn 4.20
Re 22.18-19
Mt 24.24
Mk 13.22
Re 13.14
I Cor 11.19
Ro9.4
Tt2.14
I Pe 2.9
I Jn 3.17
Mt26.ll
Mk 14.7
Jn 12.8
Jn 8.35
Eph 6.2-3
Lk 2.41
I Cor 5.8
Ac2.I
I Cor 16.8
Jn 8.17
I Tm 5.19
He 10.28

INDEX OF ALLUSIONS AND VERBAL PARALLELS
17.7
18.1-3
18.13
18.15

18.15,18
18.18
19.15

19.19
21.6-9
21-22
21.22-23
22.21
22.22
22.24
22.30
23.21
23.24-25
23.25
24.7
24.14
24.14-15
24.15
25.3
27.20
27.26
28.4
28.35
29.17 LXX
30A
30.6
30.11
31.7
31.26-27

Jn 8.7
1 Cor9.13
Mt 5.48
Mt 17.5
Mk 9.7
Lk 24.27
Jn 5.46
7.40
Jn 1.21
6.14
Jn 1.45
Jn 8.17
1Tm5.19
He 10.28
l Cor5.13
Mt 27.24
Ac 10.39
Mt 27.57-58
Jn 19.31
lCor5.13
Jn 8.5
I Cor5.13
I Car 5.1
Mt 5.33
Mt 12.1
Mk 2.23
Lk 6.1
l Cor 5.13
Mk 10.19
Jas 5.4
Mt 20.8
2 Cor 11.24
I Cor5.l
2 Cor 3.9
Lk 1.42
Re 16.2
Ac 8.23
He 12.15
Mt24.31
Mk 13.27
Ro 2.29
1 Jn 5.3
He4.8
Jn 5.45

32.4

32.5

32.6
32.8
32.17
32.20
32.21
32.29
32.35
32.40
32.43
32.43 LXX
33.2
33.2 LXX
33.3-4
33.9
33.12

Ro 9.14
Re 15.3
16.5
Mt 17.17
Ac 2.40
Php 2.15
Jn 8.41
Ac 17.26
I Cor 10.20
Re 9.20
Mt 17.17
Ro 11.11
I Car 10.22
Lk 19.42
Lk 21.22
Re 10.5-6
Re 6.10
19.2
Re 18.20
Jd 14
Mt 25.31
Ac 20.32
26.18
Mt 10.37
Lk 14.26
2 Th 2.13

22.5

He 13.5
Jas 2.25
He 11.31
Jas 2.25
Ac 7.45
He ll.30
Jas 2.25
He 11.31
I Cor5.13
Jn 9.24
Jn 4.20
Ac 13.19
Ac 7.45
He 4.8
Mt 22.37

Mk 12.29-30
12.33
Lk 10.27
Ac 7.45
Ac 7.45
Jn 4.5
Ac 7.16

23.9
24.18
24.32

JUDGES
Ac 13.36
Ac 13.20
He 12.26
Re 16.16
Lk 1.42
Lk 1.31
Lk l.15
Mt2.23
He 11.33

2.10
2.16
5.4
5.19
5-24
13.3
13.4
13.5,7
14.6-7

RUTH
4.12
4.13
4.17-22

Mt 1.3
Mt 1.4-5
Mt 1.4-5
Lk 3.31-33
Mt 1.6
Mt 1.3

4.17,22
4.18-19

I SAMUEL

JOSHUA
1.5
2.4
2.11-12
2.15
3.14-17
6.12-21
6.17
6.21-25
7.13
7.19
8.33
14.1
18.l
22.4
22.5
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1.11
l.11 LXX
1.17
2.1-10
2.5
2.26
3.20
4.8
8.5,19
10.20-21,24
11.15
12.3
12.22
14.45

15.22

Lk 1.48
Lk 1.15
Mk 5.34
Lk 1.46-55
Lk l.53a
Lk 2.52
Ac 13.20
Re 11.6
Ac 13.21
Ac 13.21
Ac 13.21
Ac 20.33
Ro 11.1,2
Mt 10.30
Lk 21.18
Ac 27.34
Mk 12.33

INDEX OF ALLUSIONS AND VERBAL PARALLELS

870
15.29
16.1
16.7
16.12-13
16.13
17.34-36
20.42
21.1-6

He 6.18
Lk 3.31-32
Jn 8.15
Ac 13.22
Lk 3.31-32
He 11.33
Mk 5.34
Mt 12.3-4
Mk 2.25-26
Lk 6.3-4

2 SAMUEL
3.39
5.2
5.14
7.2-16
7.12
7.12-13
7.12,13
7.14
7.16
12.24
13.19
14.11
15.9
15.35
223 LXX
22.6
22.9
22.28
23.2

2Tm4.14
Mt2.6
Lk 3.31
Ac 7.45-46
Jn 7.42
Ac 13.23
Ac 2.30
Lk 1.32-33
He 12.7
21.7
Lk 1.32-33
Mt 1.6
Mt 26.65
Ac 27.34
Mk 5.34
Mk 2.26
He 2.13
Ac 2.24
Re 11.5
Lk 1.51
Mt 22.43

9.7-8
10
10.1-10
10.4-7
16.31
17.1
17.1,7
17.9
17.9-24
17.17
17.17-24
17.18
17.21
17.23
18.1
18.12
18.17
18.24-39
18.42-45
18.46
19.20
22.17
22.19

I KtNGS
2.10
5.11
6.1,14
8.1,6
8.10·11
8.13
8.17-18
8.19-20
8.27

Ac 2.29
13.36
Ac 12.20
Ac 7.47
Re 11.19
Re 15.8
Mt23.21
Ac 7.45-46
Ac 7.47
Ac 17.24

22.26-27

Mt 23.38
Mt6.29
Mt 12.42
Lk 11.31
Lk 12.27
Re 2.20
Jas5.17
Re 11.6
Lk 4.25
Lk 4.26
Mt 10.41
Lk 7.12
He 11.35
Mt 8.29
Mk 5.7
Ac 20.10
Lk 7.15
Lk 4.25
Ac 8.39
Ac 16.20
Re 13.13
Jas5.18
Lk 12.35
Mt 8.21
Lk 9.61
Mt 9.36
Mk 6.34
Re 4.2
4.9
4.10
5.1
5.7
5.13
6.16
7.10
7.15
19.4
21.5
He 11.36
2 KINGS

1.8

Mt3.4
Mk 1.6

1.10
1.10,12
2.11
4.8-37
4.25-37
4.29
4.33
4.36
4.43-44
4.44
5.1-14
5.10
5.19
9.1
9.7
9.13
9.22
9.27
12.9
23.29
24.12-16

Re 11.5
20.9
Lk 9.54
Mk 16.19
Re 11.12
Mt 10.41
He 11.35
Lk 10.4
12.35
Mt6.6
Lk 7.15
Mt 14.20
Lk 9.17
Lk4.27
Jn 9.7
Mk 5.34
Lk 12.35
Re 6.10
19.2
Lk 19.36
Re 2.20
Re 16.16
Mk 12.41
Re 16.16
Mt I.I I

1 CHRONICLES
1.1-4
1.24-27
1.28
1.34
2.1-14
2.4,5,9
2.10-12
2.13-15
3.10-14
3.15-16
3.17
3.17,19
11.2
16.35
17 .1-14
17.11

Lk 3.36-38
Lk 3.34-36
Lk 3.34
Mt 1.2
Lk 3.34
Lk 3.31-33
Mt 1.3
Mt 1.4-5
Mt 1.6
Mt 1.7-10
Mt I.II
Lk 3.27
Mt 1.12
Mt2.6
Ac 26.17
Ac 7.45-46
Mt I.I

INDEX OF ALLUSIONS AND VERBAL PARALLELS
He
Lk
Re
He

17.13
24.10
29.11
29.15

1.5
1.5
5.12
11.13

2 CHRONICLES
3.1
5.1
5.7
5.13-14
6.2
6.7-8
6.10
6.18
9

9.1-12
9.3-6
13.9
15.6

15.7
18.16
18.18

18.25-26
19.7

19.17
20.7
24.20-21

Ac 7.47
Ac 7.47
Re 11.19
Re 15.8
Ac 7.47
Ac 7.45-46
Ac 7.47
Re 21.3
Mt 6.29
Mt 12.42
Lk 11.31
Lk 12.27
Ga4.8
Mt 24.7
Mk 13.8
Lk 21.IO
I Car 15.58
Mt 9.36
Mk 6.34
Re 4.2
4.9
4.10
5.1
5.7
5.13
6.16
7.10
7.15
19.4
21.5
He 11.36
Ac 10.34
Ro 2.1 l
I Pe 1.17
Eph 6.9
Col 3.25
Jas 2.23
Mt 23.35

24.20-21
24.21
29..31
30.17
36.10
36.15-16
36.16

Lk 11.51
He 11.37
He 13.15
Jn 11.55
Mtl.11
Lk 20.10-12
Mt 5.12
Lk 6.23
Ac 7.52
EZRA

3.2
4.3
9.1-10.44
9.3
9.7

Mt 1.12
Lk 3.27
Jn 4.9
Jn 4.9
Mt 26.65
Lk 21.24

NEHEMIAH
9.6
9.15
9.36
10.37
11.1

Re 10.6
Jn 6.31
Jn 8.33
Ro 11.16
Mt4.5

5.11

Lk 1.52
Jas4.IO
12.7-9
Ro 1.20
12.14
Re 3.7
12.19
Lk 1.52
13.16 LXX
Php l.l 9
15.8
Ro 11.34
16.9
Ac 7.54
19.26,27 LXX Jn 19.30
22.29
Mt23.l2
I Pe 5.6
I Pe 1.7
23.10
34.19
Jas 2.1
Lk 12.35
38..3
38.17
Mt 16.18
Lk 17.37
39..30
40.7
Lk 12.35
42.2
Mt 19.26
Mk 10.27
PSALMS
2.1
2.2
2.7

ESTHER
1.ld LXX

4.1
5..3,6
7.2

Re 4.5
8.5
11.19
16.18
Mt 11.21
Mk 6.23
Mk 6.23

2.8
2.8,9
2.9

Joe
1.1,8
1.9-11
1.20
1.21
2..3
2.6
2.12
3.21
4.9
4.19

I Th 5.22
Re 12.10
Mt 26.65
I Tm6.7
l Th 5.22
2 Cor 12.7
Mt 26.65
Re 9.6
2 Th 2.8
2Cor5.I

871

2.ll
6.3
6.8
7.9
7.12
7.13
8.6
9.8

Re 11.18
Re 19.19
Mt 3.17
17.5
Mk I.II
9.7
Lk 3.22
9.35
Jn 1.49
He 1.2
Re 2.26-27
Re 12.5
19.15
Php 2.12
Jn 12.27
Mt7.23
Lk 13.27
Re 2.23
Lk 13.3
13.5
Eph 6.16
Eph 1.22
Ac 17.31

872

10.16
11.6

14.7
16.9
16.10
17.15
18.2
18.4
18.6
19.1
19.9
21.9
22
22.1-18
22.5
22.7
22.7-8
22.7 IJ
22.8
22.15
22.16
22.16-18
22.18

22.20
22.21
22.23
22.28
23.1
23.2
23.5
24.3-4
25.11
25.20
25.21
26.6
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Re 11.15
Re 14. IO
20.10
21.8
Ro 11.26-27
Jn 20.9
l Cor 15.4
Re 22.4
Lk l.69
Ac 2.24
Jas 5.4
Ro 1.20
Re 16.7
19.2
fas 5.3
!Pel.11
Mk 9.12
Lk 24.27
Ro 5.5
Mt 27.39
Mk 15.29
Lk 23.35-36
Mt 26.24
Mt 27.43
Jn 19.28
Php 3.2
Mt 26.24
Mt 27.35
Mk 15.24
Lk 23.34
Php 3.2
2 Tm 4.17
Re 19.5
Re 11.15
19.6
Jn 10.1 l
Re 7.17
Re 7.17
Lk 7.46
Mt 5.8
I Jn 2.12
Ro5.5
Lk 6.27
Mt 27.24

26.8
28.4

29.3
31.5
31.24
32.2
32.5
33.2,3
33.3
33.6,9
34.8
34.13
34.14
34.15
34.19
34.20
35.8
35.13
35.16
36.9
37.4
37.ll
37.12
38.11
39.1
39.12
40.3
40.6
40.7
41.9

ML23.21
Mt 16.27
2 Tm 4.14
I Pe 1.17
Re 20.12-13
22.12
Ac 7.2
Ac 7.59
I Pe 4.19
I Cor 16.13
Re 14.5
I Jn 1.9
Eph 5.19
Re 5.9
14.3
He 11.3
He I. 14
I Pe 2.3
Jas 1.26
He 12.14
Jn 9.31
2 Cor 1.5
2 Tm 3.11
Jn 19.36
Ro I l.9-IO
Ro 12.15
Ac 7.54
Re 21.6
Mt6.33
Mt5.5
Ac 7.54
Lk 23.49
Jas 1.26
He l l.13
I Pe 2.11
Re 5.9
14.3
Eph 5.2
He 10.8
Lk 7.19
He I0.9
Mt26.23
Mk 14.18
Lk 22.21

41.9
41.13
42.2
42.5,11

43.5
46.2-3
46.6
47.8

48.2
50.6
50.12
50.14
50.16-21
50.23
51.1
51.4
51.5
55.22
62.10
62.12

Jn 17.12
Ac 1.16
Lk 1.68
Ro9.5
Re 22.4
Mt 26.38
Mk 14.34
Jn 12.27
Mt 26.38
Mk 14.34
Lk 21.25
Re 11.18
Re 4.2
4.9
4.10
5.1
5.7
5.13
6.16
7.10
7.15
19.4
21.5
Mt 5.35
He 12.23
Ac 17.25
l Cor 10.26
He 13.15
Ro2.21
He 13.15
Lk 18.13
Lk 15.18
Jn 9.34
Ro 7.14
l Pe 5.7
Mt 19.22
l Tm6.17
Mt 16.27
Ro2.6
2 Tm4.14
l Pe 1.17
Re 2.23
20.12-13
22.12

INDEX OF ALLUSIONS AND VERBAL PARALLELS
65.7
66.10
66.18
67.2
67.36
68.8
69.21

LXX

69.24
69.28

72.10-11
72.10,11
72.15
72.18
74.2
75.8

78.4
78.8
78.15
78.24
78.24-29
78.31
78.37
78.44
79.1
79.3
79.6
79.10
86.9

Lk 21.25
I Pe 1.7
Jn 9.31
Ac 28.28
2 Th 1.10
He 12.26
Mt 27.34
27.48
Mk 15.23
15.36
Lk 23.36
Jn 19.29
Re 16.I
Php 4.3
Re 3.5
13.8
17.8
20.12
20.15
21.27
Re 21.26
Mt2.11
Mt2.ll
Lk 1.68
Ac 20.28
Re 14.10
15.7
16.19
Eph 6.4
Ac 2.40
I Cor 10.4
Re 2.17
I Cor 10.3
I Cor 10.5
Ac 8.21
Re 16.4
Lk 21.24
Re 11.2
Re 16.6
I Th 4.5
2 Th 1.8
Re 6.10
19.2
Re 15.4

88.8
88.8 LXX
89.3-4
89.4
89.10
89.11
89.26
89.27
89.36
89.50,51
90.4
91.11
91.12
91.13
92.5
93.1
94.1
94.14
94.19
95.11
96.1
96.11
96.13
97.1
97.3
97.7
98.1
98.3

I

98.9
99.1
102.4,11
103.3
103.7
103.8
103.13,17
104.2
104.12
105.8-9
105.21
105.40

Lk 23.49
2Thl.10
Jn 7.42
Jn 12.34
Lk 1.51
I Cor I0.26
I Pe 1.17
Re 1.5
Jn 12.34
I Pe 4.14
2 Pe 3.8
He 1.14
Lk4.ll
Lk 10.19
Re 15.3
Re 19.6
I Th4.6
Ro 11.1,2
2 Cor 1.5
He 3.18
Re5.9
14.3
Re 18.20
Ac 17.31
Re 19.11
Re 19.6
Re 11.5
He 1.6
Re 5.9
14.3
Lk 1.54
Ac 28.28
Ac 17.31
Re 19.6
Jas 1.10-11
Mk 2.7
Ro 3.2
Jas 5.11
Lk 1.50
I Tm6.16
Mt 13.32
Lk 1.72-73
Ac 7.IO
Jn 6.31

106.10
106.14
106.20
106.25-27
106.37
106.45-46
106.48
107.3

873

Lk 1.71
I Cor 10.6
Ro 1.23
1 Cor 10.lO
1 Cor 10.20
Lk 1.72
Lk 1.68
Mt8.ll
Lk 13.29
107.9
Lk 1.53
107.20
Ac 10.36
109.4,5,7,8 Jn 17.12
109.25
Mt 27.39
Mk 15.29
109.28
I Cor4.12
110.1
Mk 16.19
Ro 8.34
I Cor 15.25
Eph 1.20
Col 3.1
He 1.3
8.1
10.12
10.13
12.2
110.4
Jn 12.34
He 5.10
6.20
7.3
111.2
Re 15.3
111.4
Jas 5.11
111.9
Lk 1.49
1.68
112.10
Ac 7.54
113-118
Mt 26.30
114.3-7
Re 20.11
115.4-7
Re 9.20
115.13
Re 11.18
19.5
Ac 2.24
116.3
116.11
Ro 3.4
Ro 8.31
118.6
2 Cor 6.9
118.18
118.20
Jn I0.9

874
118.22
119.46
119.137

119.165
122.1-5
125.5
126.5-6
128.6
130.8
132.1-5
134.1
135.1
135.14
135.15-17
137.8
137.9
139.1
139.14
139.21
140.3
141.2

141.3
143.2

144.9
145.17
145.18
146.6

147.8
147.9
147.18
147.19-20

INDEX OF ALLUSIONS AND VERBAL PARALLELS
1 Pe 2.4
Ro 1.16
Re 16.5
16.7
19.2
l Jn 2.10
Jn 4.20
Ga6.16
Lk 6.21
Ga6.16
Tt 2.14
Re 1.5
Ac 7.45-46
Re 19.5
Re 19.5
He 10.30
Re 9.20
Re 18.6
Lk 19.44
Ro 8.27
Re 15.3
Re 2.6
Jas 3.8
Re 5.8
8.3
8.4
Jas 1.26
Ro 3.20
I Cor 4.4
Ga 2.16
Re 5.9
14.3
Re 15.3
16.5
Ac 17.27
Ac 4.24
14.15
17.24
Re 10.6
14.7
Ac 14.17
Lk 12.24
Ac 10.36
Ro 3.2

149.1

Re 5.9
14.3

24.12 LXX
24.21
25.6-7
25.21
27.1
27.20
28.13
28.22
29.3
29.23
30.4
30.8
31.17

PROVERBS
1.16
2.3-4
2.3-6
2.4
3.3
3.4
3.4 LXX
3.7
3.12
3.27-28
4.26 LXX
7.3
8.15
8.22
10.9
10.12

11.24
15.29
16.33
17.3
18.4
19.17
19.18
20.22
20.27
22.6
22.8 LXX
22.9
23.4
23.31 LXX
24.12

Ro 3.15-17
Col 2.3
Jas 1.5
Mt 13.44
2 Cor 3.3
Lk 2.52
Ro 12.17
2 Cor 8.21
Ro 12.16
Re 3.19
2Cor8.12
He 12.13
2 Cor 3.3
Ro 13.1
Re 3.14
Ac 13.10
1Corl3.7
Jas 5.20
I Pe 4.8
2 Cor 9.6
Jn 9.31
Ac 1.26
I Pe 1.7
Jn 7.38
Mt 25.40
Eph 6.4
I Th 5.15
I Cor 2.11
Eph 6.4
2 Cor 9.7
2 Cor 9.6
I Tm6.9
Eph 5.18
Mt 16.27
Ro 2.6
2 Tm 4.14
I Pe 1.17
Re 2.23
20.12-13
22.12

Lk 16.15
I Pe 2.17
Lk 14.8-10
Mt 5.44
Jas 4.13-14
1Jn2.16
1 Jn 1.9
I Tm 6.9
Lk 15.13
Mt 23.12
Jn 3.13
1 Tm6.8
Lk 12.35

ECCLESIASTES

1.2
5.15
7.9
7.20
11.5
12.14

Ro 8.20
I Tm6.7
Jas 1.19
Ro 3.10-12
Jn 3.8
2Cor5.10
ISAIAH

Re 11.8
Jn 9.31
Jas 4.8
1.16
Jn 4.22
2.3
I Jn 1.7
2.5
2.10,19,21 LXX 2 Th 1.9
Re 6.15
Lk 20.9
5.1
Mt 21.33
5.1-2
Mk 12.1
Jas 5.4
5.9
Ro 12.16
5.21
Jn 12.41
6.1
Re 4.2
4.9
4.10
5.1
5.7
5.13
6.16
7.10
7.15
1.10

I.IS

I

INDEX OF ALLUSIONS AND VERBAL PARALLELS
6.1
6.2
6.3
6.4
6.9-10
7.14

8.12-13
8.14
8.22
9.2

9.6
9.7
10.3
11.1

11.2
11.3
11.4

11.5
11.10
11.15
12.2
13.8
13.10

19.4
13.21
21.5
14.12
Re 4.8
Re 4.8
14.13,15
Re 15.8
Lk 19.42
19.2
Lk 1.31
Jn 1.45
Re 12.5
19.12
I Pe 3.14-15
21.3
Lk 2.34
21.9
Ro 9.32
Re 16.10
22.22
Lk 1.78-79
23
2 Cor4.6
23.1-8
I Pe 2.9
23.8
Jn 1.45
23.17
Eph 2.14
Lk 1.32-33
24.8
Jn 12.34
24.15
I Pe 2.12
24.17
Mt 2.23
24.19 LXX
Ac 13.23
24.23
He 7.14
25.8
Re 5.5
22.16
26.3
26.ll LXX
Eph 1.17
I Pe 4.14
26.17
I 26.19
Jn 7.24
Jn 7.24
26.20
26.20 LXX
Eph 6.17
27.13
2 Th 2.8
Re 19.11
28.16
Eph 6.14
Re 5.5
22.16
29.11
Re 16.12
29.13
He 2.13
29.16
30.33
Jn 16.21
Mt 24.29
Mk 13.24-25
Lk 21.25
32.17
Re 6.12-13
8.12
33.14

Re 18.2
Lk 10.18
Re 12.9
Mt 11.23
Lk 10.15
Mt 24.7
Mk 13.8
Lk 21.10
I Cor 1.20
Jn 16.21
Re 14.8
18.2
Re 3.7
Lk 10.13-14
Mt 11.21-22
Re 18.23
Re 17.2
18.3
Re 18.22
2 Th l.12
Lk 21.35
Lk 21.25
Re 4.4
Re 7.17
21.4
Php 4.7
He 10.27
Jn 16.21
Eph 5.14
Mt6.6
He 10.37
Mt 24.31
I Cor3.l I
Eph 2.20
I Pe 2.4
Re 5.1
Col 2.22
Ro 9.20
Re 19.20
20.10
20.15
21.8
Jas 3.18
He 12.29

33.18
33.24
34.4

I

34.10
34.11
35.3
35.5
35.5-6
35.10
37.19
38.10
40.1
40.2
40.3
40.5 LXX

;

40.6-7
40.10
40.11
40.18-20
41.4

41.8
41.8-9
41.10
42.1

42.5
42.6
42.7
42.10
42.12
42.16

875

I Cor 1.20
Ac 10.43
Mt 24.29
Mk 13.24-25
Re 6.13-14
Re 14.11
19.3
Re 18.2
He 12.12
Lk 7.22
Ac 26.18
Mt 11.5
Mk 7.37
Re 21.4
Ga 4.8
Mt 16.18
Lk 2.25
Re 1.5
Lk 1.76
Lk 2.30-31
Ac 28.28
Jas 1.10-11
Re 22.12
Jn 10.11
Ac 17.29
Re 1.4
1.8
4.8
Lk 1.54
Jas 2.23
He 2.16
Ac 18.9-10
Mt3.17
Mk I.I I
Lk 9.35
Ac 17.24
17.25
Lk 2.32
Ac 26.23
Ac 26.18
Re 5.9
14.3
I Pe 2.9
Ac 26.18

876
42.18
43.4
43.S
43.6
43.18
43.2S
44.6

44.10-17
44.23
44.2S
44.27
44.28
45.3
4S.9
4S.14
4S.1S
45.17
4S.23 LXX
46.13
47.7-9
47.9
48.6 LXX
48.10
48.12

48.13
48.20
49.1
49.2

49.3
49.4
49.6

INDEX OF ALLUSIONS AND VERBAL PARALLELS
Mt I 1.5
Re 3.9
Ac 18.9-10
2 Cor 6.18
2 Cor 5.17
Mk 2.7
Lk 5.21
Re 1.17
2.8
21.6
22.13
Ac 17.29
Re 18.20
I Cor 1.20
Re 16.12
Ac 13.22
Col 2.3
Ro 9.20
I Cor 14.25
Re 3.9
Ro l l.33
He 5.9
Php 2.10-11
Lk 2.32
Re 18.7-8
Re 18.23
Re 1.19
I Pe 1.7
Re 1.17
2.8
21.6
22.13
Ro4.17
Re 18.4
Ga 1.15
Eph 6.17
He4.12
Re 1.16
2.12
2.16
19.15
2 Th l.10
Php 2.16
Lk 2.32

49.6

49.10
49.13

49.23
49.24
49.26
S0.6
S0.8
Sl.17
Sl.17,22

S2.l

S2.S
S2.7

S2.9
S2.10
S2.11
S2.13
S2.1S
S3

S3.2
S3.3
S3.4
53.4-S
S3.S
S3.S-6
S3.6
53.6-7

Jn 8.12
9.5
Ac 26.23
Re 7.16
7.17
Lk 2.25
2 Cor 7.6
Re 18.20
Re 3.9
Mt 12.29
Re 16.6
Mt 26.67
27.30
Ro 8.33
Eph 5.14
Re 14.10
15.7
6.19
Mt4.5
Eph5.14
Re 21.2
21.27
2 Pe 2.2
Ac 10.36
2 Cor 5.20
Eph 2.17
6.15
Lk 2.38
Lk 2.30-31
Re l 8.4
Ac 3.13
I Cor 2.9
Lk 24.27
24.46
I Pe 1.11
Mt 2.23
Mk 9.12
l Pe 2.24
Ro 4.25
Mt 26.67
I Pe 2.24
Ac 10.43
l Pe 2.25
Jn 1.29

S3.7

S3.8-9
S3.9

S3.ll
S3.12

S4.11-12
SS.1
SS.3
SS.6
SS.8
SS.IO
S6.8
56.12
S7.l9

S7.20
S8.S
58.6
S8.7
58.8
58.11
59.17

59.18

Mt 26.63
27.12
27.14
Mk 14.60-61
15.4-5
I Cor 5.7
I Pe 2.23
Re 5.6
5.12
13.8
l Cor 15.3
Mt 26.24
1Jn3.5
Re 14.5
Ro 5.19
Mt 27.38
Lk 23.33
23.34
He 9.28
I Pe 2.24
Re 2l.l9
Re 21.6
22.17
He 13.20
Ac 17.27
Ro I 1.33
2 Cor 9.10
Jn 10.16
I Cor 15.32
Ac 2.39
Eph 2.13
2.17
Jd 13
Mt6.l6
Lk 4.18-19
Ac 8.23
Mt 25.35-36
Lk 1.78-79
Jn 7.38
Eph 6.14
6.17
I Th 5.8
l Pe 1.17

INDEX OF ALLUSIONS AND VERBAL PARALLELS
59.18
60.l
60.1-2
60.1,2
60.3,S
60.6
60.7
60.11
60.14
60.19
60.19-20
60.21
61.1

61.1 LXX
61.2-3
61.3
61.6

61.JO
62.2
62.6
62.Jl
63.1-3
63.3
63.10
63.11
63.16
63.18
64.8

Re 20.12-13
22.12
Eph 5.14
Lk 1.78-79
Jn 1.14
Re 21.11
Re 21.24
Mt2.ll
Mt 21.13
Re 21.25
Re 3.9
Re 2!.11
Re 21.23
22.5
2 Pe 3.13
Ml 11.5
Lk 7.22
Ac 4.27
10.38
Ac 26.18
Mt5.4
Lk 6.21
I Pe 2.5
2.9
Re 1.6
5.10
20.6
Re 19.8
21.2
Re 2.17
3.12
He 13.17
Re 22.12
Re 19.13
Re 14.20
19.15
Ac 7.51
Eph 4.30
He 13.20
Jn 8.41
Lk 21.24
Re I 1.2
Jn 8.41
I Pe 1.17

Re 2.17
3.12
2Pe3.J3
Re 21.1
Re 21.4
Php 2.16
Mt 5.34
5.35
23.22
2 Th 1.12
Re 16.l
16.17
Re 12.2
12.5
Jn 16.22
2 Th 1.8
2 Pe 3.13
Re 21.1
Mk 9.48

65.15
65.17
65.19
65.23
66.l

66.S
66.6
66.7
66.14
66.15
66.22
66.24

JEREMIAH
1.5
1.7
1.8

1.10
1.17
2.11
2.13
3.19
4.4
4.29
5.14
5.21
5.24
6.10
6.14
6.16
7.11

7.18
7.34

LXX

Ga 1.15
Ac 26.17
Ac 18.9-10
Re IO.II
Lk 12.35
Ga4.8
Re 7.17
21.6
I Pe 1.17
Ro 2.25
Re 6.15
Re I 1.5
Mk 8.18
Ac 14.17
Jas 5.7
Ac 7.51
I Th5.3
Mt 11.29
Mt 21.13
Mk 11.17
Lk 19.46
Ac 7.42
Re 18.23

877

8.2
Ac 7.42
8.3
Re9.6
8.11
I Th 5.3
9.15
Re 8.11
Ro 2.25
9.25
9.26
Ac 7.51
Re 15.4
10.6-7
10.10 Theodotion
Re 15.3
Ro 1.22
10.14
1 Th4.5
10.25
2 Th 1.8
Re 16.1
11.20
I Th 2.4
Re 2.23
12.3
Jas 5.5
Mt 23.38
12.7
Ro 1.25
13.25
Re 6.8
14.12
Mt7.22
14.14
Re 13.IO
15.2
Re 6.8
15.3
Re 18.23
16.9
Ro 1.25
16.19
17.JO
I Pe 1.17
Re 2.23
20.12-13
22.12
17.21
Jn 5. IO
Ro9.21
18.6
Ac 7.42
19.13
He 11.36
20.2
I Cor 9.16
20.9
Lk 21.24
21.7
Mt 23.38
22.S
Jn 10.8
23.1-2
I Cor 1.30
23.5-6
Ro 11.34
23.18
Ac 17.27
23.23
Re 18.23
25.10
Re 14.10
25.15
15.7
16.19
25.29
I Pe 4.17

878
25.30
25.34
26.11
27.15
27.20
31.9
31.25
31.31

31.33
31.33-34
31.34
32.6-9
32.38
32.40

36.24
37.15
38.6
43.11
46.10
49.11
49.36
50.6
50.8
50.15
50.25
50.29
50.34
50.38
50.39
51.6
51.7

INDEX OF ALLUSIONS AND VERBAL PARALLELS
Re 10.11
Jas 5.5
Ac 6.13
Mt 7.22
Mt 1.11
2 Cor6.18
Mt 11.28
Lk6.21
Mt 26.28
Lk 22.20
I Cor 1 J.25
2 Cor 3.6
2 Cor 3.3
Ro 11.27
I Th4.9
Ac 10.43
1Jn2.27
Mt 27.9-10
2 Cor 6.16
Lk 22.20
I Cor 11.25
2 Cor 3.6
He 13.20
Mt 26.65
He 11.36
He 11.36
Re 13.10
Lk 21.22
I Tm 5.5
Re 7.1
Mt 10.6
Re 18.4
Re 18.6
Ro 9.22
Re 18.6
Re 18.8
Re 16.12
Re 18.2
Re 18.4
Re 14.8
17.2
17.4
18.3

51.8
51.9

I

51.13
51.36
51.45
51.48
51.49
51.63-64

Re 14.8
18.2
Re 18.4
18.5
Re 17.l
Re 16.12
Re 18.4
Re 18.20
Re 18.24
Re 18.21

LAMENTATIONS
1.15
2.15
3.15 LXX
3.45

Re 14.20
19.15
Mt 27.39
Mk 15.29
Ac 8.23
I Cor4.13
EZEKIEL

I.I
1.5-10
1.13
1.18
1.22
1.24

1.26-27

1.26-28
2.1
2.8
2.9-10
3.1-3

Re 19.11
Re 4.6-7
Re 4.5
11.19
Re 4.8
Re4.6
Re 1.15
14.2
19.6
Re 4.2
4.9
4.10
5.1
5.7
5.13
6.16
7.10
7.15
19.4
21.5
Re 4.3
Ac 26.16
Re 10.9-10
Re 5.1
Re 10.9-10

3.17
4.14
5.12,17
7.2
9.2
9.4

9.6
9.11 LXX
10.12
10.14
11.19
12.2
13.10
13.10-12
13.10-15
14.21
16.61,63
17.23

18.20
18.23
20.41
21.26
22.27
22.31
24.7
26-28
26.13
26.16
26.17
26.21
27.12,13
27.17
27.22
27.27-29
27.30-34
27.30-35
27.32

He 13.17
Ac 10.14
Re 6.8
Re 20.8
Re 1.13
Re 7.3
9.4
14.1
I Pe 4.17
Re 1.13
Re 4.8
Re 4.6-7
2 Cor 3.3
Mk 8.18
1Th5.3
Mt 7.27
Ac 23.3
Re 6.8
Ro6.21
Mt 13.32
Mk 4.32
Lk 13.19
Jn 9.2
I Tm 2.4
Eph 5.2
Php4.18
Mt 23.12
Mt7.15
Re 16.I
Re 18.24
Mt I 1.21-22
Lk IO. 13-14
Re 18.22
Re 18.9
Re 18.10
Re 18.21
Re 18.12-13'
Ac 12.20
Re 18.12-lJ
Re 18.17
Re 18.19
Re 18.9
Re 18.18 \

INDEX OF ALLUSIONS AND VERBAL PARALLELS
27.36
28.2
28.13
28.13
31.6

LXX

31.8,9
32.7
32.7-8
32.7,8
33.5
33.27
34.2-3
34.5
34.5-6
34.8
34.11
34.15
34.16
34.17
34.23

36.20
36.23
36.25
36.26
36.27
37.5
37.9
37.10
37.12
37.14
37.23
37.24
37.26

LXX

Re 18.11
18.15
Ac 12.22
2 Th 2.4
Re 17.4
18.16
Re 2.7
Mt 13.32
Mk 4.32
Lk 13.19
Re 2.7
Mt 24.29
Lk 21.25
Mk 13.24-25
Re6.12-13
8.12
Mt 27.25
Re 6.8
Jn 10.8
Mt9.36
I Pe 2.25
Mk 6.34
Jd 12
Lk 15.4
Jn JO. I I
Lk 15.4
19.10
Mt 25.32
Jn 1.45
Jn JO. 16
Re 7.17
Ro 2.24
Mt6.9
He 10.22
2 Cor 3.3
1Th4.8
Re II.II
Re 7.1
Re I I.II
Mt 27.52-53
I Th4.8
Tt 2.14
Jn 10.16
He 13.20

37.27
38.2
38.19-20
38.22

39.6
39.17-20
39.17,20
40.2
40.3
40.3,5
43.2

44.7
44.30
47.1
47.12

48.16,17
48.30-35
48.35

Re
Re
Re
Re

21.3
20.8
11.13
8.7
14.JO
20.9
20.JO
21.8
Re 20.9
Re 19.17-18
Re 19.21
Re 21.10
Re II.I
Re 21.15
Re 1.15
14.2
19.6
Ac 21.28
Ro I 1.16
Re 22.1
Re 22.2
22.14
22.19
Re 2 l.16-17
Re 2 l.12-13
Re 3.12
DANIEL

1.12,14
2.28
2.28,29

Re 2.JO
Lk 21.9
Mt 24.6
Re I.I
1.19
4.1
22.6
Mt 21.44
2.34-35
2.44
I Cor 15.24
Re 11.15
2.44-45
Mt 21.44
2.45 Theodotion Mt 24.6
2.45
Re 1.1
1.19
4.1
22.6

2.47

3.4
3.5-6
3.5
3.6
3.10
3.15
3.23-25
3.36 LXX
4.2
4.12,21

4.30
4.34
4.37
5.20
5.23
6.1-27
6.21
6.26

7:1.
7.3

7.4-6
7.7

7.8
7.9
7.9-10
7.10
7.13
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1 Cor 14.25
Re 17.14
19.16
Re JO.II
Re 13.15
Mt4.9
Mt 13.42
13.50
Mt4.9
Mt4.9
He 11.34
He 11.12
Jn 4.48
Mt 13.32
Mk 4.32
Lki3.19
Re 18. JO
Re4.9
Jn 4.48
Ac 12.23
Re 9.20
He 11.33
2 Tm 4.17
I Pe 1.23
Re4.9
Re7.I
Re 11.7
13.1
17.8
Re 13.2
Re I 1.7
12.3
12.17
13.7
Re 13.5
Re 1.14
Re 20.4
Mt 19.28
Re20.ll-12
Re 5.11
Re 1.7
1.13
Re 14.14
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7.14

7.18
7.20
7.21

7.22

7.24
7.25
7.27
8.10
8.16
8.26
9.6,10
9.21
9.24
9.26
9.27
10.5
10.6

10.13,21
11.31
11.36
11.41
12.1
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Mt 24.30
28.18
Mk 13.26
Lk 1.33
Jn 12.34
Re IO.II
11.15
19.6
Re 22.5
Re 13.5
Re 11.7
12.17
13.7
Lk 21.8
I Car 6.2
Re 20.4
Re 17.12
Re 12.14
Re 13.5
Re 20.4
22.5
Re 12.4
Lk 1.19
Re 10.4
Re 10.7
11.18
Lk 1.19
Ac 10.43
Lk 21.24
Mt24.15
Mk 13.14
Re 1.13
Re 1.14-15
2.18
19.12
Jd 9
Re 12.7
Mt24.15
Mk 13.14
2 Th 2.4
Re 13.5
Mt 24.10
Mt 24.21
Mk 13.19

12.1

12.2

12.3
12.4
12.7

12.9
12.11
12.12

Php 4.3
Jd 9
Re 3.5
7.14
12.7
13.8
16.18
17.8
20.12
20.15
21.27
Mt 25.46
Jn 5.29
11.24
Ac 24.15
Mt 13.43
Eph 2.15
Re 10.4
22.10
Lk 21.24
Re4.9
10.5-6
12.14
Re 10.4
Mt24.15
Mk 13.14
Jas 5.11

JOEL
1.6
2.2
2.4,5
2.5
2.10

2.11
2.23
2.28
2.30-31
2.31

2.32
3.4-8
3.13

3.15

HOSEA
1.6,9
1.10
2.1
2.23
6.2
6.5
6.6
9.7
10.8
10.12 LXX
12.8
14.2
14.9

I Pe 2.10
Ro 9.27-28
I Pe 2.10
I Pe 2.10
Lk 24.46
I Car 15.4
Eph 6.17
Mk 12.33
Lk 21.22
Re 6.16
9.6
2Cor9.IO
Re 3.17
He 13.15
Ac 13.10

3.18

Re 9.8
Mt24.21
Re 9.7
Re 9.9
Mt 24.29
Mk 13.24-25
Re 6.12-13
8.12
Re 6.17
Jas 5.7
Ac 21.9
Tt 3.6
Lk 21.25
Mt 24.29
Mk 13.24-25
Re6.12
Ac 2.39
22.16
Mt 11.21-22
Lk 10.13-14
Mk 4.29
Re 14.15,18
19.15
Mt 24.29
Mk 13.24-25
Re 6.12-13
8.12
Re 22.I
AMOS

1.9-10
3.7
3.13 LXX
3.13

Mt 11.21-22
Lk 10.13-14
Re 10.7
11.18
2Cor6.18
Re 1.8
4.8
I 1.17
15.3
16.7
16.14
19.6
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3.13
4.11
4.13 LXX

5.10
5.13
5.15
8.9

9.9

19.15
21.22
Jd 23
2 Cor 6.18
Re 1.8
4.8
11. 17
15.3
16.7
16.14
19.6
19.15
21.22
Ga4.16
Eph 5.16
Ro 12.9
Mt 27.45
Mk 15.33
Lk 23.44-45
Lk 22.31

NAHUM
1.6
1.15

HABAKKUK
2.3
2.18-19
3.17

Re 11.15
JONAH

1.17
3.5
3.6
3.8
3.8,10
4.9

I Cor 15.4
Mt 12.41
Mt 11.21
Mt 12.41
Lk 11.32
Mt 26.38
Mk 14.34
MICAH

4.7
4.9
4.10
5.2
6.8
6.15
7.6

7.20

Lk 1.33
Jn 16.21
Re 12.2
Jn 7.42
Mt 23.23
Jn 4.37
Mt 10.21
Mk 13.12
Lk 12.53
Lk 1.55
Ro 15.8

2 Pe 3.9
I Cor 12.2
Lk 13.6
ZEPHANfAH

1.3
3.8
3.13
3.15

Mt 28.20
Mt 24.29
Lk 21.26
ZECHARfAH

1.1
1.3
1.6
1.8

2.1-2
2.6
2.6,10
2.10
3.1
3.2
4.2
4.3
4.10
4.11-14
6.2
6.3

6.5
6.6

8.6 LXX
8.17
8.23
9.2-4
9.10
9.11

Mt 13.41
Re 16.1
Re 14.5
Jn 1.49
HAGGAI

1.13
2.6,21

0BADrAH
21

Re6.17
Ac 10.36
Ro 10.15
Eph 6.15

Mt 23.35
Jas 4.8
Re 10.7
11.18
Re 6.2
6.4
19.11
Re I I.I
Mt24.31
Mk 13.27
Re 21.3
Re 12.10
Jd 9
23
Re4.5
Re 11.4
Re 5.6
Re 11.4
Re 6.4
6.5
Re 6.2
19.11

10.2
11.12
12.3 LXX
12.10
12.11
12.12
12.14
13.4
13.7

13.9
14.5

14.7
14.8
14.9
14.11

881

Re 7.1
Re 6.2
6.5
19.11
Mt 19.26
Mk 10.27
I Cor 13.5
I Cor 14.25
Mt 11.21-22
Lk 10.13-14
Eph 2.17
Mt 26.28
Mk 14.24
Lk 22.20
I Cor 11.25
He 13.20
Mt9.36
Mk 6.34
Mt 26.15
Lk 21.24
Re 11.2
Mt 24.30
Re 1.7
Re 16.16
Re 1.7
Mt 24.30
Re 1.7
Mk 1.6
Mt 26.56
Mk 14.50
Jn 16.32
I Pe 1.7
Mt 25.31
1 Th 3.13
2 Th 1.7
Jd 14
Re 21.25
22.5
Re 22.1
Re 11.15
19.6
Re 22.3
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MALACHI

1.6
1.7
1.11
1.12
2.7-8
2.10
3.1

3.2
3.3
3.5
3.7
4.2
4.5
4.5-6

Lk 6.46
I Car 10.21
2 Th 1.12
Re 15.4
I Cor 10.21
Mt 23.3
I Cor 8.6
Mt l l.3
Lk 1.17
1.76
7.19
Jn 3.28
Re6.17
I Pe 1.7
Jas 5.4
Jas 4.8
Lk 178
Mt 11.14
Mt 17.10-11
Mk 9.11-12
Lk l.17

Lk 16.9
Jn 5.22
He 11.5

63.10
69.27
70.1-4

l ESDRAS
Mt l.l I

1.J2 LXX

JUDITH
'

Mt9.36
Mk 6.34
Jas 5.3

11.19
16.17

I MACCABEES
1.54
2.60
3.45,51
4.59
6.7

He I 1.37

Re 14.10
20.JO
21.8
1 Tm6.15
Re 17.14
19.16

2.5

BARUCH
4.7
4.35

I Car 10.20
Re 18.2

5.35

ENOCH

1.2
1.9
9.4

14.22
25.5
27.3
46.J
51.2
60.8

I Pe l.12
Jd 14-15
Re 15.3
17.14
19.16
Re 5.11
Re 15.3
Re 15.3
Col 2.3
Lk 21.28
Jd 14

Lk 24.4
He 11.35
l Tm 6.15
Re 17.14
19.16

3 MACCABEES

ASSUMPTION OF MOSES
Jd 9

Mt 24.15
Mk 13.14
2 Tm 4.17
Lk 21.24
Jn 10.22
Mt 24.15

2 MACCABEES
3.26
6.18-7.42
13.4

ASCENSION OF ISAIAH
5.I 1-14

SJ RACH
1.8

1.10
5.3
5.11
11.19
15.11-13
16.14
23.1
23.4
25.23
27.6
28.2
28.18
29.11
33.1
35.19
37.28
38.18
44.16
44.21

4 MACCABEES
2.5
7.19

Ro7.7
Mt 22.32

PSALMS OF SOLOMON
5.4
5.9-11 LXX
7.6
17.23-24
17.34 (31)

Lk 11.21-22
Mt6.26
Jn 1.14
Re 2.26-27
Re 21.24
21.26

48.10

Re 4.2
4.9
4.10
5.1
5.7
5.13
6.16
7.10
7.15
19.4
21.5
I Cor 2.9
I Th 4.6
Jasl.19
Lk 12.19-20
Jas 1.13
Ro 2.6
Mt 6.13
I Pe 1.17
He 12.12
Mt7.16
Mt6.12
Lk 21.24
Mt 6.20
Lk 18.22
Mt 6.13
Mt 16.27
I Cor6.12
2Cor7.JO
He 11.5
Ga 3.8
He 6.14
I l.12
Lk l.17

SUSANNA
46 Theodotion Mt 27.24
TOBIT
4.6 LXX
5.15
7.17
11.9
13.7,11

Jn 3.21
Mt 20.2
Mt 11.25
Lk 15.20
Re 15.3
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13.18
14.4
14.5

Re 19.I
Mt 23.38
Lk 21.24
WISDOM

2.11
2.18-20
2.23
3.8
4.10
5.5
5.15
5.18

Ro 9.31
Mt 27.43
I Cor 11.7
1Cor6.2
He 11.5
Ac 20.32
26.18
I Jn 2.17
Eph 6.14

5.18
5.22
6.18
7.1
7.7
9.l
9.16
12.12
i 12.13-14
14.3
15.3
15.7
16.9

I Th 5.8
Lk 21.25
Jn 14.15
Ac I0.26
Eph I. I 7
Jn 1.3
Jn 3.12
Ro 9.20
Ac 5.39
I Pe 1.17
Jn 17.3
Ro9.21
Re 9.3

16.13
16.22
18.1
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Mt 16.18
Re 8.7
Ac 9.7
22.9

OTHER WRITINGS
Aratus. Phaenomena 5
Ac I 7.28
Cleanthes? Ac 17.28
Epimenides. de Oracu/is
Tt 1.12
i Menander, Thais (218)
I Cor 15.33

PRINCIPAL MANUSCRIPTS AND VERSIONS CITED
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(See Introduction, pages 12*-36*)
Abbreviations: e-Gospels; a-Acts; c-Catholic or General Epistles; p-Pauline
Epistles; r-Revelation. Roman numerals indicate approximate date of origin.
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i,96
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Lectionaries
No.

Contents

159
160
/ 68
/ 76
/ 127
/ 147
/ 156
/ 165
/ 170
1184
/ 21 l
/ 253
/ 292
1384
/ 387
/422
/ 514
/ 524
/ 547
1563
1590
1591
/ 592

a

XII

ea
e
e

J021
XII
XII
IX

e
a
a
a
a
e
e
e
e

e
e
ea

e
e
e
a
a
a
a

Date

XII

x

XI
XIV
1319

XII
J020
IX
XII
XI
XIV

x
XII
XIII
IX
XI
XI
1576

PRINCIPAL MANUSCRIPTS AND VERSIONS

888

lectionaries

No.

Contents

1593

a

XV

1596

a
a

1146
X

a
a

XI
XI
XI
XI
IX
XII
XIII
XI

1597

/ 598
1599

/ 603
/ 617
1672
/ 673
1680
/ 751
1770

a
a
e
e

ea
ea
e
e
a
e
e

/ 773
1809
/ 813
1858
/ 859
/ 866
/ 883
1884
/ 890
/ 895

e
e
a
a
e
a

1921

a

/ 938
1950
/ 1016
11021
11074
11153
/ 1154
11156

a
e

11159

/ 1178
11223
I 1298
I 1356
11364
11365
/ 1439
/ 1441
I 1443
/ 1552

e

ea
e
a
a

a
a
a
e
a

Date

X

Contents

Date

Abbr.

Contents

a
e

XIII
XI
XII
XII

it'

e
p
e
p
e
e
p
e
a
a
e
e
e
c
e
a
p
a
e
p
e
ac
p
a
ar
e
acpr
e
p

e

ea
Versions
Old Larin

Contents* Date
e

IV

it'2
it"'

e

V

itaur

acpr

itb
itb

1069

it~

XII
XI

if

ea

it"omp
itd
itd

p

itdem

ap

itdiv
it•

p
e
a

1174

XI
XIII
1420

XIII
XII
Xlll
1289/90

XII
XII
1290

XIV
XII
XIV
1331

a
e

1053
985

it<
itr
itf

itrr
itrr1
itrr2
itS
itsl
itgig
itgue
ith
ith
it'

ea
p

e

v
VIVI
XIII
XII

v
VI
VJ
IX
IX
VIII

ar

XJll

iti
itk

e

it 1

e
ac

it1

v
VIJl/IX
VII
XII/XIII
IX/X

IX
VIII/IX

p

itP
itP

IX
VII

p
c
e
e
p
e

e
acr
e
e

itmon
itµ
itµ
it"

it0
it0

Abbr.
it•

XI
XII

a

a

No.
11590
I 1627
/ 1780
/ 1977

e
e
p
e

XI
XIJI
XI
XI
XII
XII
XII
XIII

a
a
a

Versions Old Larin

Lectionaries

v

VI
!VIV
XJII

VII

v

IX

v
VII

xv

vm
XII
XII

v
vn
Vl/VIl

VII
VII
VIllV!Il
Vl/VIl

X
VIIIVIll

x
VI/VII
VI
VIII

xm
X
VIVI
XI
VII
VIII/IX
XIV/XV
VI

vm

cpr

v

v
v

x

a

VI

Date

VIII/IX

Vulgare

Abbr.

Contents

vg
vgd

Vulgate IVN
Clementine
Vulgate 1592
WordsworthWhite

Date

1889-1954

·See footnote 9, page 31 *.
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Vulgate
Abbr.

Contents

vg"'

Stullgart
Vulgate

Coptic
Date

Abbr.
copmeg

Contents
ea

Date
!VIV

1994

cop"'r
copray
cop"h

!VIV
IV
IV
IV

Date

copv

e
eacp
ec
e
c

Syriac
Abbr.

Contents

syr"
syr'
syr"
syrpal
syrl'h
syr1'

e
e
eacp
eacp
er
eacpr

Georgian

copal:h2

IV
JV

v
VJ
VJ
VII

Coptic

Contents

arm

Kunzie
edition
Zohrab
edition

Contents
eacp
eap
eap
eap
eap

v

Armenian
Abbr.

Abbr.
geo
geo 1
geo 2
geoA
geo 8

Date

Contents

Date

cop"'
cop00
copPoo

eacpr
eacpr
e

JV
IX
!VIV

v
IX

x
x
x

Ethiopic
Abbr.

Contents

eth
eth'°

eacpr
VI
Rome
1548edition
49
Pell Plan
edition
1830
Tak la

1984
ethPP

1805
ethTH

Abbr.

Date

Date

H~ymanot

1982-83
ethm'

e

XIII

LIST OF ALTERNATIVE READINGS
At several passages the editors of the Editio Critica Maior had to leave open the
decision as to which of the variants is the initial text. In The Greek New Testament these places are marked with the sign The following list shows the variants seen as equal to the reading text at places where there is no apparatus unit
in The Greek New Testament (compare p. 4*).

+.

Jas 1.22
2.11
3.4
4.9
4.12
4.14
5.18
!Pe 2.12
3.5
3.20
4.11
5.9
5.11
2Pe 1.4
1.5
1.9
1.21
2.3
2.22
3.3
3.10
IJn 1.7
1.8
2.4
2.17
2.29
4.12
5.11
5.21
2Jn 9
Jd 17
18

Reading text

Variant of equal value

µovov UKpOatat
µ01xEuEli;. <j)OVEUEli;
avEµwv crKA11piilv

UKpoatat µovov
µ01xEuE1s. <j)OVEUE\'
crKAT]pwv civ[µwv

µEtatpmt~tOl

µEtacrtpacp~tm

0 KplVOlV

0, KplVEt'

to
UftOV EOOJKEV
Eiro1nEuovtrs
ri~ ilr6v

ta
ECiOJKEV UEtOV
E1C07ttEucravtEs
Eis tov ilE6v

6J..iym

oJ..iym

Els mus aiwvas tfuv aiwvwv
Ev Kocrµcp
El, wii, aiwva'
tiµia Kat µEytcrta i-\µ!v E7tayy[Aµata
auto touto oi
aµapt1fuv
7tpOq>T]tEta 1COtE
vuc:nci1;E1
KUA1crµ6v
i:crxatoiv
fiµ£pa
rav
ouK fonv f.v i-\µ!v
on
autou
EtOTjtE
EV i-\µiv TEtEAHWµEV'l EO"Ttv
EOOJKEV fiµ l v 0 llE6,
Eautci
Kat tov 7tatipa rnl tov uiov EXEt
pT]µcimv tiilv 1tpo£tpT]µEvmv
uµ!v

Ei, wii, aiwva'
Ev t<;i Kocrµcp
Els wu' aiwvas riliv aiwvoiv
tiµ ta fiµ!v Kat µiytcrra E7tayy[Aµata
auto of: touto
6:µapt 11 µatoiv
1tOtE 1CpO<j)'ltEia
vucrta~r1

KuA1crµa
EO"XaTOtJ
Ti i-\µ€pa
i:O.v Ci€
iv fiµiv ouK fottv
omit
omit

i'.Ci1"]tE
tEtEAE10JµEV1"] i:crt1v EV i-\µ!v
i:CioiKrv oileos fiµ Iv
£autous
Kai -rov uiav Kat -rov 7tat€pa i:xEt
1tp0Etp1"]µEVOlV pT]µatOJV
uµiv on

PRINCIPAL SYMBOLS AND ABBREVIATIONS
(See Introduction, pages 58*-63*)

{ } enclose a letter A, B, C,
D which indicates the
relative degree of certainty for the reading
adopted in the text.
ll in the text enclose words
whose presence or position in the text is regarded as disputed: in the
critical apparatus, immediately following the
symbol Byz, enclose the
symbols for certain
Byzantine
witnesses
(seep. 10*).
[ Denclose passages which
are regarded as later additions to the text. but
which are of evident antiquity and importance.
• follows a word or passage where two different variants could equally well be adopted as the
initial text. If there is an
apparatus unit the same
sign will be found at the
variant in the apparatus
seen as equal to the reading text.
( ) in the critical apparatus.
indicate that a witness
supports the reading for
which it is cited, but
with minor differences:
in the discourse segmentation apparatus,
indicate minor differ- i

ences of detail in segmentation, while the authority supports in general the segmentation
for which it is cited.
[()]indicate negligible differences in the witness
of selected Byzantine
manuscripts to the reading attested.
* the reading of the original
hand of the manuscript.
0 indicates that an early
version is probably in
support of a reading, but
that there is some doubt.
112 213 517
· ·
etc. indicate the statistics for variant readings in multiple instances of a passage.
The second number indicates the number of
times the passage occurs
in a lectionary manuscript or a Church Father: the first number indicates how many times
the reading attested is
supported.
AD Apostoliki Diakonia
(1988)
BJ La Bible de Jerusalem
(1998)

BTI Biblia Traducci6n lnterconfessional (2008)

Byz the reading of the majority of the Byzantine
witnesses.

Byt" a part of the Byzantine
manuscript tradition.
citation in the commentary section of a manuscript where the reading
differs from the accompanying Greek text.
DHH Dios Habla Hoy
com

(1996)

Diatessaron see p. 44 *ff.
ed the reading from an edition of a Church Father
when it differs from a
reading in the papyrus
tradition of his text.
EU Einheitsiibersetzung
der Heiligen Schrift
(1999)

GNB Good News Bible
(1992)

a citation from a Greek
fragment of the work
of a Greek Church Father which is preserved
complete only in a
translation.
a lectionary manuscript,
identified by the superscript number following
it.
11'° reading of the lectionary
edition of the Apostoliki
Diakonia, Athens.
"fl66 112 shows the relative
frequency of a reading
in the multiple occurrence of the same passage in a single leegr
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tionary manuscript. The
second number of the
fraction indicates the
number of times the
passage occurs in the
manuscript; the first
number indicates how
many times it supports
the reading attested.
11
• the Latin translation of
a Greek Church Father.
LB Lutherbibel ( 1999)
Leet the reading of the majority of the lectionaries
selected, together with
the text of the edition
published by Apostoliki
Diakonia, Athens.
Leet"' A part of the lectionary manuscript tradition (at least 10 manuscripts) which differs
from the rest (also designated LectP').
Leet"'· AD A part of the
lectionary manuscript
tradition in agreement
with the edition by
Apostoliki Diakonia.
lem in the Church Fathers, a
citation from a lemma,
i.e .. the text of the New
Testament which precedes the commentary
0
( ' m) in a commentary
manuscript.

I

LXX the Septuagint or
Greek translation of the
Old Testament.
M Merk, Nm•um Testamenrum Graece et Latine ( 1992 11 ).
textual evidence contained in the margin of a
manuscript.
m.•, mss manuscript(s) of an
early version, or of a
Church Father's text,
when differing from the
edited text.
NA Nestle-Aland (2012).
NBS La Nouvelle Bible
Segond (2002)
NIV New International
Version (1984).
NRSV New Revised Standard Version (1989).
P"P a reading from the papyrus stage of the tradition of a Church Father's
text when it differs from
an edition of the Father.
REB The Revised English
Bible (1989)
[sic] an abnormality reproduced exactly from the
original.
••PP a portion of a manuscript or a Church Father's text supplied by a
later hand where the
original is missing.

m•

1

Theodotion Theodotion's
text of the Greek Old
Testament.
TOB Traduction <Ecume nique de la Bible (1988)
TR Textus Receptus (Oxford, 1889)
'" the text of a manuscript
of the New Testament
when it differs from another reading given in
the margin (m£), or in the
commentary
section
ccomm) which accompanies the text of a Church
Father.
vld
the most probable
reading of a manuscript
where the state of
its preservation makes
complete verification
impossible; or the apparent support of a
Church Father for the
reading cited, where
stylistic and contextual
factors do not pennit
complete certainty.
v .r. variant reading.
•J. a variant reading specifically designated in a
manuscript as an alternative.
WH Westcott and Hort, The
New Testament in the
Original Greek (1881).

MAP INDEX
Map I
Map Ii
Map2
Map3
Map4

PALESTINE in Old Testament Times
JERUSALEM and its Surroundings
PALESTINE in New Testament Times
THE ANCIENT NEAR EAST
THE JOURNEYS OF THE APOSTLE PAUL

The first figure following each place name indicates the map on which it may
be found, and the succeeding letter and number indicate horizontally and vertically the location of that place on the map. Cities are indexed according to the
position of the circle which indicates the city, not according to the position of
the name itself. Where the name of a region overlaps several locations, only the
more prominent location is indexed.
There is no distinction between Biblical and non-Biblical names. Alternative
names, separated by commas, are given for some cities. A question mark with a
name indicates that the location of that place is uncertain.
No explanatory term is given in the index for cities and other well known
geographical names (e.g., Italy). The term people is often used where region
would be as acceptable, and vice versa.
These maps were prepared by Professor Karl Elliger of Tiibingen for
the Wiirttemberg Bible Society. Cartography was done by the Cartographic
Institute of Helmut Fuchs in Leonberg.

Abel-beth-maacah I D-2
Abel-shittim I D-6
Abila 2 D-3
Abilene. region 2 E-1
Accad?, city 3 F-3
Accad, region 3 F-3
Acco I B-3
Achaia, Roman province 4 C-2
Achmetha 3 G-3
Achor, Valley of I C-6
Achzib I B-2
Acrabetta 2 C-5
Adam I D-5
Adoraim I B-7
Adramyttium 4 E-2

Adriatic Sea 4 B-2
Adullam Ii A-2
Adummim. Ascent of Ii B-1
Aenon° 2 C-4
Ai Ii B-1
Aijalon Ii A- I
Akhetaton 3 B-5
Alexandria 4 F-5
Alexandrium 2 C-5
Amalek, people 3 C-4
Amana, mountain I E-1
Amana, river I E-1
Ammon, people 3 D-4, 1 D-6
Amphipolis 4 D-2
Anathoth 1i B-1
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Ancyra 4 F-2
Anti-Lebanon Mts. 1 E-1. 2 E-1
Antioch (in Pisidia) 4 F-2
Antioch (in Syria) 4 G-3
Antipatris 2 B-5. 4 G-4
Aphek (in Geshur) I D-3
Aphek (in Philistia) 1 B-5
Apollonia 4 D-2
Arabia 3 E-4, 2 E-4. 4 H-4
Arad I B-7
Aram, people 3 D-3
Ararat. region 3 E-1
Archelais 2 C-6
Arimathea? 2 B-5
Armenia, region 4 H-1
Amon. river 1 D-7
Arner (in Moab) 1 D-7
Aroer (in Negeb) I B-8
Arpachshad', people 3 E-2
Arpad 3 D-2
Arumah I C-5
Arvad 3 D-3
Ascalon 2 A-6
Ashdod 1 A-6
Asher. tribe 1 C-3
Ashkelon I A-6
Ashkenaz''. people 3 F-1
Ashtaroth I E-3
Asia. Roman province 4 E-2
Asshur 3 E-3
Assos 4 E-2
Assyria. region 3 E-2
Ataroth I D-7
Athens 3 A-1. 4 D-3
Attalia 4 F-3
Azekah I B-6
Azotus 2 A-6
Baal-mcon I D-6
Baal-zephon. mountain? 3 C-4
Babel 3 F-3
Babylon 3 F-3
Babylonia. rexion 3 F-3
Bahurim Ii B-1

MAP INDEX
Bashan. region 3 D-3. I D-3
Batanaca. region 2 E-3
Beeroth? Ii A-I
Beer-sheba I B-8
Benjamin, tribe I C-6
Beroea 4 C-2
Bethany 2 C-6
Bethel 1 C-6. 1i B-1
Beth-haccherem? Ii A-2
Beth-hoglah 1 C-6
Beth-horon, see Lower Beth-horon
and Upper Beth-horon
Bethlehem 1 C-6, li A-2, 2 C-6
Beth-nimrah I D-6
Bethsaida 2 D-3
Beth-shan 1 C-4
Beth-shemesh I B-6. Ii A-2
Beth-zur I B-7. 2 B-7
Betonim I D-5
Bezek 1 C-4
Bithynia, Roman province 4 F-2
Black Sea 4 F-1
Bozrah 3 D-4
Byblos 3 D-3
Cabul 1 C-3
Caesarea 2 B-4. 4 G-4
Caesarea Philippi 2 D-2
Calah 3 F-2
Cana 2 C-3
Canaan. rexion 3 C-3
Capernaum 2 D-3
Caphtor. island 3 A-2
Cappadocia, Roman province 4 G-2
Carchemish 3 D-2
Caria, Roman province 4 E-3
Carmel. city 1 B-7
Carmel, mountain I B-3. 2 B-3
Cauda. island 4 D-4
Cenchreac 4 D-3
Chaldea. region 3 F-4
Chephirah Ii A- I
Chesalon Ii A-I
Chinnereth. city I C-3

MAP INDEX
Chinnereth. Sea of l D-3
Chios4 D-2
Chorazin 2 D-3
Cilicia, Roman province 4 G-3
City of Sall 1 C-6
Cnidus 4 E-3
Cnossus 3 A-2
Colossae' 4 E-3
Corinth 4 D-3
Cos4 E-3
Crete, island 3 A-2. 4 D-3
Cuthah 3 F-3
Cyprus, island 3 C-3. 4 G-3
Cyrene 4 C-4
Daberath l C-3
Dalmatia. region 4 B-1
Damascus 3 D-3, I E-1, 2 E-1, 4 H-4
Dan, city 1 D-2
Dan, tribe l D-2
Dead Sea 2 C-7. 4 G-4
Debir I B-7
Decapolis, region 2 D-5
Dedan 3 D-5
Delphi 3 A-1
Derbe 4 F-3
Dibon I D-7
Dion 2 E-3
Dor 1 B-4
Dothan I C-4
Dumah 3 E-4
Ebal. mountain I C-5
Ecbatana 3 G-3
Eden. region 3 D-2
Edom, people 3 C-4
Edrei 3 D-3. 1 E-4
Eglon' I B-7
Egypt 3 B-4. 4 F-5
Egypt, River of 3 C-4
Ekron' I B-6
Elam, region 3 G-3
Eiath 3 C-4
Elealeh 1 D-6
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Elishah. island 3 C-3
Eltekeh' I B-6
Emmaus' 2 B-6
En-dor I C-4
En-gedi I C-7. 2 C-7
Ephesus 3 B-2. 4 E-3
Ephraim?, city 2 C-6
Ephraim, tribe I C-5
Ephron' Ii B-1
Epirus, region 4 C-2
Erech 3 F-4
Eshtaol' Ii A- I
Eshtemoa I B-7
Etam Ii A-2
Euphrates. river 3 E-3. 4 H-2
Ezion-geber 3 C-4
Fair Havens 4 D-4
Forum of Appius 4 A- I
Gad, tribe I D-6
Gadara 2 D-4
Galatia. region and Roman province
4 F-2, 4 G-2
Galilee. region 2 C-3
Galilee. Sea of 2 D-3. 4 G-4
Gath' I B-7
Gath-hepher I C-3
Gaulanitis. region 2 D-2
Gaza 3 C-4_ I A-7. 2 A-7
Geba 1 C-6. Ii B-1
Gebal 3 D-3
Gedor Ji A-2
Gennesaret. see Chinnereth and Galilee,
Sea of
Gerar? I A-7
Gerasa 2 D-5
Gergesa? 2 D-3
Gerizim, mou/1/ain I C-5
Geshur. region I D-3
Gezer I B-6
Gibbethon' I B-6
Gibeah I C-6. Ii A- I
Gibeon' I C-6. Ii A-I
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Gilboa, mountain I C-4
Gilead, region I D-5
Gilgal? I C-6, Ii C-1
Ginaea 2 C-4
Gischala 2 C-2
Gomer, people 3 D-1
Gophna 2 C-6
Goshen, region 3 B-4
Gozan 3 E-2
Great Sea 3 A-3, 1 A-5
Great Zab, river 3 F-2
Greece 4 C-3
Habor, river 3 E-2
Hadid 1 B-6
Hadrach 3 D-2
Halys, river 3 C-1
Hamath 3 D-3
Haran 3 D-2
Harosheth 1 B-3
Hauran, region 2 E-4
Hazazon-tamar? 3 C-4
Hazor I D-3
Hebron I B-7, 2 B-7
Helbon I E-1
Heliopolis 3 B-4, 4 F-5
Helkath 1 B-3
Hermon, mountain 1 D-1, 2 D-1
Herodium 2 C-6
Heshbon I D-6
Hierapolis 4 E-2
Hippos 2 D-3
Horeb, mountain 3 C-5
Hyrcania 2 C-6
lbleam I C-4
lconium 4 F-2
ldumea, region 2 B-7
ljon? 1 D-2
Illyricum, Roman province 4 C-1
Iphtahel, Valley of I C-3
lssachar, tribe 1 C-4
Italy 4 A-1
lturaea, region 2 D-2

MAP INDEX
Jabbok, river 1 D-5
Jabesh-gilead I D-4
Jabneel I B-6
Jabneh I B-6
Jamnia 2 B-6
Jarmuth Ii A-2
Jattir I B-7
Javan, region 3 A-2, 3 B-2
Jazer? I D-6
Jericho I C-6, 1i C-1, 2 C-6
Jerusalem 3 C-4, I C-6, Ii A-1, 2 C-6,
4G-4
Jeshanah Ii B-1
Jetur, people 3 D-4
Jezreel I C-4
Jogbehah I D-5
Jokneam 1 B-4
Joppa 3 C-4, 1 B-5, 2 B-5
Jordan, river I D-5, 2 D-5
Judah, tribe I C-6
Judah, Wilderness of I C-7
Judea, region 2 C-6
Julias 2 D-3
Juttah I B-7
Kadesh 3 D-3
Kadesh-barnea 3 C-4
Kanah, river 1 B-5
Kasion, mountain 3 D-2
Kasion, mountain? 3 C-4
Kedar, people 3 D-4
Kedesh 1 C-2
Keilah I B-7, Ii A-2
Kerkha, river 3 G-3
Khattushash 3 C-1
Kiriath-jearim Ii A-I
Kiriath-sepher I B-7
Kishon, river I C-4
Kittim, i.rland 3 C-3
Lachish 1 B-7
Laish I D-2
Laodicea 4 E-2
Larsa 3 F-4

MAP INDEX
Lasea 4 0-4
Lebanon Mts. 1 D-1, 2 D-1
Lebonah 1 C-5
Lesbos, island 4 D-2
Libnah? I B-6
Libya 3 A-4, 4 D-5
Little Zab, river 3 F-3
Livias 2 0-6
Lod 1 B-6
Lower Beth-horon 1 B-6. Ii A- l
Lud, people 3 B-2
Lycaonia, region 4 F-2
Lycia, region 4 E-3
Lydda 2 B-6
Lydia, region 4 E-2
Lystra 4 F-2
Macedonia, Roman province 4 C-2
Machaerus 2 0-7
Madai, people 3 G-2
Magdaia 2 C-3
Mahanaim? l D-5
Malta, island 4 A-3
Manasseh, tribe I C-5
Maon (in Arabia) 3 0-4
Maon (in Judah) l B-7
Mareshah 1 B-7
Mari 3 E-3
Masada 2 C-7
Massa?, people 3 D-5
Medeba 1 0-6, 2 0-6
Media, region 3 G-3
Mediterranean Sea 2 A-4, 4 0-4
Megiddo 3 C-3, l C-4
Me-jarkon, river 1 B-5
Memphis 3 B-4, 4 F-5
Merom 1 C-3
Mesha?, people 3 D-5
Meshech?, region 3 E-1, 3 C-2
Mesopotamia, region 3 E-2
Michmash 1 C-6. Ii B-1
Michmethath 1 C-5
Midian. people 3 C-4
Migdol 7 3 C-4
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Miletus 4 E-3
Mitylene 4 E-2
Mizpah? (in Benjamin) Ii A- l
Mizpah? (in Gilead) I 0-5
Mizraim (Hebrew name for Egypt) 3 B-4
Moab. region 3 0-4, 1 0-7
Modein ti A-1. 2 B-6
Moresheth-gath I B-6
Myra 4 F-3
Mysia. region 4 E-2
Nabataea, people 2 B-8, 2 E-5
Nahalal? I B-3
Nain 2 C-4
Naphtali, tribe 1 C-3. 2 C-3
Nazareth 2 C-3
Neapolis 4 0-2
Nebaioth. people 3 D-4
Negeb, desert in Southern Palestine
I A-8
Nephtoah li A-1
Netophah 1i A-2
Nicopolis (in Epirus) 4 C-2
Nicopolis (in Macedonia) 4 D-1
Nicopolis (in Syria) 4 G-2
Nile, river 3 B-5, 4 F-5
Nineveh 3 E-2
No-amon 3 C-5
Nob 7 1iB-l
Noph 3 B-4
On 3 B-4
Ono I B-5
Ophrah (in Benjamin) Ii B-1
Ophrah? (i11 Issac/wr) 1 C-4
Orontes, river 3 0-3
Paddan-aram, region 3 E-2
Palmyra 3 0-3, 4 H-3
Pamphylia, Roman province 4 F-3
Paphos 4 F-3
Paran 3 C-5
Patara 4 E-3
Pathros. region 3 B-5
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Patmos. island 4 E-3
Pella 2 D-4
Penuel I D-5
Peraea. region 2 D-5
Perga 4 F-3
Pergamum 4 E-2
Persepolis 3 H-4
Persia 3 H-4
Pessinus 4 F-2
Petra 4 H-5
Pharpar, river I E-2
Phaselis 2 C-5
Philadelphia (in Decapolis) 2 D-6
Philadelphia (in Lydia) 4 E-2
Philippi 4 D- l
Philistia, region I B-6
Phoenicia. region 4 G-4
Phoenix 4 D-4
Phrygia. region 4 E-2
Pirathon? I C-5
Pisidia, region 4 F-2
Pithom 3 C-4
Pontus. Roman province 4 G- l
Ptolemais 2 B-3. 4 G-4
Punon 3 C-4
Put. region 3 A-4
Puteoli 4 A· I
Qarqar 3 D-2
Qumran 2 C-6
Rabbah I D-6
Ramah (in Asher) I C-3
Ramah (in Benjamin) I C-6, Ii A-I
Rameses'' 3 C-4
Ramoth-gilead I E-4
Raphana? 2 E-3
Raphia I A-7. 2 A-7
Red Sea 3 C-5
Reuben. tribe I D-6
Rezeph 3 D-3
Rhegium 4 B-2
Rhodes. island 3 B-2. 4 E-3
Riblah 3 D-3

MAP INDEX
Rimmon Ii B-1
Rome4 A-I
Sais 4 F-5
Salamis 4 G-3
Salim? 2 C-4
Salmone 9 , island 4 E-3
Salt Sea I C-7
Salt, Valley of I C-8
Samaria, city I C-5
Samaria, region 2 C-4
Samos, island 4 E-3
Samothrace, island 4 E-2
Sardis 3 B-2. 4 E-2
Sarid I C-4
Scythopolis 2 C-4
Sebaste 2 C-5
Seleucia 4 G-3
Semechonitis. Lake I D-2, 2 C-2
Senir?, mountain I D-1
Sepphoris 2 C-3
Sharon, Plain of I B-4, 2 B-4
Shechem l C-5. 2 C-5
Shephelah, lowland in Palestine I B-7
Shihor-libnath?, river I B-4
Shiloh I C-5
Shinar, region 3 F-4
Shunem I C-4
Shur, Wilderness of 3 C-4
Sicily, island 4 A-3
Sidon 3 D-3, I C-1. 2 C-1. 4 G-4
Simeon. tribe I B-7
Sinai. mountain 3 C-5
Sinope 4 G-1
Smyrna 4 E-2
Socoh (in Juda) Ii A-2
Socoh (in Manasseh) I B-4
Succoth (in Egypt) 3 C-4
Succoth (in Gilead) I D-5
Sumer, region 3 F-4
Susa 3 G-4
Sychar? 2 C-5
Syracuse 4 A-3
Syria. Roman province 4 H-3

MAP INDEX
Syro-Phoenicia, region 2 C-2
Syrtis, bay 4 B-5
Taanach I C-4
Tabor, mou111ain I C-3, 2 C-3
Tadmor 3 D-3
Tappuah I C-5
Tarsus 4 G-3
Tavium 4 G-2
Tekoa I C-6. Ii A-2
Tell el-Amama 3 B-5
Terna 3 D-5
Thamna 2 B-5
Thebes 3 C-5
Thebez I C-4
Thessalonica 4 D-2
Thracia, Roman province 4 D-1
Three Taverns 4 A-I
Thyatira 4 E-2
Tiberias 2 C-3
Tigris, river 3 F-3
Timnah'> I B-6
Timnath-serah I B-5
Tiphsah 3 D-3
Tiras, people 3 B- 1
Tirzah? I C-5
Togarmah. region 3 E-2
Trachonitis, region 2 E-2

Troas 4 D-2
Trogyllium 4 E-3
Tubal?, people 3 D-1. 3 C-2
Tyre 3 C-3, I C-2, 2 C-2. 4 G-4
Tyrrhenian Sea 4 A-2
Ugarit 3 D-3
Upper Beth-horon I B-6, Ii A-1
Ur 3 F-4
Urartu, region 3 E-1
Urmiah, Lake 3 F-2
Van. Lake 3 F-2
West Sea 3 A-3, I A-5
Zab, see Lillie Zab and Great Zab
Zanoah Ii A-2
Zarephath I C-1, 2 C-1
Zebulun. tribe 1 C-3, 2 C-3
Zered. brook I D-8
Ziklag I B-7
Zin, Wilderness of 3 C-4
Ziph I B-7
Zoan 3 C-4
Zoar I C-8. 2 C-8
Zorah Ii A-I
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Serendipitous was the journey from the Concise Greek-English Dictionary
of 1971 to its revision of 2009 - the former my first project of this sort and
the latter my final one. Words cannot possibly express my indebtedness to
Florian Voss for his sound advice and constant encouragement during the
course of the revision. and to Bertram Salzmann, who ran to my rescue
more than once. In fact, I can say of the entire staff of the German Bible
Society: "You have a special place in my heart ... All of you have helped in
the work God has given me." (Php 1.7)
BARCLAY M. NEWMAN

PREFACE TO THE REVISED EDITION
Both the function and the essential features of the dictionary as stated in
the preface to the first edition (page ix) have been retained throughout
this second, revised edition. But certain important new features have been
introduced to enhance the value and usefulness of the dictionary. and
among these are the following:
I. NEW FEATURES WITHIN THE MAIN PART
OF THE DICTIONARY

a. Each definition of each word has been carefully reviewed and, where
deemed necessary, revised.
b. Where cross-referencing is used between more than two Greek words,
the simple verb usually serves as the primary entry with the other forms
keyed to it:
ayarraw ( ayam1, ayamir6c;)
ayarrD.D<;f(ayarraw)
ayarrDT0<;,~,6v(ayarraw)

When a verb form is not used in the New Testament. an alternate form
serves as the primary entry:
ava1Kmv6w ( Kmv6c;) renew, remake
Where only two Greek words are cross-referenced, the words are crossreferenced to each other:
ayaAAtaCH<;, EW<; f ( aya>J..taW)
ayaU1aw (aya>J..iaa1c;)
c. Each word that is used only once in the Greek New Testament is so
indicated by book, chapter, and verse within brackets at the end of the
entry where it occurs in the dictionary: [Mt 15.39).
d. As a didactic, mnemonic, and phonetic device, compound words are
divided by small upright lines according to their basic components:
avn1Ka0ltaTDµt and avlE~l1xviaarnc;.

PREFACE

VIII

e. Where it seems especially helpful to do so, Greek words not found in
the New Testament are included in conjunction with the definition of an
entry:
aop6rri\. l']l0\ f (aop6\ =ripeness, abundance) generous amount.
Occasionally, a form used in the New Testament is accompanied by a form
not found in the New Testament:
arroJoruy€w (owy£w = hate, oruyrir6<;) hate
II. NEW FEATURES OUTSIDE THE MAIN PART
OF THE DICTIONARY
a. Inclusion of maps as stated in the original preface, but not included in
the dictionary when bound separately.
b. A sampling of some Greek NT words that share similar meanings is included as a separate entity apart from the dictionary itself. This is more
in the style of an enchiridion than an exhaustive study.

PREFACE TO THE FIRST EDITION 1971
This dictionary has been designed for use in conjunction with the United
Bible Societies' Greek New Testament. It is distinctive, for rather than listing the various meanings of words on the basis of traditional etymological
methods which follow logico-historical principles, the different meanings
are arranged according to their usage in the New Testament, so that the
more central and frequent meanings are given first and the secondary or
peripheral meanings follow. Moreover, the meanings are given in presentday English, rather than in accord with traditional ecclesiastical terminology.
Other important features of the dictionary include the following:
( 1) conciseness, (2) coverage of the total vocabulary contained in both text
and apparatus of the United Bible Societies' Greek New Testament,
(3) the listing and identification of irregular and unusual verb forms both
under the primary entry of the verb and in alphabetical order throughout
the dictionary, and (4) cross references from all place-names to the maps
that are bound with the dictionary.
Unless otherwise qualified, all verb forms, except infinitives and participles, are cited in the present, indicative, active, first person, singular;
infinitives are generally cited in their present, active forms, and participles
in the present, active, nominative, masculine, singular. In all cases where
the inclusion of forms as separate entries would place them in alphabetical proximity to the primary entry of the word in question, they have been
listed only under the primary entry.
With a deep sense of indebtedness and gratitude, special acknowledgment is made to Dorothy G. Axelroth, Bruce M. Metzger, Harold K. Moulton, Karen G. Munson, and Erroll F. Rhodes, whose careful criticism and
wise counsel contributed immeasurably toward the preparation of this
dictionary.
BARCLAY M. NEWMAN

ABBREVIATIONS
NEW TESTAMENT BOOKS
Mt
Mk
Lk
Jn
Ac
Ro
1,2 Cor
Ga
Eph
Php
Col

Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1, 2 Corinthians
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians

1,2Th
1,2Tm
Tt
Phm
He
Jas
1,2 Pe
l,2,3Jn
Jd
Re

1, 2 Thessalonians
1, 2 Timothy
Titus
Phil em on
Hebrews
James
1, 2 Peter
1, 2, 3 John
Jude
Revelation

OTHER ABBREVIATIONS
acc.
act.
adj.
adv.
alt.
aor.
cf.

comp.
conj.
dat.
demon.
e.g.
etc.
f
f, ff

fem.

fut.
gen.
i.e.

accusative case
active
adjective
adverb
alternative
aorist
compare
comparative
conjunction
dative case
demonstrative
for example
and so forth
feminine
following
feminine (in reference
to verbal forms, to avoid
confusion with future)
future
genitive case
that is

impers.
impf.
impv.
ind.
inf.
interj.
interrog.
intrans.
lit.
m
masc.

midd.
mng.
n
neut.

nom.

impersonal
imperfect
imperative
indicative
infinitive
interjection
interrogative
intransitive
literally
masculine
masculine (in reference
to verbal forms, to avoid
confusion with middle)
middle
meaning
neuter
neuter (in reference to
verbal forms, to avoid
confusion with nominative)
nominative

XI
NT
obj.
opt.
OT
pass.
pers.
pf.
pl.
plpf.

ABBREVIATIONS

New Testament
object
optative
Old Testament
passive
person
perfect
plural
pluperfect

prep.
pres.
pro.
ptc.
sg.
sp.
subj.
super I.
trans.

preposition
present
pronoun
participle
singular
spelling
subjunctive. subject
superlative
transitive

Geographical place names are keyed to the maps that are bound with
the dictionary and with The Greek New Testament. The first figure, in bold
type, indicates the map number; the following letter and figure indicate the
location of the place name on the map.

A

aalpha (first letter of the Greek alphabet); first (in titles of NT
writings)
'Aapwv m Aaron
'A!Xi55wv m Abaddon, Destroyer
(Hebrew name of a demon
transliterated
into
Greek)
[Re9.11]
ci:IPap~c;. £c; (~apoc;) of no (financial)
burden [2Cor 11.9)
appa m Father (of address to God)
(Aramaic word)
v~tlmAbel

'AP14i m Abijah: (1) person in the
genealogy of Jesus (Mt 1.7); (2)
founder of a tribe of priests
(Lk 1.5)
'APta0ap m Abiathar [Mk 2.26)
'APW,~,ijc;fAbilene (2 E-1) [Lk 3.1]
'AP1ouS m Abiud
'Appaaµ m Abraham
iilPuaaoc;, ou f (~u8i~w) abyss; home
of demons and evil spirits; world
of the dead (Ro 10.7)
vAyapoc;, ou m Agabus
ci:yayE'i.v aor. inf. of ayw
ci:ya0olEpy£w (aya86c; + tpya~oµai)
do good; be generous [1Tm6.18)
ci:ya0olrro1£w ( aya86c; + rrou~w) do
(something) good (for someone), help; do what is right
ci:ya0olrro1ta, ac; f (aya86c; + rrou~w)
doing what is good or right
[1Pe4.19)
ci:ya0olrro16c;, OU m (aya86c; + TIOIEW)
one who does what is good or
right [1Pe2.14]

ci:ya06c;, ~. OV (aya8olEpyEW, aya8ol1lOIEW, aya8olrroifa, aya8olrro16c;,
aya8loupyiw, aya8WO"UVT], alcp1/..laya8oc;, cp1/..laya8oc;) good; useful, satisfactory for one's (its)
purpose.fitting, beneficial; sound
(of trees),fertile (of soil), happy
(of days); in a moral sense upright, just; kind, generous; clear
(of conscience); perfect, inherently good (of God); TO aya86v
the good, what is good; what is
right; what is beneficial or advantageous; Ta aya8a goods, possessions; good things (Lk 16.25);
good deeds (Jn 5.29)
ci:ya0loupy£w (aya86c; + tpya~oµm)
do something good, show kindness [Ac 14.17]
aya0WaW1], T]<; f (aya86c;) goodness;
generosity
ci:ya/..A{aO'lc;, EW<; f (aya/../..1aw) extreme joy or gladness
ci:yilluiw (aya)Jdacrtc;) be extremely joyful or glad
alyaµoc;, OU f and m (yaµ£w) unmarried, single
ci:yavllK'tEW be indignant or angry
ci:yavaKTT]O'l<;, EW<; f (ayavaKrEW) indignation, anger [2 Cor 7.11]
ci:yami:w (ayarrri. iiyarrrir6c;) love (primarily of Christian love), cherish;
show or prove one's love; long for,
desire, place first in one's affections
ci:yaTCT], T]c; f (ayarraw) love (primarily of Christian love); concern, in-
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teresE; sacred meal, love-feast (of
the early Church: Jd 12)
ayamrr6c;, ~. 6v (ci:ycrmiw) beloved,
dear( est); only
'.Ayap f Hagar
O:yyape:Uw (Persian word) force
(someone to do something)
iiyyEiov, ou n (iiyyoi;) container (for
oil) [Mt 25.4]
6:yy£A{a, ac; f (ci:yy{AA.w) message,
news; instruction, command
ayyf)JwJ (ci:yyEALcr, iiyyEAoc;, ci:vlcryyf.Hw, ci:rrlcryyf.Mw, ci:pxlci:yyEAO<;,
01iayyf.Mw, €~lcryyf.Hw, €rrlcryyEAla, €rrlci:yyEAµa, Ei'.1layyEAl~w.
Eulcryyf.Awv, Evlcryyd1crr~i;. icrlayyEAoi;. KmlayyEAEU<;, Kcrrlcryyf.AAW, rraplcryyEAia, rraplayyf.Uw,
rrpolrnlayyf.AAoµm. rrpolwlayyEAi4oµm. rrpolKcrrlcryyf.Hw) tell,
announce [Jn 20.18]
ciyE pres. impv. of iiyw used as an
interj.
ciyyEJ..oc;, ou m (ci:yyf.Uw) angel;
messenger, one who is sent
ciyyoc;, ouc; n container (for a catch
of fish) [Mt 13.48]
ay£A11. Ttc; f ( iiyw) herd (of pigs)
alyEVEalMYTtToc;, ov (yivoµcrt + Af.yw)
without genealogy [He 7.3]
alyEV~c;. f.c; (yivoµm) worthless, despised, insignificant [I Cor 1.28]
clyia~w (c\:ylC(crµ6i;, iiytoi;, ay16u1i;.
c\:y1wcruvl'], c\:yvEicr, c\:yvi~w. c\:yv1crµ6i;, ayv6i;. ayv6rl']<;, ci:yvwi;) set
apart as sacred to God, sancify; regard as sacred; purify,
cleanse
clyiaaµ6c;. ou m (ci:yui<w) consecration, dedication, sanctification,
holiness

ayioc;. a, ov (c\:y16:~w) sel apart to
or by God, sacred, consecrated;
holy, morally pure, upright; oi
iiytot God's people; ro iiy10v or
re\: iiy1a the sanctuary (He 9.1, 25;
13.11 ); super!. clyiwraroc; most
sacred (Jd 20)
clyi6tTtc;. Tttoc; f ( c\:y1a~w) holiness,
holy character [He 12.10]
ciytWaVvTt. TI<; f (aytu~W) holiness;
consecration
ciyKiiA11. 11c; f (€vlayKaAi<oµcr1) arm
[Lk 2.28]

ciyK1arpov. ou n (ayKupa) fishhook
[Mt 17.27]

ciyKupa, ac; f ( iiyKtcrtpov) anchor
cilyvarpoc;, ov (yvaqiEuc;) new, unshrunken
ayvEia, ac; f ( ci:y1a~w) purity; chastity
clyvi~w (ayia4w) purify, cleanse
ayv1aµ6c;, ou m (ay16:~w) purification (ritual) [Ac21.26]
alyvoEW (ytVWOKW) be ignorant; fail
to understand; disregard; perhaps sin in ignorance (He 5.2)
alyv611µa, toe; n (y!VWOKW) sin committed in ignorance [He 9.7]
cilyvo1a. ac; f (y1vwcrKw) ignorance,
unawareness; possibly sin
ayv6c;, ~- 6v (ay16:~w) pure, holy;
chaste; innocent
clyvOf'1<;. TttO<; f ( ay1a<w) purity, sincerity
ayvwc; (c'xy1a~w) adv. with pure motives, sincerely (Php 1.17]
alyvwafa. ac; f (ytVWOKW) lack Of
spiritual discernment; ignorant
talk (1 Pe 2.15)
cilyvwcrroc;. ov ( yivwcrKw) unknown
[Ac 17.23]
ayopa, ac; f ( ci:yop6:4w) market place
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ayopa~w

(ciyopa, ciyopo:ioc;, oriµlrivopiw. t~lo:yopa~w. rro:vltjyup1c;)
buy; redeem, ransom
ayopaioc;, ou m (ciyopa~w) loafer
(who frequents the market
place); court session (held in
ayopa, the center of public life);
ciyopo:iot ayovto:t the courts are
open (Ac 19.38)
U:ypa, ac; f (ciypEuw) catch (of fish)
alyptiµµatoc;, ov (ypacpw) uneducated; possibly lacking rabbinic
training (Ac4.13)
ayplauAiw (ciyp6c; + o:u;\f~oµo:1) live
outdoors (Lk 2.8)
ayprow (aypo:, ciyplurrviw, ciyplurrvfo:,
~wlypiw) trap, catch off guard
[Mk 12.13)
ayptltAatoc;, ou f (ciyp6c; + (;\o:iov)
wild olive tree
U:ypioc;, a, ov ( ciyp6c;) wild
~ypimtac;, am Agrippa: (1) Herod
Agrippa I (Ac 12.lff); (2) Herod
Agrippa II (Ac 25.26)
ayp6c;, ou m (ciyplauAiw, ciyp1li.:\o:ioc;,
ayp1oc;) field; farm; countryside
ayphntvEW (ciypEUW + urrvoc;) be
awake or alert; watch over, care
for
ayplincvia, ac; f (ciypEuw + urrvoc;)
sleeplessness
U:yw (ciywytj, civlciyw, civlEKI01tjy11roc;,
cirrlayw, cirrolcruvlaywyoc;, cipxrily6c;, cipx1lcruvlaywyoc;, Oilciyw, Oilrivfoµa1, 01ltjy1101c;, oou.:\lo:ywyiw,
Eicrlayw, tKl1>1l11vfoµo:i, t~layw, t~l
riyfoµo:i, folciyw, irrlo:vlciyw, trrlEtcrlaywytj, imlcruvlciyw, imlcruvlaywytj, ~YEJ.IOVEUW, ~yEµovfo:, ~yE
µwv, ~yfoµo:i, Ko:0lrivrirtjc;, Ko:rlayw, µHlciyw, 60l11yiw, rro:tOlayw-

y6c;. rro:playw, rro:plE1crlayw. rraplEicrlo:Kroc;, rrEpdayw, rrpolayw, rrpolriyfoµo:i, rrpocrlayw. rrpocrlo:ywyr\,
cru.:\laywyiw. cruvlayw. cruvlo:ywytj,
cruvlo:rrlayoµo:1, urrlciyw, xo:.:\1vlo:ywyiw, XEtplo:ywyiw, XEtplaywy6c;, xoplriviw) aor. ~yayov, inf.
ayaydv; aor. pass. ~X01Jv; fut. pass.
axe~croµat. lead, bring; go; tpltr]V
tO:UtJ)V ~ µipo:v ayEt this is the third
day (Lk 24.21 ); ayovro:t ciyopo:io1
(see ciyopo:ioc;. Ac 19.38); CXyE vuv
now listen, just a minute (Jas 4.13;
5.1)
ayw~. fie; f ( ayw) manner of life,
conduct [2 Tm 3.10)
aywv, wvoc; m (ciywvf~oµo:t) struggle, fight; opposition; concern;
race (He 12.1)
aywvia, ac; f (ciywvf~oµo:t) agony,
anguish (Lk 22.44)
aywv{~oµai (civrlo:ywvf~oµo:i, ciywv,
ciywvfa, irrlo:ywvf~oµo:1, Ko:rlo:ywvf~oµo:1, cruvlaywvf~oµo:1) struggle,
fight; do one's best; compete (of
athletic contests)
~otiµmAdam

aloarravoc;, ov (Oo:rro:vaw) free of
charge (1Cor9.18)
~oo{ m Addi (Lk 3.28)
ao£Acp~. fjc; f (a0EAcp6c;) sister; fellow
believer
a0£Acp6c;, ou m (aOEAcptj, a0EAcp6rric;.
cp1.:\lo:OEAcpfo:. cp1.:\laOEAcpoc;, tjJEuolcXOEAcpoc;) brother; fellow believer;
citizen of the same country; person ofthe same nationality or race
ao£Acp6n)c;, rrroc; f (aOEAcp6c;) a fellowship (of believers)
ciloTJAoc;, ov (oriMw) unmarked; indistinct
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cilSTJMtTJc;, TJT<><; f (bTJAOW) uncertainty [1 Tm6.17]
cilSt1AL.>c; ((iT]AOW) adv. without a set
goal, aimlessly [1Cor9.26]
ciST)µovEw be anxious, distressed, or
troubled
~STJc;, ou m Hades, world of the dead;
death; perhaps hell, the place of
final punishment
cilSuiliqmoc;, ov (Kpivw) without
prejudice or favoritism [Jas 3.17]
cilSuilA£urr<><;, ov (AEircw) endless,
constant
cilStalA£farrwc; (AEircw) adv. constantly, always
ci!Su<Ew (li1Kcn6w) wrong (someone). treat (someone) unjustly,
harm; do wrong or evil; be in the
wrong, be guilty (Ac25.ll)
cilStKT)µa, we; n (li1Kcn6w) crime; sin,
wrong
aiS1Kfa, ac; f (btKcn6w) wrongdoing,
evil, sin; injustice
iilStKoc;, ov (btKcn6w) evil, sinful; dishonest, unjust, crooked; (judge
who is) an unbeliever (1 Cor 6.1)
cilS1Kwc; (li1Kcn6w) adv. unjustly
[1Pe2.19]
'ASµ{v m Admin [Lk 3.33]
cilMK1µoc;, ov (litxoµcn) failing to
meet the test, disqualified; worthless; corrupted (mind)
iilSoA.oc;, ov (lioMw) pure, undiluted
[1Pe2.2]
'ASpaµVTIT)v6c;, t1. 6v Adramyttium
(4E-2) [Ac27.2]
'ASpiac;, ou m Adriatic Sea (4 B-2)
(Ac27.27]
ci:Sp6tT)c;, T)LOc; f ( cllip6c; = ripeness,
abundance) generous gift [2 Cor
8.20]

aiSuvaTEi (Mvaµcn) impers. it is impossible
cilSwaT<><;. ov (Mvaµa1) impossible
( ro ... clMvarov rou v6µou what
the law could not do Ro 8.3);
weak; impotent (O:Mvaroc; ... roic;
rcoo(v unable to walk Ac 14.8)
aiSooijMO'taKToc;, ov (liuo- = difficult + ~aora~w) not difficult to
bear
~Sw (Kt0apl4Jli6c;, 08~) sing
ciri (attli1oc;) adv. always, constantly
cia:6c;, oil m eagle; vulture
ai~uµoc;, OV (~uµow) without yeast,
unleavened; ra a~uµa Jewish
Feast of Unleavened Bread
'A~wp m Azar (person)
"A~wwc;, ou f Azotus, (2 A-6), Ashdod of OT (1 A-6) (Ac 8.40]
cit1p, ipoc; m air; ethereal region
above the earth, space (Eph 2.2)
cil0avaoia, ac; f (0v!loKw) immortality
cil0Eµt't<><;,ov (8Eµ1c; =law, right) forbidden; disgusting (of idolatry)
iil0e<><;, ov (0rnc;) without God, godless [Eph 2.12]
al0i::aµoc;, OV (r\61']µ1) morally corrupt, lawless
cil0a:E<a> (ri0T]µt) reject, refuse, ignore; nullify, set aside; break (of
a promise, 1Tm5.12)
cil0ft1J01.c;, ewe; f (ri0T]µt) nullification (of a commandment); removal (of sin)
'A0ijvat, wv f Athens (3 A-1, 4 D-3)
'A0T)vatoc;, a, ov Athenian
ci0A.Ew (a0AT]otc;, ouvi118Atiw) compete in a con/est
li0ATJ<nc;, ewe; f (a0Mw) hard times
[He 10.32]

&:0po{~w
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a0poi~w (En:Ja8poi~oµai,

- ai0)(6voµa1

ouvla8poigather together (Lk 24.33]
al0uµEw (8uµ6oµa1) become discouraged or disheartened [Col 3.21]
al0i+>oc;, ov (ew~ =punishment, ri8riµ1) innocent
a1yaoc;, a, ov of a goat [He 11.37]
aiyila:Mc;, oii m (cHoow = move
quickly+ c!:Af~w) beach, shore
Aiy6nnoc;, a, ov Egyptian
Alyumoc;, ou f Egypt (3 B-4, 4 F-5)
atlitoc;, ov (ad) eternal, everlasting
ailiwc;, ouc; f (ci:vlailiEia) modesty
[l Tm2.9]
Ai0fo\jl, 01toc; m Ethiopian
aIµa, roe; n ( aiµarJEKixuoia, aiµolppo(w) blood; death; murder;
oap~ Kai alµa a human being, human nature; £~ aiµarwv through
human procreation (Jn 1.13)
aiµcrtJEKIXUoia, ac; f (aiµa + xi:w =
pour) shedding of blood
[He9.22]
aiµolppot!w (aiµa + p(w) suffer
chronic bleeding (Mt 9.20]
Aiveac;, ou m Aeneas
aiveaic;, ewe; f (aiv(w) praise, adoration [He 13.15]
aivt!w ( alvEoH;, aivoc;, En:Jaiv(w, foia1voc;, rrapJa1v(w) praise
aiv1yµa, roe; n (aivioooµa1 =speak in
riddles) dim or obscure image
(1Cor13.12]
atvoc;, ou m (aiv(w) praise
Aivwv f Aenon (2 C-4) (Jn 3.23]
aipfoµa1 (ai'pE01c;, aipETi~w, aipEttK6c;, au8Jaipe-roc;, acpJatpEw, Oila1p(w, £~Jaip(w, Ka8Jaipeo1c;, rrep1Jaip(w, rrpoJaipfoµai) aor. El.MµJ'(v, ptc. EA.6µevoc;. choose, prefer; decide
~w)

a\peaic;, ewe; f (aipfoµai) religious
party or sect; division, faction;
heretical sect or teaching
aip~w (aipfoµai) choose (Mt 12.18]
aiprnK6c;, -rl, 6v (aipfoµai) causing
divisions [Tt 3.10]
afpw (ci:rrJafpw, EKJKa8Jaipw, E~laipw,
En:Jaipw, Ka8Jaipw, µETJaipw, ouvlaipw) fut. 3 sg. apEi; aor. ~pa. inf.
apa1; pf. ~pKa; pf. pass. ~pµai; aor.
pass. ~p0J'(v; fut. pass. ap0-rlaoµai.
take, take up; take away, remove
(aura ~pKev EK rou µfoou he set it
aside Col 2.l4};carry;sweepaway
(of a flood);raise (of one's voice);
take over, conquer (Jn 11.48); kill
(Jn 19.15}; liwc; rr6rE r~v lj!ux~v
~µwv alpe1c; how long will you
keep us in suspense? (Jn 10.24)
aiaeavoµai (ai'a8ria1c;, aio8rin1p1ov,
Karlaicrxuvw) understand (Lk 9.45]
aia0J'(atc;, ewe; f ( aia8avoµai) insight,
discernment (Php 1.9]
ala0rin]p1ov, ou n (aia8avoµai)
power of discernment (He 5.14]
aiaxpolK£Pli-rlc;, tc; (aiaxuvoµai + KEp8aivw) greedy for dishonest gain
aiaxpolKEp&i>c; (aicrxuvoµai + Kep8aivw) adv. with greediness for
dishonest gain, greedily [1 Pe 5.2]
aiaxpoJA.oy(a, ac; f (aiaxuvoµa1 +
Ai:yw) obscene speech [Col 3.8]
aiaxp6c;, a, 6v (aioxuvoµai) disgraceful, shameful; dishonest
alaxp6nic;, J'(toc; f (aioxuvoµa1) indecent behavior [Eph 5.4]
al0)(6vl'(, I'(<; f (aiaxuvoµai) shame,
disgrace; shameful deed (Jd 13)
al0)(6voµai (aioxpoJKep8~c;. aioxpolKEp8wc;, aioxpoJ>.oyia, aioxp6c;,
aicrxp6rric;, aioxuvri. ci:vlrnlafoxuv-
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roe;, Eitlcncrxvvoµm) be ashamed;
be made ashamed or disgraced
ahew (a\'r11µa, cirrlmriw, £~1mrfoµm,
£rrlam£w, rraplmrfoµm, rrpocrlaidw, rrpocrlair11c;) ask, request; require, demand
akT]µa, 'tO<; n (airiw) request; demand
ahia, ac; f (ai'noc;) reason, cause;
accusation, charge; guilt, wrong;
situation, case (Mt 19.10)
ainov, ou n (ai'noc;) guilt; cause, reason (ou8E:v ai'nov eavchou dipov
EV aur4J I did not find him deserving of the death penalty Lk 23.22)
aina<;, ou m (aicia, ai'nov, aiciwµa,
avlainoc;, rrpolmnaoµat) cause,
source
airiwµa, 'tO<; n (ai'noc;) charge, accusation [Ac 25.7]
aicpv{51a<;, OV ( acpvw) sudden; unexpected
ai:xµlcU.wcria, ac; f (aixµtj = spear +
aAwcr1c;) captivity; group of captives or prisoners of war ( Eph 4.8)
ai:xµlcU.wcrow (aixµtj = spear +
aAwcrtc;) capture, take prisoner
(Eph4.8]
ai:xµlcU.wrl~w (aixµtj =spear+ aAwotc;) make captive or prisoner
(aixµaAwri~ovrE<; miv v611µa fie;
r~v imaKo~v rou Xptcrrou making
every thought obedient to Christ
2 Cor 10.5); get control of. capture (2 Tm 3.6)
ai:xµl<Uw"ta<;, ou m (aixµtj = spear +
iiAwotc;) captive, prisoner (Lk 4.18]
aiwv, Glva<; m (aiwvwc;) age; world
order; very long time, eternity (arr'
aiwvoc; or rrpo rwv aiwvwv from
the beginning; fie; aiwvac; [fie;
rov aiwva] and the strengthened

form de; rnuc; aiwvac; TWV aiwvwv
always, forever); Aeon (personified as an evil force); existence, the
present life (Mt 13.22; Mk 4.19)
aiwv1oc;, ov (aiwv) eternal (primarily of quality rather than of time);
unending, everlasting, for all time
a1Ka8apcria, ac; f ( KCX8api<w) impurity, immorality; hidden motive
(1Th2.3);filth (Mt 23.27)
alKa0apLO<;, OV ( Ka8ap(~w) unclean,
defiling; unclean in God's sight
(1 Cor7.14)
alKatpfoµat ( Katpo<;) not have opportunity [Php 4.10]
a!Ka(pwc; (Kmpo<;) adv. when the
time is not convenient or acceptable [2 Tm 4.2]
iilKaKa<;, ov ( KCCKOW) innocent; unsuspecting
liKav0a, 1']<; f ( ciKtj = point, edge,
aKav81voc;) thorn-plant
QKCXV0tva<;, 1'], OV (aKav8a) of thorns,
thorny
iilmpna<;, ov ( Kapn6c;) barren, unfruitful; useless
alKacalyvWO"CO<;, OV (ytVWOKW) above
criticism (Tt 2.8]
a!KaLalici:Auma<;. ov ( KCXAVT!TW) uncovered
a!Kacaltqmo<;. OV ( KptVW) without
trial by law; uncondemned
aiKacalAuwc;, ov (Mw) indestructible, without end [He 7.16]
a!Kaca!JtaUO"CO<;, OV (llCXVW) unceasing, insatiable (2 Pe 2.14]
almcalO"Cacria, ac; f (i'or11µ1) disorder;
insurrection (Lk 21.9); mob violence (2 Cor 6.5)
alKaLalO"Ca'ta<;, ov (i'or11µ1) unstable;
uncontrollable (tongue)

'AK.EAliaµax - iiAEKwpoqiwv{a
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'AKEAOaµax Akeldama (mng. in
Aramaic Field of Blood) [Ac
1.19)

cilKipa1oc;. ov ( KEpavvuµi) innocent,
pure
cix~xoa

pf. of cixouw
£c; (KAivw) without wavering, firmly [He 10.23]
cixµa~w (aKµ~v) ripen [Re 14.18)
cixµ~v ( aKµa~w) adv. still, even now
[Mt 15.16]
cixo~, ~<; f (aKOUW) report, news,
cil1<A1v~c;.

preaching; ear(s ); hearing, listening; aKOfi aKOUOEIE you will indeed hear (Mt 13.14;Ac 28.26)

cixoA.ou0£w, (E~laKoAou0€w, biJaKoA.ou0iw, KarlaKoAou0€w, rcaplaKoA.ou0iw, ouvlaKoAou0€w) accompany; follow, be a disciple

cixouw (aKO~, i51JaKOUW, EioJaKOUW,
folaKOUW, rcapJaKo~. rcapJaKOUW,
rcpoJaKOUW, urciaKOUW, urcl~Kooc;)
pf. cix~xoa; aor. pass. ptc. cixouo0eic;. hear; receive news of; pay
attention to; understand; recover
one's hearing; give a judicial
hearing (Jn 7.51; Ac 25.22)
cilxpaoia, ac; f (Kpadw) self-indulgence; lack of self-control
ciJxpan1c;. £c; ( KparEw) lacking selfcontrol, violent [2 Tm 3.3)
liJxpcrroc;, ov (KEpavvuµi) undiluted,
ftill strength [Re 14.10)
axp{~Eta, a<; f ( aKpl~OW) strictness,
exactness [Ac 22.3)
cixpt~~c;. £<; ( aKpt~6w) strict ( aKpt~E
oraroc; strictest) [Ac 26.5]

cixp1J36w (aKpi~Eia, aKpi~~c;, aKpi~wc;)
ascertain, find out
cixp1~c; (aKp1~6w)

with care

adv. accurately;

cixp{c;. ilioc; f locust, grasshopper
clxpocrrilptOV, OU n (aKpoanjc;) audience hall, meeting room [Ac 25.23)
cixpoan1c;, ou m (aKpoar~p10v, folaKpoaoµm) a hearer
cixpol~uaria:, ac; f (c'iKpov + ~uw =
stuff full) uncircwncision (often
of non-Jews); aKpo~uoriav EXW
be a Gentile (Ac 11.3)
cixpofywviaioc;, a. ov ( c'iKpov + ywvia) cornerstone, keystone

axpoJ0tVlOV, OU n (aKpOV + 0(c; = a
pile [of something]) spoils, plunder [He 7.4]
axpOV, OU n (aKpoJ~uorta, aKpoJywVtafoc;, aKpoJeiv10v' axp1, UTIEplaKµoc;) boundary, extreme limits;
tip (Lk 16.24); top (He 11.21)
'AxuA.ac; acc. av m Aquila
ciJxup6w (KUptEUW) cancel; disregard
ciJxwMrwc; (KwMw) adv. unhindered [Ac 28.31]
lixwv adv. (a + EKwv) unwillingly
[1 Cor9.17]
ciAa~O"tpov, ou n alabaster jar
ciAa~ovda, ac; f (aA.a~wv) pride, arrogance
ciA.a~wv,

6voc; m (aA.a~ovEicx) arrogant boaster
ciA.aM~w cry noisily; clang
cilA.aN,roc;, ov (A.cxA.Ew) impossible
to put into words, inexpressible
[Ro 8.26]
liJhloc;, ov (A.aA.Ew) unable to
speak, mute

CiAac;. aroc; n (aAi~w) salt
lli{cpw (E:~laA.Eicpw) anoint
aAEKropolcpwvia, ac; f (aAEKrwp +
q>wv£w) before dawn (lit. cockcrow, the period from midnight
to 3 a.m.) [Mk 13.35]
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c:U1.frrwp, opoc; (c\:AEKropolcpwvia) m
rooster, cock
'Ak~avOpruc;, Ewe; man Alexandrian
'Ak~avOpivoc;, T), ov of Alexandria
(4F-5)
'AAi~avOpoc;, ou m Alexander: ( 1)
son of Simon (Mk 15.21 ); (2) a
member of the high-priestly
family (Ac 4.6); (3) a Jew of
Ephesus (Ac 19.33); (4) opponent(s) of Paul (1Tm1.20;
2Tm4.14)
aAropov, ou n (aA.Ew = grind (of
grain], aA.tjew) wheat flour
alA.~0Ela, ac; f (A.tjew [older form of
Ao:v0avw]) truth, truthfulness; reality; fo' a>..ri0Eio:c; or EV aA.ri0Eic:i
often truly, indeed; aA.riedc:i truly,
in reality (Php 1.18)
ajAr)0ruw (see ajA.tj0Eto:) speak the
truth; be honest
aill.TJ0~c;. E<; (see al11.tj0E10:) true,
truthful, honest; real, genuine
aill.TJ01v6c;, tj, 6v (see ajA.tj0E10:) real,
genuine; true; dependable
a:Atj0w (aA.wpov) grind (of grain)
alAr)0wc; (see c\:jA.tj0E1a) adv. truly,
in truth, actually, surely
all.!EUc;, EW<; m (aAi~w) fisherman
c.iJl.1£6w (aAi~w) fish [Jn 21.3]
c.iJl.i~w (o:iy1lo:A6c;, aA.o:c;, aA1Euc;, aA.1Euw, aA.c;, clAUKOc;, avio:Aoc;, 0110aAaoooc;, f.vlaA.1ov, 0all.aooa, napal0aA<ioo1oc;, naplall.10c;, ovvlall.i<oµat) salt; restore flavor (to salt)
c.iJl.iayrJµa, we; n defilement [Ac 15.20]
c.iJl.1a0tjooµa1 alt. fut. pass. of c.iJl.~w
aw conj. but. rather, on the contrary; with Kai, YE KO:l, ~. or OVOE
adds emphasis or contrast; not
only this, but also (2 Car 7. 11)

ciWaow (all.Aax60Ev, all.Aaxou, aAAjl'JYOPEW, all.AtjA.wv, all.AojyEvtjc;,
all.Aoc;, all.Aorptlrniloxonoc;, c\:AA.6- .
rptoc;, all.A6jcpvll.oc;, all.Awe;, avrlall.Aayµa, aniall.Aaoow, anio:Morp16oµm, anoiKariall.Aaoow, 01io:A.Moooµat, Karlall.Aaytj, xariaA.Moow, µErlall.Aaoow, naplall.Aaytj,
ovvlall.Aaoow) fut. pass. ci:Mayrlooµcn. change, alter; transform;
exchange (Ro 1.23)
filax60EV (aAAaoow) adv. at another place; by another way (Jn 10.1]
filaxoi3 (all.Aaoow) adv. in another
direction [Mk 1.38]
illlTJYOPEW ( aAA<ioow + ayopEuw =
speak) speak (of) allegorically
(Ga4.24]
c.iJl.Ar)A.oui'a (Hebrew) praise the
Lord, hallelujah
illtjA.wv, 01c;, ouc; (aAA<ioow) reciprocal pro. one another, each other; EV all.AtjA.01c; mutual (Ro 1.12)
illojyEVtjc;, ouc; m (aAAaoow + yivoµat) foreigner (Lk 17.18]
llioµa1 (f.~laAA.oµo:1, f.cplaAA.0µ0:1,
oaAEuw, oaAoc;, ajoo:Awroc;) aor.
~MµT)v. leap; well up (of water)
llioc;, T), 0 (aAA.aoow) another, other
(all.Ao<; ' .. all.Ao<; one ... another);
more, additional
illm:p1IE1'ril0K011:oc;, ou m ( illaoow +
oxon£w) busybody, interfere in
someone else's concerns [1 Pe4.15]
c.iJl.M'tplO<;, a, ov ( all.Aaoow) belonging to another; another, the other;
foreigner, enemy (He 11.34);
stranger (Jn 10.5)
ill6lcpuAoc;, ov (aAA.aoow + cpuw)
foreign (of non-Jews), Gentile
[Ac 10.28]

9

lVJwx; (aAi\acrcrw) adv. otherwise, in
another way; ta aJV\wc; fxOVta
deeds that are different (1Tm5.25]
<iAo<Iw (cL\wv, µr1tpolA.~ac;, rrarploA.~ac;) thresh
alAoyoc;, OV (Af.yw) unreasoning,
wild (of animals); unreasonable
ciA.611, 11c; f aloes (aromatic tree
sap used for a burial ointment)
[Jn 19.39)
CiAc;, ci:A6c; m (aAl~w) salt
iiAux6c;, ~. 6v (aA.i~w) salty [Ja 3.12]
ai>.urc6n:poc;, a, ov (AUJIEW) free from
anxiety (Php 2.28)
a>.uaic;, Ewe; f (Mw) chain; imprisonment
ai>.uail"tU.~c;, Ee; (Mw + TEAEW) of no
advantage or help [He 13.17]
tiAcpa n alpha (first letter of the
Greek alphabet); beginning, first
'.AA.cpaioc;, ou m Alphaeus: (1) father
of James (Mt 10.3): (2) father of
Levi (Mk 2.14)
aA.wv, oc; f (aA.oaw) threshing floor;
threshed grain
MW1trJ~, EKoc; ffox
&me;, Ewe; f (aA.wvm = be caught,
captured, aixµlaA.wcria, aixµlaA.wtEuw, aixµla:A.wtl~w, aixµlaA.wrnc;,
KatlavlaA.foKw, cruvlmxµlaA.wrnc;)
capture, capturing [2 Pe 2.12)
aµa (1) adv. at the same time, together; (2) prep. with dat. together with (aµa rrpw"I early in
the morning Mt 20.1)
alµa0~c;. Ee; (µav9avw) ignorant
(2 Pe 3.16)
alµapavnvoc;, l'J, ov (µapaivoµat) unfading (1Pe5.4)
alµtlpavwc;, OV (µapa(voµat) unfading, everlasting (1Pe1.4]

clµap"tavW (aµaptr]µa, aµaptia,
aµaptwA6c;, aviaµapt!]toc;, rrpoiaµaptavw) aor. ifµaptov (often
ci:µap"tl'Jo- in moods other than
the ind.); pf. ~µcip"tl'JKa. sin, commit a sin, do wrong
ci:µtlp"tl'Jµa, t:oc; n (aµaptavw) sin; sinful deed
O:µapna, ac; f (aµapravw) sin (f'xw
aµapttaV be sinful): !IEpi aµapTtac; often sin offering
alµapropoc;, ov (µaprupew) without
evidence or witness (Ac 14.17]
ciµaptwMc;, 6v (aµaptavw) sinful,
irreligious; sinner
iilµaxoc;, ov (µaxoµm) peaceable,
peaceful
O:µaw mow [Jas 5.4]
alµE0uotoc;, OU f (µE9uw) amethyst
(a semiprecious stone, usually
purple or violet in color; literally
not drunk) [Re 21.20]
aiµEJ.fw (µEAEt) disregard, neglect,
reject
lilµEµn:wc;, ov (µeµcpoµm) blameless,
faultless
aiµEµmwc; (µeµcpoµm) adv. blamelessly
alµEpiµvoc;, OV (µEptµvaw) free
from wor1y or anxiety; uµac;
aµEp(µvouc; JIOL~O"OµEV we wil/
keep you out of trouble (Mt
28.14)
alµncil0aoc;, ov (ti91]µt) unchangeable; TO aµna9£TOV t~c; ~ouMc;
autoii the unchangeable character of his purpose
aiµEt:aiKlVl'Jt:oc;, OV (K!VEW) immovable, steadfast (1Cor15.58]
aiµnaiµEAl'J"toc;, ov ( µiA.Et) free from
regret; irrevocable (Ro 11.29)
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ci1µ£talv6rrroc;, ov (voiw) unrepentant, obstinate [Ro 2.5]
alµETpoc;, ov (µupiw) immeasurable, unmeasured (£ic; ra aµErpa
beyond limits 2 Cor 10.13, 15)
aµr\v (Hebrew) amen (of prayer);
truly, indeed; Amen (of Christ)
alµr\rwp, opo<; (µ~tl']p) without
(record of) a mother [He 7.3]
alµCavro<;. ov (µ1aivw) pure, undefiled, unstained
'Aµiva6a~ m Amminadab
ciµµo<;,ou f sand; seashore (Re 12.18)
aµv6c;, oii m lamb
aµot~r\. ij<; f repayment, return
(1 Tm5.4]
ciµJtEAo<;, ou f (ciµrrEJ...loupy6c;, ciµrrEJ...wv) grapevine
4iµJtEAioupy6<;. oii m (aµrrEJ...oc; +
€pya<oµai) vine-dresser, gardener [Lk 13.7]
<iµn.EAWv, <i>vo<; m (aµrrEAO<;) vineyard
'AµMtaro<;,ou m Ampliatus (Ro 16.8]
aµ6voµat come to help [Ac 7.24]
Q:µcpta~w (ciµcpi = on both sides, all
around) clothe, array
Q:µcptl~ (ciµcpi = on both sides,
all around + paAJ...w) cast a fishnet (Mk 1.16]
Q:µcpil~Afiarpov, ou n (see ciµcpilPaAJ...w)
casting-net for fishing (Mt 4.18]
Q:µcpti~w (variant of aµcptivvuµt)
clothe (Lk 12.28]
aµcpiltvvuµi (ciµcpi = on both sides,
all around+ Evvuµ1 =put on ) pf.
pass. itµcp{roµat. clothe, dress
'AµcpirtoAtc;, ewe; f Amphipolis (4 D-2)
[Ac 17.1]
aµcpl65ov, OU n (aµcpi = on both
sides, all around + oOEuw) street
[Mk 11.14)

Q:µcp6tepot, at, a (ciµcpi = on both
sides, all around) both; all
alµWµrrro<;. ov (µiµcpoµai) blame- '
less, faultless (2 Pe 3.14)
aµwµov. OU n spice (plant) (from
India) (Re 18.13]
alµwµo<;, ov (µiµcpoµai) faultless;
without blemish
'Aµwv m Amon (Mt 1.10]
'Aµwc; m Amos: (l) father of Mattathias (Lk 3.25); (2) father of
Josiah (Mt l.10)
av particle indicating contingency
in certain constructions
civa prep. used distributively with
acc. each, each one, apiece; ava
Mo two by two (Lk 10.l); civa
rrEvrr\Kovra in groups of fifty
(Lk 9.14); civa µfoov cf. µfoov
cival~a0µ6c;,oii m (paivw =go, walk)
(flight of) steps
cival~ivw (paivw = go, walk) aor.
avE~fJv; pf. ava~E~fJKa. go up,
come up, ascend; grow; go aboard
(of ships); arise (Lk 24.38); enter,
occur to (1Cor2.9)
aval~ciA.Aoµat (paAJ...w) aor. ave~
A6µf)V. postpone (avEpaAETO ...
aurouc; he brought their trial to an
end, he put them off) [Ac 24.22)
aval~i~a~w <P1Pa<w = lift up) draw
or drag (of nets) [Mt 13.48]
aval~Abtw (PJ...irrw) look up; regain
one's sight; be or become able to
see
cival~A£1Jnc;, ewe; f (PJ...Errw) recovery
of sight (Lk4.l8)
cival~oaw (poaw) shout, cry out
(Mt 27.46)
aval~M. i;c; f <PaAJ...w) delay, postponement ( O:vapoJ...~v µl']OEµlav
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avayaiov - avainoc;

rrou1oaµEvoc; witholll losing any
time) (Ac25.17)
avalyatOV, OU n (y~) upstairs room
avlayyOJ..w (&.yyO.A.w) fut. avayyoo; aor. civ~YYElAa, inf. avayydAcn; aor. pass. av11yy0.11v. tell,
proclaim; report, inform; preach
avalyEVVaW (yEVVaW) give new birth
or life to
avalyivWcn<w (y1vwcrKw) aor. ilvfyvwv,
inf. avayvcilvm, ptc. avayvo6c;: aor.
pass. ini avayvwa0ijvm. read; read
aloud (in public worship)
avayKa~W (avayKaioc;, avayKaOTW<;,
avayKY], €JTlavayKE\) force, Compel; urge, insist, invite
civayKaioc;, a, OV (CrVayKa~W) necessary; urgent, pressing; close (of
friends)
ilvayK«o-rwc; (&.vayKa~w) adv. under
compulsion (1Pe5.2)
avclyKri, 11c; f (Crvo:yKa~w) distress, trouble; necessity, constraint, compulsion; E:~ &.v6:yKric; under compulsion,
out of a sense of duty (2 Cor 9.7),
necessarily (He 7.12); Kara avciyKYJV by compulsion (Phrn 14)
avaty\lwp{~W (yJVWOKW) get to know
again [Ac7.13)
irvalyvwau;, Ewe; f (y1vw0Kw) reading, public reading
avlayw (ayw) aor. civi1yayov; aor.
pass. ~:x0r!v. inf. irvax&ilvai. lead
or bring up; bring (of offerings);
bring before or out (Ac 12.4);
midd. or pass. set sail
irvalOriKWµi ( litf Kvuµ1) aor. aviOEl~a. appoint; show clearly
irvalo~ic;, Ewe; f (liEiKvuµ1) (public) appearance, commissioning
[Lk 1.80)

ava15£xoµm (li€xoµm) receive; welcome
avaloi5wµi (Mowµ 1) aor. ptc. irva5o6c;.
deliver (of a letter) [Ac 23.33)
avai~aw (~aw) come back to life;
come to life (of sin)
avai~1'JTEW ( ~l]TEW) search for, look
for
irval~wvvuµi (~wvvuµ1) aor. midd.
ptc. ava~wociµEVoc;. bind up; ava~wvvuµt rO:c; 6ocpuac; r~c; liwvoim;
make one's mind ready, think
straight [1 Pe 1.13)
avai~wiJtUpEw (~aw+ rrup6oµm) stir
into flame, rekindle (2 Tm 1.6)
avale«Mw (0aMw =bloom, flourish)
aor. civEea:Aov. revive (Php 4.10]
irval0Eµa, toe; n (ti0riµ1) cursed, under the curse of God; ava0€µan
CrVE0EµCXTlOCXµEV We are bound by
a solemn vow (Ac 23.14)
avai0~w (Ti011µ1) curse, invoke
a curse on oneself; bind by a
solemn vow
irval0Ewp€w (0Ewp€w) observe
closely; consider, reflect upon
aval011µa, toe; n (rieriµ1) gift, offering [Lk 21.5]
aviaiOEta, ac; f (ailiwc;) shameless
persistence [Lk 11.8)
avlatpEOl<;, EW<; f (aipEW =grab, kil/)
killing, murder [Ac 8.1]
avlaipiw (aip€w = grab, kill) fut.
aviAW, 3 sg. irvEA.Ei: aor. avEiAa,
subj. civEAw, inf. avEA.Eiv, opt. 3 sg.
clvEAoi; aor. pass. civnpEeriv. do
away with, kill, destroy; condemn
to death (Ac 26. IO);annul, abolish
(He 10.9): midd. adopt (Ac 7 .21)
avlainoc;, ov (ai'noc;) not guilty, innocent

av<n<a0{~w

avalKa0l~w (l~w =

sit; cause to sit)

sit up
avalK<XlVl~W

( KatVO<;) renew, restore
(He6.6]
avaiKalVOW (Katv6c;) renew, remake
avalK<XlVWCJl<;, £W<; f ( KatVO<;) renewal
avalKaAUrrtW (Kaf..Urrrw) unveil, uncover
avalt«iµlt'LW ( KaµJttW) return; turn
back
avalKElJ.1<11 (K£iµat) be Seated at
table; be a dinner guest
civalK£cpaAatOW (K£<pa}1.16w) sum up;
unite, bring together
avaltlivw ( KALVW) seat at table; put
to bed (Lk 2.7); pass. sit at table;
sit down
avaliq>a~W (Kpa~w) cry out, shout
avalKplVW ( KptVW) aor. pass. civEKpl01JV. question, examine (study (of
Scripture] Ac 17.ll);judge, hear
a case; evaluate; sit in judgment
on, call to account
civcXIKptcnc;, EW<; f ( KptVW) preliminary
hearing, investigation [Ac 25.26]
avalKUA{w ( KUAlW) roll away
avalKUrrtW (KUJttW) Straighten up;
stand up; look up (Lk 21.28)

avt-

aval~w (>..aµ~avw) aor.
Aa~v; aor. pass. av£A~µcp01JV.

take up; take, carry; pick up,
get (2 Tm 4.11 ); take aboard
(Ac 20.13, 14)
avcilA1JJ.llj1U;, EW<; f (Aaµ~avw) taking
up, ascension; perhaps death
(Lk 9.51]
avla>..im<w and avla>..Ow (from a>..wvat,
inf. of ilAfCJKoµm = be caught., captured) fut. 3 sg. avaAWaa; aor. ~
Awaa opt. 3 sg. ava>..oi; aor. pass.
civrJAW0rtv. consume, destroy

- avamroau;
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avalAciyia, ac; f (Atyw) proponion
(Kata t~V avaAoyiav according
to) (Ro 12.6]
avai>.oy{Z;oµm ( Aiyw) consider closely, keep one's mind on (He 12.3]
ava>.oi aor. opt. 3 sg. of civaAfCJKW
lfvlaAoc;, OV ( aAL~W) without salt, insipid (Mk 9.50]
civaAOW cf. civaA{CJKW
avalAucnc;, EW<; f (Mw) departure;
death (2 Tm 4.6]
avalMw (Mw) come back, return
home; depart ( = die, Php 1.23)
ava>...Waa fut. 3 sg. of avaA.{CJKW
avlaµapt1)t'O<;, ov ( aµapravw) sinless, innocent (Jn 8.7]
avalµtvw (µivw) wait expectantly
(1Th1.10]
avalµtµvTICJKW (JJIJJVllO"KOJJat) fut.
avaµv~aw; aor. pass. avEJJV11a0riv. remind; pass. remember
avalµV1)CJU;, £W<; f (JJIJJVllO"KOJJat)
reminder, remembrance (de; n)v
EJJ~V avaµVl")O"IV in memory of
me, 1Cor11.24,24)
avalvE6w (vfoc;) renew (Eph 4.23]
aval~cpw (v~cpw) regain one's senses (2 Tm 2.26]
'Avaviac;, ou m Ananias: ( 1) husband
of Sapphira; (2) disciple at Damascus; (3) Jewish high priest
avlavrilpp1JtO<;, OV (pijµa) undeniable [Ac 19.36]
avlavnlpp~rwc; (pijµa) adv. without
objection (Ac 10.29]
avla~toc;, ov ( a~16w) unworthy, incompetent, incapable (1 Cor6.2]
avl~fwc; (a~16w) adv. unworthily, in
an unwonhy manner (1Cor1127)
aval1taucn<;, EW<; f ( rrauw) relief, rest;
resting-place; ceasing, stopping
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avcrna6w - avacpEpw

avalrca6w (rrauw) fut. pass. avcrnailooµm. give relief, refresh; midd.
rest, relax; rest upon (of the Spirit)
avalnd0w (nEl0w) incite, persuade
[Ac 18.13]
civalltElp~ ov (rrtjpoc; = disabled)
disabled
avalnEµnw (m:µrrw) send; send back;
send up
civalmi6aw (m18ci:w = jump) jump
up [Mk 10.50)
avalmtp~. OU m (ntjpoc; =disabled)
a disabled person
avalnfattW (rr(mw) aor. clvErreO'OV. sit;
sit or recline at a meal; lean
avalM.rip6w (rrArJp6w) meet (of requirements); pass. come true,
be fulfilled Mt 13.14; make up
for; complete the full measure
of (l Th 2.16); occupy, fill
(1Cor14.16)
avlanolMvrrr~. ov (Atyw) without
excuse
avalmfoow (miJcrow) open, unroll
[Lk 4.17]
avlaITTW (arrrw) aor. pass. clv~cpei,v.
kindle, set ablaze
avlapf9µriroc;, ov ( ap10µtw) innumerable, countless [He 11.12]
avaloriW (O"ElW) incite, stir up
civalO'KEUa~W (oKEUcl~W = prepare,
OKEOoc;) disturb, unsettle, upset
[Ac 15.24]
chral01taw (onaoµa1) pull (someone)
out; draw up
chra<Tta 2 aor. impv. of clv{<TtTlµl
civaCTtac; 2 aor. ptc. of chrf<TrT1µ1
chral<Tramc;, ewe; f (for11µ1) resurrection; rise (Eic; rrrwmv Kai civaora01v noAAwv for the fall and rise of
many Lk 2.34)

aval<Trar6w (fon1µ1) disturb, trouble,
upset; incite a revolt (Ac 21.38)
aval<Tr1XUp6w (oraup6w) crucify; crucify again [He 6.6]
aval<TrEVcX~W ( OtEVcl~W) sigh Or
groan loudly [Mk 8.12]
clvcXCTt"Tl01 2 aor. impv. of av{<TtTlµl
avaorijva1 2 aor. inf. of chrf<TrT1µ1
ava~oac; 1 aor. ptc. of chr{<TrT1µl
ava~ow fut. of clvl<TtTlµl
aval<TrpEcpw ( orpicpw) aor. pass.
<Trpcicpriv. return; pass. live, conduct oneself; stay, live (Mt 17.22)
aval<Trpocp~. fie; f (orpicpw) way of
life, conduct
ava<Tt<i> 2 aor. subj. of civf<TrT1µ1
avalraoooµai (raoow) compile,
write [Lk 1.1]
avalrillw (di.Aw = cause to rise,
civalroAtj, £~1cxvalriAAw) aor. civEreiAa; pf. avarfraAxa. intrans.
rise; shine; dawn; be a descendant
(He 7.14); trans. cause to rise
(Mt 5.45)
avalri0eµai (rf011µ1) aor. ave0Eµriv.
place before, present
avalroA~. fie; f (avcxlrEAAw) sg. rising;
perhaps day, dawn (of salvation
Lk 1.78); pl. (and sg. Re 21.13)
east
avaltprnw (rpontj) overturn; bring
ruin to
avalrptcpw (rpicpw) bring up, rear,
train
avalcpa{vw ( cpcxfvw) aor. ptc. avacpavac;. cause to appear (civmpavavrec; oE: r~v Kurrpov having come
within sight of Cyprus, Acts
21.3); pass. appear (Lk 19.11)
avalcpEpW (cp£pw) aor. ~VfYKOV,
inf. avevfyxai and aveveyi<rlv. of-

ave-

avacpwv£w - avrnafaxuvroc;
fer (of sacrifice); lead or take up;
bear the burden of: take away
avalcpwv£w (cpwv£w) call out, exclaim [Lk 1.42]
avax0ijvai aor. pass. inf. of avayw
avaixuoic;, Ewe; f (XEW =pour) flood,
excess [1Pe4.4]
avalxwp£w (xwp£w) withdraw; go
away; return (Mt 2.12)
avalljlu(ic;, EW«; f (l\Juxoµcn) relaxation, rest [Ac 3.20]
avallj16xw (l\Juxoµcn) refresh, cheer
up [2 Tm 1.16]
avbpajnobtcmlc;, ou m (avopi~oµcn +
rrouc;) kidnapper, slave dealer
[1Tm1.10]
'AvbpEac;. ou m Andrew
avbp~oµm (avopalrroli1ot~c;. ci:vopolcp6voc;, av~p, urrlavopoc;, cpiA.lav1\poc;) be courageous (1Cor16.13]
'AvbpoviKoc;, ou m Andronicus
[Ro 16.7]
avbpolcp0voc;, OU m (cXVOpi~oµcn +
q:iov£uw) murderer [1Tm1.9]
avEpaA6µ11v aor. of avajXUAoµal
av£P11v aor. of «vapafvw
avifyll<A11roc;, ov ( KUAEW) beyond
reproach, without fault
avfyvwv aor. of avcryivWm<w
avEbEt(a aor. of avabElKVUµl
av£0a>.ov aor. of ava0illw
avE0fµ11v aor. of avari0Eµlll
av£011v aor. pass. of avf11µ•
avEiA.ov aor. of avaip£w
avdc; aor. ptc. of avf11µ•
avElX6µ11v impf. of avqoµai
aviEKlblJlY'ltoc;, OV ( ayw) indescribable (in a good sense)
[2 Cor 9.15]
aviEKIMArtt"oc;, ov (AaA£w) inexpressible [1Pe1.8)
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avifi<IAE:intoc;, ov (f.Einw) inexhaustible, never-ending, unfailing
[Lk 12.33]
avEKpf011v aor. pass. of avm<pfvw
aviEKtoc;, OV (EXW) tolerable, bearable
av&pov aor. of avaA.aµpavw
aviEAfilµwv, ov (EAEaw) unmerciful
[Ro 1.31]
avilii fut. 3 sg. of avaip£w
avEAeiV aor. inf. of avatpEW
O:vlfuoc;. ov (EAEaw) merciless
[Ja2.13]
av£Afiµcp0riv aor. pass. of avaAaµt\avw
avEAol aor. opt. 3 sg. of avaipew
av£Aw aor. subj. of avaipew
O:voo fut. of O:vaip£w
aveµ~Oµal (CTVEµoc;) be driven by
wind [Ja 1.6]
O:veµvJ1a0r]v aor. pass. of O:vaµiµv-

TiCJKw
civEµoc;, OU m (avEµt~oµcn) wind;
EK tWV trnocipwv av£µwv an'
aKpwv oupavwv EW<; [tWV l aKpwv
aurwv from everywhere on earth
(Mt 24.31)
O:vl£vlbEKtoc;, ov (o£xoµcn) impossible [Lk 17.1]
avEVEyKal and avEVEYK£iV aor. inf. of
O:vacp£pw
O:vlf(lepaw11toc;. ov (Epauvciw) incomprehensible,
unknowable
[Ro 11.33]
O:vlE(fiKaKoc;, ov (E'xw + KaK6c;) tolerant, patient [2 Tm 2.24]
aviE(llJCVlaotoc;, OV (\xvoc;) untraceable, incomprehensible; fathomless (Eph 3.8)
O:vlrnlafaxuvroc;, ov ( aicrxuvoµai)
without need to be ashamed
[2 Tm2.15]

civETcEOOV - civ0pwnoc;
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civ£nmov aor. of civammw
civlElrilAriµmoc;. ov (f..o:µpavw) above
reproach

civl£pxoµai (E'pxoµo:1) aor. civijf..0ov.
go or come up

civlEmc;, Ewe; f (i'riµi =send, set in motion) relief; EXEIV ... iivrntv have
some freedom (Ac 24.23)

civfoniv 2 aor. of civicmiµi
civ£cmioa 1 aor. of civicmiµi
civEcrrpcicp11v aor. pass. of civacrrp£cpw
civEax6µ11v aor. of civqoµai
civlEta<w (t':ra<w =examine, test) examine, interrogate

civtrEIAa aor. of civatEMw
avEU prep. with gen. without; without the knowledge and consent
of (Mt 10.29)
civlrol0Etoc;, ov (ri9riµ1) unsuitable
[Ac 27.12]
civlropi01<w (EupfoKw) aor. civropov.
find (by searching)
civ1£xoµai (E'xw) impf. civEix6µ11v;
aor. civEax6µ11v. endure; be patient with, give patient attention
to
civE1Jn6c;, oii m cousin (Col 4.10]
civ£<i>ya pf. of civo{yw
civ£<i>vµai pf. pass. of civoiyw
civ£<i>~a aor. of civoiyw
civEcj>x0riv aor. pass. of civoiyw
civ~yayov aor. of civayw
~yyEiAa aor. of civayyEMw
civT]yy£A11v aor. pass. of civayyEMw
iiv1']0ov,ou n dill (a seasoning plant)
(Mt23.23]
ihrl~KEl (fjKw) impers. it is proper or
right; !O UV~KOV the appropriate
thing
civfjAeov aor. of civ£pxoµai
civ11ft.W011v aor. pass. of civaf..iOKW

civ~f..woa aor. of civaf..iOKw

(fjµEpoc; =tame)fierce,
savage, vicious [2 Tm 3.3]
~VE)'KOV aor. of civacp£pw
civ~p, civop6<; m (avbpi<oµm) man;
husband ( ilvbpo: ou y1vwcrKw I
don't have a husband Lk 1.34 );
person
civnp€011v aor. pass. of civaip£w
civ~cpST]v aor. pass. of civanrw
civ~xST]v aor. pass. of civayw
civ0~oµo:i fut. of ihrrqoµai
civ0licmiµi (lorriµ1) aor. civr£cmiv;
pf. civ0£cmiKa. resist, oppose,
withstand; stand one :S ground
civ0loµolf..oyfoµai (0µ016w + M.yw)
give thanks, praise [Lk 2.38]
civ0oc;, ouc; n flower; blossom
civ0paKui, Cic; f ( iiv8po:~) charcoal fire
civ0pa~, aKoc; m (av8po:K1a) charcoal ( iiv8po:Km; nvpoc; crwpEfoE1c;
you will heap burning coals)
(Ro 12.20]
civ0pwnlcipEOKO<;, OV (iiv8pw1t0(; +
apEcrKW) someone who tries to
please people
civ0pwmvoc;, TJ, ov (iiv8pwnoc;) human; characteristic of humans;
av8pwmvov f..f.yw I am using
everyday language (Ro 6.19)
civ0pwrco!Kr6voc;, ov m (iiv8pwnoc; +
KrEivw =kill) murderer
civl~µEpoc;,ov

civepwnoc;, OU m (av8pwnlapE<JKO<;,
av8pwmvoc;, av8pwnolKrOVO<;, cp1f..lo:v8pwnia, cp1f..lo:v8pwnwc;) man,
human being, person, one (friend,
sir in address); pl. people; humankind ( Kcm'.t iiv8pwnov according to human standards); husband
(Mt 19.lO);son (Mt 10.35);servant
(Lk 12.36)

av0umrroc; - av-rano1<pivoµal
av0Un«TO<;, OU m proconsul (official
in charge of a Roman senatorial
province)
avliflµl (triµt = send, set in motion)
pres. ptc. cXvld<;; aor. subj. avw,
ptc. av£ic;; aor. pass. ave0f1V.
loosen, unfasten; stop, cease;
desert, abandon
iilvm-roc;, ov (vfrctw) not washed (according to ritual law)
avlicmtµl (fotriµt) fut. avacm1aw;
1 aor. avEcmiaa, ptc. avacm1aac;;
2 aor. avecmiv, subj. avaCJ'tw,
impv. avaCJ'ta and avacmi0l, inf.
avacrtijval, ptc. avaCJ'tcic;. trans. (in
fut. and 1 aor. act.) raise (of the
dead); appoint (of prophets);
help (someone) get up (Ac 9.41);
ci:vao-r~on orripµa t<i) ci:OEAcp<i)
auwu he will have children in the
name of his (deceased) brother
(Mt 22.24 ); intrans. (in 2 aor. and
all midd. forms) rise, stand up;
appear, come; depart; get ready
(to go); rebel (Ac5.36f); come
back to life (Lk 9.8, 19)
uAvva, ac; f Anna (Lk 2.36]
uAvvac;, a m Annas (Jewish high
priest)
aiVOfl'tO<;, OV (VOfW) f oafish; ignorant
iilvola, ac; f (voiw) stupidity, foolishness; rage, fury
civloiyw (olyvuµt =open, avot~tc;, Oilavloiyw) aor. ave<y~a (~VE(jl~a
and jjvol~a); pf. ave<yya; pf.
pass. cive(jlyµal and ~ve<i>yµal;
aor. pass. avE<!>x01'1v (~vE<!>x0flV,
~voix0flv and ~voiYl'lv). trans.
open (ci:voiyw to ot6µa speak,
teach); restore, heal (of sight or
hearing); intrans. (only in pf.
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cive<i>ya) open (to at6µa ~µwv
cXVf(jlYEV rrpoc; uµiic; we have spoken frankly to you 2 Cor 6.11)
avlolKo16oµEw ( oiKiw + Oiµw =
build, owµa) rebuild
iivlol~l<;, EW<; f ( olyvuµ t = open) (act
of) opening (Eph 6.19]
alvoµia, ac; f (voµi~w) wickedness,
lawlessness, sin (6 av0pwnoc; tiic;
ci:voµiac; the personification of
lawlessness 2 Th 2.3; to yci:p µuot~ptov ~Ori EVEpyEitat 't~<; avoµiac; the secret power of lawlessness is already at work 2 Th 2.7)
aJvoµoc;, OV (voµ(~w) lawless, outside
the law, criminal; a person outside the (Jewish) law, Gentile
cilv6µwc; (voµi~w) adv. without the
(Jewish) law
avlop06w (6p06c;) restore, rebuild;
strengthen; pass. straighten up
avl6moc;, ov (ootoc;) irreligious, impious
avioxr1, fie; f (€xw) forbearance, tolerance
civ'tlaywvi~oµal ( aywvi~oµat) struggle (He 12.4]
civ'tjillayµa, -roe; n (ci:A>.aaaw) something offered in exchange
av-rlavainAflp6w ( rrArip6w) complete
(Col 1.24]
civ-rlanol6i6wµ1 (oiowµ1) fut. civ'tano5waw; aor. inf. av-rano6oOvcn;
fut. pass. civ'tano6o0~aoµai. repay; return
civ'tlan6l6oµa, -roe; n (oiowµi) repayment; retribution
rnlan6l6001c;, EW<; f (O(Owµ1) compensation, reward (Col 3.24)
rnlanolKpfvoµat ( KplVW) reply; an~
swer back
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f.ivTEiltOV - f.ivriXpl<TtOc;

f.iv'tEinov aor. of avnJ.iyw
avTEAa~6µT)V aOT. Of iivnAaµjM\ioµa1
mltxoµcn (£xw) fut. av0£~oµcn. be
loyal to; hold firmly to; help
avri prep. with gen. (original mng.
opposite) for, in place of, instead
of; in behalf of; because of ( av0'
c1v because; therefore); for, as
(1Cor11.15)
Mil~illw
(~aAA.w)
exchange;
avn~aAA.w Myouc; discuss, talk
about [Lk 24.17]
avnlS1airi0rJµ1 (TieT)µt) oppose
(6 avn01an0iµEvoc; opponent)
[2Tm2.25]
avrilSucoc;, OU m (OtKatOW) opponent
at law; enemy
avrij0c:cnc;, c:wc; f (d0riµ1) contradiction [1 Tm 6.20]
MilKa0li<TtTJµl (forriµi) aor. MlKatE<TtTJV. resist, oppose [He 12.4]
Mi!Kiliw (KaMw) invite in return
[Lk 14.12]
f.ivrijK£1µcn ( KEiµat) oppose, be
against (o UVTlKElµEvoc; enemy,
opponent)
iivnKpuc; prep. with gen. opposite,
near [Ac 20.15]
MilJuxµjMvoµa1 (A.aµ~avw) aor.
avTEAajXSµT)V. help, come to the
help of; benefit from or devote
oneself to (1Tm6.2)
avnl>.iyw (Myw) aor. avTEinov.
object to, oppose (Eic; crriµEiov
avnAEyoµEVOV for a controversial sign Lk 2.34 ); contradict, refute; be rebellious or obstinate;
followed by µt1 +inf.= deny (oi
CtVTtAEYOVTE<; QVclO''taO'lV µ~ dvat
those who deny there is a resurrection Lk 20.27)

1.ivrilA.TJµijnc;, ewe; f (A.aµ~avw) ability to help; helper, helpful deed
[1Cor12.28]
Mijhoy{a, ac; f (Aiyw) argument,
dispute; hostility, hatred, rebellion
ltvnj;\01Sop£w (AotOopiw) reply
with a curse [1Pe2.23]
avrij;\uTpov, OU n (AuTp6oµat) ransom, means to effect freedom
[1 Tm2.6]
Mijµap£w (µETpEw) measure out
in return [Lk 6.38]
avnlµ1o0{a, ac; f (µ1cr86oµa1) response, return ( T~v ()€ ati't~v
crvnµtcr0iav ... we; ... n:AaTuv0T)TE Kai uµfic; show US the same
feelings that we have for you
2 Cor 6.l3);p1mishment
'Avn6x£ia, ac; f Antioch: (1) in Syria
(4 G-3 ); (2) in Pisidia (4 F-2)
'Avnoxroc;, £we; m a man from Antioch [Ac6.5]
avninapl£pxoµa1 (£pxoµat) aor. avnnapij;\0ov. pass by on the other
side
'Avnnac;, am Antipas [Re 2.13]
'AvnnaTp{c;, {lioc; f Antipatris (2 B-5,
40-4) [Ac23.31]
avnln£pa (n:ipav) prep. with gen.
opposite [Lk 8.26]
ltvnlmlt'tw (n:in:rw) resist, fight
against [Ac 7.51]
f.iv'tij<TtpaTrooµa1 (crrparEuoµat) war
against [Ro 7.23]
ltvnjTaoooµa1 (rci:crcrw) oppose, resist
avriironoc;, ov (run:rw) copy (He
9.24); counterpart, figure pointing to (1Pe3.21)
avriiXP10Toc;, ou m (xpiw) Antichrist
(of one who falsely claims to be
Christ or is opposed to Christ)

avt'Atw civt'Atw (avrAl']µa) pf. ptc. fjvt'Al']xwc;. draw (of water)
avt'Al']µa, t'O<; n (UVTAEW) bucket
[Jn4.11)
mlocp0aAµiw (6cp0a>.µ6i;) head
into.face [Ac27.15]
iivlulipoc;. ov (i58wp) waterless, dry;
desert
civlun6lxp1t'Oc;, ov ( Kptvw) sincere,
genuine
avl\11tclt'aKt'O<;. OV ( racrcrw) disorderly,
disobedient; outside of one's control, not made subject (He 2.8)
avw (uva) adv. above; up, upwards;
£wi; avw to the brim (Jn 2.7)
avw aor. subj. of civiriµ1
iivw0£v (uvci:) adv.from above; again;
from the beginning (Lk 1.3); for
a long time or from the very first
(Ac26.5)
civWt'Eptx6c;, ~. 6v (uvci:) upper; inland [Ac 19.l)
civWt'Epov (uva) adv. first, above (of
a previous statement); Jtpocrava~1']0t uvwrEpov take a better seat
(Lk 14.10)
civlwcpEA~c;. ic; (6cpdAw) useless(ness ); harmful
a~lVI'], I']<; f axe
a~1oc;, a, ov (a~t6w) worthy, deserving; in keeping with, as evidence
of (repentance); proper, fitting
(1Cor16.4; 2 Th 1.3); OUK a~10i;
1tp6i; not to be compared with
(Ro 8.18)
a~t6w (avla~t0i;. a~toi;, U~twi;, Karla~t

OW) consider worthy, make worthy
(pass. sometimes deserve); think
(something is best); ask, request
a#wc; (u~16w) adv. in a manner worthy of or suitable to

Cina~
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al6pat'oc;, ov ( 6paw) invisible, unseen
'.AouAfa alt. form of 'IouA{a
iinlayyillw (ayyOJ,w) fut. aruryYEAW; aor. a~EWl, opt. 3 sg.
anayyriAo1; aor. pass. anriyyf>.riv.
tell, inform; proclaim, announce;
call upon, command; acknowledge, confess
anl<Iyxoµa1 (ayxw = strangle, hang
[someone]) aor. anriy~aµriv.
hang oneself[Mt 27.5]
anlciyw (iiyw) aor. ~yayov; aor.
pass. inf. iinax0fivai. trans. lead
away by force; lead; bring before;
lead astray (1 Cor 12.2); put to
death (Ac 12.19); intrans. lead
(of a road)
alna{Ororoc;, ov (JtatbEUW) ignorant,
stupid [2 Tm 2.23]
ci:nlafpw (a!pw) aor. pass. 3 sg. a~p01']. subj. cl:nap0w. take away
anlamfw (airiw) demand in return;
demand
ci:nlaJ.yiw (aAyEw = feel pain) lose
all feeling, become insensitive
[Eph 4.19]
anlaAMcrow (aAAaocrw) pf. pass. inf.
anrillcix6a1. trans. set free (aJtl']A>.ax0ai alt' aurou to settle the mat,
ter with him Lk 12.58); intrans.
leave, depart (Ac 19.12)
anlaAAo•p16oµa1 ( at.Aacrow) be a
stranger to, have no connection
with, be excluded from
chtaMc;, ~. 6v tender, putting out leaves
cinlavTaw (avraw =meet) meet
ci:nlcivntmc;, Ewe; f ( uvraw = meet)
meeting (always preceded by Eii;)
Cina~ (£cplaJta~) adv. once, one time;
once for all time; Cina~ Kai fife;
more than once, again and again
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alnapal~atoc;,

OV (~a(vw = go,
walk) permanent, unchangeable
[He7.24]
alnapalaK£6aot"oc;, OV ( OKEUO<;) not
ready, unprepared [2 Cor 9.4]
anap0w aor. pass. subj. of cinaipw
cinlapvfoµat (apvfoµm) deny, disown, deny oneself (something)
cinlapnaµc)(;, ou m (lipn) completion
[Lk 14.28]
cinlapxil. fjc; f (lipxw) first-portion
(Jewish term for anything set
apart to God before the remainder could be used);first; equivalent to appa~wv (Ro 8.23)
lilnac;, aoa,av (alternative form of Jtfu;)
all; whole; pl. everyone, everything
anla01ta~oµai (a0116:~oµm) say goodbye to [Ac 21.6]
cilnataw (nan~w = walk, ciln6:n1, E:~l
alnaraw, <ppevlalnan1c;) deceive,
lead astray
cilnatrt, 1']«; f (cilnaraw) deception; pl.
deceitful ways (2 Pe 2.13)
cilnatwp, opoc; (nar~p) without
(record of) a father [He 7.3]
cinla6yaaµa, roe; n (auya~w) brightness, radiance [He 1.3]
cimxx0fjva1 aor. pass. inf. of cinciyw
cin£!XIAov aor. of cino~illw
cin£~1']V aor. of cino~ivw
cin£SEt~a aor. of cinoSEiKVuµt
ciJtESiSouv impf. of cin0Siliwµ1
ciJtE06µ1']V aor. midd. of cinoSiSwµ1
cin£0avov aor. of cino0vtlaicw
ciJtE0Eµ1']v aor. midd. of cinori01']µt
cilJtEi0eia, ac; f ( nd0w) disobedience
( uloi tfjc; ane10Eiac; persons disobedient to God)
ci:IJtE10£w (nei0w) disobey, be disobedient; be an unbeliever

cilJtE10Tjc;, £c; (nEi0w) disobedient, rebellious
cinlaMw (d'Aw =press hard, coop
up, strike, cinlnA~, npoolanlEIAfoµm) threaten; warn
cin1£V.~, fjc; f (aniEIAEW) threat;
threatening
cinlEiµ1 (Eiµi) ptc. cinwv. be away, be
absent
cinle1µ1 (dµ1 =go, come) impf. 3 pl.
ci:ltJ1eoav. go, come [Ac 17.10]
cinlEmaµ11v (from Elna, aor. of M.yw)
aor. only renounce, put aside
[2Cor4.2]
cilJtE{paot'oc;, ov ( rmpa~w) cannot be
tempted [Ja 1.13]
cil1tE1poc;, ov (nEtpa~w) inexperienced
in, unacquainted with [He 5.13]
ciJtEKaA6<p01']v aor. pass. of cinoxa'-umw
ciJtEKCitearae,,v aor. pass. of cinoKa0iot'1']µ1
ciJtEKCitEot'J]V aor. of cinoKa0iatrtµt
cinlexlS€xoµa1 (1>£xoµm) await expectantly; wait
cinlexlSuoµa1 ( Mvw) disarm; put off,
discard
cinl£xlSuatc;, ewe; f (Mvw) putting
off, setting (oneself) free from
[Col 2.11]
cinexp10Eic; alt. form of cinoxpt0Eic;
ciltExpi01']v aor. pass. of ci:noxpivoµa1
ciJtEKtcXv01']v aor. pass. of ci:noxrrivw
cinExtElVa aor. of altOKtElVW
ci:nt!Aa~ov aor. of cino!.aµ~w
cinle>.aUvw (E:!.auvw) aor. ~aa.
make (someone) leave [Ac 18.16]
ci:nlEAEyµc)(;, ou m (f:Myxw) a bad
reputation [Ac 19.27]
cinlili00epoc;, ou m (EAEU0ep6w) a
freedperson [1 Cor7.22]
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cintl.E6ooµa1 fut. of cim!pxoµa1
ciTttlr]Au9a pf. of am!PXoµat
am!Amov aor. of cinoArinw
'ATttlAijc;. oii m Apel/es (Ro 16.10]
cittJU.rrl~w (£Anli;w) expect in return
(Lk 6.35]
cittJ£vJavn (an6 + EV + avti) prep.
with gen. opposite; before, in full
view of; contrary to, against
cittEVE)'Kdv aor. inf. of cittocp£pw
ci'ltEVEX0fivat aor. pass. inf. of cittocpEpw
cintn£cra aor. of cinorrlmw
cittbtA.Euoa aor. of cittoiliw
cittEltVlY'lV aor. pass. of cinonv{yw
ci:Jm!pavroc;, ov (m~pav) endless
(1Tm1.4]
cijttEptJomiorwc; (omioµm) adv. without distraction (1Car7.35]
cijttEp{j-rµrrroc;, ov (rnµ6c;) stubborn
(lit. uncircumcised) [Ac 7.51 J
cittJ£pxoµa1 (£pxoµm) fut. antl.E600µa1; aor. cittijA8ov; pf. ci:Tt£Ar]Au8a.
go; go away, leave; go after, follow (anfiAeov 6niow autoO they
followed him Mk 1.20); be over
or past; spread (Mt 4.24); ant:A800oa1 6niow oapKoc; i':r£pac; to
commit sexual immorality (Jd 7)
futEOTaAl'IV aor. pass. of cittoo-rfilw
cim!o-r«Axa pf. of cinoo-rillw
cim!OTEtAa aor. of cinoo-ro.Aw
a~oa and amfO"t'l'IV aor. of acp{o-raµat
cittEo-rpacpl'lv aor. pass. of cinoo-rpecpw
cinJ£xw (£xw) trans. receive in full;
have (someone) back (Phm 15);
intrans. be distant; midd. abstain
from, avoid, keep free (from
something); impers. perhaps = it
is enough or the account is settled
(Mk 14.41)

cinr!yayov aor. of cittayw
ciltl'ly~aµl'lv aor. of cimivxoµa1
ciJqlEOQV impf. 3 pl. of attEtµt
cinr!A«oa aor. of ciJCEAa6vw
ciltijAeov aor. of cim!pxoµat
cittl'IAAax8at pf. pass. inf. of cbcaA>.aaow
cinr!vfYKa aor. of cinocpepw
cinrJp81'1 aor. pass. 3 sg. of cina{pw
ciJmo-rew (mom)w) fail or refuse to
believe; prove or be unfaithful
ci:Jmrna, ac; f ( mort:uw) unbelief;
unfaithfulness
aJmo-roc;. ov (mort:uw) unfaithful,
unbelieving (6 amornc; unbeliever); unbelievable, incredible
(Ac26.8)
ci:M6TI'!c;, l'lt'O«; f (anAouc;, rmAwc;)
generosity, liberality; sincerity,
singlehearted devotion
ci:tlouc;, fj, oiiv (anA6n1c;) sound,
healthy; generous; sincere
ci:tlwc; (anA6rric;) adv. generously
[Jas 1.5]
cin6 prep. with gen. from; away from;
by means of; of; because of, as a
result of; since, ever since; about,
for; with; ano µuic; mivrt:c; one after another, one and all (Lk 14.18)
cinoJl)afvw (~aivw = go, walk) fut.
citto~r]ooµat;aor.cim!~l'IV.getout

(of boats); cbto~afvw Eic; result in,
lead to
cinoJ~ci:AAw (~aAAw) aor. ci~.
throw off (of clothes); lose (of
courage)
cinoJ~Mnw (~Ainw) keep one's eyes
on, give ones attention to
[He 11.26]
ci:n6J~Al'lt'oc;, ov (~aA>.w) rejected
[1 Tm4.4]
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anoijX>AJ1, fie; f (~aUw) loss; rejection
anoly{voµat (yfvoµcn) aor. ptc. O:rcoyEV6µevoc;. die, meaning have no
part in [1 Pe 2.24]
anolypacpil. fie; f (ypacpw) registration, census
anolypacpw (ypacpw) register, enroll
anol&facvuµt (bElKVUµt) aor. mbEl~a; pf. midd. anooi&tyµat. attest,
commend; claim, proclaim; place,
set forth; prove (Ac 25.7)
an6lfo~t<;, EW<; f (bELKVUµt) proof,
demonstration [l Cor 2.4]
anoiOEKar6w (8t:Kar6w) give a tenth,
tithe; collect tithes
an610Ei«oc;, ov (Mxoµcn) pleasing
anolMxoµat (8txoµcn) welcome; receive, accept; praise
anolbT]µfW (b~µoc;) leave (home) on
a journey, go away; be away
an6lbT]µO<;, OV ( b~µoc;) away (from
home) on a journey [Mk 13.34]
cinolo£owµ1 (8i8wµ1) ptc. anoo15ouc;.
ptc. neut. ano010oiiv (Re 22.2);
impf. circEO(oouv; aor. subj. 2 sg.
circolicfic;, 3 sg. O:rc6S<fl and ano5oi,
impv. arc6ooc;, inf. O:nooouva1, ptc.
arcooouc;; aor. midd. QTCE06µT]V;
aor. pass. inf. cino0o0fivai. give;
pay, render; give back, repay, return; reward (with good or evil);
keep, fulfill (of vows); yield
(Re 22.2); ano8iowµ1 Myov give
account
cinol51lop{~w ( opi~w) cause divisions
[Jd 19]
circoiooKiµa~w (80K1µa~w) reject (after testing)
cinolSoxJ1, fie; f (8txoµcn) acceptance,
approval

O:no0avoilµai fut. of cino0vTICJKw
circo0iµevoc; aor. midd. ptc. of circori0T]µt
ano0Eoeat aor. midd. inf. of circori0T]µl
arc60E0'0E aor. midd. impv. 2 pl. of
arcori0T]µ1
circ610Emc;, EW<; f ( ri9riµ1) removal
( ~ cirr68w1c; 100 OKT]VWµar6c; µou
my death 2 Pe 1.14)
anol0J1KTJ, T]<; f (ri0T]µt) barn, granary
circol0TJO'CIUp{~w (0riaaup(~w) store
up (a foundation) [1 Tm6.19]
cinol0AtPw (0Al~w) crowd in upon
[Lk8.45]
anol0vOCJKW (0v!iaKW) fut. arco0aVOUµctt; aor. citt£0avov. die; face
death, be at death's door; be mortal
circo0wµai aor. midd. subj. of anori0T]µl
circofow fut. of circocpipw
arcoiKct0ltcmJµl and cI1tOIKCI0ltO't"clvW
(forriµ1) fut. CcltOKCit"CIITTtlO'W; aor.
ciTtEKctt"EcmJV; aor. pass. cITCEKCit"EO't"a0T]V. re-establish, restore;
cure, make well; send or bring
back (He 13.19)
CcltOIKaAUJrrW ( KCIAllltrW) aor. pass.
aTtEKaAUcp0T]v. reveal, disclose,
make fully known
anoiKaAUljJU;, EW<; f ( KaAVmw) revelation, disclosure
cinolKCipalooK(a, ac; f (Kapa = head +
boKtw) eager longing, deep desire
anoiKCILiaAAaO'O'W (aAAaaO'W) aor.
pass. circoKCit"T]A>.fryT]V. reconcile
O:nolKCI•alO't"amc;, Ewe; f (forriµ1)
restoration [Ac 3.21]
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anoKcrracm]crw fut. of tircoKa0{cmtµl
tirc611mµat (Ktiµm) be stored away;
impers. be one's lot (He 9.27)
tircoJKEcpaAf<w ( KE<paA16w) behead
ano!KA.Eiw (KAdw) close, lock
(Lk 13.25]
cinoiK6mw (Kom:w) cut off or away;
midd. mutilate or castrate oneself
an6IKptµa. we; n (Kpivw) sentence
(of death) (2 Cor 1.9]
anolKplVOµat ( KplYW) aor. pass.
a1mcp{0f1V. ptc. anoKpt0£ic;. act. in
mng. answer, reply; respond (e.g.
Mk 9.5); say, declare; continue
(of discourse)
cin61Kptcric;, EW<; f ( Kpivw) answer,
reply

anolKpUJt"t"W (Kpurrrw) hide, keep Secret

an6JKpucpoc;, OV (KpUmW) secret;
stored away

anoiKt"ElVW and anoiKt"EvvW, -WUW
(KTElVW =kill) fut. an:OKLEVW; aor.
CcnEKt"Etva; aor. pass. a1CEKt"civ0flV.
kill, pw to death; murder

anolKuEW ( KVEW =conceive, be pregnant) give birth to, breed

anoiKuA{w (KvAioµm) roll away
tircoJA.aµj.Mvw (>..aµ~avw) fut. anoA~µljloµai; aor. aillaj3ov. receive;
get back, recover; midd. take
(someone) aside (Mk 7.33)
cin61Aaucric;, EW<; f ( cmoiAauw = enjoy) enjoyment, pleasure

tircoJMyoµai (Myw) disown, renounce (2 Cor 4.2]
anoJAEinw (AEirtw) aor. cbtD.mov. ptc.
anol.mwv. leave behind; abandon,
desert (Jd6): pass. remain (impers. it remains or it is certain
He 4.6)

anl6Uuµi (0Uvµ1
destroy. oAE0po~) fut. cinoMow and ano.AW;
aor. anwkcra, subj. 3 sg. anoMon,
inf. anoMoai: pf. ptc. cinoAw~;
fut. midd. anoAouµai: aor. midd.
tircwMµriv. destroy; kill; lose;
midd. be lost, perish, be ruined;
die; pass away (He 1.11 ): pf. ptc.
lost

= destroy, oAE0po~) Apollyon, Destroyer (Re 9.11]
'.AnoUwvia. ac; f Apollonia ( 4 D-2)
(Ac 17.1]
'.AnoU<iic; gen. and acc. <ii m Apollos
anoJAoyfoµai (Myw) speak in one's
own behalf, defend oneself
cinoJAoyia, ac; f (Myw) verbal defense,
defense ( a>.Aa arroAoyfav what
eagerness to prove your innocence 2 Cor 7.11 ): answer, reply
cinoiAouoµai (Aouw) cleanse oneself;
wash away (sin)
cinolMrpwcric;. Ewe; f (Auw) setting
free, deliverance; redemption, release, acquital
anoJMw ( AUW) release, set free; send
away; send off," divorce; forgive;
midd. leave (Ac 28.25)
anoAwAwc; pf. ptc. of cin6Uuµi
anoJµcfoooµai ( µaoow = touch, rub)
wipe off (as a protest)
anoJvEµw (viµw = respect, voµi~w)
show (of respect) (1Pe3.7]
anolvinrw (vlrrrw) wash (Mt 27.24]
anolmmw (rrirrTW) aor. anEJtEOa. fa/I
from [Ac 9.18]
anoln!.avaw ( rtAavaw) mislead, de·
ceive; pass. wander away
cinolillw (rrAEw) aor. ciniME:uaa. set
sail, sail away
'AnJoUuwv, ovoc; m (o>.Auµ1
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furotl11p6w - lutorpbtoµal

anolnA11p6w (rri\f]p6w) satisfy or
meet (of requirements)
cmoiJtV{yw (rrv(yw) aor. pass. a1tE1tViY'lV· choke; drown
ainopEw (rropEUoµa1) be at a loss, be
uncertain, be disturbed
ci:lnop{a, ac; f (rropEuoµm) despair,
frustration [Lk 21.25]
anolplnt"W (ptT!TW) jump overboard
[Ac27.43]
lmlopcpavi~w ( 6pcpav6<;) pass. be
separated from (lit. make an orphan of) [l Th 2.17]
ci:nolai<iaoµa. roe; n (crK1ci) shadow,
darkness (Ja 1.17]
anoianaw (orrcioµm) draw or lead
away; draw (of swords); pass.
leave, go off (from someone)
ano<Jta<; aor. ptc. of acp{O"taµal
anoi<Jtaaia, ac; f (tcrtf]µl) apostasy,
rebellion
anoj<Jtaaiov, OU n (tcrtf]µl) written
notice of divorce (with or without ~l~Aiov)
ci:noi<JtEYa~w (on~yw) unroof[Mk 2.4]
ci:Jtoj<Jtillw (crtEAAoµm) fut. anoCJtEAw; aor. anECJtEtAa, subj. anoO"tElAw (in Ac 7.33 this may be
a dialectical peculiarity of the
pres. ind.); pf. anEO"taAKa; aor.
pass. a1t£0TciAJiv. send; send out
or away
aJtojai:epEW (crtEpEw = deprive, rob)
defraud, rob, steal; deny, refuse(µ~
arrocrtEpEiTE aAA~i\ou<; don't refuse
sex to one another 1 Cor7.5); pf.
pass. ptc. clT!EcrtEpf]µEVWV n'j<; cXAf]8da<; having missed out on the
truth (1Tm6.5)
ci:JtoO"tijval aor. inf. of acpforaµm
ci:JtoOTI]ooµai fut. of ci:cp{O"taµat

aJt60"tllrE aor. impv. 2 pl. of ci:cpiai:aµm
lmoi<JtoM. ~<; f ( otEAAoµm) apostleship; mission
ci:Jt6j<JtoAoc;, ou m (cri:f>.Aoµm) apostle; messenger
anoi<Jtoµan~w (crr6µa) question, interrogate [Lk 11.53]
ci:nol<JtpEcpw (crrp£qiw) aor. pass. anE:O"tpacp11v. wrn away; remove,
banish; put back; mislead (perhaps incite to revolt Lk 23.14);
midd. (and aor. pass.) turn away
from, refuse, reject, desert
ci:nol<JtUVEW (crruy£w = hate, crtuyT]r6<;) hate [Ro 12.9]
cmoiouvlciywyoc;, ov ( iiyw) excommunicated from or put out of the
synagogue
ci:Jtoiracrooµal (rcicrow = arrange, put
in order) say good-bye; leave;
give up, part with
ci:Jtoirillw (TEAEW) accomplish, perform; pass. be full grown
anojn811µl (ti8f]µl) aor. midd. lmE8Eµ11v, subj. ano0wµai, impv. 2 pl.
aJt60Eo0E, inf. aJto0EoSal, ptc.
ano0EµEVo<;. throw off, be done
with; take off and lay down (of
clothes) (Acts 7.58); put (someone in prison) (Mt 14.3)
anoinvaoow (nvcicrcrw = shake
[something}) shake off
anolrivw (i:(vw) fut. ci:noriow. pay
(someone) back [Phm 19]
anolroAµaw (roi\µciw) be or become
bold [Ro 10.20]
anoiroµia, ac; f ( rnµ6<;) severity
anolr6µwc; (rnµ6<;) adv. severely,
sharply
lmolrpbtoµal (rpon~) avoid, keep
away from [2 Tm 3.5]

cbtouaia ciniouaia. ac; f ( dµi) absence
(Php 2.12]
anojcp€pw (cp£pw) fut. anofow; aor.
am1veyKa. inf. an£VeyKri'v; aor.
pass. inf. aJtEVEX0fivcn. take, carry;
carry away; lead away by force
(Mk 15.l;Jn 21.18)
anoj<pEUyW (<pEuyw) aor. ptc. anO<pUywv. escape
anojcp0€yyoµm ( cp9£yyoµm) speak,
declare; address (generally of an
inspired utterance)
anolcpopri~oµa1
( cp£pw) unload
[Ac 21.3]
an6jxp1'J01«;, EW«; f (xpaoµat) process
of being used (Col 2.22]
anojxwp€w (xwp£w) go away, leave
anolxwpi~oµm (xwpi~w) separate;
split open or vanish (Re 6.14)
anol¢6xw ( l(iuxoµm) faint, lose heart;
die (Lk 21.26]
'Anmou fl>6pov Forum of Appius
(market town south of Rome)
(4A-1) (Ac28.15]
a[np6crlrroc;. ov (dµ1 =go, come) unapproachable [1Tm6.16]
ci:lnp6crlKonoc;. ov ( K61uw) blameless,
faultless; inoffensive; clear (of
conscience)
ci:jnpocrwnojA~µmwc; (opaw + A.aµ~a
vw) adv. impartially [1Pe1.17]
almaurroc;, ov (m:aiw) without
stumbling (Jd 24]
cirrtW (avjamW, acp~, Ka9jaJtTW, ltEptlam:w) aor. ptc. cilflac;; aor. midd.
JiljlaµT]v. light, ignite; midd. take
hold o_f, touch ( KaAOv av9pwmii
yuvmKoc; µ~ arrrEo9m it is best
not to marry or not to have sex
l Cor 7.1 ); harm, injure
'Ancpia. ac; f Apphia [Phm 2]

apyu~
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ci:nlw0foµa1 ( w9£w =push) aor. iinwcrciµriv. push aside; reject; refuse
to listen to (one's conscience)
(1Tm1.19)
D:nlwA.Eia, ac; f (6.\o9pEuw) destruction,
utter ruin; hell (0 uioc; rfjc; arrwkiac;
someone destined for hell or destruction Jn 17.12; 2 Th 2.3)
anwkaa aor. of an6Muµ1
anwA6µ11v aor. midd. of an6Muµ1
anwcrciµriv aor. of ci:nw0£oµa1
apa, iic; f (£rrjaparoc;, EltljKaTjaparoc;,
Karj6:pa, Karlap6:oµm) cursing,
curse(s) [Ro 3.14]
apa inferential particle consequently, therefore, then, thus, so; sometimes with Ei or fod for emphasis
apa interrogative particle expecting a negative response
'Apa~ia. ac; f Arabia (2 E-4, 3 E-4,
4H-4)
apa1 aor. inf. of afpw
'Apaµ mAram
ajpacpoc;, ov (pacpic;) seamless [Jn
19.23]
"Apcnjl, ~oc; m Arab [Ac 2.11]
alpy€w (£py6:~oµm) be idle or inactive (2 Pe 2.3]
ajpy6c;. ~. 6v (Epy6:~oµa1) idle, unemployed; lazy ( yaor£pEc; apya( lazy
gluttons Tt 1.12); careless; ineffective, useless
ci:py6p1ov, OU n (apyupoc;) silver coin,
money; silver
apyupolK6noc;, OU m (apyupoc; + KOrrrw) silversmith (Ac 19.24]
apyupoc;, OU m (apyup1ov, apyupojKOrroc;, apyupoi.ic;, alcp1Aj6:pyupoc;,
cp1Alapyupia, qn.\j6:pyupoc;) silver;
silver coin, money; silver image
(Ac 17.29)
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apyupoiic; -

apyupoiic;, a, ouv (apyupo<;) made of
silver
apd fut. 3 sg. of a\pw
vApnoc; mlyoc; m Areopagus, Hill
of Ares, Mars Hill (where the
Athenian court convened)
'ApEonayfrric;. ou m Areopagite
(member of the court of Areopagus) [Ac 17.34]
apEGKEla, ac; f (apEcrKW) a desire to
please (the Lord) [Col 1.10]
apfoxw (av0pwnlap£0KO<;, apEOK£lCI,
apmr6<;, ap£r~. £vlaprn<Ew. El'.11aprnrn<;, £vlapforw<;) aor. ijproa,
inf. ii:pfoa1. try to please; please, be
acceptable to
apEat6c;, tl, OV (apfoKw) pleasing;
OVK aprnr6v fonv it is not right
(Ac6.2)
'Aptrcu;,amAretas (Aretas IV, king of
NabateanArabia) [2Corll.32]
apErt1, fjc; f (apfoKw) moral excellence, goodness; redemptive acts,
power (of God)
'Aprii alt. form of 'Apvi
c]pt1v.ii:pv6c;m (apviov) lamb [Lk 10.3]
apEltlooµcn fut. pass. of a\pw
Qp10µiW (avlapieµriro<;, ap10µ6<;, Karlap10µ£w) count, number
ap10µ6<;, oii m (ap10µ£w) number,
total
'Ap1µa0a(a, cu; f Arimathea (2 B-5)
'Apiarapxoc;, ou m Aristarchus
ap1araw (apwrnv) eat breakfast; eat
a meal
cXplatEpoc;, cl, 6v left (opposite right);
left hand (Mt 6.3 ); OltAOvtWV ap10t£pwv weapon to defend oneself
(2 Cor6.7)
'Ap1ar6~ouAoc;, ou m Aristobulus
[Ro 16.10]

apml~w

aplatOV, OU n (apumxw) meal, noon
meal;feast
apKELO<;, Tl• OV (apKEW) enough, sufficient; it is enough
apKEW ( avrlapKElCI, avrlapKYi<;, apK£tO<;, folapKEW) be enough or sufficient; pass. be content or satisfied
apKoc;, OU m and f bear [Re 13.2]
apµa, roe; n chariot, carriage, war
chariot
'ApµayESwv Armageddon (cryptic
name) [Re 16.16]
'Apµiv alt. form of 'ASµiv
apµ6~oµat (apµ6<;, ouvlapµolltoyfoµm) promise or join in marriage
[2Cor11.2]
apµ6c;, ou m (apµ6~oµm) joint (of
the body) [He 4.12]
Cipvac; acc. pl. of apt1v
apvfoµa1 (arrlapvfoµat) deny; disown, renounce; refuse, reject
(He 11.24)
'Apv( m Arni [Lk 3.33]
apvfov, OU n (ap~v) lamb, sheep
c]porpulw ( aporpov) plow
iipo'tpov, ou n (aporp1aw) plow
[Lk 9.62]
apnayric; aor. pass. ptc. of apna~w
apnayt1, fjc; f (aprra<w) taking (something) by violence or greed; violence, greed; seizure (He 10.34)
ci:pnayµ6c;, ou m (aprra<w) something
to grasp after; something to hold
on to [Php 2.6]
apna~w ( aprray~. aprrayµ6<;, aprra~.
1i1laprra<w. ouvlapmx<w) aor. pass.
~pnclyriv, ptc. apnaydc;. take by
force; take away, carry off; catch
up (into heaven); attack, snatch
(Jn 10.12)

lipna~ apna~,

ayoc; (aprra~w) adj. grasping,
greedy ( 6 iiprra~ swindler); savage (of wolves)
appa~wv, wvoc; m (Hebrew word)
pledge, guarantee (of what is to
come)
ciplprrroc;, ov (pijµa) too sacred to put
in words [2 Cor 12.4]
Cilppwcrcoc;, ov (pwvvuµm) sick, ill
aponiolKOlTI]<;, OU m (iipOfJV + KOlrl'J =
bed, KEiµm) male homosexual
cipOTJV, ni gen. nioc; male; man
~p't'EµCi<;, am Artemas [Tt 3.12]
vAp't'Eµl<;, il'ioc; f Artemis (Diana was
her Roman name)
cip'dµwv.wvoc;m (fore)sail [Ac 27.40]
apn (apri~w =prepare' arrJapnoµ6c;,
apnJyivvriroc;, apnoc;, E:~Jap't'i~w.
KatJapri~w. KarJapno1c;, KarJapnoµ6c;, rrpoJKarJapri~w) adv. now,
at the present time (arr' apn hereafter, from now on, again); just
now; at once
apnlyEvvri•oc;, ov (iipn + YEVVUW)
newborn (1Pe2.2]
apnoc;, a, ov (apn) complete, fully
qualified (2 Tm 3.17]
ap't'o<;, OU m bread, a loaf of bread;
food; aptot tfi<; rrpo8foEW<; see
rrp68rn1c;
O:jm)w season; restore flavor (to salt)
~pcpa~al'i m Arphaxad [Lk 3.36]
0:pxjayy£>.oc;, OU m (/ipxw + ayy0..AW) archangel, chief angel
apxaioc;, a, ov (iipxw) old, ancient,
former; early; original
i\pxwoc;. ou m Archelaus [Mt 2.22]
apxil. ijc; f (apxw) beginning, first
( r~v apx~v 0 Tl KCXL AaAw uµiv what
I have told you from the very
beginning or why do I talk to you

clpxw
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at all? Jn 8.25); origin,first cause;
ruling power, authority, ruler
(whether earthly or spiritual);
what is elementary, elementary
principle (He 5.12; 6.1 ); corner
(of a sheet) (Ac 10.11; 11.5)
O:pX11ly6c;, ou m (iipxw + iiyw) leader,
pioneer, founder, originator
apXtJEpanKO<;, OV (apxw + iEpCXtEUW)
highpriestly [Ac 4.6]
O:px1JEproc;, EW<; m ( iipxw + iEparEUW)
high priest; member of high
priestly family
apx1Jno{µT]V, n'O<; m (apxw + rrotµa(VW) chief shepherd [1Pe5.4]
vApX11t1tO<;, ou m Archippus
apx1JowJaywyo<;, OU m (apxw + ayw)
leader or president of a synagogue
apxiJ•iKrwv, ovoc; m (apxw + r£Krwv) expert builder (1Cor3.10]
apxtl't'EAWVT]<;, ou m (apxw + tEAEw)
chief tax collector [Lk 19.2]
O:px1J•piJKA.1voc;, ou m (iipxw + rpEic; +
KAlvw) head steward
O:pxoJcrcaoia (apxw + i'crr11µ1) gender
and mng. not certain, but may
be: (1) neut. pl. of apx0Jorao1ov,
mng. in the pl. elections or (2) a
misreading of the papyrus hand
for 81x0Joraoia, mng. divisions,
dissensions
clpxw (arrJapxtj, apx11Jy6c;, apx1JEpanKO<;, apx1JEpEU<;, apx1Jrroiµ11v, apx1Jouvlaywyoc;, apx1JtEK!WV, apx1Jt£AWVl'J<;, apx1JrpilKA.1voc;, apxolcrraoia.
iipxwv, E:SvJapxric;, E:Karovrlapxric;,
E:vJapxoµa1, E:rrlapKiw, rrarp1Japx11c;.
rrE18lapxiw, rroA1rJapx11c;. npoJEVlapxoµm, rrpoJurrlapxw. orparo~
rr£8lapxric;. tEtpalapxtw, rnpaJap-

lipxwv - acm:toc;
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Xl]c;, urrlap~1c;, urrlapxw. xiAilapxoc;)
rule, govern; midd. begin; often
redundant adding little meaning.
if any, to the verb with which it is
associated
apxwv, ovtoc; m (apxw) ruler; official, authority; judge (Lk 12.58);
apxwv t:wv 'Iouoafwv member of
the Sanhedrin (Jn 3.1)
apwµa, -roe; n aromatic spice or oil
'Aoa alt. form of'Aoacp
alociA.arroc;, ov (aA.Aoµm) immovable; unshakable
'Aoacp m Asaph
alo~EOLO<;, OV (o~EVVUfJl) unquenchable
aioe~Eta, ac; f (o£~oµcn) godlessness,
wickedness
aioE~EW (cr£~oµm) live or act in an
ungodly way [Jd 15]
aloE~~c;, fc; (o£~oµm) godless, impious
ao£Ayna, ac; f sensuality, indecency,
vice
alariµoc;, ov (o!]µa(vw) insignificant
(Ac21.39]
'A~p

mAsher
alo0£vna, ac; f ( cr0EVOW) weakness
(of any sort); illness ( rrvEDµa
ao0€vEiac; a spirit causing illness
Lk 13.11)
alo0EVEw (cr0EVOW) be sick or ill; be
weak
&lo0£vriµa, we; n ( o0Evow) weakness
(Ro 15.1]
alo0EV~c;, E<; (o0€VOW) sick; weak;
delicate (of body parts); helpless
(Ro 5.6)
'Acrla, ac; f Asia (4 E-2)
'A01av6c;, oii m person from the Roman province of Asia [Ac 20.4)

'Aatcipx1Jc;. ou m Asiarch (high ranking official of the province of
Asia) (Ac 19.31]
alcmia. ac; f (crirnc;) lack of appetite
(ITOAA~c; t:E ao1t:fac; urrapxoUo!]c;
since they had gone for a long
time without food or since almost
no one wanted to eat) [Ac 27.21)
aimwe;. ov (crirnc;) without food,
without eating [Ac 27 .33)
acn<Ew endeavor, do ones best
(Ac24.16)

a01<6c;, oii m wine-skin
cicrµEvwc; (from pf. pass. part. [~crµ£
voc;J of ~Ooµcn =enjoy oneself, ~Oo
v~) adv. gladly. warmly [Ac 21.17)
iiloocpoc;. ov ( oocpoc;) senseless, foolish [Eph 5.15)
acma~oµat ( arrlaorra~oµm, acrrraoµoc;)
greet (perhaps greet with politeness or respect Mt 5.47); welcome; visit briefly, pay one's respects; take leave of, say goodbye;
impv. remember me (to someone)
acrnacrµ6c;, oii m (aorra~oµcu) greeting
cilamAoc;, ov ( omMw) pure, spotless;
without defect
acmic;. flioc; f snake [Ro 3.13)
iilcmovlioc;, ov ( crrr£vooµa1) irreconcilable; heartless [2 Tm 3.3)
'Aooa alt. form of 'Aoacp
aooaptov, OU n (Latin) assarion
(Roman copper coin worth 1116
denarius)
ifooov adv. nearer, as close as possible [Ac27.13]
~aaoc;. ou f Assos (4 E-2)
alat:atiw (\'017]µ1) be homeless, wanderfrom place to place [1Cor4.11 J
aat:Eioc;, a, OV (aorn =city) pleasing;
beautiful; well bred
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cian]p, Ep~ m (iforpov) star
alcm1ptKTO<;, <JV (OTT]pl~W) unsteady,
weak; insincere
lilCTtopy~, ov (odpyw = love [of any
natural affection]) lacking natural affection, inhuman
aiCTtOXEW (or6xoc; =aim) lose one's
way, leave the way (lit. miss the
mark)
aCTtpam\, iic; f (ci:orpcinrw) lightning;
light, ray (Lk 11.36)
aarpiintw (ci:orpan~, £~1aotpcirctw,
n£ptlaorpcirctw) flash; dazzle
liCTtpav, ou n (ci:ottjp) star, constellation
'Ao1'yKp1t~,
ou m Asyncritus
[Ro 16.14]
alo6µlcpwvoc;, OV (cpwvEw) in disagreement [Ac 28.25]
aloiJvlEtoc;, ov (YT]µt = send, set in
motion + £t6c; [adv.] = without
reason, ouvln6c; = understanding, intelligent) without understanding, dull; senseless, foolish
alo1'vl9n~, ov (ti0T]µt) faithless,
disloyal [Ro 1.31]
alacpciAEla, ac; f ( ci:locpa.\i~w) security,
safety (£v rccion aocpaA.d~ securely Ac 5.23 ); accurate information.full truth (Lk 1.4)
alacpa:A~c;. £c; ( ci:locpaA.i~w) safe, sure;
safeguard (Php 3.1 ); definite
(Ac 25.26); the facts or reason
(Ac 21.34; 22.30)
alacpa:Ai~w ( ocpci>..Aw = cause to fall.
ci:locpciA.na, ci:locpaA.~c;, ci:locpaMic;)
secure, fas ten
alacpllAWc; (ci:locpa.\i~w) adv. safely,
under close guard; for certain,
beyond a doubt
alCJXTJµavEW (oxw aor. subj. of EXW,
oxfiµa) behave improperly

alCJXTJµoaWT], TJ<; f ( ci:loxT]µOVEW,
crxfiµa) shameless act(s); shame
(of private parts) (Re 16.15)
al~µwv, ov ( oxw aor. subj. of EXW,
oxfiµa) unpresentable (ta ci:crx~
µova ~µwv our private parts)
[1Cor12.23]
alawria, ac; f (oi;>~w) dissipation,
reckless living
alawtwc; (oc;i~w) adv. recklessly, immorally [Lk 15.13]
alraKtEw (taoow) be lazy or idle
[2 Th 3.7]
lilraKroc;, ov (rcioow) lazy, idle
[1Th5.14]
alraKTW<; ( tUOOW) adv. lazily; disorderly; irresponsibly
lilrEKVoc;, ov ( tiKrw) childless
arEVf~W (r£ivw = stretch, reach)
look (straight) at
lirEp prep. with gen. without, apan
from
alnµii~w (nµciw) treat shamefully,
dishonor (pass. suffer disgrace
Ac5.41)
alnµfa, ac; f ( nµciw) disgrace, dishonor, shame; humiliation; Eic;
anµiav for common or dishonorable use (Ro 9.21; 2 Tm 2.20)
lilnµ~, ov (nµaw) without honor,
dishonored, despised; insignificant or unattractive (of body
parts)
&:rµfc;, flioc; f vapor, mist
lilroµoc;, ov (rnµ6c;) indivisible; tv
1h6µc+> in the blink of an eye
[1 Cor 15.52]
lilron~. ov ( r6noc;) improper, wrong,
evil; harmful, unusual (Ac 28.6)
'AniiAEi.a, ac; f Attalia (4 F-3}
[Ac 14.25]
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aliya~w

aiiya~w (arrlauyaaµa, auy~. c5tlauyii~w. c5tlauy~c;) see; perhaps bring

light, shine forth; de; TOµ~ auyiiaat
Tov cpwnaµov rou EUayyE,\fou so
as not to see the light of the gospel
shining on them or so that the
gospel cannot shine upon them
and bring them light (2 Cor 4.4]
aUyil, iic; f (auyci:~w) daybreak, dawn
(Ac 20.11]
Aliyolicrtoc;, ou m Augustus ( =I:£~
crr6c;, title given emperor Octavian) (Lk 2.1]
au0lac5T)c;, Ee; ( auT6c; + ~Oov~) arrogant, self-willed
au0laipEt'oc;, ov (aur6c; + aipfoµai)
of one's own accord
aUelEVrEW ( aur6c; + EVTEa = instruments, gear [of any kind])
domineer, have authority over
[1Tm2.12]
avMw (au,\r]r~c;, au Mc;) play a .flute
(TO au,\ouµEVOV what is played on
a flute 1Cor14.7)
au,\~, iic; f (au,\{~oµat) (an enclosed)
courtyard, court (of a temple);
palace; house; fold (for sheep)
auAfiTJ1c;, oii m (au,\t'w) flute player
av,\{~oµm (ayplauAt'w, au,\~, E'rrlauAtc;) spend the night
aiiA6c;,oii m (avMw )flute(l Cor 14.7]
aU~clvW and aU~W (aU~T]Gt<;, auvlau~avoµat, urrEplau~avw) fut.
ail~~ow; aor. TJU~T)oa; aor. pass.
T)V~~0T]v. intrans. grow, spread,
increase; become more important (Jn 3.30); reach full growth
(Mt 13.32); trans. make grow, increase
au~TJotc;, Ewe; f (au~avw) growth, increase

- cicpcnpEw
aupiov (£rrlaupt0v) adv. tomorrow,
the next day (Errl T~V aup!OV On
the next day Lk 10.35); in a short
while, soon
aUCTtT)p6c;.
6v (ii~w = dry, parch
[something], auxµT]p6c;) hard, severe, strict
aU'tlapKEla, ac; f (aur6c; + apKEW)
what is necessary; self-sufficiency; satisfaction
ail'tlapKT)<;. E<; ( auroc; + apKEW) resourceful, self-sufficient; satisfied, content (Php 4.11)
ail't6l01 (aurou) adv. there, in that place
ailrolKaralKpiroc;, ov (auT6c; + Kpivw) self-condemned [Tt 3.11]
aU't6µaroc;, T), ov (aur6c;) by itself. on
its own
aU"tl6mrJc;,ou m (aur6c; + otjJoµat [fut.
of 6paw]) eyewitness [Lk 1.2]
MO<;, ~' 0 (aurlapKT]<;, aurolKaralKptroc;, auroµaroc;, aurlorrtT]<;, auTOU, aur6lcpwpoc;, aur6lxE1p, EaUTOU,
£vtlauT6c;, £~1auT~c;. rraplauTiKa,
aElaurou, cpi,\lauroc;) self. of oneself. even, very; preceded by the
article the same; as a third person
pro. he, she, it; Eltl TO aur6 together; KaTCT TO auro SO, the same way;
at the same time
ail'toii ( auT6c;) adv. here; there
ail't6lcpwpoc;, ov (auT6c; + cpwp
thief) in the act
aii'r6lxe1p, oc; ( aur6c; + xEip) with
one's own hand(s) [Ac 27.l 9]
aUxEW boast, make wild claims
(Jas 3.5]
auxµTJp6c;, a, 6v (auGTT]p6c;) dark
[2 Pe 1.19]
acpla1p£w (act. of aipfoµa1 = take
up) fut. acpe,\w; aor. acpeiAov

a.
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(same mng. in act. and midd.),
inf. acpEA.e:iv; aor. midd. subj. acpiAwµai. take away, remove; cut off
alcpav~c;. ic; (cpaivw) hidden, able to
be hidden (He 4.13]
alcpav{~w ( cpaivw) ruin, destroy;
make unsightly, disfigure; pass.
perish; vanish, disappear
ci:lcpavioµ6c;, ou m (cpcilvw) disappearing, destruction (He 8.13]
cilcpavroc;. ov (cpaivw) invisible
(acpavrnc; f.y£vno he disappeared) [Lk 24.31]
acplEOpwv. wvoc; m (i!lipa = seat,
chair. £/ipaioc;) latrine
cicpE0T]V aor. pass. of acp{T]µt
cicpE0~ooµai fut. pass. of cicp{T]µi
cilcpE10ia. a<; f ( cpdlioµm) strict or
severe treatment (Col 2.23]
acpELAOV aor. of cicpaipEW
cicpd<; aor. ptc. of acp{T]µ1
cicpEic; probably pres. 2 sg. of cicp{T]µt
acpiliiv aor. inf. of cicpa1piw
aJcpEA6TI]c;. T]to<; f (cpEA~c; =a stone)
simplicity. humility [Ac 2.46]
cicpEAW fut. of acpaipiw
cicp0.Wµa1 aor. midd. subj. of acpaipEw
acpE<; (2 pl. cicpEtE) aor. impv. of acp{Tjµ1
cicplEaic;, Ewe; f (Yriµt = send, set in
motion. acpfriµ1) forgiveness, cancellation (of sins); release (of
prisoners)
acpiwvrai pf. pass. 3 pl. of acp{T]µ1
acp~. iic; f ( arrrw) ligament
cicpijKa aor. of cicpiT]µt
acp~aw fut. of acp{T]µl
cijcp0apaia. ac; f (cp0Eipw) imperishability, immortality; EV acp8apoii;i
with undying (love) (Eph 6.24)

alcp0aptO(j. ov (cp8Efpw) imperishable; immortal
cilcp0opia. ac; f (cp8Efpw) integrity,
honesty (Tt 2.7]
cicpiow aor. subj. of acpopaw
cicpl{TJµl (Yriµt = send, set in motion,
acplrnu;. rrapjacpJf11µ1. rrpoolacpli11µ1) pres. 2 sg. acp£ic;. 1 pl. acpfoµEV, 3 pl. cicpfouaiv. inf. cicpiEvcn;
impf. 3 sg. ~cplEV: fut. cicp~ow; aor.
acpijKa, impv. acpEc;. 2 pl. cI<j)EtE,
subj. aq>W, ptc. acpd<;: aor. pass.
cicpE0T]v: fut. pass. cicpE0~ooµa1; pf.
pass. 3 pl. cicpiwvrai. cancel, forgive, remit (of sins or debts); allow, let be, tolerate (acpEc; lOWµEV
Wait' Let us see! or simply Let us
see! Mt 27.49: Mk 15.36): leave;
leave behind, forsake, neglect; let
go, dismis~; divorce; a0ijKEV TO
rrvEOµo: he died (Mt 27 .50); acpif)µ1 cpwv~v µEyaAriv give a Loud cry
(Mk 15.37)

cicpJ1KVfoµa1 (iKvfoµm = come to,
iKav6w) aor. acplKOµT]V. reach, be
known to [Ro 16.19]
alcpiAlaya0oc;, ov ( cp1Mw + aya86c;)
enemy to goodness (2 Tm 3.3]
cijcpiAlapyupoc;. ov ( cp1Mw + apyupoc;)
not greedy for money
acplA.e:to alt. aor. midd. 3 sg. of acpaipEW
acpli~u;, EW(j f (iKvfoµat = come to,
iKav6c;) departure (Ac 20.29]
acpfouaiv pres. 3 pl. of cicp{T]µ1
cicplforaµai (fo-r11µ1) deponent in all
forms except aorist; impf. 3 sg.
cicp{araoo: fut. aTto~ooµai; aor.
ciTtfotT]aa and ciniOTIJV. impv.
2 pl. cin60TI)t£, inf. ciTtoatijvai, ptc.
aTtoatac;. intrans. leave, go away;
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cicpvw - ciiliuxoc;

desert, commit apostasy; keep
away; trans. mislead, incite to revolt (Ac 5.37)
cicpvw (E~[aiq>vf]c;, E~[amva) adv. suddenly, immediately
iilcp6~c; ( cpo~foµat) adv. fearlessly;
without reverence; 1va acp6~wc;
y£v11ra1 npoc; uµac; so that he
may feel at ease or feel welcome
among you (1Cor16.10)
acp[oµo16w (6µ016w) be like, resemble (He 7.3]
acplopaw (6paw) aor. subj. acpi5w.fix
one S eyes on; W<; acp(Ow ta nEpt
£µ£ as soon as I find out what is
going to happen to me (Php 2.23)
O:cp[opi~w ( 6pf<w) fut. acpop1GJ and
iicpopfow. separate, take away; exclude (from one's company); set
apart, appoint
O:cp[opµr1, fjc; f ( 6pµaw) opportunity,
occasion
cicppi~w (ciq>p6c;, folacppi<w) foam at
the mouth
acpp6c;,oii m (aq>pf~w)foam [Lk 9.39]
O:lcppoaUVY], TJc; f (cppov£w) foolishness, lacking good sense (we; f.v
aq>poouvn foolishly, as a fool
2Cor11.17, 21)
alcppwv, ov gen. ovoc; (cppov£w) foolish, senseless; ignorant, unlearned
acp[UltVOW (UT!VO<;) fall asleep
[Lk8.23]
acpluanpEW (UOtEpEw) withhold
CtcpW aor. subj. of acp{TJµL

av

ci[cpwvoc;, ov (cpwv£w) incapable of
speech, silent; without meaning
(1Cor14.10)
~xa~mAhaz
~xata,

ac; f Achaia (4 C-2)

~Xa'iK6c;,

oii
m
Achaicus
[1Cor16.17]
ci[xap1aroc;, ov (xapi~oµat) ungrateful
ci[xELpo[noiJJtoc;, ov (xdp + nou~w) not
made by human hand(s); 1!Ep1wµfj CtXELpOT!Ol~tl/) not circumcised in a physical sense, circumcised in a spiritual sense (Col 2.11)
ax0r1aoµat fut. pass. of Ciyw
~µmAchim

axMc;, uoc; f mist [Ac 13.11]
ci[xpE16oµa1 (xpaoµai) be worthless
or depraved [Ro 3.12]
ii[xpEioc;, ov (xpaoµai) worthless;
mere
CilXPTJatoc;, ov (xpaoµm) useless,
worthless [Phm 11]
eiXP1, before VOWe )s Qxptc; (ClKpOV)
(1) prep. with gen. until; to, as far
as; (2) conj. until; axp• o& until;
as; when; while, as long as
eixupov, ou n chaff (of grain)
Chjlac; aor. ptc. of anTw
iil"1Eu5r1c;. £c; (\(!Eulioµai) truthful,
trustworthy [Tt 1.2]
ei"11v0oc;, ou m and f wormwood (as
a proper name Re 8.11)
Cil"1uxoc;, ov (\f!uxoµm) lifeless, inanimate [1Cor14.7]

~-Bapiwvci
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B
~

beta (second letter of the Greek
alphabet); second (in titles of
NT writings)
BclaA m (appears with feminine
article ~) Baal (Semitic deity)
(Ro 11.4]
Ba~uAWv, wvoc; f Babylon (3 F-3)
!3a0µ6c;, ou m (~aivw = go, walk,~£
~mow) standing, position, status
[1Tm3.13]
~a0oc;, ouc; n (~aeuvw) depth; greatness ( ~ Kara ~a0ouc; rrrwxda
aurwv their extreme poverty
2 Cor 8.2); deep water (Lk 5.4)
~a0uvw (~aeoc;, ~aeuc;) go deep
(Lk 6.48]
~aeuc;, Eta. u (~aeuvw) deep (ta ~a
efo mu oamva the deep secrets of
Satan Re 2.24); op0pou ~a0£wc;
early in the morning (Lk 24.1)
~cnov, ou n palm branch (Jn12.13)
BaA.aaµ rn Balaam
BaA<i:K m Balak [Re 2.14)
~aAAa:vnov, ou n purse, money bag
~illw (aµcpij~a/J.w, aµcpll~A.rtotpov,
avcx[~ci}.),oµm, ava[~o>..tj, avnl~aAAW, arro[~aAAw, arr6[~A.rtrnc;,
arroj~oA.tj, ~EAOVrt, ~t'A.oc;, ~Arttfoc;,
~oA.tj, ~oA\~w. 15wl~a/J.w, l'ita[~o
A.oc;, £K!~a>J.w, EK[~o>..tj, tµl~a/J.w,
tm[~aA.A.w, £rrl[~A.rtµcx, Kaml~aA.
A.w, Kcxml~oA.tj, A.180[~0>..Ew, µ£ml~a/J.oµm. rrapcxl~a/J.w, rrcxp[Eµl~a/J.w, rrcxp[Eµl~oA.tj, rr£p1!~a!J.w.
rr£ptl~6A.cx1ov, rrpol~a/J.w, ouµl~aA.A.w, rpi[~oA.oc;, urr£p[~cxA.A6v
twc;, UTIEpl~oA.tj, urrol~aAAw) fut.

13aAW;

aor. £~aAov; pf. ~£~Ar,K([;
pass. aor. e~A.~Srtv; fut. ~ATJ0Jloo
µa1; pf. ~£~ATJµa1; plpf. £~E~A~µ1Jv.
trans. throw, throw down; put,
place (pf. pass. ptc. often lying);
offer, give; pour; sow (seed); bring
(peace); invest, deposit (money);
banish (fear); shed (figs); swing
(a sickle); ta ~a/J.6µ£vcx money
put into a purse (Jn 12.6);intrans.
sweep down (of a storm)
!Xtrrti~w (~arrtw) baptize; wash
~1hmoµa, roe; n (~amw) baptism
jXmnoµ6c;, ou m (~arrrw) ritual washing, ablution, baptism; washing
(of hands)
!Xtnn~c;, ou rn (~arrrw) Baptist (of
John)
~cim-w (~cxrrti~w. ~arrncrµa, ~cxm1crµ6c;. ~cxrrncrrtjc;, tµl~amw) pf.
pass. ~13aµµa1. dip, dye (~£~aµ

µ£vov alµcxn covered with blood
Re19.13)
Bapa~~c;, ci m Barabbas
BapciK m Barak [He 11.32)
Bapax(ac;, ou m Barachiah (Mt 23.35)
~jklpoc;. ov non-Greek; uncivilized;
foreigner; native (Ac 28.2, 4)
~ap£w (~cxp£wc;, ~apoc;, ~apuc;, ~apul

nµoc;, Kaml~cxpt'w, Kaml~apV
voµm) burden, weigh down;overcome
~ap£wc; (~ap£w) adv. with difficulty
Bap0oA.oµaioc;. ou m Bartholomew
Bapu1oouc;,ou m Bar-Jesus [Ac 13.6)
Bapiwvci and Bapiwvcic;, ci, m Barlona [Mt 16.17)
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Bapvapac;, am Barnabas
~poc;, ouc; n (pap£w) burden; weight,
fullness (of glory); importance
( i5uvaµ£Vot EV papEt eivm we could
have made demands 1 Th 2.7)
Bapoappac;, ii m Barsabbas: ( 1)
Joseph (Ac 1.23); (2) Judas
(Ac 15.22)
Bapnµatoc;, ou m Bartimaeus
[Mk 10.46]

papuc;, Eta, u (pap£w) heavy; hard,
difficult; important, weighty; serious; fierce, savage (Ac 20.29)
jXtpulnµoc;, ov (pap£w + nµciw) very
expensive [Mt 26.7)
paoav{~w (pacrav10µ6c;, pacravtcrrilc;,
pcicravoc;) torment, disturb; toss
about (of waves); ~acrav1~0µ£
vouc; EV r<fl EAauvEtV straining at
the oars (Mk 6.48)
paoavtoµ6c;, oil m (~acravf~w) torture; torment
paoavtan1c;. ou m jailer, torturer
[Mt 18.34)

paoavoc;, ou f (~acravf~w) torment;
pain
paoW:{a, ac; f (~acrtAEuw) kingship,
reign, rule; kingdom, domain
(Aa~Eiv four<fl ~acrtAEfav to be
crowned king Lk 19.12, 15)
Pa<rlAEioc;, ov (~acrtAEuw) royal;
palace (Lk 7.25)
PaotA£Vc;, £we; m (pacrtAEuw) king
PaotA£Vw (pacrtAEfa, ~acriAELoc;, pa:aiAEuc;, ~acrtAtK6c;, ~acriA1crcra, cruµl~acrtAEuw) rule, reign; become a
king (1 Cor 4.8)
Pa01AtK6c;, il. 6v (~Cl<JlAEUW) royal,
belonging to the king; royal official or relative of the royal family
Pao(A1ooa, !')<; f (~acrtAEuw) queen

!Xlmc;, Ewe; f (~EPat6w) foot (of the
body) [Ac3.7)
paOKa{vw bewitch, place under a
spell [Ga 3.1]
pacrra~w (al8ucrl~acrrnKToc;, iSucrlPcicrrnKToc;) carry (of a child in the
womb Lk 11.27); endure, bear,
tolerate; take away, remove; support, sustain (Ro 11.18); pick up
(Jn l0.3l);steal (Jn 12.6)
paroc;, ou m and f bush; thornbush
pchoc;, ou m bath (a liquid measure
of 65 pints or 8.1 gallons)
[Lk 16.6]
~-rpaxoc;,

ou mfrog [Re 16.13]
panalA.oy£w (~cinoc; = stammerer
[formed from the sound) +
Myw) babble, use many words
[Mt6.7J

P5EA.uyµa, -roe; n (~i5£Aucrcroµm) something detestable; ro ~1)£>.uyµa rfjc;
EpfJµwcrEwc; sacrilegious object
causing desecration (Mt 24.15;
Mk 13.14)

Pli£AuK-r6c;, J1, 6v (pi5EMcrcroµa1) detestable, vile [Tt 1.16]
Pli£Auoooµa1 (~0£>.uyµa, ~0EAUKr6c;)
detest; pf. pass. ptc. vile, corrupt
(Re 21.8)
p£jXt1oc;, a, ov (~E~at6w) reliable;
firm, well-founded; confirmed,
verified; valid, effective (of wills)
PEPat6w (pacrtc;, P£Patoc;, PE~aiwcr1c;,
P£1P1'1Aoc;, ~EIPl'IMw, Pfiµu, ~wµ6c;)
confirm, verify, ratify, prove to
be true; strengthen, sustain
PEPaiwmc;, Ewe; f (PE~at6w) confirmation, guaranteeing
ptpaµµa1 pf. pass. of !Xlmw
P£1Pl'IA.oc;, ov (~El~l')Mw) profane,
godless, irreligious
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~El~11A6w

(~E~m6w

+

~11i\6c;

1hreshold) desecrate, profane
~E~AT]Ka pf. of jWl.i\w
~E~pwxwc; pf. ptc. of ~l~pWaxw
B~E~OUA m Bee/zebu/ ( = the
Devil)
BEA.tap m Belia/ ( = the Devil)
(2 Cor6.15]
(3EA6VI]. TJc; f (~ai\i\w) needle [Lk 18.25]
~.ouc;n (~ai\i\w)arrow [Eph 6.16]
~tiov adv. well, very well [2 Tm 1.18]
Bevtaµiv m Benjamin
BepviKT], ric; f Bernice
B€pota. ac; f Beroea ( 4 C-2)
Bepo1atoc;, a, ov Beroean [Ac 20.4]
Bewopcr6p alt. form of Bewp
Bewp m Beor [2 Pe 2.15]
BT]0a~pa f Bethabara (a place of
uncertain location, Jn 1.28)
BT]0av(a, ac; f Bethany (2 C-6)
BT]0Ea0cl f Bethesda (variant reading in Jn 5.2)
BT]0<a0a f Bethzatha (pool in northeast Jerusalem) (Jn 5.2]
BT]0lliµ f Bethlehem (1 C-6, Ii A-2,
2C-6)
BT]0aa'ilia f Bethsaida (2 D-3)
BT]0cp<IYT1 f Bethphage
~fjµa, we; n (~E~at6w) judicial
bench, place of judgment, court;
ou8e ~~µa rro8oc; not even space
enough for a foot (Ac 7.5)
BT]pflX;, ewe; m Bereus [Ro 16.15]
~~puUoc;, ou m and f beryl (a semiprecious stone, usually green or
bluish-green in color) [Re 21.20]
~(a, ac; f (~1a~w) force, violence; use
of force
~ta<w (~ia. ~lmoc;, ~iaor~c;, rrapal~1a~oµm)
exercise force (if
midd.) or suffer violence (if

pass.) (Mt 11.12); enter by force
(Lk 16.16)
~(a1oc;, a, ov (~1a~w) violent, strong
[Ac2.2]
~tacm1c;. oil

m (~1a~w) violent or impetous person [Mtll.12]
~~Aap(Stov, ou n ( ~(~i\oc;) lillle book
or scroll
~l~Aiov, ou n (~l~i\oc;) book, scroll;
certificate (of divorce)
~(~A.oc;, ou f (~1~i\ap(foov, ~1~i\iov)
book; record-book (Mt 1.1)
~t~pWaicw (~pwµa, ~pwo1µoc;, ~pwo1c;,
011r6l~pwroc;, 0KwA11K6l~pwroc;)
pf. ptc. ~E~pwxWc;. eat, consume

(Jn 6.13]

B10uvia, ac; f Bithynia (4 F-2)
~ioc;, ou m (~16w) life; livelihood,
living; property, possessions
~16w (~ioc;, ~iwau;, ~1wnK6c;) live
[1Pe4.2]
~iwmc;,

ewe; f

(~16w)

way of life

[Ac 26.4]
~twnx6c;, ~.

6v (~16w) pertaining to
everyday life
~Aa~Ep6c;, cl, 6v (~AaTCTW) harmful
[1 Tm6.9]
~AalrtW (~i\a~Ep6c;) hurt, harm, injure
~AaCJtavw and ~A.aCJtaw aor. £~M
OTT]Oa. intrans. bud, sprout; trans
yield, produce
BMCJtoc;, ou m Blastus [Ac 12.20]
~A.aalcpriµEw (~i\a~ = lazy + cp11µ~
~i\aolcp11µia, ~i\ci:olcp11µoc;) speak
against God, blaspheme; speak
against, slander, insult
~A.aalcp11µia, ac; f (~i\aolcp11µ€w)
speaking against God, blasphemy; speaking against, slander, insulting talk

~M:acpriµoc;
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~MaJcpriµoc;,ov (pl\a0Jcp11µiw) speak-

ing against God, blasphemous;
insulting, slanderous
~Atµµa, roe; n (PMrrw) what is seen
[2 Pe 2.8]
~Abcw ( avaJPMrrw, avaJPA£1JJ1c;. arroJ-

PMrrw. arr6J~Al']TO<;, pAiµµa, 1i1aJPMrrw, £µJPAirrw, £mJPMrrw, rrEp1lPMrroµm) see; look (on or at); be
able to see, gain one's sight; beware
of; consider, regard; see to (something); perceive, discover, find
~ATJ0~aoµcn fut. pass. of l)aA.Aw
~ATJt"foc;, a, ov (~aUw) must be put

or poured [Lk 5.38]
Boavripy€c; Boanerges [Mk 3.17]
~oaw (c.i:vaJPoaw, po~. po~J9na, Po11J8iw, Po11J86c;) call, cry out, shout
B6Ec;m Boaz
~~. ijc; f (poaw) shout, outcry, cry
[Ja 5.4]
~o~l0Eia, ac; f (see Po11J8iw) help,
support; perhaps rope, cable

~povn]

~tpuc;,

uoc; m bunch (of grapes)

[Re 14.18]
~ou.AEUoµa1 (poul\oµm)

plan, decide;

deliberate, consider
~ouA£un]c;. ou m

(pouAoµm) council
member (of the Sanhedrin)
~uA~. iic; f (pouAoµm) purpose, intention; plan, decision ( oi rrkiovE<;
E9Evrn PouA~v most of them advised or were in favor ofAc 27 .12)
~ouArtµa, toe; n (~ouAoµm) will, desire; purpose, intention
~UAoµcn

(pouAEUoµat,

~OUAEUt~<;.

~ouA~, ~ouf.11µa, £mJ~ouA~. rrapaJ~oAEuoµm, rrapaJ~oA~. ouµJ~ouAEuw, ouµJpouf.10v, ouµj~ou

Ao<;) aor. E~UA~0riv. want, desire,
wish; be willing; intend, plan
~w6c;, ou m hill
~ouc;, ~6c; m ox
~pa~Eiav. ou n (ppapEuw) prize, award
~pa~row (ppapEi:ov, KamjppapEuw)

control, rule [Col 3.15]
~paMvw

(Ac 27.17)
~oril0fo
~ortJ06c;,

-

(poaw + 9iw =run) help
ou m (see Po11J8iw) helper

(ppaliUc;, ppaliutl']<;, ppa8ulrrAoiw) delay, hesitate; be negli-

gent about

[He 13.6]
~0woc;, ou m ditch, pit
!k>A~, iic; f (~aAAw) a throw (of a
stone) [Lk22.41]

~pa1iuJtlo€w

~o>.f<w (~aUw) take a sounding

ness, negligence [2 Pe 3.9]
ovoc; m (ppaxuc;) arm
~- Eiix, 6 (~paxiwv) little, short,
small; ppaxu n for a little while
(He 2.7, 9),a small amount(Jn 6.7);
8ur ~paxiiwv briefly (He 13.22)
~pEcpoc;, ouc; n (unborn) baby, infant;
childhood
~p£xw (ppox~) rain (impers. it
rains); send rain; wet
~povn], ijc; f thunder

(for depth of water)
B6oc; m Boaz [Lk 3.32]
~6p~opoc;, ou m mud, mire, slime
[2 Pe 2.22]
~oppac;, a m the north
~w ( Potav11) tend, feed ( P6oKwv

o

herdsman); midd. graze,feed
Boa6p m Bosor [2 Pe 2.15]
~Ot"civTJ, ric; f (~6oKW) plant; vegetation, crop

(ppaMvw + rrl\Ew) sail

slowly [Ac 27.7]
~pa86c;.

Eia, u (~paliUvw) slow
rtwc; f (ppaMvw) slow-

~paliUt"TJc;,
~paxfwv.

~poxil
~poxil. fit; f
~p6xoi;. ou

- y((µoi;
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~pG>cni;, £Wt;

f (p1ppw0Kw) food; eating; a meal (He 12.16); rust, corrosion (Mt 6.19, 20)
~u0{~w (~u96c;, &l~uoooc;) sink; drag
down, plunge
~u06i;, ou m (~u9i~w) open sea
~vpo£6i;.€wc; m tanner, leather worker
~fooivoi;, 1'1· ov (p6oooc;) made of
fine linen
~foooi;. ov f (puoo1voc;) fine linen
[Lk 16.19]
~µQi;, ou m (PE~m6w) altar
[Ac 17.23]

(pp€xw) rain
m restriction (lit. noose)

[1 Cor7.35]
ou m (ppuxw) grinding,
gnashing (teeth)
~6xw (ppuyµ6c;) grind, gnash (teeth)
[Ac7.54]
~puw pour out, gush [Jas 3.11]
~pwµa, -roi; n (~1~pw0Kw) food; solid
food
~pW<nµoi;, ov (p1ppw0Kw) eatable
(EXErE n ppwo1µov do you have
anything to eat?) [Lk 24.41]
~puyµ6i;.

r
y gamma (third letter of the Greek
alphabet); third (in titles of NT
writings)
ra~~0ci Gabbatha (Aramaic word)
[Jn 19.13]
ra~pl~A m Gabriel
yciyypaiva, Tit; f gangrene, cancer
[2 Tm 2.17]
rcio m Gad [Re 7.5]
faOapT1v6i;, ~. 6v of Gadara ( Gadara
2 D-4) [Mt. 8.28]
ra~a.11.; f Gaza (1 A-7,2 A-7,3 C-4)
[Ac8.26]
ya~a. 11.; f (ycr~olcpuMK10v) treasury
(Persian word) [Ac 8.27]
y~olcpu.MK1ov, ou n (ya~cr + cpvMoow) Temple treasury; offering box
ra'ioi;, OU m Gaius: (1) of Derbe
(Ac 20.4); (2) of Macedonia
(Ac 19.29); (3) of Corinth
(Ro 16.23; 1Cor1.14); (4) recipient of 3 Jn (3 Jn 1)
y<iAa, yaAaKtoi; n milk

raMnii;. OU ma Galatian [Ga 3.1]
ra>.atia, ai; f Galatia ( 4 F-2, 4 G-2)
faAanKOi;. ~. 6v Galatian
yaA.~Vl'J, 11.; f calm (of a body of
water)

raA.iAa{a, ai; f Galilee (2 C-3)
raA.iAaioi;, a, ov Galilean
raAAfa. ai; f Gaul
rill{wv, wvoi; m Gallia
raµaA.i~A m Gamaliel
yaµEw (&iycrµoc;, ycrµi~w. ycrµioKw,
yaµoc;, Einlycrµ~pEuw) aor. sometimes fyriµa, subj. ~µw. ptc. ~
µai;. marry, get married (of men

or women)

yaµll;w (yaµtw)give (a bride) in marriage; perhaps marry (1Cor7.38)

yaµ{OKw (ycrµtw) give (a bride) in
marriage [Lk 20.34]

y!Iµoi;, ou m (ycrµtw) wedding, wedding feast or celebration; banquet
hall, wedding hall (Mt 22.10);
marriage (He 13.4)
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yap-yi;

yap conj.for, since, then; indeed, certainly; TL ycip what! why!
yaOTI\p, rp6c; f womb (Eup£eri f.v
yaorpi E'xouoa she was pregnant
Mt 1.18); gluffon (Tt 1.12)
rau01'J alt. form of Kailoa
YE enclitic particle adding emphasis
to the word with which it is associated
yfyova and YEYfvriµat pf. of y{voµat
yfyovEt pl pf. 3 sg. of y{voµat
yfypamat pf. pass. 3 sg. of ypcicpw
yfypacpa pf. of ypacpw
fEOEWV m Gideon [He 11.32]
y&vva, 1'1<; f (Aramaic word) hell;
uioc; ydvvric; one destined for
hell
fE0ariµav{ Gethsemane (garden at
the foot of the Mt. of Olives)
yEirwv, ovoc; m and[, neighbor
yEMw (yf:A.wc;, KaralyEAciw) laugh
yooc;, wroc; m (yEAciw) laughter
[Jas 4.9]
yEµ{~w ( yf.µw) fill
yfµw (yEµf<w. y6µoc;) be full; be covered with (Re 4.6, 8)
YEVEcX, ac; f (yivoµm) generation,
contemporaries; period, age (of
time );family, posterity
yEVEalA.oyfoµat (yivoµm + f...Eyw) descend from
YEVEalA.oy{a, ac; f (yfvoµm + f...Eyw)
genealogy
yevfo0at aor. inf. of y{voµat
yevfota, wv n (yivoµm) pl. birthday
celebration
YEvEat<;, EW<; f (yivoµm) birth; lineage; TO rrp6owrrov Tfj<; yEvfoEw<;
aUTOU his natltral face (Jas 1.23);
Tov rpoxov T~<; yEvfoEw<; course
of existence (Jas 3.6)

YEVrnl, ~<; f (yivoµm) birth [Jn 9.1]
YEV1'J9Tlrw aor. impv. 3 sg. ofy{voµat
yfvriµa. roe; n (yivoµm) product,
harvest ( yf.vriµa Tfj<; aµrrf.Aou
wine)
y£Vllooµat fut. ofy{voµat
YEVVcXW ( avalyEVVclW, apnlyf.VVrJTO<;,
y£vvriµa, yf.vv1101c;, YEVVrJTO<;) be
father of; bear, give birth to (perhaps conceive); pass. be born;
lead to, cause (2 Tm 2.23)
YEvv1'Jµa, roe; n (yEvvaw) offspring;
yEvvr1µara i:x11ivwv you snakes!
fEVV1'JOaptr f, Gennesaret (2 D-3)
YEvv1'Jatc;, EW<; f (yEvvaw) birth
YEVV1'J't6c;, ~. 6v (yEvvciw) born; f.v
yEvvriroi:c; yuva1Kwv among all
humankind (Mt 11.11; Lk 7.28)
yivotro aor. opt. 3 sg. of y{voµat
yivoc;, ouc; n (yfvoµm) family, race,
nation, people; offspring, descendants; sort, kind
fEpaariv6c;, ~. 6v of Gerasa ( Gerasa
2D-5)
fEpyEariv6c;, ~. 6v of Gergesa
( Gergesa 2 D-3)
yEpouoia, ac; f (yripaoKw) Council
(of the Sanhedrin in Jerusalem)
[AcS.21]
y£pwv, ovroc; m (yripcioKw) old man,
grown man [Jn 3.4]
yrooµat taste; eat; experience
yElwpyf.w (y~ + f.pyci<oµm) cultivate
(of land)
yElwpytov, ou n (yElwpyf.w) a (cultivated) field [1 Cor 3.9]
YElwpy6c;, oii m (yElwpyf.w) farmer;
tenant farmer; vinedresser
yi;, Yilc; f (avalymov, f.nilynoc;) the
earth; land, country, region; soil,
ground; humankind

yiipac;-yvWaic;
yiipac;. we; or ouc; dat. yilpE1 n (yripacrKw) old age [Lk 1.36]
)'llpaCJl<w (y£pwv, yEpoucria, y~pac;)
become old, age
ylVOµat (aly£vrnlA6y11m:;, alyEV~<;.
a.\AolyEv~c;, arcolyivoµm. yEVEa.
yEvrnlAoyfoµm. yEvrnlAoyia, yEvfoia, yt:'vrn1c;, yEvET~, yt:'vriµa, y£voc;. yv~crioc;, yvricriwc;. yovEuc;.
8ialyivoµm. EKlyovov. Einlyivoµm,
EulyEv~c;. ~ipolyov£w, µovolyEv~<;.

naA1ylyEvrnia. napalyivoµm, npoly(voµm, rrp6lyovo<;, cruylyt:'vE1a.
cruylyEv~c;. cruylyEvic;. cruµlnapalyivoµm. TEKvolyov£w, TEKvolyovia) fut. yEV~aoµa1: aor. EyEV6µ11v,
opt. 3 sg. y€vorro, inf. yEVEoea1.
ptc. yEV6µEVoc;; pf. y€yova and yEyfvriµai; aor. pass. EyEV~0Tjv.
impv. 3 sg. YEVTJ0~-rw: plpf. 3 sg.
Ey£YOVf:l and yey6vE1. become, be;
happen, take place, arise (aor. often impers. it happened or came
about); come illlo being, be born
or created; be done (of things),
become something (of persons);
come, go (yEv6µEvo1 Ka-ra r~v Kvi8ov arrived off Cnidus Ac 27.7);
appear (Mk 1.4: Jn 1.6); marry,
live with, belong to (Ro 7.3,4): µ~
yt:'vono no indeed!; sometimes
with dat. of person have, possess,
receive (e.g. Mt 18.12)
yivWcn<w (cilyvot:'w. alyv611µa, alyvoia, alyvwcr(a, alyvWOTO<;, alKaralyvWcrTO<;. avaly1VWOKW, avalyvwp(~w, Kap810lyvwcr111c;. Kamly1vwcrKw, npolytvwcrKw, np6lyvwcr1c;. cruylyvwµri) fut. yvW<Joµcn; aor.
fyvwv, impv. yvw0t, yvw-rw. subj.
3 sg. yv<f> and yvoi. inf. yvwvai. ptc.
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yvouc;; pf. fyvwKa: plpf. EyvWK£tV;
aor. pass. tyvWaei,v: fut. pass.
yvwo01looµa1. know, have knowledge of (of sexual relations
Mt 1.25; Lk 1.34 ): find out, learn,
understand; perceive, discern;
possess knowledge; acknowledge,
recognize; impv. be very certain,
remember
yAeOKoc;, ouc; n (yAuKuc;) sweet new
wine (yAEuKouc; µEµEcr1wµ£vo1
Eicriv they are drunk) [Ac 2.13]
yAuKuc;. Eta. u (yAEOKoc;) sweec
yAGlaaa, TJc; f (yAwcrcr61Koµov, (1ep6lyAwcrcroc;) tongue; language; utterance
yAwaa61Koµov, ou n (yAGlcrcra + Kocrµ£w) money box, money bag
yvacproc;.£wc; m (alyvacpoc;) one who
bleaches (cloth) [Mk 9.3]
yv~01oc;, a, ov (yivoµm) genuine;
true, loyal; genuineness, sincerity
(2 Cor 8.8)
VVTJoiwc; (yivoµm) adv. genuinely,
sincerely [Php 2.20]
yvoi and yv<f> aor. subj. 3 sg. of yivWCJl<W
yvouc;, yv6v-roc; aor. ptc. of yivwOKW
yv6cpoc;, ou m darkness [He 12.18]
yvw01, yvw-rw aor. impv. of yivwaKW
yvwµ11. 11c; f (yivwcrKw) purpose, intent, will; opinion; decision; consent (Phm 14)
yvwva1 aor. inf. of yivwCJl<w
yvwp{~w (y1vwcrKw) make known,
reveal; know
yvw~ooµa1 fut. pass. of yivWoicw:
yvWoic;. ewe; f ( y1vwcrKw) knowledge,
what is known; esoteric knowledge;
Kara yvw01v with understanding
or consideration (I Pe 3.7)

yvwooµcu - yuvau<Eioc;
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yvwaoµa1 fut. of yivWai<w
yvwanic;,oum (y1vw0Kw) one familiar with, expert in [Ac 26.3]
yvwar6c;, il, 6v (y1vw0Kw) known;
acquaintance, friend; what can
be known (Ro 1.19); remarkable,
notable, extraordinary (Ac 4.16)
yoyy{J~w (yoyyuoµ6c:;, yoyyuortjc;,
8ialyoyyu~w) grumble, complain;
mutter, whisper, speak secretly
yoyyuaµ6c;, ou m (yoyyu~w) complaining; whispering, secret talk;
quarreling
yoyyuatilc;. ou m (yoyyu~w) grumbler (Jd 16]
y6T)c;, ri-roc; m imposte1; cheat
[2Tm 3.13]

roAyo9a acc. av f Golgotha (Aramaic name of a hill near Jerusalem
where executions took place)
r6µoppa, ac; f and wv n Gomorrah
(city located at the southern
part of the Dead Sea that God
destroyed because of its evil)
y6µoc;, ou m (y£µw) cargo
yovroc;, ewe; m ( ylvoµai) parent
y6vu, y6varoc; n knee
yovulner£w (y6vu + rrfrrrw) kneel
ypclµµa, roe; n (ypacpw) letter of the
alphabet (ou ypaµµan not literal
Ro 2.29); Scripture; letter, communication (Ac 28.21 ); bill, account (Lk 16.6, 7); learning (rrwc;
o&roc:; ypaµµara oi8Ev how does
he know so much? Jn 7.15)
ypaµµarroc;, £we; m (ypacpw) scribe,
expert in the Jewish law (possibly with reference to Christians
Mt 13.52; 23.34); town clerk
(Ac 19.35); educated person,
scholar (l Cor 1.20)

yparrr6c;,

n.

6v (ypacpw) written

[Ro2.15]

ypacpil, ilc; f (ypacpw) Scripture; sacred writing; passage ofScripture
(sg.), OT Scriptures (pl.)
ypacpw (alypaµµam;. arrolypacptj.
arrolypacpw, ypaµ'µa, ypaµµaIEU<;,
ypam6c;, ypacptj, £ylypacpw, £mlypacptj, tmlypacpw, Karalypacpw,
rrpolypacpw, urrolypaµµ6c:;, XE!p6lypacpov) pf. yfypacpa; pf. pass.
3 sg. yfyparrra1; aor. pass. fypaq>TJV. write, write (to) someone;
record, compose; sign ones name
(2 Th 3.17); cover with writing
(Re5.1)

ypalworic;, Ee; (ypaOc:; =old woman +
dlioc;) silly.foolish (lit. like an old
woman) [1Tm4.7]
yp11yop£w (tydpw) be or keep awake;
watch, be alert; be alive (1 Th 5.10)
yuµva~w (yuµvaola, yuµvmuw, yuµv6c:;, yuµv6rl'Jc;) train, exercise;
discipline
yuµvaaia, ac; f (yuµva~w) training,
discipline [1 Tm 4.8]
yuµv1rrow (yuµva~w) be poorly
dressed [1 Cor 4.11]
yuµv6c;, 6v (yuµva~w) naked (fol
yuµvoO on his body Mk 14.51);
uncovered, bare, exposed; poorly
dressed, in need of clothes; perhaps wearing only an undergarment (Jn 21.7)
yuµv6Tf1c:;, T)toc; f (yuµva~w) nakedness; without sufficient clothing,
poverty
yuvaualpwv. ou n (yuvtj) morally
weak or.foolish woman [2 Tm 3.6]
yuva1K£ioc;, a, ov (yuvtj) female; wife

n.

[1Pe3.7]
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yuv~,

cnK6c; f (yuvaiKapiov, yuvai-1 ywv{a, ac; f (aKpolywv1aioc;, -re:-rp6:1KEioc;) woman, wife
ywvoc;) corner; KE<paA~ ywviac;
rwy m Gog (cryptic name) [Re 20.8)
main corner-stone, keystone

8a1µov{~oµa1

(8mµ6viov, 8aiµovtw1iric;. ea(µwv, OElcrtliSaiµovia, 1iE1a1l1iaiµwv) be demon possessed
fu1µ6vtov, ou n (liaiµov(~oµai) demon, evil spirit; a god (Ac 17.18)
oa1µov1woric;, ~ (liaiµovi~oµai) demonic, devilish [Jas 3.15]
fu{µwv, ovoc; rn (liaiµov(~oµai) demon, evil spirit [Mt 8.31]
oliicvw bite; attack [Ga 5.15)
OcIKpUOV, OU n (liaKpuw) tear (as in
crying)

OaKpUW (baKpuov) cry, shed tears
[Jn 11.35]
OcrKroAtoc;, ou m ( 1iE{Kvuµ1) ring (for
a finger) [Lk 15.22]
OciKroAoc;, OU ffi (0£iKvuµ1) finger
da:Aµavou0a f Dalmanutha (a place
of uncertain location near the
western shore of the Sea of
Galilee) [Mk 8.10]
~a:Aµaria, ac; f Dalmatia (4 R-1)
[2Tm4.10]
oaµa~w (eaµaw = tame, 06:µaA.1c;)
aor. tMµaaa; pf. pass. OEOciµaaµat. subdue, tame; control
OciµaAtc;, EW«; f ( Oaµa~W) young COW,
heifer [He 9.13]
Mµap1c;, tOoc; f Damaris [Ac 17.34]
daµaOKriv6c;, ~. 6v of Damascus
[2Cor 11.32)
daµaOK&;, ou f Damascus (1 E-1,
2 E-1, 3 D-3, 4 H-4)

OavEtov, ou n

(liavl~w)

debt, loan

[Mt 18.27]
Oav{~w

(86:vnov, Oav1cn~c;) aor.
subj. Oaviaw. lend; midd. borrow
~av1~A m Daniel [Mt 24.15)
Oav1an1c;, ou rn ( liavi~w) moneylender [Lk 7.41)
funavaw (alMrravoc;, earcavri, EKIOarcav6:oµa1, rcpoalearcavaw) spend
(earcavriaov fo' aurnic; [you] pay
their expenses Ac 21.24)
furcavri, ric; f (liarcavaw) cost, expense [Lk 14.28]
oap~aoµa1 fut. pass. of otpw
dau{O rn David
OE but, to the contrary, rather; and;
now, then, so; OE Kat but also, but
even; µEv ... 8£ on the one hand
... on the other hand
OEOEKtal pf. 3 sg. of otxoµcn
OEOEKwc; pf. ptc. of Otw
OEOEµat pf. pass. of litw
otooµat pf. pass. of 8{8wµt
otowKa pf. of oiowµi
0EOWK£tv plpf. of O{Owµt
otn subj. of 8Ei
o~erin aor. pass. impv. of ofoµcn
lifrimc;, Ewe; f ( o£oµai) prayer, petition
8£0fjva1 aor. pass. inf. of otw
OEi ( 8£w) subj. Ofn. inf. OE'iv, ptc.
ofov; impf. £o£t. impers. be necessary, must; should, ought; be
proper; impf. had to, should have

15Eiyµa - 5£pµa
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OEiyµa, to<; n (15dKvuµt) example,
warning [Jd 7]
OEtyµari~w
(15dKvuµt) disgrace
(EOEtyµancrEv EV rcapp11cric;i: ...
autou<; he made a public spectacle ... of them Col 2.15); expose
OfiJCV\)µt (avalOfiKvUµt, avalfo~u;,
arcoiOfiKVuµt, arc6l15Et~t<;. OaKTUAlO<;, MKtuAo<;, OEiyµa, OEtyµatf~w, t'vl15Etyµa. tvl15EiKvuµt, t'vlOEt~t<;, Eml15EiKvuµt, rcapcxl15Etyµcxtf~w, urcoiOEtyµa, urcoiOfiKVUµt,
xpucrol15aKTUAto<;) fut. O~w; aor.
£5fll;a, impv.15Ei~ov; aor. pass. ptc.
0EtX0ri<;. show, point ow; reveal,
explain; prove
5E1Aia, a<; f ( 15Et7uaw) cowardice;
timidity [2 Tm 1.7]
5E1Auiw (15dow =he afraid,fear, OEtAia, OEtAO<;, 15Etv6<;, OEtvw<;, Mo<;)
be afraid [Jn 14.27]
15~, ~' 6v (liEtAtaw) cowardly,
afraid; timid
15Eiva m and f a certain one
[Mt26.18]

0Etv6<;, ~' 6v ( OEtAtaw) terrible ( aAAa
OEtva other terrible sufferings)
OE1vw<; ( OEtA1aw) adv. terribly; with
hostility
5mrv£w ( OElrcvov) eat, dine
OEiJtVOV, ou n (0Emv£w) feast, banquet; supper, main meal
5Eipa<; aor. ptc. of 5£pw
0Etail5aiµovia, a<; f (odliw = be
afraid, fear + limµovi~oµm) religion [Ac25.19]
0Etaii5aiµwv, ov gen. ov~ (see OEtcrtllimµovfa) religious; comp. OEtcrtlimµovfotEpo<; very religious
[Acl7.22]
OE1x0ri<; aor. pass. ptc. of OrlKVuµi

15€Ka ( 0EKat6w) ten
OEKaioxtw (8£Ka + oKtw) eighteen
0EKaln£vtE ( OEKa: + TCEVTE) fifteen
~EKaTtoAu;, E~ f Decapolis (originally a league of ten Hellenistic
cities) (2 D-5)
OEKaitfooapE<; (OEKa + tfocrapE<;)
fourteen
OExan,, T]<; f (OEKa:t6w) a tenth part,
tithe
5€Kato<;, T], ov ( OEKat6w) tenth
OEKat6w (arcol15EKat6w, 15£Ka, OEKalOKTW, 0EKcxirc£vtE, OEKCTTT], OEKcxTO<;, OEKTO<;, 15WIOEKCX, 1iwl15Exarn<;,
liwlliEKai<puAov, f'vlliExa, tvlliEKaro<;) collect tithes; pass. pay tithes
OEKt6<;. ~, 6v (liExoµm) acceptable,
welcome; favorable (of time)
15wa~w (lioMw) lure, entice; catch,
trap
15Ev5pov, ou n tree
OE~iolM~o<;, ou m (15E~t6<; + Aaµ~a
vw) uncertain mng., perhaps soldier, infantryman [Ac 23.23]
~l&;, a, 6v right (opposite left);
EV OE~t~. EK OE~twv, fol OE~tii<; at
the right hand; OE~ta<; t'liwKav
they shook hands (Ga 2.9); 81a
rwv orcAwv ... TWV OE~IWV Kai aptO"TEpwv by means of offensive and
defensive weapons (2 Cor 6.7)
ofoµa1 (OETJO"t<;, Ev!liE~<;, rcpocrl15foµat)
impf. 3 sg. E&ito; aor. pass.
i5Efi0T]v, impv. 5Ef(0T]n. ask, beg
(sometimes= interj.pleasel);pray
ofov ptc. of 15Ei
Mo<;. ouc; n ( OEtAtaw) reverence, godly fear [He 12.28]
~EpjXdo<;, a, ov of Derbe [Ac 20.4]
Mp~T], ric; f Derbe (4 F-3)
Oipµa, toe; n (15£pw) skin [He 11.37]

liepµcinvoc; - li11µ6oioc;
lie:pµcinvoc;, l'J, ov (Oipw) made of

rravllioxEuc;, napalli£xoµm, npoollit:'xoµm, imollif.xoµm) pf. 3 sg.
liEliEK"tat. receive, accept; take,

leather

li£pw (Mpµa, liEpµ6:nvoc;) aor. EliEtpa, ptc. lidpac;; fut. pass. liap~oo
µat. skin; beat, strike, hit
lieoµe6w (8tw) tie (up), bind
liloµ11, 11c; f (8tw) bundle [Mt 13.30]
lifoµtoc;, ou m ( l>Ew) prisoner
lieoµ6c;. ou m ( 8tw) bond, chain; im-

grasp; welcome; bear with, tolerate, pw up with (2 Cor 11.16)
6£w (liET, lirnµEuw, 8foµ11, 8foµ1oc;,

8rnµ6c;, liEcrµolcpuAa~. 8rnµwn]p1ov, 8rnµw111c;. 8Ecrrr6r11c;. lit6:l811µa, Karallit:'w, oiKolliEcrrroTEW,
oiKol8rnn6r11c;. llEptllif.w, cruvl8foµm, cruvl8rnµoc;, tmol8foµat, vrr6l811µa) aor. £li11aa, subj. li~ow; pf.
ptc. oeliEKWc;; pf. pass. 6£6e:µai;
aor. pass. inf. oe:ei;vat. bind, tie
(lit:'liEµm yuvmKi be a married
man I Cor 7.27); imprison; compel (Ac 20.22); forbid, prohibit
(Mt 16.19; 18.18)

prisonment, prison
lieoµolcpu>ui~, aKoc;

m (Mw + cpuAcl:crcrw) jailer, prison guard
lieoµw-nlptov, ou n ( otw) jail, prison
lie:oµWTIJc;, ou m (Mw) prisoner
liecrn6TI)c;. ou m (l>Ew) Lord, Master
(of God and Christ);owner, master (of a household)
liropo (liEUTE) adv. come, come here;
axp1 rnO 8E0po so far (Ro 1.13)
lirorE ( 8E0po) adv. come (of command or exortation)
lie:u•Epaioc;, a. ov (Mo) in two days
or on the second day [Ac 28.13]
liemep6lrrpwwc;.ov (Mo+ npwm)w)
of doubtful mng. the next or the
one after the next

liroupoc;, a, ov (Mo) second (To)
8Eui:Epov, n6:Juv 8EUTEpov, EV Tcfl
8wdp(/J or EK liwi:ipou a second
time; in the second place, secondly (1Cor12.28); afterward, the
next time (Jd 5)

liqoµat (ajli6Ktµoc;, avail>Exoµat, avl£vj8EKToc;. anlEKj8£xoµm, cm6jli£Kroc;, anoj8t£xoµat, arrol8oKtµ6:(w,
UJtOjlioxtj, bEKTOc;, /iiaj/i£xoµat,
8t6:llioxoc;, 80K1µa(w. lioK1µacria,
lioK1µtj, 80Kiµ1ov, li6K1µoc;, 8oxtj,
Eicrlli£xoµm, f.Kl8£xoµm, f.Kllioxtj.
Evll>Exnm, Eir1il>Exoµa1. £l1lnp6crlliEKTOc;, ~Evoilioxf.w, navllioxEiov,
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li~

indeed; then, the refore, now

oij}u>c;, 11. ov (811A6w) evident ( ~ Ji.aJi.ui
crou 8~A6v crE notEi your speech/
accent gives you away Mt 26.73);
li~Ji.ov (on) it is clear (that)
611A6w ( 8~Ji.oc;. EKl811Ji.oc;, Karalli11Aoc;,
rrp6l811Ji.oc;) make clear, show, reveal; indicate; inform
ii m Demas

~T)µiic;,

liriµh1yop£w (8~ µoc; + ayopa(w) make
a (public) speech [Ac 12.21]
~T)µ~•ptoc;, ou m Demetrius: (l) a sil~
versmith in Ephesus (Ac 19.24:
38); (2) a church leader (3 Jn 12)
OT)µtloupy6c;. ou m (8~µoc; + Epy6:~0µa1) builder, creator [He 11.10] ·
ojjµoc;, OU m ( arrol811µ£w, anolliriµo<;,
811µl11yopt:'w, 811µ1ioupy6c;, 811µ6cr10c;, EKl811µf.w, £mlli11µ£w, nap~
rnil811µoc;. cruvif.Kl811µoc;) people,
crowd; public assembly

OT)µ6oioc;, a, ov (8~µoc;) public (li11µocri«;c publicly, in public)
,3
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Ol'JVaptov - OtaKovia

Ol'JVclptOV, ou m denarius (Roman silver coin equivalent to the day's
wage of a common laborer)
OnlnotE (On + non~) adv. with Oit:il
whatever
onlnou (on+ nou) adv. it is clear, of
course [He 2.16]
aor. subj. of OEW
otO: prep. with: (1) gen. through, by
means of, with; during, throughout ( 01c'x navr6c; continually):
through, among, throughout; (2)
acc. because of, on account of, for
the sake of; through, by (rarely);
Ota roih:o therefore, for this reason; 01c'x (t6) with inf. because;
Oic'xtf why?
l1(a acc. of Zci<;
OtalPaivw (~aivw = go, walk) aor.
51EP1'JV, ptc. OtaP~- cross, cross
over, come over
OtalPillw (~aM.w) aor. pass. OtEPA.J101Jv. bring charges
li1alPEPa16oµa1 (~aivw = go, walk)
speak confidently, insist on, give
special emphasis
OtalPMnw (~Mnw) see clearly; perhaps look hard, stare or have ones
eyes come into focus (Mk 8.25)
01alpo~, ov m (paM.w) the Devil;
as adj. 0<;, ov slanderous, given to
malicious gossip
litlayyfilw (ayy£,\,\w) aor. pass.
subj. OtayyEAGl. proclaim, preach;
give notice of, announce
Otalyivoµat (yivoµat) pass (of time)
li1aiyww01<w (y1vw0Kw) fut. 01ayvwooµa1. investigate, examine; decide, determine
Otalyvw~, E~ f (y1vw01<w) decision [Ac25.21]

onaw

OtalyoyyiJ~w

(yoyyu~w) complain,
grumble
Otalyp1Jyop£w (E:ydpw) be fully
awake or stay awake [Lk 9.32]
Otlayw (iiyw) lead, spend one's life
01alli£xoµa1 (o£xoµm) receive possession of[ Ac 7.45]
otcJ:lol'Jµa, t0<; n ( otw) diadem,
crown
Otaloiowµ1 (oiowµ1) aor. oiEowKa,
impv. 2 sg. !haooc;; impf. pass. 3 sg.
OtEO{OEto. distribute, give
01alooxoc;, ov m (otxoµm) successor
[Ac24.27)
01al~wvvvµ1 (~wvvuµ1) aor. o~waa;
aor. midd. OtE~WOQ:µ1Jv: pf. pass.
ptc. o~waµEvoc;. wrap around;
(midd.) put on (clothes)
Otal011Kl'J. l'Jc; f (tl81']µ1) covenant;
pl. ordinances (of a covenant) or
simply covenant; will, testament
(Ga 3.15); both covenant and
will (He 9.16, 17; Ga 3.17)
01aenooµa1 fut. of 01ari0Eµat
Otla{pEOtc;, E~ f (aipfoµm) allotment; variety, difference
01la1p£w (aipfoµm) aor. Ot£iAov. divide, distribute, allot
Ota1Ka0a{pw ( Ka9api~w) aor. inf. OtaKa0lipat. clean out [Lk 3.17]
OtalKa0ap{~w (Ka9api~w) fut. OtaKa0aptw. clean out, thresh out
[Mt3.12)
01alKatliliyxoµa1 (E:Uyxw) defeat
(by debate), refute [Ac 18.28]
OtaKov£w (OiaKovia, OiaKovoc;) serve,
wait on; care for, see after, provide
for; serve as a deacon ( 1 Tm 3.10,
13)
Ot«Kov{a, ac; f (OtaKov£w) ministry,
service; contribution, help, sup-
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port; mission; service as a deacon
(Ro 12.7)
Ounwvoc;, OU m and f (OtaKOVEW)
servant; helper, minister; deacon;
deaconess (Ro 16.1); &pa Xp1crroc;
ci:µapriac; OtaKovoc; Does Christ
serve the interests ofsin? (Ga 2.17)
litlax6mo1, ai, a (Mo + EKat6v) two
hundred
5ilaxouw (aKouw) hear (a legal
case) [Ac23.35]
5iahcp{vw (Kplvw) aor. pass. 01£Kjlt0riv. evaluate, judge; recognize,
discern; make a distinction (between persons); consider or make
superior (1 Cor4.7); midd. (and
aor. pass.) doubt, hesitate; dispute, debate, take issue
liuil1<p1ou;, £~ f (Kplvw) ability to
discriminate; arguing, quarreling
(Ro 14.1)
liialKWMw (KwMw) prevent (impf.
tried to prevent) [Mt 3.14]
liialAaAtw (Ao:AE!J.l) discuss, talk
about
5ia!Myoµai (Myw) aor. pass. Oie:Atxeriv. discuss, debate; address,
speak
Oialk!nw (Adnw) aor. OiiA.m:ov.
cease, stop [Lk 7.45]
5uilkKroc;, ou f (Myw) language
51a!A1µmivw (Adnw) stop, quit
51laAMoooµa1 ( al\Aacrcrw) aor. impv.
5iillfryr]0i. be reconciled to,
make peace with [Mt 5.24]
51all\oyU;oµa1 (Myw) discuss, argue;
consider, reason; wonder, question
51alAoyioµ6c;, ou m (Atyw) thought,
opinion, motive ( Kp1ro:i foo:Aoy1crµwv novripwv perhaps per-

sons who make judgments based
on evil motives Jas 2.4); reasoning; doubt, question; argument,
dispute
oialMw (Mw) scatter, disperse
[Ac5.36]
51ajµapropoµa1 (µapruptw) declare
solemnly, testify to; charge under
solemn oath; warn (Lk 16.28)
51alµaxoµa1 (µaxoµm) protest violently [Ac23.9]
liialµivw (µtvw) stay, remain, continue
5ialµe:p~w (µEpf~w) divide; distribute, divide among; 51aµEp1~6µEVat
yl\wcrcrm wad nup6c; like tongues
of fire spreading out (Ac 2.3)
51aiµEp1oµ6c;, ou m ( µEpt~w) divi"
sion, disunity [Lk 12.51]
5ialv£µw (vtµw =distribute, voµf~w)
aor. pass. OlEVEµ~0flv. spread
[Ac4.17)
5ialvrow ( vEuw) make signs [Lk 1.22]
51alv6riµa, we; n (votw) thought
[Lk 11.17)
51aivo1a, ac; f (votw) mind, understanding; intention, purpose;
thought, attitude
5ilavlotyw (avlofyw) aor. pass. ou1vo{x0TJv. open (cf. µ~rpa Lk 2.23);
explain (Ac 17.3)
OiaivuKtEpEUW (vu~) spend the night
[Lk 6.12]
5ilav6w (ci:vuw = accomplish, complete) complete, continue [Ac 21.7]
51alnapalrp1~~' fjc; f ( rp{~oc;) co~
stant arguing or irritati.oll
[1 Tm6.5]
5ial1tEpaw (ntpav) cross over
51alww (nMw) aor. l)t.EnA.Eooa. sol
across [Ac27.5]
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liialtovfoµai - liiacp€pw

Sialltovfoµai (rr6voc;) be greatly annoyed
liialltoprooµai (rropEuoµm) go or
travel through; go by (Lk 18.36)
Stal1top£w (rropEuoµm) be very confused; wonder
Sialltpayµarrooµai (rrpaoow) make
a profit, earn [Lk 19.15]
Sialltpfoµai (rrpi~w) be furious or
enraged
Silapmi~w ( aprra~w) plunder thoroughly, steal, take away
5ialpp~yvuµi and Sialp~aaw (Myvuµ1) aor. 5.EppTJ~a. tear, rip; break
(Lk8.29)
Sialaacp£w (oacp~c; = clear, distinct)
explain; tell, report
SialaEiw (oEiw) take money by violence or force [Lk 3.14]
SialO'Koplt(~w ( oKoprri~w) scatter;
squander, waste
Sialamiw (orraoµm) pull or tear apart
5ialcmripw (orrEipw) aor. pass. SlEO'ltapTJV. scatter
SialO'ltopa, ac; f (orrEipw) dispersion
(of the Jews or Christians scattered throughout the GraecoRoman world)
oia<rrac; aor. ptc. of Sit<ITTJµ•
Sial<rr£Moµai (Ota+ o<EA.A.oµm) aor.
SlE<rrElAliµTJV. order, command
(S1EotEiAaro mimic; rro.\Aa he
gave strict orders Mk 5.43)
5ial<ITTJµa, toe; n (\'.on1µ1) interval
[Ac5.7J
Staon1aac; aor. ptc. of Stt(ITTJµt
Sial<rroA~, jjc; f ( orDi.A.oµai) distinction, difference
!halcrrp£cpw (orptcpw) pf. pass. SiEO"tpaµµai. pervert, distort (pf. pass.
ptc. depraved, crooked, wrong);

divert, turn away; mislead, lead
astray
5iala<!>~w ( o<!>~w) aor. pass. SlEaW0TJv. bring safely through, rescue;
cure; pass. escape (Ac 28.1, 4)
Sialtayr], jjc; f (taocrw) decree, ordinance (de; Otatayac; ayy£.A.wv as
given by angels Ac 7.53)
Suiltayµa, toe; n (taoow) order, decree [He 11.23]
Sialtapaaaoµai ( tapaocrw) aor. SlEmpax0riv. be deeply confused or
troubled [Lk 1.29]
Sialtaaaw (taoow) aor. pass. ptc. Siatayric; and Siarax0EU;; pf. pass. Siatf'tayµai. command, order; give
instructions; arrange (Ac 20.13)
Sialtillw (TEAEW) continue, go, be
[Ac27.33]
liial'tTJpEw ( trJpEw) keep; treasure up;
keep free from (E:~ J.iv S1an1poOvtEc; fournuc; keeping yourselves free from these things Acts
15.29)
oialri0qiai (ri0riµ1) fut. oia~aoµai;
aor. StE0Eµriv. make (of covenants or wills); 6 Sia0£.µEvoc; one
who makes a will (He 9.16-17);
confer, assign; Ka9wc; Surnn6 µ01
6 rrat~p µou ~aotA.Eiav just as my
Father gave me the right to rule
(Lk 22.29)
Sialtp(~w ( tpi~w = rub, spend [of
time], tpi~oc;) remain, stay
oialtpocp~. ijc; f (tptcpw) food (pl. in
NT) [1Tm6.8)
Silauya~w ( auya~w) dawn [2 Pe 1.19]
SilCl1JYllc;, £.c; (auya~w) transparent,
pure [Re 21.21)
oialcp£pw (cptpw) aor. subj. SlEVEyKW.
intrans. be worth more than, be

Otacproyw - Ol£Y£ipw
superior to ( TCT O!acpEpOVTa what
is best or right Ro 2.18; Php 1.10);
differ, differ from; trans. carry
through (Mk 11.16); spread
(Ac 13.49); drive about (pass.
drift Ac 27.27); impers. ouOiv µ01
oiacp£p£t it does not matter to me
(Ga 2.6)
oiajcproyw (cpEuyw) aor. subj. Otacpuyw. escape [Ac 27.42]
Otalcp11µi~w (cpriµi~w =speak, cpriµi)
spread (news) around
Otalcp0dpw ( cp9£ipw) aor. pass. 0t£cp0ap11v; pf. pass. Oticp0apµat. destroy, ruin; pass. wear away, decay (2 Cor 4.16); be depraved
(1 Tm6.5)
Otalcp0opa, ~ f (cp9dpw) decay, rotting (of a dead body)
Otalcpopoc;. ov (cp£pw) different;
comp. liiacpopwTEpo<; superior, far
superior
oiajcpuMoow (cpuMcrow) protect,
take care of[Lk 4.10]
01aixEtp{~oµa1 (xdp) kill, murder
01alxAroci~w (x>-.mi~w) make fun,
sneer [Ac 2.13]
01aixwp{~oµa1 (xwpf~w) leave, go
away [Lk 9.33]
010111mK6c;, ~. 6v ( 01McrKw) able to
teach
Ot0aKT6c;, ~. 6v ( 81McrKw) taught; imparted
OtOaOKaA{a, ac; f ( otlicicrKw) what is
taught, teaching, doctrine; act of
teaching, instruction
OtOclOKaAoc;, ou m ( OiMcrKw) teacher,
rabbi
010a0Kw ( OioaKnK6<;. 810aKT6<;, Oi0acrKaAia, litoacrKaAo<;, 01oax~. hEpol810acrKaMw, 9£oiofliaKrn<;, KaAoi-
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OilicicrKaAo<;,
voµojo1McrKcxAoc;,
\jJ£Ulioj818ci:crKaAo<;) aor. pass. E010cix811v. teach, instruct; tell
OtOaxil, ilc; f (81McrKw) what is
taught, teaching; act of teaching,
instruction
o{jopaxµov, OU n (Mo+ Opaxµ~. 8p6:crcroµai) didrachma, two-drachma
(Greek coin with the approximate value of two denarii; annual Temple-tax required of each
Jew)
~{Ouµoc;. ou m Didymus ( mng. twin)
oiowµt (Oiow Re 3.9) (ci:vajoiowµ1,
ci:vTjarr6j8oµa, ci:vTlarr6j0ocr1<;, ci:rroi8iowµ1, 01ajoiowµ1, 06cr1<;, 06n1c;,
EKjoi<'ioµai, EKilioToc;, imloiliwµt, ruiµrnilliom:;, µrn9larroioocria, µ1cr8larrol86n1<;. rrapajoiowµ1, nap6:joocr1<;, naTpojnapalOOTO<;, npojo(Owµ1. npojMTri<;) 3 pl. Ot06aotv,
impv. 2 sg. O{Oou, inf. Ot06vat,
ptc. 015ouc;; impf. 3 sg. toioou, 3 pl.
EO{Oouv and EO{Oooav; fut. &oow;
aor. £5wKa, subj. 3 sg. O<j>, Ooi
and own. opt. 3 sg. &\>11. impv. Mc;,
inf. oolivai, ptc. oouc;; pf. OEOwKa;
pf. pass. 5Eooµa1; plpf. (€)OEOWK£1v; aor. pass. t06011v, ptc. Oo0dc;; fut. pass. Oo~ooµat. give;
grant, allow, permit; place, put;
appoint; establish; give out, pay;
produce, yield, cause; entrust;
bring (offerings); inflict (punishment); µ~ oouvai EaUTOV d<; TO
9foTpov not to go into the the•
atre (Ac19.31); cf. tpyaoia (Lk
12.58)
Oti~11v aor. of Ota~{vw
lhjiryclpw ( iydpw) aor. 01~ynpa; aor.
pass. ptc. Ol£YEp0clc;. awake, wake
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up; (pass.) wake up; rise, grow
rough (of the sea)
litB;waa aor. of 1i1a~wvvuµ1
01E8Eµ11v aor. of 1ium0e:µai
OlEiAov aor. of li1a1p£w
lilEAf:uooµa1 fut. of li!Epxoµa1
lilEAtx01'Jv aor. pass. of 1i1aAtyoµa1
lit.EA11Au0wi; pf. ptc. of liiEPXoµat
lit.EA0Eiv aor. inf. of 1i1£pxoµai
litEA.mov aor. of li1aArin:w
lilEVEyKW aor. subj. of Ota<pEpW
!itlEVl0uµfoµa1 (E:vl0uµfoµai =think
to oneself, 0uµ6oµat) think over,
try to understand [Ac 10.19]
!itl£~1olioi;, ou f ( OliEuw) of doubtful
mng., E:rri tac; 1i1E~6liouc; twv 61iwv
perhaps where the roads leave
the city or along the main streets
[Mt22.9]
l>ilEpµ11vEUTI]i;, ou m (Epµl']vEuw) interpreter, translator [l Cor 14.28]
1i1IEpµ11vrow (£pµ11vEuw) interpret,
explain; translate
1i1l£pxoµa1 (E'pxoµm) fut. 1ittlE:Uooµa1; aor. li1i1Aeov, inf. 1it.EA0Eiv;
pf. 1it.EAJ1Au0a, ptc. 1i1EA11Au0wi;.
go or pass through; cross over; go
or pass by; go about; come, go;
spread (news) (Lk 5.15)
liilEpwtaw (E:pwtci:w) inquire, learn
by inquiry [Ac 10.17]
li1Eon:cip11v aor. pass. of 1i1aon:dpw
litEOtE1Aciµ11v aor. of 1i1aarEA.Aoµa1
Ot£0"t1'Jv aor. of 1i1tO"t1'Jµ1
lit£orpaµµa1 pf. pass. of OtaotE<pw
0tEtapcix011v aor. of 1i1arapaoooµa1
1i1iEtJ1i;, £i; (Mo+ froc;) two years old
[Mt2.16]
liilma, ai; f (Mo + froc;) two-year
period
1it£cp0ap11v aor. pass. of 1i1acp0Eipw

Oti<p0apµa1 pf. pass. of 1i1a<p0dpw
1i1!lyEtpa aor. of Ol£Ydpw
1i1i11yfoµa1 (ayw) tell, relate, describe
(something)

01ii1Y1101i;, EWi; f ( ayw) account, narrative [Lk 1.1]
Oti1A0ov aor. of 1i!Epxoµa1
li1i11vEKili;. E\ (~vEyKa = aor. of cp£pw)
continuous; Eic; to 1itl]VEK£c;for all
time; continually

1i111voix811v aor. pass. of 1i1avo{yw
1iil0ciAaoooi;, ov (Mo + 0ci:Aaooa, O:Al(w) between the seas; t6noc; 1it0ci:Aaoooc; sandbank, reef or crosscurrents [Ac27.41]

1i1li'.KVfoµa1 (iKvfoµat =come to, iKav6w) go all the way through,
penetrate [He 4.12]

1iiltO"t1'Jµl (i'ot1iµ1) aor. liliO"t1'Jv, ptc.
1i1aarai; and 1i1aotiloai;. part; pass
(of time); sail farther (Ac 27.28)
( ioxuw) insist
01KCI10i1qnoia, ai; f ( litKatOW + Kpivw)
fair decision or verdict (Ro 2.5]
liiKa1oi;, a, ov (1i1Km6w) conforming
to the standard, will, or character
of God; upright, righteous, good;
just, right; proper; in a right relationship with God, acceptable to
God; fair, honest; innocent
01Ka1oo6v11. 11i; f (1i1Kat6w) what God
requires; what is right, righteousness, uprightness, justice; righting
wrong; God's putting someone in
a right relationship with himself,
God's making someone acceptable to himself; religious duties
or acts of charity (Mt 6.1)
1i1li'.axupf~oµa1

liucaww (ci:jlitKEW, ailitKl']µa, ajlitKia, ajOtKoc;, allifKwc;, avdllitKoc;, litKatolKptoia, liiKatoc;, liiKatOOUVI'], 81-
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Kaiwµa, OtKaiw<;, OtKaiwcrt<;, OtKacrT~<;. Iii KT], EKllitKEW, EKIOLKT]crt<;, iEKlOtKo<;, iEvllitKo<;, KawllitKci:~w, KawlliiKT], un6l0tKo<;) put into a right relationship with God, make acceptable to God; acquit, declare and
treat as righteous; show or prove
to be right; set free (Ac 13.38;
Ro 6.7); oi TEAwvcx1 £1i1Kcxiwcrcxv rov
8E6v the tax collectors acknowledge God's justice or obey God's
righteous demands (Lk 7.29)
li1Kaiwµa, we; n (OtKm6w) regulation, requirement; righteous deed,
judgment; acquittal, acceptance
(Ro 5.16)
li1Kaiwc; (0tKm6w) adv. justly, uprightly, properly; EKV~lj!ITTE OtKaiw<;
come to your senses (1Cor15.34)
1i1Kaiwcnc;, EW<; f (litKCXL6w) putting
into a right relationship with God,
being made acceptable to God;
setting free, acquittal
litKaon1c;. ou m ( OtKcxt6w) judge
OiKTJ, ric; f (01Km6w) punishment;
divine justice, Justice (a goddess
Ac 28.4)
liiKroov, ou n fishnet
oil.Aoyoc;, ov (Mo+ Myw) insincere,
deceitful [l Tm 3.8]
liil6 conj. (litci: + o;:;) therefore, for
this reason
liilolieuw (60i:uw) go about; travel
through
t.iovUaioc;, ou m Dionysius [Ac 17.34)
liil6lm:p (010: + o;:; + -nt'p [emphatic
particle) = much) therefore indeed, for this very reason (emphatic of li16)
liwl~c;, Ee; (t.16<; [gen. of Zi:u<;] + nimw) f alien from heaven [Ac 19.35]

liil6p9wµa, we; n ( 6p86<;) improvement, reform [Ac 24.2]
liil6p9wcnc;, i:wc; f ( 6p96;:;) new order, time of change, reformation
[He9.10]
li1lop0oaw (6p6crcrw) aor. pass. int
li1opux0ijva1. dig through, break
in
t.16c; gen. of zroc;
t.16a!Koupo1, wv m (t.16<; + Koupo<; =
boy, son) Dioscuri (=twin sons
of Zeus) [Ac 28.11]
liil6n conj. (for li1ci: TOUTO on =for
the reason that) because, for;
therefore; perhaps that
t.iotpEq>TJ<;, ouc; m Diotrephes [3 Jn 9]
oiltlouc;, fj, ouv (Mo, litlnMw) double (aurn . . . Kai OmAwcratf rci
8mf..a repay her double Re 18.6);
comp. twice as much, much more
(Mt 23.15)
liilww (Mo, 1i1lnft.ou;:;) double
(something) [Rel8.6]
liic; (Mo) adv. twice; Cina~ Kai liic;
more than once (Php 4.16; 1 Th
2.18)

liialµupuic;, alioc; f (Mo + µupio<;)
twenty thousand [Re 9.16]
li1oi:la<w (Mo + ii~w = dread, be
afraid) doubt, be doubtful
liiloi:oµo<;, ov (Mo+ crr6µa) double·
edged
li1olxiAfo1, a1, a (Mo + xif..1ot) two
thousand (Mk 5.13]
liiluJ..i<w (uAi~w = strain, filter, ilf..rt)
strain out, filter out
li1lxa<w (Mo + xci:~w = cause som8*
one to give up something) tum
against (Mt 10.35]
;&
li1xoloi:aoia, ac; f (Mo + \'crrT]µt) divi·.
sion, dissension
,'t
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li1xolroµ£w (Mo + roµ6c;) cut in
pieces; punish severely
1i1ljlaw (biljloc;) be thirsty; long for
(Mt5.6)
liiljl~,
ouc; n (onjJaw) thirst
[2 Cor 11.27]
liilljluxoc;, ov (Mo + iJ!uxoµai) of divided loyalty, undecided; perhaps hypocrite
1i1wyµ6c;, ou m (liiwKw) persecution
lii<~KTT]c;, ou m (StwKw) persecutor
[1Tm1.13]
01WKW (01wyµ6c;, OtWKTY)<;, £KIOtWKW,
KarnlotwKw) persecute; (pursue,
chase Re 12.13 ); seek afte1; strive
for; force out or away; practice
(hospitality); follow, run after
(Lk 17.23)
Myµa, roe; n (lioKEw) rule, regulation, law; order, decree
Soyµan~oµa1 (lioKEw) obey rules
and regulations [Col 2.20]
lio0ric; aor. pass. ptc. of liiliwµ1
lioel]aoµa1 fut. pass. of liiliwµt
Soi aor. subj. 3 sg. of li{liwµ1
SoKtw (anolKapallioKicx, Myµa, lioyµaTf~oµat, M~a, lio~a~w. £vl<'io~a
~oµai, £vl<'io~oc;, EullioKEw, EullioKfa. KEvol<'io~[a, KEV6llio~oc;, napalOo~oc;, npool<'ioKicx, ouvioo~a~oµa1,
ouvlwl<'ioKEW) aor. E~a. trans.

think, suppose, believe; consider,
imagine; intrans. seem; be recognized, have a reputation (for
something) (Mk 10.42; Ga 2.2, 6,
9); be set on doing something
(1Cor11.16); impers. it seems, it
seems good, proper or best
lioKtµa~w (<'ifxoµai) test, examine;
interpret, discern, discover; approve; prove, demonstrate

OOKtµaaia, ac; f ( O(xoµat) test, testing
[He3.9]
OolClµ~. ijc; f ( fa'xoµm) character, wonh;
proo.f. evidence (2Cor13.3); £v
nollfi OoKtµfi 0AiijJEwc; going
through hard times (2 Cor 8.2)
lioxiµwv, ou n (litxoµa1) testing, act
of testing; genuineness
li6K1µ~. ov (otxoµm) approved,
genuine ( 86K1µoc; yEvoµEvoc; having stood the test Jas 1.12); respected, valued
liox6c;. ou flog, beam of wood
li6A.1oc;, a, ov (lioA6w) deceitful, dishonest [2Cor11.13]
lioA.t6w (ooA6w) impf. 3 pl. £1ioAtouoav. deceive, be treacherous
[Ro3.13]
li6A.oc;, ou m (lioA6w) deceit, treachery, cunning
lioA6w ( Cillio!.oc;, OEAEa~w, 061.toc;,
Oof.t6w, 061.oc;) distort, falsify
[2Cor4.2]
li6µa, Toe; n gift
~a, TJ<; f (OoKEw) glory, splendor,
grandeur (in gen. often glorious);
power, kingdom; praise, honor;
pride (M~a Kai xapa pride and joy
I Th 2.20); brightness, brilliance;
revealed presence of God, God
himself; heaven (l Tm 3.16); glorious heavenly being (2 Pe 2.10;
Jd 8); Mc; M~av T4> 0E4J promise
before God to tell the truth
(Jn 9.24)
lio~a~w ( lioKEW) praise, honor; glorify, exalt; pf. pass. ptc. glorious
(1Pe1.8)
tiopKac;,alioc;f Dorcas (mng.gaze/le,
deer)
li6c; aor. impv. of liiliwµ1

66au;- Mo
Mau;, Ewe; f (8i8wµ1) giving; gift
66TIJc;,ou m (liiliwµt) giver [2 Cor 9.7]
6ou~epioc;. a, ov of Doberus (a city
in Macedonia)
6ou>.laywy€w (OouA6w + ayw) bring
under control [1Cor9.27]
OouAda, ac; f (8ouA6w) slavery; lita
navroc; TOV ~~v EVOXOI ~oav OouAEiac; they were lifelong slaves
(He 2.15)
OouA£Uw (liouA6w) serve (as a
slave); be a slave, be enslaved
OoUAf1, ric; f (liou.\6w) female servant
or slave
&>u>.oc;, 11. ov ( liouA6w) as a slave, in
slavery
&>u>.oc;. ou m ( liouA6w) slave, servant
&>u.Mw ( liouAiaywy£w, liouAEia. fouAEuw, liouATJ, foDAoc;, KarnlliouA6w, 6cp9aAµoiliouAia, ouvlliouAoc;) enslave, make (someone) a
slave (pass. be a slave); pass. be
bound (of marriage vows)
OoiJvai aor. inf. of 615wµi
Oouc; aor. ptc. of ofowµi
&>JCll. ~c; f (Mxoµat) banquet; reception
OpaKwv, ovroc; m dragon (figurative
term for the devil)
Opaµwv aor. ptc. of •PExW
Opaoooµai ( liillipaxµov, lipaxµ~)
catch, trap [1Cor3.19]
Opaxµ~. ~c; f (lipaoooµat) drachma
(Greek silver coin with approximate value of a denarius)
Openavov. ou n sickle
Op6µoc;. ou m (from E'lipaµov = aor.
ofrp£xw) course (of life)
6pouO'LAAa. ric; f Drusilla [Ac 24.24]
Mvaµai (iilliuvarEi. iilliuvaroc;. Mvaµ1c;. liuvaµ6w. liuvaorric;. liuvar£w.

so

liuvar6c;, £vl8uvaµ6w, Karalliuvacmuw) 2 sg. Mvn. 56vaoE and
56vaoai.; opt. Ouvaiµriv; impf.
touv- and ~ouv-; aor. ~5uvaCJ0riv
and ~Ouv~01')V. can, be able to, be
capable of; can do, able to do
56vaµic;, Ewe; f (Mvaµat) power,
strength, might; act ofpower, miracle (miracle worker 1 Cor 12.28f);
supernatural power(s), the Power,
God (Mt 26.64; Mk 14.62; cf.
Ac8.10); ability, capacity, means
(Mt 25.15; 2 Cor 1.8; 8.3); meaning, significance (1Cor14.11)
6uvaµ6w (Mvaµat) strengthen, make
strong
56vaoE pres. 2 sg. of 56vaµai
ouvaO'TIJc;. ou m ( Mvaµat) ruler,
king; Sovereign, Lord (of God);
official (Ac 8.27)
Ouvai:ew (Mvaµai) be able; be pow·
erful, be strong
Ouvat"6c;. ~. 6v (li6vaµa1) possible;
strong; powerful; able, capable
of; influential, leading (Ac 25.S;
1 Cor l.26): person of strong
faith or conscience (Ro 15.1);
well versed (in the Scriptures)
(Ac 18.24 ); 6 liuvar6c; the Mighty
God (Lk 1.49)
56vw (iinlEKIMoµat, iinlEKlliuou;, Mote;. ouoµ~. EKiliuw. £vlli1MOKw,
E'vlliuµa. £v1Mvw. E'vlliuotc;, £vlliuw. folEvlMoµai, £nlEvlMn1c;.
£m1Mw) aor. £5uv. set (of the
sun)
Mo gen. and acc. Mo dat. Ouafv (liEUTEpoc;. liic;. 81olµup1ac;, liiloroµoc;,
li1olxi>.101, Oilxa~w. litxoioraold,
liixolroµ£w. liwlliEKa, liwlofoxroc;)
two; Mo Mo or iiva Mo two by
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two, in twos; Kata Mo two at a
time; Eic; Mo in two
OualjXtataKre<;, ov (Olio- [inseparable prefix] =hard, difficult+ ~a
ora~w) hard to carry
lioolEVt'EplOV. ou n (80o- [inseparable prefix] = hard, difficult +
i!vrEpov = intestines,f.vroc; =within) dysentery [Ac 28.8]
8oolEpµ~vror0<;, ov (OOo- [inseparable prefix)= hard, d(fficult+ f.pµriVEUW) hard to explain [He 5.11]
OUO'U;, EW<; f (ouvw) setting (sun),
west [Mk 16.8)
86GIKoAoc;. ov (Olio- [inseparable
prefix) =hard, difficult + KWAUW)
hard, difficult; rcwc; OUoKOAOV
£onv it is very difficult (Mk 10.24]
8ualK6Aw<; (OOo- (inseparable prefix] = hard, difficult + KwMw)
adv. with difficulty (rcwc; 8uoK6Awc; it is very difficult Mk 10.23;
Lk 18.24)
8uaµ~, fjc; f (ouvw) west (always
pl.)
8ualv611T0<;. ov (oOo- [inseparable
prefix] =hard, difficult+ voEw)
hard to understand (2 Pe 3.16]

Oooi<pTJJJEW (000'- [inseparable prefix J = hard, difficult + cpriµf) slander, speak ill of insult (1Cor4.13]

oualcpTJµ\a, ac; f (see OualcpriµEw)
slander, insult [2 Cor 6.8]
o<f> and own aor. subj. 3 sg. of liiliwµ1
owlOEKQ'. (Mo+ OEKa) twelve
owlofi«rroc;, TJ, ov (Ouo + OEKCl)
twelfth [Re 21.20]
owloEKci:lcpuAov. OU n (otio + OEK(l +
cpuw) the twelve tribes [Ac 26.7]
&l>TJ aor. opt. 3 sg. of o(owµ1
OWµa, 'tO<; n (f.vlOWµf"IOI<;, f.rclo!KOlOOµEW, oiKol8oµ£w, oiKol8oµ~,
oiKol86µoc;. ouvlo1Kol80µ£w) roof,
housetop

liwpea. ac; f (owpfoµm) gift
liwpeav (owpfoµm) adv. without
cost, as a free gift; for nothing,
needlessly (Ga 2.21); without
cause or for no reason (Jn 15.25)

owpfoµai (OwpEcX, liWpriµa, Owpov,
Owpolcpoplcx) give; bestow upon
owpYJµa, roe; n (owpfoµm) gift
&i.>pov,ou n (owpfoµm) gift; offering;
ta 8wpa offering box (Lk 21.4)
owpolcpop{a, ac; f ( owpfoµm + cpEpw)
bringing of a gift or collection

E

Ea Ah!; Let alone! (either an exclamation of deep emotion or an
imperative) (Lk 4.34]
E6:v conj. (Ei +av) if; even if, though;
when; sometimes equivalent to
iiv (e.g. Mt 5.19); f.av µ~ unless;
EaVTCEp ~f only

E:clvrcep (d + av + -rcEp [emphatic
particle]) if only
EaU'tOU, fjc;, OU ( aut6c;) reflexive pro.,

not used in nominative himself,
herself. itself. themselves; possessive pro. his, hers, etc.; reciprocal
pro. one another, each other; to

M:w - Eyi<oµp6oµa1
fouwii one's own interest or advantage
Mw (rrpooJEaw) ptc. f.wv, impv. 2 pl.
f.a-t"E; impf. 3 sg. Ela, 3 pl. rlwv; fut.
Mow; aor. rlaoa. allow, permit;
leave, let go (Ac23.32; 27.40);
f.iirE !!we; wuwu perhaps enough,
no more of this (Lk 22.51)
i!PaA.ov aor. of~
£P5oµl~Kovta (£rrra) seventy
£P5oµITJKOvtcbuc; (£ma) seventy
times (£~1ioµ11KovtaK1c; fora seventy-seven times or seventy times
seven) [Mt 18.22]
E~oµoc;, fl, ov (£rrra) seventh
£PEPA.~µriv plpf. pass. of~
"EPEp m Eber [Lk 3.35]
£PM0riv aor. pass. of~
£~paiK6c;. ~. 6v Hebrew (i.e. Aramaic)
'EPpaioc;, ou m Hebrew person
'EPpatc;, tSoc; f Hebrew language (i.e.
Aramaic)
'EPpaian adv. in Hebrew or Aramaic
f.yy{l;w ((yyuc;, (yyutEpov, rrpoole:yyi<w) approach, come or draw near
fyjypacpw (ypacpw) pf. pass. £yy£ypaµµa1. write; record
£ylyuoc;, ou m (f.v + yu11 = security,
bail)
guarantor,
guarantee
[He7.22]
fyyUc; (Eyyi(w) adv. near, close to;
on the verge of
EyyUtEpOV (comp. of fyyUc;) nearer
Ey£Y6VEl plpf. 3 sg. of y{voµa1
fyripw (yp11yop£w, 1i1ajyp11yop£w,
1i1JEydpw, £yEpo1c;, E~JEydpw, fojEydpw, ouvjEydpw) fut. EyEpw;
aor. fiyEtpa; pf. pass. ~yEpµat;
aor. pass. ity£p0riv; fut. pass. EyEp-
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e~ooµa1. trans. raise (the dead) to
life; raise up, bring into being;
wake, rouse (Mt 8.25; Ac 12.7);
cause, stir up (Php 1.17); lift
out (Mt 12.11 ); make (Mt 3.9;
Lk 3.8); intrans. act. (impv. only)
Get up! Come! intrans. pass. get
up, rise (impv. Get up! Come!)
appear (of prophets); rise up in
arms
EyEV~0riv aor. pass. of yivoµai
fyEV6µriv aor. of yivoµa1
EyEpotc;, Ewe; f (f.ydpw) resurrection
[Mt 27.53]
Eyriµa aor. of yaµfo
fyJK60IEtoc;, ou m (111µ1 = send) spy
[Lk 20.20]
fylKa{via, wv n ( Kmv6c;) Jewish Feast
of Dedication, Hanukkah, Feast
of Lights [Jn 10.22]
£y1Kaiv(~w (Kmv6c;) put into force,
inaugurate; open (He 10.20)
£yl1«1K£w ( KaK6w) become discouraged; tire of
f.yJKiliw ( KaAEw) bring charges
against, accuse
fyhwtaJA.Efrrw (J..drrw) aor. fyKcrdA.mov. forsake, abandon, desert;
leave, leave behind; neglect
fyKat£AEinac; and Eyi<at£A.mac; alt.
aor. 2 sg. of fyKataAE{rrw
£yJKatlo1K£w (oiKEW) live (EV) among
[2Pe2.8]
£ylKauxaoµa1 ( Kauxaoµm) boast
[2Th1.4]
f.ylKEVrp(~w (K£vrpov) graft (of
branches)
£ylKA.riµa, roe; n (KaAEw) charge, ac·
cusation (ov El'ipov EyKaAouµEVOV
whom /found accused Ac 23.29)
f.yJKoµpooµa1 put on [1Pe5.5]

fyxom1 - Etaaa
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£y1Kom1. ijc; f (K6m:w) obstacle, hindrance (1Car9.12]
£vlK6mw ( K6m:w) aor. tvEJ<o\jla. prevent, hinder; detain (Ac 24.4)
£ylKpate1a, ac; f ( Kpm·cn6oµat) selfcon trol
£ylKpatrooµa1 (Kpam16oµcn) exercise self-control
£v1Kpanl<;, tc; (Kpata16oµm) self
controlled [Tt 1.8]
£y1Kp(vw ( Kpivw) class or classify
with (2Cor10.12]
£ylKp1'rrcw (Kpurrrw) aar. tvEJ<pu\jla.
place or mix in
£ylxuoc;, ov (Kuw = hold, contain,
Kiiµa) pregnant (Lk 2.5]
fyvWKElV plpf. ofytvwO'KW
fyvwv aor. and fyvwKa pf. of ytvwO'KW

£yvwa011v aor. pass. of ywWO"Kw
"Eyumoc; alt. form of Aiyurrroc;
£vlxp{w (xpiw) rub on (of ointment)
(Re 3.18]

£yw 1 pers. pro.Eµou (µou),Eµo{ (µ01),
Eµt (µe) /, me; pl. rjµac;, rjµG>v,
rjµiv, rjµ«c; we, us ( ~µfrEpoc;)
tHiaq>{~w ( EOacpoc;) fut. £1iacp1w. raze
to the ground, completely destroy
(Lk 19.44)
E'oacpoc;, ouc; n (E:Oacp(~w) ground
[Ac22.7)

EOEOWKElV plpf. of O{liwµ1
toEl]er,v aor. pass. of ofoµai
EOE1~a aor. of OdKWµ1
EOElpa aor. of otpw
to10Q:x0r]v aor. pass. of 0106:0"Kw
to{ooaav impf. 3 pl. of o{owµ1
EO{Oou impf. 3 sg. of l){owµ1
EO{Oouv impf. 3 pl. of oiowµ1
t069riv aor. pass. of oi&.>µ1
E00A1ouaav impf. 3 pl. of OoA16w

£oo~a aor. of OoKtw
topaioc;, a, ov (acplElipwv, E:opaiwµa,
ttvl£opa, E:vlEOpEuw, El'.1lrrapleopov,
Ka91£opa. Ka91£(oµm, rraplEOpEuw, rrpwtolKa0IEOpia, ouvl£1ip1ov)
firm, steadfast
£opaiwµa, roe; n (E:lipafoc;) support,
foundation [1Tm3.15]
£1ipaµov aar. of tpfxw
£1iuv aar. of Mvw
EliWKa aar. of oiowµ1
'E~EK(ac;, ou m Hezekiah
£~11v impf. of ~aw
£0£Aol0p1JO"K{a, ac; f (Ee(Aw = 0£Aw +
0pl]OKEia) self-imposed piety or
religion [Col 2.23]
£0evro aor. midd. 3 pl. of ri011µ1
E01JKa aor. of ri0riµ1
EEl{~w (Eeoc;, ~0oc;, KaKoltj9e1a, ouvltj0E!a) pf. pass. Ei01aµai. accustom [Lk 2.27]
£0vlapXrJc;, Oum (Eevoc; + apxw) governor, official [2 Car 11.32)
£0v1K6c;, ~. 6v (Eevoc;) pagan, heathen, Gentile
£0v1Kwc; (Eevoc;) adv. like a Gentile,
like the rest ofthe world (Ga 2.14)
£0voc;, ouc; n (Eevlapxl]c;. E:9v1K6c;,
E:9v1Kw<;) nation, people; ra £0v1J
non-Jews, Gentiles; pagans, heathens, unbelievers
£0oc;, ouc; n ( E:9f(w) custom, practice
£0ou aar. midd. 2 sg. of n011µ1
£0pf\jla aor. ofrptcpw
rl if; whether; that; if only, surely;
since; rl nc;, rl n who(ever),
what(ever); dru::psince, if it is true
that; Eiye if indeed
Ela impf. 3 sg. and Eiwv impf. 3 pl.
oftclw
Etaaa aor. of Ea:w

£l&l - fipT]VlK&;
dlia and dliov aor. of opaw
Eilifo, ac; f (Elboc;) appearance
(Mt28.3]
rlli€vai inf. of oilia
rlli~ow fut. of ol&x
Eili&; alt. form of Ei15wc;
Ei15oc;, ouc; n (ypalwliric;, Eilifo, EiliwAEi:ov, dliwA6l0urov, dowJ..olMtp11<;. Eiliw,\ol.\atpia, Elliw,\ov,
Katldow,\oc;, ouvldli11ot<;) visible
form, outward appearance; sight,
seeing (2 Cor 5.7); kind, sort
(1Th5.22)
rll5w subj. of ol15a
rll5wA£iov, ou n (dlio<;) idol's temple
(1Cor8.10]
EiliwA.610urov. ou n (Eilioc; + 0uw)
meal offered to idols
rll5wAe>IA.chpT]c;, ou m (dlio<; + ,\atpEuw) idolater
rll5w>.ol.\acpla, ac; f (dbo<; + ,\atpEt\w) idolatry
dliwAov, ou n (dlio<;) idol, image;
false god
EiliWc;, Eiliuia masc. and fem. ptc. of
ollia
d0ioµai pf. pass. of £0l<w
rlxfi adv. in vain, for nothing; without reason; thoughtlessly, without proper consideration
dxom twentv
ElKW (urrlEi~W) aor. d~a. yield, give
in to [Ga 2.5]
EiKWV, 6voc; f (f:mlEiKEla, f:mlElK~<;)
likeness, image; form, appearance; statue
Ei>.aµriv aor. of aipfoµai
Eiku0£i>woEV alt. aor. 3 sg. of fuu0Ep6w
ElAT]mai pf. pass. 3 sg. of Aaµ~w
ElATJcpa pf. of Aaµ~w
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EiAilxpivaa, ac; f ( ~,\10c; + Kpivw) sincerity
EiAilxpw~c;, £c; ( ~,\10c; + Kpivw) pure;
sincere; honest
EThxov impf. of Vi.Kw
Ei'.AKuoa aor. of EAKW
Ei'.AKwµai pf. of EAK6oµai
riµ£ (arrlEl).ll, arrlouoia, £vlE1µ1, E~l
EOTI, f:~louofa, £~1oucna<w. f:~lou
macmK6<;. E:mlouoa, E:mlouoioc;,
KatlE~louolcX~W, OVTW<;, OUota,
rraplElµt, rraplouo(a, !tEptlouo10c;,
ouµlrraplElµt, ouvlElµt) impv. fo0i,
eorw and i\tw, 3 pl. Eo-rwoav;
inf. Etvcn; impf. ~v and ~µriv; fut.
eooµai. be, exist; happen, take
place; live; be located in; remain,
stay; come (Jn 7.28, 29; 19.9); go
(Jn 7.34, 36); ouK fonv it is not
possible ( 1 Cor 11.20; He 9.5); /5
fonv and rout' fonv that means,
that is to say; dµi EK belong to, be
one of
ElVEKEV = EvEKa
d~a aor. of Ei'Kw
Enn£P (d + -rrtp) since, if it is true
that
d1tov aor. of Ai:yw
rlpyao6:µriv aor. of £pya~oµcn
dpyaoµai pf. of £pya~oµai
ElpTJKa pf. of Ai:yw
rlp~KEl plpf. 3 sg. of Ai:yw
Eiprivrow (Eip~v11, dp11v1K6c;, Eiprii
volrrotiw, Eip11voirro16c;) live or be
at peace
Eip~vri. ric; f (Eip11vEuw) peace, har·
many; often used in invocations
and greetings; order (opposite
disorder)
EipT]VlK6c;, ~. 6v (ElP'lVEUW) peaceful;
·
peace-loving
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Eiprivonot£w - Ei<Paivw

eiprivolnot£w (EiprivEuw + nou~w)
make peace (Col 1.20]
Eiprivoinot6c;, ou m (EipYJVEUW + rrot£w) peacemaker (Mt 5.9)
de; (fow, folw0Ev, folwrEpoc;) prep.
with acc. into, to; in, at, on, upon,
by, near; among; against; concerning; as; dc; 'CO with inf. denotes purpose and sometimes
result
de;, µia, ~gen. E:v6c;, µliic;, E:v6c; (tvlD!YJ<;) one; a, an, single; only one;
Eic; nc; = nc; a certain one, someone,
one; oiKolioµEi"rE de; rov Eva encourage one another (1 Th5.11);
Ka0' ~a one by one (1Cor14.31)
Eicrlayw (ayw) aor. ricn1yayov. lead
or bring in or into
EicriCIKouw hear (aKouw) hear (of
prayer); obey
eicrllif)(oµat (8£xoµai) welcome, receive, accept [2 Cor 6.17)
cicrlipaµoiiaa aor. ptc. fem. of ricrtpf){w
efoiEtµt (dµt = go, come) inf. Eicrt£vat; pres. 3 pl. ricriamv; impf. 3 sg.
EiO"JlEt. enter, go in
EicrEVEyxdv aor. inf. of Eicrcp£pw
Eicrl£PXoµat (£pxoµai) fut. ricrEA£00oµat; aor. dcrijAeov; pf. rioEA~Au0a. come or go (in or into), enter;
have part in, share in; fall into
(of temptation); arise (of arguments); Eicr£pxoµat Kai (~£pxoµai
live among
Eicn1yayov aor. of ricrayw
Eicn1vfYKOV aor. of Eicrcp£pw
Eicrlxilioµat (KaAEw) invite in
[Ac 10.23]
dcriolioc;, OU f (o8EUW) coming, visit;
entrance, access; reception, welcome

Eiolnri&lw (rrriMw = leap) rush in
[Ac16.29]
Eicrlnopruoµat (rropEuoµai) go or
come in, enter; EicrrropEuoµat Kai
EKrcopEuoµat Eic; live in or among
fiOTilKElV plpf. OflOTT(µt
Eicrlrpf)(w (rp£xw) aor. ptc. fem.
ricrlipaµoilcra. run in [Ac 12.14]
riolcp£pw (<pEpw) aor. ricnlvEyKov,
inf. EioEVEyKEiv. bring in, carry in,
lead in
Eha (µnl£rr1Etta) adv. then, and then;
moreover, after all or in the case
of (He 12.9)
EnrE (Ei + tE) conj. if. whether; Ei'tE
... EltE whether ... or, if . .. if
EfrEV=Efra
Elxov impf. of fxw
tlw0a (pf. with pres. mng.) be accustomed (to Eiw06c; custom)
tlwv impf. 3 pl. of row
EK (£~ before vowels) prep. with
gen. from, out from, away from;
by, by means of. by reason of.
because;for; on, at; of
£xaoroc;, fJ, ov each, every
El<acrlrorE (EKaornc; + oc; + TE) adv.
always, at any time [2 Pe 1.15]
Exar£onicrac; alt. aor. 2 sg. of xa0UmJµt
E:xar6v (£Karnv<lan~c;. EKarnvwlrrAacriwv, EKarnvrlapxric;) one hundred; Kata EKat6v in hundreds
tKarovrla~c;. £c; (£Ka<6v + froc;) a
hundred years old [Ro 4.19]
El<arovraltlacriwv. ov (£Kat6v) a
hundred-fold
E:xarovrliiPXflc;, ou and E:xar6vrl~oc;,
OU m (EKat6v + apxw) centurion,
officer (of the Roman army)
E:xlPaivw (~aivw = go, walk) aor.
~EP1Jv. leave, go out [He 11.15]
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EKJjXIAAw (~i:XAA.w) fut. ~aAGi; aor.
e(ijW..ov; plpf. fi<~E~M1<£lv; aor.
pass. E(E~A~0TJv; fut. pass. ~ATJ9Jlooµai. force or drive oltl, expel,
exclude, reject; without exercise
of force: send away or out; lead
out; take out; bring out; fK~aAE
£~w8Ev leave (that) out (Re 11.2);
£we; av EK~aA.n Eic; VlKO<; r~v Kpfow
until he causes justice to triumph
(Mt 12.20)
EicJ~ou;, E~ f (~aivw = go, walk)
way out (of temptation); outcome (of life)
fi<~o.A~, fie; f (E:K + ~i:XAA.w) throwing
overboard [Act 27.18]
EicJyovov, ou n (yfvoµcn) grandchild
[1Tm5.4]
Ei<l&xmrvaoµai (fonavaw) give oneself fully [2 Cor 12.15]
Ei<JO£xoµa1 (cSExoµcn) wait for; wait;
expect, look forward to
EKJliTJ.Aoc;, ov (liriA6w) clearly evident
[2Tm3.9J
Ei<lliTJµEW (liijµoc;) be away from
home; leave home
fi<J!Hlioµai (lifliwµ1) fut. fi<liWO'oµa1;
aor. E:(EMµTJv. let out, lease, rent
fi<JlitJTJyfoµa1 (ayw) tell or relate
(fully)
Ei<JS1Kiw (liLKa16w) help (someone)
get justice; avenge, punish (µ~
fournuc; E:KlitKouvrEc; never seeking revenge Ro 12.19)
fi<JlifKTJot<;, EW<; f (li1Kcn6w) rendering of justice; retribution, punishment, revenge
EicJlitKo<;, ou m (li1Kcn6w) one who
punishes
Ei<JlitWKW (litwKw) persecute harshly; force out [ 1Th 2.15]

EKJ!fo-roc;, ov (liiliwµ1) given over,
handed over [Ac 2.23]
Ei<Jlioxr], fie; f (8£xoµcn) expectation,
prospect [He 10.27]
Ei<JSUw (liUvw) strip, take off; midd.
strip or undress oneself
fi<liwooµa1 fut. of fi<liilioµa1
E:KEi (£KEil8Ev, EKEivoc;, EKEicrE, KaJKEivoc;, unEpJiKELva) adv. there, in
that place; there, to that place
fi<Eil8£V (EKEl) adv.from there
OOVTJ<; adv. there [Lk 19.4]
b<Eivoc;,TJ,O (E:KE'i) demon. adj.that;he,
she, it; EKELV!]<; adv. there (Lk 19.4)
rutoE (£KE!) adv. there, at that place
eKEicpa(a aor. of Kpa<w
E:KEpaoa aor. of KEpawuµ1
E:KEplil')oa aor. of KEpfu{vw
Ei<l<TJ•EW (~ririiw) seek or search
(diligently); charge with, require
from (Lk 1l.50f)
Ei<J<~'tl'Jotc;, EW<; f (~!]TEW) senseless
speculation; perhaps argument,
controversy [1Tm1.4]
Ei<J0aµl"foµai (8aµ~foµm) be greatly surprised or alarmed; be distressed
EicJ8aµ~c;, ov ( 0aµ~foµm) completely surprised or alarmed [Ac 3.11]
fi<J0auµU<w (eauµa~w) be completely amazed [Mk 12.17]
EicJ0E-roc;, ov (ri8riµ1) abandoned
(out of doors) [Ac 7.19]
fi<JKatlafpw (Ka0a(pw = clean, cleanse,
Ka8ap(~w) aor. impv. ~
clean out, make clean
fi<JKafoµai (Kaiw) aor. e(EKa60l')v.
be inflamed (of lust) [Ro 1.27]
fi<JK£Vrew (KEVTpov) pierce
Ei<K£xuµat pf. pass. of Eicx£w
fi<JKMw (KAciw) break off
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bciliiw - bcnoprooµa1

bcliliiw (KAEiw) exclude, shut out
bclKAr]oia, ac; f ( KaMw) church, congregation; assembly, gathering
(of religious, political, or unofficial groups)
EKll<Aivw ( KAivw) turn away; turn
aside
EKIKoAuµ~aw ( KOAUµ~aw) swim
away [Ac 27.42]
EKJKoµi~w (Koµf~w) carry out for
burial [Lk 7.12]
EKIK6n-rw (K6mw) aor. pass. ~EK61tTJV; fut. pass. bcKom\ooµai. cut
off or down; remove
bclKp€µaµa1 ( KpEµavvuµ1) impf. ~E
KpEµaµ11v. hang upon (E~EKpE
µm:o auroO aKOUWV they listened
eagerly to him) [Lk 19.48])
bclAaAtw (A.aA.Ew) tell [Ac 23.22]
iKJMµnw (A.aµnw) shine brightly
[Mt 13.43]
iKJ11.av0avoµa1 (.Aav0avoµa1) pf.
EKA£A11aµai. completely forget
[He 12.5]
£J<Aauoa aor. of J<Aa{w
bcJAtyoµa1 (Atyw) aor. 2 sg. i(~w.
choose, select
EKIArinw (.AEin:w) aor. subj. hlinw.
fail, give ow; cease, end; leave,
leave behind (Ac 18.19)
bclAEi<-r6c;, l], 6v (Myw) chosen, elect;
perhaps choice, select (1 Pe 2.6)
hll]01'Jv aor. pass. of l«IAiw
bcl11.oY'1, fjc; f (A.Eyw) selection, choosing; what is selected or chosen
bcJMoµa1 (Mw) give up; faint, give
out
bclµaoow ( µaoow = touch, rub) aor.
~Eµa(a. wipe; dry
bcJµuK"t1'Jp~w ( µuKn]pi~w) make fun
of, ridicule

bclvrow (vEuw) leave (without being
noticed) (Jn 5.13]
EKlvl]cpw (vtjqiw) come to one's senses (1Cor15.34]
bcou01.~. a, ov (£Kwv) willing; Kara
EKouo1ov willingly [Phm 14]
bcouoiwc; (f:Kwv) adv. willingly; deliberately
~Jna>.ai (n:a.Aai6w) adv. for a long
time; long ago
bcJJtE1pa~w ( n:Etpa~w) put to the test,
tempt
EKITttµnw (niµn:w) send out; send off
or away
bclnEp1loowc; (EK + n:Epi) adv. emphatically [Mk 14.31]
bclJtE-rawuµ1 (n:navvuµ1 = stretch,
n:Et:oµm) aor. ~EnE-raoa. hold or
stretch out (Ro 10.21]
bcl7tTJMW (m1Mw =leap) rush out
[Ac 14.14]
bclmmw (n:fmw) aor. i(ruoov, inf.
EKJtEoEiv; pf. EKnEmwKa. fall off
or away; lose, forfeit; drift off
course or run aground (of ships);
fail, become ineffective (Ro 9.6)
bclnMw (n:Mw) aor. ~tn:AEuoa. inf.
bcTtAriioat. sail, set sail
bclnA1'Jp6w (nAJ]p6w) fulfill, make
come true [Ac 13.33]
bcl1tAl]pw01c;. Ewe; f (n:AJ]p6w) completion, end [Ac 21.26]
bcl1tAl]oooµa1 (n:Atjoow) aor.E(E1tAaY1'JV. be amazed or overwhelmed
(by something or someone)
bclnv£w (nviw) aor. £(EnvEUOa. die
Ei<lnoprooµa1 (n:opEuoµm) go or
come out (£Kn:opEuoµm d~ 606v
set out on a journey Mk 10.17);
come from; rise (of the dead);
spread (Lk 4.37)

bmopvrow - bcwv
Ei<lnopvrow (nopvEuw) live immorally (Jd 7]
Ei<lrrrow (1rruw) despise, reject
(Ga4.14]
Ei<lpt~6w (p1~6oµat) uproot
Ei<pi0rrv aor. pass. of Kpivw
Ei<pu~rrv aor. pass. of Kp6Jrrw
b<IOTaatc;, Ewe; f (fon1µ1) amazement;
trance, vision (€y£vno bi' aurov
£Kcrracr1c; he had a vision Ac 10.1 O;
cf. Ac 11.5; 22.17)
iKIOTpecpoµat (crrpE<jJW) pf. E(EOTpaµµai. be perverted or corrupt
(Tt3.11]
Ei<lo<!>~w ( cr<!J~w) aor. inf. bcowoai.
save, keep safe
bcltapcioow (rnpacrcrw) stir up trouble, agitate [Ac 16.20]
EKtE0Eic; aor. ptc. of EKri0Eµai
bcltrivw (rEivw =stretch, reach, EKldvEta, EKITEVEcrTEpov. EKlrEvtjc;,
iKltEvwc;) fut. EKtEVG>; aor. ~frei
va. stretch out, extend (OUK t~E
rEivaTE tac; XElpac; bi' £µ£ you
did not arrest me Lk 22.53); lay
out (of anchors)
iKlnMw (tEAEW) finish, complete
Ei<ltiv£ta. ac; f (tKltEivw) earnestness, sincerity [Ac 26. 7]
bcltEVEOTEpov (lKlrEivw) adv. more
or very earnestly
£KltEVtjc;, Ee; (£KltEivw) constant, unfailing [l Pe 4.8]
~
bcltEVG>c; (EKlrEivw) adv. earnestly;
constantly
Ei<lri0Eµat (tl0Eµat) aor. E(E"re0rrv,
ptc. EKt£0ric;. explain, expound;
abandon or leave out of doors
(Ac7.21)
bclnvcioow (nvacrow =shake) shake
off; shake out
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El<-roc;, rr. ov (£~) sixth
b<t6c; (EK) (1) prep. with gen. outside; out of; except; (2) conj. EKtoc;
Ei µtj except, unless; (3) to EKt6c;
the outside
bcltpmoµm (rpfooµai = turn, rpontj)
fut. b<tpantjooµai; aor. t(Etpcinrrv. wander, go astray, stray after;
avoid (1Tm6.20); perhaps be
completely disabled (He 12.13)
Ei<ltpecpw (tpE<jJW) feed; raise (of
children)
Ei<ltpwµa, toe; n (ntpwcrKw = wound,
hurt, rpauµarf~w) abnormal birth,
miscarriage (1Cor15.8]
bclq>Epw (<jJEpw) fut. ~oiow; aor.
t(tjvEyK«,inf.E(EV£YKE'iv.carry or
bring out; yield, produce (He 6.8);
E~tjVEyKEV autov f~W n;c; Kwµrrc;
he led him out of the village
(Mk 8.23)
Ei<lcproyw (<pEuyw) aor. t(E<ptJYOV,
inf. EK<ptJYEiv. escape; run away
Ei<lcpo~Ew ( <jJO~Ew) frighten, terrify
(2Cor 10.9]
EKlcpo~oc;, ov ( <jJO~Ew) frightened,
terrified
Ei<lcpuw ( <jJUW) put out, sprout (of
leaves)
Ei<lxew and bclx6vvw (xew =pour)
fut. EJCXEW; aor. ~Ex£a. inf. £KxEai;
pf. pass. El<Ki)cuµai; aor. pass.
t(exu0rrv;fut. pass. E1Cxu0tjooµai.
pour out; shed (of blood); pass.
plunge into, abandon oneself to
(Jdll)
Ei<lxwpew (xwp£w) leave, go away
(Lk 21.21]
bcliJi6xw ( lj!uxw) die
EKWV, ouoa, ov (EKOUOlO<;, EKouoiwc;)
of one's own free will

&0ov - 'EA1ouli
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&0ov aor. of Aa-v0c:Ivw
EAaia, ~ f (1£:\mov, E::\mwv, KaAA1lEAmoc;) olive tree; olive
&lov, ou n (E:Aaia) olive oil; oil
EM:1wv, wvoc; m (E:Aaia) olive orchard

'EAaµinic;, ou m an Elamite (Elam
G-3) (Ac 2.9]
Vuloowv, ov (E:Aan6w) comp. of µiKp6c;. lesser, inferior; younger; µ~
1£Aanov Etwv E~~Kovrn not less
than sixty years old (1Tm5.9)

EAati:ovew (EAan6w) be in need,
have too little (2 Cor 8.15]
EAcrtt6w (E:Mcrowv, E:AattovEw, E:Mx1crrnc;) make lower; pass. become less important
EJ\aww (arrldauvw) pf. EAJlAaKa.
drive (of wind):force out (~Aau
VEto {mo mu limµoviou he was
forced out by the demon
Lk 8.29); row
£A.acppia, ac; f (E:Aacpp6c;) vacillation
(µ~n

apa rfi £:\acpp!i;i E:xprioaµriv

was I vacillating?) (2 Cor 1.17]
EJ\a:cpp6c;, a, 6v (E::\acppia) light (in
weight), easy to bear; slight, insignificant
fMx1crroc;. 11. ov (EAan6w) super!. of
µiKp6c;. least, smallest; very little,
insignificant; £Aaxtcrr6n:poc; less
than the least (Eph 3.8)
£Aaxov aor. of A.ayxc:Ivw
'EAEa~ap m Eleazar
fuaw and tJ.dw (av!EAE~µwv, avl-

EArnc;, £Amv6c;, EAEYJµocruv11, EAE~µwv, /£A.me;) be merciful (pass.
be shown mercy, receive mercy):
show kindness (Ro 12.8)
Ekyµ6c;, ou m (E:AEyxw) refutation
of error (2 Tm 3.16]

EA£y~1c;, EWc; f ( E:Af.yxw)
~1v 1)£ foxEv but he

rebuke; EAEywas rebuked

(2 Pe 2.16]

fuyxoc;, ou m (f.Myxw) verification,
certainty (He 11.1]

EJ..fyxw ( O:rrlEAEyµ6c;, litalKatlEAEyxoµm, EAEy~1c;, EAEyxoc;) aor. pass.
~A.Eyx011v. convict or convince
someone of a fault or error; show
something up for what it is; prove
guilty, condemn; rebuke, reprove
EA.u1v6c;, '1. 6v (EAEaw) miserable, to
be pitiful

thlw cf. lliaw
lli11µoo6v11. 11c; f (E:AEaw) giving
money to a needy person; money
given to a needy person, g(ft
lliilµwv, ov gen. ovoc; (EAEaw) merciful, compassionace
fuoc;, ouc; n (E:AEaw) mercy, compassion
£Aro0Epia, ~ f (f.Aw0Ep6w) freedom, liberty
EAE60Epoc;, a:, ov (EAEU0Ep6w) free;
free person (opposite slave); independent; exempt (from taxes)

E:A.Eu0Ep6w (O:rrlEA£u0£poc;, f.l\w0Epia, f.AEu0£poc;) free, set free
EAEUKa:va: aor. of A.Eumivw
D.ro01c;, Ewe; f (1£pxoµai) coming, arrival [Ac 7.52]

EA£Uooµcx1 fut. of EPXoµcx1
llicpc:Ivnvoc;, 11, ov (made) of ivory
[Re 18.12]
EAJlAa:Ka pf. of EA.aUvw
EJ\J1A.u0a pf. of f'PXoµcx1
EJ\0Eiv aor. inf. of E'pxoµa1
'EA1cxKiµ m Eliakim
U1yµa, t'oc; n ( €Aiocrw) package, roll
'EA~Ep m Eliezer [Lk 3.29]
'EA1ouli m Eliud
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'EAicra~er f Elizabeth
'EAicrai4)\, ou m Elisha (Lk 4.27]
Ufocrw (£/,1yµa) roll up
Ux6oµai (EAKoc;) pf. rl'.Axwµai. be
covered with sores (Lk 16.20]
eAxoc;, ouc; n (EAK6oµai) sore, boil
V.xw (£~10. Kw) impf. dAxov; fut.
EA.ICl)crw; aor. £i'.Axucra, subj. 3 sg.
EAKUCJTI. draw, attract; drag (of
coercion); haul in; draw (of
swords)
'EAAm;,a&>c;f Greece(4C-3) [Ac20.2]
"EM11v. 11voc; m a Greek; non-Jew,
Gentile, pagan
'EMr]vix6c;, ~- 6v Greek (language);
£v rfi 'EAAriv1Kfi in Greek [Re 9.11]
'EAA11v{c;, iooc; f Greek or gentile
woman
'EAAIJvicm1c;. ou m a Hellenist (of
one who uses the Greek language and customs)
'EAA11virn adv. in the Greek language, in Greek
tAIAoy£w and EAIAoyaw (E:v + Af.yw)
charge to one's account, keep
record of
'EAµaoaµ m £/madam [Lk 3.28]
EA6µ£VO\ aor. ptc. of aipfoµai
tArri~w (iirrlEArri~w. iArric;, rrpolEArri~w)
fut. Vuruii; aor. fiAmO'a; pf. fi>..mxa.
hope, hope for; hope in; expect
EAirlc;, iooc; f (£AT'Ci~w) hope (rrap'
O,rrffo irr' El\Tl!Ot hoping against
hope Ro 4.18): grounds or basis
of hope; what is hoped for
'EAuµac;, a m Elymas [Ac 13.8]
EAwi (Aramaic word) my God
fµa0ov aor. of µav0avw
tµlaurou, fjc; (iyw + aur6c;) reflexive
pro. myself; possessive pro. my
own (l Cor 10.33)

Eµl~aivw (~aivw = go, walk) aor.
£v£~11v. ptc. fµjMc;, inf. Eµ~fjvai.

get into, embark; go or step in
tµljXWw> (~aAAw) aor. inf. EµIXiAf:iv. throw (in or into) (Lk 12.5]
Eµl~amw (~amw) aor. ptc. ~ac;.
dip (in or into)
€µ1~-rrow (~aivw = go, walk) of
doubtful mng., perhaps take
one's stand on (what one has
seen in a vision) or claim special
powers because of (what one has
seen in a vision) (Col 2.18]
tµl~·~~w (~1~a~w = lift up) put on
board (Ac 27.6]
Eµl~Mrrw (~Mrcw) look straight at;
consider; see
tµl~piµaoµai (~p1µaoµai = snort angrily, be furious) speak harshly
to; criticize harshly; EVE~p1µ~craro
ref> rcvEuµan or iµ~ptµwµEvoc; iv
E:aur<f> be deeply moved (Jn 11.33,
38)

fµEivxa aor. of µivw
lµEw spit out; vomit [Re 3.16]
Eµlµa{voµai (µcdvoµcn) be enraged
or infuriated [Ac 26.11]
'Eµµavou~A m Emmanuel (Mt 1.23]
'Eµµaoiic; f Emmaus (2 B-6) [Lk
24.13]

tµlµtvw (µtvw) aor. £vtµEiva. remain faithful to, obey; live, stay
'Eµµwp m Hamor [Ac7.16]
tµvt10"011v aor. of µiµvncrxoµai
tµOc;, J1, 6v (iyw) possessive adj. my,
mine
Eµlrraiyµovfi, fjc; f (rcai~w) mocking,
ridicule [2 Pe 3.3]
EµlrcaiyµOc;, ou m (rrai~w) public
ridicule; possibly public torture
[He 11.36]
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tµn:af~w

tµln:ai~w (rraf~w) aor. tvtn:a~a; aor.

pass. £ven:aix011v. ridicule, make
fun of; trick, deceive
eµJn:aiKTIJc;, ou m (rraf~w) one who
makes fun (of another), mocker
tµJn:eptJn:arew (rrariw) live (Ev)
among [2 Cor 6.16]
tµJn:itl11µ1 and tµJmww (rrfrrA.11µ1)
aor. tvhl11oa; pf. pass. tµn:tn:A11oµat; aor. pass. tv£M~o011v. fill,
satisfy; enjoy; pf. pas. ptc. have
plenty to eat (Lk 6.25)
tµJn:i(µ)n:p11µ1 (rrfrrp11µt) aor. f:v£n:p11oa. set on fire, burn down
[Mt22.7]
tµJn:imw (rrfrrtw) fut. tµn:eooiiµat;
aor. tven:eoov. fall into or among
tµJn:Mxoµat (rrAEKW) aor. pass. ptc.
tµMaxEic;. be mixed up in or involved in
tµJtloial, fie; f (n:AEKw) elaborate
braiding (of hair) [1Pe3.3]
tµJn:vew (n:viw) breathe (of threats)
[Ac9.l]
tµJn:opruoµat (rropEUoµm) be in business; exploit, make profit of
tµJn:opia, ac; f (rropEuoµm) business
[Mt22.5]
tµln6ptov, ou n (rropEuoµm) market,
market place (Jn 2.16)
EµJn:opoc;, ou m (rropEuoµcn) merchant
Eµln:pool0£V (EV + n:p6c;) ( 1) prep. with
gen. before, in front of; (2) adv.
ahead, forward, in front
tµJTC"t"6w (muw) spit on
tµJcp~c;. ec; ( cpavf~w) visible; revealed
fµlcpav~w (cpavf~w) inform, make
known, report; reveal (pass. appear He 9.24); EV£cpci:v1oav ...

- fv6£tyµa
Kata mu OaUAOU they brought
charges against Paul (Ac 24.1;
see 25.2)
£µlcpo~, ov (cpo~foµm) full of fear,
terrified, afraid
tµlcpuoaw (cpuoci:w = blow, puff)
breathe on (Jn 20.22]
Eµlcpuroc;, ov (q:>uw) implanted,
planted [Jas 1.21]
Ev prep. with dat. in, on, at; near, by,
before; among, within; by, with;
into ( = Eic;); to, for (rarely); Ev n+i
with inf. during, while, as; EV 6v6µan on because (Mk 9.41)
EvlayxaA{~oµat (ayKaAi~oµat = take
in one's arms, ayKaAf1) take into
one's arms; put one's arms round,
hug
tvlcUtov, ou n (ixAi~w) sea creature,
fish [Jas 3.7)
fvlavn prep. with gen. before, in the
presence of; in the judgment of
tvlavriov prep. with gen. in the
judgment of; before; £vavriov
mu A.aou in public (Lk 20.26)
tvlavnl6oµat (Ev + avri) oppose,
contradict, deny
tvlavrioc;, a, ov against, contrary,
opposed; hostile (1Th2.15); 6
rrapEOtT]KW<; E~ £vavtiac; aumu
the one who stood in front of
him (Mk 15.39); 6 E~ Evavriac; the
enemy (Tt 2.8)
f:vlapxoµat (apxw) begin, make a beginning
fvaroc;, f1, ov (£vvfo) ninth
tvy- see fyytvJ&rlc;, Ee; (ofoµat) needy, poor, impoverished [Ac 4.34]
fvl6£tyµa, roe; n (oEiKvuµt) evidence,
proof[2 Th 1.5)
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tvlbt:{KVUµa1 ( liEiKvuµ1) aor. EvE0€1~clfJl']V. show, give indication of;
do (2Tm4.14)
£vlo~u;. Ewe; f (liEiKvuµ1) evidence;
indication, sign
nr!Oeica (ifv + bEKa, bEKatow) eleven
£vlo€Katoc;, 11. ov (ifv + l:i€Ka, liEKar6w)
eleventh
tvlotxaa1 (l:i€xoµai) impers. it is
possible, it is imaginable; perhaps it is right [Lk 13.33]
tvlo11µiw ( l:i~µoc;) be at home, be
present
tvlo106mcw (Mw) dress or clothe in;
midd. dress oneself in
£v!01Koc;, ov ( btKat6w) just, deserved
tvl0o~a(oµa1 ( boKEW) receive glory,
be honored
£vloo~oc;, ov ( lioKEw) glorious, splendid; fine, expensive (of clothes);
honored, respected (of persons)
£vlovµa, toe; n (Mvw) clothing, garment
tvlovvaµ6w (Mvaµai) strengthen,
make strong; pass. become strong
( µaMov E:vEl:iuvaµouro he became
stronger and stronger Ac 9.22)
tv!Mvw (ouvw) sneak in (2 Tm 3.6]
£vlovcru;, Ewe; f (Mvw) wearing, putting on (1Pe3.3]
£vl06w (Mvw) dress, clothe; midd.
put on, wear, be clothed (in or
with)
E:vlOWµl']crtc;, ewe; f (liwµa) foundation;
material (for building) (Re 21.18]
EvE~l']V aor. of tµ~cdvw
tvfyKac; aor. ptc. of cpipw
£vE)'K£iv and E:vfyKa1 aor. inf. of

cpipw
EvE0et~aµ11v

aor. of £voriKVvµat
E:vliopa, ac; f (£/:ipaio<;) ambush, plot

tvlEOprow (£/:ipaio<;) lie in ambush,
lie in wait; plot
£vlEtAfw ( dt..w = roll up) wrap in
(Mk 15.46]
£vlE1µ1 (Eiµi) ptc. f\iwv. be in or inside (ta £v6vra what is inside)
(Lk 11.41]
fveKCI (EvEKEV and ElVEKEV) prep.
with gen. because of, for the sake
of; ifvEKa rourou or ifvEKa rourwv
for this reason; oii EVEKll because
(Lk 4.18); tivo<; EVEKa why?
(Ac 19.32); EVEKll with rou and
inf. in order that (2 Cor 7.12)
£viKpv1Jia aor. of tyxp6mw
£v£µE1va aor. of tµµEvw
£vEVT]!Kovta (E:vvfo) ninety
EvE6c;, 6:, 6v speechless [Ac 9.7]
£vrna{x011v aor. pass. of Eµnal(w
EvETtE.crov aor. of £µmnw
E:vrnt..11cra aor. of Eµmµn!..11µ1
E:vE1tAJ1cr0rJv aor. pass. of tµmµn!..1']µ1
E:vtn:p11cra aor. of £µmµnp11µ1
E:vlepyE1a, ac; f (£pyci~oµa1) (supernatural) working, power or activity
E:vlepyew (£pyci~oµm) generally of
supernatural activity) intrans.
work, be at work, be operative;
be effective (noM ioxuEI lifr1011;
l:itKaiou ivEpyouµEVI] the prayer
of an innocent person is powerful
Jas 5.16); trans. effect, accomplish
tvlepYT}µa, toe; n (E:pyci~oµat) work·
ing, activity
£vlEpyilc;,ic; (E:pyci~oµm) active, effec~
tive
EvEcrtT}K« pf. of rncrtT}µl
EvEcrtwc; and EvEcrtT}KWc; pf. ptc. of
EvlcrtT}f.11
EvETEWi:µ11v aor. of £vtfiloµa1
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hra:pa1tl'jV - EvtOAJl

EvEt¢mlv aor. pass. of Evtp£rcw
£v£roxov aor. of hrroyxavw
£vlrol>.oy£w (Atyw) bless, treat with
kindness
EvEX0dc; aor. pass. ptc. of cp£pw
£vl£xw (£xw) have a grudge against,
be hostile towards; pass. be subject to
£vl0aliE adv. here, to this place; here,
in this place
evl0EV adv. from here, from this
place
tvl0uµ£oµai (8uµ6c; =soul, heart, 8uµ6oµm) think about; think
tvl06µTJatc;, E~ f (0uµ6c; =soul, heart,
8uµ6oµcn) (inmost) thought, idea;
imagination
fvt ( = evEOTIV) there is
tvilaut6', ou m (aur6c;) year (Kar·
ivtaur6v yearly, annually)
tvliO"rTJµi (i'orriµ1) pf. EvEO"rTJKa, ptc.
EvEO"rTJKWc; and EvEcm;>c;; fut.
midd. hratilooµa1. be impending,
be present, pf. have come, arrived
(pf. ptc. present, imminent)
tvliax6w (ioxuw) intrans. regain
strength, grow strong; trans.
strengthen
tvK- see Eyi<tvvEa. (€varoc;) nine
tvlvrow (vEuw) inquire by making
signs [Lk 1.62]
evlvoux, ~ f ( VOEW) attitude, thought;
intention, purpose; insight, knowledge
fvlvoµoc;, ov (v6µoc;) subject to law;
regular, legal (Ac 19.39)
£vlvuxa (vu~) adv. in the night; rrpw\
€vvuxa 71.iav long before dawn
[Mk 1.35]
£vloiK£w (oiK€w) live in

tvlopKil;w (opKf~w) place (someone)
under a solemn charge ('EvopK(~w
uµac; TOV KUplOV I charge you in
the name of the Lord) [1Th5.27]
hrl6tTJc;, TJtoc; f (de;) unity
£vlox>.Ew (oxMw) trouble, annoy;
cause trouble (He 12.15)
evloxoc;. ov (£xw) liable, answerable,
guilty; deserving (of death );guilty
of sin against (1Cor11.27); oooi
cp6~4J eav1hou Sta rravroc; rou ~fiv
€voxo1 ~oav liou,\Eiac; the fear of
death made them slaves for as
long as they lived (He 2.15); €voxoc; EoTat fie; t~V yfrvvav that person will be in danger of going to
hell (Mt 5.22)
tvn- see EµnEvatilooµai fut. midd. of EviO"rTJµi
£vlra>.µa, toe; n (£vlr€Moµcn) commandment, rule
hrlracpia~w (8arrrw) prepare for
burial
E\llracpiaoµ6c;, ou m (8cimw) preparation for burial, burial
hrlrilloµai (r€,\,\oµcn = arise, €vlra,\µa, t'vlrn,\~) fut. tvrE>.ouµai;
aor. EvEtEiAciµTJV, ptc. EvtEtAcIµEvoc;; pf. tvrfra>.µai. command,
order, give orders
hrltE60EV adv. from here; on this side
(t'vrEu8Ev Ka\ t'vrEu8Ev on each
side Jn 19.18); from this very
source (Jas 4.1)
fvltEu~ic;, Ewe; f ( ruyxcivw) prayer,
petition
evlnµoc;, ov (nµciw) valuable, precious; honored, esteemed, distinguished
£vlro,\J1, ijc; f ( r€,\,\oµm = arise,
ivlr€,\,\oµai)
commandment;
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command, order; instruction
(Ac 17.15)
£vJr6moc;. a, ov ( ,6rroc;) local; pl. residents [Ac 21.12]
£vr6c; prep. with gen. within, in the
midst of, among; '[0 (v,6c; what is
inside, contents (of a cup)
£vJrprnw ('porrtj) aor. pass. tvErpcimiv; fut. pass. £vrpam1ooµm. make
ashamed; pass. respect, regard; be
ashamed, be made ashamed
£vJrp£cpoµa1 (,p£cpw) live on or be
nourished on (the words of.faith)
[1 Tm4.6]
£vJrpoµoc;. ov (rp£µw) trembling, full
of.fear
£vlrpom1. fie; f ('porrtj) shame, humiliation
£vlrpucpcl:w ('pucpaw) revel, carouse
[2 Pe 2.13]
£vJroyxcl:vw ( wyxavw) aor. £vtroxov. turn to (God on behalf of),
pray, plead; make an (official)
appeal (Ac 25.24)
£vJroAfoow (wAicrcrw =roll up) wrap
in; fold or roll up
£vJnm6w ('[UIT'[W) engrave, carve
[2 Cor3.7]
£vJu~p{~w (uppi~w) insult, outrage
[He 10.29]
£vu(a aor. ofwoow
£vltnrvul~oµa1 (urrvoc;) dream, have
visions
£vliJmr1ov, ou n (urrvoc;) dream
[Ac2.17]
£vcp- see £µcp£vwv ptc. of £ve1µ1
tvJwmov (wljJ = eyes, face, 6paw)
prep. with gen. before, in the
presence o.f. in front of; in the
judgment o.f.' among; ~µapwv ...

(vwm6v crou I sinned against you
(Lk 15.18, 21)
'Evwc; m Enos [Lk 3.38]
£vJwri~oµa1 (o0c;) pay close attention to [Ac 2.14]
'Evwx m Enoch
£( = f:K before vowels
£(six
£(Jayy£Ali.w (ayy{}J,w) aor. £(~yya
Aa. proclaim, declare, tell
~Jayopcl:~w (ayopa~w) set free; midd.
make the most o.f. make good use
of
£(layw (ayw) aor. t(~yayov. lead or
bring out
~Ja1pfo (aipfoµa1) aor. ~ruov,
impv. l(ili; aor. midd. £(etAcl:µTtv,
inf. ~illo0at. pull out; midd. rescue, deliver, save; perhaps rescue
or select, choose (Ac 26.17)
~Ja{pw (ai'pw) aor. impv. 2 pl. ~apa•
t'£. remove.force out [1Cor5.13]
£(Ja1rfoµa1 (aidw) aor. £(nt'l'loaµTtv. ask permission; demand
[Lk 22.31]
£~Ja\cpvTtc; (aqivw)

adv. suddenly, unexpectedly
£(JaxoAou0£w (aKoAou0£w) follow,
obey; depend on (2 Pe 1.16)
£~ax60101, at, a(€~) six hundred
£~Ja:Aricpw (aAElqJW) wipe away or
out, remove; cancel, destroy
£(Jilloµat (ii>..Aoµai) jump up
[Ac3.8]
£(Javalora01c;, ewe; f (foniµt) resurrection [Php 3.11]
·
£~Javalr£Uw (avaJd>..>..w) aor. ~av
ErEtAa. sprout, spring up
£(1avl\Ot'l'lµt (foniµ1) aor. £(av£0t'lloa, subj. 3 sg. £~ava~on. trans.
have or raise up (of children)

~anaraw
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- t(ily£1pa

E~avaor~on om~pµa rtf> alit:i\cptf>
aurnu he should raise up chil-

t(IEA.Kw (EAKw) lure or drag away

dren for his brother (Mk 12.19;
Lk 20.28); intrans. stand up
E(lalnaraw (alnarci:w) deceive, cheat,
lead astray
£(1cirn.va adv. (iicpvw) suddenly

E:(tµa(a aor. of EKµaoow
E(EV£YKEiv aor. inf. of EKCj)EpW
t(foeoov aor. of EKnimw
t(Enlraoa aor. of b<JtEt"civvuµ1
t(E1tMyriv aor. of bcnA.iloooµai
t(fo>.rooa aor. of b<illw
t(fovruoa aor. of bcnvEw
t(IEpaµa, ro<; n (E~lt:pci:w = vomit)
vomit [2 Pe 2.22]
E(Jepavvciw (Epauvci:w) make a careful
search, try to find out [1Pe1.10]
t(IEPXoµa1 (Epxoµat) fut. t(EA£600µa1; aor. E(fjAeov; pf. t(EA.ilA.u0a.
come or go out or forth; get out,

[Mk9.8]

f(lalnopfoµcn (n6po«; =a way through,
nopt:uoµat) doubt, despair
£(1anoJarillw (orii\i\oµat) fut. £(anoarEAG>; aor. t(anlaraAa:; aor.
pass. t(aTtEO"t"clAriv. send oft or
away; send out or forth
t(aparE aor. impv. 2 pl. of t(aipw
t(Japri~w ( apri~w = get ready, iipn)
complete, finish (of time); equip
t(laarpamw (aarpci:nrw) flash like
lightning [Lk 9.29]
£(lauri\<; (aur6«;) adv. at once, immediately; at that moment
£(E~aAov

aor. of bci)cXMw
E(E~riv aor. of ~aivw
£(E~A.J10rjv aor. pass. of~
£(Jt:ydpw ( Eydpw) fut. ~£YEpw; aor.
t(J1yE1pa. raise; bring into power
(Ro9.17)
£(£1i6µriv aor. of bcoiooµa1
E(EiAov aor. of £(a1pEw
f(le1µ1 (dµ1 = come, go) inf. t(ifva1,
ptc. E:(1wv; impf. 3 pl. E(neoav. go
away, depart, leave; head for, get
to (Ac 27.43)
£(E1«1u0riv aor. of El<Kafoµa1
£(EK01UJV aor. pass. of El<K6mw
E:(EKpt:µaµriv impf. of EKKpfµaµa1
f(ili aor. impv. of f(a1pEw
E:(EAE(w aor. 2 sg. of EKA.Eyoµcn
E:(EA£o0a1 aor. midd. inf. of E:(aipEw
£(EAE6ooµa1 fut. of E:(Epxoµa1
E(EA.J1A.u6a pf. of E(Epxoµa1

[Jas 1.14]

escape, get away; originate

(E~E

i\rii\u06rn«; EK r~«; oacpuo«; 'A~paaµ
they are descendents of Abraham He 7.5); be gone, disappear

(Ac 16.19); EK mu KOaµou E~Ei\8Eiv die (1Cor5.10)
E(EaraKEva1 pf. inf. of t(iorriµ1
E(Eorriv and E:(fonioa aor. of E(iorriµ1
E'(IEO"t"l (Eiµf) ptc. E:(6v. impers. it is
proper, permitted or lawful; it is
possible

E(forpaµµai pf. of bcarpEcpoµa1
£(1Era~w (E:ra~w =

examine, test)
look for; make a careful search;
ask

£~nE0rjv aor. of E:Kri0cµai
£(Erpamiv aor. of E:Krprnoµa1
E:(Ecpuyov aor. of EKcproyw
E~fxEa aor. of fKxEW
E(q60rjv aor. pass. of fKxEW
E(Ewoai aor. inf. of E(w0Ew
E:~ilyayov aor. of E(ciyw
~ilyyEiAa aor. of t(ayyEA.Aw
E(ilvapa aor. of E(cydpw
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E(i11yfoµai (ayw) tell, relate, explain,
report; make known, reveal
(Jn 1.18)
~nroav impf. 3 pl. of ~aµ1
£(11\Kovta (£~) sixty
~fjAeov aor. of E(Epx:oµa1
E(l\vE)'Ka aor. of bccp€pw
E(l\paµµa1 pf. pass. of (ripaivw
~l\pava aor. of (11paivw
E(l'Jpav0rJv aor. pass. of (11pa(vw
E(fjc; (from £~w = fut. of £xw) adv.
on the next day; f.v r<;> f.(fj<; soon
afterward (Lk 7.11)
~nTI'Joclµ11v aor. of E(atrfoµa1
E(i11xfoµai (~x£w) ring out, sound
forth [l Th 1.8]
~iEvai inf. of £(aµ1
£(1c;, £W1; f (from £~w =fut. of £xw)
use, practice [He 5.14]
E(iiOTI']µt and ~iaravw (for11µ1) aor.
l(EOTI'JV and l(EOTI'Jcra; pf. inf.
~£arama1; impf. midd. E(1araµ11v. intrans. be amazed or surprised; be out of one's mind;
trans. amaze, surprise
E(i1ax6w (icrxuw) be fully able
[Eph 3.18]
£(1wv ptc. of £(aµ1
£(jo6oc;, OU f ( obO<;) departure, death;
the Exodus (from Egypt)
t(ofow fut. of bccp€pw
E(ioA£0p£1'w (6lto0p£uw) completely
destroy, put to death [Ac 3.23]
E(ioµolltoy€w ( 0µ010<; + Myw) agree,
consent; midd. confess, admit; acknowledge; praise; thank
£(6v ptc. of £(£art
~lopK~w ( 6pKi~w) put (someone) under oath, adjure (E~opKi~w a£ Kara
rou 8rnu I place you under oath in
the name of God) [Mt 26.63]

~lopKtarl\c;.

OU m (opKi~w) exorcist
(one who drives out evil spirits
with magic formulas) [Ac 19.13]
~lopooaw (6puoow) dig out, open;
gouge out
£(jouj5£VEW (ou + El<;) treat with
contempt, despise, scorn; reject
[Mk 9.12]
~jouj0£VEW

( ou + Ei<;) despise, treat
with contempt; look down on,
count as nothing; reject
~iouoia, ac; f (Eiµi) authority, right,
liberty; ability, capability; supernatural power; ruling power,
government, official; jurisdiction
(Lk 23.7); disposal (Ac 5.4);
f.~ouoiav EXEIV Eid rfj<; K£<paAfj<;
have a covering on her head
(either as a symbol of authority
or of her husband's authority
1 Cor 11.10)
~iouoia(w (Eiµi) have power over,
be master of; pass. become a
slave (1Cor6.12)
~iouoiaartK6c;, ?\, 6v (Eiµf) authoritative
t(Joxl\, fjc; f (E'xw) prominence; Kar'
E:~ox~v prominent [Ac 25.23]
£(1VJTVi(w cunvi~w = put to sleep,
ilnvo<;) awake, wake up (Jn 11.11]
~IVJTVoc;, av (unvo<;) awake [Ac 16.27]
~w (1) adv. out, outside; away; (2)
prep. with gen. out of, outside; (3)
6 £~w outsider, unbeliever; outer,
physical (2 Cor 4.16); Ei<; ra<; £(w
n6AEI<; to foreign cities (Ac 26.11)
f(w fut. of £xw
~jw0£V (EK+ w8£w =push) (1) adv.
from outside, outside; (2) prep.
with gen. from outside, outside;
(3) r6 £~w8Ev the outside; 6 £~w8EV
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~w0£w

outsider, unbeliever (1Tm3.7):
outward, external (1Pe3.3)
~lw0£w (EK + w8£w = push) aor.
t~waa, inf. £~waa1 and ~foaa1.
force out; run aground, beach (of
ships)
E~lw't'Epoc;, a, ov outer, outmost
fo1Ka (EiKwv) be like (pf. with pres.
mng. from dKw = be like)
£6paKa pf. of opaw
fop•a~w (£op•~) celebrate a festival
[1Cor5.8]
fopn1, ijc; f ( £opni~w) festival, feast
(KaTa bE fopT~v at each festival
Mk 15.6)
rnlayyU.fa, ac; f ( &.yyOJ. w) promise,
what is promised; assurance
rnlayyD.Aoµa1 (ayyOJ.. w) aor. fmiyyEWiµ11v; pf. ~yyU.µat. promise; profess, claim
rnlcXyyEAµa, we; n (ayy£AJ...w) promise; what is promised
E:nliiyw (ayw) aor. inf. rnayayEiv, ptc.
bta~ac;. bring upon
rnlaywv~oµai ( aywvf~oµcn) struggle
for, defend (with dat.) [Jd 3]
En:a0ov aor. of naaxw
rnla0po{~oµat ( a0pof~w) increase,
crowd around [Lk 11.29]
'Ena{vE't'oc;, ou m Epaenetus (Ro 16.5]
E:nlcnv£w (aiv£w) aor. bqlvroa. commend, praise
£nla1voc;, ou m (aiv£w) praise, commendation, approval; something
worthy of praise (Php 4.8)
E:nlafpw (alpw) aor. Enijpa, inf.
rnapat, ptc. rnapac;; aor. pass.
~p01'1v. raise, lift up; hoist (of
sails); pass. rise up in opposition
(2 Cor 10.5); put on airs, act
haughtily (2 Cor 11.20)

- btaparoc;
rnla1ax6voµai (aicrxuvoµa1) be
ashamed
btlan£w (ai't'Ew) beg
EniaKoAou0€w (crKoAou8£w) follow
(l.ita rwv ErtaKOAou8ouvTWV Or]µEfwv by the accompanying or
authenticating signs Mk 16.20);
appear or come later; devote oneself to
E1tlaKouw (crKouw) listen to, give attention to [2 Cor 6.2]
EnlaKpocioµat (aKpoaoµat = listen,
hear, crKpOaT~<;)
listen
to
[Ac 16.25]
E:nlav conj. (av) when, as soon as
fTI:lavayKEc; ( crvayKa~W) adv. necessarily; nA~v rouTwv rwv foavayKE<; then these necessary things
[Ac 15.28]
btlavliiyw (ayw) aor. inf. rnavayayEiv. return; put out (to sea)
E1tlavalµ1µvJ1aKw (µ1µvn0Koµai) remind (again) (Ro 15.15]
btlavalna6oµai (nauw) fut. pass.
E1tavanaJ1aoµa1. rest upon; rely
on; find rest, comfort or support
rnlavl€pxoµa1 (£pxoµai) aor. inf.
E1tavU.0Eiv. return
£nlavlfat"aµa1 (i'oTrtµ1) turn against,
rebel against
£rclavl6p0wmc;, £we; f (6p86c;) correcting
faults; improvement [2 Tm 3.16]
E1tlavw (ava) (1) prep. with gen. on,
upon; over, above; more than; (2)
adv. over (Lk 11.44); more than
(1Cor15.6)
£na~ac; aor. ptc. of bciiyw
E:ncipat aor. inf. of £na{pw
E1tapac; aor. ptc. of f7ta{pw
bclapawc;, ov (apa) under God's
curse [Jn 7.49]
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bclapKtw (ci:pKEW) assist, help; support
bclapxcia:. ac; f (apxw) province
rniauAtc;. EWc; f (auAi~oµai) house,
home (Ac 1.20]
bcla1'ptov (aupiov) adv. tomorrow
'Exacppac;, a m Epaphras
bclacpp{~w (ci:cpp{~w) foam up, cast
up like foam [Jd 13]
'Exacpp68rroc;, ou m Epaphroditus
£7t£~aAov aor. of bct~illw
E~'lV aor. of bct~{vw
£xleydpw (E:yEipw) aor. E:m]yEtpa.
stir up (something or someone
against someone)
bcfyvwxa pf. of bctyivwCJKw
Ex£yvwv aor. of bctyivwCJKW
bceyvwa0r(v aor. pass. of bctyivwCJKw
bcESlliou impf. 3 sg. of bct8i8wµt
rub6011v aor. pass. of bct8{8wµt
mSwxa aor. of bct8{8wµt
bcE0€µ11v aor. midd. of bctri011µi
Ex£011Ka aor. of bctri011µi
E:rcEi conj. (E:rri) since, because, as;
otherwise, for otherwise; when
btal8~ conj. (fol + o~) since, because, for; when, after
btalo~ITr£p conj. (irci + 8~ + -n£p)
inasmuch as, since [Lk 1.1]
bcd8ov aor. of E:cpopaw
rnJElµt (Elµi = come, go) fem. ptc.
bctouoa. come after, be next (Tft
E:moucrn on the next day)
rutoa aor. of Tt£{0w
bclEtolaywvil. iic; f (ayw) bringing in,
introduction (He 7.19]
bclEwltpxoµai (£pxoµai) fut. btaoEAEUo-oµm. come upon suddenly
and forcibly [Lk 21.35]
£n1Elra (drn) adv. then, afterwards;
next

EniKEWx aor. of bcti<tAAw
rnlEKElVa prep. with gen. (EKEi:) beyond [Ac7.43]
£nEKEICA~µ11v plpf. pass. of bctKl1AEw
frr£KA~011v aor. pass. of bctKiliw
E1tlE1Clr£ivoµat ( rdvw = stretch,
reach) stretch toward, reach for
[Php 3.13]
ruAa~6µ11v

aor. of E:ffiAa~avoµai
bcEA!X06µ11v aor. of £1tlAav0avoµai
Ex£A0ot aor. opt. 3 sg. of £n£pxoµm
tnlevlliooµai ( 8uvw) put on; be fully
clothed
E1tlevl86nic;. ou m ( Mvw) outer garment, coat [Jn 21.7]
Err£vEyK£iv aor. inf. of bctcptpw
Err£nol0Etv plpf. of n£i0w
mltpxoµm (£pxoµat) fut. btEAEUooµm;
aor. Em;Aeov. ptc. £nEA0Wv, opt.
3 sg. btEAecn. come, arrive; come
upon; come about (Ac 13.40); attack (Lk 11.22)
mlEpW't'cIW (£pwniw) ask; ask for
(Mt 16.1)
tnlEPW't"lµa, roe; n (E:pwraw) promise, answer; appeal; ouvEtO~oEwc;
ci:ya0fjc; ircEpwniµa Eic; 0E6v perhaps promise or appeal made
to God from a good conscience
[1Pe3.21]

ErcEOa aor. Of mmw
bctorE!Aa aor. of rntortAAw
ETtfO't"lV aor. of E:cp{O't"lµt
ETr£0't'pa1t11v aor. pass. of bctorptcpw
Enrn0Eoav impf. 3 pl. of bctri911µt
rurpa1t11v aor. pass. of E:mrpmw
bchuxov aor. of bctroyxavw
rncpav11v aor. pass. of bctcpaivw
mltxw (i!xw) aor. rucrxov. intrans.
notice, give close attention to,
keep close watch on; stay (brixw
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xp6vov stay a while Ac 19.22);
trans. hold firmly to (Php 2.16)
£miyye1Mµ11v aor. of £nayy£AAoµa1
£m]yy£Aµa1 pf. of rnayy£Uoµa1
£m]yE1pa aor. of £neycipw
fnfii\0ov aor. of £1tfpxoµa1
bqlvroa aor. of rna1v£w
lmi~a aor. of m]yvuµ1
tm;pa aor. of rna(pw
rnl11peci:~w mistreat, insult, threaten
Em]p0'1v aor. pass. of rna{pw
£nf prep. with: (1) gen. on, upon;
over; at, by; before, in the presence
of; when, under, at the time o.f."
in the passage about (Mk 12.26;
Lk 20.37); E:rri or f:rr( owµarn~
on the evidence of (Mt 18.16;
2Cor13.1; 1 Tm5.19); (2) dat.
on, at, in; with, by, near; over;
because of, on the basis of;· to,
for; against; in addition to; about,
concerning; of, from (rarely); after (Lk 1.59); (3) acc. on, upon;
in; against; over; to, for; around,
about, concerning; towards;
among (rarely); E:rri TO aur6 together; E:cp' ooov xp6vov while, as
long as; E:rci rnurn for this purpose
(Lk4.43)
E:ml~a{vw (~aivw = go, walk) aor.
rn£~11v, ptc. tm~c;; pf. rn1~£~11Ka.
go on board, embark; arrive,
come to; mount (a donkey)
E:ml~illw (~aA.i\w) fut. bnjkti\W;
aor. W~ai\ov. trans. lay (hands)
on; throw or place on or upon;
sew on (of cloth); intrans. beat
against (of waves); fall to (by
inheritance); f:m~aAwv EKAatEv
perhaps he broke down and
cried (Mk 14.72)

tml~apEw (~apiw) be a financial
burden; Iva µ~ f:m~apw in order

not to be wo hard on you or in order not to exaggerate (2 Cor 2.5)
£m~ci:c; aor. ptc. of tm~a{vw
fn$£~11Ka pf. of tm~a{vw
£ml~1~~w (~t~a~w = lift up) set or
place upon
£ml~i\Enw (~Airrw) look upon with
care; show more respect to, pay
more attention to (Jas 2.3)
rnl~i\11µa, TO<; n (~iiMw) piece, patch
tml~oui\~. fie; f (~ouAoµm) plot
tmlyaµ~pruw (yaµ~pEuw = marry,
yaµiw) marry (according to levirate law) [Mt 22.24]
rnflye1oc;,ov (yfj) earthly, ofthe earth
Emly{voµai (yfvoµm) aor. ptc. fnlyEVOµEVO<;. spring up, come on
[Ac28.13]
tmlyivwai<w (y1vw0Kw) fut. tmyvwooµa1; aor. tnEyvwv, subj. tmyvw,
ptc. tmyvouc;; pf. rn£yvwKa; aor.
pass. rneyvwo0'1v. know, perceive, understand; recognize, acknowledge; find out, learn; know
well
brilyvwou;. EW<; f (ytVWOKW) knowledge, recognition, consciousness
(ouK E:boKiµacrav rov 8£ov £xnv E:v
E:myvwcrEt they did not see fit to
acknowledge God Ro 1.28)
tmlypacp~. fie; f (ypiicpw) inscription
(on a coin); superscription (on
the cross)
tmlypci:cpw (ypucpw) write on or in;
place over (of an inscription),
inscribe
lmlie aor. impv. of £cpopci:w
£mlliciKVuµ1 (li£iKvu1.n) aor. impv.
2 pl. £mlici~aT£. show, point out
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bnlo£xoµa1 (li£xoµcn) receive, welcome; pay auention lo, acknowledge (3 Jn 9)
bnlorn1£w (li~µo~) visit; live in a place
£ml81alraaaoµa1 (raoow) add {O (of
a will) [Ga3.15]
tmloiliwµ1 (liiliwµ1) impf. 3 sg. £ru::liioou: fut. bnowaw; aor. ruOwJ«X,
ptc. tmliouc;. subj. 3 sg. tmlicj>; aor.
pass. £ru::M0r]v. give, hand; deliver (of letters);give way (to wind)
or give up (Ac27.15)
bnl81lop06w (op06~) finish setting in
order or set in order [Tt 1.5]
bnlo6w (Mvw) set (of the sun)
[Eph4.26]
EinldK£1a, ac; f ( EiKwv) kindness.forbearance, graciousness
tmlaialc;. £c; (EiKwv) gentle, forbearing, considerate; TO EITLEIKE~ uµwv,
how gentle you are (Php 4.5)
£ml(11r£w (~l'JTEW) seek, desire. want;
search for, look for
tml0avcinoc;, ov (0vt1oKw) sentenced
to death [I Cor 4.9]
£m0dva1 aor. inf. of £mri0r]µ1
£m0Eic; aor. ptc. of £mri011µ1
rn0£c; aor. impv. of bnri0r]µ1
rnl0£CJ1<;, EU><; f (11011µ1) laying on
(of hands)
E:m0~aw fut. of bnri0T]µt
tml0uµEw (0uµ6oµcn) long for, desire; covet; lust.for (Mt 5.28)
£ml0uµ11~c;. ou m (0uµ6oµm) one
who desires (1Cor10.6]
E:ml0uµia. ac; f (0uµ6oµm) desire,
longing; lust, passion; covetousnes.1·
E:m0w aor. subj. of E:mri011µ1
bnlKa0li(w (Ka0li~w) sit, sit on
[Mt 21.7]

bnlKillw ( KaAEw) pf. pass. bnKtKAJ]µa1; plpf. pass. En£KEKA~µT]v;
aor. pass. tn:El<A~0r]v. call, name,
surname; midd. call upon; make
an appeal to (Caesar)
E:mlKa:Auµµa, roe; n (KaMnrw) covering, pretext [1Pe2.16]
bnlKaAUmw ( KaMmw) cover= forgive (of sin) [Ro4.7]
E:mlKatlaparoc;. ov (apa) under a
curse
rnlK£1µa1 (KE°iµat) lie on Or upon;
crowd, press hard; be urgent, insist; be in force, be imposed (of
regulations)
E:mlKiAAw (KEAAw =run ashore; urge
on, command, KEAEuw) aor. f:ni.KEWx. run aground [Ac 27.41]
'Em!Koupaoc;. ou m Epicurean
[Ac 17.18]
tmlKOupia. ac; f ( Koupa = cuuing of
the hair, KEipw) help [Ac 26.22]
bnKpav011v aor. pass. of mKpaivw
tmlKpivw (Kpivw) decide, determine
[Lk 23.24]
bnlAaµ~avoµa1 (Aaµpavw) aor. bt£.A.a~6µJJv. take, take hold of; seize,
catch; arresl (Ac 21.33): help, be
concerned about or assume the
nature of (He 2.16)
bnl.A.avecivoµat (Aav0avw) aor. bt£Aa06µT]v. inf. bn.A.a0fo0at; pf. tmMA.,aµm.forget, neglect, overlook
£ml>.£yw (Atyw) call, name; midd.
choose, select
bnlAEinw (.A.Einw) run short (£mAEil/!El µE yap 811wouµEvov axp6voc;
there isn't enough time for me to
tell) (He 11.32]
bnlAE:ixw (.A.Eixw = lick) lick (Lk
16.21]
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bnlATJ<JµOV~. ii~ f

(Aav06:vw) forgetfulness [Jas 1.25]
miA.outo~. ov (AEirrw) remaining
[1Pe4.2]
£mlA.ucn~. EW~ f (Mw) interpretation,
explanation [2 Pe 1.20]
£m1Mw (Mw) explain; settle (of a
dispute)
tmlµaprop£w (µaprup£w) testify, declare [1Pe5.12]
£mlµEA.aa, a~ f (µEAEl) care, attention [Ac27.3]
tmiµilioµa1 (µEAEI) take care of,
look after, care for
bnlµt}.Wc; (µ£>.E1) adv. carefully,
thoroughly (Lk 15.8]
bnlµivw (µ£vw) aor. Eniµ£iva, inf.
bnµ£iva1. remain, stay; continue,
keep on, persist in
tmlvww (vEuw) consent [Ac 18.20]
£mlvo1a, a~ f ( vo£w) intent, purpose
(Ac8.22]
EmOV aor. of mVW
EmiopKEW (OpKl~W) break an oath,
swear falsely [Mt 5.33]
EmlopKO~, OU m ( OpKi~w) perjurer
(1Tm1.10]
£mlouoa, TJ~ f (Eiµi) the next day
tmioucno~, ov (Eiµi) of doubtful
mng. for today; for the coming
day; necessary for existence
£mlmnrw (rrim:w) aor. Emfn:£oov; pf.
EmnEITTWKa. fall or come upon;
press close on; embrace (6 rranip
aurnu ... ErrErrEOEV ETtL !OV rpaxTJAOV aurnu his father embraced
him Lk 15.20; see Ac 20.37)
f:n1iitA~oow (rrAtjoow) reprimand,
rebuke [1Tm5.1]
fnilno0£w (no9£w = desire, yearn
for, f:mlrr681101c;, f:mlrr69T]rnc;, f:ml-

rro9ia) long for, desire; perhaps
yearn over (Jas 4.5)
bnln60T)~. ~ f ( f:mirro9£w) longing
tmln69rirn~. ov (f:mlrro9£w) longed
for, desired [Php 4.1]
tmlno0ia, a~ f (f:mlrro9£w) longing,
desire [Ro 15.23]
tmlnopruoµa1 (rropt:uoµm) go or
come to [Lk 8.4]
tmlpanrw (parnw = stitch, sew,
pacpic;) sew on [Mk 2.21]
tmlp{m:w (pfrrrw) throw on
tmloEiw ( oEfw) aor. ptc. nom. masc.
pl. EJt£10Eioavr£~. urge on, stir up,
incite
brflOTJµO~, OV (oT]µEiov) well known,
outstanding; notorious (of a prisoner Mt 27 .16)
£mlcnnaµ6~. ou m (oirnc;) food,
something to eat [Lk 9.12]
tml0Kim:oµa1 (oKErrroµm = look
carefully at, look after, oKorr£w)
visit, care for, be concerned about;
pick out, look for (Ac 6.3); perhaps rise upon (Lk 1.78)
tm!OKE1Ja~oµa1 (oKEUa~w =prepare,
oKEuoc;) get ready [Ac 21.15]
£m!OKT)V6w (oKl]VOW = live [in a
tent}, OKT]vtj) rest upon, live in
[2Cor 12.9]
tmiOK1a~w (oKta~w = shade, overshadow, oKtci) overshadow; fall
upon (of a shadow)
tmlOKonruw alt. form of EmOKOJtEW
bnlOKOnEW (OKOltEW) see to it, take
care; oversee, see after
tmiOKo~. ii~ f (oKorrtj = look-out
place, oKorr£w) visitation (of
God's presence among people);
visitation; work of an overseer;
supervision
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£n{jaKonoc;. ov m ( oKon(w) overseer,
guardian, supervisor
E1nicm:aoµai (omioµcn) pull over the
.foreskin (to conceal circumcision) (1 Cor7.18]
£mjcm:£lpw (orrEipw) sow in addition
or afterward (Mt 13.25]
E1tlfotaµcn (i'or11µ1) know, understand
£m<Trac; aor. ptc. of £cpfon1µ1
foj{<Ttaou;, £We; f (i'oniµ1) pressure,
burden; stirring up, auack (of a
crowd Ac 24.12)
£nli<Tra'O]c;. ov m (i'or11µ1) Master (of
Christ)
Eitil<Trillw (ori.A..A.oµcn) aor. Erri<TtEtAa, inf. Em<TtaAai. write, instruct by letter
Ematfj aor. subj. 3 sg. of £cpiOTI]µi
£mOTIJ0t aor. impv. of £cp{OTIJµi
Eitliatilµwv. ov gen. ovoc; (i'or11µ1)
understanding (Jas 3.13]
£mlOUJp{~w ( or11p(~w) strengthen
£ml<TroA~. fie; f ( od.A..A.oµcn) letter
£ml<Troµ{~w (oroµ6w = stop the
mouth, or6µa) silence (someone)
[Tt 1.11]
E1nj<Trp£cpw (orp(cpw) aor. pass. Elt£<Ttpacpriv, ptc. Em<Trpacpdc;. intrans. (including midd. and aor.
pass.) turn back, return; turn to;
turn around; trans. turn, turn
back
rnil<Trpocp~. fie; f (orp(cpw) conversion [Ac 15.3]
£mlavvlayw (ayw) aor. inf. £mavvayay£i.v and £mavva~ai. gather,
gather together
£mlavvlayw~. fie; f ( ayw) assembling, gathering; meeting (of worship)

£mlavvi•PfxW (rpixw) gather rapidly, close in (Mk 9.25]
E1nlocpaA.~c;. £c; ( ocpa.A.Aw = cause to
.fall) dangerous. risky [Ac 27. 9]
rnliax\Sw (icrxuw) insist, be urgent
(Lk 23.5]
£mlowpE6w (owpEuw) accumulate,
collect (2 Tm 4.3]
E1nlt~, fie; f ( raoow) command, order; authority (Tt 2.15)
Emit"aoow ( raoow) command, order,
give orders
£mltEMw ( tEAEW) complete, accomplish; finish, end; per.form (of
duty); place upon (of suffering);
erect (of a tent)
£ml~liaoc;, a, ov (£rr1r111iE16oµa1 =
make fit, capable) necessary, suitable [Jas 2.16]
£mln0T)µi (rl0riµ1) 3 pl. £mn0fuotv,
impv. £mn0a; impf. 3 pl.
oav; fut. £m~ow; aor. tn£0ri1<a,
impv. Enf0£c;, subj. £mew, inf. £m0rlvm, ptc. £m0Efc;; fut. midd. £m0t\ooµm; aor. midd. En£0£µriv. lay or
put on; place, pill; add (Re 22.18a);
EITE0'1KEV ovoµa . . . nfrpov he
surnamed (him) Peter (Mk 3.16);
imrl0riµ1 rrA11ya<; bear (Lk 10.30;
Ac 16.23); midd.give, put on board
(Ac28.10);auack (Ac 18.10)
£mlnµaw ( nµaw) command, order,
give a command; rebuke; scold,
warn; fomµaw aimi) perhaps
show him his fault (Lk 17.3)
£mlnµia, ac; f (rq.1aw) punishment
[2 Cor2.6]
£ml•prnw ( rpirrw) aor. pass. rnapa!trJV. let, allow, permit
Enil•pom1. fj<; f ( rpirrw) commission,
permission [Ac 26.12]

rnrn&-

brfrpon~ - tpya~oµa1
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brilTponoc;, ou m (rpfow) steward,
manager; guardian (Ga 4.2)
tmlroyxavw (rnyxavw) aor. brfroxov, inf. tmroxEiv. obtain, receive,
attain
tmjcpa{vw (cpaivw) aor. inf. Emcpiivai;
aor. pass. rucpcivJiv. appear, give
light; pass. appear, be revealed
tmicpcivEta, ac; f ( cpaivw) appearing,
appearance, coming (of Jesus)
tmlcpavt1c;, £c; ( cpaivw) glorious, wonderful [Ac 2.20]
tmlcpaU(Jl(W (cpaivw) fut. Emcpa6ow.
shine (on), give light (to)
[Eph 5.14]

tmlcp£pw ( cp£pw) aor. inf. EltEVE)'Krlv.
bring upon, inflict; pronounce,
bring (a charge against someone)
tmlcpwv£w ( cpwv£w) shout, cry out
EmlcpW<JKw (cpaivw) dawn, draw
near, begin ( rfi EmcpwcrKoucrn Eic;
µiav cra~~arwv as the first day of
the week was dawning Mt 28. l)
rnixap£w (xdp) undertake, attempt, try
rnlx£w (xiw = pour) pour on
[Lk 10.34)
tmlxop11y£w (xopriy£w) supply, give,
provide; support; EmxopriytjcrarE
EV add to (2 Pe 1.5)
rnlxop11Vfa, ac; f (xopriy£w) supply,
support, help
EmlXPiW (xpiw) smear or spread out,
anoint
hlao011v aor. pass. of tlcfoow
ETCArJYllV aor. pass. of tlr]aaw
hl11oa aor. of mµtl11µ1
hlT]o0TJv aor. pass. of mµtl11µ1
ErrvEUOQ aor. of 1tVEW
rnlo1Kol&iµEw (oiKEW + Owµa) build
on or upon; build up; encourage

brlovoµa~oµa1

(ovoµa(oµa1) call
oneself [Ro 2.17]
brlomrow ( opaw) see, observe
brl6nT11c;. OU ID ( opaw) eyewitness
[2Pe 1.16]
EnO<;, OU<; n word; W<; ErrO<; EirrE\v SO to
speak [He 7.9)
brjoupav1~, OV (oupav6c;) heavenly;
celestial ( 1 Cor 15.40); EV rni:c;
fooupaviotc; in the heavenly
world, in the supernatural sphere
(Eph 1.3,etc.)
brpa011v aor. pass. of mnpa(Jl(w
brpr]o011oav alt. form of btp{o011oav
brp{o011oav aor. pass. 3 pl. of np(~w
rnTa (E~OoµltjKovrn, E~OoµlriKovraKtc;, £~ooµoc;, E:rrraiK1c;, EmaiK1oixiA.w1, E:rrrnlrrA.acriwv) seven
majKt<; (fora) adv. seven times
ffiajK1olx\AtOl, at, a (fora + XlAtol)
seven thousand [Ro 11.4)
£maltlaaiwv, ov gen. ovoc; (E:ma)
seven times as much
bru06µ11v aor. of nuv0avoµa1
"EpaOToc;, ou m Erastus
£pauvaw (£pauva =search, inquiry,
Epwraw) search, examine; inquire, try to find out
Epya~oµa1 (aya0ojEpy£w, c\:µrrEAjoupy6c;, O:jpy£w, ajpy6c;, yEjwpy£w,
yElwpywv, yElwpy6c;, 011µ1ioupy6c;,
E:vl£pyEta, £vjEpy£w, E:vl£pyriµa,
EvlEpytjc;, E:pyacria, Epyarric;, £pyov,
EujEpyE<Jfa, EuiEpyn£w, EuiEpyErric;. iEploupy£w, KaKioupyoc;, Karlapy£w, KarjEpya(oµm, A.mioupy£w, AEtrioupyia, AE1rioupy1K6c;,
AE1rioupy6c;, oiKjoupy6c;, rravloupyia, rravioupyoc;, rrEptlEpya~o
µm, rrEpilEpyoc;, rrpoolEpya(oµm,
pg:01ioupy11µa, pg:01ioupyia, ouvl-

£pyao1a - EPXOµat
Epy£w. ouvlEpy6<;. ouviurrioupy£w)
aor. Elp- and ~p-; pf. rlpyaaµa1.
intrans. work; trade, invest
(Mt 25.16); trans. do, bring
about; perform (of temple duties); work for (food) Jn 6.27;
0001 r~v 0aAaooav f:pya~ovrm
those who make their living by
traveling on the sea (Re 18.17)
Epyaaia. ac; f (£pya~oµa1) gain, profit; business; practice, doing; Oo<;
f:pyaoiav make an effort, do your
best (Lk 12.58)
£pycinJc;, ou m (tpya~oµm) laborer,
worker, workman; tpyarm 0:01Kia<; evildoers (Lk 13.27)
EpyOV. ou n (f:pya~oµm) work, deed,
action; task, occupation, undertaking; practical expression; handiwork, workmanship (1 Cor9.l);
perhaps effect, result or product
(Jas 1.4)
£pE0t~w stir up, rouse; make resentful, embitter
ipriSwstick (fast) [Ac27.41]
£proyoµa1 declare, tell [Mt 13.35]
£priµ(a, ac; f (£p11µ6oµm) deserted
place, uninhabited region, desert
£priµ6oµa1 (£p11µia, £p11µoc;, £pfiµwot<;) be made waste or desolate
EpTJµoc;. ou f (£p11µ6oµa1) deserted
place, uninhabited region, desert
Epriµoc;, ov (£p11µ6oµa1) lonely, deserted, uninhabited; desolate
£pfiµwcnc;, Ewe; f (£p11µ6oµm) desolation, destruction
£p(~w (f:pt0da, £pt<;) argue, quarrel,
protest [Mt 12.19]
£p10Eia, ac; f ( £pi~w) selfishness, selfish rivalry, selfish ambition
Eptov. ou n wool
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Eptc;, 11loc; f ( £pi~w) strife, selfish rivalry, fighting; pl. quarrels, quarreling
EplCj)lOV, OU n (Eptcpoc;) goat, kid
[Mt25.33]
lp1cpoc;, ou m (f:piqnov) goat, kid
lptljla aor. of pfarw
'Epµac;, am Hermas [Ro 16.14]
£pµrivda, ac; f (£pµ11vEuw) interpretation, translation
£pµrivE6w (OtlEpµ11vEurf(c;. Ot!Epµ11VEUW, OuolEpµfivrnrnc;, £pµ11vda,
µE0IEpµ11vEuw) interpret, translate, explain; pass. mean, be
translated
'Epµijc;,ou m Hermes: (1) Greek god
(Ac 14.12); (2) Roman Christian
(Ro 16.14)
'Epµoytvric;, ouc; m Hermogenes
(2Tm 1.15]
EprrE'tOV, ou n reptile
Eppaµat pf. pass. of pa(vw
EppavnaµEvoc; pf. pass. ptc. of {>avrl~w

£pp£0riv aor. pass. of M:yw
EppTJ~a aor. of pfiyvuµ1
£pp~wµat pf. of p1~6oµai
Epp1µµa1 pf. pass. of pfrrr:w
£ppuoaµriv aor. of {>6oµa1
£ppuo011v aor. pass. of puoµa1
Eppwoo (2 pl. £ppwo0E) pf. impv. of
{>wwuµat
£pu0p6c;. 6v red; ~ £pu0pa ea>.aooa
the Red Sea (Ac7.36;He 11.29)
fPXoµat (O:vl£pxoµm, O:vnlrrapl£pxoµm, O:rrl£pxoµm, 01j£pxoµm, Eiol£pxoµm, EAEuo1<;. t~l£pxoµm. £1tlavl£pxoµm, £rr!Etol£pxoµm, E1tl£pxoµm, Karl£pxoµm. rrapJE1C1l•
£pxoµm, rro:pj£pxoµm, rrEptJ£pxciµm, rrpoj£pxoµm, rrpooj£pxoµa1,

a,
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ouv!E1ol£pxoµa1, ouvltpxoµm) imperf. ~PX6µ11v. fut. fu00oµa1;
aor. ~Aeov and ~Aea, inf. V.0Eiv;
pf. EArJAU0a. come (Eic; to XEipov
£/.0ouoa [it} grew worse Mk 5.26 );
appear, make an appearance; go;
return (Jn 4.27, 30; Ro 9.9); be
brought (Mk 4.21); Eic; rrpoKorr~v
rou EVcryyEAloU EA~AU8Ev helped
to spread the gospel (Php 1.12)

£pw fut. of Aiyw
£pw-raw ( avlE~IEpauvriroc;, 01IEpwrciw, £~1Epauvciw, E!tlEpwrciw, trrlEpwrriµa) ask (a question); ask,
request; beg, request urgently,
urge

1foj3Eoa aor. of 0~€vvuµ1
£~µava aor. of O'l'(µaivw
fo0r\c;, ~-roe; f clothing, apparel
fo0r\oe01 dat. pl. of £o0r\c;
£oeiw and Eoew (KatlEo8iw, auvlEo8(w) fut. cpayoµa1; aor. Eq>ayov.
inf. rpayEiv. eat; consume, devour
ECJKul'(µa1 pf. pass. of CJKUAAw
'EoAi m Esli [Lk 3.25]
folo1tt'p0V, OU n (Ei<; + chjloµm [wljl =
eyes, face] from fut. of opciw)
mirror

forrapµa1 pf. pass. of orrdpw
Empa, ac; f evening
'Eopwµ m Hezron
foo6oµa1 (ijoowv, ~mxoµm, T\n11µa)
be worse off, be treated worse
(urrep) than [2Cor12.13]

fora011v aor. pass. ofiO'tl'Jµ1
fo-ravai pf. inf. of 10'tl'Jµ1
fcrtriKa pf. of lO'tl'Jµi
EOTIJKWc; and
pf. ptc. of lO'tl'Jµl
EO'tl'JV 2 aor. of tO'tl'Jµt
EOTI]oa 1 aor. oflO'tl'Jµl
fo-rparp11v aor. pass. of o-rp£rpw

mwc;

£o-rpwµEvoc; pf. pass. ptc. of o-rpWvvuµ1
Eo-rpwoa aor. of o-rpwvvuµi
Eotw impv. 3 sg. of tlµ{
Ecrxa-roc;. !'(, ov (1) adj. last, final; lowest, most insignificant; £we; €oxarou r~c; y~c; to the very ends of the
earth, i.e. for the whole world
(Ac 1.8; 13.47); (2) adv. foxarnv
rravrwv last of all (Mk 12.22;
1Cor15.8)
£crxa-rwc; adv.. finally; foxcirwc; £xw be
dying, be very sick (Mk 5.23)
E<JXrJKa pf. of fxw
E<JXOV aor. of fxw
fow (de;) (1) adv. inside, within; (2)
prep. with gen. inside (Mk 15.16);
(3) 6 fow one inside the church,
believer ( 1 Cor 5.12); inner being,
inmost being (of a person)
folw0ev adv. (de;) within, inside, inwardly; from within; to fow0Ev
the inside (Lk 11.39, 40)
folc[mpoc;, a, ov (de;) (1) adj. inner;
(2) prep. with gen. behind, inside
(He6.19)
haipoc;. ou m friend, companion
hapc[x811v aor. pass. of -rapaoow
frarp11v aor. pass. of 0a1tt'w
hil011v aor. pass. of n011µ1
EtEKov aor. of nKTW
hep6lyi.woooc;, ov (frEpoc; + y>.wooa) speaking a foreign or
strange language [1Cor14.21]
hEpol010aCJKaAEW (frEpoc; + OiMoKw) teach a different doctrine;
teach a false doctrine
(frEpoc; + <uy6c;) be mismated [2 Cor 6.14]

hepol~uy(w

£-rEpoc;. a, ov (hEpoly>.woooc;, EtEpolOtOaoK<IAEW, EtEpol<uy(w, h(pwc;,

h£pwc; - ru/)oKia
rt6t!Epov) other, another (f.v ErEplfl
in another passage Ac 13.35;
He 5.6; EyEVEtO ... to dbo<; tOU
rtpOO"WrtOU aUtOU EtEpOV his face
changed Lk 9.29; de; oub(v EtEpov
~uKafpouv ~ they spent their
time doing nothing else except
Ac 17.21 ); different, strange (cirtEAEloucrat cmfcrw crapKO<; ErEpa<;
committing all sorts of sexual sins
Jd 7); next ( rii ... f:xoµ£vn the next
day Ac 20.15; 27.3)
htpw<; (EtEpo<;) adv. otherwise, differently [Php 3.15]
fr£x0r(v aor. pass. of t"iK-rw
En adv. still, yet ( ouK (n no longer;
oubr £n vuv not even yet
1 Cor 3.2); even; further, in addition, moreover (i:f<; (n xpda what
further need? He 7.11)
rn0El impf. 3 sg. of ri0T]µl
rn0eaav and rn0ouv impf. 3 pl. of
ri0T]µl
£to1µa~w (ho1µacria, Et01µoc;, f:roiµwc;, rtpo!Eto1µii~w) prepare,
make ready; get everything ready
(Lk 9.52)
Ei:o1µaafa, ac; f ( ho1µii~w) readiness;
equipment [Eph 6.15]
fro1µoc;, TJ, ov (f:to1µa~w) ready, prepared (f:v f:tofµlf) £xovi:E<; being
ready 2 Cor 10.6);present, at hand
(Jn 7.6); de; i:a fro1µa about the
work already done (2 Cor I0.16)
hoiµwc; (f:ro1µii~w) adv. readily;
f:tofµw<; f.xw be ready or prepared
hoc;, oix; n (b1!Etia, EKarovi:!aEt~<;.
i:rncrEpaKovrlaEt~<;. rp1lnia) year
rtEV<~Kovi:a ELTJ ourtw EXEt<; you 're
not even fifty years old Jn 8.57;
Wcrd El:WV i:ptaKOVta about thirty
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years old Lk 3.23; Kai:' f.ro<; every
year Lk 2.41)
fr60T]v aor. pass. of 06w
ro adv. well ( Mvacr0E auroic; E& notijcrat you can help them Mk 14.7);
well done! splendid!
Eua,a<; f Eve
cilayyU.~w (ciyy{JJ...w) act. and midd.
bring the good news, preach the
good news (sometimes preach the
good news to, e.g.Ac8.25);preach,
proclaim; pass. hear the good news
(of persons); be preached (of a
message)
d>layytA1ov, ou, n (ciyyO.Aw) good
news, gospel
d>layyU.um\c;, oil m (ciyyeAAw) one
who preaches the good news,
evangelist
d>lapEai:Ew (cipfoKw) please, be
pleasing to
ro!apeai:oc;, OV (upfoKW) acceptable,
pleasing
rolap£ai:wc; (upfoKW) adv. in an acceptable way [He 12.28]
Eu~ou>.oc;, ou m Eubulus [2 Tm 4.21 j
rolye adv. well done! excellent!
[Lk 19.17]
cilyEVI'\<;. £c; (yfvoµat) of high or
noble birth; of high social status;
open-minded (Ac 17.11)
d>ll)ia, ac; f (E& + Ma [from gen. of
ZEu<;] = godlike, excellent) fair
weather [Mt 16.2]
d>!l)oK£w (boKew) be pleased; take
delight or pleasure in, approve;
choose, will, resolve; be content
(2 Cor 12.10)
£U!l)oKia, «<; f ( E& + bOKEW) good wil~
pleasure, favor; desire, purposei
choice
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roEpyEafo: - E&n:apEOpov

Ei>IEpyEoia, ~ f (EU + ipya(oµat)
service; act of kindness
El'.1IEpy£rEw (Eu + ipya(oµcn) do
good [Ac 10.38]
rolEpyta,c;, OU m (EU + Epya~oµat)
benefactor (honorary title of persons in high positions) (Lk 22.25]
rol0£roc;, ov (Eu + ri0riµ1) fit, suitable, useful
rol0foc; (EU9uc;) adv. immediately. at
once; soon
Eu0ul5poµEw (Eu9uc; + lipaµwv (aor.
ptc. from rpi:'xw]) sail a straight
course
Evl0uµEw (9vµ6oµa1) take courage;
be happy or cheerful
Eul9uµoc;, ov (9vµ6oµcn) encouraged, cheerful [Ac27.36]
rol0uµwc; (8vµ6oµcn) adv. cheerfully, confidently [Ac24.10]
rol06vw (9uvw = rush along, EV9uc;)
make straight; 6 Eu8uvwv helmsman or pilot (of a ship)
ro0uc;, Eia, 6 gen. £we; straight; right,
upright
ro0uc; (Eul9EW<;, EV8vl/ipoµEW, EUj8uVW, Eul9urric;. Karlwl8uvw) adv.
immediately, at once; then
Evl06nJc;, qroc; f (Eu9uc;) righteousness, justice (He 1.8]
rojKatpEW ( Katpoc;) have time or opportunity; spend time
EvlKa1pia, ac; f ( Katpoc;) opportune or
right moment, good chance
EiSIKCnp<><;, ov ( Katpoc;) suitable, timely
rolKaipwc; (Katpoc;) adv. when the
time is right; when convenient
ruKonoc; see roKonwtEpoc;
EVIKonwli:Epoc;, a, ov ( Konrw) easier;
EUKonwtEp6v ionv it is easier
(comp. of EUKonoc; = easy)

rolM~Eta, ~ f (Aaµ~avw)

godly

fear, reverence
rolft.a~foµa1 (ft.aµ~avw)

act in reverence, be moved with fear; take
heed, take care (He 11.7]
roift.a~~c;. Ee; (ft.aµ~avw) devout, reverent, God-fearing
rolft.oyEw (Afyw) bestow a blessing
upon, act graciously toward (with
God or Christ as subj.); praise
(with God or Christ as obj.); ask
God's blessing upon (food)
roiAoYTJt6c;, ~. 6v (Afyw) blessed;
praised; the Blessed One (of God
Mk 14.61)
rolAoyia,ac; f (Afyw) blessing; praise;
consecration; (generous) gift,
contribution (2 Cor 9.5); flattery
(Ro 16.18); En' £UAoy(cnc; bountifully (2 Cor 9.6)
rolµ£r6:15owc;, ov (1i(liwµ1) liberal,
generous
EwiKTJ, TJc; f Eunice [2 Tm 1.5]
rolvoEw (v6oc; = mind, thought,
vo£w) make friends, come to
terms (Mt 5.25]
Eulvo1a, ac; f (v6oc; =mind, thought,
voiw) good will, willingness;
eagerness, zeal (Eph 6.7]
rovjoU)(~W (Euv~ =bed+ EXW) castrate, make a eunuch of
Ewlouxoc;, ou m (Euv~ = bed + E'xw)
eunuch, impotent man
EV~aiµTJV aor. opt. of EiJxoµat
Evooia, ac; f Euodia (Php 4.2]
rolo06oµa1 (obEUW) have things go
well (for oneself); earn, gain
(money); be possible (for one to
do something)
rojnapjEbpov, OU n (Ebpaloc;) devotion [1Cor7.35]
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ruln£t0~c;. £c; ( n£i9w)

open to reason,
willing to give in (to someone
else) [Jas 3.17]
EU!n£ptlanauroc;, ov (cmci:oµm) easily
distracting
roln£ptlura'toc;. ov (i'ouiµt) holding on
tightly, easily ensnaring [He 12.1]
Eu!notia. ac; f (no1Ew) doing of good
deeds, helping others [He 13.16]
Et'Jln:opfoµat (nopEuoµcn) have financial means, be well off
[Acll.29]
Eu!n:opfo, ac; f (rropn!oµcn) wealth,
prosperity [Ac 19.25]
Et'Jln:p£ru::ta. ac; f ( TlpfnEl) beauty,
loveliness [Jas 1.11]
Et'Jln:p6ol0£K't0<;, OV (OExoµm) acceptable
ro[n:poo[wn:fw (w\jJ =eyes.face. opaw)
make a good showing [Ga 6.12]
Eupa!KuAwv, wvoc; m northeast
wind, Euraquilo [Ac 27.14]
EUplOKW (O:vlwpioKw. £cplwpn~<;)
impf. EU- and TJU-: fut. rop~ow:
aor. ropov. opt. 3 pl. EUpOl£V: pf.
EUpTJKa; aor. pass. rop£0TJV: fut.
pass. EUpE8~ooµa1. find, discover,
come upon; obtain, secure, receive; pass. be found, be, appear;
EUpE91'] ... Et<; 96.varnv proved to
mean death (Ro 7.10)
Eupo[J<Auowv. wvoc; m southeast
wind, Euroclydon
EUpUIXWpoc;, OV (EUpU<; = wide, spacious + xwp(w) wide, roomy, spacious [Mt 7.13]
ro[oE~Eta. ac; f (o(~oµm) godliness,
godly life; religion; pl. good
deeds or godly living (2 Pe 3.11)
dJ[oE~Ew (o£~oµm) worship, respect;
rov JOlOV OlKOV EUOE~Eiv to fulfill

their religious duties ro their family ( l Tm 5.4)
Et'JloE~~c;, E<; ( OE~oµm) godly, religious
Eu!oE~wc; (oE~oµm) adv. in a godly
manner
Ei!IOTJµoc;, ov (oriµaivw) intelligible,
clear (1Cor14.9]
ru[oMayxvoc;, ov (orr1'.ayxvi~oµa1)
tenderhearted, kind
EU!oXTJµ6vwc; (oxw aor. subj. of ifxw,
ox~µa) adv. properly; respectably
roloXTJµOoUvTJ. TJ<; f (see EVIOXl']µOVW~) modesty, propriety, presentabiliry [1Cor12.23]
Et'Jl~µWV, OV gen. ovoc; (see EllloXl']µovW<;) respected, of high standing; presentable or more presentable (parts of the body); ro EUoXl']µov good order ( l Cor 7.35)
rolr6vwc; (rdvw = stretch, reach)
adv. vehemently, vigorously
rolrpan:EAla, ac; f (rporr~) vulgar or
dirty talk [Eph 5.4]
Euruxoc;. ov m Eutychus [Ac 20.9]
EulcpTJµ{a. ac; f ( cpriµi) good reputation (2 Cor 6.8]
rulcpTJµoc;,ov (cp11µi) worthy of praise,
commendable [Php 4.8]
d1[cpop£w (<pEpw) produce good
crops [Lk 12.16]
rolcppa{vw (cppov(w) aor. pass. riUcppav0riv, inf. rocppav0ijva1. make
glad, cheer up; pass. rejoice, be
glad, celebrate
Eucppfrtric;, ov m Euphrates (3 E-3,
4 H-2)

EulcppooUvTJ, TJc; f ( cppovEw) gladness,
joy, cheerfulness
roixap1ur£w (xaipw) thank, give
thanks; be thankful, he grateful
(Ro 16.4)
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£6xapunia - fxW

El>lxap1aria, ac; f (xaipw) thanksgiving, thanks; gratitude, thankfulness
rolxap1o"t0c;, ov (xaipw) thankful,
grateful (Col 3.15]
rilxtl. ijc; f ( dixoµa) vow, oath; prayer
£Uxoµa1 (dJxtj, rrpoo!Euxoµai, rrpoolwxtj) aor. opt. ro~mµ11v. pray;
wish, long (for something)
Eiilxp11crroc;, ov (xpaoµai) useful,
beneficial
El>lljlux£w (ljluxoµai) be encouraged,
be made glad [Php 2.19)
El>lwofa, ac; f ( o~w) sweet smell, fragrant aroma
rolwvuµoc;, OV (ovoµa~w) left (opposite right)
f.cpayov aor. of fo0{w
£cplcVJ.oµa1 (aAA.oµai) aor. £cpaA6µ11v. Jump on [Ac 19.16]
£cpO:v11v aor. pass. of cpa{vw
£cplO:na~ ( iirra~) adv. once for all time;
at once, at one time (1Cor15.6)
'Ecpfo1oc;. a, ov Ephesian
"EcpEooc;, ou f Ephesus (3 B-2,4 E-3)
tcpfotT[Ka pf. of Ecptcrt"lµt
tcpEcrrWc; pf. ptc. of tcp{Ot"lµt
tcplroprn]c;, ou m ( EupioKw) one who
schemes or plans [Ro 1.30)
f.cp11 impf. (and perhaps aor.) 3 sg. of
cp11µ{
£cpl11µep{a, ac; f (~µ(pa) division (of
priests for daily temple duties)
tcplr]µepoc;, ov (~µ(pa) daily, for the
day [Jas 2.15)
tcphKVfoµcn (iKvfoµai = come to,
iKav6w) aor. inf. tcp1K£o0a1. reach,
come (axp1) as far as
tcplfcrt"lµt (i'or11µ1) aor.Ecpfuniv, subj.
bncrrw, impv. brlcrt"l0t, ptc. bncrrac;: pf. tcpEO't"lKa, ptc. tcpEcrrWc;.

used in pres. and aor. come up to
or before, approach; stand by or
near; appear; attach (Ac 17.5);
perhaps be insistent or be busy at
one's job (2 Tm 4.2); used in pf.
stand by, be present; be imminent
(of death); set in (of rain)
tcplopaw (opaw) aor. EJtEiOov, impv.
f.mOE. concern oneself with; take
notice of
'Ecppa{µm Ephraim (2 C-6) [Jn 11.54]
f.cpuyov aor. of cproyw
Ecpcpa0a (Aramaic word) Open up!
[Mk 7.34]
qap11v aor. of xafpw
q0£c; adv. yesterday
fx0pa, ac; f (£x8p6i;) hostility, ill will,
hatred
q0p6c;, r], 6v (t'x8pa) enemy; hated
fxtOva, 11c; f snake, viper
fxW (avlEKTO\, avlE~llKaKO\, avlEXOµai, avloxtj, alcrxriµoviw, alcrxriµoouvri. alcrxtjµwv, E:vlixw. t'vloxoi;,
E:~~i;. £~1i;, E:~loxtj. E:rrlixw, Euvlouxi~w, El'.JV!ouxoi;, Eulcrxriµ6vwi;, Eulcrxriµoouvri. Eulcrxtjµwv, Ka8IE~~i;,
KaKlouxfoµm, Karalcrxrn1i;, Karlixw, µEraloxriµar(~w. µnlixw,
µHloxtj, µfrloxoi;, vouvlEXW\, rraplixw, rrEp1lixw, rrEp1loxtj, rr!.EOvlEKtEw, rrAEOvliKrrii;. rrAEOVIE~ia,
rrpolixoµai, rrpolKarlixw, rrpoolavlixw. rrpoolixw, pa~81ouxoi;, ouylKaKlouxfoµai, ouµlµfrloxoi;, ouvlwlwxfoµai, ouvlixw, ouvloxtj, ouloXTJµari~oµai, oXEMv, urrEplixw,
UITEploxtj, urrlEXW) impf. ElXOV; fut.
~w; aor. fax.ov, subj. axw; pf. fax.'1Ka. trans. have, hold, possess; keep;
receive, get; regard, consider, think;
can, be able, must (with inf.); be

EWV-Zl'JVd<;
married to; wear (of clothes); be
situated (ou~~awu £xov 6Mv a
Sabbath day's journey away
Ac 1.12); to vuv £xov for the present (Ac 24.25); intrans. be,feel; impers. it is ( ourwc; EXEi it is so); midd.
ptc. next, neighboring (tfi EXoµ£vn
the next day Lk 13.33)
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(with pres. ind. only); (2) prep.
with gen. to, until, as far as, to the
point of (£w<; TEAOU<; to the end,
fully; i!w<; wv vuv until now; i!wc;
rourou cf. £aw); as many as (of
numerals); (3) i!wc; avw to the
brim (Jn 2.7); £we; apn until now,
so far, still; i!w<; £rri to (Ac 17.14);
£w<; £~w outside (Ac 21.5); i!wc;
Kcxi d<; even into (Ac 26.11 ); i!wc;
rr6tE how long? i!w<; rrp6<; as far as
(Lk 24.50); i!w<; '11iE as far as this
place (Lk 23.5)

£.wv ptc. of Eciw
EWpm<a and EOpaKa pf. Of OpllW
E:wpwv impf. 3 pl. of opaw
£we; (1) conj. (and i!wc; owu or i!wc;
o&) until (with any tense); while

z
Za~ouJ..Wv

m Zebulun: (1) an Israelite tribe; (2) and its territory
(1C-3,2 C-3)
Z(IJC)(a'ioc;, ou m Zacchaeus
Zapa m Zerah [Mt 1.3]
Zaxap(ac;, ou m Zechariah: (1) father of John the Baptist; (2) OT
prophet (Mt 23.35; Lk 11.51)
~aw ( ci:vcxl~aw, ci:vcxl~wlrrupEw, ~wl
yp£w, ~w~, ~c+>oJyovEW, ~c+>ov, crul~aw, cruj<w0Jrro1£w) contracted to
~w: impf. ~l'JV. live, be alive or
lively; remain alive; come back to
life
Z£~E0a'ioi;, ou m Zebedee (father of

James and John)
~£0t'6<;, ~. 6v ( ~£w) hot
~Eiiyoc;, oui; n (~uy6<;) yoke, team;

pair
~EUKTI'Jpta,

a<; f (~uy6<;) rope(s)
[Ac27.40]
ZEu<; gen. ~i6c; acc. ~(am Zeus

~EW (~Ecrt6<;) boil (~£wv

rQ rrvEuµcxn

with enthusiasm Ac 18.25; with a
heart full of devotion Ro 12.11)
~l'JAEUW (~11Mw) be zealous, be eager, be earnest [Re 3.19]
~fjAo<;, ou m and oui; n ( ~11Mw) zeal;
jealousy
~l'JAOW (~11AEUW, ~~.Aoc;, ~11.Aw~c;,
rrapal~11Mw) be jealous (or) en-

vious (of); set one's heart on, be
deeply concerned about; have or
show a great interest in; perhaps
covet (Jas 4.2)
~l'JAwrJlc;, oO m ( ~11Mw) one who is
zealous or eager; Zealot (mem-

ber of a Jewish nationalistic
sect)
~'lµ{a, ac; f ( ~11µ16w) loss
~'1µt6w (~11µia) pass. only with mng.
lose, forfeit, suffer loss; be punished (1Cor3.15)
Zl'JVii<; acc. dv m Zenas [Tt 3.13]
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~rrr£w (avai(ridw, EKli;ri-r£w, EKl~~
rricr1c;, bnli;rir£w, i;~rriµa, i;~-rrio1c;,
crul(rir£w, crul~~TT]otc;, cruRri-rri-r~c;)

~uµri,

11c; f (i;uµ6w) yeast (used to
make bread rise)
~uµ6w (ali;uµoc;, ~uµri) cause to rise
(of bread) (pass. rise Lk 13.21)
~wlyp£w (i;aw + aypa) catch, capture
~wt1, ii<; f ((aw) life; l(!ux~ ~w~c; living
thing (Re 16.3)
~wv11, 11<; f (~wvvuµ1) belt; money
belt (Mt 10.9: Mk 6.8)
~wvvuµi and ~wvv6w (8ial~wvvuµ1,
i;wvri, nEp1li;wvvuµ1 and nEp1li;wvvuw, unoi(wvvuµ1) impf. 2 sg.
E~WVVUE<;; fut. ~Wo-w; aor. midd.
impv. ~woai. fasten, fasten one's
belt; dress
~1polyov£w (i;aw + yivoµm) save life;
give life to (of God); pass. stay
alive
~lj)ov, ou n (i;aw) living creature;
animal
~1polnot£w (i;aw + nou:w) give life to,
make alive

seek, search or look for; try, attempt, strive for ((TJTEW -ro E:µauroii or ~T]TEW ra eµaurou strive for
one's own interest or advantage);
want, ask, ask for; demand, require, expect; consider, deliberate, examine, investigate
~tlTI'(µa, -roe; n (~T]rEW) (controversial) question, argument, issue
~tlTI'(<rn;, EW<; f (i;ridw) discussion,
debate; controversy, controversial issue; investigation
(1~av1ov, ou n weed (resembling
wheat)
Zopo~a~EA. m Zerubbabel
~6cpo<;, ou m gloom, darkness, hell
~uy6c;, oil m ( ~Euyvuµ1 =join together,
yoke, ErEpol~uy£w, (Eiiyoc;, (wKrT]pia, cruli;Euyvuµ1, criJli;uyoc;, Vn:ol~u
ywv) yoke; balance scales (Re 6.5)

H

r\ particle or ( ~ ... ~ either ... or; ~
Kai or even; with negatives
nor, or); than (of comparison);
nplv ~ before; aH' ~ but rather
(Lk 12.51)

f\yayov aor. of lfyw
~yanoµEV alt. impf. 1 pl. of ayamiw
TJYYEWr aor. of ayyfl.J..w
~yEµOVEUW ( ayw) be governor, rule,
command
~yqiov{a, a<; f (ayw) reign, rule
[Lk3.1]

~yEµwv,

6vo<; m (ayw) governor;
ruler, prince
~yfoµai (ayw) consider, regard,
think; lead, rule (6 ~youµEvoc;
leader, ruler; 6 ~youµEvoc; roii Myou the chief speaker Ac 14.12)
~y£p011v aor. pass. of £yripw
f18Eiv plpf. of oISa
~Siw<; adv. gladly
f\S11 adv. now, already; ~S11 non'. now
at last, finally
i]Suna (super!. of ~SEW<;) most gladly

ftboVT] - ~oowv
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ftboVT], fjc; f ( ijlioµm = enjoy oneself,
au8la1il]c;, iiMlocrµov, cruvl~lioµm,

i'Jµ110avJ1c;, ifc; (ijµtcruc; + Sava-row)

qnAl~liovoc;) pleasure; passion,

~µ1ouc;, rut, u gen. iiµfoouc; (iiµ1l8av~c;. i'Jµflwpov) half; one half

lust

ft6uvao0rJv and ftOUV1\0riv aor. of Mvaµa1
ftMlooµov, ou n (ii Mc;= sweet smelling/tasting+

o~w)

mint (plant)

~0EAov impf. of 00..W

~0oc;, ouc; n ( E:Si~w) habit; pl. morals

[I Cor 15.33]
~KW ( cl:vl~KEl, Ka8l~K£1) pres. 3 pl. ~Kaoiv.

have come, be present; come

ftMµriv aor. of liAAoµm
~Aeov and ~Aea aor. of Ep)(oµm
riA.1 (Hebrew word) my God
tIA{ m Heli [Lk 3.23]
tIA{ac;, ou m Elijah
ftA.1K{a. ac; f (i'JAIKoc;) age, span of
life, years (i'JA1K(av EX£\ he is of
age Jn 9.21, 23; Kai nape\: Kmpov
i'JA1Kiac; even though she was past

age for childbirth He 11.11 );
height (Lk 19.3; Mt 6.27 = years
or height); maturity (Eph 4.13)
ftA.{Koc;, l'I· ov ( iiA1Kia, cruvlriA1K1~rrric;)
how great, how large; how small
ijA.10c;, ou m (EiA1IKpiv£1a) the sun
~Aoc;. ou m (npocrl l]AOW) nail
~A.moa, ~AmKa aor. and pf. of EAfrll;w
i'Jµ<lpniKa pf. of ciµap-ravw
~µap-rov and i'Jµapnioa aor. of ciµap-

-ravw
i'JµEpa. ac; f (£cpll]µEpia, £cpl~µEpoc;,
Ka8IJ']µEp1v6c;, µ£Oll]µ~p(a, vuxSl~µEpov.

6Kral~µEpoc;, cr~µEpov)

day ( Ka8' iiµtipav daily; liicl: -rp1wv
i'JµEpwv in three days; 01' i'JµEpwv
some days later); time; legal day
(uno cl:v8pwnivric; i'Jµtipcxc; by any
human court 1Cor4.3)
ii}IB-rEpoc;. a, ov (£yw) our

half dead [Lk 10.30]

i'Jµ{lwpov,

OU n (ijµ10uc; + wpa) half
an hour [Re 8.1]
i'Jµcpi.Eoµai pf. pass. of ciµcptivvuµ1
~VEyl«I aor. of <pEpw
i'Jvq0r)v aor. pass. of <pEpw
ftVE(j>yµat pf. pass. of avo(yw
TtVE<!>~a and ftvo{~a aor. of avo(yw
ftv£<!>x0riv, ftvot)'TIV and ftvoix&riv
aor. pass. of avo{yw
i'Jv{Ka when; i'JviKa /iv or i'JviKa E<iv
whenever (2 Cor 3. 15,16)
ftv-rAf,KW<; pf. ptc. of clv"tAEW
~lm:p (ii + -ntip) than (strengthened
form of~) [Jn 12.43]
~moc;, a, ov gentle, kind [2 Tm 2.24]
tip m Er [Lk 3.28]
~pa, ~p0riv aor. and aor. pass. of ai'.pw
ftpyao<lµriv aor. of f:pya~oµa1
~pEµoc;, ov quiet, peaceful [1 Tm 2.2]
~pEoa aor. of apEOKW
ftpmtY'lV aor. pass. of cipmt~w
ftpx6µriv impf. of lpxoµa1
'Hp<!>oric;, ou m Herod: (1) Herod I,
the Great; (2) Herod Antipas;
(3) Herod Agrippa I
'Hp1j>01avo{, wv m Herodians (partisans of the Herodian family)
'Hp1j>01ac;, aooc; f Herodias (granddaughter of Herod the Great)
'Hp1j>O{wv, wvoc; m Herodion
[Ro 16.11]
'Hcraiac;, ou m Isaiah
'Hcrau m Esau
i'Jocraoµa1 alt. form of i'Jnaoµai
ijoowv, ov gen. ovoc; ( iinaoµa1) less;
de; to ~crcrov for the worse
(1 Cor 11.17)
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T'tauxci~w ( ~cruxfa, ~cruxioc;)

ifrrriµa, roe; n ( ~ncioµm) de.feat;.failure
i\t"w impv. 3 sg. of riµi
riu~r10riv aor. pass. of ai>~civw
riv~riaa aor. of au~civw
riucppav0riv aor. pass. of Ei>cppaivw
i\cp1EV impf. 3 sg. of acptT]µL
Tix£w (~xo<;, £~11'Jxfoµm, Karll'Jx£w,
rrpocrlax£w) be noisy [1Cor13.1]
i\x0riv aor. pass. of iiyw
~XO<;, ou m (~x£w) sound, noise; report, news [Lk 21.25]
~xoc;, ouc; n ( ~x£w) roar (Lk 21.25]
ii"16:µriv aor. midd. of lbtrw

be silent
or quiet; cease, rest; live quietly
(1Th4.11)
Tiouxia, ac; f (~cruxci~w) silence, quietness; rrap£xw ~cruxfav be quiet
(Ac22.2)
Ticrox1oc;, ov (~cruxci~w) quiet, peaceful
i\lrol ( ij + -rnf = therefore, accordingly) or; ijrn1 ... ij either ... or
[Ro6.16]
T'tncioµa1 ( ijcrowv, i]nl'] µa) be defeared or overcome; be treated worse
(vrr£p) than (2Cor12.13)

e
ea&noc; alt. form of 9aliliaioc;
9aliliaioc;, ou m Thaddaeus
ea>.aaaa, ric; f ( aAf~w) sea; lake
ea>.rcw take good care of, cherish
9aµcip f Tamar [Mt 1.3]
0~foµai (EKJ0aµpfoµat, 0ciµpoc;,
EKJ0aµpoc;) be amazed, surprised,
shocked
0ciµpoc;, ouc; n (0aµpfoµm) amazement, wonder, shock
0avciaiµov, ou n (0avar6w) deadly
poison [Mk 16.18]
0avat"T)Jcp6poc;, ov (0av1:n6w + cp£pw)
deadly, causing death [Jas 3.8]
0civat"oc;, ou m (0avar6w) death;
f<Jcpayµ£vriv Eic; 0civarnv a mortal
wound (Re 13.3); aµapr(a rrp6<;
0civarov a deadly sin (1Jn5.16f);
EV 0avcirn1<; near death, in danger
of death (2 Cor 11.23)
0avar6w (~µ1J8avJ1c;, 0avcicr1µov, 0avarl'Jlcp6poc;, 0civarn<;) kill, put to

death, have someone put to death;
put in danger of death (Ro 8.36)
0cirrrw (£vlracp1ci~w, Evlracp1acrµ6<;,
cruvl0cirnoµm, racpJ1, rcicpo<;) aor.
pass. hcicpriv. bury
ecipa m Terah [Lk 3.34]
0app£w ( 0apoiw) be courageous; act
boldly; be confident, be able to
depend on
0apaEw (0app£w, 0cipcro<;) only in
impv. Courage! Cheer up! Don't
be afraid!
0<ipo"oc;, ouc; n (0apcr£w) courage
(Ac28.15]
0aiiµa. roe; n (0auµci~w) a wonder,
miracle; amazement
0auµci~w (£Kl0auµci~w. 0aiiµa, 0auµcicr10<;, 0auµacrr6<;) intrans. marvel, wonder, be amazed (E0auµcicr01'] o.A.1'] ~ yr; 6rrfow the whole
earth .followed with amazement
Re 13.3); trans. marvel or won-

0auµaoioc; - 0£pµri
der at, admire (0auµcr<ovm; np6owrra f7attering people Jd 16)
0auµaoioc;, a, ov (0auµci~w) wonderful (Mt 21.15]
0a:uµa:ar6c;, "1. 6v (9auµ6:~w) marvelous, wonderful; extraordinary,
astonishing
0Eci:, de; f (0t:6c;) goddess (Ac 19.27]
0Eci:oµcn (9rnrpi<w. 0forpov) see,
look at; notice, observe; visit
(Ro 15.24)
0t:crtpf<w (0t:cioµm) expose to public
shame [He 10.33]
0Ea:rpov, ou n (9t:6:oµm) theatre;
spectacle
0dva1 aor. inf. of ri0riµ1
0dov, ou n (0t:1wl5ric;) sulphur, brimstone
0Eioc;, a:, ov (0t:6c;) divine; ro 0Eiov
the deity or the divine nature
0Et6LT]c;, riroc; f (0t:6c;) deity, divine
nature [Ro 1.20]
0Efc; aor. ptc. of ri0riµ1
0Eiwl5ric;. E<; (0t:Tov) sulphur-yellow,
sulphurous [Re 9.17]
9EA.riµa, roe; n (0i;\w) will; wish, desire
0EA.rioic;, EW<; f (00,w) will (He 2.4]
90.W (E9E;\oj0pT]oKia, 001.riµa, 0EAT]cnc;) irnpf. fj9t:Aov. wish, desire,
want; will; like; ri 0EAEt rouro dvm
what does this mean? (Ac 2.12;cf.
17.20)
9EµEA.1ov, ou n (ri0riµ1) foundation,
basis [Ac 16.26]
0£µ0.ioc;, ou rn (ri0riµ1) foundation;foundation stone (Re 21.14,
19); possibly treasure, reserve
(1Tm6.19)
0EµEA16w (ri0T]µt) found; establish
firmly; strengthen
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0£ol15115aKTO<;, OV (0t:6c; + 15tl5cioKw)
taught by God [1Th4.9]
0£oiµaxoc;, ov (0t:6c; + µ6:xoµa1) opposing God [Ac 5.39]
9£6!1TVEUO"to<;, ov (0t:6c; + rrvtw) inspired by God [2 Tm 3.16]
0E6c;, OU rn (al0wc;, 0t:6:, 0t:loc;, 0n6rric;. 0wlWiaKroc;, 0wlµ6:xoc;,
0t:6lrrvworoc;, 0wloE~Eta, 0wlOE~~c;. 0wloruy~c;. 0t:6rric;. qnMl0wc;) God (Kara 0t:6v according
to God's will, godly; after the
likeness of God Eph 4.24); god;
f goddess (Ac 19.37)
0£oio£~aa, ac; f (0t:6c; + o(~oµm) devotion to God, piety, godliness
(1 Tm2.10]
0£oio£~"1c;. Ee; (0t:6c; + ot~oµm) devout, pious, God-fearing (Jn 9.31]
0£oi<m.JY11c;, Ee; (0t:6c; + oruyrir6c;) hating God; hateful to God (Ro 1.30)
0£6LT]c;, riroc; f (0t:6c;) deity, godhead
(Col2.9)
9£6qnAoc;, ou rn Theophilus
0£pa:nEfa, ac; f ( 0t:parrt:uw) healing;
household servants (Lk 12.42)
0£panrow (0t:parrda, 0e:p6:rrwv) heal,
cure; serve (Ac 17.25)
0£panwv, ovroc; m (0t:pam:uw) servant [He 3.5]
0Epi~w (0t:pµaivoµm) reap, harvest,
gather
0t:pioµ6c;, ou rn (0t:pµaivoµm) harvest; crop
0t:pior"1c;. ou rn (9e:pµa(voµm) reaper,
harvester
0Epµa:{voµa1 (0e:pi<w. 0e:p10µ6c;, 9t:ptor~c;. etpµT], etpoc;) warm oneself,
keep warm
0£pµT], ric; f (0t:pµa(voµm) heal
[Ac 28.3]

0£poc; - 0uyauip
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0£poc;, ouc; n (9Epµaivoµcn) summer
0fo0£ aor. midd. impv. 2 pl. of n0Tjµ1
9£00ClA.ov1K£6c;, £we; m a Thessalonian
9£ooa>.oviKTJ, TJc; f Thessalonica
(4D-2)

0tr£ aor. impv. 2 pl. of n0T)µ1
aruliac;, a m Theudas [Ac 5 .36)
0£wp£w (9Ewpia, rrapal9Ewp£w) see;
watch, look on, observe; perceive,
notice; experience (of death)
0ewpia, ac; f (9Ewp£w) sight (of something seen), spectacle [Lk 23.48)
0t1KTJ, 11c; f (ri9riµ1) sheath (for a
sword) [Jn 18.11]
0TjAci~w (0fjA.uc;) nurse (of a mother
breast feeding her child); nurse
(of a child feeding at the
breast); 6 eri>..a(wv unweaned
child Mt 21.16)
0i1Auc;, E\ll, u (e.,>..a(w) female; woman
0J1pa, ac; f (9TJpEuw) trap [Ro 11.9]
0TJpEUW (9tjpa, 911p10lµax£w, Sripfov)
catch [Lk 11.54)
0Tjp1olµax£w (9ripe:uw + µaxoµcn)
fight wild animals [1 Cor 15.32)
0TJpfov, ou n (9TJpEuw) animal, beast;
wild animal; snake (Ac 28.4, 5)
011aaup{~w (from 9tjow fut. of ri9riµ1,
arroJ811oaupi(w, 911craupi(w, erioaup6c;) store up, save; put aside
011oaup6c;, ou m (811oaupi(w) treasure; treasure box or chest, storeroom
0J1ow fut. of n0T)µ1
01yycivw ( aor. subj. 0{yw) touch
0JdjMu (arrol9Ai~w. 9A.i1jnc;. cruvl9Ai~w)
pf. pass. ptc. r£0J1.1µµfvoc;. press
hard, crush (of a crowd); pass.
experience trouble or difficulty;
pf. pass. ptc. narrow (Mt 7.14)

0A.itj11c;, ewe; f (9Ai~w) trouble, distress, d(fficult cirrnmstances, suffering
0vJ10KW (al9avacr(a, arroj9vncrKW, 9VfjTO<;, f:mJ9avanoc;. cruvJarroJ9v!lOKw)
pf. rfevTJKa. die; pf. be dead
0vrir6c;. t1. 6v (9v!lcrKw) mortal
0opu~a~w (0opu~£w. 96pu~oc;) trouble, bother, distract
0opu~Ew (0opu~a(w) set in an uproar; pass. be stirred up, confused
or worried
06pujk>c;, ou m (9opu~a(w) confusion, disturbance; riot
0pa6w oppress [Lk 4.18]
0pfµµa. roe; n ( rp£cpw) domesticated
animal; pl. cattle, herds, flocks
[Jn 4.12)
0pTJVEW (0pofoµcn) intrans. mourn,
weep; trans. mourn or weep for
0pijvoc;, ou m (9pofoµm) dirge, song
of grief[Mt 2.18)
0pTJOKEUI, ac; f ( 9prJcrK6c;) religion,
worship
0pTJOKOc;, 6v (0pTJOKEla, £0EAoj0pri0Kta) religious [Jas 1.26]
0p1aµ~row lead (someone) as a
prisoner in a victory procession;
triumph over or put to shame;
perhaps cause (someone) to triumph
0p{~, rp1x6c; f ( rpix1voc;) hair
0pofoµa1 (0priv£w, 9pfjvoc;) be
alarmed or startled
0p6µ~oc;, ou m (rp£cpw) drop, clot (of
blood) [Lk 22.44)
0p6voc;, ou m throne
0p6rcrw break in pieces
9uaretpa, wv n Thyatira (4 E-2)
0uyaUJp, rp6c; f (8uyarp10v) daughter; female descendant;female in-

0uyiitp1ov - 1aowv
habitant, woman; 0uyci:n]p E1wv
Zion, Jerusalem
0uya'tp1ov. ou n (8uyci:n1p) little
daughter
0Uilla. '1<; f (0uw = rush on, storm+
aEAAa =stormy wind, whirlwind)
wind storm, whirlwind [He 12. 18)
0u'ivoc;, 11. ov (Suw (0u\w = smell
good. Sula= odorous cedar; perhaps = smell like cedar]) citron,
scented (of wood) (Re 18.12]
0uµfaµa, LO<; n (0uw (0u(w = smell
good]) incense; incense offering
0uµ1an]p1ov.ou n (0uw (0uiw =smell
good]) altar of incense (He 9.4]
0uµ1aw (0uw) offer incense [Lk 1.9]

0uµolµax£w (0uµ6oµai + µci:xoµai)
be very angry [Ac 12.20]
0uµ6oµat (al0uµ£w, 8JIEvl0uµfoµat,
£vl0uµfoµai, £vl8uµ11cr1c;. £ml0uµ£w, irnl0uµrir~c;. Einl0uµ(a, d1l8uµ£w, Evl0uµoc;, Eul0uµwc;, 0uµolµax£w, 0uµ6c;. µaKpol9uµ£w. µa-

1a'ipoc;. ou m Jairus
'iaKw~ m Jacob: ( 1) son of Isaac:
(2) father of Joseph
1tiKw~oc;, ou m James: ( 1) brother of
John, son of Zebedee; (2) brother of Jesus; (3) son of Alphaeus
and one of the twelve; (4) father
of Judas (Lk 6.16; Ac 1.13): (5)
tax-collector (Mk 2.14)
iaµa. LO<; n ( ici:oµat) healing
1aµ~pfi<; m Jambres [2 Tm 3.8]
'Iavvai m Jannai [Lk 3.24]
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Kpol0uµia. 6µol0uµab6v, rcpol0uµia, rcp6l9uµoc;. rcpol0uµwc;) be furious (Mt 2.16]

0uµ6c;, ou m (0uµ6oµat) anger, rage,
fury; intense feeling

06pa, ac; f (9upE6c;, 9upic;, 9upwp6c;)
door, gate; entrance (of a tomb);
opportunity

0upE6<;.oii m (0upa) shield [Eph 6.16]
0upic;, {Oo<; f (9upa) window
0upwp6<;. oii m and f (0upa) doorkeeper

euoia. a<; f (0uw) sacrifice, offering;
act of offering

0u01a:on!p1ov, ou n (0uw) altar
06w (EillwMISurov, 0uEM.a, 0u"ivoc;,
9uµ(aµa, 0uµ1ar~p1ov, 0uµ1ci:w,
0ucr(a, 0uotaOT~plOV, iEpol0uroc;)
aor. pass. f:r66riv.slaughter; sacri.fice; kill, murder (Jn 10.10)
aw aor. subj. of ri0riµ1
ewµac;. a m Thomas
0wpa~. aKo<; m breastplate; chest

1tivv11c; m Jannes [2 Tm 3.8]
iaoµat (taµa. i'.amc;, iarp6c;) heal, cure;
restore

1apEL m Jared [Lk 3.37]
ia01c;. EW<; f (ici:oµm) healing
itiomc;. 10o<; f jasper (a semiprecious
stone of varying colors. but the
jasper of the NT was probably
green)
'Itiowv. ovoc; m Jason: (l) a Christian ofThessalonica; (2) another
Christian (Ro 16.21)
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ia•p&; - iKav6c;

ia.p6c;. oii m (iaoµai) physician,
doctor
i0£ (from d&ov = aorof opaw) Look!
See! Listen!; here is; here are
11i£t"£ aor. impv. of opaw
i01oc;, a, <JV ( iOiwrric;) one "s own, belonging to one, personal; ra 1&1a
home, possessions, property; Kar'
i&iav privately, alone, apart; iliii;l individually, separately (1 Cor 12.11)
ifowTIJc;, ou m (i'liioc;) untrained or
unskilled person, layperson; ungifted (of spiritual gifts)
iliou (from dliov = aor. of 6paw)
Look! See! Listen!; there or here
is (are), there or here was (were);
there or here comes (came); then,
suddenly; even, yet (of emphasis)
'I&>uµaia, ac; f ldumea (2 B-7)
[Mk3.8J
ilipWc;, wwc; m sweat, perspiration
[Lk22.44]
iliwv aor. ptc. of opaw
iliwc; alt. form of EiliWc;
'1£~ci~£A f Jezebel [Re 2.20]
'IEpciTtoAtc;, Ewe; f Hierapolis ( 4 E-2)
[Col4.13]
i£pa.£ia, ac; f (iEparEuw) priestly office or service
i£pchruµa, we; n (iEparEuw) priesthood
i£pat"EUW ( apx11£paT1KO<;, apx1!£pEU<;,
iEparda, iEparrnµa, iEpEuc;, i£p6l9uroc;, iEp6v, iEpolTtprn~c;, i£p6c;,
iEpolouA.fw, iEploupy€w, iEpwouVIJ) serve as a priest [Lk 1.8]
'I£p£µiac;, ou m Jeremiah
i£p£6c;, foe; m (iEparEuw) priest
'IEptxw flericho ( 1 C-6, li C-1,2 C-6)
i£p6l9moc;, ov (iEparEuw + 0uw) offered in sacrifice [1Cor10.28]

i£p6v, ou n (iEpar£uw) temple; temple precincts
i£pol7tp£mlc;, £c; (iEpatEUW + 1tpEltE1)
reverent [Tt 2.3]
i£p6c;, ci, 6v (iEparEuw) sacred, holy;
pertaining to the temple (of service and sacrifice)
'1Epoo6Auµa n pl. and f sg. and
'IEpouoaAt\µ f Jerusalem (1 C-6,
li A-1, 2 C-6, 3 C-4, 4 G-4)
1£poooAuµiTIJc;, ou m an inhabitant
of Jerusalem
i£polouMw (iEparEuw + ouMw)
commit sacrilege; rob temples
(Ro2.22]
iEp6louAoc;, ou m (iEparEuw + ouMw)
sacrilegious person; temple robber (Ac 19.37]
iEploupyfo (iEpar£uw + (pya~oµai)
serve as a priest [Ro 15.16]
iEpwo6vTJ, ?Jc; f ( iEparEUW) priesthood
1£ooa{ m Jesse (father of David)
'1Ecp9ci£ m Jephthah (He 11.32]
'I£Xov{ac;, ou m Jechoniuh
'Iriooiic; gen. oii dat. ou acc. oiiv m
( 1) Jesus: (a) of the Lord; (b) Jesus Barabbas; (c) Jesus Justus
(Col 4.11); (d) in the genealogy
of Jesus (Lk 3.29); (2) Joshua
(Ac 7.45; He 4.8)
iKav6c;, t\, 6v (iKav6w) worthy, fit;
sufficient, able (iKav6v Eonv it is
enough! Lk 22.38; rQ oxJ..y.i r6
iKavov rro1fjoa1 to satisfy the
crowd Mk 15.15; ro iKav6v bail
money, peace bond Ac 17.9);
large, great, much, pl. many or
some (Ev J..6yo1c; iKavoTc; at some
length, in detail Lk 23.9); long,
considerable ((cp' iKav6v for a
long while Ac 20.11)

iKav6n,c; - 'Iouatoc;
iKav6n,c;, 11toc; f (iKav6w) capacity,
capability [2 Cor 3.5)
iKavOW (c1<:pj1Kvfoµat, ac:pj1~1c;, li1j'iKvfoµat, £c:phKvfoµa1, iKav6c;,
iKav6tf]c;, iKEtf]p(a) make capa-

ble, make fit
iKEn,pia, ac; f (iKav6w) request, plea,
prayer [He 5.7)
iKµac;, aOoc; f moisture [Lk 8.6)
'IK6v1ov, ou n /coniun (4 F-2)
lAap6c;. 6v (iA.ap6tf]c;, IA.Ewe;) cheerful, happy [2 Cor 9.7)
lAap6n,c;, 11toc; f (iA.ap6c;) cheerfulness [Ro 12.8)
Wi01<oµa1 (iA.aaµ6c;. iA.aat~p1ov)

a,

bring about forgiveness for, take
away, deal mercifully with; pass.
be merciful, have mercy
lAaoµ6c;, ou m (iMaKoµat) means by
which sins are forgiven, sin-offering
iAacm1p1ov, ou n (iMaKoµat) means
by which sins are forgiven
(Ro 3.25); place where sins are
forgiven (He 9.5)
t\Ewc;, wv (iA.ap6c;) merciful (iA.Ewc;
001 May God be merciful to you!
or God forbid! Mt 16.22)
'IMup1K6v, ou n Illyricum (4C-1)
[Ro 15.19)
lµac;. av•oc; m strap (of a sandal);
perhaps lash, whip (Ac 22.25)
lµari~w (iµcmov, iµanaµ6c;) clothe,

dress
iµmov, ou n (iµad~w) garment,
clothing; coat, robe, cloak (of
outer garments)
iµanoµ6c;, ou m (iµari~w) clothing,

apparel
iva conj. in order that (of purpose);
so that (of result); that (indirect
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statement); with subj. sometimes = impv. (e.g. ~ of: yuv~
'Iva c:po~~ta\ rov avlipa but the

wife must respect her husband
Eph 5.33)
ivalri conj. (Iva+ ric;) why? for what

reason?
'I6mr11, 11c; f Joppa, Jaffa (1 B-5,
2 B-5, 3 C-4)
'Iopliav11c;. ou m Jordan River
(1D-5,2 D-5)
i6c;, ou m (Karl16oµm) poison, ven-

om; rust, corrosion
'Iouliaia, ac; f Judea (2 C-6)
iouliat~w

live according to Jewish

(or Judean) religious regulations
[Ga2.14)
'Ioulia'iKoc;, ~. 6v Jewish [Tt 1.14)
'IouOa'iKWc; adv. like a Jew [Ga 2.14)
'Iouliaioc;, a, ova Jew; Jewish; Judean
'Ioulia'ioµ6c;, ou m Judaism (of the
Jewish religion and way of life)
'Iouliac;, a m (1) Judah: (a) son of
Jacob, his tribe, his territory
(1 C-6); (b) person in the genealogy of Jesus (Lk 3.30); (2) Judas:
(a) the betrayer of Jesus; (b) a
brother of Jesus; ( c) an apostle,
the son of James; ( d) member of
the Jerusalem church, called
Barsabbas; (e) a disciple in
Damsacus (Ac9.ll); (f) revolutionary leader (Ac 5.37)
'IouAia, ac; f Julia [Ro 16.15)
'IouA1oc;, ou m Julius
'Iouvia, ac; f Junia (Ro 16.7)
'Iouvuic;, am Junias [Ro 16.7)
'Iouatoc;, ou m Justus: (1) surname
of Joseph Barsabbas (Ac 1.23);
(2) Titius Justus (Ac 18.7); (3)
companion of Paul (Col 4.11)
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hrnroc; - iax6w

imr£6c;, ewe; m (i'mtoc;) horseman,
cavalryman
imnK6v, oii n (lrmoc;) cavalry [Re 9.16]
imtoc;, ou m (imtEuc;, irrmK6v) horse
tptc;, tOoc; f rainbow; varicolored
halo
1aachc m Isaac
ialayyU..oc;, ov (fooc; + ayyO.Aw) like
or the same as an angel [Lk 20.36]
foam 3 pl. of oTOa
fo0t impv. of riµf
'IO'KaptW0 and 10'KaptWnic;, ou m Iscariot
iaoc;, T(, ov (icrlayyEl.oc;, icr6n1c;, icr6lnµ0<;, icr6iiJ!uxoc;, fowc;) equal, the
same; in agreement (Mk 14.56,
59); foa adv. equally (ro dvat \'cra
8E<f> to be equal to God Php 2.6)
ia6TT(c;, !"(Toe; f (\'croc;) equality ( €~
icr6n1rnc; as a matter of equality
2 Cor 8.13); fairness (of treatment)
ia6lnµoc;, ov (\'croc; + nµaw) equally
valuable, of the same kind, of
equal privilege [2 Pe 1.1)
ia6lwuxoc;, ov (\'croc; + iJ!uxoµat) sharing the same feelings [Php 2.20]
'Iapa~A m Israel
'IopaT(AlTT]c;, ou m an Israelite
'Ioaaxap m Jssachar [Re 7.7]
iarE ind. or impv. 2 pl. of oToa
iO'TT]µt and iarcivw (aiKaraicrmcria,
ajKaraiowtO<;, avaicrracrtc;, avalO"IaTOW, av8jfou1µ1, avjfon1µ1,
avnlKa8jforJ']µt, arroiKaTIXicrracrtc;,
arrolcrracr[a, arrolcrracrtov, apxolcrracria, aioran:w, acplicrraµat,
01aicrrriµa, Otl'fcrrriµ1, Oixolcrmo[a,
E'Klcrmo1c;, €vlicrrriµ1, €~lavalom
cr1c;, €~lavlicrniµ1, €~iicrrriµ1, f:rrlavlicrmµat, €nlicrraµai, €nlicrmo1c;,

€rrl1crrarric;. f:rri1crr~µwv, d1irrEpi1crmrnc;, €cplicrrriµ1, Ka8i1crravw.
Ka8licrrriµ1, Karalcrrriµa, KarlEcplicrrriµ1, µE8licrrriµ1, µnaloiowµ1.
µnal8rn1c;, rraplicrrriµ1 and rrapl1oravw, rrEp1tfcrrriµ1, rrpol'iorriµ1,
rrpolcrranc;, rrpwrnlcrrarric;. crraµvoc;, omcriacrr~c;, crracrtc;, cruvjEcpjlcrTT(µt, cruvlicrrriµ1, cruicrranK6c;,
urr6loracr1c;) fut. ~aw; 1 aor.
EO'TT(O'a; 2 aor. EO'TTJV. impv. arij0t,
inf. arijvat, ptc. arclc;; pf. EaTT]1«1,
inf. Ea-rcivat, ptc. EO'TT]l<Wc; and
forwc;; plpf. Ei~KEtv; fut. midd.
~aoµat; aor. pass. tara0T(v, inf.
arae~vat, pie. ara0Efc;; fut. pass.
arae~aoµat. trans. (in all act.
tenses except 2 aor., pf. and
plpf.) set, place, put; establish,
set up, make stand; put forward;
fix (a day of judgment); pay.
count out (money); hold against
(Ac 7.60); intrans. (in 2 aor., pf.,
plpf. act.; all midd. and pass.
forms) stand; stop. stand still; be
confirmed or established; stand
firm, hold one's ground; be, exist;
stand up; be moored (of boats)
iarop€w visit, get to know [Ga 1.18]
iaxup6c;, a, 6v (ioxuw) strong, mighty,
powerful; loud (cry or thunder);
severe (famine)
iaxi)c;, 6oc; f (icrxuw) strength, might,
power
iaxVw (01i1crxupi~oµai, €vl1crxuw, €~l1crxuw, €nl1crxuw, icrxup6c;, icrxuc;,
Karl1crxuw) be able, can, have
resources ( Eic; oubEv icrxuE1 it is
worthless Mt 5.13); win over,
defeat; be strong, grow strong
(Ac 19.20;on Jas 5.16 cf. €vEpyEw)

fo~-xa0amw
ra~

(foo<;) adv. perhaps, probably
[Lk 20.13)
lraA.{a, a, f Italy ( 4 A-1)
1TaA.1x6,, '1. 6v Italian [Ac 10.1)
'It:oupaio,, a, ov Ituraean (lturaea
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1w'1A m Joel [Ac 2.16]
1wvaea,, ou m Jonathas [Ac 4.6]
1wvaµ m Jonam [Lk 3.30]
1wv~, ci m Jonah: (1) OT prophet;
(2) father of Peter and Andrew

'Iwpaµ m Joram
'Iwp{µ m Jorim [Lk 3.29]
'Iwoaqxit: m Jehoshaphat
1wofj,, fj or fjTO' m loses: (1) brother of Jesus; (2) brother of James

20-2) (Lk3.l]

lx0US1ov, ou n ( ix9u<;) small fish, fish
ixeu,, uo, m (ix8uS10v) fish
ixvcx;, ou, n (avJE~lixviaoro<;) footstep, step; example
'Iwa0aµ m Jotham
1wm<riµ and 'Iwaxiµ m Jehoiakim

the younger (Mk 15.40, 47)

1wo'1cp m Joseph: ( 1) son of Jacob the
patriarch; (2) husband of Mary,
mother of Jesus; (3) of Arimathea, member of the Sanhedrin;
(4) brother of Jesus (Mt 13.55);
(5) surnamed Barnabas; (6) son
of a Mary (Mt 27.56); (7, 8) persons in the genealogy of Jesus
(Lk 3.24, 30)
'Iwo-rlx m Josech [Lk 3.26]
'Iwoia<;, ou m Josiah
iwt:a n iota ( = yod, the smallest
letter in the Hebrew alphabet)
[Mt5.18]

[Mt 1.11]

1wavciv m Joanan [Lk 3.27)
1wavva,a,floanna
'Iwavvci' and 'Iwavci,, ci, alt. form of
1wcivvri'
1wcivvri,,ou mlohn: (1) the Baptist;
(2) son of Zebedee, one of the
twelve; (3) author of Revelation;
(4) John Mark; (5) father of Peter and Andrew; (6) member of
the Jewish council (Ac 4.6)
1w~ m Job [Jas 5.11]
'Iw~'1S m Obed
1woo m Jada [Lk 3.26]

K

xcilyw dat. xciµo{ acc. xciµE (Kai +
f.yw) and I, but I; I also; I myself
Ka0la (Kara+ ii [from O<;, ~. o)) conj.
or adv. as, just as [Mt 27.10]
Ka0lafpEcn,, EW' f (Kara + aipfoµa1)
destruction, tearing down
Ka8la1pew (Kara+ aipfoµat) fut. Ka800; aor. Ka0EiAov, ptc. xa0E>.Wv. take down; pull down, de-

stray, overthrow, conquer; pass.
suffer the loss of (Ac 19.27)
Ka0la{pw (Kara + ai'pw, Ka9Jap6<;)
clean, prune (of branches)
(Jn 15.2]
Ka0cilJtEP (a (from o<;, ~. o] + -nip
[emphatic particle]) conj. or adv.
as, just as, like
Ka01ant:W (amw) aor. Ka0fjljla. fasten on [Ac 28.3]

Ka0ap{~w
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Ka0apgw (a1Ka0apo-fa, a1Ka0apm;,
Ota1Ka0cxipw, Otcx1Kcx0cxpi(w, EKlKa0aipw, Ka0ap10µ6c;, Ka0ap6c;,
Ka0ap6rric;. rrEp1IKa0cxpµa) fut. Ka0api.W. cleanse, make clean, purify; declare ritually acceptable
Ka0ap1oµ~, oO m ( Ka0cxpi(w) cleansing, purification; purification
rites
Ka0ap~, a, 6v (Ka0cxpi(w) pure,
clean; innocent
Ka0ap6'tTI<;, J)'[~ f ( Ka0cxp((w) purification, purity [He 9.13]
Ka0lelipa, ac; f (EOpaioc;) seat, chair
Ka0le~oµa1 (£0paioc;) sit; sit down;
stay, remain
Ka0EiAov aor. of Ka0a1p£w
Ka0£AGl fut. of Ka0aipew
Ka0£Awv aor. ptc. of Ka0a1p£w
Ka0l~iic; (EXW) adv. in order or
seqiience (from place to place
Ac 18.23); f.v nji Ka0E~~c; afterward (Lk 8.1); rwv Ka0E~~c; 0001
those who siicceeded them
(Ac 3.24)
Ka0lroliw (Ei)Ow = sleep) sleep; be
indifferent; be dead (1Th5.10)
Ka0ITJ)'llnlc;, OU m (ayw) teacher,
leader, master
Ka0ijKa aor. of Ka0{JJµ1
Ka0lt1K£1 (~Kw) impers. it is fitting;
ro µri Ka0~Kov what is improper
(Ro 1.28)

Ka0IJJµa1 (from pf. of Ka0i(w) 2 sg.
Ka0n, impv. Ka0ou. sit; sit down;
live, stay, be
Ka01TtµEp1v6c;, '1. 6v ( ~µEpcx) daily
(Ac6.l]
Ka0ijljia aor. of Ka0amw
Ka0lgw (i~w =sit; cause to sit, avalKa0lf(w, f.rc11Kcx0lf(w, Ka0lriµcx1,

- Ka{

rcapcxlKa9IE(oµm, ouylKa8lriµa1,
ouy1Ka9lf(w) intrans. sit down, sit,
take one's seat (midd. Mt 19.28);
stay (Ac 18.11); trans. cause to
sit, set (Ac 2.30; Eph 1.20); select
(someone) as a judge ( 1 Cor 6.4)
xa0liTJµl (111µ1 = send, set in motion) pass. ptc. Ka0liµEVoc;; aor.
Ka0ijKa. let down, lower
xa0liO'tTIµ• and Ka011a-rc:ivw (forriµ1)
fut. Karaa-rtlow; aor. KatEO'tTloa;
aor. pass. Kat£a-ra0T)v: fut. pass.
xaraa-ra0t1ooµm. put in charge;
cause, make (someone to be
something); appoint; accompany
(Ac 17.15); midd.prove to be, be
(Jas 3.6; 4.4)
Ka016 (o [from oc;, ~. o]) adv. as,
according as; insofar as, to the
degree that
Ka016A.ou (of.oc;) adv. completely, altogether; Ka06Aou µ~ not at all,
under no condition [Ac 4.18]
Ka0lonA.gw (orcAf(oµm) arm fully; pf.
midd. ptc. fully armed [Lk 11.21]
Ka0lopaw ( opaw) perceive clearly
(Ro 1.20]

xa016n (on) because, for; as, in so
far as
Ka0ou impv. of KcX0JJµa1
Ka0lwc; (we;) adv. as, just as; inasmuch as, because; in so far as, to
the degree that; how, that (of indirect discourse)
Ka0IWO'l1tEp (we; + -TCEp) adv. as, just
as [He 5.4]
xai conj. and, also, but, even; that is,
namely; Kai ... Kai both ... and,
not only ... but also; frequently
used merely to mark the beginning of a sentence

Ka'iacpac; - KaK6w
Ka'iacpac;, am Caiaphas (high priest)
Ka'iv m Cain
Ka'ivaµ m Cain an: ( 1) son of
Arphaxad (Lk 3.36); (2) son of
Enos (Lk 3.37)
KalV~, ~. 6v (avalKatVi~W, avalKatVOW, EYIKaivta, £y!Katvi~w. Katv6r11<;, Kaivwcrt<;) new; of new qual-

ity; unused; unknown, strange,
remarkable; n Katv6r£pov the
latest thing (Ac 17.21)
Kal.V6TT1<;. l'Jt'°' f ( Katv6<;) newness
Kai1Jt£P conj. (-mip) though, although
Katp6<;, OU m (aiKatpfoµat, aiKaipw<;,
£uiKatpEW, £U!Katpia, £U!Katpo<;,
d1IKaipw<;, n:p6cr!Katpo<;) time
(viewed primarily as an occasion
rather than an extent), appointed or proper time, season, age
(axp1 Ka1pou for a while; Ev
n:avri Katp<fJ always, at all times
Lk 21.36; EV c!i Katp<fl at this time
Ac 7.20; n:po<; Katp6v or n:po<;
Katpov wpa<; for a brief while;
Kara Katp6v at the right time
Ro 5.6, from time to time Jn 5.4;
Km:a rov Katpov TOUTOV (EK£ivov]
about this [that} time Ro 9.9;
Ac 19.23); opportunity; the last

times
Kaioap, °' m Caesar, emperor (of
Rome)
Ka1oapna, ac; f Caesarea: ( 1) on
the coast (2 8-4, 4 G-4); (2) Cae-

sarea Philippi (2 D-2)
Kaiiro1 (Kai + -rot [inferential particle] = therefore) yet, and yet, al·

though
Kai/t'Ot/yE (Kai + -rot [inferential
particle] = therefore + yi) although, and yet [Jn 4.2]
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Kaiw (EK/Kaioµm, Kaµ1vo<;, Kara/Kaiw, Kauµa, Kauµari~w, Kalicrt<;,
Kaucr6oµm, Kaucrr11p1a~w, Kauowv, oAo/Kaurwµa) pf. pass. Ki)((X\)µa1; fut. pass. Kau0~ooµat and
Kav0~owµa1.

light, keep burning

(pass. be lit, burn); burn, burn up
l«i:/K£i (Kai + £K£i) adv. and there;

there also
Ka/KEt0EV (Kai + £K£i) adv. and from
there; and then (Ac 13.21)
l«i:/K£iv°', TJ, o (Kai+ EK£i) and that

one, and he; that one also, he also
KaKla, ac; f ( KaK6w) evil, wickedness;

hateful feelings; trouble, worry
(Mt 6.34)
Kat<ol~0Eta, ac; f ( KaK6w + tei~w)

meanness, evil done for the sake
of evil [Ro 1.29]
KaKolA.oytw ( KaK6w + Myw) speak
evil of, curse
Kat<olna0£1a, ac; f ( KaK6w + n:acrxw)

suffering; endurance [Jas 5.10]
KaKoina0£w ( KaK6w + n:acrxw) suffer,

undergo hardship; endure hardship patiently
KaKo/notiw (KaK6w + n:ouiw) do evil
or wrong; harm, injure
Kat<olno16<;, ou m (KaK6w + n:ouiw)

evil-doer, criminal
KaK6c;, ~, 6v (KaK6w) evil, bad,
wrong; injury, harm (as a noun);
f out, troublesome (of a sore)
Kat</oupy°', 01.J m ( KaKOW + Epya~o
µat) criminal
KaKiovxfoµa1 ( KaK6w + E'xw) be mis-

treated
KaK6w (a/KaKO<;, £y/KaKEW, KaKia,
KaKo/~0na, KaKol1loy£w, KaKoln:a0£ta, KaKo/n:otEW, KaK6<;, KaK/oupyo<;, KaK/ouxfoµat, KaKW<;, Ka-
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KaK~

-

Kwcru;, cruylKaKolrra0£w, cruylxaKlouxfoµm) treat badly, harm; be
cruel and force (someone to do
something) (Ac 7.19); KllKW r~v
ljJuxfiv nvoc; Kara poison someone's mind against (another person) (Ac 14.2)
xaxwc; (KaK6w) adv. badly, severely
(Kaxw<; EXW be sick); wrongly,
with wrong motive
xilxwotc;, Ewe; f (KaK6w) mistreatment, oppression [Ac 7.34)
Ka>ulµT), T)<; f ( xaAaµoc;) straw; stubble [1Cor3.12]
J«i:Aaµ°', ou m (xaMµ11) reed, cane;
measuring rod (Re 11.1; 21.lSf);
reed pen (3 Jn 13)
xillw (ci:vli£vlx>..11roc;, ci:vnlKaAEw,
E.ylxa>.Ew, £ylKAT]µa, EicrlKaAEoµm,
E.xlKAT]cria, E.mlxa>.Ew, KA.ficrtc;, KAT]r6c;, µnalKaAEoµm, rrapalKaAEw,
rrapalxA.11cr1c;, rrapalKAT]roc;, rrpolxa>.Eoµm, rrpocr!KaAEoµm, cruylxaMw, cruµlrrapalKaAEoµm) pf. 1<£KAT)Ka; aor. pass. hlfj0T)v; fut.
pass. KAri0fiaoµat. call, name, address; invite; summon, call in
Kill1l&1oc;, ou f (KaA6c; + O. aia)
cultivated olive tree [Ro 11.24)
Killtov (xaMc;) very well (comp.
ofxa!..Wc;)
xaA.ollitMCJKaA.oc;, ov (KaMc; + 0180:crxw) teaching what is good
[Tt 2.3]
KaA.ol AtµlvEc; m Fair Havens
(4D-4) [Ac27.8]
Ka!..olnottw ( KaA6c; + no1£w) do what
is right or good [2 Th 3.13]
xaA6c;, fi, 6v (KaAAtlO. moc;, KaAAtov,
KaAol1>1McrKaAoc;, KaAoirro1£w)
good; right, proper, fitting; better;

Kam}AEUW

honorable, honest;fine, beautiful,
precious
illuµµa, r°' n ( KaMrrrw) veil, cover
Ka!..6mw ( ci:lxaralKaAurrroc;, ci:valxaMrrrw, ci:rrolKaMmw, ci:rrolKaAuljJtc;, fo1ixa>..uµµa, xaAuµµa, xaralKaMmoµm,
rrapalKaAUrrroµm,
rrEptlxcrMmw, ouylKaMrrrw) cover, hide
xa>..wc; (KaA6c;) adv. well (ou xa>..wc;
for no good purpose Ga 4.17);
rightly, correctly; very well, well
enough; please (Jas 2.3); KaAwc;
£xw be well; xa>..wc; rrotw do good
(Mt 12.12; Lk 6.27), be kind
(Ac 10.33; Php 4.14)
x6:µ11>..oc;, ou m and f camel
x6:µ1voc;, ou f ( Ka(w) furnace, oven
xaµlµuw (Kara + µuw = be shut)
close (of eyes)
Kaµvw (aor. subj. 2 pl. xaµT)t"E) be
weary; be sick; E.v lj!uxft Kaµvw
be discouraged (He 12.3)
xilµrrrw (ci:valKaµmw, ouylxaµmw)
trans. and intrans. bend, bow (of
the knee)
Kclv (Kill + Ei + av) even if, and if
(Kiiv ... xav if ... or Lk 12.38);
even, at least
Kavilf Cana (2 C-3)
Kavavaio<;, ou m Cananaean
( = Zealot, member of a Jewish
nationalistic sect)
Kavav{LT)c;, ou m man of Cana
KavMxT], T)<; f Candace (a royal
title) [Ac 8.27)
xavwv, 6v°' m limits, sphere, area;
rule, principle, standard (Ga 6.16)
Kam}AEUW
peddle for pro.fit
[2Cor2.17]

KaTtVo.; - KataytVWaKW
KaTtV6.;. ou m smoke
Karrn:alioida, a.; f Cappadocia (4 G-2)
Kapli{a, a.; f (Kap01olyvwon1c;, oKAl'jpolKapoia) heart, inner self; mind;
will, desire, intention; interior (of
the earth)
Kapliwlyvwcmi.;, ou m (Kapofa + y1vw0Kw) knower of hearts
Kapn6.;, ou m (alKapnoc;, Kapnolcpop£w) fruit, grain; harvest; result,
outcome; deed, action; return,
gain, advantage; tribute, praise
(of the lips); offspring (Lk 1.42);
descendant (Ac 2.30)
Kapno.;, ou m Carpus [2 Tm 4.13]
Kapnolcpop£w (Kapn6c; + cp£pw) bear
fruit or crops, be productive
Kapnolcp6po.;, ov ( Kapn6c; + cp£pw)
fruitful [Ac 14.17]
Kap"tEpEW (npoo!KaprEpEw, npoolKaprip1101c;) endure, persevere
[He 11.27]
Kcipcpo.;, ou.; n speck, small splinter
Kara prep. with: ( 1) acc. according
to, corresponding to, with reference to, just as (ra Kara nva one's
case or circumstances; Kara Ta
aura SO, in the Same way; Kara
£µi my; Kara TO aur6 together
Ac14.1; Kara rf how Lkl.18);
used distributively with numerals and places; in;for;for the purpose of; at, about (of time); on,
upon, along, through, to, toward;
off, opposite, near, bordering on;
with, by means of, because of; (2)
gen. against; down, down from;
throughout; by (of oaths); over
(of authority)
KatalPaivw (~afvw =go, walk) fut.
KataMooµlll; aor. Kar£Priv. impv.
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KaTciPri01 and Karcipa, inf. xa:raPfivlll, ptc. Kata~.;; pf. KataP£PTJKa. come or go down, descend;
fall, fall down; be brought down
(Mt 11.23; Lk 10.15): get out
(Mt 14.29)
KaTalPillw (~aUw) knock down;
midd. lay (of a foundation)
Karalpap£w (~apiw) be a burden to
[2 Cor 12.16)
Karal!krp6voµa1 (~apvvw = burden,
~apiw) be very heavy; ocp8aAµol
Kara~apvvoµai be unable to keep
one's eyes open [Mk 14.40]
KaTal!Xrm.;, ew.; f (~aivw =go, walk)
descent, slope [Lk 19.37)
KatalPtPa~w (~1~a~w = make to go
up) throw down, bring down
KaTalPoA~. ii.; f (~aUw) beginning,
creation; Mvaµw Eic; Kara~oA~v
onipµaroc; E'Aa~Ev either (Abraham) became able to become a
father or (Sarah) became able to
conceive (He 11.11)
xaralppaprow (~pa~EVW) cheat; condemn, disqualify (lit. rule against)
[Col 2.18]
KaTayayeiv aor. inf. of KaT6:yw
KarlayyEAEi.J.;. iw.; m (ayyiUw)
preacher, one who proclaims
[Ac 17.18)
Katlayy£Mw (ayyiUw) aor. ~y
yeiAa; aor. pass. KatTJYYEATJV.
proclaim, make known, preach;
teach, advocate (of customs)
Karayeww01<w alt. form of Kataytv<.lx:n<w
KatalyeMw (yEMw) impf. KarE)'EAwv. laugh at, ridicule
Karalyivw01<w (y1vw0Kw) pf. pass.
Kat£yvwaµa1. condemn, convict
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KaTlciywµ1 (a~fvri from aor. of iiyvuµ1 = break) fut. Ka'tro~w; aor.
KaT~a; aor. pass. KaTEilyriv,
subj. 3 pl. Ka'tE<I)'WalV. break
Katalypacpw (ypacpw) write [Jn 8.6]
Ka'tlciyw (iiyw) aor. Kanhayov, inf.
KarayayEiv; aor. pass. Ka-nlxBriv.
ptc. Ka'tax0dc;. bring down; bring
(Lk 5.11): pass. p11t in (de;) at
(Ac 27.3; 28.12)
Ka'tlaywvi~oµai (aywvf~oµm)

conquer, defeat [He 11.33]
Karalli£w (liEw) bandage, bind up
[Lk 10.34]
Ka'talli11A.oc;, ov (liriMw) very clear
[He 7.15]
Ka'talli1Kci~w (li1Ka~w =judge. li1Km6w) condemn, pronounce guilty
Ka'talliiKJ], 11c; f (li1Km6w) sentence,
conviction [Ac 25.15]
Ka'talli1wKw (liiwKw) search for diligently [Mk 1.36]
Ka'talliouA6w ( liouMw) make a slave
of; take advantage of
Ka'talliuvaatEOW (liuvaorEuw = hold
power over, Mvaµm) oppress,
exploit
Karal0Eµa, 'toe; n (tf911µ1) something
under God's curse [Re 22.3]
Katal0Eµ~W (tf911µ1) curse; place
oneself under a curse [Mt 26.74]
Ka'ta0fo0ai aor. midd. inf. of Ka'tan011µ1
Ka'tla1ax6vw (aioxuvoµm) put to
shame, humiliate, disgrace; disappoint
KaralKaiw (Kaiw) fut. Kar<n<aOaw;
aor. inf. Ka't<n«Woai; aor. pass.
KarEKcif]v; fut. pass. Kat"cn<afjooµa1
and KaTaKaU0~ooµai. burn down,
burn up, consume

KaralKaAOmoµai ( KaMrrrw) cover
one's head
Ka'talxauxaoµa1 (Kauxaoµm) impv.
2 sg. xaraxauxw. boast against,
despise; be proud, brag; triumph
over (Jas 2.13)
KaralKE1µa1 (KEiµat) lie down (in
bed), be sick; sit (lit. recline) at
table, dine
Karalillw ( KAaW) break in pieces
Kataliliiw ( KA.Eiw) shut up, lock up,
put in (of prison)
xaraltl11polvoµEw (KArJpow + voµi~w) make (someone) the (rightfttl) owner [Ac 13.19]
Karaltlfvw (KAfvw) aor. pass. KaT£tlf011v. cause to sit down; pass. sit
down, sit (lit. recline) at table, dine
Karaltlo~w ( KM~w = dash against
[of the sea], KAuliwvi~oµm) deluge, flood [2 Pe 3.6]
Karaltluaµ&;, oO m (see KcrmlKM~w) flood, deluge
KarlaxoAou0Ew (aKoAou0iw) follow,
accompany
Ka'talx6m:w (KOrrtw) beat, bruise, cut
[Mk5.5]
xaralKpf]µvi~w

( KpEµavvuµ1) throw
down from a cliff [Lk 4.29]
Ka'talxp1µa, we; n (Kpivw) condemnation
xa'talxpfvw ( Kpivw) aor. pass. xar£xpi011v. condemn, pass judgment
on
KaTalxp1aic;, Ewe; f ( Kpivw) condemnation; perhaps doom, punishment
KaralKVrr'tW ( Kurrtw) bend down
[Jn8.8]
Ka'ta1Kupt£6w ( KUplEUW) have power
over; overpower (Ac 19.16); be
bossy to, lord it over (l Pe 5.3)

KQTaAaAfW - KQTQTt(µnp11µ1
KaTaJA.aMw (AaMw) speak evil of,
say bad things against, slander
KaTaJA.aAui, ac; f (AaMw) slander,
insult
KaTaJA.aAo<;, ou m (AaAEw) slanderer,
one who speaks evil of another
[Ro 1.30)
KaTaJA.aµ~avw (A.aµ~ci:vw) aor. KaTEA.a~ov; pf. KaTElA11cpa; pf. pass.
KaTrlA11µµcn; aor. pass. KaTEAr1µcp011v. act. and pass. obtain, make
ones own, auain; come upon,
overtake (Jn 12.35; 1Th5.4);
attack, seize (Mk 9.18); catch
(Jn 8.3, 4); perhaps put out
(Jn 1.5); midd. realize, understand, learn; see, find (Ac 25.25)
KaTaj.Aiyw (Myw) enroll, place on
the list (for financial aid by the
church) [1Tm5.9]
KaTajA.Efaw (A.drew) aor. KaTEAmov
and KaTEAElljla; pf. pass. KaTaAE>.£1µµa1. leave, leave behind
(pass. often remain); neglect,forsake, abandon; keep ( KadAmov
Eµaunf> I have kept for myself
Ro 11.4)
xa•aJA.10ci~w (A10cl:~w) stone (someone) to death [Lk 20.6]
KaTjaAA.aytl, jjc; f (aMci:oow) reconciliation
KaTJaAAaoow (aMci:oow) aor. pass.
KaT11Uci)t'lv, plc. KaTillayric;.
reconcile
KaTaJA.omo<;, ov (A.drew) rest, remaining [Ac 15.17]
KaTaJA.uµa, Toe; n (Mw) room, guest
room; inn
KaTajA.Uw (Mw) trans. destroy, tear
down; stop (Ac 5.39; pass. come
to naught Ac 5.38 ); do away with
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(Mt 5.17); intrans. find lodging;
be (someone's) guest
KaTaJµav0avw ( µav0ci:vw) aor. impv.
2 pl. KaTaµci0£t"£. consider, observe [Mt 6.28]
KaTaJµaprop£w ( µapwpew) testify
against
KaTaJµEvw (µ£vw) stay, live [Ac 1.13)
xaTJavjaA.lm<w (Kata+ O:vci: + O:AioKoµai = be caught, captured, ii.A.w01c;) consume, devour [He 12.29]
Kat"aJvapKciw (vapKaw =grow stiff or
numb) be a (financial) burden to
KaTaJvruw (vruw) signal, motion to
[Lk5.7)
KaTajvoew (vo£w) consider, think of;
notice, observe, see; look; see
through, be aware of (Lk 20.23)
KaTiav•aw (avrci:w =come opposite
to, meet) come; arrive, reach; attain
KaTajvu~1c;, Ewe; f ( vuoow) stupor,
numbness [Ro 11.8]
KaTajvfoooµa1 (vfoow) aor. KaTEWY'lV· be stabbed; Kanvuy11oav
t~v Kap8iav they were very upset
(Ac2.37]
Kat"ja~16w ( a~16w) consider worthy;
make worthy
KaTaJnaTEW ( natiw) trample on; despise (He 10.29)
KaTaJreau01c;, EW<; f (reauw) place of
rest; rest
KaTaJna0w (reauw) trans. cause to
rest; prevent; intrans. rest, stop,
cease
KaTaJmaaµa, roe; n (refroµai) curtain
KaTaJmµnp11µ1 (rdµnpaµcu) aor. l(Q'tEitp11oa. burn to ashes, destroy by
fire
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Katamvw - KaraOTpoq>l\

Katalmvw (rrivw) aor. KIItEmov, inf.
KIItam£iV, K1ItlI1f£iV, KIItarriV, subj. 3
sg. Katam'.Et. and K1Itamn; aor. pass.
K1It£TC6&rJv, subj. K1Itan:o0<i>. swallow; swallow up, devour, overwhelm (pass. be drowned He 11.29)
Karalmnrw (rrirrrw) aor. Kartrreoov,
ptc. KIIt"IITt£owv. fa/l,fal/ down
KaralnMw (rrl\Ew) aor. KarEiliuoa.
sail ( Ei<;) to [Lk 8.26]
Karalnoviw (rroviw = work hard,
rr6vo<;) mistreat; trouble
Karainovrl<oµat (rrov-ri~oµai = be
drowned) sink, be drowned
Karicipa, ac; f ( apu) curse; something
accursed
Karlapaoµat aor. 2 sg. Kantpaow; pf.
KII"tl\paµat. curse, place a curse
upon
Karlapy£w (apyiw =be idle, a [privitive] + £pyov) render ineffective,
nullify, cancel; destroy, abolish, do
away with (pass. pass away, cease);
use up (Lk 13.7); pass. with cin:6
be released from (Ro 7.2, 6); be cut
off from (Ga 5.4)
K1Itlapt9µ£w (ap18µiw) number; pass.
with Ev be numbered among, be
one of[ Ac 1.17]
Karlapn<w ( apri~w =get ready' &pn)
mend, restore, set right, make
complete ( midd. strive for perfection 2 Cor 13.11 ); act. and midd.
make, prepare, supply (Karr1pt1oµivo<; fully trained Lk 6.40)
Karlcipnotc;, ewe; f ( ap·d<w = get
ready, &pn) being made complete [2 Cor 13.9]
Karlapnoµ6c;, oil m (see Karlupno1<;)
equipping, training, equipment
(Eph4.12]

Ka'tajodw (oEiw) motion, make a
sign, give a signal (Kawoe:ioa<;
r~v xe:Tpa motioning with his
hand Ac 19.33)
KaraiOKamw (oKarrrw) demolish,
destroy
KaralOKEUa<w (oKe:ua~w =prepare,
oKe:uo<;) prepare; build, construct;
furnish, equip
KII'talOKrJVOw (OKT]VOW = set up a
tent, OKT]vtj) nest; live, dwell
KII'talOKtjvwotc;, ewe; f (see KawlOKT]v6w) nest
KaralOKtci<w (0K1a~w =overshadow,
0K1a) overshadow [He 9.5]
Ka'talOKonEW (OKOltEW) spy on, spy
out [Ga 2.4]
KaraiOKonoc;, ou m ( oKom:w) spy
[He 11.31)
Kataloaq>i<oµat (oocpi<w) take advantage of by deception or trickery [Ac7.19]
KaraOTa91\ooµat fut. pass. of Ka9ioniµt
KarajOLill.w (crri.V..oµai) aor. ptc.
KaraOLeiAac;; pf. pass. KarEOTaAµat. quieten, silence; bfov Eatlv
uµa<; KIIIEOWAµEVOU<; urrapxnv
you should keep quiet (Ac
19.36)
Karaloniµa, we; n (forr]µt) behavior,
way of life [Tt 2.3]
Ka'taOLl\aw fut. of Ka9ioniµt
KaralOLoAI\, fj<; f (ori.:\Aoµa1) clothing, attire [1Tm2.9]
Ka'tajOTpEq>W (orpicpw) overturn
KaralOTpTJvtaw (orpr]viaw) be controlled by one's own sensuous
desires [1Tm5.11]
KarajOTpoq>tj, fjc; f ( orpicpw) ruin, destruction

Kcrtaatpwvvuµt - KcrtEV6yriv
Kcrtalatpwvvuµt (arpwvvuµ1) aor.
pass. K«T£atpw01')V. strike down,
put to death [1 Cor 10.5)
K«ralo6pw (aupw) drag away by
force [Lk 12.58]
Karalocp6:~w ( ocpa~w) kill, slaughter
[Lk 19.27]
Karalocppayi~w ( acppayi~w)

seal (up)

[Re 5.1]

Kcrtalax£m<;. £we; f (£xw) possession,
act of possessing; Karciaxwic;
rwv £0vwv taking possession of
(i.e. dispossessing) the nations
(Ac 7.45)
Karaaxw aor. subj. ofKat"fxW
Kcrtalti01')µt (ri8riµ1) aor. KcrtE01')K«;
aor. midd. inf. Kara0fo0at. lay,
place; midd. xapHa Kara0fo0at
(Ac 24.27) and xaptv Kara0fo0at
(Ac 25.9) gain favor with or do a
favor for
Karalwµ~, fie; f (rnµ6c;) mutilation
[Php 3.2)
Kcrtalrpfxw ( rp£xw) aor. KcrtE!ipaµov. run down [Ac 21.32)
Kcrtacpayoµat fut. of Kat"£o0fw
KaralcpEpw (cp£pw) aor. Ka~vE)'Ka;
aor. pass. ptc. KcrtEV£)(0Efc;. bring
(of charges), cast against (of
votes); pass. be overcome (with
sleep)
Kcrtalcproyw (<pEuyw) aor. KcrtEcpuyov,
ptc. Kcrtacpuywv. run for safety;
take refuge
Kcrtalcp0Efpw (cp0Eipw) pf. pass. K«t"Ecp0apµat. corrupt, deprave, ruin
[2Tm3.8]

KaralcptMw (cp1A.fw) kiss
KcrtalcppovEw (cppov£w) despise, treat
with contempt, look down on;
think nothing of, disregard
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Kcrtalcpp~c;. oii rn (<ppov£w) mock-

er, scoffer, scorner [Ac 13.41]
Kcrt«IXEW (x£w = pour) aor. 3 sg.
KcrtfxEEV. pour over or on
Kcrtax0Efc; aor. pass. ptc. of Katayw
Kcrtalx06vtoc;. ov (x66v1oc; = in/under the earth) under the earth,
subterranean [Php 2.10]
KaralXPaoµat (xpaoµai) use, make
full use of
Kcrtalw6xw ( ljluxw) cool off, refresh
[Lk 16.24]

K«t"£<lyl')v aor. pass. of Kcrtayvuµt
Kcrt£ayG>Olv aor. pass. subj. 3 pl. of
Kcrtayvuµt
Karfo~a aor. of Karayvuµt
K«t"Ecl~W fut. of Kcrtayvuµt
Kat"E~l')V aor. of Kcrta~{vw
Ka't£YEAwv impf. of K«raye:Aciw
Kcrtfyvwoµat pf. pass. of KcrtaytvWOKW

K«t"Elipaµov aor. of Kat"crtpfxW
KcrtEal')Ka aor. of K«rati01')µt
KcrtlEf!iwA.oc;. ov (El!ioc;) full of idols
[Ac 17.16)
Kat"EiAl')µµat pf. pass. of Kcrt~vw
Kcrt£fAl')cpa pf. of KaraA.aµ~6:vw
Kcrt£KQl')V aor. pass. of KcrtaKa{w
K«t"EKpf0riv aor. pass. of KcrtaKp{vw
K«t"EAa~v aor. of KaraA.aµ~w
Kcrt£A~µcp01')V aor. pass. of KcrtaAajl~w

KcrtEA0Eiv aor. inf. of KcrtEpXOµat
K«t"EAlTtOV aor. of KcrtaAEfaw
Kcrtlt!vlavn (Kara + £v + ci:vrf) (1)
prep. with gen. opposite, before;
in the sight of,· (2) adv. opposite
Kat"EVq0ric; aor. pass. ptc. of Kcrt«q>Epw
KcrtEV6yriv aor. of xaravi5oooµat
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K«TEVWmov - KatOlKTlnlPlOV

KITTIEVlwmov ( wlj! = eyes,face, 6paw)
prep. with gen. before, in the

presence of
Katl~loucnci~w (dµ()

rule over; tyr-

annize

KaTlfxW (EXW) aor. subj. KaTaCJ)(W.
trans. hold fast, keep; take, pos-

sess; hold back, restrain, suppress; intrans. Km:£xw de; head
for (Ac 27.40)

Ka.ruaov aor. of Katam:rrrw
KITTEJtfanJOav aor. 3 pl. of KITTEcpi01"11µ1
KaTEmOV aor. of Ka•amvw
KaTEnAroaa aor. of Katailiw
K«T£Jt60rjv aor. pass. of KITTamvw

K«nlyayov aor. of Ka.ayw
KanlYYEWx aor. of Ka.ayyillw
KaL11yyEA11v aor. pass. of Ka•ayyEA-

Ka•IEfJYa~oµcn (Epya~oµm) do, ac-

K«Ll11yop{a, ac; f (see Ka•liwop£w)

complish; produce, bring about,
work out; prepare, make ready;
overcome, conquer (Eph 6.13)

KaLl~yopoc;, ou m (see KaTlriyop£w)

Ka.lipxoµa1 ( £pxoµm) aor. KCrrijA0ov,
inf. KITTEAflEiv. come or go down;

arrive, land
Ka•IEa0iw and KITTlfo9w (t':cr9fw) fut.
K«Taqxfyoµa1; aor. KITTEcpayov. eat

up, devour, consume; exploit,
prey upon
KaTEa.a911v aor. pass. of K«9i01"11µ1
KITTEa.<XAµa1 pf. pass. of KITTaa.illw
KITTE01"110a aor. of Ka9i01"11µ1
KITTEcrr,,W011v aor. pass. of KITTacrrpwvvuµ1
KITTlrol&Uvw (EU + euvw = rush along,
Eu9uc;) aor. opt. 3 sg. KITTEU0Uvat,
inf. Katru0Uvcn. direct, guide
KITTIEulA.oyew (Eu + A.Eyw) bless
(Mk 10.16)
Ka•ecpayov aor. of Ka.Ea9iw
KITTecp9apµa1 pf. pass. of Ka.acp0dpw
KaTEcpicrraµai see KITTEcpi01"11µ1
KaTIEcpli01"11µ1 (Km:a + Ent + toT1iµ1)
aor. 3 pl. KaTEltE01"110av. attack,
set upon [Ac 18.12)
Ka•ecpuyov aor. of Ka.acpEUyW
Ka•ExEEV aor. 3 sg. of KITTaxew

Aw
KITTl11YOPEw ( ayop£w =speak) accuse,

bring charges against (someone)
charge, accusation
accuser
KITTl~ywp, opoc; m (see KaTlriyop£w)

accuser [Re 12.10)
K«LTIMavTlv aor. pass. of Ka•aA>uioaw
K«nlvEYKa aor. of Ka.acpepw
Kan1paµa1pf.ofKa•apaoµa1
K«Ll'lixiaw aor. 2 sg. of Ka•apaoµa1
~lcprux, a<; f ( KaTa + cpac; = light,
cpaivw) gloom, depression [Jas 4.9)
Ka•l11xew (~x£w) inform, tell; instruct, teach
KanlX911v aor. pass. of Ka•ayw
Ka•l16oµai (i6c;) pf. 3 sg. Kanw•a1.
rust [Jas 5.3)
KaTl1axiJw ( icrxuw) have strength;
overcome, overpower (Mt 16.18);
win, prevail (Lk 23.23)
Ka•loudw ( oiKEw) aor. KITT<f>K11aa.
intrans. live, settle; trans. inhabit,

live in
K«TIOiK11cnc;, Ewe; f ( oiKEW) home; oc;
r~v Karo(K11cr1v ElXEV EV role;
µv~µacrtv who lived among the
tombs [Mk 5.3)
Ka•lo1K11~p1ov, ou n (oiK£w) house,
home; haunt (of demons)

Kat:OlKla - KEV6W
xar!o1xia, ac; f (oiKiw) place in
which one lives [Ac 17 .26 J
xa•!oud(w (oiKi~w =build a house,
oiKEW) aor. xar<f>x1aa. place, put
[las 4.5]
xar!ompf(oµai (6mpi~oµCX1 = see
oneself in a mirror [wlj! = eyes,
face], 6paw) see; reflect; think
about [2 Cor 3.18]
K«rw (Kata) adv. down; below, beneach; an' &vw0Ev EW<; Katw from
top to bottom; EK twv Katw from
this world
Kat:WrEpoc;, a, ov (Kata) lower
[Eph4.9]
Kat:WrEpw ( Kcxta) adv. under, less (of
age) [Mt2.16]
Kcrolia Cauda (4D-4) [Ac27.16]
xau0~aoµai and xau0~awµa1 fut.
pass. of xafw
xcroµa, roe; n (Katw) heat, burning
xauµat:f~w (Kaiw) scorch, burn (up)
KaUatc;, EW<; f ( Kaiw) burning [He 6.8]
xaua6oµai (Kaiw) be burned up, be
destroyed by burning
KauOTIJpta(w (Kaiw) burn with a hot
iron so as to deaden to feeling
[1 Tm4.2]
xa6awv, wvoc; m (Kaiw) (scorching)
heat
KalJ)(aoµat (EyjKauxaoµlll, KarajKauxaoµlll, Kcxuxriµcx, Kcxuxrio1<;)
boast, boast about, take pride in;
rejoice, be glad
xaUx11µa, roe; n (Kauxaoµcx1) ground
for boasting, object of boasting;
boascing, pride
xaUx11aic;, Ewe; f (Kcxuxaoµlll) boasting; pride, object of boasting
Kaq>apvaouµ f Capernaum (2 D-3)
K£yXp£ai, wv f Cenchreae (4 D-3)
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KElipwv m Kidron (a valley between Jerusalem and the Mt. of
Olives) [Jn 18.l]
K£iµat (ava!KElµm, cXVti!KEtµai, an61KElµai, apcrEVOjKOltT]<;, Errt!KEtµai,
Kata!Knµm, Ko1µaoµm. Koiµrio1<;,
KoitT], Ko1twv, rrapa!KE1µm, nEp1lKa0apµa, np6IKE1µai, ouv!avalKnµai) lie, be placed; be, exist;
stand, be standing; be destined or
appointed; store up (Lk 12.19)
Kapia, ac; f (KEipw) strip ofcloth (used
to wrap the dead) [Jn 11.44]
Kripw (fo1!Koupia, KE1pia, KEpµa,
KEpµanot~<;) shear (of sheep);
midd. cut one's hair, have one's
haircut
KExauµat pf. pass. of Kaiw
KEK£paaµa1 pf. pass. of KEpcivvuµ1
KfKArixa pf. of Kiliw
KfKA1xa pf. of J<A(vw
KEK6p£aµa1 pf. pass. of xop€vvuµ1
KExpaya pf. of xpa(w
KExptxa pf. of xp(vw
Kixpuµµai pf. pass. of xp6mw
x£>.roaµa, roe; n (KEAEuw) shout of
command, command [1Th4.16]
KEAEUW (fo1!KEAAW, KEAEUoµa) order, command, urge
KEVo!lio~ia, ac; f ( KEv6w + OoKEW)
conceit, desire to boast [Php 2.3]
KEV6!lio~oc;. ov (KEv6w + OOKEW)
conceited, boastful [Ga 6.26]
KEV6c;, ~' 6v ( KEv6w) empty, emptyhanded; to no purpose, without
result (El<; KEv6v in vain)Joolish,
senseless
KEVolcpwvia, ac; f (KEVOW + <pWVEW)
empty or foolish talk
KEV6w (KEVojoo~ia, KEv6!0o~o<;, KEV6c;,
KEvolqiwvia, KEVW<;) empty, de-
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idvrpov - KlV5UVEUW

prive of power, make of no meaning or effect; Eµaurov KEv6w give
up or lay aside what one possesses
idvrpov, ou n (EYIKEvrp(~w. EKIKEVTEW) sting; goad
KEVrop{wv, wvoi:; m centurion (Roman officer commanding about
a hundred men)
KEV~ (KEv6w) adv. in vain, to no
purpose [Jas 4.5]
KEpaia, ai:; f ( KEpac;) stroke (part of
an alphabetical letter)
KEpaµcli:;, Ewl:; m (KEpaµIKO<;, KEpaµwv, KEpaµoc;) potter
KEpaµix6i:;, ~. 6v (KEpaµEuc;) earthen,
made of clay [Re 2.27]
KEpclµiov, ou n (KEpaµEuc;) clay jar
idpaµoi:;, ou m (KEpaµEuc;) roof tile
[LkS.19)
KEpavvuµi (alKEpmoc;, alKparnc;, ouylKEpavvuµ1) aor. Eidpaoa; pf. pass.
KEidpaaµai. mix; pour
idpai:;, aTOi:; n (KEpala, KEpanov)
horn (perhaps corner Re 9.13);
might, power (K€pac; owu1piac; a
mighty Savior Lk 1.69)
KEpfrnov, ou n (KE'pac;) pod (of the
carob tree) [Lk 15.16]
KEpSafvw (aicrxpoJKEpb~c;, aicrxpoJKEpbwi:;, KEpboc;) fut. KEpO~ow;aor.
rup0f1Ga, subj. KEpli~O"W and KEp&ivw, inf. KEpOfjaai. gain, profit;
win, win over; avoid, spare oneself (a loss)
x£p5oi:;, oui:; n (KEpba(vw) gain; avoid
(injury or loss)
idpµa, roi:; n (KEipw) coin [Jn 2.15]
KEpµan~i:;, ou m ( KEipw) moneychanger [Jn 2.14]
KE<pciAaiov, ou n (KEcpaA.16w) main
point, summary; sum of money

KEcpaA~. fji:;

f ( KEcpaA.16w) head (Kara
KE<paA.fic; i!.xwv with his head covered 1 Cor 11.4 ); head (of superior rank, etc.); KEcpaA.~ ywviac;
main corner-stone
KEcpaAl6w (avaJKE<paAalOW, arroJKEcpaAt~W, KE<paA.mov, KE<paA~, KEcpaA.ic;, rrEp1jKE<paA.aia, rrpooJKEcpaA.awv) hit or beat over the
head [Mk 12.4]
KE<paA{i:;, £Soi:; f (KEcpaA.16w) roll (of
a scroll or book) [He 10.7]
xriµ6w muzzle (1Cor9.9]
xfjvaoi:;, ou m tax
Kfjnoi:;, OU m (KTJITOUp6c;) garden
xrinoup6i:;, oii m ( Kfinoc;) gardener
[Jn 20.15)
xripfov, ou n honeycomb
K~puyµa, roi:; n (KTJpUoow) what is
preached, message, proclamation
xfjpu~. uxoi:; m (Kl"Jpuoow) preacher,
proclaimer
xripfoaw (K~puyµa, Kfipu~. rrpolKTJpfoow) proclaim, make known,
preach
xfjroi:;, oui:; n sea-monster [Mt 12.40]
Kricpdi:;, ii m Cephas (Aramaic equivalent of Greek n£rpoi:;, Peter mng.
rock)
Klj3w"t6i:;, oii f boat, ark; box, ark (Kt~wr6c; rfic; foa0~KTJ<; the covenant
box)
xi0apa, ai:; f ( K10api~w) harp
Kt0api~w (K10apa, K10apJc+Jb6c;) play
a harp
xi0apl4J56i:;, oii m (K10ap(~w + ~bw)
harpist, harper
Ki.A.1xia, ai:; f Cilicia (4 G-3)
Kiv5uvrow (Kivbuvoc;) be in danger,
run a risk; impers. there is danger
(Ac 19.27)

KlVOUVO<; - KAlVclplOV
KlVOUVO<;, OU m (K!VOUVEUW) danger,
risk, peril
KlVEW (alµna:!Kivr,-ro<;, KtVfJOU:;, µnalKlVEW, ouy!K1v€w) move, shake;
remove; stir up, arouse; midd.
move (Ac 17.28)
KlV11'rn;, ewe; f (Ktv€w) movement,
motion
Ktwaµwµov, ou n cinnamon
(Re 18.13]
K{c; m Kish [Ac 13.21]
KfXpT(µ1 (xpaoµm) aor. impv. XPfloov.
lend
KA.aooc;, ou m ( KAalw) branch
KA.a{w (KMOo<;) aor. Mauoa. intrans. weep, cry; trans. weep for
(Mt 2.18)
KAa.01c;, ewe; f ( KAcIW) breaking (of
bread)
KAa.oµa, Toe; n (iv\aw) fragment, piece
KAauOa Clauda alt. form of KaiiOa
KAauO{a, ac; f Claudia (2 Tm 4.21]
KAau01oc;, ou m Claudius: ( 1) Tiberius Claudius, Roman emperor (A.O. 41-54) (Acll.28); (2)
Claudius Lysias, Roman officer
in Jerusalem (Ac 23.26)
KA.au0µ6c;, ou m bitter crying, weeping
KAa.w (£KIKMw, KarnlKMw, KM01<;,
iv\aoµa:, KA~µa) break (only of
bread in the NT; often of a ceremonial or religious act at the beginning of a meal)
KA.ric;, KAei06c; f ( KAEiw) key
KA.riw (anoliv\Eiw, EKIKAEiw, KarnlKA£iw, KAEt<;, ouyiKAEiw) shut,
close; lock
iliµµa, t'O<; n (iv\fotw) theft, robbery [Re 9.21]
I<Aeomic;, ii m Cleopas [Lk 24.18]
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ilioc;, ou<; n credit, honor, fame
[1Pe2.20]
KAEnt'T(c;, ou m ( KAEntw) thief
ilimw (KMµµa, KAEntfJ<;, iv\on~)
steal
KAT(0~ooµa1 fut. pass. of KaAEW
KA.ijµa, Toe; n (KAaw) branch
KA~µT(c;, £Vt'O<; m Clement [Php 4.3]
KAT(polvoµEw (KAYJp6w + voµl~w) receive, gain possession o.f. share
(in), be given (something)
KAT(polvoµ{a,ac;f (KAfJp6w + voµi~w)
property, possession(s); what is
promised or given by God to his
people, God's blessing(s); share,
part (Ac 7.5)
JWipolv6µoc;, ou m (KAYJp6w + voµi~w) one who receives what God
has promised to his people; heir
(Mt 21.38 and parallels; Ga 4.1)
KAijpoc;, ou m (KAYJp6w) lot (of something thrown or drawn to reach
a decision); share, part, place;
someone given to another's care
(1Pe5.3)

JWip6w (KarnlKAfJpolvoµ€w, KAfJpolvoµ€w, KAYJpolvoµia:, KAYJpolv6µo<;, KA~po<;, vauliv\ripoc;, 6A.oliv\ripia:. 6MIKAYJpoc;, npooiKAYJp6oµa1,
ouylKAYJpolv6µoc;) choose; £v <fl
EKAfJpw0riµEv perhaps in whom
we were chosen as God's own
people [Eph 1.11]
KAij01c;, EW<; f (KaAEw) call, calling;
situation of life (1 Cor 7.20)
KA1tt6c;, ~. 6v ( KaAEw) called (of the
Christian call); invited (Mt 22.14)
ICA{~av0<;, ou m oven, furnace
ICA{µa, toe; n (KA.ivw) region, district
KA.1vap1ov, ou n (KA.ivw) small bed,
cot [Ac5.15]
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KAtVl'I. Tl<; f ( KAivw) bed, couch; cot;
stretcher; sickbed (Re 2.22)
KAlVtOtov, ou n (K,\ivw) bed, cot,
stretcher
J<A{vw (ci:IKAtv~c;. ci:valKAivw, ci:pxilrpilKAtvoc;, EKIK,\ivw, KarnlK,\ivw.
KAiµa, KA1vap1ov, KAivri, KA1vi81ov, KAtoia, rrpoolKMvoµai, rrp6ol0.101c;, rrpwtolKAtoia) pf. KEKAlKa.
trans. lay; bow; rout, put to flight
(He 11.34); intrans. wear away,
draw to a close
!<Atoia, a<; f ( KAivw) group (of persons eating) [Lk 9.14]
J<Aom1, fjc; f (KAErrrw) theft
J<Auowv, wvoc; m (K,\u8wvi~oµai)
rough water, wave(s)
J<Au8wvU;oµat (KaralKM~w. KaralKAuoµ6c;, KAUOwv) be tossed by
the sea [Eph 4.14]
I<Awnac:;, am Clopas [Jn 19.25]
KV~0oµat itch [2 Tm 4.3]
KviOoc;,ouf Cnidus (4 E-3) [Ac 27.7)
Ko8pcivnJc;, ou m quadrans (Roman
copper coin worth 114 assarion
or 1/64 denarius)
KOtAta, ac:; f stomach, belly (EK r~c;
KO!Ala<; auroO from deep inside
him Jn 7.38); womb (EK Ko1,\im;
µrirp6c;from birth);appetite, bodily desires (Ro 16.18; Php 3.19)
Kotµaoµat ( KElµai) sleep, fall asleep;
die
KotµT1<n<;, EW<; f (KEtµai) sleep; Ko[µ11ou; roO urrvou natural sleep
[Jn 11.13)
Kotv6c;, ~. 6v ( Ko1v6w) common, in
common; common, profane; defiled, unclean
Kotv6w (Ko1v6c;, KOlVWVEW, KOIVWvia, Ko1vwv1K6c;, Ko1vwv6c;, ouyl-

Ko1vwv£w, ouylKotvwv6c;) defile,
make unclean; call (or) consider
unclean (Ac 10.15; 11.9)
KOlVwvEw (Kotv6w) share, take part,
participate; contribute, give a share
KOlVwv{a, ac:; f ( Kotv6w) fellowship, a
close mutual relationship; participation, sharing in; partnership;
contriblllion, gift
KOlVWVlK6c;, ~. 6v (Ko1v6w) liberal,
generous [1Tm6.18]
Ko1vwv6c:;, oii m and f (Kotv6w) partner, sharer
KOttl], Tl<; f (KElµai) bed; marital
relationship (He 13.4); sperm
('PE~EKKa ... Koir11v £xouoa Rebecca having conceived Ro 9.10);
sexual impurity (Ro 13.13)
KOlt"WV, WVO<; m (KELµat) bedroom;
6 fol toO KOtrwvoc; person is
in charge of the bed-chamber
[Ac 12.20)
K6KK1Vo<;, l'I· ov ( K6KKo<;) scarlet, red
K6KKO<;, ou m ( KOKKtvoc;) seed, grain
KoM~w ( K6,\ao1c;, Ko,\acpi~w) act.
and midd. punish, penalize
KoAaKria, ac; fjlattery [1Th2.5]
K6Aacnc;, EW<; f ( KOAa~w) punishment;
6 cp6~oc; Ko,\aotv EXEi the thought
of being punished is what causes
fear (lJn 4.18)
KOAacp{~w beat, strike with the fist;
harass, trouble
KoAAaoµat ( rrpooiKo.\Moµai) unite
oneself with, associate with, join;
stick to (of dust); hold on to
(Ro 12.9); pile up to (Re 18.5);
hire oneself out to (Lk 15.15)
KOAAoupiov, ou n eye salve [Re 3.18)
K0Mu~10TI]c:;, oil m ( KoAAu~6c;
small coin) money-changer

Ko.Ao~

- Kooµ0Kp1hwp

KOAo~6w shorten, cut short
Ko.Aoooa{, wv f Colossae (4 E-3)
[Col 1.2]
K6.Anoc;, ou m bosom, chest (Eic; Tov
KOArrov closest to Jn 1.18: f:v Tcfl
KOArry.> next to Jn 13.23); lap
(Lk 6.38); bay, gulf (Ac 27.39)
Ko.AuµjXlw (f:KjKo!..uµ~aw, KOAuµ~tj
Bpa) swim [Ac 27.43]
Ko.Auµ~~0pa, ac; f ( KOAuµ~aw) pool
Ko.Awvia, ac; f colony (of a city
with special Roman privileges)
[Ac 16.12]
Koµaw (K6µ11) wear long hair, let
one's hair grow long
K6µ11, 11c; f (Koµaw) hair [1Cor11.15]
Koµ(~w (i:KIKoµi~w, cruylKoµ(~w) fut.
midd. Koµfooµai and Koµioiiµai.
bring, buy; midd. receive, obtain;
receive back, be paid back, recover
Koµ¢6t"EpOV (Koµlj!6c; =well-dressed,
neat) adv. better; KoµijJ6TEpov £xw
recover (from an illness) [Jn 4.52]
Kovuiw (Kov1lopT6c;) whitewash
Kovilopt"6c;, oii m (K6v1c; =ashes, KOv1aw + opvuµt =stir up, 6pµaw)
dust
Kona~w (KorrTw) cease, stop
KOJU:T°';, ou m (K6mw) weeping,
mourning [Ac 8.2]
Kom\, i;c; f (KorrTw) slaughter, defeat
[He7.1]
Komaw ( KOITTw) work, work hard,
labor (rrot..Aa Komaw work [very]
hard Ro 16.6, 12); become tired,
grow weary
K6n:oc;, ou m ( KOrrTw) work, hard work,
labor; trouble, difficulty, hardship;
K6rrouc; (or) Korrov rrap£xw nv(
trouble or bother someone
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Konpia, ac; f (K6rrptov) manure pile;
garbage pile [Lk 14.35]
K6npiov, ou n (Korrpia) manure
[Lk 13.8]
K61tt"W (arrojKOITTW, ajrrpocrjKOITOc;,
apyupolKorroc;, f:ylKorrtj, f:ylKOITTW,
i:KIK6rrTw, EvlKorrwlTEpoc;, KaralKorrTw, KOITcl~W, KOITET6c;, Korrtj,
Komaw, K6noc;, Kwcp6c;, rrpolKontj,
np6crlKoµµa, npocrlKontj, rrpoolKOTITW) cut; midd. mourn (for
someone)
KOp~,aKoc;mcrow, raven [Lk 12.24]
Kopamov, ou n girl
Kop~liv ( Kop~avac;) Corban (Hebrew term for a gift set apart for
God) [Mk 7.11]
Kop~cic;,ci m ( Kop~av) temple treasury (Aramaic word) [Mt 27.6]
K6pE m Korah [Jd 11]
Koptvvuµi pf. pass. KEKOpEoµai; aor.
pass. ptc. KOpEo0dc;. fill; pass. be
full, have enough; be fully content
Kop{v0ioc;, ou m a Corinthian
K6pw0oc;, ou f Corinth (4 D-3)
Kop~Aioc;, ou m Cornelius
K6poc;, ou m (Hebrew word) cor,
measure (a dry measure of about
10-12 bushels) [Lk 16.7]
KooµEw (y!..wcrcr61Koµov, Kocrµ1K6c;,
1<6crµwc;, KooµojKpaTwp, K6crµoc;)
adorn, decorate, make beautiful;
put in order; trim (of lamps)
KooµiK6c;, ~. 6v (Kocrµ£w) earthly
(He 9.1); worldly (Tt 2.12)
K6oµioc;, ov (Kocrµ£w) well behaved,
respectable; befitting, modest
KooµolKp6:Twp, opoc; m (Kocrµ£w +
KpaTEW) world ruler, ruler
[Eph 6.12]
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KOGµoc; - KplVW

Koaµoc;, ou m (Kooµiw) world, world
order, universe; world inhabitants, humankind (especially of
persons hostile to God): world,
realm of existence, way of life
(especially as opposed to the
purpose of God): adornment
(1Pe3.3)
Kouapt"oc;. ou m Quartus [Ro 16.23)
Kouµ stand up (Aramaic word)
[Mk 5.41]
Kouarwliia, ac; f (Latin word) a
guard (of soldiers)
KOU<pt~w lighten, make weigh less
(Ac27.38]
Ko<pivoc;, ou m basket (perhaps
smaller than the cnropfc;)
Kpajkrttoc;, ou m bed, cot, stretcher
KpcI~W ( avalKpa~w) aor. in Ac 24.21
fK.EKpa~a: pf. with pres. mng. KtKpaya. call out, cry out, shout,
scream
KpalltcIATJ, TJ<; f drunken dissipation
[Lk 21.34]
Kpaviov, ou n skull
Kpa<m£1iov, ou n fringe, edge; tassel
KpCttcn6oµcn (Kpadw) become strong
Kpcrta16c;, a, OV (KparEW) mighty,
strong (1 Pe 5.6)
KpCttEw (ci:IKpaoia, ci:IKpa-r~c;, E:ylKpama, £ylKpaTEUoµat, £ylKpa~c;.
Kparn16oµm, Kparm6c;, Kpanornc;,
Kparnc;, rravrnlKpcrrwp, rrEptlKpar~c;) hold, hold fast; take, take hold
of; seize, arrest; hold back, restrain;
hold unforgiven (Jn 20.23); carry
out, achieve (Ac27.13)
Kpanaroc;, TJ, ov (Kpariw) most excellent, your excellency (used in
polite address and in addressing
nobility)

Kp<hoc;,ouc; n (Kpcxriw) might, strength,
power, dominion; mighty deed
(Lk 1.51): KaTa Kpawc; powerfully,
effectively, mightly (Ac 19.20)
Kp<Wya~w ( Kpauy~) call ow, cry out,
shout
Kpauy'1, fie; f ( Kpauya~w) shout, outcry; clamor, angry shouting; crying (Re 21.4)
KpEa<;. Kpforoc; and KpEw<; acc. pl.
KpEa n meat
KpEinov and KpEicroov adv. better
(KpElrrov AaAw rrapa say much
better things He 12.24)
Kprinwv and KpEicrcrwv,ov gen. ovoc;
better; greater, superior
KpEµavvuµ1 (£KIKpiµaµm, KarnlKpr]µvi~w. Kpr]µv6c;) midd. KpEµaµa1; aor. ptc. KpEµcioac;; aor.
pass. ptc. Kpeµacr0ric;. trans. hang;
intrans. (midd.) hang; depend
(Mt 22.40)
KpTJµv6c;, oil m (KpEµavvuµ1) steep
bank, cliff
KpJ1c;, rrr6c; m a Cretan
Kpt10KTJc;, EVToc; m Crescens
[2Tm4.10]
Kpt1t"TJ. TJ<; f Crete (3 A-2, 4 D-3)
Kp10J1, fie; f ( Kpietvoc;) barley [Re 6.6]
Kp10t1croµa1 fut. pass. of Kpivw
Kpt0tvoc;, TJ,OV ( Kpt0~) made of barley
Kpiµa, roe; n (Kpivw) judgment; decision, verdict; condemnation, punishment; lawsuit (l Cor 6.7);power or authority to judge (Re 20.4)
Kpivov, ou n lily, attractive wild
flower
Kpivw (ci:l1i1crlKprrnc;, ci:IKa•alKptrnc;,
cXvalKplVW, avalKptoJc;, cXVtlarrolKplVOµaJ, ci:vlurr6IKptrnc;, arr6IKptµa, ci:rrolKpivoµat, ci:rr6IKptC!lc;, aurni-

Kpfou; - KuKA69EV
KaTalKprroc;, liialKpivw, litcilKpt<Jt<;,
1i1Ka10jKp1o(a, ty!Kpivw. EiA1jKpiVE!a, ElAtlKp1v~c;, E-rnlKpivw, KaTalKp1µa, KarnjKpivw, KaTajKp1ou;,
Kpiµa, Kpio1c;. KplT~PIOV, Kptr~c;.
KpmK6c;, rcp6jKp1µa, ouyjKpivw,
ouvlurrolKptVOflal, urcolKptvoµai,
urc6IKp1CJ1c;, urro!Kp1~c;) pf. KEKptKa; aor. pass. bcpl9r)v, inf. Kpt9fjvai; fut. pass. Kpt911ooµat. judge,
pass judgment on (midd. and
pass. often stand trial, go to law);
condemn; decide, determine; consider, regard, think; prefer
Kp(mc;, ewe; f (Kpivw) judgment, judging; condemnation, punishment;
justice; perhaps court (Mt 5.21 f)
Kp(anoc;, ov m Crispus
Kpt-alptov, ou n (Kpivw) court; case
(ava~IOl forE KptTf1plWV EAaxiCJTWV perhaps aren't you capable
of judging trivial cases 1Cor6.2)
Kpt-alc;, ou m (Kplvw) judge; ruler
(Ac 13.20)
Kpmx6';, ~. 6v ( Kpivw) able to judge
or discern [He 4.12]
xpovw knock at a door
KpU~ijvat aor. pass. inf. of KpVmW
xpilrrrri, ric; f ( KpurcTw) cellar, hidden
place [Lk 11.33 J
Kpvm6c;, ~' 6v (KpurrTw) secret, hidden, private; inward, inmost (6 E:v
T0 Kpvm0 'Jouliai:oc; one who is
inwardly a Jew Ro 2.29)
KpVrctW (arcojKpUmW, arcojKpucpoc;,
E:ylKpUTCTW, Kpurcrri, Kpum6c;, Kpucpaloc;, Kpucpfi, TCEpljKpU~W) pf.
pass. K£Kpuµµa1; aor. pass. EKpV~TJV. inf. Kpu~ijvat. hide, conceal,
cover (pass. often hide oneself):
keep secret

KpUCJ'taAAi~w
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( KpUornAAoc;) be clear
or bright as crystal [Re 21.11]
KpVCJ'taAAoc;, OU rn ( KpUCJTCIAAl~W)
rock-crystal; ice
xpucpa'ioc;, a, ov (Kpumw) secret, hidden
xpucpfi ( Kpumw) adv. in secret, secretly [Eph 5.12]
Ktaoµai (Kr~µa, KTijvoc;. KT~Twp)
acquire, gain (TO EaUTOU CJKEuoc;
KTilo6at take a wife for himself or
exercise self control! Th 4.4 ); buy
K'tijµa, toe; n (KTaoµai) possession,
property; field, piece of land
x'tijvoc;, ouc; n ( Krcioµai) animal;
mount, pack animal; pl. cattle
(Re 18.13)
K-altwp, opoc; m (KTaoµm) owner,
possessor [Ac 4.34]
Kril;w (Krio1c;. KTioµa. KTiorric;) create,
make
xrimc;, ewe; f ( KTi~w) creation, what is
created, created order, creature
(of living beings); act of creation;
av9pWTClVf1 KTlCJlc; human authority (l Pe 2.13)
Ktfoµa. toe; n ( KTi~w) what is created,
creature
KriCJ'tT)c;, ou m (KTt~w) Creator
(1Pe4.19]
KU~da, ac; f trickery, cunning
(Eph 4.14]
KU~EpVT)CJtc;, Ewe; f ( KU~f pv~Tric;) ability to lead [1Cor12.28]
KU~EpV~tT)c;, OU m ( KU~EpVl']Olc;) of
doubtful mng. captain, navigator
KVKAEVW
( KVKAOW)
surround
[Re20.9]
xuKA619EV ( KUKAOW) ( 1) prep. with
gen. round, about; (2) adv. all
round, all about
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KUKA6w ( KuKAeuw, KuKA610ev, KUKA<iJ,
rrep1IKuKA6w) surround, gather
round; march around (He 11.30)
1CUl<Aq> (KUKAOW) ( 1) adv. in a circle,
round, round about; (2) prep.
with gen. round
KUAloµat ( avalKUAlW, arrolKUAlW, KUA10'µ6c;, rrpoolKuAiw) roll about
[Mk 9.20]
KUAtaµ6c;, ou m (KuAioµat) rolling,
wallowing [2 Pe 2.22]
KUAA6c;, ~, 6v disabled, deformed
Kliµa, t'O<; n (Kuw = hold, contain,
fvlKuoc;) wave
K6~, ou n cymbal [1Cor13.1]
Kuµivov, ou n cummin (aromatic
plant) [Mt 23.23]
Kuvaptov, ou n (Kuwv) house dog,

dog
K6n:ptoc;, ou m a Cyprian
K6n:poc;, ou f Cyprus (3 C-3, 4 G-3)
Kmw ( ci:valKUJttW, KatalKUJttW, JtapalKumw, ouylKumw) bend or

stoop down
Kup1Jvaioc;. ou ma Cyrenian
Kup~VTJ, TJc; f Cyrene (4 C-4) [Ac

2.10]
Kup~vtoc;, ou m

Quirinius [Lk 2.2]
Kupia, ac; f (Kup!EUW) lady
KUptaK6c;, ~. 6v ( KUplEUW) belonging
to the Lord
KUptEUW ( alKupow, KatalKup!EUW,
Kupia, Kup1aK6c;. KUp10c;, Kup16tl')c;,
Kup6w, npolKup6w) have power

over, rule over, be in authority;
lord it over, control
Kuptoc;, ou m ( Kup1euw) Lord (of
God and Christ): master, lord,
owner; sir (of address)
KUpt6t'TJc;, TJt'O<; f ( KUplfUW) (angelic)
power (believed to have some
control over human fate); authority
Kup6w (Kuplfuw) put into effect (of
a covenant); Kupwom de; aurov
ayaitl')V to prove your love for
him (2 Cor 2.8)
K6wv, Kuv6c; dat. pl. KUm m (Kuvc\p10v) dog
KWAov, ou n dead body, corpse
[He3.17]
KWAUw ( ci:IKwMtwc;. OialKwMw, MolKOAoc;, OuolK6Awc;) hinder, pre-

vent, stop; forbid; refuse, withhold, keep back
KWµTJ, TJ<; f (Kwµ6lrroA.1c;. Kwµoc;) village, small town; inhabitants of a
village (Ac 8.25)
KWµ61noA.u;. ewe; f (Kwµ!] + n6A.1c;)
country town, town [Mk 1.38]
Kwµoc;, ou m (KWµ!]) carousing, orgy,

revelry
K<Ilvw"1. wnoc; m gnat, mosquito
[Mt23.24]
KWc;, Kw acc. Kw f Cos (4 E-3)
[Ac2l.1]
Kwoaµ m Cosam [Lk 3.28]
Kwcp6c;, ~. 6v ( Komw) mute; deaf
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A
Aa~Ei'v, Aa~v

aor. inf. and ptc. of

Aaµ~avw
M~ot

aor. opt. 3 sg. of Aaµ~avw

Aayx:avw, aor. £A.ax.av, subj. Mxw,
ptc. Afrx.wv. receive, be given; be
chosen,fall to one's lot (Lk 1.9);
cast or draw lots (Jn 19.24)
Aa~apoc;, ou m Lazarus: ( 1) brother
of Mary and Martha; (2) the
beggar in a parable
Aa0Ei'v aor. inf. of Aav06:vw
Mep., (A.av8avw) adv. secretly, quietly
AaiAa"1, anoc; f storm, squall
Aaiulw burst open [Ac 1.18]
AaK"ri~w kick (AcxKri~w np6c; kick
against) (Ac26.14]
A.aJ.iw (ajAUAl]TO<;. ajAaAoc;, avjEKjAaAl]toc;, liiajA.aA.iw, EKjAaAEW,
KarajAaA.iw, KamjAaA.16:, A.aA.16:,
µoyyijMA.oc;, µoyijMA.oc;, cruA.jA.aA.Ew) speak, talk, say; preach,
proclaim; tell; be able to speak;
address, converse (with); promise (of God); sound (of thunder)
AaAui:, lie; f (A.aA.Ew) what is said;
accent, manner of speech
~avw (avajA.aµpavw, avaiA.1Jµ1Jnc;, avjrnilA.1Jµmoc;, avnjA.aµpavoµai, avri!A.riµIJ!tc;, ano!A.aµpavw,
alnpocrwno!A.~µmwc;, OE~to!MPoc;,

£m!A.aµpavoµai, dJIMPEia, dJ!A.apfoµa1, dJIA.aP~c;. KaralA.aµpavw, A.ijµlj!ic;, A.~81], µEmlA.cxµpavw,
µETalA.riµlj!1c;, ncxpa!A.cxµpavw, npolA.aµpavw, npocr!>.aµPavoµai, np6crl-

A1]µlj!1c;, npocr!wrro!AIJµnriw, npocr!wno!A.~µml]c;, npocr!wno!A1Jµ¢fo,
cruA.!A.cxµpavw, cruµjmxpajA.aµPavw,
cruµjnEp1!Aaµpavw, cruv!avnjA.aµpavoµai, uno!>.aµpavw) fut. A.J1µ1'1oµa1; aor. &~ov, inf. Aa~Ei'v,
ptc. Aa~v, opt. 3 sg. M~i; pf.
Ei'.Atprrai. take, take hold of, grasp;
receive, get, obtain; take away,
remove; receive, collect (of taxes,
etc.); choose (He 5.1 ); put on
(Jn 13.12); catch (Lk 5.5); trap,
take advantage of (2 Cor 11.20;
12.16); cruµpouA.iov £A.apov Kar'
auroO they made plans against
him (Mt 12.14); ou >.aµpavEic;
np6crwnov you don't show partiality (Lk 20.21)
Aciµq m Lamech (Lk 3.36]
Aaµncic;, aooc; f (Aciµnw) lamp, lantern; torch
Aaµnp6c;, ci, 6v (Mµrcw) bright, shining; fine, splendid; clear, transparent
Aaµnp6TTJc;, rrroc; f (Mµnw) brightness [Ac 26.13]
Aaµnpwc; (Mµnw) adv. splendidly
(Lk 16.19]
Mµttw (EKjAciµnw, A.aµmic;, Aaµnp6c;,
A.aµnp6r!]c;, A.aµnpwc;, nEpijMµnw) shine, give light, flash
Aaveavw (a1A.~8E!a, alA.1Je£l,w, a!A.1Je~c;, ajA1]8tv6c;, a!A1J8wc;, EKjA.av8avoµai, Eit1!A1Jcrµov~. M8pQ'.,
A~81J) aor. &eov, inf. Aa0£iv. be
hidden, escape notice; lose sight
of, ignore; be unaware (He 13.2b)
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Aal~ror6c;, ~. 6v (Ali<;= a rock+ ~tw =

work [in wood or stone]) cut out
in the rock (Lk 23.53]
Aao6bC£la, ac; f Laod icea (4 E-2)
Aao61K£6c;, £we; m a Laodicean
(Col4.16]
Aa:6c;, oO m (J..mloupytw, AErrloupyia, AE1rloupy1K6c;, J..mloupy6c;)
people; nation; crowd; often of
the Jews or the church as the
people of God
Mpuy~,yyoc; m throat, gullet [Ro 3.13]
Aaoafa, ac; f Lasea (4 D-4) (Ac 27.8]
Aa:l•oµ£w (Aile; = a rock + rtµvw =
cut, roµ6c;) cut, hew (of rock)
Aa:rprla, ac; f (AarpEuw) service, worship; pl. rites or duties (He 9.6)
AaTpruw (d&wJ..olMrp11c;. dow>.olJ..arpia. J..arpEia) serve, worship
Afrxavov,ou n garden-plant, vegetable
Mxw aor. subj. of Aayxcivw
Aa:xwv aor. ptc. of Aay)(civw
AE~~aioc;, ou m Lebbeus
M:ytwv, wvoc; f legion (Latin word,
Roman military unit of 50006000 men; figurative of a large
number)
Atyw (alyEvECCIAOYl']TO<;, aicrxpolJ..oy{a, c'ilJ..oyoc;, avalJ..oyla, avalJ..oyf~oµat, avlanolA6y11roc;, aveloµolAoyfoµat, avnlMyw, avnlJ..oyfa,
artlELTtClJ.lf]V, cXTtOIAoyfoµat, anolAOyfa, ~analJ..oy£w, yEvrnlJ..oyfoµa1, yEvrnlJ..oyia, &ialMyoµat,
litalAEKroc;, &1alJ..oyi~oµm, 1italJ..oy1crµ6c;, OilJ..oyoc;, f:KIAEyoµat,
EKIAEKr6c;, EKIAoy~, £J..IJ..oy£w,
£vlwlJ..oy£w, £~loµolJ..oy£w, £mlJ..£yw, Et'.1l.Aoy£w, Et'.1IJ..oy11r6c;, EulJ..oyia, KaKolJ..oy£w, KaralMyw,
KarlwlJ..oytw, AoyEia, A6yta, J..oyi-

~oµat, AoytK6c;, A6ytoc;, J..oywµ6c;,
J..oyolµax£w, .Aoyolµaxfa, Myoc;,
µam10IJ..oyfa, µarawlA6yoc;, µwpol.Aoyia, 6µolJ..oy£w, 6µol.Aoyfa,
6µolJ..oyouµ£vwc;, napal.A£yoµat,
napal.Aoyf<oµat, m9avol.Aoyia, TtoJ..ul.Aoyia, rtpolMyw, rtpocrlMyw,
CJTtEpµolMyoc;, crrparol.Aoy£w, cru.AlMyw, cru.Al.Aoyf<oµ1n, cruvlapµol.Aoyfoµat, cruvlEKIAEKr~, <!>tMlAoyoc;, xp11crrol.Aoyia, ljJwOol01McrKaAoc;. ljJwOolMyoc;) fut. ipw;
aor. tlnov and drux, inf. rlltfiv;
pf. rlpT(Ka; plpf. 3 sg. cip~KEl; pf.
pass. E1p11µa1; aor. pass. £pp£0TJv,
ptc. p118rlc;. say, speak, tell (Mywv
in discourse is often redundant);
call, name; maintain, assert, declare; mean, intend; think (to
oneself). conclude; command,
order; answer or ask (dependent
on context)
ktµµa, we; n (A€inw) remnant,
small remainder [Ro 11.5]
Arloc;. a, ov smooch, level (Lk 3.5]
AEtnW (al01alAEmroc;, allital.Adrtrwc;,
crvl£KIA€LTt!O<;, anolAEfow, OtalAElTtW, Oial.A1µncivw, £ylKaral.AEinw, EKIAEirtw, foil.Aomoc;, KaralAEfow, Karal.Aomoc;, .A€lµµa, .Ao1n6c;, urc6IAELJ.IJ.IU, urcol.AEircw, urcolA1µrccivw) trans. and intrans. lack,
fall short
AEtTloupy£w (J..a6c; + £pyci~oµa1)
serve; worship
AEtTloupyfa, ac; f (.Aa6c; + £pyci~oµat)
service, ministry; worship; offering, sacrifice
AEtTloupytK6c;, ~. 6v (.Aa6c; + £pya~o
µm) ministering, doing special
service [He 1.14]

A£rtoupy6c; A£rrloupy6c;. oii m (J\Cxoc; + £pya(oµm) servant, minister
AEµa why? (Aramaic word)
Mvnov. ou n towel
Aml<;, i5oc; f (M.rrpa, Arnp6c;, Arnr6v)
flake, (fish)scale [Ac 9.18]
Atrcpa. ac; f (Arnie;) leprosy, skin disease
A.rnp6c;, ou m (Arnie;) leper, a man
with a skin disease
Arnt-6v, ou n (Arnie;) lepton (copper
coin worth 112 quadrans or 11128
denarius)
A£u5op£w alt. form of A.o15opiw
AEl.l{, Aeu{c; and Aeud m Levi: ( 1)
disciple of Jesus; (2) son of Jacob; (3, 4) persons in the genealogy of Jesus (Lk 3.24, 29)
AeuiTI"(<;. ou ma Levite (descendant
of Levi and an assistant to the
priest)
Aeumx6c;, tj, 6v Leviti cal [He 7.11]
A£uxa{vw (AwK6c;) aor. ili6xava,
inf. A£uxava1. make white; bleach
A£ux6c;, tj,6v (AwKaivw) white; shining, brilliant
Aiwv, OVt"o<; m lion
A.tj011. 'l<; f (Aav0avw) forgetfulness;
Atj011v Aaµ~avw nv6c; forget
something [2 Pe 1.9]
Ai;µijiic;. ewe; f (Aaµ~avw) receiving
(Php4.15]
A.tjµijioµcn fut. of A.aµjXivw
A11v6c;, OU f ( urrolA.tjv10v) wine press
Aijpoc;. ou m nonsense, empty talk
[Lk 24.11]
A.n<mlc;. ou m robber; insurrectionist
A(av adv. ( urreplAiav) exceedingly,
greatly, very much; very, quite;
Aiav EK rrepwooO utterly, completely (Mk 6.51)

Aoyi~oµa1
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A{~ acc. of Aiiji
A{j3avoc;, ou m (A1~avwr6c;) frankincense; incense
A1~avwt"6c;. ou m (Ai~avoc;) censer,
incense container
A1~eprlvoc;, ou m freed-person (either a former slave or a descendant of former slaves) [Ac 6.9]
A1~611. 11<; f Libya (3 A-4, 4 D-5)
(Ac2.10]
A.106:~w ( KawiA10a<w. Ai01voc;, A10oj~oM.w. Ai0oc;, A106jorpwrov, xpu06IA10oc;) stone (someone)
A{01voc;, 11. ov (A10a(w) made ofstone
A.10oi~oA.Ew (A10a(w + ~a>..Aw) stone,
throw stones at
A{0oc;, ou m (A10a<w) stone; precious
stone; stone image (Ac 17 .29)
A.106lcrrpwt"ov, ou n (A.16a<w + orpwvvuµ1) pavement (Jn 19.13]
A1xµciw crush
A1µtjv, ivoc; m harbor
A{µv11. 11<; f lake
A1µ6c;, ou m and f famine; hunger
Aivov. ou n linen garment; wick
Aivoc;, ou m Linus [2 Tm 4.21]
A.map6c;. 6v costly, luxurious; ra
Amapa luxuries [Re 18.14]
A.frpa, ac; f pound (of the Roman
pound weighing 11.5 ounces)
A{iji acc. A{~a m the southwest wind;
Kara Ai~a Kai Kara xwpov possibly facing southwest and northeast or northeast and southeast
(Ac27.12]
A.oyda, ac; f (Myw) contribution, collection
A6yia, wv n (Myw) oracle~; words,
messages
Ao~oµa1 (M.yw) count, reckon, calculate, take into account; credit,

a.
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AoytK~ -

place to one's account; consider,
think, suppose; evaluate, look
upon as, class; maintain, claim;
think on, reflect upon, reason
Aoyix6c;, ~. 6v (Myw) reasonable,
spiritual
Myioc;, a, ov (A.fyw) eloquent; learned
[Ac 18.24)
A.oyiaµ6c;, ou m (A.fyw) thought, reasoning; false argument or reasoning
A.oyolµaxi!w (A.fyw + µaxoµai) fight or
quarrel about words [2 Tm 2.14]
Aoyolµax{a, ac; f (Myw + µaxoµai)
fight or quarrel about words
[1 Tm6.4]
Myoc;, ou m (A.Eyw) something said
( e. g. word; saying; message,
teaching; talk, conversation;
question after £pwTaw; preaching 1 Tm 5.17; rroAU<; ~µIv 6 Myo<;
we have much to say He 5.11);
Word (in Johannine Christology); account, settlement of an
account (rrpo<; 8v ~µIv 6 Myo<;
to whom we must render an account He 4.13); value (Ac 20.24);
reason, grounds (KaTa Myov
reasonably, patiently Ac 18.14);
charge (Ac 19.38); matter, thing
(Ac 8.21); book (Ac 1.1)
AOYXTJ, T)c; f spear (Jn 19.34)
A.011iop£w (avnlA.01oop(w, A.01oopla,
A.o{Oopo<;) curse, speak evil of,
insult
Aoiliop{a, ac; f (A.010op(w) cursing or
speaking evil (of someone)
Aoiliopoc;. ou m (Ao10op(w) slanderer
Ao1µ~, ou m plague, pestilence;
trouble maker, nuisance

A&rpov
Aom6c;, ~. 6v (A.Eirrw) (1) adj. rest, remaining, other; (2) adv. (To) A.01rr6v finally; from now on, hence!orth; still; beyond that, in addition; mu Aomoii henceforth, in
the future; finally; WOE Aom6v
moreover, in this connection
AouKiic;, am Luke
Aouxioc;, ou m Lucius: (1) of Cyrene
(Ac 13.1); (2) mentioned by
Paul (Ro 16.21)
Aourp6v. ou n (A.ouTp6v) washing,
cleansing, bath
Aouw (arrol>..ouoµai, Aourp6v) wash,
bathe
Auli!ia,ac; acc.Aulilia f Lydda (2 B-6)
Auliia, ac; f Lydia
AuKaov{a, ac; f Lycaonia (4 F-2)
[Ac 14.6]
AuKaovicm adv. in the Lycaonian
language [Acl 4.11]
Aux{a, ac; f Lycia (4 E-3) [Ac27.5]
Mxoc;, ou m wolf
Auµa{voµa1 harass, destroy [Ac 8.3]
Ai.nriw (al>..urroTEpO<;, AUltl], rrEpilA.urro<;, au>..i>..urrfoµm) pain, grieve,
injure; pass. be sad, sorrowful or
distressed; grieve, weep
A6mj, T)c; f (A.um~w) grief, sorrow,
pain; EK Mrr11<; reluctantly, with
regret (2 Cor 9.7)
Auoav{ac;, ou m Lysanias [Lk 3.1]
Auoiac;, ou m Lysias
Mou;, Ewe; f (Mw) separation, divorce [1Cor7.27]
AuoilrEkt (Mw + rEAEw) impers. it is
advantageous or better [Lk 17 .2]
AUo-rpa dat. Aucrrpou; acc. Aucrrpav f
and n Lystra (4F-2)
Mrpov, ou n (Mw) means or cost of
release or redemption

Aut:p6oµat - µaKpav
AU'tp6oµat (Mw) redeem, set free,
liberate
Ailrpwcru;, ewe; f (Mw) redemption,
liberation, setting free
Aut:pw-rilc;, ou m (Mw) redeemer,
liberator [Ac 7.35]
J.uxvia, ac; f (Mxvoc;) lampstand,
stand
Mxvoc;, ou m (Auxvfo) lamp
Mw (O:jKanijJ.uroc;, O:jt.. uati'tEA~<;.
O:viil>.ucnc;, aval!..uw, avril!..utpov,
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O:rrolMrpwcr1c;, O:rrojMw, oiajMw,
EKIMoµat, Errfj!..ucru:;, fo1jMw, Kariij!..uµa, KarnlMw, Mcr1c;, AucrtlTEAEI, Mrpov, Aurp6oµat, Mrpwcrtc;, Aurpwt~<;. napajMoµai, rrapajAunK6<;) loose, untie; release,
set free; break, set aside; destroy,
pull down; break up; allow
(Mt 16.19; 18.18)
Aw'U;. t&>c; f Lois [2 Tm 1.5]
Aw'tm Lot

M
Maa0 m Maath [Lk 3.26]
Maya&iv f Magadan (location uncertain) [Mt 15.39]
MayoaM f Magdaia (2 C-3)
MayOaAT]vtJ. fjc; f woman of M agdala
Mayeo«A alt. of Mayaoav
µayria, ac; f (µayEuw) magic, magical art [Ac 8.11]
µaye6w (µayEfa, µayoc;) practice
magic [Ac 8.9]
µclyoc;. ou m (µayEuw) wise man
(of one trained in astrology and
dream interpretation); magician, sorcerer
Maywy m Magog (cryptic name)
[Re20.8]
Maot<iµ m Midian (3 C-4) [Ac 7.29]
µa0Eiv aor. inf. of µav0iivw
µa0T]'teUW (µa0rir~c;. µa0~'tpta, cruµjµa0rir~c;) trans. make a disciple
of; intrans. (or pass.) be a disciple
µa0TJTI1c;. ou m (µa0rim'.iw) disciple,
pupil; follower, believer

µa0Jl'tpta, ac; f ( µa0T]tE6w) female
disciple [Ac 9.36]
Ma00atoc;, ou m Mauhew
Ma00ch, ou m Mauhat
Ma00!ac;, ou m Mauhias
Ma0ouaaM m Methuselah [Lk 3.37]
µafvoµat (Eµjµaivoµai, µavia) be out
of one's mind, be insane
µaxap(~w (µaKiip1oc;, µaKap1crµ6c;)
consider fortunate or happy
µaKaptoc;. a, ov (µaKapf~w) blessed,
fortunate, happy; rou µaKapiou
emu of God who is worthy to be
praised (1Tm1.11;6.15)
µaKaptaµ6c;, ou m ( µaKapi~w) happiness, blessing
MaKEOov{a, ac; f Macedonia (4 C-2)
MaKEOwv, 6voc; ma Macedonian
µclKEAAov, ou n meat market, food
market [1Cor10.25]
µaKpav (µriKuvoµai) adv.far, far off,
at some distance; Ei<; µaKpav far
away (Ac 2.39)
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µaxp60£V - µapropt!w

µaxp6l0£V (µT]Kuvoµm) adv. far off,
at a distance; cbro µaKp60Ev at a
distance, from a distance, in the
distance
µaxpol0uµiw (µT]Kuvoµat + 0uµ6c; =
soul, heart, 0uµ6oµat) be patient,
wait patiently; µaxpo0uµEi tn'
aurnic; perhaps will he (God) be
slow to help them? or delay to
help them? (Lk 18.7)
µaxpol0uµ{a, ac; f (see µaKpol0uµiw)
patience
µaxpol0Uµwc; (see µaKpol0uµiw) adv.
patiently [Ac 26.3]
µaxp6c;, a, OV (µT]KUVOµat) long; distant, far off
µaxpol:xp6vtoc;, ov (µT]Kuvoµai +
xpovi~w) long-lived [Eph 6.3]
µaA.axia, ac; f (µaAaK6c;) sickness
µaA.ax6c;, ~. 6v (µaAaK(a) soft, fancy,
luxurious; effeminate male, male
homosexual (I Cor 6.9)
Ma>.U.eilA m Male/eel (Lk 3.37]
µc.lA1crta (µCiMov) adv. especially,
above all, most of all
µillov (µaAtcrm) adv.more (rroAAQ
µilAAov much more, all the more;
rr6crcp µilMov how much more;
KaA6v £crnv µilMov it is better;
µilMov 8tacpipw be of more value
than; rroMQ µilMov KpEicrcrov better by far Php 1.23; µilMov rrEptcrcr6rEpov all the more Mk 7.36);
rather, instead (µCiJi.Aov ~ rather
than, more than); all the more,
more than ever, more than that
Mc.lAxoc;. ou m Malchus [Jn 18.10]
µclµµri, ric; f grandmother [2 Tm 1.5]
µaµwvlic;, a m money, wealth, property
Mava~v m Manaen [Ac 13.1]

Mavaoaijc;, ii acc. ii m Manasseh: (1)
son of Joseph, founder of an Israelite tribe (Re 7.6); (2) in the
genealogy of Jesus (Mt 1.10)
µav0avw (alµa0~c;. Kamlµav0avw)
aor. £µa0ov, inf. µa0Eiv; pf. µeµa0rixa. learn; find out, discover;
learn by experience; attend a rabbinic school (Jn 7.15)
µavfa, ac; f (µa(voµat) madness, insanity [Ac26.24]
µcivva n (Hebrew word) manna
µavt"ruoµa1 tell fortunes, predict the
future [Ac 16.16]
µapa{voµa1 (O:lµapavnvoc;, alµapavrnc;) fut. µapav~ooµa1. wither
away [Jas 1.11]
µapava 0a (in Aramaic) our Lord,
come! or µapav a0a our Lord has
come! [1Cor16.22]
0a see µapava Sa
µapyapit"1Jc;, ou m pearl
Map0a, ac; f Martha
Map{a, ac; and Map1aµ f Mary: (1)
mother of Jesus; (2) sister of
Martha and Lazarus; (3) Mary
Magdalene: (4) mother of James
and Joseph; (5) wife of Clopas
(Jn 19.25); (6) mother of John
Mark (Ac 12.12); (7) Christian
in Ro 16.6
Mlipxoc;, ou m Mark
µc.lpµapoc;, ou m marble [Re 18.12]
µapropt!w (alµaprnpoc;. oialµaprupoµm, Emlµaprnpiw, xamlµaprnpiw, µaprupia, µapruptov, µaprupoµm, µaprnc;, rrpolµaprupoµm,
cruµlµaprupiw, ouvlrntlµaprnpiw,
IJlwoolµaprnpiw, ¢w5olµapwpia, 1Jiw06lµaprnc;) bear witness,
testify, be a witness; attest, affirm,

µapropia - µfytaroc;
confirm; speak well of, approve
(pass. be well spoken o.f. receive
approval)
µapropia. ac; f ( µaprnpiw) testimony. witness, evidence; reputation
(1Tm3.7)
µaprop1ov, ou n (µapwp£w) testimony, witness; evidence, proof; opportunity to testify (Lk 21.13)
µapropoµa1 (µaprnp£w) testify, address solemnly; insist, urge
µaproc;, µapropoc; dat. pl. µaprocnv m
(µapcup£w) witness; martyr
µamioµa1 (EKlµcicrcrw) gnaw, bite
[Re 16.10)
µaany6w (µacrd~w, µcicrn~) beat
with a whip; discipline, punish
(He 12.6)
µaaril;w (µaony6w) beat with a whip,
whip [Ac22.25]
}iaan~. iyoc; f ( µacrny6w) whip; beating with a whip; illness, disease
µaar6c;. oil m breast; chest
µaca10IA.oyia, ac; f (µam16oµm +
Ji.Eyw) empty talk [1Tm1.6]
µara101Myoc;. ou m (µam16oµm +
Ji.Eyw) empty talker [1Tm1.10]
µam16oµa1 (µam1ol7'oyia, µam1olA6yoc,. µcim1oc,, µam16n1c,. µcin1v)
be given to worthless or futile
speculation [Ro 1.21]
µara1oc;. a. ov (µarn16oµm) worthless, futile, useless
µcrra16nic;. 11roc; f ( µara16oµm)
worthlessness, futility
µchrJv (µam16oµm) adv. in vain, to
no purpose
Mar0av m Matthan
Mar0ac m Matthat: (1) father of Eli
(Lk 3.24); (2) father of Jorim
(Lk 3.29)
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Mcrrra0a m Mattatha [Lk 3.31]
M<ITia0!ac;, ou m Mattathias: (1) son
of Amos (Lk 3.25); (2) son of
Semein (Lk 3.26)
µqatpa, Tt<; f sword; war (Mt 10.34);
violent death (Ro 8.35)
µlixrl, Tt<; f (µcixoµm) quarrel, fight
µaxoµa1 (Oialµcixoµm, 0Eolµcixoc,,
011p1olµaxiw, 0uµolµax£w. A.oyolµax£w, A.oyolµaxia, µcix11) quarrel, fight
µqaA.Etov, ou n (µEyaMvw) mighty
act or deed [Ac 2.11]
µqaA.Et6nic;. Ttt"o<; f ( µEyaMvw)
majesty, greatness
µqlIAoln:prnt1c;. E<; (µEyaMvw + rrp£rrEt) majestic; µEyaA.orrprni)c, 86~a
Majestic Glory (name for God)
[2 Pe 1.17]
µEyaAWW (µEYaAE'iov, µEyaAEtO"L"l]C,,
µEyaA.olrrprn~c,. µEYciAwc,. µEYaAwcruv11, µ£yac,, µ£yE00C,, µEytotcXV,
µ£y1crrnc,) enlarge, extend (µEYaMvw EAEOC, show great kindness
Lk 1.58); praise; hold in high
honor
µqci:Awc; (µEyaMvw) adv. greatly
[Php4.10]
µEyaAwoUvrJ, Tt<; f ( µEyaMvw) majesty, greatness; Majesty (name for
God)
µtyac;, µqcUrJ, µtya (µEYaMvw)
large, great (of a loud sound;
strong wind; high fever; etc.);
greatest; surprising (2 Cor 11.15)
µtyE0oc;, ouc; n ( µEyaMvw) greatness
[Eph 1.19]
µEylatav, avoc; m (µEyaMvw) person of high status
µEytaroc;, 11. ov (µEyaMvw) very
great, greatest (super!. of µtyac;)
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µE0iEpµT)VEUw (µrni + f:pµrivEUW)
translate
µ£0T), T)c; f (µE0uw) drunkenness
µE0licmiµ1 and µE011atcivw (µrni +
forriµ1) aor. µ.Etfo-niaa, ptc. µ.Etaan]aac;; aor. pass. subj. µeraata0w. remove; mislead; bring (Eic;)
into; pass. i5rav µnacrra0w EK rfjc;
oiKovoµiac; after I lose my job as
a steward (Lk 16.4)
µe0loliEia, ac; f (µrni + 60EUW) trickery; pl. tricks
µE06cncoµai ( µE0uw) get drunk
µ£0uaoc;, ou m ( µE0Uw) drunkard
µE06w (alµE0mroc;, µE0TJ, µE0ucrKoµm, µE0ucroc;) be drunk; perhaps
drink freely (Jn 2.10)
µril;wv, ov and µal;6rEpoc;, a, ov
(comp. of µiyac;) greater (older
Ro 9.12); often= superl. greatest;
adv. µEi~ov all the more (Mt 20.31)
µEiva1, µEivov aor. inf. and impv. of
µ£vw
µfuc;, aiva, av gen. avoc;, a{vric;. avoc;
black; ro µE:Aac; ink
Milici: m Melea [Lk 3.31)
µ£>.a (aiµEAEW, aiµnalµEAlltO<;, £mlµEAE!Cl, Eir1lµEAEoµm, £mlµEAwc;. µEArniw, µEmlµE:Aoµat, rrpolµEArniw)
impers. it is of concern; µ~ cro1 µEMrw never mind (1 Cor 7 .21)
µilirci:w (µEAEI) practice, cultivate;
plot, think about (Ac 4.25)
µ£;\1, 1roc; n (µEAfocrioc;) honey
µEAfoaioc;, ov (µEAt) belonging to
bees; µEAfocriov KT]pfov honeycomb (Lk 24.42)
MEAttT),TJ<;f Malta (4A-3) [Ac28.l)
µ£AAw before an inf. be going to, be
about to, intend to; must, be destined; ptc. without inf. coming,

future; finite verb without inf.
delay, wait (ti µEAAEl<; what are
you waiting for? Ac 22.16)
µ£;\oc;, ouc; n a bodily part, member
MEA)(i m Me/chi: (1) father of Levi
(Lk 3.24); (2) father of Neri
(Lk 3.28)
MEAXtaeliEK m Melchizedek
µEµci:0T)xa pf. of µav0civw
~pci:va, TJ<; f parchment (a document or material to write on)
[2 Tm 4.13]
µEµEV~K.Elaav plpf. 3 pl. of µ£vw
µEµtaµµa1 pf. pass. of µia{vw
µ£µvT)µa1 pf. of µ1µvncrxoµa1
µEµcpoµat (alµEµrrroc;, alµEµrrrwc;, alµwµT]t0<;. Cilµwµoc;, µEµIJ!flµo1poc;,
µoµcp~. µwµaoµm, µwµoc;) find
fault with, blame
µEµ1j1{lµo1poc;, ov ( µEµcpoµm + µEfpoµm =receive as one's share, µoipa
= one's destiny, due) complaining, dissatisfied with life [Jd 16)
µ£v particle indicating contrast,
emphasis or continuation; µ£v
... 8E on the one hand ... on the
other hand; µ£v ... aHa or µ£v
... rrMv indeed ... but; oc; µE:v ...
Kai aAAO<; (frEpoc;) one ... another; µf:v o0v so, then; now, indeed
MEVVa m Menna [Lk 3.31)
µevlow and µevlowlyE (µEv+ ouv +
yE) rather, on the contrary; indeed, much more (Lk 11.28]
µ£vlro1 (µEv+ -rot (particle of inference)) but, nevertheless, however
µEvw (avalµEVW, OtalµEvW, £µlµ£vw,
Eir1lµ£vw, Kamlµ£vw, rrapalµEvw,
rrEptlµEvw, rrpocrlµ£vw, imolµEvw,
imolµov~) aor. EµE1va, impv. µ£1vov. inf. µeivai; plpf. 3 pl. µEµ£Vl'j-

µ£p{~w

KEl<Jav. intrans. remain, stay,
abide; live, dwell; last, endure,
continue; trans. await, wait for
µEpi~w ( SialµEpi<w. SialµEptcrµ6c;, µEpic;, µEptcrµ6c;, µEptcrt~c;, µipoc;,
no/..ulµEpwc;, cruµlµEpi<oµai) divide (midd.share Lk 12.13);give,
assign, apportion; be of divided
interest (1Cor7.34)
µiplµva, J)c; f (µEptµviiw) care, concern; anxiety, worry
µ£plµvaw (cl:lµ£p1µvoc;, µ£p1µva. rrpolµEptµviiw) be anxious, worry
about; care for, be concerned
about
µEpic;, il>oc; f (µEpi<w) part, portion,
share (ric; µEpic; mcrt<\> µrnx cl:nicrtou what does a believer have
in common with an unbeliever?
2 Cor6.15); district (Ac 16.12)
µ£plaµ6c;, ou m (µEpi<w) distribution, distributing; division, separation
µ£plCmlc;, ou m (µEpi<w) divider,
arbitrator (of one who settles
property disputes) (Lk 12.14)
µtpoc;,ouc; n (µEpi<w) part, piece (cl:va
µipoc; one at a time 1Cor14.27;
ano µipouc; partially, partly
2 Cor l.14;at times, at some points
Ro l5.15;for a while Ro 15.24; to
some degree 2 Cor 2.5; nwpwa1c;
cl:rro µ£pouc; a partial hardening
Ro 11.25; EK µ£pouc; individually
1 Cor 12.27; partially, imperfectly
1Cor13.9ff; ro EK µ£pouc; the
partial or incomplete 1Cor13.10;
Kata µipoc; in detail He 9.5);
place, region, district; share, portion; case, matter, circumstance
(Ev µ£pEt E:optfjc; with regard to a

-

µ£<16W
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festival Col 2.16); trade, business
(Ac 19.27); party, sect (Ac 23.9);
side (Jn 21.6); Ev t<\> µipEt tour4J
on that account (1 Pe 4.16)
µE<Jl'lµ~p{a, ac; f ( µEcr6w + ~µ£pa)
noon, midday; south; Kata µEcrYJµ~piav toward the south or
about noon (Ac 8.26)
µ£<Jlt:EUW ( µEcr6w) confirm, guarantee (He 6.17)
µ£<J\t:11c;, ou m (µE<J6w) mediator, intermediary
µE<JOivUKnOV, OU n (µE<JoW + VU~)
midnight
MEaonoraµ{a, ac; f Mesopotamia
(3 E-2)
µEaoc;, fl, ov (µrn6w) (1) adj. middle,
in the middle (cl:va µfoov among
Mt 13.25; between 1 Cor 6.5;
through Mk 7.31; at the center
Re7.17; Ev µfo4J or Eic; µfoov in
the middle, in the midst, among;
Ev t<\> µfo4J before the guests
Mt 14.6; EV µfo4J autfjc; inside the
city Lk 21.21;EK µfoou from, from
among; alpw EK toO µfoou set
aside Col 2.14; yivoµat EK µfoou
be removed, disappear 2 Th 2.7;
Si£pxoµat Sia µfoov cross the borderland between Lk 17.11; axi~w
µfoov tear in two Lk 23.45); (2)
prep. with gen. in the middle, in
the midst (Mt 14.24; Php 2.15)
µE<J6lrolxov, ou n (µEcr6w + toixoc;)
dividing wall [Eph 2.14)
µE<Jloupav11µa, 'toe; n (µEcrOW + oupavoc;) midheaven, high in the sky
µE<J6W (µrnlYJµ~pia, µrntt:EUW, µEcritT]c;, µEcrolvUKt\OV, µfooc;, µEcr6I·
to1xov, µrnloupiivT]µa) be in the
middle, be half over (Jn 7.14)
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MEOcr{ru;, ou m Messiah (Aramaic

and Hebrew equivalent of Greek
Xptat6c;)
µ.rot6c;, J1, 6v ( µrnr6w) full
µ.rot6w (µrnr6c;) fill (pf. pass. be full)
[Ac2.13]
µEt"ii prep. with: (1) gen. with, in
company with, among; by, in; on
the side of; against; (2) acc. after,
behind (µna r6 with inf. after);
µrnx rouro or µnix mura with inf.
after, after this
µEt"aljktivw (~aivw = go, walk) fut.
µe-raMooµa1; aor. µeri~riv. impv.
µEt"iijkt and µEt"a~rie1, ptc. µera~c;; pf. µEra~E~J']Ka. leave, move,
go, cross over
µEt"al~liAAoµa1 (~ciAAw) aor. ptc. µe-ra~aMµevoc;. change one's mind
[Ac28.6]
µerlayw (ayw) guide, direc/, control
µeralliiowµ1 (Wiwµ1) inf. µerao106va1, ptc. µeraS1Souc;; aor. subj.
µeraSw, impv. 3 sg. µera06-rw, inf.
µera5owa1. share, give, impart
µEt"al0Eot<;, EW<; f (ri9riµ1) removal;
change; taking up (of Enoch)
µE-rlaipw (alpw) aor. µE-rtlpa. go
away, leave
µEt"alKaAfoµa1 ( KaAEw) send for,
summon, invite
1JEialx1viw (K1v€w) shift, move, dislodge [Col 1.23]
!JEial~w (A.aµ~civw) aor. inf.
IJEiaAa~Eiv. receive, share in; have,
take (of opportunity)
IJETcIIAriµ1jm;, EW<; f (A.aµ~civw) receiving, accepting [1 Tm 4.3]
µerlaAMoow (a>.Acioow) aor. µe-rtl>.>.a(a. exchange

µe-ralµO.oµa1 (µEAEI) regret, be very
sorry; change one's mind
µeralµopqxSoµai
( µopcp6w)
be
changed in form, be transformed
µeralvo£w (vot'w) repem, have a
change of heart, turn from ones
sins, change one's ways
µeralvo1a, ac; f ( vot'w) repentance,
change of heart, turning from
one's sins, changing one's ways
µetal(u (µETcl + ouv) (1) prep. with
gen. between, among (µEra~u
aAA~Awv TWV Aoywµwv their conflicting thoughts or their thoughts
that argue the case on either
side Ro 2.15); (2) adv. meanwhile
(Jn 4.31); after (ro µna~u oci~~a
rov the next Sabbath Ac 13.42)
µeralnEµnoµa1 (m~µnw) aor. impv.
µeranEµ\jlat. send for, summon
µeraata0w aor. pass. subj. of µe0iO'tTJµt
µeraorr1oac; aor. ptc. of µe0{0'tTJµt
1JEialatp£cpw (orpt'cpw) fut. pass. µErllatpaq>J1ooµa1. turn, alter, change;
distort
µe-raloXT1µari~w (oxw aor. subj. of
£xw) change, transform (midd.
disguise); apply (l Cor 4.6)
µeralri0riµ1 (ri9TJµ1) aor. µer£0riKa;
aor. pass. µEt"Er£0riv. remove, take
back; take up (of Enoch); change
(of priesthood); distort (Jd4);
midd. desert, turn away (Ga 1.6)
µeralrprnw (rporc~) aor. pass. impv.
3 sg. µe-rarparcr1rw. tum, change,
alter [Jas 4.9]
µeri~riv aor. of µerajktivw
µerlinlEtra (dm) adv. afterwards
[He 12.17]
µEt'EO'tTJOa aor. of µe0iO'tTJµt

µi::dx:w-µ~v

µi::rlfx:w (fxw) aor. µi::rfox:ov; pf. µi::tEaxrtKa. share in (something); eat
(food), live on (milk); have (authority); belong to (He 7.13)
µi::t!Ewp{~oµa1 (£wpa = someone or
something suspended in the air)
worry, be upset [Lk 12.29]
µ~Ma~a aor. of µi::raAMaaw
µen;pa aor. of µi::ra{pw
µi::rloucecrla, ac; f (oiKiw) carrying off
µi::rl01Ki~w ( oiKrw) fut. µEto1K1w:
aor. µi::r<f>K1aa. remove to another
place; send off
µi::rlom, fjc; f (fxw) partnership
[2 Cor 6.J 4]
µEi:lox:oc;, ou m (fxw) one who shares
in, partner; companion, comrade
µetpEW (alµnpoc;, avnlµnp£w, µEtpl']t~c;. µnpiolna9£w. µnpiwc;,
µfrpov) measure; deal out, give
µi::rp1Jt11c;. ou m ( µnpiw) measure
(a liquid measure of about 9 or
10 gallons) [Jn 2.6]
µi::rpiolna9£w (µnp£w + mfoxw) be
gentle (with), have feeling (for)
[He5.2]

µi::rpiwc; (µnp£w) adv. measurably;
ou µnpiwc; immeasurably, greatly [Ac 20.12]
µEi:pov, ou n (µHprw) measure, degree, quantity (ouK EK µfrpou
without measure Jn 3.34; Kata ro
µ£tpov rou Kavovoc; o0 £µ£p10Ev
~µIv 0 9EO<; µfrpou, E(j)!KEcr9at axp1
Kai uµwv within the limits God
assigned us, which allowed us to
come as far as you 2 Cor 10.13;
Kat' £vtpyEiav Ev µfrp!fl €voe; f.Kacrrou µtpouc; by the proper working of each part Eph 4.16)
µi::r<f>Kiaa aor. of µero1Ki~w
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µirlwnov. ou n (wijJ = eyes, face,
6paw) forehead
µix:p1 and µfx:pic; (1) prep. with gen.
until, to ( µtxp1 tO.ouc; to the end);
to the extent, to the point; as far as
(Ro 15.19); (2) conj. until (µtxp1
o0 until)
µ~ not (generally used with non-indicative verbs: used in questions
when a negative answer is expected; used with ou for emphasis or solemn assertion)
µ~IYE in the combination Ei &E: µ~yE
otherwise, for then; but if not
µriJSalµwc; adv.(µ~ + 8E + Eyw) no,
by no means
µril8£ negative particle nor, and not
(µ!']OE ... µl']bE neither ... nor);
not even
µrilliric;, µrillieµia, µrilli£v (µ~ + lit +
de;) (1) no one, nothing; (2) adj.
no; (3) µrili£v adv. not at all, in no
way
µrilli£1notE adv. (µ~ + 8E + nor€)
never (2 Tm 3.7]
µrilliflnw (µ~ + &£ + -nw [enclitic
particle] =yet, up to this time)
adv. not yet [He 11.7]
Mfjlioc;, ou m Mede (Media 3 G-3)
[Ac2.9]

µri0£v = µrili£v
µTJKIEn adv.(µ~+ fo) no longer, no
more
µfjKoc;, ouc; n (µl']Kuvoµm) length
µ1']1CUvoµm (µaKpciv, µaKp6l9Ev, µaKpol9uµ€w, µaKpolxp6v1oc;, µfjKoc;)
grow [Mk 4.27)
µT)Aw~. fie; f sheepskin [He 11.37)
µ~v (emphatic form of µiv) indeed,
surely; Ei µ~v surely, certainly
[He 6.14)
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µijv - µ1o0aJtoooaia

µijv, µt')v6c; m (vrnlµrivla, ·ffrpalµrivoc;, tpllµrivov) month (Kata µT;va
EKaorov each month Re 22.2)
µt')VUW make known, disclose; inform, report
µijlnotE (µij + rrot£) (1) conj. lest,
that ... not, otherwise; (2) interrog. particle whether perhaps,
perhaps; (3) never (He 9.17)
µij[1tOU or µij JtOU (µij + rrou) conj.
that ... somewhere, that
µijlnw (µij + -nw [enclitic particle]=
yet, up to this time) adv. not
yet
µijlJtwc;orµijJtwc; (µij +-rrw [enclitic
particle] = yet, up to this time)
conj. that perhaps, lest somehow
µt')p6c;, ou m thigh, leg [Re 19.16]
µijitE (µij + tE) and not (µijtE ...
µijtE neither ... nor)
µijtt')p. tpoc; f (alµijtwp, µijrpa, µritpol?uf>ac;) mother
µijln (µij +ti<;, ti) used in questions
to indicate the expectations of
a negative answer; sometimes
used to indicate that the questioner is in doubt regarding
the answer (Mt 12.23;Jn 4.29); Ei
µijn unless (Lk 9.13)
µijlnlyE (µij +tic;, rl + yt) how much
more, not to speak of [1Cor6.3]
µij-rpa, ac; f (µiltrip) womb (rrav apoe:v
oiavoiyov µijtpav every firstborn
male Lk 2.23)
µt')Tpo[Afl>ac;, OU m (µijtrJp + aAoaw)
one who murders his mother
[1Tm1.9]
µia{vw (µlaoµa, µ1aoµ6c;) pf. pass.
µEµiaµµai; aor. pass. subj. µiav0w. defile, contaminate (of ritual
defilement, Jn 18.28)

µ(aoµa, toe; n (µiaivw) corruption,
defilement [2 Pe 2.20]
µiaoµ6c;, oO m (µialvw) corruption,
defilement [2 Pe 2.10]
µ{yµa, -roe; n (µiyvuµ1) mixture
[Jn 19.39]
µ(yvuµi (µlyµa, ouvlavalµiyvuµ1)
aor. Eµ~a; pf. pass. µ£µ1yµa1. mix,
mingle
µu<p6c;, a, 6v little, small; of least
importance, insignificant, humble
(arro µ1Kpou EW<; µe:yaAOU from
the least to the greatest Ac 8.10;
He 8.ll);younger (Mk 15.40); adv.
µ1Kp6v a little while, a little farther
(ifr1 µ1Kp6v a little longer Jn 13.33;
14.19; µe:ra µ1Kp6v a little later Mt.
26.73); µ1Kp6re:poc; least, smallest
MiAtrroc;. ou f Miletus (4 E-3)
µiAiov, ou n mile (of the Roman
mile which was 8 ota8ia or about
1618 yards) [Mt 5.41)
µ1µ£oµa1 (µ1µritil<;. ouµlµ1µritilc;) imitate, follow another's example
µtµt')rijc;, ou m (µ1µfoµai) imitator,
i.e. one who is like another
µ1µvy\01<oµa1 ( avalµ1µvrioKW, avalµv1101<;, £rrlavalµ1µvti0Kw, µve:ia,
µvfiµa, µvriµe:iov, µvijµri, µvriµoVEUW, µvriµ6ouvov, urrolµ1µvnOKW, Urto[µVYJOI<;) aor. Eµvijo0t')V,
impv. µvijo0t')n; fut. µVT(o0ijooµa1; pf. µ£µvJ)µa1. remember,
keep in mind, call to mind; be
concerned about; be remembered (Ac 10.31; Re 16.19)
µiotw hate, despise; disregard, be indifferent to (Mt 6.24; Lk 16.13)
µ1o0[a1tolooaia, ac; f (µ1086oµai +
8i8wµ1) reward; retribution, punishment

µ10'0anoMTII<; - µ6voc;
µ1o0lanolli6TI1<;, ou m (µ1086oµa1 +
8fiSwµ1) rewarder [He 11.6]
µ{o01oc;. ou m (µ1086oµm) hired
worker, day laborer
µ10'06oµa1 (avnlµ108ia, µ108larcol8ooia. µw86c;. µicr8wµa, µ1cr8wT6c;)
hire
µ10'06<;, ou m (µ1086oµm) pay, wages;
reward, recompense, gain; retribution, punishment
µfo8wµa, TO<; n (µw86oµm) expense,
rent; rented quarters [Ac 28.30]
µ1cr8wr6c;, ou m (µw86oµm) worker,
laborer
M1roA.~vri. ric; f Mitylene (4 E-2)
MtX~A m Michael (the archangel)
µvii. ac; f mina (Greek coin worth
100 denarii or 1110 of a talent)
Mvcfowv,wvoc;m Mnason [Ac21.16]
µvEia, ac; f (µ1µvn0Koµm) remembrance, memory; mention
µvijµa, roe; n (µ1µvn0Koµm) grave,
tomb
µVTJµE'iov, ou n (µ1µvn0Koµm) grave,
tomb; monument (Lk 11.47)
µv~µri. ric; f (µ1µvn0Koµm) remembrance, memory [2 Pe 1.15]
µvriµovrow (µ1µvncrKoµm) remember, keep in mind, think of; make
mention of (He 11.22)
µvriµ6crovov, ou n (µ1µvn0Koµm)
memorial, memorial offering
µvricr8~aoµa1 fut. of µ1µvJ1cn<oµa1
µv~cr8rin aor. impv. of µ1µvJ1cn<oµai
µvriarrooµai be engaged, be promised in marriage
µoyyilAciA.oc;, ov (µ6y1c; + .\a>.Ew) either (1) a variant form of µoyiAaA.oc; or (2) an independent
word mng. speaking in a hoarse
voice
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µoyilMAoc;, ov (µ6y1c; + AaAEw) having difficulty in speaking; mute,
dumb [Mk 7.32]
µ6yic; (µoyy1IMAoc;, µoy1IMAoc;, µ6A1c; [later form of µ6y1c;], µ6x8oc;)
adv. hardly, scarcely [Lk 6.39]
µ681oc;, ou m basket, bucket (a grainmeasuring container of about
8 quarts)
µ01xaA.ic;, \Soc; f (µ01xaoµm) adulteress; unfaithful (of men and
women Jas 4.4 ): µ01xaAi8Ec; unfaithful or godless people
µ01xaoµai (µ01xaAic;, µ01xda, µ01xEuw, µ01x6c;) commit adultery
µ01xria, ac; f (µ01xaoµm) adultery
µ01xrow (µ01xaoµm) commit adultery
µ01x6c;, ou m (µ01xaoµm) adulterer
µ6A.1c; adv. (µ6y1c;) with difficulty,
hardly, scarcely
MoMx m Moloch (Canaanite god)
[Ac7.43]
µoA.Uvw (µoAuoµ6c;) defile, make unclean
µoAooµOc;, ou m ( µoMvw) defilement [2 Cor 7.1]
µoµ<p~, ijc; f (µ€µ<poµm) cause for
complaint, complaint; blame
(Col 3.13]
µov~, ijc; f (µov6oµm) room; µov~v
rco1Gi live, stay (Jn 14.23)
µovolyEV~c;, £c; (µov6oµa1 + yivoµcn)
only, unique
µov6oµa1 (µov~, µovolyEv~c;, µ6voc;,
µovl6cp0aAµoc;) be left all alone
[1Tm5.5]
µ6voc;, ri,ov (µov6oµm) (1) adj. only,
alone (Mt 12.4; Php4.15), KaTa
µ6vac; alone; (2) adv. µ6vov only,
alone
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µov6cp0aAµo<; - MwOai'jc;

µovl6cp0'1Aµoc;. ov (µov6oµcn + <'><p0a.\µ6c;) one-eyed
µopcpJ1, i'jc; f (µopcp6w) nature.form
µopcp6w (µi:mlµopcp6oµat, µopcpil,
µ6pcpw<m;, ouµlµopcpi~oµat, ouµlµopcpoc;) fonn, µ£xp1c; oO µopcpw0fi
Xp1oroc; EV uµiv until the nature of
Christ is formed in you [Ga 4.19]
µ6pcpwau;, EW<; f (µopcp6w) outward
form (2 Tm 3.5); content, embodiment (Ro 2.20)
µoaxolnoiEw (µ6oxoc; + rro1£w) make
a (metal) calf[Ac7.4l]
µ6axoc;, ou m (µooxolrro1£w) calf,
young bull or ox
µouoiK6c;, oG m musician [Re 18.22)
µ6x0oc;, ou m (µox0£w =work hard,
µ6y1c;) labor, hardship
µuEA.6c;, ou m marrow (of bones)
[He4.12)
µufoµai learn the secret o.f[Php 4.12)
µG0oc;, ou m (rrapalµu0foµat, rrapalµu0fa, rrapalµu010v) myth, fanciful story
µuKCioµat roar [Re 10.3]
µuKUJpi~w (f.Klµurn1pi~w) mock,
make a fool of[ Ga 6.7)
µuAtK6c;. il. 6v (µu.\oc;) pertaining to
a mill (Af0oc; µuA1K6c; millstone)
[Lk 17.2]
µu.\ivoc;, fl, ov (µu.\oc;) pertaining to
a mill, millstone [Re 18.21)
µuAoc;, ou m (µuA1K6c;. µu.\1voc;) mill;
millstone (µu.\oc; 6v1K6c; large
millstone drawn by a donkey)
Mupa, wv n Myra (4 F-3) (Ac 27.5)

µupui:c;, alioc; f (µupioc;) group of
ten thousand, myriad; countless
thousands
µupgw (µupov) pour perfume on
[Mk 14.8)
µup101, at. a (µupioc;) ten thousand
[Mt 18.24)
µupfoc;, a, ov (liwlµupuic;. µup1ac;,
µup101) countless, thousands
µupov, ou n (µupi~w) ointment, perfume, oil
Muoia, ac; f Mysia (4 E-2)
µuaa1p1ov,ou n (God's) secret, mystery; revealed mystery; ultimate
reality
Mun.Ailvri alt. form ofMrruAilvri
µulwmf~w (µuw =shut one's eyes+
w\j! =eyes, face, 6paw) be shortsighted [2 Pe 1.9]
µwAwlJl,wnoc; m wound [1Pe2.24)
µwµaoµa1 (µiµcpoµcn) find fault
with; aor. pass. be found fault
with
µG>µoc;, ou rn (µiµcpoµcn) blemish,
i.e. a disgrace [2 Pe 2.13)
µwpaivw (µwpia, µwpol.\oyia:, µwp6c;) aod:µwpava; aor. pass. subj.
µwpav0G>. make foolish; make
tasteless (pass. become tasteless)
µwpia, ac; f ( µwpaivw) foolishness
µwpolAoyia, ac; f (µwpaivw + Myw)
foolish talk (Eph 5.4)
µwp6c;, a, 6v (µwpaivw) foolish (µwpi
you worthless fool! Mt 5.22); to
µwp6v foolishness
Mwiioi'jc;, £we; m Moses

Naaoowv - vew-rEptK6c;
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N
Naaoowv m Nahshon
Nayyai m Naggai [Lk 3.25)
Na~ap<i, Na~ap£0 and Na~aph

Nazareth (2 C-3)
ou m inhabitant of
Nazareth, Nazarene
Na~wpaioc;, ou m inhabitant of
Nazareth, Nazarene
Naetlµ m Nathan [Lk 3.31)
Na0avarjA. m Nathanael
va{ yes; yes indeed, indeed, certainly;
certainly so, surely
Natµav m Naaman [Lk 4.27)
Natv f Nain (2 C-4) [Lk 7.11)
va6c;, ou m (vEwlK6po<;) temple, inner part ofJewish temple, sanctuary; model of a temple or shrine
(Ac 19.24)
Naouµ m Nahum [Lk 3.25)
Napai~ alt. form of Na~wpa:i~
vcipooc;,ou foil of nard (an aromatic
plant)
NcipKtoooc;.
ou
m
Narcissus
[Ro 16.11)
vaulaytw (vm}<; + ayvuµ1 = break)
be shipwrecked
va:uhcA.11poc;, ou m (vauc; + KAl]p6w)
ship-owner; captain [Ac 27.11)
va:Uc; acc. vaiiv f (vo:ulo:y€w, vo:ulKA!]poc;, vo:ur11<;) ship [Ac 27.41)
vaii't:l')c;, ou m ( vo:O<;) sailor
Naxwp m Nahor [Lk 3.34)
veav{a:c;, ou m ( vfo<;) young man
veav{OKoc;, ou m (vfo<;) young man
Nfo n6A.tc; f Neapolis ( 4 D-2)
[Ac 16.11)
veiKoc;, ouc; n alt. form of viKoc;
Na~ap11v6c;,

VEKp6c;, ci, 6v ( VEKp6w) dead, !ifeless
(6 VEKp6<; a dead person, corpse;
fol VEKpoi<; in the case of dead
persons or at death He 9.17);
useless, ineffective
V£KPOW (vEKp6<;, VEKpwa1<;) put to
death (pf. pass. ptc. as good as
dead)
vtKpwmc;, ewe; f ( VEKpow) death; barrenness (of the womb of a child-

less woman)
veolµ11v{a, ac; f ( vfo<; + µ~v) new
moon festival [Col 2.16)
vfoc;, a, OV ( avo:IVEOW, VEav(o:<;, VEO:VtOKoc;, veolµ11vio:, ve6rl]<;, ve6lcpuroc;, vewrep1K6<;, voaaia, voaaiov,
voaa6<;) new,fresh; young; vewrepo<; young, younger, youngest
ve6't:l')c;, l')'t:Oc; f (vfo<;) youth, youthfulness
ve6lcpm~. ov ( vfo<; + cpuw) recently
converted [1Tm3.6)
VeUw (01o:lv£UW, fKIVEUW, EVIVEUW,
imlveuw, Ko:rnlveuw) motion, nod
vecpEAl'J, 11c; f ( vi:'cpo<;) cloud
Necp0aA.1µ m Naphtali: (1) an Is-

raelite tribe; (2) and its territory
(1C-3,2 C-3)
VE~, ouc; n (vecpi:'A.11) cloud
[He 12.1)
vecpp6c;, ou m (lit. kidney) mind,
thought [Re 2.23)
vewlK6poc;, OU m (vo:6<; + KOpEW =

sweep, be in charge of) temple
keeper [Ac 19.35)
vew-reptK6c;, ~. 6v ( vfo<;) youthful, associated with youth [2 Tm 2.22)
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vrj -voµiµwc;

vrj by (with the acc. to denote a
solemn oath) [1Cor15.31]
~0wspin
Vl]ma~w (vrjmoc;)

be (like) a child
[1Cor14.20]
~moc;, a, ov ( Vl')ma~w) baby, infant,
child; immature; innocent; under
age (Ga4.1)
NT)proc;, £we; m Nereus [Ro 16.15]
NTJp{ m Neri [Lk 3.27]
vriaiov, ou n (vi'jooc;) small island
vi'jaoc;, ou f ( Vl')oiov) island
Vl]O'tM, ac; f ( YTJOTEUW) fasting, going
without food as a religious duty;
hunger, starvation; the Fast (of the
Day of Atonement Ac 27.9)
VTJO'tWW (vl')otEia, vi'jonc;) fast, go
without food as a religious duty
vi'janc;, t&>c; acc. pl. ~atElc; m and f
(VTJOTEUW) hungry, without food
Nrjcpa alt. form of N6µcpa
Vl]cpaAtoc;, a, ov ( vrjcpw) temperate,
sober
vrjcpw (avalvrjcpw, £Klvrjcpw, Vl')cpaA.10c;) be sober; be self-controlled
NiyEp m Niger [Ac 13.l]
view alt. form of ~aw
Nuwvwp, opoc; m Nicanor [Ac 6.5]
v11Ww (viKI], viKoc;, urrEplv1Kaw) intrans. and trans. conquer, overcome; win the verdict (Ro 3.4)
viKT), ric; f (v1Kaw) victory [1Jn5.4]
N1K6llriµoc;, ou m Nicodemus
NtKoAatTIJc;, ou rn Nicolaitan
NtK6Aaoc;, ou rn Nicolaus [Ac 6.5]
N1K61toA1c;. Ewe; f Nicopolis (4 C-2)
[Ti 3.12]
VtKoc;, ouc; n ( vtKcrw) victory
NtvEUiTIJc;, ou m inhabitant of Nineveh (Nineveh 3 E-2)
v11CTrjp, fipoc; rn (virrrw) washbasin

vfarrw (alv1m:oc;, arrolvfinw, v1mrjp)
aor. midd. impv. viijlat. wash;
rnidd. wash oneself, wash for
oneself
VOEW (alµETalv61')toc;, alv61]tOc;, alvoia, oialv61]µa, ouolv6riroc;, i:'vlVOta, £rrilvoia, E!'.'lvotw, Eulvoia,
Karnlvotw, µETaivotw, µnalvoia,
VOJ]µa, rrpolvoEW, rrp6lvo1a, urrolVOEW, urr6lvoia) understand, perceive, discern; think over, consider; imagine, think (Eph 3.20)
v6riµa. roe; n (votw) mind, thought;
method, design, plot (2 Cor 2.11)
v60oc;. TJ, ov illegitimate (as of children) [He 12.8]
voµrj, fie; f pasture; spreading
(spread, eat away, we; yayypa1va
voµ~v E~El just as gangrene eats
away 2 Tm 2.17)
voµ~w (alvoµia, aivoµoc;, alv6µwc;,
arrolvtµw, Oialvtµw, i:'vlvoµoc;,
KatalKAT]polvoµEw, KAl')pojvoµtw,
KAl')polvoµia, KAl')polv6µoc;, voµ1K6<;, voµlµwc;, v6µ1oµa, voµollitoaoKaAoc;, voµol0rnia, voµol0Erfoµm, voµol0frl')c;, v6µoc;. oiKoivoµEw, oiKolvoµia, oiKolv6µoc;,
rrapalvoµtw, rrapalvoµia, ouyiKAl')polv6µoc;) think, suppose, assume (ou £voµi~oµEv rrpoowx~v
dvm where we thought there
would be a place of prayer
Ac 16.13); pass. be the custom
(ou £voµi~ETO rrpoowx~ dvm
where it was customary for a
place of prayer to be Ac 16.13)
voµ1K6c;, rj, 6v (voµ i~w) pertaining to
the law; 6 voµ1K6c; lawyer
voµiµwc; (voµf~w) adv. lawfully, legitimately, according to the rules

v6µLoµa - v<iiwc;
v6µLoµa, toe; n (voµi~w) coin, money
(Mt22.19]

voµolOLooOKaAo<;,ou m (voµi~w + 81oacrKw) teacher or interpreter of
the law
voµol0Eaia, ac; f (voµi~w + ri011µ1)
(God's) giving of the law (to
Israel) [Ro 9.4]
voµol0Etfoµal (voµi~w + ri911µ1) be
given the law (6 A.ixoc; yap Err'
ixurfjc; vEvoµo0Etl]tlXI on the basis
ofit [i.e. the Levitical priesthood]
the people were given the law
He 7.11 ); be based on (He 8.6)
voµol0£nic;, ou m (voµi~w + ri911µ1)
lawgiver (Jas 4.12]
v6µoc;, ou m (voµi~w) law (often of
the Jewish sacred tradition; 6 v6µoc; KIXt oi rrpocpfjw1 the Hebrew
Scriptures; v6µoc; rnu av8p6c; marriage law Ro 7.2);principle, rule
voot!w (v6oriµix, v6ooc;) have an unhealthy desire (rrepi)for [I Tm 6.4]
v6arJµa, toe; n (voo£w) disease, illness
v6ooc;, ou f (vooEw) disease, illness
vooaia, de; f (vfoc;) brood [Lk 13.34]
vooaiov, ou n (vfoc;) young bird
(pl. brood) [Mt 23.37]
vooo6c;, oii m (vfoc;) young (of
birds); Mo voooouc; rrEp!OtEpwv
two young pigeons [Lk 2.24]
voocpi~oµal keep back for oneself;
pilfer, embezzle
v6toc;, ou m south wind, southwest
wind; south
voul0eaia, ac; f (vouc; + ti011µ1) instruction; warning
voul0EtEW (vouc; + ri011µ1) instruct,
teach; warn
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vouvlEXciic; ( vouc; + i:xw) adv. wisely,
sensibly [Mk 12.34]
voiic;, vo6c;, vol, voiiv m (voul0Eoi11,
voul0HEW, vouvlexwc;) mind,
thought, reason; attitude, intention, purpose; understanding,
discernment
Nuµcpa, ac; f Nympha or Nuµcpdc;, ci
m Ny mp has [Col 4.15]
vuµq>T(, T(c; f (vuµcpioc;, vuµcpwv)
bride; daughter-in-law
vuµcpioc;, OU m (vuµcp!]) bridegroom
vuµCj)Wv, <iivoc; m (vuµcpri) wedding hall (oi uioi mu vuµcpwvoc;
bridegroom's attendants, wedding guests)
viiv adv. now, at the present (often
with article as equivalent of adj.
now, present or noun the present,
the present time, e.g. an6 rnu vuv
from now on; ta vi.iv but now,
and now; ro vuv i:xov for the present Ac 24.25); now, then, indeed
(vuv ot: but rather, 2 Cor 5.11,
etc.); ayE VUV cf. ciyW
vuv{ adv. now (originally an emphatic form of vi.iv)
~. vuKt6c; f (oialvuKrEpEuw, i:vlvux11,
µrnolvuKTIOV, VUX0l~µEpov) night
woow ( Karci:lvu~1c;, Kawlvucrcroµm)
aor. £vu~a.prick, stab [Jn 19.34]
vuota~w grow drowsy; be asleep, be
idle
vux0l~JLEpov, ou n (vu~ + ~µEpix) a
night and a day [2 Cor 11.25]
N<iiEmNoah
vw0p6c;, a, 6v lazy. sluggish; hard (of
hearing)
v<ii'toc;, ou m back (of the body)
[Ro 11.10]
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(aivw -

·o~iac;

(evi~w (~Evia, ~Evoll'ioxiw, ~ivoc;,
cp1>..oi~Evia, cp1A6l~Evoc;) entertain

(ripa{vw (~11p6c;) aor. E:(J1pava; aor.
pass. E:~ripav0riv; pf. pass. E:(t1paµµa1. dry up, scorch; pass. wither; cease (of a hemorrhage); be
ripe (of a harvest); become stiff

as a guest (pass. live, stay); surprise, astonish
(£Vol6ox£w ( ~Evi<w + Mxoµm) show
hospitality [l Tm 5.10]
~€vcx;, TJ, ov (~Evl<w) strange, foreign,
unusual; 6 ~ivoc; stranger, foreigner; host (Ro 16.23)
(£cmic;. ou m jug, pitcher, pot

(rip6c;, a, 6v (~ripaivw) dry (ii ~ripa
land Mt 23.15); withered, paralyzed
(v>..ivoc;, ri. ov (~u>..ov) wooden
(u>..ov, ou n (~u>..1voc;) wood, tree;
club; cross; stocks (Ac 16.24)
(upaoµa1 shave, have oneself shaved

(aivw comb, clean (of wool)
(evia, ac; f (~Evl<w) place of lodging,
room, guest room

(Mk 9.18)

0
6, ~' -r6 pl. oi, ai, -ra the; this, that; he,
she, it; rnu with inf. in order that,
so that, with the result that, that
6y0oJ1Kov-ra (6Krw) eighty
oyOooc;, TJ, ov (6Krw) eighth
OYKoc;, ou m (urr£ployKoc;) impediment, something that gets in one '.s
way [He 12.l]
o0£, jjOE, -r60£ this; he, she, it; Eic;
r~vOE rfiv rr6>..1v into such and
such a city (Jas 4.13)
65£Uw (i:i:µcpl68ov, 81'E~lo8oc;. Elcrlo8oc;, Euio06oµcn, µE0lo8Efa, 681flYEW, 68lriy6c;, 60o1irrop£w, 6801'rropia, 606c;, mxplo8oc;, cruvio8Euw,
ouvlo8ia) travel, be on a journey
[Lk 10.33]

oOiTJYEW (68EUW + ayw) lead, guide

66lriy6c;, OU m (68EUW + ayw) guide,
leader
6601inop£w (68£uw + rropE6oµm)
travel, be on the way [Ac 10.9)
66o1inopia, ac; f ( 68Euw + rropEuoµm)
walking, journey
66~. ou f ( 68Euw) way, road; journey ( cra~~arnu EXOV o86v a Sabbath day '.s journey away, i.e.
abouthalfamileAc 1.12);wayof
life, conduct; Way (of the Christian faith and life)
66ouc;, 606v-roc; m tooth
66uvaoµa1 (6ouvri) be in great pain;
be deeply distressed or worried
66wri, ric; f ( 68uvaoµm) pain, sorrow
66upµ6c;, ou m mourning, grieving
'O~iac;, ou m Uzziah
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(£l>lwliia, ~Mlooµov, 6oµtj, oocpp1101<;) give off an odor, stink

o~w

[Jn 11.39)
ol0nr ([o<;. ~.) o) adv. where, from
where; and so, therefore, for
which reason
606vri. ric; f ( 606viov) large piece of
(linen) cloth
606v1ov, ou n (606v11) linen cloth,
wrapping
otlia (ouvlo11ia) pf. with pres. mng.
lOTE may be 2 pl. ind. or impv.,
ind. 3 pl. 0Ilia01 and foam, subj.
Eiliw. inf. Eio£va1, masc. ptc. Eiliwc;,
fem. ptc. Eiliuia; plpf. fil\Elv; fut.
Eibilaw. know, know (about);
understand, perceive (mum yap
fotE y1vwoKovtE<; be very sure of
this or you know this very well
Eph 5.5);experience, learn, know
how; be acquainted with, recognize, acknowledge; remember
( l Cor 1.16); pay proper respect
to (1Th5.12)
oifo0w impv. 3 sg. of otµa1
oiKEioc;. ou m ( oiK£w) member of the
household; member of a family
(1Tm5.8)
oiKEt"Eia, ac; f (oiK£w) household
(slaves) [Mt 24.45]
oii<Enic;. ou m ( oiK£w) house servant,
servant
oii<Ew (av lot Kollioµ£w, EYIKatlotKEW,
Evlo1KEW, Errlo1Kol8oµ£w, Katl01KEW, KatloiKl]Ot<;. KarlotKl]ttjpiov,
Karlo1Kia, Katlo1Ki~w, µnlo1KEoicx, oiKElo<;, OlKEtEia, oiKEH]<;.
OLKl]µa, oiKl]ttjpiov, oiKicx, oiKwKO<;, oiKollirnrrodw, oiKollirnrr6tl]<;, oiKollioµ£w, oiKollioµtj, oiKolli6µo<;, oiKolvoµ£w. oiKolvoµia,

oiKolv6µo<;. oiKouµ£v11. oiKloupy6<;, rravlotKEi, rraplotKEW, rraplotKicx, rraplotKO<;, rrEp1lo1KEW, rrEp\lOLKO<;, ouvlotKEW. ouvJotKollioµ£w) intrans. live, dwell; trans.
live in (1Tm6.16)
oiKrJµa, toe; n (oiKEW) prison cell
[Ac 12.7]
oiKrttilp1ov, ou n (oiKew) dwelling,
home
oiKia. ac; f ( oiKEW) house, home,
property; family, household
oiK1aK6c;, oii m ( oiK£w) member of a
household
oiKolbE01tOt"EW (oiKew + liEw) run the
household [1Tm5.14)
oiKolliE01t6nic;. OU m ( oiKEW + liEw)
householder, landowner, master
oiKollioµEw (oiKew + liwµa) build,
erect; build up, encourage,
strengthen, ed~fy; rebuild, restore
oiKollioµJ1, fjc; f (oiK£w + liwµa) upbuilding, strengthening, encouragement; building, structure
oiKolMµoc;, OU m (oiKEW + liwµa)
builder [Ac 4.11]
oiKolvoµEw (oiK£w + voµi~w) be
manager, be steward [Lk 16.2)
oiKolvoµ{a, ac; f (oiK£w + voµi~w)
management of a household; task,
work, responsibility; (divine) plan
(Eph 1.10;3.9; 1Tm1.4)
oiKolv6µoc;, ou m (oiKEW + voµi~w)
steward, manager; treasurer (of a
city); trustee (Ga 4.2)
olKoc;. ou m (oiK£w) house, home
(Kat' olKOV or Kata [mu<;] OJKOU<;
from house to house;~ Kat' olKOV
autwv EKKAl]Glcx the church in
their house); family household;
nation, people; temple, sanctuary
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oiKouµivri - OAUV0oc;

ohcouµivri, I')<; f (oiKiw) world; inhabited earth; humankind; Roman Empire
oiKloupy6c;, 6v (oiKiw + £pyci~oµm)
devoted to home duties [Tt 2.5]
oiKnpµ6c;, oii m ( oiKripw) compassion, mercy, pity
oiKripµwv, ov (oiKripw) merciful,
compassionate
oiKripw (oiKnpµ6c;, oiKripµwv) fut.
oiKnp~ow. have compassion on
olµa1 (contracted from oioµa1)
impv. 3 sg. oifo0w, ptc. oi6µ.EVo<;.
suppose, think
oivol7t6TTJc;, ou m (oivoc; + rrivw)
drinker, drunkard
olvo<;, ou m (oivolrr6n1c;, oivolcpll.uyia, rrciplo1voc;) wine
oivolcpll.uy{a, ac; f ( oivoc; + cpMw =
overflow) drunkenness [1 Pe 4.3]
oloc;, a, ov relative pro. such as, as,
of what kind; oioc; ... to10utoc; as
... so; such as (Mk 13.19); oux
oiov liE on but it is not as though
or perhaps ii is not possible
(Ro 9.6); ofouc; 15twyµouc; urrtjvEyKa what terrible persecutions I
endured! 2Tm3.ll; oioc; 15tjrror'
o0v whatever, whatever kind of
(Jn5.4)
ofow fut. of cplpw
6KVEW (6KVT]p6c;) delay, hesitate
[Ac9.38]
OKVl')p6c;, a, 6v (6KVEW) lazy; troublesome, irksome (Php 3.1)
6Ktal~µEpoc;, ov (Cmw + ~µ£pa) on
the eighth day [Php 3.5]
OKtW ( 6y15otjKovrn, oy15ooc;, 6KrnltjµEpoc;) eight
oA£0po<;, OU m (6.\o0pEUW) destruction, ruin, death

6ll.1yolmaria, ac; f ( 6A1ywpiw + morEuw) liuleness offaith [Mt 17.20]
6ll.1y6!mato<;, ov ( 6.\1ywp£w + morEuw) of li11le faith
671.iyoc;, 11. ov (6.\1ywptw) liule, small,
pl.few (tv 6.\iy(jl in a short while,
briefly; rrp6c; 6Aiyov for a li11/e
while, in only a small way; lit' 6Aiywv briefly); adv. 6Aiyov a liule,
only a little
671.ty61¢uxoc;, ov (6.\1ywp€w + ¢uxoµm) fainthearted, discouraged
[1Th5.14]
6ll.1ywptw (6.\1yolmoria, 6.\1y6lmotoc;, 6Aiyoc;, 6.\1y6!¢uxoc;, 6Aiywc;) think or make lightly of
[He 12.5]
6Ao6pwrilc;, oii m (671.o0pEuw) destroyer (ofan angel) [1Cor10.10]
6ll.o0prow (cmlwAELa, E~loll.E0pEUW,
oAE9poc;, 6.\o9pwrtjc;, ouv!arrl6.\Auµai) destroy (6 6.\o9pEuwv =
6.\o9pwrtjc;) [He 11.28]
OAO!KaUtWµa, toe; n (o.\oc; + Ka(w)
whole burnt offering
oll.o!icll.11pia, ac; f (o.\oc; + KAT]p6w)
full health, soundness [Ac 3.16]
6A6li<Al')poc;, ov ( o.\oc; + KAT]p6w)
sound, whole, complete
6ll.oM~w wail, moan [Jas 5.1]
OAo<;, I'), OV (Ka0loAOU, 6.\olKaurwµa,
6.\olKAT]pia, 6MIKAT]poc;, 6.\olu.\tjc;, o.\wc;) whole, all. complete, entire ( 15t. o.\ou throughout); altogether, wholly (Jn 9.34;
13.10)
6ll.olttl~c;,tc; (o.\oc; + rEMw) wholly,
in every part [l Th 5.23]
'071.uµmic;. ii m Olympas [Ro 16.15]
OAUV0oc;, OU m late fig, unripe fig
[Re6.13]

CSA.tu<; - ovivaµat
CSA.we; (of.oc;) adv. at all; actually
oµ~poc;. OU m shower, rainstorm
[Lk 12.54)

oµdpoµat yearn for, long for
(1Th2.8)
oµ!tMw (6µ016w + ElAW = roll up,
wrap around) talk, converse
oµt!A.fa. ac; f (see 6µl1Aiw) company,
association [1Cor15.33)
CSµt!Aoc;. ou m (see 6µl1Aiw) crowd,
multitude, people
oµtXATJ. TJc; f mist,fog [2 Pe 1.17)
oµµa. we; n ( 6paw) eye
oµvuW and oµvuµt (6pKlwµocrfa,
cruvlwµocria) inf. 6µv1'vat; aor.
wµooa, inf. 6µ6crat. swear, vow,
makean oath
oµol0uµa&Sv (6µ016w + 8uµ6oµai)
adv. with one mind, by common
consent, together
oµota~w (6µ016w) be like, resemble
oµmolna8~c;. £c; (6µ016w + rcacrxw)
like in every way
CSµotoc;. a, ov (6µ016w) of the same
nature, like, similar
oµot6tlJc;, 11roc; f (6µ016w) likeness,
similarity; Kara rccivrn Ka8' 0µ016rr1rn in everything the same way
(we are) (He 4.15)
oµot6w (av9loµol!.oyfoµai, a<l'loµo16w. E~loµol!.oyiw, oµl1Mw, 0µ11Afa, 0µ11>.oc;, 6µol8uµa86v, 6µ01ci(w. 6µ0101rca9~c;. 0µ01oc;, 6µ016rr1c;. 6µofwµa, 6µofwc;, 6µoiwcr1c;.
6µol!.oyiw, 6µol!.oyia, oµol!.oyouµivwc;. 6µ6ln:xvoc;, oµou,
6µ6l<jlpwv, oµwc;. rcaplo1µia, Ttapl0µ01ci(w, rcapl6µ01oc;) make like
(pass. resemble, be like; 6µ01w8dc; av9pwmiJ in human form
Ac 14.ll);compare
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oµo{wµa, toe; n (0µ016w) likeness (EV
6µ01wµan av8pWTIWV YEVOµEVO<;
being born in human likeness
Php 2.7); appearance (Re 9.7);
something made to look like, image (Ro 1.23)
oµoiwc; (6µ016w) adv. in the same
way, likewise, too, so
oµotWO'l<;, EWc; f ( 0µ016w) likeness
[Jas 3.9]

oµolJ..oy£w (6µ016w + f.iyw) confess;
admit; declare, say plainly; promise; claim (Tt 1.16); give thanks
lO or praise (He 13.15)
oµo!J..oyia, ac; f ( 0µ016w + Myw) confession, profession
oµolJ..oyouµEvwc; (6µ016w + Myw)
adv. undeniably [1Th3.16]
6µ6cra1 aor. inf. of 6µvuw
oµ6ltEJCVOc;, OV (6µ010W + rfKrW) of
the same trade [Ac 18.3]
oµou (6µ016w) adv. together
6µ6lcppwv, ov ( 6µ016w + (jlpoviw) of
one mind [1 Pe 3.8]
lSµwc; (6µ016w) adv. even; nevertheless
6vaiµTJV aor. opt. of 6v(vaµat
OVapn dream (Kar' OVap in a dream)
ovaptOV, OU n (ovoc;) (young) donkey [Jn 12.14)
OVEtS{~w ( OVEtStcrµ6c;, ovrnSoc;) reproach, denounce, insult
6vaS1aµ6c;, ou m ( ovEtSi~w) reproach,
insult, abuse; disgrace, shame
ovaSoc;, ouc; n ( OVEtOf~w) disgrace,
insult [Lk 1.25]
'Ov~O'lµ<><;, ou m Onesimus
'Ov1Jalcpopoc;. ou m Onesiphorus
6vuc6c;, ~- 6v (ovoc;) of a donkey (cf.
µu>..oc;)
6v{vaµa1, aor. opt. 6va{µ1Jv. benefit,
profit, have joy [Phm 20]
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ovoµa-6paw

ovoµa, -roe; n (ovoµii~w) name (Kat'
ovoµa by name); title; person;
authority, power; status, category
( e. g. Eic; ovoµa rrpocp~rou because
he is a prophet; EV 6v6µan on
Xpicrrou f:crrE because you are followers of Christ Mk 9.41); reputation (Mk 6.14; Re 3.1)
6voµa~w (f.rrlovoµii~oµai, Eulwvuµoc;. ovoµa, roluvoµa, 111wolwvuµoc;) name, call (pass. be known
or heard of Ro 15.20); pronounce (Ac 19.13);mention, talk
about (Eph 5.3)
ovoc;, OU m and f (6viiptov, OVIKO<;)
donkey
ovrwc; (Eiµi) adv. really, certainly,
indeed; real (used as attributive
adj.)
o~oc;, ouc; n ( 6~6<;) sour wine
6~6c;. Eia, 6 ( o~oc;, rraplo~uvoµai, rraplo~ucrµ6c;) sharp; swift (Ro 3.15)
6m1, ijc; f opening, hole, cave
omo0ev (6rriow) (I) adv. behind,
from behind; on the back, outside
(Re 5.1); (2) prep. with gen. behind; after (Mt 15.23)
6mow (omo8Ev) (1) prep. with gen.
after (after E'pxoµai or related
verbs often follow, be a disciple);
behind; away from (Mt 16.23;
Mk 8.33); (2) adv. back, behind
(Ei<; tel OJ'lloW back; around
Jn 20.14; ra 6rriow what lies behind Php 3.13)
61tAi~oµai (Ka8jonAi~w. orrAov, navlorrAia) arm oneself with
01tAov, ou n (6rrAi~oµa1) weapon;
tool, instrument
6rroioc;,a,ov (nou) correlative pro.of
what sort, as, such as (6noioi rrorE

~crav ou0€v µ01 Otacp€pEt I didn't
care who they were Ga 2.6)
6rr6t'E adv. (nou) when
OrrOU adv. (rrou) where (orrov CXV or
onou fov wherever, whenever);
whereas, while
6mavoµai ( 6piiw) appear, be seen
[Ac 1.3]
6maoia, ac; f ( 6piiw) vision
6m6c;, ~' 6v broiled, baked
lmwpa, ac; f (cp81vlorrwp1v6c;) fruit
[Re 18.14]
orrwc; or orrwc;civ (nou) that, in order
that
opaµa, LO«; n (opiiw) vision; sight,
something seen (Ac 7.31)
opaoic;, EW«; f ( opiiw) vision; appearance
6paL6c;, ~. 6v (6piiw) visible [Col l.16]
opaw (ci:j6paroc;, aurl6mric;. acpjopiiw,
f.vlwmov, f.rrlomEVW, f.rrl6rrrric;.
folompov, Et'.Jjnpocrlwrr€w, f.cplopaw, Ka8lopaw, KarlEvlwmov,
µulwrrii~w. oIT'ravoµai, 6macria,
opaµa, opao1c;, 6par6c;, 6cp8aAµolOouAia, ol!'tc;, rrpolopiiw, rrpocrlwrro1Ariµrrr€w,
rrpocrlwrrolA~µ
nrric;. rrpocrlwnolArJµl!'ia, rrp6crlwrrov, crKu8plwn6c;, ouvlopiiw,
UT!Eplopaw, urrlwma~w, cppoup€w)
impf. 3 pl. iwpwv; fut. oljloµai;
aor. d!ia and Elliov, ptc. iliWv,
impv. lOELE; pf. £wpat<a and E6pat<a; aor. pass. Wq>eriv, ptc. 6cp0Eic;;
fut. pass. 6cp0~ooµat. trans. see,
observe, notice (pass. appear);
perceive, understand, recognize;
experience; visit, come to see
(He 13.23); intrans. make sure,
see to, take care (opa µ~ do not do
that)

opyr! - Ooiwc;
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opyr\, fjc; f (6pyf~oµat) wrath, anger;

opK~W (£vlopKf~w. E~lopKi~w. £~1-

re-

opK!Ottjc;, £mlopKEW, foilopKoc;,
OpKO<;. OpKlwµoafa) beg (someone) rov 0E6v in the name of God

retribution,
venge

punishment;

opy(<oµm (6pytj, opyf!.oc;, naplopyf~w.
naplopy10µ6c;, npolopf~w) be angry, be furious

opy{Aoc;, .,, ov (6pyi~oµat) quicktempered (Tt 1.7]
6pyu1a, ac; f (6piyoµa1) fathom (six
feet)
opfyoµa1 (opyu1a, OpE~l<;) be eager
for, long for, desire

opElvtj, fjc; f hill country
OpE~lc;, EW<; f (opiyoµat) lustful passion, illicit desire (Ro 1.27]

op0olno!iEw (op06c; + nouc;) be consistent (np6c;) with or make progress (np6c;) towards (Ga 2.14]
op06c;, tj, 6v (avlop06w, 1i1l6p0wµa,
1i1l6p0wa1c;, £nlavl6p0wa1c;, fo11<'iilop06w, 6p0olnoliiw, 6p0olroµiw,
6p0wc;) straight; upright, erect
op0olroµ£w (6p06c; + roµ6c;) use or
interpret correctly (2 Tm 2.15]
(6p0ptv6c;, op0poc;) come
early in the morning (Lk 21.38]
op0p1v6c;, tj, 6v (6p0pi~w) early in
the morning (Lk 24.22]
op0poc;, OU m ( op0pf~w) early mornrov
ing (cf. ~a0uc; Lk 24.1;
op0pov at daybreak Ac 5.21)
op0wc; (6p06c;) adv. rightly, correctly
properly; plainly, without any
trouble (Mk 7.35)
op0pf~w

uno

op~w (anolOilopi~w. a<plopf~w. op1ov'

6pol0rnia, opoc;) aor. wpiaa; aor.
pass. wpfo011v; pf. pass. wp1aµm.
decide, determine; appoint, designate
OplOV, OU n ( opf~w) territory, region;
neighborhood, vicinity

(Mk 5.7); command (someone)

rov 'Jriaouv in the name of Jesus
(Ac 19.13)
OpKO<;, OU m (opKf~w) oath, VOW
OpKlwµoafa, ac; f ( OpKt~W + oµvuw)
oath, taking an oath
opµaw ( a<plopµtj, KOVtlopto<;, opµtj,
opµriµa) rush
6pµtj, fie; f ( 6pµ6:w) impulse, attempt;
mind, will
opµ11µa, we; n ( 6pµ6:w) violence
(Re 18.21]
OpVEOV,OU n (opvtc;) bird
Opv1c;, 10oc; f ( OpVEOV) hen
6pol0Ecna, ac; f ( 6pf~w + ri011µ1) limit,
boundary [Ac 17.26]
opoc;, ouc; n mountain, hill, mount
opoc;, OU m (opf~w) limit, boundary
opuaaw (Oilopfoaw, £~lop6aaw) aor.
wpu~a. dig; dig a hole in
6p<pav6c;. tj, 6v (anlop<pavi~w) orphaned (noun orphan Mk 12.40);
alone.friendless (Jn 14.18)
Op)(foµai dance
oc;, ~. 0 (O~, n60EV) relative pro. who,
which, what, that (oc; av or oc; EO:v
whoever; oc; µ£v ... oc; Iii one ...
another); he, she
6a6:K1c; adv. (oaoc;) as often as, whenever

00"\0c;, a, ov (avl601oc;, 6016r11c;, 6aiwc;)
holy ( ra 001a sacred promises
or blessings Ac 13.34); devout,
pious

00"16t11c;. 11roc; f ( oatoc;) holiness
6ofwc; adv. ( oa1oc;) in a manner
pleasing to God (1Th2.10)
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oaµfi-ow

6aµfj, fjc; f (o~w) fragrance (60µ~
Euwoim; sweet-smelling offering
or fragrant scent Php 4.18)
ooloc;, TJ, OV ( OOclKt<;) correlative pro.
as much as, how much; as great
as, how great; as far as, how far;
whoever (= oooc; av, ocroc; Eciv);
pl. as many as, all, everyone; Ecp'
OGOV inasmuch as, while; Ka0'
ocrov just as, as (Ka0' OO"OV ... Kara
TOooOro or ocra ... rocroOrov to the
degree that . .. to the same degree;
KaTa ITclVTa Ocra av Whatever
Ac 3.22); ocr<.p as, just as, to the
degree that (He 8.6); ocrov ...
µiiAAov rrEp1006TEpov the more
... the more (Mk 7.36); rocrouT<.p
... 004J (by) as much ... as
(He 1.4); ocrov xp6vov as long as
(Mk 2.19); ifn yap µ1Kpov ooov
ocrov for in a very short while
(He 10.37)
ooiTtfP, i\ln£p, oin£P (oc;, ~. o + -rrip
[emphatic particle]) who, which
Oa-cfov, ou and Oa-cow, oii n bone
oonc;, fine;, 0 n (oc;, ~. 0 + Tic;) who,
which; whoever, whichever; anyone, someone
OOTpaKtvoc;, TJ, ov made of baked
clay, pottery
OO<ppTJatc;, Ewe; f ( O~W) sense of smell,
nose [1Cor12.17]
6ocpuc;, uoc; f waist; reproductive
organs (EK KaprroO n;c; 6crcpuoc;
auroO his descendant Ac 2.30;
E~ipxoµai EK T~<; 6crcpuoc; be descended from He 7.5)
oriav (oc; +av) when, whenever, as
often as (Ei µ~ ornv until Mk 9.9)
olre conj. (oc; +Ti) when, at which
time; while, as long as

oln conj. (oc; + Tt<;) that (Tf OT\ why?
we; on that generally introducing
the subjective opinion of the
writer, e.g. 2Cor5.19; 11.21;
2 Th 2.2); because,for, since; may
mark the beginning of direct discourse
00 adv. (oc;) where (o& EclV wherever); to which
ou no
ou (OUK, oiJx) not (generally used
with indicative verbs); used in
questions when an affirmative
answer is expected
interj. aha! ha! [Mk 15.29]
oua( (1) interj. how horrible it will
be! (2) f noun horror, disaster,
calamity
ouloaµwc; adv. (OU+ Iii) by no means,
not at all [Mt 2.6)
oul6£ (ou + Iii) neither, nor, and
not (ouliE: ... oulii neither ... nor;
(x;\A' ouoi neither, not even); not,
not even
ouloric;, OUOElµCa, oiilOtv (OU + Iii +
de;, µia, ifv) no one, nothing; no;
worth nothing; ouotv not at all,
in no respect
oul0£lnot"E (ou + Oi + rrorE) adv.
never
oulo£1nw (OU + Iii + -rrw [particle l =
yet, up to this time) adv. not yet
( ouOirrw ouOEt<; no one ever before)
oul0ric; = ouloric;
ouKlrn adv. (ou + fo) no longer, no
more (ouKin ou µ~ never again)
OVKIOUV adv. (ou + oi'.iv) SO, then
[Jn 18.37)
ow therefore, then; thus, so, accordingly

ova

oimw - oxi}pwµa
ou!Ttw (OU + -TtW (particle l = yet, up
to this time) adv. not yet (ouOEi<;
ourrw no one ever before)
oupci, d<; f tail
oupcivt~. ov (oupav6c;) heavenly, in
heaven,from heaven
oupav6j0EV adv. (oupavoc;) from
heaven
oupav6c;. OU m (£rrloupav1oc;, µEOloupavriµa, OUpav1oc;, 0Upav6l8EV)
heaven (also used of God to
avoid mention of the sacred
name);sky
Oup~6<;. ou m Urbanus [Ro 16.9]
Oupiac;, ou m Uriah (Mt 1.6]
ouc;, Wt'6<; n (£vlwTi<oµm, WTaptov,
WTiov) ear (rrpoc; ro oi'ic; AaAEW
whisper Lk 12.3); hearing
ouoia, ac; f (Eiµf) property, money,
wealth
oult'E adv. (OU +TE) not, no, nor (OUTE
... ouTE neither ... nor)
om~. aUni. t'Oiit'O ( OUTW, OUTW<;)
demonstrative pro. and adj. this,
this one; he, she, it; TOUT' E'crnv
that is, which means
oil'l'w and oil'l'wc; (oi'iroc;) (1) adv. in
this way, thus, so, in the same way,
like this (EXEIV ouTwc; often be so
or true; TO ouTw<; dvm to remain
as one is 1Cor7.26); as follows;
(2) adj. such, of such kind (6 µE:v
ouTwc;, 6 8E: ouTwc; one ofone kind
and one of another 1 Cor 7.7)
oU){{ (emphatic form of ou) not;
no, no indeed; used in questions
when an affirmative answer is
expected
&paA.trric;. ou m ( ocpEiAw) one who
is under obligation, debtor; one
who is guilty, offende1; sinner
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OcpEtAtj, fjc; f (O<pELAW) debt; what is
due (with specific reference to
conjugal rights 1Cor7.3)
OcpfiAriµa, t'O<; n (O<pELAW) debt ( KUTQ
ocpdA.riµa as a debt Ro 4.4);
wrong, sin, guilt
ocpdAw (O<pE1Afrric;. O<pE!Atj, ocpdA.riµa, ocpEAOV, rrpocrlocpdAw) owe;
ought, must, be bound or obligated; sin against, wrong
(Lk 11.4)
ocpE>.ov (ocpdA.w) would that, I wish
(fixed form introducing an unattainable wish)
ocpE>.oc;. ouc; n ( W<pEAEW) gain, benefit ( d To o<pEAoc; what good is it?
Jas 2.14, 16)
6cp0aAµol8ouA.\a, ac; f (6paw + 8ouA.6w) eye-service, service rendered merely for the sake of impressing others
&p0aAµ6c;, ou m (avrlocp8aAµEw,
µovj6cp0aA.µoc;, opaw, 6cp0aA.µol8ouA.fa) eye (6cp0aA.µoc; rrovrip6c;
envy, jealousy Mk 7.22; oTc; Kat'
6cp0aA.µouc; before whose eyes
Ga 3.1 ); sight (Ac 1.9)
&p0ric; aor. pass. ptc. of opaw
6cpetjcroµat fut. pass. of opciw
ocptc;, ewe; m snake, serpent
ocppuc;. foe; f brow, edge (of a hill)
(Lk4.29]
6x'J..iw (£vloxAf.w, oxA.oirro1iw, oxA.oc;,
rraplEvloxAf.w) trouble, harass
(Ac 5.16]
oxA.o!Ttoifw (oxA.Ew + rro1iw) gather a
crowd or mob [Ac 17.5]
OX~. OU m (OXAEW) crowd, multitude; (common) people; mob
6x6pwµa, we; n stronghold, fortress
(2Cor10.4]
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6¢apiov - n«IAiyyEVEoia

6¢apiov, ou n (6¢lwv10v. rraplo¢fc;)
fish
6¢€ ( 0¢10c;) (1) adv. late in the day,
evening; (2) prep. with gen. after
6¢ia, ac; f (olj!1oc;) evening
O$tµoc;, OU m (oij!1oc;) late rain (of
the rain that comes late in the
season), spring rain [Jas 5.7]

0¢1oc;, a. ov ( olj!E, olj!ia, olj!1µoc;) late
O$tc;, EWc; f ( OpcXW) face; Kar' Olj!lV by
outward appearances, by external standards
oipoµai fut. of opaw
6$JWvtOV, OU n (olj!ap10v + wvfoµai)
pay, wages, compensation; support
(2Cor11.8): expense (l Cor 9.7)

II
mxyiblEuw (rrayfc;) trap, entangle
[Mt22.15]
nay(c;, i~ f (rrayuSln\w) snare, trap
mx0Eiv aor. inf. of naaxw
na91lµa, roe; n (rraaxw) suffering;
passion, desire (Ro 7.5; Ga 5.24)
na011r6c;, J1, 6v (rraoxw) subject to
suffering, must suffer [Ac 26.23]
nae°', ouc; n (rraoxw) lustful passion
na0wv, na0oooa aor. masc. and fem.
ptc. of naaxw
nai5Jaywy6c;, OU m (rraf~w + ayw)
instructor, teacher, guide
naibapiov, ou n (rrai~w) boy [Jn 6.9]
mnbEia, ac; f (rrai~w) discipline; instruction, training
nai5rorilc;, ou m (rrai~w) teacher;
one who disciplines or corrects
nai5£Uw (rraf~w) instruct, train, teach;
discipline, correct; whip, scourge,
beat
nai5i60EV adv. (rrai~w) from childhood [Mk 9.21]
1ta15iov, ou n (rrai~w) child; infant
1ta1bfoK11, 11c; f (rrai~w) maid, slavegirl, slave

nai~w

(aJrraiSwroc;, £µJrraiyµov~.
tµJrraiyµ6c;, £µJrraf~w. tµJrraiKrrJc;,
rraioJaywy6c;, rraioap10v. rraioda,
rraiowr~c;. rrai0i68Ev, rraiofov,
rraiofoKfJ, rrai:c;) amuse oneself
dance, play [1 Cor 10.7]
naic;, na1b6c; m and f (rrai~w) servant,
slave; child, boy, girl
naiw strike, hit; sting (Re 9.5)
1tc1Aa1 adv. (rraAat6w) long ago;formerly; all this time (2 Cor 12.19):
already (Mk 15.44)
naA.ai&;, a, 6v (rra>.ai6w) old, obsolete; former
n«IAai6rric;. 11roc; f ( rra>.ai6w) age,
obso/escene; worE OOUAEUE1v ...
rra>.ai6rrin ypaµµaroc; so as not
to serve in the old way of a written law [Ro. 7.6]
TCaAalOW (£KJrraAat. rraAat, rraAat6c;.
rra>.ai6rric;) make or declare old
or obsolete; pass. become old or
obsolete, wear out
naAT), ric; f struggle, fight [Eph 6.12]
n«IAiyJyEVEoia, ac; f (rra>.1v + yivoµa1)
rebirth, new birth; new age, next
world

TtaAlV - Ttapa:yyf>J.w
TtaAtv adv. ( naA.1ylyEvrnia) again,
once more (e:ic; to naA.tv = naA.1v
2 Cor 13.2); back; furthermore;
on the other hand, yet
ttaµIMr,0d adv. (mi<; + niµnAl')µt)
together, one and all [Lk 23.18]
naµq>0A.ia, ac; f Pamphylia (4 F-3)
ttavlSoxEiov, ou n (nae; + l>Exoµm)
inn [Lk 10.34]
ttavlooxroc;, Ewe; m (nae; + OEXOµat)
inn-keeper [Lk 10.35]
ttavlr\yuptc;, EW<; f (na<; + ayopa~w)
festal gathering, joyful gathering
[He 12.22]
ttavlou<d adv. (nae; + oiKEw) with
one's entire household [Ac 16.34]
navlottA.ia, ac; f (nae; + onA.i~oµm)
armor
ttavloupyia, ac; f (nae; + E:pya~oµm)
trickery, deceit, craftiness, cunning
ttavloupyoc;, ov (nae; + E:pya~oµm)
tricky, deceitful, crafty, cunning
[1Cor12.16]
ttavraxfi adv. (nae;) everywhere
[Ac21.28]
ttavraxou adv. (nae;) everywhere
navlrEA.r\c;, ec; (nae; + tEAEw) complete; e:ic; to navte:Mc; fully, completely ( Lk 13.11 ),forever, completely (He 7.25)
adv. (nae;) in every way
[Ac24.3]
mivw0EV adv. (rrac;) on all sides,
entirely;from every quarter, from
all directions
ttavwlKpcfrwp, opoc; m (nae; + Kpa·
<Ew) the Almighty (of God)
TtavtOt'E adv. (nae;) always, at all
times
n6:vrwc; adv. (nae;) by all means,
surely, certainly, doubtless; ov

navrn
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navtwc; not at all, by no means;
not at all meaning (1Cor5.10)
ttapa prep. with: (1) gen. from, of
(ta napa nvoc; one's provisions,
money or gift; oi nap· auto ii his
family Mk 3.21: ~ nap' E:µou Ota01\Kl'J my covenant Ro 11.27); by,
with; (2) dat. with, in the presence
of. before; in the judgment of;
near, beside; for; (3) acc. beside,
by, at; on, along; to; than, more
than, above; rather than; contrary
to; napa toiito because of this
(1Cor12.15. 16); napa µiav less
one (2 Cor 11.24)
ttapaljklivw (~aivw =go, walk) aor.
ttapE~l'JV. trans. break, disobey;
intrans. turn away, leave
ttapal~illw (~aA.A.w) aor. ttapejkl'A.ov. arrive, come near [Ac 20.15)
ttapal~acnc;,Ewc; f (~aivw =go, walk)
disobedience, sin; breaking, violation (lit. overstepping)
ttapal!Xit'l'Jc;,ou m (~aivw =go, walk)
one who breaks or disobeys
(God's Law)
ttapal~tii~oµat (~ta~w) urge; persuade
ttapal~A£Uoµat (~oA.Euoµm) risk,
expose to danger [Php 2.30]
ttapal~A.r\, fie; f (~oA.EiJoµm) parable,
proverb; figure, symbol (~nc; napa~oA.r\ e:ic; figuratively this refers
to He 9.9; E:v napa~oAfi so to speak,
figuratively speaking He 11.19)
ttapla:yyEA.ia, ac; f (ayyEAAW) order,
command; instruction
napla:yyf>J.w (ayyEAA.w) aor. ttapr\yyEtA.a, ptc. ttapa:yyriA.ac;. com·
mand, order, instruct (rrapayyE·
Aiq: napayyEAAW give strict orders
Ac5.28)
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napaly{voµa1 (yivoµm) aor. nap£)'Ev6µ11v. subj. napay€vwµa1. come,
arrive; appear; come to ones defense, stand by (2 Tm 4.16)
naplayw (iiyw) pass by, pass on;
pass. (and sometimes act.) pass
away, disappear
napalOE1yµaril;w (OdKvuµ1) make
an example of. expose to public
ridicule [He 6.6]
napaOE1ooi;, ou m (Persian word)
paradise
napalo£xoµa1 (oixoµm) accept, receive; welcome; acknowledge,
recognize
napaloiowµ1 (oiowµ1) pres. 2 sg. napaliiowi;, subj. 3 sg. napafoo<j> and
napali1ooi. inf. napao156vai, ptc.
napali10oui;; impf. 3 sg. napEOiliou,
3 pl. napEliifuvv and napEliioooav;
fut. napa&OOw; aor. nap£&.nca, 3
pl. nap£1iwKav and nap£oooav,
subj. 3 sg. napao<j> and napaooi,
inf. napalioiiva1, ptc. napalioui;; pf.
ptc. napaliEliwKW<;; plpf. 3 pl. napao£liwKE1oav; pf. midd. napao£fuµai; aor. pass. napE06011v, subj.
napaoo0w, inf. napa&>ef;vai, ptc.
napa5o0rii;; fut. pass. napafu0Jlooµai. hand or give over, deliver
up (pass. often be arrested); betray, deliver (to death); delive1;
entrust, commit, give; hand down,
pass on; commend (Ac 14.26;
15.40); risk (Ac 15.26); permit
(OTaV rrapal)oj 0 Kaprro<; when the
crop permits, i.e. is ripe Mk 4.29)
itapallio~o<;. ov (boKEw) incredible,
unusual [Lk 5.26]
itapalli001i;. EW<; f (Olowµ1) tradition
(of teachings, etc. handed down

from one group or generation to
another)
napal)<j> aor. subj. 3 sg. of napal){5wµ1
napal~11Mw (~11Mw) aor. napE~ilAw
oa. make jealous
napal0aM001oi;, a, ov (O:Ai~w) by the
sea or lake [Mt 4.13]
napa0£iva1 aor. inf. of itapari0TJµ1
napal0Ewp£w (9Ewp£w) overlook,
neglect [Ac 6.1]
napal0~KTJ. TJ<; f (rl911µ1) what is entrusted to one's care
napa0~aw fut. of napari0TJµ1
napa0ou aor. midd. impv. of napari-

0TJµ1
naplcnviw (aivfo) impf. 3 sg. napnva.
advise, urge

naplal'tfoµai (airiw) impf. napnroUµ11v; pf. ptc. napnTrJµEvoc;. ask for,
request; excuse (EXE µE itapnr11µ£vov Please excuse me! Lk 14.18b,
19); keep away from, have nothing
to do with; ask to escape (death);
do not include ( 1 Tm 5.11 ); refuse
to hear(He 12.25);beg (He 12.19)
itapal1<a8l£~oµa1 ( Ka9i~w) sit beside,
seat onese~f[Lk 10.39]
napal1<a>.£w ( KaAEw) pf. pass. napa1<EKA11µm; aor. pass. napEl<A~0TJv,
subj. naplIICA110w; fut. pass. napaKAfi0~ooµa1. beg, urge; encourage, speak words of encouragement; request, ask, appeal to;
console, comfort, cheer up; invite,
summon
napall«tA6moµai (KaAUmw) be hidden or concealed [Lk 9.45]
napli:IKE1µa1 (Kdµm) be present, be
at hand
napalKAfi01i;, EW<; f ( KaAEw) encouragement, help; comfort; appeal,
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request (µrnx rcoAM~ mxpaKAfIoEw~ earnestly, most insistently
2 Cor 8.4); salvation, setting free
(Lk 2.25)
napcilKArri:oc;,ou m (KaAEw) Helper, Intercessor (refers to the Holy Spirit
and in l Jn 2.1 to Jesus Christ)
naplaxoft, ijc; f (cXKouw) disobedience, disloyalty
naplaxoAou0iw (cXKOAoueew) follow
closely, give careful attention to;
accompany, attend
naplaxouw (aKouw) refuse to listen;
pay no attention to or overhear
(Mk 5.36)
napaJxUn-cw ( KUTCTW) look into; stoop,
bend over
napaJAaµ~civw (l\aµ~uvw) fut. napaAftµ¢oµai; aor. napEAa~ov, impv.
napciAa~E; fut. pass. napaAr)µcp0ftooµat. take, take along; receive,
accept (often of a tradition);
learn (1Th4.1); take charge of
(Jn 19.16b); napaAa~wv aurnu~
... KaT' i8iav having taken them
aside (Lk 9.10)
napaJAE:yoµai (At:yw) sail or coast
along
napJciAioc;, OU f ( aAJ~W) coastal district [Lk 6.17]
napJaUayft. ijc; f (cil\Moow) variation, change [Jas 1.17]
napajAo~oµai (Myw) deceive, lead
astray
napalMoµat (l\Uw) be paralyzed
(6 n:apaAEAuµevo~ the paralytic);
be weak (He 12.12)
napalA.unx6c;, oii m (l\Uw) paralytic,
disabled person
napalµEvw (µevw) aor. ptc. n:apaµE{vac;. stay, remain; continue in of-

fice (He 7.23); stand by, serve
(Php 1.25)
napalµu0ifoµat (µu9foµat =say, speak,
µ09o~ [of something spoken]) console, comfort; encourage, cheer up
n:apaJµu0{a. ac; f (see rcapaJµu9foµat) comfort [1Cor14.3]
napalµU0iov, ou n (see rcapaJµu9foµat) comfort; incentive [1 Php 2.1]
napaJvoµEw (voµi~w) act contrary to
the law [Ac 23.3]
n:apaJvoµ{a, ac; f (voµi~w) offense,
wrongdoing [2 Pe 2.16]
n:apaJmxpaivw (mKpaivw) aor. n:apEJtixpava. rebel [He 3.16]
n:apaJmxpaoµ6c;,oii m (mKpaivw) rebellion, revolt (during the time of
Israel's wandering in the wilderness)
n:apaJn:imw (rcimw) aor. ptc. napaTtEowv. fall away, commit apostasy [He6.6]
n:apajww (n:At:w) aor. inf. n:apaM£iioai. sail past [Ac 20.16]
n:apajtlftoiov adv. (nl\fio1ov) nearly,
almost [Php 2.27]
napaJtlrioiwc; adv. (n:l\fiotov) likewise [He 2.14]
n:apaJnoprooµai (rcopEUoµat) pass
by, go through, go
napciJmwµa, Toe; n (rcimw) sin;
wrongdoing
napajpp£w (pew) aor. pass. subj. napapuw. drift away [He 2.1]
napaJoriµoc;, ov (oriµaivw) marked
with a figurehead (of a ship)
[Ac28.ll]
napaJOK£Ua~w ( oKwa~w = prepare,
OKEOo~) prepare a meal; midd.
prepare oneself, get ready (pf. be
ready)
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1tapalCJK£U~, fjc;

napaCJKEU~

f (see rrapaloKwa~w)
day of preparation (before a sacred day)
1tapaan1ooµm fut. midd. of 1tap{OTT]µt
1tapaan1ow fut. of nap{OTT]µt
napaaxwv aor. ptc. of 1tap£xw
napalreivw (TEivw = stretch, reach)
aor. 1tapfretva. prolong [Ac 20.7]
napalT11p£w ( n1p£w) used in act. and
midd. watch, watch closely; observe, keep (Ga4.10)
1tapal~p11mc;. ewe; f (n1piw) observation, watching for something
(Lk 17.20]
1tapaln0rJµt (ti81'\µt) fut. napa0~ow;
aor. nap£011xa, inf. 1tapa0E'ivat;
aor. midd. nap£0£µ11v. impv. napa0ou. place or pllt before; give,
distribute; midd. commit, entrust;
point out, prove (Ac 17.3)
1tapalroyxcivw (ruyxcivw) happen to
be present or near [Ac 17.17]
naplaurixa (auriKa = immediately,
auT6<;) adv. used as adj. momentary (2 Cor 4.17]
napalcp£pw (q>ipw) aor. impv. nap£VE)'KE. take away, remove; carry
or lead away; drive along (by
wind)
1taplacpli11µ1 (acpliriµ•) aor. inf. napacpt£va1. neglect, put aside
napalcppov£w (q>pov£w) be out of
one's mind (2 Cor 11.23]
napalcppov{a, ac; f (q>pov£w) madness, insanity (2 Pe 2.16]
napalxaµci~w (xE1µa~oµa1) spend the
winter
1tapalxaµaaia, ac; f (XEtµci~oµai)
wintering [Ac 27.12]
napalXPfiµa adv. (xpaoµm) immediately. at once

- 1tapetocp£pw
mipOIIA1c;, ewe; f leopard [Re 13.2]
1tap£~ov aor. of napajMMw
1tap£~11v aor. of napa~{vw
napeye:v6µ11v aor. of napay{voµa1
nape:51Sooav impf. 3 pl. of 1tapaOt5wµ1
nape:515ou impf. 3 sg. of napa5{5wµ1
nape:5{5ouv impf. 3 pl. of 1tapa5i5wµ1
nape:56011v aor. pass. of napa5{5wµ1
nap£5ooav aor. 3 pl. of 1tapa5i5wµ1
1taple:5pe:Uw (£8paioc;) serve, wait
upon (1Cor9.13]
nap£5wxa aor. of napa5{5wµ1
nape:~~.Awoa aor. of 1tapa~11A6w
nape:0£µ11v aor. midd. of napari011µ1
nap£011xa aor. of 1tapan0r]µ1
1tapaµEvoc; pf. pass. ptc. of 1tapi11µ1
ru1plaµ1 (dµi) inf.1tape'iva1(Ac24.19;
Ga 4.18, 20), ptc. napwv, napoiioa,
nap6v;impf.3 pl. napfjoav. be present or here ( rrpo<; ... TO rrap6v for
the moment He 12.11; Ta rrapovm
one :S belongings He 13.5; EOTT]ptyµivou<; f.v Tfi rrapouon aA.ri8Eic:i
holding firmly to the truth that
you have 2 Pe 1.12); come
nape'iva1 aor. inf. of napi11µ1
(Lk 11.42) and the inf. of mipaµ1
(Ac 24.19; Ga 4.18, 20)
naplaolayw (ayw) bring in under
false pretenses, bring in (2 Pe 2.1]
1tapleiolaxroc;, ov (ayw) brought in
under false pretenses, secretly
brought in (Gal 2.4]
1taplaol5Uw (8vw = Mvw) sneak in
under false pretenses or slip in
unnoticed [Jd 4]
naple:1ol£pxoµa1 (t'pxoµai) aor. 1tape:1ofjA0ov. come in, slip in
1tapaan1K£Lv pl pf. of 1tapiOTT]µ1
1taplaolcp£pw (cpipw) aor. ptc. 1tapELoe:v£yxac;. exert; rrapEtocpipw orrou-
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mfoav do one's very best

[2 Pe 1.5)

napoot101'1v aor. pass. of napaKiliw
napl£Klt~ (napa +EK) (1) prep. with
gen. except, apart from; (2) adv.
used as adj. external, 1mmentioned (xwpic; rwv napEKr6c; apart
from these external things or
apart from those things left unmentioned 2 Cor 11.28)
nap&~ov aor. of napa>.aµjklvw
napEAE6ooµa1 fut. of napiPXoµa1
napEAf]Au0tva1 pf. inf. of napipxoµa1
napEAf]Au0wc; pf. ptc. of napipxoµa1
napEA.0Eiv aor. inf. of nap£pxoµat
naplEµljMAAw (piit..Aw) fut. napEµ~aAW. set up [Lk 19.43]
naplEµl~oAt1, ilc; f (pat..Aw) barracks;
camp; army; battle line
napEvE)'K£ aor. impv. of napacpipw
naplEVloxMw (oxMw) trouble, cause
difficulty [Ac 15.19]
nap£~n fut. midd. 2 sg. of nap£xw
naplETtilol'lµoc;, ou (o~µoc;) m temporary resident; refugee; stranger
napETttKpava aor. of napamKpa{vw
Ttapl£pxoµai ( £pxoµm) fut. napEA.£6ooµai; aor. napJiAeov, inf. napEA.0Eiv; pf. inf. napEAf]Au0tva1, ptc.
napEAf]Au0wc;. pass, pass by (perhaps pass through Ac 16.8);pass
away, disappear; neglect, break;
come, arrive
miplEotc;, EW<; f (lriµ1 = send, set in
motion) passing by, overlooking
[Ro3.25)

napEOfl'IKa pf. of nap{Ofl'lµt
napEOfl'IV 2 aor. of nap{Ofl'lµt
napEOfl'IOa 1 aor. of nap{Ofl'lµt
napEatwc; and napEOfl'IKW\ pf. ptc. of
nap{Ofl'I µ1

napl£xw (£xw) fut. midd. 2 sg. nap~n;
aor. napfoxov, ptc. Ttap«oXWv.
used in act. and midd. ca11Se, bring
about, do (napixw Konouc; cause
trouble); grant, give, offer, present
napt1yyE1Aa aor. of napayyEMw
TtaPll'IYOP{a, ac; f (ayopEuw =speak)
comfort [Col4.11]
napJiAeov aor. of nap£pxoµm
napnvEt impf. 3 sg. of napa1v£w
napJioav impf. 3 pl. of mipE1µ1
napnfl'lµfvoc; pf. ptc. of napmrfoµai
napnrovµl'lv impf. of napattfoµat
nap0EVta, ac; f (nap0£voc;) virginity;
O:n6 r~c; nap0Eviac; mir~c; from the
time of her marriage [Lk 2.36]
nap0£voc;, ou f (nap0Ev[a) virgin, unmarried girl; (female and male)
undefiled, chaste, pure (Re 14.4)
mip0ot, WV m Parthians [Ac 2.9]
naplil'lµt (lriµ1 =send, set in motion)
aor. inf. napEivat (Lk 11.42 ); pf.
pass. ptc. napEtµfvoc;. neglect; pf.
pass. ptc. drooping, weakened
(Heb 12.12)
napliOfl'lµt and napl1oravw (forriµi)
fut. napaat'1aw; 1 aor. napfOfl'loa;
2 aor. napEOfl'IV; pf. napEOfl'IKa,
ptc. napEatwc; and napEOfl'IKWc;;
plpf. napEtottlKEtv; fut. midd. Ttapaot'1ooµa1. trans. present, bring
into one's presence, show; offer,
yield, dedicate; provide, send;
prove (Ac 24.13); intrans. (pf.,
plpf., 2 aor. act.; all midd.) stand
by, be present, stand; come; stand
before; stand together (Ac 4.26)
IlapµEViic;, a acc. av m Parmenas
[Ac6.5)
miploOoc;, ou f (oOEuw) passage; €v
rrap6oc.p in passing [1Cor16.7)
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napo1K.fw - natEW

napio11<Ew (oiKEW) live in; make a
temporary home, live as a
stranger
naplotKta, ac; f ( oiKEW) stay (among
strangers or in a foreign land)
miplotKO<;, ou m ( oiKEW) alien,
stranger, exile
napio1µ{a, ac; f (see naploµoui~w)
parable, figure of speech, proverb
miplotvoc;, ou m (oivoc;) drunkard,
given to strong drink
napiofxoµa1 pf. nap<fJXT1µat. go by,
pass; pf. ptc. past [Ac 14.16]
naploµoui~w ( oµota~w = to be like;
compare, oµot6w) be like, resemble [Mt 23.27]
napl6µ01oc;, ov (see naploµota~w)
like, similar [Mk 7.13]
napl~6voµa1 ( o~uc;) be irritable or
angry; be greatly upset
naplo~uaµ6c;, oO m (o~uc;) encouragement; sharp argument or disagreement
naplopyf~w (opyf~oµm) fut. napopytw. make angry; make resentful
naplopytaµ6c;, oO m (opyf~oµm)
anger [Eph 4.26]
naplotp6vw (orpuvw =stir up, rouse)
aor. napwtpuva. incite, stir up
[Ac 13.50]

naplouofa, ac; f (Eiµf) coming, arrival; presence
napjoijlfc;, {lioc; f (olj!ov =meat; anything eaten with bread, olj!aptov)
plate, dish [Mt 23.25]
napipJJofa, ac; f (nae; + pt; µa) openness, frankness (napp11cric;t openly, plainly, freely); boldness, confidence, assurance; before the
public (EV napp11cric;t dvm to be

known publicly Jn 7.4; OEtyµari~w EV napp11crfc;t make a public
example of Col 2.15)
naplpJJ01a~oµa1 (niic; + pt;µa) speak
boldly or freely; have courage
(1Th2.2)
mipWv, napoooa, nap6v ptc. of mipEtµt
napwtpuva aor. of napot-p6vw
nap<flXT1µat pf. of napofxoµat
niic;, niioa, niiv gen. navt6c;, naaric;,
navt6c; (naµlnA.ri8Ei, navllioxEiov,
navltjyuptc;, rcavlotKEi, rcaviorcAia,
rcavioupyia, navioupyoc;, navrnxfl,
rcavrnxou, rcavjrEAtjc;, rcavrn, rcavro8Ev, rcavrolKparwp, rcavrorE,
rcavrwc;, rcaplp11crfa, rcaplpriata~o
µa) (1) without the article each,
every (pl. all); every kind of; all,
full, absolute, greatest; (2) with
the article entire, whole; all ( rciic;
6 with ptc. everyone who); (3)
everyone, everything (Ota rcavt6c;
always, continually, forever; Kara
rcavrn in everything, in every respect)
naaxa n Passover (Festival); Passover meal; Passover lamb
miaxw (KaKoirca8Eta, µETptolrra8Ew,
oµotoircaetjc;, rca8riµa, rca8rir6c;,
rra8oc;, rcpaulrca8Eta, rcpolmiaxw,
cruyiKaKoircaeE:w, cruµlrra8Ew, cruµlrca8tjc;, cruµlrracrxw) aor. maeov,
inf. na0£iv, ptc. na0wv, fem. ptc.
na0o0aa; pf. n£nov0a. suffer, endure, undergo; experience
mhapa,wv n Parara (4 E-3) [Ac21.1]
nataaaw strike; strike down; tap,
touch (Ac 12.7)
natEW (EµlrrEp1lrradw, KarnlrrarEw,
rcEpijrcan'w) trans. trample; intrans. walk (Lk 10.19)

m1LJ1p - Jt£1paoµa1
naLJ1p, natp6c; m (narp1a, narp1jcipXT1<;. narp1K6<;, narpic;, narploA.<.iJac;.
narpojrcapcilliornc;, narpQoc;, rcpolrcarwp) father (sometimes as an
honorary title for a noted person); Father (of God);forefather,
ancestor
Ilchµoc;,oumPatmos(4E-3)[Re 1.9)
natpui, ac; f (rcar~p) family; nation,
people
Ttatp1japX11c;, OU m (rccxr~p + apxw)
patriarch (one of the noted ancestors of the Jewish nation)
natp1K6c;, ~. 6v (nar~p) coming
from ones (paternal) ancestors
[Ga 1.14]
narp{c;, {Soc; f (rcar~p) homeland;
hometown
Ilatpo~<;. am Patrobas [Ro 16.14)
natpjoAf!>ac;, OU m (nar~p + clAOclW)
one who murders ones father
[1Tm1.9)
natpolnapalSoroc;, ov (rcar~p) handed down from one's ancestors
[1Pe1.18]
natp"!Joc;, a, ov (rcar~p) belonging
to one's ancestors, coming from
ones ancestors
IlauAoc;, OU m Paul: (l) the apostle;
(2) Sergius Paulus, governor of
Cyprus (Ac 13.7)
TtaUw (ajKatalnaUOTO<;, avalnauw, ETilavalnauoµat, Karainaua1c;, KarnJrcauw, ouvlavaJrcauoµm) stop, keep
from (l Pe 3.lO);midd.stop, cease;
cease from, be done with
Ilacpoc;,ou f Paphos (4F-3)
nct)(Uvoµm grow dull or insensitive
n£STJ.11c; f (n:E~Euw) chain (for feet)
Jt£Sw6c;, ~. 6v (TCE~Euw) level (of
ground) [Lk 6.17)
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TtE<EUW (m:li11. n:Eliiv6c;, TIE~fj. rpcilTIE(a, rpaJrrE~ir11c;) travel by land
or on foot [Ac 20.13]
Jt£<fi adv. (rrE(EUW) on foot; by land
Jt£10Japxew (rr£i8w + apxw) obey;
listen to (Ac27.21)
lt£10oic; perhaps a dat. masc. pl. of
lt£106c;
Jt£106c;, ~. 6v (nEi8w) persuasive;
skillful [1Cor2.4]
lt£10w, oUc; da t. sg. lt£10oi f (n:dew)
persuasiveness, persuasive power
Jt£i0w (avaJnd0w, aJnd8E1a, aJ1m8EW, aJn£18~c;, £l1jnEl8~c;, TIE18japXEW, n£186c;, n£18w, n£1aµov~, n£noi81101c;, m8avo!A.oyia) aor. EnEiaa; pf. n£no10a; plpf. EJt£no{0flv;
pf. pass. nln£1aµa1; fut. pass.
Tt£1~aoµa1. persuade, convince,
win over; conciliate, satisfy
(Mt 28.14); seek favor or approval from (Ga 1.10); reassure
(1Jn3.19); pass. obey, pay attention to, listen to; be a follower
(Ac 5.36, 37); pf. act. and pass.
trust, rely on; have confidence, be
confident; be certain or sure
TIEiV aor. inf. of nlVW
Jt£1vaw (np6ojn:E1voc;) be hungry,
hunger
Jt£ipa, ac; f ( rrEtpa~w) attempt (A.aµ~a
vw nEipav attempt He 11.29); experience (£µnmyµwv n:Ei:pav A.aµ~avw undergo ridicule He 11.36)
TIElpa<w (alrrdpaornc;, alrr£1poc;, EKlTtElpa~w, n:Ei:pa, nEipcioµm, rrE1pa0µ6c;) aor. pass. EJt£ipaa011v and
£mpaa0T]v. test, put to the test;
tempt; try, attempt
Jt£1paoµa1 (m:1pa(w) try, attempt
[Ac26.21]
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Tt£tpaaµ6c; - m:pi

m:ipaaµ6c;, ou m (nEtpa~w) period or
process of testing, trial, test (nupwou; npoc; nEtpaoµ6v fiery ordeal
1Pe4.12); temptation, enticement
Tt£lo&rjooµat fut. pass. of m:i0w
m:1aµov11, fie; f (nd8w) persuasion
[Ga5.8]
rtiAayoc;. oix; n depths (of the sea);
sea, open sea
m:AElc~w behead (with an ax)
[Re 20.4]
nfiµmoc;, TJ, ov (nfv-rE) fifth
niµrrw (crvalniµnw, EKlrr£µnw, µnalnt'µnoµat, npoln£µnw, ouµlm£µnw)
send; commission, appoint
nevric;. TJtoc; m (nt'voµai = work for
one's living, labor, n6voc;) poor
or needy person [2 Cor 9.9)
m:v0Epa, iic; f (nEv8Ep6c;) mother-in/aw
m:v0Ep6c;, ou m (nEv8Epa) father-in/aw [Jn 18.13]
TCEV0£w (n£v8oc;) intrans. mourn, be
sad, experience sorrow; trans.
mourn or grieve over(2Cor12.21)
ntv0oc;, ouc; n (nEv8£w) mourning,
sorrow
m:vi)(p6c;,a,6v (see nEVTJ<;) poor, needy
TrEYtaxtc; adv. (nt'vrE) five times
[2 Cor 11.24]
m:Ytalxtax{Atot,at,a (nt'vrE + xiAtoL)
five thousand
rrEVt'alx6otot, at, a (nt'vrE) five hundred
nEYrE (nEvralKwlxiAtol, TIEVTalKoOIOL,
TIEVTEIKatllit'Karnc;, nEvrtjlKovra,
TIEVTTJiKoortj) five
m:YtEil<atlob<aLOc;, fl, ov (nEVTE +
li£Ka)fifteenth [Lk 3.1]
m:vn\lxovt'a (nt'vrE) fifty (Kara nEvrtjKovra by fifties)

TrEVLflil<oon\, fie; f (nt'vrE) Pentecost
(Jewish festival celebrated on
the fiftieth day after the Passover Feast)
nETI£laµat pf. pass. of m:i0w
m:rrot~J<Etoav pl pf. 3 pl. of rroiiw
n£rrot0a pf. of m:{0w
m:rroi0rioic;, Ewe; f (nd8w) confidence, trust
n£rrov0a pf. of miaxw
n£rrpayµai pf. pass. of rrpaaow
n£rrpaxa pf. of mrrpa01<w
rrfopaµat pf. pass. of mrrpilOJ<w
n£rrpaxa pf. of rrpaoow
m:rrprioµEvoc; pf. ptc. of rriµrrpaµat
nErrt'Wl<a pf. of rrimw
mwxa pf. of rrivw
m:plam~pw adv. (nipav) further
[Ac 19.39)
nfipav (nt'pa = beyond, further,
avnln£pa, crim:pavTO<;, 81ainepciw,
nEplarnfpw, m:pac;) (1) prep. with
gen. beyond, across, to or on the
other side; (2) ro nt'pav the other
side
rrtpac;, aLO<; n (mfpav) end, boundary
(of the earth); end, conclusion
(He 6.16)
n£pyaµoc;, ou f and n£pyaµov, ou n
Pergamum ( 4 E-2)
IlEPYTJ, TJ<; f Perga (4 F-3)
m:p{ (mfpt~) prep. with: (1) gen.
about, concerning, of with reference to; for; on account of (nEpi
aµapriac; often sin offering); (2)
acc. around, about; near; of with
reference to, regarding (oi nepl ra
rn1aura £pycira1 workmen of the
same trade Ac 19.25; ra nEpl £µ£
what is going to happen to me
Php 2.23); with, in company with

m:pulyw nt:ptlayw (iiyw) intrans. go around
or abolll; travel over (Mt 23.15);
trans. take along (l Cor 9.5)
nt:ptlcnp£w (aipfoµcn) aor. inf. m:ptEAE'iv, ptc. nt:pl.EAWv: impf. pass. 3
sg. TtEptnpEi-ro. take away, remove;
cut away (of anchors); pass. be
abandoned, be given up (of hope)
TtEptlanw (limw) aor. ptc. m:pui¢ac;.
kindle [Lk 22.55)
TtEptlaarpanw (O:ocpcimw) flash or
shine around
nt:pil~iIAAw (~al.Aw) fut. m:pt~a:AW:
aor. m:piE~aA.ov; aor. midd. impv.
m:pt~llAou; pf. pass. m:p~E~ATJµa1.
put on, clothe, dress
m:ptl~Mnoµcn (~Afow) look around
nt:ptl~6Aat0V, OU n (~cXAAW) cloak,
coat; covering
TtEptl5£w (8Ew) plpf. pass. 3 sg.
nt:ptE5E5Ero. wrap around, bind
[Jnll.44)
m:pil£5paµov aor. of nt:ptcp£xw
TtEplE~woµEvoc; pf. midd. ptc. of m:p1~wvvuµ1

TtEptE0TJKa aor. of m:prd0TJµ1
TtEpiEAEiv aor. inf. of TtEptatpEw
m:p1EA0wv aor. ptc. of m:piEpxoµa1
m:piEAwv aor. ptc. of TtEptatp£w
nt:ptEnt:OOV aor. of TtEplTtlTtLW
TtEptlEpya~oµat ( [pyci~oµcn) be a
busybody [2 Th 3.11)
TtEptlEpyoc;, ou m (t':pyci~oµcn) busyTa nEpfEpya
magic
body;
(Acl9.19)
m:p1l£pxoµa1 (t'pxoµcn) aor. TtEptfjAeov, ptc. nEp1EA0wv.go or travel about (ptc. itinerant Ac 19.13);
sail around (Ac 28.13)
nt:ptEOTTJOav aor. 3 pl. of m:ptiOTTJµt
TtEplEotwc; pf. ptc. of nt:pllOTTJµt

TtEptKpU~W
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TtEptETEµOV aor. of TtEptTEµvw
nt:ptETµ~0TJV aor. pass. of TtEptrEµvw
m:p1l£xw (t'xw) aor. TtEpiEaxov. trans.
seize, overcome; contain (of documents); intrans. stand, say (in
Scripwre)
m:p1l~wwuµ1 and m:pt~wvv6w (~wv
vuµi) fut. midd. m:p1~wooµcn;
aor. midd. ptC. TtEpl~WOcXµEVoc;; pf.
midd. ptc. TtEptE~woµEvoc;. wrap
around (of clothes); midd. dress
oneself; make oneself ready
m:ptfjA0ov aor. of TtEpifpxoµat
m:pinpEito impf. pass. 3 sg. of TtEptatp£w
m:pt0Eic; aor. ptc. of TtEptri0TJµt
m:pfl0rou;, EU><; f ( ri0riµ1) wearing
(of jewelry) (1Pe3.3)
m:pttiOTTJµt (i'ocriµ1) aor. 3 pl. m:ptEOTTJoav; pf. ptc. nt:ptEorwc;; pres.
midd. impv. 2 sg. m:piiaraoo.
stand around; midd. avoid, shun,
keep clear of
m:ptlKa0apµa, roe; n (Ka0apf~w) refuse, rubbish [1Cor4.13)
nt:ptlKaAU?Uw (KaMmw) cover, conceal; blindfold; cover over (with
gold)
m:pflKEtµat (KEiµcn) be placed
around; be bound (in chains); be
surrounded (He 12.1); be subject
to, be beset with (He 5.2)
TtEptiKEcpa;\.a{a, ac; f ( w:paA16w) helmet
TtEptJ~c;. £c; (KpacEw) in control
of (ioxuoaµEv µ6A1c; nEptKpatEic;
yEvfo0cn cfic; crKacpric; we managed
with difficulty to secure the boat)
[Ac27.16]
m:ptlKpv~w (Kpunrw) keep in seclusion, hide [Lk 1.24]

143

Tr£plKUKAOW - 1tEptoowc;

nEptlKul<A6w (KUKA.Ow) surround,
encircle [Lk 19.43]
1tEptlAaµnw (AO:µrrw) shine around
Tt£ptl>.rinoµcn (Adrrw) remain, be
left
TtEpilAvn:oc;, ov (Aun£w) very sad,
deeply distressed
TtEptlµivw ( µ£vw) wait for [Ac 1.4]
n£pi( adv. (rrEpf) around, in the
vicinity [Ac 5.16]
Tr£ptloiK£w ( oiKEW) live in the neighborhood of (oi rrEpt01Koiivm;
neighbors) [Lk 1.65]
TtEpClotKO<;, OU m (OLKEW) neighbor
[Lk 1.58]
Tt£ptlo00ioc;, ov (Eiµi) special, chosen
[Tt 2.14]
Tt£piloXJ1, ijc; f ( EXW) (Scripture) passage [Ac 8.32]
Tr£ptlnarlw (rraTEW) walk, go OT
move about; live, conduct oneself
Tt£Ptlnrlpw (ndpw = pierce through)
pierce through, impale [l Tm 6.10]
Tt£Ptlmmw ( rrimw) aor. Tt£piirr£oov,
ptc. TtEptTt£owv. encounter (trials);
fall into the hands of (robbers);
strike (a reef)
Tr£ptlnoufoµai (rrou~w) obtain, acquire, win; preserve, save (of life)
Tr£pilno(11mc;, EW<; f (rro1£w) obtaining, gaining; possession, property; saving, preserving
TtEptlpa{vw (paivw) pf. pass. Tt£ptplpaµµa1, and nEpilpav~w (pavTi~w) pf. pass. Tr£ptpEpcivnoµcn.
sprinkle OT cover with
1tEp1lpl\yvuµ1 (p~yvuµt) aor. ptc. Tr£p1pl\(ac;. tear off[ Ac 16.22]
TtEpilomfoµai (omioµm) be distracted or worried [Lk 10.40)

Tt£pl00Ela, ac; f (TtEplOOEUW) abundance, overflow; Eic; rrEp100Eiav
much greater (2 CoT 10.15)
Tr£pfooroµa, we; n (rrEp100£uw) abundance, overflow; pieces le.ft over
(from a meal)
TtEptoorow ( rrEp100Eia, rrEp[ooe:uµa,
ltEp1006c;,rrEptoo6TEpO<;,rrEplOOOTEpwc;, m:p1oowc;, unEpl£Kirr£p1oooii,
urrEpirr£p100Euw, urr£plrr£p1oowc;)
intrans. be left over, be more than
enough (TO rr£p1ooeiiov what is
left; wealth, ample possessions);
increase, abound, overflow; excel, exceed; have plenty, have
more than enough; be better off
( 1CoT8.8); n£p100Euw µa>J..ov do
even more (1Th4.1, 10); trans.
cause to increase or abound; provide in abundance
TtEplOo6c;, l\, 6v (TtEploOEUW) ( 1) adj.
more (Aiav EK nEptoooii utterly,
completely Mk 6.51 ); unnecessary (2 Cor 9.1 ); (2) adv. to the
.full (Jn 10.10); (3) TO rrEp1006v
advantage (Ro 3.1)
Tt£ptoo6-r£poc;, a, OV ( rrEplOOEUW) ( 1)
adj. more, greater; much more,
even more; severest (of judgment); (2) adv. more (He 7.15);
more clearly (He 6.17); µcrAAov
TtEp1006TEpov all the more (Mk
7.36)
1tEplOOOtEpW<; adv. (m:p100£uw) all the
more, even more so, especially,
to a greater degree; rrep1ooodpwc;
µa>J..ov all the more (2 Cor 7.13)
Tt£ptoowc; adv. ( n£p100£uw) all the
more, even more; even louder;
m:p1oowc; £µµaivoµm be insanely
.furious (Ac 26.11)
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1C£plO'tEpa, ac; f dove, pigeon
1C£p1lrEµvw (toµ6c;) aor. 1tEp1freµov,
inf. 1C£pl'teµEiv; pf. pass. JtEpm~
rµrn.un; aor. pass. n£p1E'tµq0r)v,
inf. 1C£p1-rµ118ijva1. circumcise
1tEp1jri8riµ1 (ti0riµ1) pres. 3 pl. 1C£pln0£acnv; aor. nEpli0r)Ka. ptc. 1C£p10Eic;. put around; put on; clothe
in; nµfiv n:Eptcrcrodpav n:Ept'ti0EµEv we treat with greater honor
(1Cor12.23)
1tEp1jroµ'1, ijc; f (toµ6c;) circumcision
(as a religious rite); those who
are circumcised, Jews (also 6 EK
n:Epttoµijc; =Jew)
1C£Ptlrptrcw (tp6n:oc;) drive ( Eic; µav(av) insane [Ac 26.24]
1C£p1lrp£xw (rpixw) aor. nEpliopaµov. go or run about [Mk 6.55]
1C£Pllcpipw (cpEpw) carry about; bring,
carry; blow about (Eph 4.14)
1C£p1jcppov£w (<ppovEw) disregard,
look down on [Tt 2.15]
1C£pilxwpoc;, ou f (xwpoc; =a place, xwpEw) surrounding region, neighborhood
1C£pilwriµa, we; n (lj!wxw) scum, dirt
[1Cor4.13]
1C£P1C£prooµm. (n:Epn:Epoc; = bragger)
be conceited, brag [1Cor13.4]
IlEpoic;, iOoc; f Persis [Ro 16.12]
n£p001 adv. (rripav) a year ago (ci:rro
rrEpucrt a year ago, since last year)
TtEOEiV aor. inf. of mmw
1C£000µm. fut. of mnrw
1C£OWV aor. ptc. of mmw
1C£'tE1v6v, oG n (nfroµm) bird
nfroµa1 (£KjnEtavvuµ1, Kamjrrfracrµa, ITETE\VOV, mriv6v) fly
nf'tpa, ac; f (ITEtpWOE<;) rock, so/id rock,
stone; rocky ground (Lk 8.6, 13)

nf'tpoc;, OU m Peter
TtE'tpWOEc;. ouc; (nfrpa) n rocky ground
1C£cp{µwoo pf. pass. impv. of cp1µ6w
tjyavov, ou n rue (a scented herb)
[Lk 11.42]
Ttl"JyYl, ijc; f spring.fountain; well; flow
(rrriy~ toO ai'µawc; hemorrhage,
severe bleeding Mk 5.29)
nqyvuµ1 (npocrlrr~yvuµt, OKrJvoinriyia) aor. f:rrri~a.put up (of a tent)
[He 8.2]
1tTJOaA1ov, ou n rudder
TtTJll.iKoc;, TJ, ov ( i)AIKoc;) how large;
how great
TtTJA6c;, oO m mud; clay
nqpa, ac; f bag (either a traveler's
bag or a beggar's bag)
1tTJp6w disable, cripple
nijxuc;, Ewe; m cubit (about 18 inches); rrijxuc; £rri tfiv i)A1Kiav foot
(to one's height) or day (to one's
life)
ma<w (Doric form of mt<w) seize,
arrest; catch (of fish or animals);
take hold of (Ac 3.7)
nlE aor. impv. of mvw
m<w (ma~w) press down [Lk 6.38]
m.Eiv aor. inf. of mvw
niEoa1 fut. 2 sg. of mvw
m0avojA.oy{a, ac; f (n:Ei9w + Myoc;)
attractive (but false) argument
[Col2.4]
m06c; alt. form of 1C£106c;
mKp<I{vw (rrapajmKpa(vw, napajmKpacrµ6c;, mKpia, mKpoc;, mKpwc;)
fut. mxpavw; aor. pass. tmKp<iveriv. make bitter; pass. become
bitter; be harsh or embittered
(Col 3.19)
mKpia, ac; f (mKpalvw) bitterness;
spite, bitter feeling (xo>..i) n:tKpiac;
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mKp6c; - mar6c;

Ac 8.23 and pf~a mKpfa<; Heb
12.15 bitter feeling, bitter envy,
anger)
mxp6<;, a, 6v ( rrtKpafvw) bitter
mxpwc; adv. (mKpafvw) bitterly
IltAiit"oc;, ou m Pilate
mµx1u1µ1 (EµlrrfrrAriµi and E:µlmrrA<iw, rraµlrrAri0Ei, rrAaTEta, rrA<irn<;, rrAan)<;, rrMj0o<;, rrAri0uvw,
rrAricrµov~) aor. hlriaa. ptc. tl~
aac;; aor. pass. ttl~a0T)V, inf.
tlria0iivcn; fut. pass. rcAzio0~ao
µa1. fill; end (aor. pass. come to
an end); fulfill, make come true
(Lk 21.22); soak (Mt 27.48)
mµnpaµa1 (Eµlrrf[µ]rrpriµi, Kamlrrfµrrpriµi) inf. mµnpaa0a1; aor.
ptc. npria0Eic;; pf. ptc. nrnpriaµ£voc;. swell up; burn with fever
[Ac28.6]
mvaKllhov. ou n (rrfva~) writing
tablet [Lk 1.63]
IDVCl~, ClKO<; f (mvaKtbtov) plate, platter, dish
mvvw alt. form of mvw
IDVW (KamlrrtVW, oivolrrOTI']<;. rroµa,
rr6m<;. rroT~ptov, rroTf~w. rr6rn<;,
cruµlrrivw, cruµlrr6cr1ov, ubpolrroTEW) fut. moµa1, 2 sg. niEaa1; aor.
£mov, subj. mw, impv. niE, inf.
mdv and JtEiv; pf. rcfnwm. drink
m6t"T)c;, T)t"O<; f (rrfwv =fat, rich.fertile)
richness (of plants) [Ro 11.17]
mnpaaKw, pf. rcfnpam; pf. pass. nenpaµcn; aor. pass. rnpaeriv. inf.
npa0iiva1, ptc. neut. npa0tv. sell;
sell as a slave (Mt 18.25); rrrnpaµ(vo<; UTCO T~V c\:µapTtaV be a slave
to sin (Ro7.14)
ntnt"W (c\:valnfnrw, c\:vnlnfnrw. c\:nolnfmw. yovulnniw, btolnn~<;. EKI-

rrfrrrw, E:µlnirrrw, i':mlnfmw, Kamlrrirrrw, rrapalrrirrrw, rrapalmwµa,
nEptlrrirrrw. rrpolnn~<;. npocrlrrfmw, rrrwµa, rrrwcrt<;. cruµlrrfrrTw)
fut. JtEaouµa1; aor. £JtEaa, inf. JtEadv. ptc. JtEawv; pf. rcfnt"wKa, 2 sg.
rcfnt"wK£c;. fall, fall down; fall to
one's ruin or destruction; fall to
one's knees, bow (of worship);
be done away with, come to an
end (Lk 16.17; 1 Cor 13.8); die
(Lk 21.24; 1 Cor 10.8); strike,
beat on (of the sun's heat); ErrEO"EV 6 KAfipo<; i':rrf the choice fell
upon (Ac 1.26)
Illat51a,ac;f Pisidia (4 F-2) [Ac 14.24]
IItai61oc;, a, ov Pisidian, of Pisidia
[Ac 13.14]
marrow (c\:lmoriw, almoria, aimOTO<;, 6A1yolm0Tia, 0A1y6lmcrrn<;,
mcrnK6<;. rrfon<;. mor6oµai, moT6<;) believe (in), have faith (in)
(with God or Christ as object);
believe, believe in; have confidence (in someone or something). entrust (something to another); O<; JJEV TClOTEUEl cpayEtV
rravra one person:~ faith allows
for eating anything (Ro 14.2)
martK6c;, ~. 6v (morEuw) perhaps
pure, genuine
mart<;, £W<; f (rrtOl'EUW) faith, trust,
belief; the Christian faith; conviction, good conscience (Ro 14.22.
23); perhaps body of faith, doctrine (Jd 3, 20); assurance, proof
(Ac 17.31);promise (1Tm5.12)
mar6oµa1 (mcrrEuw) firmly believe;
be entrusted with [2 Tm 3.14]
mar6c;, ~. 6v (mcrTEuw) faithful,
trustworthy, reliable; believing

itAavaw - nAiw
(often believer, Christian; 6 EK
mcrr6<; Jewish Christian Ac 10.45); sure, true, unfailing ( ra mcrui sure promises or
blessings Ac 13.34)
M.avaw (rrAlivri. rrAavilrri<;. rrAavo<;)
lead astray, mislead, deceive;
pass. stray away, go astray; be
mistaken; be deceived or misled;
wander about (He 11.38)
TtAavfJ, ric; f (rrAo:vc\:w) error, deceit,
deception, delusion; lie or deception (Mt 27.64); perhaps perversion (Ro 1.27)
Mav~'tT)c;, ou m (rrAo:vaw) wanderer; acrrEpEc; rrAavfirat wandering
stars, stars out of their orbit
[Jd 13]
Mfrvoc;, ov (rrAo:vc\:w) deceitful; 6
rrAavoc; deceiver, imposter
Ma~. nAaK6c; f tablet
waµa. toe; n (rrAlicrcrw) what is
molded, image, figure (of clay)
[Ro 9.20]
woow (rrAlicrµo:, rrAacrr6c;) aor. ptc.
nMaa:c;: aor. pass. En:Aaa0T)v. mold,
form; perhaps create (1Tm2.13)
Maat6c;, ~. 6v (rrMcrcrw) made-up,
invented [2 Pe 2.3]
MatEia, ac; f ( rriµrrAT]f.11) wide street
itAatoc;, ouc; n (rriµrrAT]µt) breadth,
width
Man1vw (rriµrrAT]µt) enlarge, widen;
open wide
Ma~, Eia, 6 (rriµrrAT]µt) wide
[Mt7.13]
nMyµa, toe; n (rrAEKW) elaborate
hairstyle [1Tm2.9)
iliiatoc;, TJ, ov (super!. of noMc;)
most; large; to rrAEicrmv at most
( 1 Cor 14.27)
rrEp1roµ~<;
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ili(wv, iliiov or nAiov gen. ovoc;
nom. pl. nA.riov£c; or iliiouc;
(comp. of noMc;) (rrAEOva~w)
more (more than of comparison; rroAAQ rrAdou<; many more
Jn 4.41; bia rwv rrAE16vwv
through more and more people
2 Cor 4.15); most, the majority
(a larger amount [Mt 20.10;
Lk 7.43]); many, a larger number; greater (greater than of
comparison); more acceptable
(sacrifice); fol rrAEiov further,
more and more, on and on; very
far (2 Tm 3.9); fol rr>.Eova xp6vov
longer (Ac 18.20); 01' Erwv OE
rrAE16vwv but after some years'
absence (Ac 24.17)
nAiKw ((µlrrAEKoµm. EµlnAOKJl, rr'Afyµo:) weave, twist together
iliova<w (rrAEOvlEKTEW, JIAEOvlEl<TT]c;. rrAEDviE~io:, rrAEiwv, urrEplrrAEOva~w) aor. opt. 3 sg. iliovacra1. intrans. increase, grow, become more, be extended; have too
much (2 Cor 8.15); trans. cause to
grow or increase (1 Th 3.12)
iliovlEKt€w (rrAEOva~w + £xw) take
advantage of. cheat; get the better
of(2 Cor2.ll)
iliovlEIC"tTJc;, ou m (rrAEOva~w + £xw)
one who is greedy or covetous
iliov1£~ia, ac; f (rrAEOva~w + £xw)
greed, covetousness; something
one feels forced to do (2 Cor 9.5)
iliupa, W; f side (of the human body)
nAiw (arrolrrAEw. ~po:OulrrAoEw, btalrrAEw, EKlrrAEw. Ko:ralrr>.Ew, rrapalrrAiw. rrA01ap10v, rrAoiov, rrAou<;,
urrolrr>.Ew) sail ( 6 fol TOJIOV rrAEWV
traveler on a ship Re 18.17)
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MTJvfi - tloiov

nATJvfi, fie; f (n:!..tjocrw) plague, misfortune; blow, beating (£n:rri01iµ1
n:>..rwac; beat Lk 10.30; Ac 16.23):
wound (!..ouw an:o TWV n:ATJYWV
wash one's wounds Ac 16.33;
~ n:!..11y~ rnii 0avarnu fatally
wounded Re 13.3, 12)
tlfj0oc;, ouc; n (n:iµrr!..11µ1) crowd;
quantity, number; people, population; congregation; assembly
nA1J0uvw (rriµn:!..11µ1) trans. increase,
multiply, spread (pass. sometimes grow); intrans. grow, increase in number (Ac 6.1)
tltjxnic;, ou m a quick tempered or
violent person
tltjµlµupa:, '1<; f (n:iµrr!..11µ1 + µupw =
flow, stream) flood [Lk 6.48]
tltjv (rrAl']p6w) (1) conj. but, yet,
nevertheless, however (rr!..~v on
except that, only that Ac 20.23;
Php 1.18); (2) prep. with gen. except, but, besides
tltjpTJc;, Ee; (n:Al']p6w) indeclinable
in Jn 1.14; Ac 6.5;fu/I; complete;
full-grown (Mk 4.28); covered
(with leprosy)
nATJpolcpop£w (n:ArlP6w + cp€pw) accomplish, carry out fully (ram:n:!..11pocpop11µ€va f.v ~µiv n:payµarn those things that have taken
place among us Lk 1.1); convince fully, assure fully; proclaim
fully (2 Tm 4.17)
nA1Jpolcpop{a:, a:c; f (rr!..rip6w + cp€pw)
full assurance, conviction, certainty
nATJp6w (avcxln:!..rip6w, avrlcxvaln:t..11p6w, an:oln:!..rip6w, EKln:!..11p6w, EKln:Atjpwo1c;, n:Atjv, n:!..tjp11c;. rr!..11polcpop€w, n:!..ripolcpopia, n:!..tjpwµa,

rrpocrlavalrr!..11p6w, ouµlrr!..11p6w)
fulfill, make come true, bring
about (of Scripture); fill, make
full; bring to completion; complete, accomplish, finish; make
fully known, proclaim fully
(Ro 15.19; Col l.25);supply fully
(Php 4.18, 19); pass. elapse, pass
(of time)
tltjpwµa:, we; n (n:Al']p6w) fullness,
completeness (often of the divine being or nature );fulfilling,
fulfillment, completion ( ro rr!..tjpwµa rnii xp6vou the right time
Ga 4.4; cf. Eph 1.10); that which
fills, contents ( ro n:!..tjpwµa rfjc;
yfjc; everything on the earth
I Cor 10.26); patch (of cloth);
full number (Ro 11.12, 25); full
measure (Ro 15.29)
tltjaa:c; aor. ptc. of mµtlTJµt
nA1Ja0fiva:1 aor. pass. inf. of mµtlTJµt
M1Ja0tjaoµcn fut. pass. of mµtlTJµt
nATJalOV (n:apaln:!..tjcr1ov, n:apalrrAl']criwc;) (1) prep. with gen. near;
(2) 6 n:Al']Otov fellow human being, neighbor
tl1Jaµovtj, fie; f (n:iµn:>..riµ1) satisfaction; ouK f.v nµii nv1 n:poc;
n:>..11crµov~v rfjc; crapK6<; either no
value in controlling physical
passions or no value, except for
satisfving physical passions
[Col 2.23]
tltjaaw (f.Klrr!..tjoooµm, f.mlrr!..tjocrw,
rr>..riytj) aor. pass. £tltjY1Jv. strike
[Re8.12]
tlouiptov, ou n (rrt..Ew) boat, small
boat
tloiov, ou n (rrt..Ew) boat; ship, sailing vessel

Moii<; - noliw

Moii<;, itAo~ acc. itAoiiv m ( rrMw)
voyage
tlouoio<;, a, ov (rrJ..out£w) rich; wellto-do
tlouaiw<; adv. (nJ..out£w) richly, in
full measure
nAOt.rt'EW (J!AOUcrtOc;, J!AOUOtW<;, J!AOUtii;w, nJ..outo<;) be rich; grow rich,
prosper; be generous (Ro 10.12)
itAouri~w (nJ..oudw) enrich, make
rich
Moiito<;, ou m and n ( nJ..out£w)
riches, wealth, abundance (to
nJ..outoc; t~c; arrA6n1roc; extreme
generosity 2 Cor 8.2); rich blessings, enrichment
itAuvw wash
nvroµa, 'tO<; n (nv£w) Spirit (of
God); spirit, inner life, self; disposition, state of mind; spirit,
spirit being or power, power (often of evil spirits); life (a<piriµ1
to nvEOµo: die Mt 27.50); wind
(He 1.7; perhaps Jn 3.8); breath
(2 Th 2.8); ghost, apparition
(Lk 24.37,39)

1tV£1)µanK6<;, ~. 6v (nv£w) spiritual,
pertaining to the spirit; spiritual
person; spiritual thing, spiritual
gift; supernatural or spiritual
(1Cor10.3, 4); ta nvEUµo:nKa
r~c; novripim; evil spiritual forces
(Eph 6.12)

1tV£1)µanKW<; adv. ( rrv£w) spiritually,
through the guidance of the
Spirit; symbolically, allegorically
(Re 11.8)

ltVEW (EKJnv£w. (µJnv£w, 8E6JnvEUoroc;, JlVEuµo:. J!VEUµo:nK6c;, JlVEUµo:nKwc;. J!VO~, unoJnVEW) aor.
rnvruoa. blow (of wind)
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nviyw (cmoJnv[yw, J!VIKTOc;, ouµJnviyw) choke; pass.drown (Mk 5.13)
1tVIKt6<;, ~. 6v (nviyw) strangled (of
animals killed for food without
draining their blood)
nvo~. fi<; f (nv£w) wind; breath
noo~pri<;. ou<; m (nouc;) robe reaching to the feet [Re 1.13]
n68EV (o<;) interrog. adv. from
where, where; how, why

noliw ( aya80Jno1£w, ayo:80Jno1fa,
ayo:80Jno16c;, aJXEtpoJrroiriroc;, EiprivoJrrotEW, Eipriv0Jno16c;, eulno!io:, i;yioJnoiEw, KO:K0Jno1£w,
KO:K0Jno16c;, KaJ..olnouiw, µooxolno1£w, OXAOJnotEW, J!EptJnotfoµat,
nEp1Jnoiriotc;, noiriµo:, noirio1c;, rro1rir~c;. npo0Jn01£oµcn, crKrivoJrro16c;,
ouJi;woJrro1£w, XEtpoJnoiritoc;) una ugmented plpf. 3 pl. 1t£1tot~K£l
oav. make, do, cause, effect, bring
about, accomplish, perform, provide; create (of God); produce,
yield, bear, put forth; give,
prepare, keep, celebrate (of
feasts, etc.); claim, pretend (to be
somebody); show (of mercy,
etc.); work, be active; live, practice, act (Kat.we; rrot£w do good,
act benevolently or kindly);
spend, stay (of time); exercise
(of authority); wage (of war);
execute (of judgment); give (of
alms); appoint (Mk 3.14; He 3.2);
consider, count (Ac 20.24); often
with a noun as a verb equivalent, e.g. no1£w 8£rio1v pray
(Lk 5.33); no1£w ro iKav6v
please, satisfy (Mk 15.15); noiiw
Mrpwo1v redeem, set free (Lk
1.68)
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noiriµa - noA.11tp6nw<;

noiriµa, ta<; n (nou:w) what is created or made
noiricn<;. EW<; f ( nou:w) doing, undertaking [Jas 1.25]
no11'Jt11<;, ou m (nou:w) maker, doer;
poet (Ac 17.28)
1tOlKiAo<;, fl, ov (noAulnoiK1Ao<;) various kinds of, all kinds of. varied,
diverse
"Jto1µaivw (apx1lnoiµ11v, no1µtjv, noiµvri, noiµv10v) fut. "Jto1µavG>; aor.
impv. 2 pl. no1µclvatf. tend like
a shepherd; rule; keep sheep
(Lk 17.7); no1µaivw fout6v care
onlyforoneself(Jd 12)
"Jtotµtjv, Eva<; m (no1µafvw) shepherd.
sheepherder; pastor (Eph 4.11)
noiµvri. Tl<; f (n01µaivw) flock
"Jto{µv1ov. ou n (no1µaivw) flock
"JtOio<;, a, ov interrog. pro. what,
which; what kind of
"JtoAEµiw (n6AEµo<;) wage war, fight
n6AEµo<;, ou m (noAEµEw) war, battle;
strife, conflict (Jas 4.1)
"Jt6At<;, £W<; f (noA1mfoµm) city, town
(Kata n6A1v and Kata n6AE1<;
town after town, in every town);
inhabitants (of a city)
1tOAttiapJC11<;, ou m (noAttEuoµat +
iipxw) city official, member of the
city council
noAttria, a<; f (noA1t£uoµm) citizenship; state, people (of Israel)
noAiteuµa, to<; n (noAmuoµm)
place of citizenship [Php 3.20]
noAnE6oµa1 (Kwµ6lnoA1<;, n6A1<;, noA1tlapx11<;. noA1tEia, noAitrnµa,
noAfrri<;, ouµlnoAltfJ<;) live, conduct one's life
noAitri<;. ou m (noA1tEUoµm) citizen;
fellow-citizen

noAA.ax1<; adv. (noAU<;) often, repeatedly, frequently
"JtoAA.alwoiwv, ov gen. ova<; (rroM<;) more (neut. pl. many times
more) [Lk 18.30]
"JtoA.ulAoy{a. a<; f ( rroAu<; + Atyw)
many words, long prayer [Mt 6.7]
noAulµepG><; adv. (noAU<; + µEpi~w)
little by little, many times (He 1.1]
noAul1toixiA0<;. ov (rroM<; + noiK1Ao<;)
in varied forms [Eph 3.10]
1tOAU<;, 1toAA.tj, noM gen. 1toAAou, fi<;,
ou (rroAAaK1<;, rroMalrrAaoiwv,
rroAulAoy(a, noAulµEpw<;, noAulrrofK1Ao<;, noMlorrAayxvo<;, rroAultEAtj<;, rroMlnµo<;, rroAulrp6nw<;)
(1) much, many (of great crowds;
loud mourning; plentiful harvest;
deep soil; late hour; long time;
etc.); (2) rroAAa many things; adv.
often, frequently; strictly; insistently; strongly; hard; heartily;
etc.; rroM much, greatly (£rri rroM
a long time Ac 28.6; µET° ou
noMsoon Ac 27.14;noM µaAAov
much more, all the more He 12.9,
25); rroAA!fl µaAAov much more,
all the more; rroAAQ rrAEiou<;
many more (Jn 4.41); rroAAou for
a large sum (Mt 26.9)
noMIO"JtAayxva<;, ov (rroM<; + orrAavxvi~oµm)
very compassionate
[Jas 5.11]
noAultEAtj<;, ii; (rroM<; + tEAiw) expensive, costly; of great value,
very precious
noMlnµo<;, ov (noM<; + nµaw) expensive, costly; of great value,
very precious
1tOAultp6nwi; adv. (noM<; + tporrtj) in
many ways (He 1.1]

Jt6µa - JtOt"E
Jt6µa, t"O\ n (rrivw) drink
novnpia, a\ f ( rrovrip6c;) wickedness,
evil; evil intention
1tOVl']p6\, 6v (llOVYJpla) evil, bad,
wicked, sinful; (noun evil person;
Evil One [of the Devil]; To rrovrip6v evil, what is evil); guilty (of
conscience); unsound (eye); bad,
worthless (of fruit); malignant or
painful (of sores); 6cp0a/q.16c; rrovrip6c; envy, jealousy (Mk 7.22)
Jt6VO\, ou m (mivoµm = work for
one's living, labor, liialnovfoµm,
Kamlnov(w, rrivric;, 1tEv1xp6c;)
pain, suffering; hard work
novnJ<O<;, ~.6v of Pontus; novnKov rQ
yivEl a native of Pontus [Ac 18.2]
n6vno\, OU m Pontius
n6vw\, OU m Pon/us ( 4 G-1)
Jt6Vt"O\, ou m sea, open sea
n6M.1~. OU m Publius
nopria, a\ f (rropEuoµm) journey;
pursuit (of business or wealth)
JtOpeOOµat (alrropEW, alrropia, btalrropEUOµat, liiairropiw, Eioirropn!oµcn. EKlrropEuoµm, (µlrropEuoµm, (µlrropia, £µlrr6p10v, €µlrropoc;,
E~lairropfoµm, £mlrropEuoµm, Et.+
rropfoµm, Eulrropia, 61iotlrropiw,
61io1irropia, rrapalrropEi.!oµm, rropda, rrop10µ6c;, rrpolrropEuoµm,
rrpoolrropEuoµm, ouµlrropEuoµm)
go, proceed; travel, journey; leave;
live, conduct one's life; go to one's
death, die (Lk 22.22)
nop0(w destroy; try to destroy; kill
nop1aµ6\, oii m (rropEuoµm) gain,
means of gain
n6pKtO\, OU m Porcius [Ac 24.27]
Jtopvria, a\ f (rcopvEuw) sexual immorality (EK rropvdac; OUK EyEVV~-

a,
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01']µEv we are not bastards Jn 8.41 );
unfaithfulness (Mt 5.32; 19.9)
JtopvE6w (£KlrcopvEuw, rcopvda, rc6pVYJ, rr6pvoc;) commit sexual immorality
Jt6pvl'], I']\ f ( rcopvEuw) prostitute
n6pvo\, ou m (rropvEuw) someone
who practices sexual immorality
Jt6ppw adv. (rcpwTEUW) far away, far
Jt6ppw0EV adv. (rrpwTEUW) at or from
a distance
Jtoppw-rEpov adv. (rcpwrEuw) farther
Jtopq>upa, a\ f (rropcpup6lrcwA.1c;, nopcpupouc;) purple cloth or garment
(often as a symbol of high position)
nopcpup61nw.At\, t~ f (rrop<pupa +
rcwMw) dealer in purple cloth
[Ac 16.14]
!tOpq>UpOU\, Ci, oiiv (rcop<pupa) purple; purple garment
JtoafiKic; adv. (rc6ooc;) how often?
TCOm\, EW\ f ( rrivw) drinking; a drink
n6a~, I'], ov (rcooaKtc;) how much,
how many (rr6o4> µiiAA.ov how
much more); how much? how
many? (Mt 15.34; Lk 16.5, 7)
rcomµ6\,oii m (rcoraµolcp6priroc;) river,
stream; river in flood (Mt 7.25, 27)
Jto-raµolcp6pl']t"O\, ov (rcoraµ6c; +
<pEpw) swept away by a river or
stream [Re 12.15]
Jtot"la1t6\, ~. 6v (rcou + arc6) of what
sort or kind; what wonderful
(Mk 13.l; 1Jn3.1)
JtOt"E (rcou) enclitic particle once,
formerly, at one time; ever, at any
time, when (6u ... rco-r( never);
~Iii'] rrori at last, after so long
(Ro 1.10; Php 4.10); 6rco16\ rcoTE
whoever or whatever (Ga 2.6)
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note (rrou) interrog. adv. when?
(E'wc; rr6t£ how long?)
n6rJepov adv. (rroii + E'repoc;) whether
(Jn7.17]

notfjpiov, ou n (rrivw) cup, drinking
vessel
noti<w (rrivw) give to drink; water
norioA.oi, wv m Puteoli (4A-l)
(Ac28.13]

n6roc;, ou (rrivw) m drunken orgy
(1Pe4.3]
noii ( rrorJarr6c;, rrorE, rr6rE, rr6rJEpov,
rrou) interrog. adv. where, at
what place; to what place; OUK
EXW 1tou have nowhere (to do
something)
nou (rrou) enclitic adv. somewhere;
almost (Ro 4.19)
Iloul:iric;.evroc; m Pudens [2 Tm 4.21]
noUc;, noOO<; m (iivopajrroot1n~c;.
6p0oJrro6£w, rrol:i~pl']<;, orparoJnEojcipxf]c;, orpar6JrrEoov, rEipcijrrouv)
foot (of the body); perhaps leg
(Re 10.1)
np«yµa, toe; n (rrpcioow) matter, thing,
affair; event, happening, deed; undertaking, task; dispute, lawsuit
(1Cor6.l)
npayµarEiai, wv f (rrpcioow) only in
pl., activities, business, pursuits
(2 Tm2.4]
npayµarruoµai (rrpcioow) trade, do
business [Lk 19.13]
npa0€v aor. pass. ptc. neut. of mnpa01<w

npa0ijvai aor. pass. inf. of mnpa01<w
npam;ipiov, ou n headquarters or
residence (of an army or governor); palace guard
npaKrwp, opoc; m (rrpcioow) officer
(of the court)

npa~ic;. Ew<; f (rrpcioow)

what one does,
deed, action, practice; function (of
body parts); magical practice, disgraceful deed (Ac 19.18)
npa6tr]c; alt. form of npaOn,c;
npa<na, ac; f (rrpcioow) (lit. garden
plot) group ( rrpao1ai rrpao1ai in
groups Mk 6.40)
npaaaW (OtajrrpayµarEUOtJat, rrpiiyµa, rrpciKrwp, rrpii~tc;, rrpaoici, xpuo6Jrrpaooc;) pf. ntrrpaxa; pf. pass.
Jtin:payµai. trans. do, practice;
collect (of taxes or interest);
rrpcioow riX [oia mind one '.s own
business ( 1 Th 4.11 ); intrans. act,
do; get along (Eph 6.21)
npa0Jna0eia and npa0Jna0ia, ac; f
(rrpauc; + rrcioxw) gentleness, humility [1 Tm 6.11]
npaOc;, npada, npaO (rrpai!Jrrci0Eta,
rrpaurric;) humble, gentle
npaOnic;, riroc; f (rrpauc;) gentleness,
humility
nprna (Eujrrpfo£La, iepojrrpErrJl<;, µEyaJ..ojrrpErr~<;) impers. it is fitting
or proper (rrpfoov Eoriv it is fitting or proper)
npropda, ac; f ( npEo~Euw) messenger(s ), representative(s)
npeojkUw (rrpEo~Eia, nprn~ur£p1ov,
rrpEo~urEpoc;, rrpeo~urric;. rrpEo~u
nc;, ouµjrrprn~urEpoc;) be an am-

bassador, be a representative (for
someone)
rrpeoP\JtEplOV, OU n ( rrpEO~EUW) body
of elders (of the highest Jewish
council or of a church council)
npeapiJtepoc;, a, ov (rrpEo~Euw) elder
(of the Jewish religious leaders
and of church leaders); elder (of
two sons);eldest (Jn 8.9);old man
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or woman (Ac2.17; 1 Tm5.2);
mxpaoocr1c; rwv npEO"~uripwv the
tradition of pronouncements by
earlier Jewish leaders
rrpe~Vtric;. OU m (npEcr~EUW) old OT
elderly man
rrpEcr~iinc;, iboc; f ( rrpEO'~EUW) old OT
elderly woman [Tt 2.3]
rrp11vl\c;, E<; gen. ouc; headfirst OT perhaps swollen [Ac 1.18]
rrpi(w (oialnpioµai) aor. pass. En:p{aei,v. saw in two [He 11.37]
rrp{v (and rrplv if) conj. (npwrEuw)
before
Ilpfoxa and Ilpi01<VJux, TJ<; f Prisca,
Priscilla (wife of Aquila)
rrp6 (npwn:uw) prep. with gen. before (of time or place); npo irwv
OEKarrncrapwv fourteen years ago
(2Cor12.2); rrpo £~ ~µEpwv rou
nacrxa six days before Passover
(Jn 12.1 ); npo navrwv above all
else (Jas 5.12; 1Pe4.8)
rrpolayw (ayw) aor. rrpol\yayov, inf.
rrpoayayEiv. intrans. go before or
ahead of; come or go before
(npoayoucra ivro.\~ former commandment He 7.18; ai rrpoayoucrat npoqnirEia1 the earlier prophecies 1Tm1.18); go too far
(2 Jn 9); trans. lead or bring out;
bring (ini) before (Ac 25.26)
rrpola1pfoµa1 (aipfoµai) pf. rrponp11µa1. decide [2 Cor 9.7]
rrpolamaoµai ( ai'noc;) accuse beforehand [Ro 3.9]
rrpolaxouw (aKouw) hear before or
previously (Col 1.5]
rrpojaµap't'clvW ( aµapravw) pf. rrpo'lµcip't'l'JKa. sin previously or in
the past

rrpola6A.1ov, ou n (auAi~oµai) gateway, forecourt (Mk 14.68]
rrpojjXl{vw (~aivw = go, walk) aor.
ptc. rrpolxtc;; pf. rrpo~E~11Ka. go on;
npo~i~11Ka iv raic; ~µ€pate; be old
or advanced in years
rrpol~illw (~aMw) aor. subj. rrpolxtAw. trans. put forward; intrans.
put out leaves
npol~anx6c;, !\, 6v (~aivw =go, walk)
pertaining to sheep; ~ npo~anK~
sheep gate (Jn 5.2]
rrpollxtnov, ou n (~aivw =go, walk)
lamb, sheep
np6l~a.ov, ou n (~aivw =go, walk)
sheep
npo~E~'1Ka pf. of rrpojXl{vw
rrpol~1~a~w (~a(vw = go, walk)
prompt, urge, persuade (Mt 14.8]
npol~llioµa1 (~Airrw) have in store,
provide [He 11.40]
npoly{voµa1 (yfvoµat) happen previously; npoyEyovara aµapr~µara
former sins [Ro 3.25]
rrpolywW<ncw (y1vwcrKw) aor. rrpofyvwv. know already, know beforehand; choose from the beginning, choose beforehand
np6lyvwcru;, ewe; f (ytvwcrKw) foreknowledge, purpose; Kara np6yvwcrtv emu narp6c; destined by
God the Father (1Pe1.2)
np6lyovoc;, ou m or f (yfvoµcn) parent, ancestor
npolypacpw (ypacpw) write informer
times (pf. pass. be written about
or marked out Jd 4); write above
or already; put on public display,
placard (Ga 3.1)
np6lo11A.oc;, ov ( 011Mw) obvious, evident
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npo6{5wµ1 - npoxa'tqw

npollif6wµ1 (1iiliwµ1) aor. npo£6wxa.
give first [Ro 11.35]
npolli6nic;. ou m (liiliwµ1) traitor, betrayer
npolipaµwv aor. ptc. of npo•p£xw
np6l6poµoc;, ou m (from i:lipaµov = aor.
of tp€xw) forerunner (He 6.20]
npofyvwv aor. of npoyivwaxw
npo£6paµov aor. of nporpqw
npo£1iwxa aor. of npo6{6wµ1
npoE0EµT)v aor. ofnpori0Eµcn
npoEinov aor. of npoAiyw
npoE{pT)Ka pf. of npoAiyw
npo&~ov aor. of npoAaµIXivw
npoEkUooµcn fut. of npOEPXoµa1
npoEA0wv aor. ptc. of npo£pxoµa1
npolEA.m~w ( Umi~w) pf. nponAinxa.
be the first to hope [Eph 1.12)
npolEVlapxoµa1 (apxw) begin, begin
beforehand
npolEnlayy£Moµa1 (ayye:J.J.. w) aor.
npoETtT)yyElMµT)v; pf. npoao]yyEA.µcn. promise from the beginning, promise long ago
npol£PXoµa1 (i:pxoµm) fut. npoEAEUooµa1; aor. npofj>..0ov, ptc. npoEA.0wv. go ahead, go on before (rrpo€pxoµm nvci: arrive before someone Mk 6.33); go before, precede
(lead Lk 22.47); go, come; pass
along (of a street)
npoEotWc; pf. ptc. of npotatT)µ1
npo!Eto1µa~w ( €to1µa~w) prepare
beforehand
npolwayyEA.{~oµa1 (EuayyEAi~w) proclaim the good news beforehand
or ahead of time (Ga 3.8]
npol£xoµa1 (i:xw) if midd. be better
off, have an advantage; if pass.
be worse off, be at a disadvantage
[Ro3.9]

nponyayov aor. of npoayw
npolT)yfoµa1 (ayw) outdo, lead the
way (nµii aAA~Aou<; rrporwfoµm
perhaps be eager to show respect
to one another Ro 12.10)
npofjAaov aor. of npo£pxoµa1
nponAinxa pf. of npoEA.nU;w
npoT)µapnixa pf. of npoaµapravw
nponpTJµa1 pf. of npoa1pfoµa1
np610E01<;. Ewe; f (tf0riµ1) purpose,
plan, will; perhaps steadfastness,
loyalty (Ac 11.23;2 Tm 3.10); aptot 'tfj<; rrpo0foEw<; bread offered
to God
npol0Eaµ{a, ac; f ( ti9riµ1) set time
(Ga4.2]
npol0uµ{a, ac; f (0uµ6oµm) willingness, readiness, eagerness, zeal
np6l0uµoc;, ov (0uµ6oµm) willing; to
rrp60uµov eagerness
npol0uµwc; adv. (0uµ6oµm) willingly, eagerly (1 Pe 5.2]
npo'iliWv aor. ptc. of npoopaw
np6J'iµoc;, ou m (vw = rain) early rain
(of the rain that comes early in
the season), autumn rain (Jas 5.7)
nporiatT)µt (foTriµ1) aor. inf. npoarijvai; pf. ptc. npoEarWc;. be a
leader, have authority over, manage; care for, give help; engage in,
practice (Tt 3.8, 14)
npolxa>..Eoµa1 (xaMw) irritate, make
angry (Ga 5.26)
npolxarlayyEMw (ayy€Uw) aor.
npoxarnyyEiAa. announce beforehand or long ago
npolxarlap~w (apn) prepare in advance [2 Cor 9.5)
npolxarl£xw (i:xw) have previously
(rrpoxar€xw rre:p1006v have a previous advantage)

np6K£tµat - npoo6:yw
np6IK£1µa1 (KEiµai) be set before;
be present, lie before; np6Knµai
8Ei:yµa serve as an example (J d 7)
npolKlJpooow ( Kf]pUcrow) proclaim
beforehand [Ac 13.24]
npo!Kom1, jjc; f ( KOTTTW) progress, advancement
npolK6nrw (KorrTw) advance, progress, grow (rrpoK6mw E:rr\ TO
xEipov go from bad to worse
2 Tm 3.13); be far gone (of night)
np6IKptµa, roe; n (Kpfvw) prejudice,
discrimination (1Tm5.21]
npo!Kup6w ( KuptEUW) make or validate previously (of a covenant)
(Ga 3.17]
npolAaµ~avw (A.aµ~avw) aor. npoEA.a~ov; aor. pass. subj. npoAr)µcp0w. do (something) ahead
of time; begin (eating) before
(others do); catch (in sin)
npolA.Eyw (A.Eyw) aor. npoEinov; pf.
nporipf]Ka. pres. say or warn; say
or warn in advance; aor. and pf.
say or warn in advance, before or
long ago; predict; quote already
or above (He 4.7)
npolµapr6poµa1 (µapTupoµa1) predict, foretell [1Pe1.11]
npolµV.Eraw (µEA.Et) prepare ahead
of time [Lk 21.14]
npolJJEpiµvaw (µEptµvaw) worry
or be anxious ahead of time
(Mk 13.11]
npolvo£w (vo£w) have in mind to do,
try to do; care for, take care of
(1 Tm5.8)
np61voia. ac; f (voEw) provision,
foresight, care, attention
npolopciw (opaw) aor. ptc. npo'i&:>v.
see ahead of time, see previously;
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midd. keep ones eye on, see (someone) in front of oneself (Ac 2.25)
npolopfl;w (opfi';w) decide from the
beginning or beforehand, predetermine; set apart from the beginning or beforehand
npolnaaxw (rraoxw) aor. ptc. npona0wv. suffer previously [1 Th 2.2]
npolnarwp, opoc; m (rrar~p) ancestor
[Ro4.1]
npolnEµ:n:w (1i:Eµnw) send or help
on ones way; escort, accompany
(Ac 20.38; 21.5)
npolm:n\c;, £c; gen. oiic; (rrfmw) rash,
reckless
npolnopruoµai (nopEuoµm) go before or in front of
np6c; prep. with: (1) acc. to; toward;
for the sake or purpose of, in order to, so that (especially of npo<;
TO with inf.);for; against; with, in
company with; at, about, near, beside (µl']OE ra rtpo<; T~V 0upav not
even at the door Mk 2.2);pertaining to, with reference to ( rf rrpo<;
~µii<; what is it to us? Mt 27.4;
npo<; ouliE: !!v prjµa not even one
word Mt 27.14); before, in the
presence of; in comparison with
(Ro 8.18): (2) dat. at, on, near;
(3) gen. for, for the sake of
(Ac27.34)
npoloa~jXrrov, ou n (oa~~arov) the
day before the Sabbath, Friday
(Mk 15.42]
npoolayoprow (ayopEuw = speak)
designate, name [He 5.10]
npoo16:yw (ayw) aor. inf. npooayaYElV; aor. pass. npoaJ1x01'JV. trans.
bring to or before; intrans. come
near (Ac 27.27)
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npoaaywyr1 - npoailv£yK<I

npoalaywyr1. ijc; f (ayw) approach,
access
npoalarr£w (aidw) beg [Jn 9.8]
npoalainic;. ou m (aiT€w) beggar
npoalavai~aivw (~aivw = go, walk)
aor. impv. npoaavci~T(0t. move up
(Lk 14.10]
npoaiavaiAiCJKw or npoaiava!Mw
(from aAwvat, inf. of aAioKO].lat =
be caught, captured) spend
(Lk 8.43]
npoaiaval7WJp6w (rrArip6w) supply,
provide
npoalavalrl0qiai (rl0Eµm) aor. npoaavE0f:µT(v. consult with (Gal 1.16);
add, contribute (Gal 2.6)
npoalavl£xw (E'xw) rise up toward
(nvi) someone [Ac 27.27]
npoalanlEtAfoµai (arrEIAEW) threaten
further [Ac 4.21 J
npoalax£w (~XEW) resound (of the
surf)
npoal5anavciw (15cmavciw) spend in
addition [Lk 10.35]
npoal5Eoµai (15foµm) need, have
need [Ac 17.25]
npoal5£xoµai (15£xoµm) wait for,
expect; receive, welcome; accept,
hold (Ac 24.15)
npoal5oKciw (OoKEW) wait for; look
for, expect; be in suspense
(Ac 27.33)

npoa15oKia, ac; f (8oK£w) expectation; foreboding (Lk 21.26)
npoa5paµwv aor. ptc. of npcxrrp£xw
npoa!Eciw (Eciw) allow to go farther
[Ac27.7]
npoalE)')'i~w

(£yy((w) come near, approach
npoa£0T(Ka aor. of npoarl0T(µi
npoa£KAi0T(v aor. of npOOK>.ivoµai

npoa£Aa~6µT(v aor. of npoaAaµ~civo-

µai
npoaEAE6aoµaifut.ofnpoa£pxoµai
npoa£At1>.u0a pf. of npoo£PXoµai
np6aEA0E aor. impv. of npoo£pxoµai
npoaEVfyKai and npooEV£YKElv aor.
inf. of npoacpf:pw
npoaEv£YKOV and npoaf:v£YKE aor.
impv. of npoacp£pw
npoaEVEX0dc; aor. pass. ptc. of npoa-

cp£pw
npoaEVt1voxa pf. of npoocp£pw
npoaeltEaov aor. of npoanimw
npoalEpyci~oµai (£pyci(oµm) make
more (of profit) [Lk 19.16]
npoaepT(~a aor. of npoopt1yvuµi
npoalEPXoµa1 (i:'pxoµm) fut. npoaEA£uaoµai; aor. npoaijAeov, impv.
np6a£A0E; pf. npoa£AJ1>.u0a. come
or go to. visit, approach; agree
with (1 Tm6.3)
npoatra~a aor. of npcxrrcioaw
npooEi:£0T(v aor. pass. of npoorl0T(µi
npoalroxt1. ijc; f (Euxoµm) prayer;
place of prayer (Ac 16.13, 16)
npoal£Uxoµai (Euxoµm)
npoa1£xw (i:'xw) aor. npoafoxov; pf.
npoaeaxT(Ka. pay close attention
to, hold on to, give oneself to
(olvc,i rroAAcf> rrpooi~xw be addicted to wine, be fond of much wine
1 Tm 3.8); be on guard, watch,
be careful ( rrpoo£xw cm6 watch
out for, be on guard against);
serve as a priest (He 7.13)
npoaijA0ov aor. of npooepxoµai
npoalT(Mw (~Aoc;) nail to [Col 2.14]
npoalt1AUT~. ou m (from £At1Au0a,
pf. of i:'pxoµm) proselyte (a convert to Judaism)
npoailv£YKa aor. of npoacp£pw

npoOllvEx0rJv - npoonoprooµai
ttPOOllVEx91'JV aor. pass. of npoacp€pw
ttpoarjx91'JV aor. pass. of npoaiiyw
ttpoa9£ival aor. inf. of npocm91'Jµl
npoa9dc; aor. ptc. of npocm91'Jµi
ttp6a9ec; aor. impv. of tcpocm91'Jµl
npoa9w aor. subj. of npocm91'JµL
ttp6a1Kalpoc;, ov ( Katp6c;) lasting
briefly, temporary

ttpoalKilioµal (KaAEw) pf. ttpoaK€KAl'JµaL. call to oneself, summon,
invite; call (to or for of a Christian task)
ttpoalmp-rEpEw ( KaptEp£w) devote
oneself to, continue or persevere
in; keep close company with
(Ac 8.13); be a personal attendant (Ac 10.7); be in attendance
(Ac2.46);beready (ofa boat)

tcpoalKapTEPl'Jatc;, Ewe; f ( KaptEp£w)
perseverance, patience [Eph 6.18]

tcpoalKEcpaACllOV, OU n ( KEcpaA16w)
cushion, pillow [Mk 4.38]

npoalKAl'Jp6oµaL ( KAl']p6w) join, join
company with [Ac 17.4]

ttpoall<AivoµaL (KAivw) aor. ttpoaooi91'JV. join [Ac 5.36]
tcp6alKALatc;, Ewe; f (KAivw) favoritism, partiality [1 Tm 5.21]

npoalKoAAaoµaL

( KoAM:oµm)

be

united (of marriage)

tcp6a1Koµµa, we; n ( K6rrrw) something that causes stumbling or offense (6 010: rrpooK6µµaroc; fo9iwv
one who eats something that
causes someone else to fall into
sin Ro 14.20)
tcpoalKomJ, ijc; f ( K6rrtw) cause for
offense [2 Cor 6.3]
ttpoalK6mw (K6rrtw) intrans. stumble; take offense, be offended;
beat against (of rain): trans. strike
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(ti) something (rrp6c;) against
(Mt 4.6; Lk 4.11)
tcpoalKuAiw (KuAioµm) roll against
or to
npoalKUV€w (Kuv£w = kiss, plead)
worship; fall down and worship,
kneel, bow low.fall at another's feet
tcpoalKUvryn1c;, oii m ( Kuv£w = kiss,
plead) worshiper [Jn 4.23]
ttpoalAillw speak to or with
ttpoal~avoµaL (Aaµ~O:vw) aor.
npoaei..a~6µ1'JV, impv. npoaAa~oii.
welcome, accept, receive; take
aside; eat (of food) gather or take
along (Ac 17.5)
tcpoalAiyw (AEyw) answer, reply
tcp6alAl'Jµ"1Lc;, Ewe; f (Aaµ~avw) acceptance [Ro 11.15]
ttpoalµivw (µ£vw) aor. inf. ttpoaµEivat. remain or stay with; remain, stay on; remain faithful to,
continue in
rrpoalopµi<oµal ( opµi~w = moor,
anchor) moor, tie up (of boats)
[Mk6.53]
tcpoalocpdA.w (ocpdAw) owe, owe besides (Phm 19]
npoaloxO~w be angry or offended
ttp6aln:Ewoc;, ov (rrE1vaw) hungry
[Ac 10.10]
npoalm!yvuµL (rr~yvuµ1) aor. ptc.
tcpoaml~ac;. nail to (a cross), crucify [Ac2.23]
ttpoalmmw (rrirrrw) aor. npoaEn:Eaov, fem. ptc. npoan:Eaoiiaa.fall at
someone's feet, fall down before
someone; beat against (Mt 7.25)
ttpoalnoiEoµai (rro1£w) act as though,
pretend [Lk 24.28)
npoalrroprooµaL (rropEuoµm) come
up to, approach [Mk 10.35)
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npoolp~ywµ1

npoopt1Ywµ1 - np6n:poc;

and npoolp~oow (p~
yvuµ1) aor. npoo£p11~a. burst upon
npoo!raoow (tcioow) aor. npooira~a;
pf. pass. npoorfrayµai. command,
order; rrpocrtEmyµ£vo1 Kcxtpoi designated times or ordered seasons (Ac 17.26)
npolorcinc;, 1&,c; f (fot11µ1) helper,
colleague, good friend [Ro 16.2]
npoorijva1 aor. inf. of npotO'Tl'Jµt
npoolti0rJµ1 (d011µ1) impf. 3 sg. npoorn0Et; aor. 1tpOO'E0rJKa, impv.
np6oeec;, inf. npoo0£ivm, ptc. npoo0ric;, subj. npoo0G>; aor. midd.
npooE0tµT)v; aor. pass. npooa£011v, inf. npoorE0ijvcxi; fut. pass.
npoorE0~ooµa1. add, add to, increase; give, grant; proceed, go
ahead, continue, do again; win
over (of followers); bury
(Ac 13.36)
npooltpf)cw (tpixw) aor. ptc. npoo5paµwv. run up (to someone)
npoo!cpciytov, 011 n ( cpciyoc;) fish
[Jn 21.5]
np6olcparoc;, ov (cpcxt6c; = slain from
the aor. of edvw =kill; literally =
fresh slain) new, recent [He 10.20]
npoolcparwc; adv. (see rrp6crlcpcxtoc;)
recently [Ac 18.2]
npoolcpipw ( cp£pw) aor. np~VE)'Ka,
impv. npoOEvE)'KOV and npooEvE)'KE, inf. npooEVfyKm and npooEVE)'KEtv; pf. npooEV~vaxa; aor.
pass. npOO'l'JVEx01']V, ptc. npooEVE)(0ric;. offer, present (especially of
gifts and sacrifices); bring; bring
(someone) before (an official);
perform, do (of service); hold
(something) up (Jn 19.29); pass.
treat, deal with (He 12.7)

npoolcpiA~c;.

E<; (cpti\Ew) pleasing,
lovely [Php 4.8]
npoalcpopa, ac; f (cpipw) offering,
sacrifice, gift; act of offering or
sacrificing
npoolcpwviw (cpwviw) call to, address; call (someone) to oneself
np6olxv01c;, EW<; f (x£w =pour) sprinkling (of blood) [He 11.28]
npoolljlcruw (1/!auw = touch, 1/!wxw)
touch [Lk 11.46]
npoalwnolA11µm£w (opciw + Aaµ~ci
vw) show favoritism or partiality
[Jas 2.9]
npoolwnolA~µltTI']<;. 011 m ( opaw +
Aaµ~civw) one who shows favoritism (Ac 10.34]
npoolwnol>.11µ1jlia, ac; f (opciw + Aaµ~avw) favoritism or partiality
np6olwnov, 011 n (opciw) face, countenance, appearance (ta Kata rrp60w11ov what is before one's eyes
2Cor10.7; f.v 11poowm~ Kauxwµai put on an outward show
2 Cor 5.12; rrp6owrrov rijc; yEvfoEwc; one's natural face Jas 1.23);
presence (ci:rro rrpoowrrou from,
from the presence of; Kata rrp6crwrrov in the presence of, face to
face; rrpo rrpoowrrou before, ahead
of; de; rrp6crwrrov in the presence
of 2 Cor 8.24); person (Acxµ~civw
rrp6crwrrov or ~i\Errw Eic; rrp6crwrrov
show favoritism or partiality;
eauµci~w 11p6ownov flatter someone Jd 16);surface (of the earth)
npolrEivw (tdvw = stretch, reach)
stretch out (someone for a beating) [Ac 22.25]
np61r£poc;. a, ov (np6) (1) adj. former, earlier, past; (2) adv. rrp6tE-

npoti0eµat - Rpwtoc;
pov and -ro rrp6upov before, previously, formerly;first, first of all;
at first, the first time, originally
Rpolti0£µat (ri9T]µ1) aor. npoE0€µ11v.
plan, purpose, intend; perhaps
show openly or publicly (Ro 3.25)
Rpoltpenoµat (rp6Ttoc;) encourage
[Ac 18.27]
Rpoltpqw ( rpExw) aor. Rpo£5paµov,
ptc. Ttpobpaµwv. run (on) ahead
(rrpoE1ipaµ£v nxxwv rou rrfrpou
he outran Peter Jn 20.4)
Ttpolintlapxw (apxw) be or exist previously
Rp6lcpacnc;, Ewe; f (cpaivw) false motive, pretense, pretext; valid excuse (Jn 15.22)
1tpolqi£pw (<pEpW) bring out, produce
Rpol<prttda, ac; f ( <pT]µi) prophetic
activity; gift of prophesy or prophesying; prophetic message or
utterance
Rpol<prttrow ( cp11µi) prophesy, reveal
the future; speak God's message;
use prophetic insight to make
something known (Mt 26.68;
Mk 14.65; Lk 22.64)
Rpol<p~tr1c;.

ou m (cpl']µ() prophet
(of one who has insight into
the divine will and possesses the
power of inspired utterance);
rrpocpfjrnt prophetic books of the
OT (v6µoc; Kai rrpo<pfjrn1 = the
OT)

1tpolqi11nx6c;, ~. 6v (cpT]µi) prophetic
Rpolqiflnc;, ilioc; f (cp11µi) prophetess
(fem. equivalent of rrpocp~rTJc;)
Rpolqi0avw ( cp9avw) come before;
rrpoEcp9acr£v aurov 6 'I11crouc; A.Eywv Jesus spoke to him first
[Mt 17.25]
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Rpolx£1Pi~oµat

(xdp) midd. choose
or appoint for oneself; pass. be
chosen or appointed (Ac 3.20)
TtpolxEtpoltoVEW (XELp + !ElVW =
stretch, reach) choose or appoint
in advance [Ac 10.41]
IIp6xopoc;, ou m Prochorus [Ac 6.5]
Ttp6µva, 11c; f stern (of a ship)
Rpwi adv. (rrpwt£uw) early morning,
in the morning, morning; Eu9uc;
rrpwt as soon as morning came
(Mk 15.1); Aiav rrpw'f very early
(Mk 16.2); rrpw't £vvuxa Aiav early morning while it was still dark
(Mk 1.35)

Rpwia, ac; f ( rrpwrEuw) morning
(rrpw'fa 1iE ~OT] y£voµ£v11c; as day
was breaking Jn 21.4)
Rpwiv6c;, ~. 6v (TtpwrEuw) morning
Ttf'4Jpa, 11c; f (rrpwr£uw) bow (of a ship)
rrpwtrow (1iw-r£p6lrrpwm;, rr6ppw,
rr6ppw0Ev, rroppw-rEpov, rrpiv, rrp6,
rrpw"f, rrpw'fa, rrpw'iv6c;, rrpQpa,
rrpwro1Ka9£lipia, rrpwrolKAtcria,
rrpwrov, rrpwroc;, rrpwrolcrra-r11c;.
rrpwrolr6Kta, rrpwr61-roKoc;, rrpwrwc;, cpt.ft.olrrpw-rEuw) have first
place, be above all else [Col l.18]
npwtolm01£5p{a, ac; f ( rrpwrEuw +
£lipa!oc;) place of honor, best seat
Rpwtoll<Atcria, ac; f (rrpW!EUW + KAlvw) place of honor (at a feast)
Rpwtov (rrpwr£uw) ( 1) adv. first, in
the first place; first of all, above
all else; to begin with; earlier,
before; -ro rrpwrov the first time;
at first, earlier; (2) equivalent to
prep. with gen. before (Jn 15.18)
Rpwtoc;. 11. ov (rrpwr£uw) first; leading, foremost, prominent, most
important; earlier, former, before
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npwroOLiiT11<; - 1t\)p6oµai

npwrolOLiiT11<;. ov m (n:pwrEuw + loTT]µ1) leader, ringleader [Ac 24.5]
1tpWt"Olt"6Kta, WV n (n:pwtEUW + riKrw) birthright, rights belonging
to the first-born son [He 12.16]
1tpWt"6lroKoc;, ov (npwtEUW + tLKtw)
first-born, first; first-born Son (of
Christ); npwr6roKo<; nciaric; KriaEwc; existing before all creation or
superior to all creation (Col 1.15)
npWt"W<; adv. (npwrEuw) for the first
time [Ac 11.26]
Jtt"aiw ( almcnaroc;) stumble, go
wrong, sin
m£pva.ric;fheel(ofafoot) (Jn 13.18]
mEpi}ytov, ov n (nn~pu~) pinnacle
or summit (of a temple)
m£pu~, "Yo<; f (mEpuy10v) wing
1mJV6v, ou n (m~roµcn) bird
(1 Cor 15.39]
mofoµa1 (m6ria1c;) be terrified or
startled
ITT6T]<n<;, EW<; f (mofoµm) fear or
something that causes fear; (µ~
cpopouµEvcu µT]OEµiav m6ria1v
not letting anything frighten you)
(1Pe3.6]
IIwAf:µa'lc;, t&ic; f Ptolemais, Acco
(2 B-3, 4 G-4) [Ac 21.7]
m6ov,ou n (muw) winnowing-shovel
nropoµcn be frightened or afraid
(Php 1.28]
nroaµa, LO<; n (muw) saliva, :,pit
[Jn 9.6]
nrooow (avalm:uaaw) aor. ptc. nro~ac;. close (a book), roll up (a
scroll) [Lk 4.20]
nrow (EKlmuw, tµlmuw, muov, n:ruaµa) spit (out)
rmi>µa, t"o<; n (ninrw) (dead) body,
corpse

rmi>01c;, EW<; f (n:inrw) fall
mwxEia, ac; f (mwxEuw) poverty
(~ Kara pcieouc; mwxt:ia extreme
poverty 2 Cor 8.2)
mwxrow (n:rwxEia, nrwx6c;) become
poor [2 Cor 8.9]
mwx6c;, ~. 6v (mwxEuw) poor; miserable, begging; pitiful or inferior
(ra cXIJ0Evfj Kai n:rwxa IJtOLXEla
those weak and pitiful powers
Gal 4.9)
JtlJ)'µ~. fie; f fist; nuyµfi of doubtful
mng. with the fist, to the wrist, carefully or in the proper way (Mk 7.3]
1t\)06µevoc; aor. ptc. of 1tl)V0avoµa1
rt60wv, wvoc; m Python (a spirit of
divination); EXW TIVEuµa nu0wva
be a fortune-teller [Ac 16.16]
1tl)KVa adv. (nuKrEuw) often, frequently; comp. nuKvort:pov often,
as often as possible
1tl)KV6<;, ~. 6v (TIUK"LEUW) frequent
1tl)K"LEUW (TIUKVa, nuKv6c;) fight with
fists, box [1 Cor 9.26]
mJAT], T]<; f (nuA.wv) gate, door
Jt1JAWV, wvoc; m (nuA.ri) gate; gateway, entrance; porch, vestibule
1tl)V0avoµa1, aor. btu06µriv, ptc. Jt1J06µEVoc;. inquire, ask, question;
learn (by inquiry)
Jtiip, 6c; n (nup6oµcn) fire
1tl)pci, ii<; f (nup6oµm) a fire
rropyoc;, 01J m tower, watchtower;
farm building
Jt1Jpfoow (nup6oµcn) be sick with
fever
Jt1Jptt6c;, ou m (nup6oµm) fever
rroptvoc;. T], ov (nup6oµm) fiery red
[Re9.17]
Jt1Jp6oµat ( aval~wlnup£w, nup, nupci,
n:upfocrw, nupn6c;. nuptvoc;, nup-

mippa~w - 'PE~ExKa
pa~w, nupp6c;, nupwotc;) burn, be
inflamed; burn with sexual desire
(1 Cor 7.9); burn with distress
(2 Cor 11.29); pf. be refined (of
metal)
mippa~w (nup6oµm) be (fiery) red
(of the sky)
n6ppoc;, OU m Pyrrhus [Ac 20.4]
mipp6c;, a, 6v ( nup6oµm) (fiery) red
m)pwcnc;, Ewe; f (nup6oµa1) burning;
fiery ordeal, painful test
nw>.tw (nopqiup6lnw>.1c;) sell; put on
sale
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nG>Aoc;, ou m colt, young donkey; horse
nwlitOt"E adv. (-T!W = enclitic particle,
mng. yet, ever+ nod) ever, at any
time
nwp6w (nwpwoic;) made stubborn
or without feeling; pass. be stubborn or without feeling
ltWpwcnc;, Ewe; f (nwpow) stubbornness, lack of feeling
nG>c; (oc;) interrog. particle how? in
what way? how is it possible?
nwc; (oc;) enclitic particle somehow,
in some way

p
'Paa~

f Rahab; alt. form for 'Paxa~

pa~~i (pa~~ouvi) rabbi, teacher, mas-

ter (honorary title of address)
(Aramaic word)=

pa~!k>vvt (pa~~f)

pa~~i
pa~oi~w (pa~lioc;, pa~lilouxoc;,

panfpamoµa) whip, beat (with a
rod)
pa~Ooc;, ou f (pa~oi~w) stick, staff,
rod; scepter (He 1.8)
pa~olo\ixoc;, ou (pa~oi~w + EXW) m
police officer
'Paya6 m Reu (Lk 3.35]
pejtlltloup)'Tlµa, we; n (p91i1oc; =easy+
£pya~oµm) wrongdoing, crime
(Ac 18.14]
Plitlltloupyia, ac; f (see p981loupy11µa)
lack of principle, unscrupulousness;fraud, deceit [Ac 13.10]
paivw (nEptlpaivw) pf. pass. £ppaµat,
pE.paµµai.sprinkle [Re 19.13]
~w,

'Paicpav m Rephan (pagan god)
(Ac7.43]
paKa empty-headed fool (term of
strong abuse) [Mt 5.22)
p!?Koc;, ouc; n piece of cloth
'Paµa f Ramah (1 C-6, li A-1)
[Mt2.18]
p~w (pavnoµ6c;) pf. pass. ptc.
tppavnaµ£voc; and pEpavnaµlvoc;. sprinkle; midd. wash oneself; pass. be washed or purified
pavnoµ6c;, ou m (pavt"i~w) sprinkling
pam~w (pa~oi~w) hit, strike
pamoµa, Toe; n (panf~w) blow (with
a stick); slap (with a hand)
pacp{c;, illoc; f (panTw = stitch, sew,
iilpaqioc;, £mlpanTw) needle
'Paxa~ f Rahab [Mt 1.5]
'PaxilA. f Rachel (Mt 2.18)
'PE~EKKa, ac; f Rebecca (Ro 9.10)
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pE61], I']<; f (four-wheeled) carriage
[Re 18.13)
p£paµµa1 pf. pass. of paivw
p£w (aiµolppo£w, napalpp£w, puo1c;, xdµalppoc;) fut. p£00w.flow [Jn 7.38)
'Ptj)'lOV, ou n Rhegium (4 B-2)
[Ac28.13)
pfjyµa, roe; n (ptjyvuµ1) ruin, destruction [Lk 6.49)
ptjyvuµ1 and ptjoow (6wlpptjyvuµ1,
nEp1lptjyvuµ1, npoolptjyvuµ1, p~y
µa) fut. ptj~w; aor. £ppt]~a, impv.
pfj~ov.

burst, tear in pieces; auack

(of animals); dash to the ground
(in convulsions); break forth (of
a shout)
pt]0Ei<; aor. pass. ptc. of Myw
pfjµa, roe; n (£piw =say, p£w =say,
avlo:vrllppTJTO«;, avlavnlpptjrwc;,
naplprioio:, rro:plprio1a~oµa, ptjrwp,
prirwc;) whar is said, word, saying;
thing, matter, event, happening

'Prioa m Rhesa [Lk 3.27)
ptjrwp, opo<; m (p~µa) lawyer, attorney, spokesperson [Ac 24.1)
prirw<; adv. (p~µa) expressly, spec~fl
cally [1 Tm 4.1)
pi~a, 1]<; f (p1~6oµm) root; descendant; source, cause (of evil)
p1~6oµa1 (£Klp1~6w, pi~o:) pf. lppi~w
µai. be firmly rooted

pnn\, fj<; f (pimw) blinking (of an
eye) [l Cor 15.52)
put~oµa1 be tossed about [Jas 1.6)
pim:w and p1m:£w (anolpimw, £mlpinrw, pmtj) aor. £pp1ljla, ptc. pi\jlal;; pf.
pass. £pp1µµai. throw, throw down;
let down (of anchors); place, put
down (Mt 15.30); pf. pass. ptc. perhaps helpless or dejected (Mt 9.36)
'Pojk>clµ m Rehoboam

'P661'], I]<; f Rhoda [Ac 12.13]
'P66o<;, ov f Rhodes (3 B-2, 4 E-3)
[Ac21.1]
po1~1166v adv. with a loud noise
[2 Pe 3.10)
poµq>aia, ac; f sword; intense pain,
sorrow (Lk 2.35)
pom\. fjc; f movement, move
'PouMv m Reuben [Re 7.5)
'Po60 f Ruth [Mt 1.5)
'Poucpoc;, ou m Rufus: (1) son of Simon (Mk 15.21); (2) Christian
(Ro 16.13)
puµri. ric; f narrow street, alley
puoµa1, aor. £ppuoclµriv, impv. puoa1,
3 sg. poocfo0w; aor. pass. lpp60"0t]V, subj. pua0w. save, rescue,
deliver ( 6 pu6µEvoc; the Deliverer,
the Savior Ro 11.26)
p1ntaivoµa1 (punapio:, purro:p6c;, punoc;) aor. impv. 3 sg. p1ntav0tjrw.
be filthy or impure [Re 22.11)
p1ntapia, ac; f (punaivoµm) impurity,
filthiness [Jas 1.21]
p1ntap6c;, a, 6v (puno:ivoµo:1) shabby
(of clothing); impure, filthy, defiled (of persons)
p6rcoc;, ou m (puno:ivoµm) dirt
[1Pe3.21]
puatc;, Ewe; f (p£w) flow (puo1c; alµaroc; hemorrhage, severe bleeding)
punc;, i6o<; f wrinkle [Eph 5.27)
'Pwµa'iK6c;, tj, 6v Roman language
(i.e. Latin)
'Pwµaioc;, ou m Roman
'Pwµa'iori adv. in Latin [Jn 19.20]
'PwµI'], ric; f Rome ( 4 A-1)
pwwuµa1, pf. impv. £ppwoo, 2 pl.
Eppwa0E. be healthy; pf. impv.
(used at the conclusion of a letter)farewell, good-bye [Ac 15.29)

aa~0av1 -

aa~ax0av1

(Aramaic word) you
have forsaken me
:Ea~aw0 (a descriptive name of God
in Hebrew, lit. of the armies) Kupto<; rapawe Lord Almighty
aa~~naµ&;, ou m (craPParov) Sabbath day's rest [He 4.9)
aa~~'tOV, OU n (npolaaPPatoV, crapPattcrµo<;) often in pl.; Jewish sacred day of worship and rest the
seventh day, Sabbath (~µ£pa crapPatou the Sabbath); week (µia or
npwtl'] craPParwv the first day of
the week; Kata µiav craPPatov 011
the first day of each week, each
Sunday 1Cor16.2; Oi<; tou crapparou twice a week Lk 18.12);
crapparou ... o06v cf. 006<;
GayrJVl'J. I']<; f seine, dragnet (for fishing) [Mt 13.47]
:EaOOouKaio<;, ou m Sadducee ( member of a Jewish religious party)
:EaOwK m Zadok
aa{voµa1 be disturbed or upset
(1Th3.3)
a<iKKoc;, ou m sackcloth (worn especially by persons in mourning)
I:aM m She/ah: (1) father of Boaz
(Lk 3.32); (2) father of Eber
(Lk 3.35)
I:aAa01~A m Salathiel
:EaAaµlc;, ivoc; f Salamis (4 G-3)
[Ac 13.5)
r.a>..riµSalim (2C-4) [Jn3.23)
aaAE6w (a.\Aoµa1) shake (aa>..we~vat ci:no mu vo6<; be unsettled
in mind, be confused 2 Th 2.2);

aamptpoc;
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stir up (a crowd); pf. pass. ptc.
shaken together (Lk 6.38)
I:aA~µ f Salem (pacrtAEU<; I:aA~µ king
of Salem or king of peace He 7.1,
2)
I:aAµwv m Salmon
I:aAµwVI'], l'J<; f Salmone (4 E-3)
(Ac27.7]
aaAo<;. ou m (a.\Aoµa1) wave (of a
rough sea) [Lk 21.25]
a«Amy~, iyyoc; f (aa>..ni<w) trumpet;
trumpet-blast
aa>.m~w (craA.my~, craA.mcrt~<;) sound
a trumpet
aciAm~c;, ou m ( craA.rri~w) trumpeter [Re 18.22)
:EclAWµ11. l'J<; f Salome
I:aµapaa. ac; f Samaria: (1) region
(2 C-4); (2) city (1 C-5)
I:aµap{'t'lc;. ou m Samaritan
I:aµapinc;, 16oc; f Samaritan woman
I:aµo0p~K'1, 11c; f Sa moth race (4 E-2)
[Ac16.11]
I:clµo<;,ou f Samas (4 E-3) (Ac 20.15)
I:aµo~A m Samuel
I:aµll'wv m Samson (He 11.32)
aavoaAtov, ou n sandal
aav{c;, {Ooc; f board, plank [Ac 27 .44]
:EaouA m Saul: (1) Hebrew name
of the apostle Paul; (2) first Israelite king (Ac 13.21)
aanpc)(;, a, 6v ( O~JtW) bad, rotten,
worthless; harmful, evil
I:<imptpa. I']<; f Sapphira [Ac 5.1]
aarrcptpoc;, OU f sapphire (a very valuable stone, usually blue in color)
[Re21.19)
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aapy6vr) -

aapyavri. ric; f basket (made of rope)
[2 Cor 11.33]
E<ipli£tc;. £WV f Sardis, Sepharad
(3 B-2, 4 E-2)
acipStov, ou n (crap86vu~) carnelian
or carnelian (a semiprecious
stone, usually red in color)
aapMvu~. uxoc; m (crapliiov) sardon yx (a variety of agate, a semiprecious stone of varying colors)
(Re 21.20]
l:<ip£Jrta, wv n Zarephath (1 C-1,
2C-1) [Lk4.26]
aapKtK6<;, tj, 6v (crap~) belonging to
this world, not under the control of God's Spirit; material
(Ro 15.27; l Cor 9.11)
aapKlVD<;, fl, OV (crap~) belonging to
this world, not under the control
of God's Spirit; (merely) human
acip~, aapK6<; f (crapKtKO<;, crapKlVO<;)
flesh, physical body; human nature, earthly descent (Kara crap Ket
by earthly descent, ra rEKVa r~<;
crapK6<; physical descendants
Ro 9.8; d rrwc; rrapa<11>.wcrw µou
r~v crapKa perhaps I can make
the people of my own race jealous Ro 11.14); one's lower nature, sinful human nature (Kara
crapKa or EV rn crapKf under the
control of one's sinful nature);
human being, person, man (Kara
crapKa by human standards, from
a human point of view, as far as
externals are concerned); earthly
life, human realm of existence ( 6
Kara crapKC! KUp1oc; earthly master
Col 3.22; 6 r~<; crapKo<; rrartjp human father He 12.9; EV rai<; ~µ£
pat<; r~<; crapKO<; auroi.i during his

a£~oµat

earthly life He 5.7); sexual impulse (EK 8EAtjµaroc; crap Ko<; from
sexual desire Jn 1.13; am~pxoµm
6rrfcrw crapKo<; En'pac; commit sexual immorality Jd 7)
aap6w sweep (of a house)
l:<ippa, ac; f Sarah
l:apwv, wvoc; m Sharon (1 B-4,
2 B-3) [Ac 9.35]
l:aravii<;, Ci m the Enemy, Adversary,
Satan
achov, ou n saton (a dry measure
of21.6 pints)
I:auA.oc;, ou m Saul (Hebrew name
of the apostle Paul)
~€vvuµt ( alcr~rnrnc;) fut. a~fow; aor.
E~£aa, inf. a~foat. extinguish, put
out; restrain (the Spirit); pass. go
out, be extinguished
o£lauro0, ii<; reflexive pro. (OU+ aur6c;)
yourself (Kara crrnurov EXE Evwmov
rni.i 8rni.i keep it a matter between
yourself and God Ro 14.22)
O£~a~oµat ( cr£~oµm) worship, reverence [Ro 1.25]
OE~aoµa. roe; n (cri~oµm) object of
worship; place of worship
a£~aar6c;. tj, 6v (cri~oµm) belonging
to the emperor, imperial; 6 EE~a
crr6c; the (Roman) emperor
OE~oµat (alcrE~Ela, alcrE~EW, alcrE~tjc;,
Eulcri~EIC!, Eu!crE~EW, EuloE~tjc;, EulOE~W<;, 8rnloE~EICl, 8rnlcrE~tjc;, crE~a<oµat, cri~acrµa, crE~acrr6c;, crEµv6c;, crEµv6rric;) worship; 6 OE~6µEvoc; (rov 8EOV) worshiper of
God (Gentile who accepted the
one God of Judaism and attended the synagogue but did not follow all the details of the Jewish
way of life)

1£1.A£ac; - E{µwv
&iliac; alt. form of EIAiic;
oEtoµ6c;, ou m (crdw) earthquake;
storm (on the sea)
OEtpa, lie; f cord, rope, chain [2 Pe 2.4]
OUW (avalcrEfw, OtalcrEfw, KaralcrEfw,
crEiaµ6c;) shake; excite, stir up (of
a city); tremble; shake with .fear
(Mt 28.4)
l:EKoOvooc;, ou m Secundus [Ac 20.4]
EEAEvKEla, ac; f Seleucia (40-3)
(Ac 13.4]
OEAllVTJ, ric; f (aEAf]Vta~oµm) moon
0£Ariv1a~oµc:n (crEAilvri) be an epileptic (lit. be moon-struck)
l:EµE'iv m Seniein [Lk 3.26]
OEµ{oa;\1c;, Ewe; f .fine wheat flour
[Re 18.3]
OEµv6c;, J1, 6v (aipoµai) serious; of
good character, honorable, worthy, respectable
OEµV6tTJc;, rrroc; f (cr€Poµm) seriousness,
proper conduct, respectability
l:ipyioc;, ou m Sergius [Ac 13.7]
l:EpoiJx m Serug [Lk 3.35]
oiarina pf. of ailnw
ofowxa pf. of a4J~w
EJ10 m Seth [Lk 3.38]
Eilµ m Shem [Lk 3.36]
oriµa{vw (alcr11µoc;, bnlcrEiw, £nflcrriµoc;, WIOTJflO<;, mlpalOTJflO<;, Gf]fl€loV,
crriµe:16oµm, crucrlcrriµov) aor. £ailµava, inf. oriµiiva1. indicate, make
known; suggest, intimate; .foretell
(Ac 11.28)
OTJµEiov, ou n (cr11µafvw) miraculous
sign, miracle; sign, that by which
something is known or distinguished, indication, mark, signal;
portent, warning sign
Gf]µEt6oµa1 ( ariµafvw) take note of
[2 Th 3.14)
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ailµEpov adv. (~µ€pa) today;~ cr~µE
pov or ~ crilµEpov ~µ€pa today,
this very day
ailnw (aarrp6<;) pf. oiOTJna. rot, decay
[Jas 5.2]
ailc;, OTJT6c; m ( cr11r6IPpwroc;) moth
cnrr6l~pwTOc;, ov ( cr~<; + PtPpwcrKw)
motheaten [Jas 5.2]
o0EV6W (alcr9EVEta, alcr0EVEW, ulcr9EVTJfla, ulcr9e:vilc;) strengthen
[1 Pe 5.10]
cnaywv, 6voc; f cheek
cnyaw (crty~) intrans. keep silent, be
silent; become silent, stop talking;
trans. keep secret, keep in silence
cnyJ1, fie; f ( atyciw) silence
olOTJpoc;, ou m (a1011poO<;) iron
[Re 18.12]
01oripouc;, a, ouv (crio11po<;) made of
iron
E1owv, G>voc; f Sidon (1 C-1, 2 C-1,
3 D-3, 4 G-4)
1:1owv1oc;, a, OV of Sidon
01xap1oc;, ou m terrorist, assassin
(member of a fanatical group of
Jewish nationalists) [Ac 21.38]
olKEpa n strong drink, beer ( Aramaic word) [Lk 1.15]
l:iAac;, am Silas
EiAouav6c;, ou m Silvanus (perhaps
the same person as E\Aac;)
E!Aw'1µ m Siloam
01µ1lx1v01ov, ou n apron (as worn by
a worker) [Ac 19.12]
E{µwv, wvoc; m Simon: (1) Simon
Peter; (2) Simon 6 Kavavaio<;
(6 ~f]Awtilc;), one of the twelve;
(3) brother of Jesus (Mt 13.55;
Mk6.3); (4) Simon of Cyrene
(Mt 27.32; Mk 15.21; Lk 23.26);
(5) father of Judas Iscariot
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I:ivli - aiolvwµa

(Jn 6.71; 13.2, 26); (6) a tanner
in Joppa (Ac 9.43; 10.6, 17, 32b);
(7) a magician of Samaria
(Ac 8.9, 13, 18, 24); (8) the leper
(Mt 26.6; Mk 14.3); (9) the Pharisee (Lk 7.40, 43, 44)
I:ivli Sinai (3 C-5)
trivam, £we; n mustard (a plant noted for its small seeds)
01vliwv, 6voc; f linen cloth (used for
clothing or burial)
01via~w sift (of wheat) [Lk 22.31]
01pix6v, ou n silken; silk cloth
[Re 18.12]
01p6c;, ou m pit, cave
01t"ror6c;, J1, 6v (oiror,) fatted.fattened
01riov, ou n (oiror,) grain; pl. food
[Ac7.12]
01nOT6c;, J1,6v (oiror,) fattened (Ta 01nora fattened calves) [Mt 22.4]
01TOlµtrpiov. ou n (ohor, + µnpt:w)
food allowance, ration [Lk 12.42]
olt"O<;. OU m (ci:lo1rfa, alotTOC',, bnlo1noµ6C',, 01rfov, omor6r,, 01rolµt:rp1ov) grain; wheat
I:iwv f Mount Zion; Jerusalem (8uyan1p E1wv Jerusalem)
01wnaw be silent or quiet (fon
OlWJIWV Kai µ~ liuvaµEVOC', i\ai\fjom you won't be able to say a
word Lk 1.20);stop talking; calm
down (of the sea)
OKaV&ihll;w (oKavliai\ov) cause
(someone) to sin, cause (someone)
to give up one'.~ faith (pass. give
up one's faith, be led into sin, fall
into sin; pass. with bJ reject, desert,
have doubts about); anger, shock
oxavlia:Aov, OU n ( OKavfui\i~w) something that causes sin or gives
occasion for sin; something that

causes stumbling or trouble, obstacle
OKamW (KarnloKaJITW, OKcI<pYJ) dig
Exapi6t"a, I:xapiwt"l"Jc; and I:xapiw0
alt. forms of 'Imcapiwt"l"Jc;
mcaq>T(, T(<; f (OKcITITW) (small) boat
mcD.oc;, ouc; n leg
mcinaoµa. roe; n clothing; shelter,
house [1Tm6.8]
I:KEucic;, ii m Sceva [Ac 19.14]
01<£Utl. fjc; f ( OKEuor,) tackle, gear
(of a ship) [Ac27.19]
01<£Goc;, ouc; n ( ci:lmxpaloKEuaoror,, E:mlOKEUa~oµm, Karnlm<wa~w, rrapaloKEUa~w. rrapaloKwtj, m<wtj) object, thing (pl. often goods, property); vessel, container, dish; instntment (Ac 9.15); sail or seaanchor (Ac 27.17); one's body or
one's wife (cf. KTaoµm 1 Th4.4);
ci:o8EVIEoTEpov OKEUOC', the weaker
sex (1 Pe 3.7)
Ol<T(Vtl, fjc; f ( OKYJVOW) ten/, temporary shelter; tabernacle (of a
worship place); house, home,
dwelling-place
OlCT(VOlltT(yia, ac; f ( OKYJVOW + rrtjyvuµ1) Feast of Tabernacles (a Jewish
religious festival commemorating God's provision during the
wilderness wanderings) [Jn 7.2]
01<T(volnoi6c;, ou m (0K11v6w + rro1Ew)
tent-maker [Ac 18.3]
mcfjvoc;, ouc; n (OKYJv6w) tent (of
one's body)
01CT(V6w (E:mloKYJVOW, KarnloKYJVOW,
KaraloKtjVWOIC',, OKYJVtj, OKYJVOllIYJYLa, OKrJVOlrro16r,, OKfjVOC',, oKtjvwµa) live, dwell
mcJ1vwµa, toe; n (oKriv6w) body;
house, dwelling-place

cooa - l:µupva
<JKuI, iic; f (CmoloKiaoµa, £mloKtcrl;w,
KarnloKtcrl;w) shadow, shade.foreshadowing, shadow, faint outline
aKtpTaw stir, move (of an unborn
child); leap for joy
m<A11pol~ia, ac; f (ol<A11puvw +
Kapoia) stubbornness (of persons
hard to teach)
axA1Jp6c;, a, 6v (OKAT]pUVW) hard,
difficult (0KA11p6v oot it is hard
for you Ac 26.13);strong (wind);
harsh, terrible (Jd 15)
m<A1Jp6t'1Jc;, 1JTO<; f ( ol<Arwuvw) hardness, stubbornness [Ro 2.5]
m<A11pol•pax11Aoc;, ov (oKAT]pUVW +
cpax11Ail;oµm) stubborn, hardened [Ac 7.51]
m<A11pww ( oKAT]polKapOia, CJKAT]p6<;,
CIKAT]pOH]<;,
CIKAT]pOITPclXT]AO<;)
make stubborn; pass. be stubborn, be hardened
<JK0A.16c;, a, 6v crooked, perverse,
dishonest (of people); crooked
(of roads)
<JKoAoljl, onoc; m thorn, splinter
[2Cor 12.7]
<JKOJCEW (aAAot'ptlrnilCJKOJCO<;, £mlCIKEmoµm, £mlaKorriw, £mlaKorr~,
£rriloKorro<;, KarnlaKon£w, KanxlCJKono<;, CJKorr6<;) pay attention to,
keep one's attention on; be concerned about; watch out (for), be
careful
<JK01t6c;, ov m (aKorriw) goal; Kata
CJKorr6v toward the goal (Php 3 .14]
aKOpm~W (OtalCIKOpntl;W) scatter,
disperse, distribute; be generous
(2 Cor 9.9)
aKopnioc;, ou m scorpion
<JKOtav6c;, l], 6v (oKoLil;oµm) dark,
in darkness
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<JKoria, ac; f (aKocil;oµcn) darkness;
Myw Ev cfi CJKocic;c speak in private (Mt 10.27; Lk 12.3)
<JKori~oµat (CIKO"[E\VO<;, CIKOcia, CIKOt6oµm, CJKOto<;) be or become
darkened
<JKOT6oµa1 (aKocil;oµm) be or become darkened
<JK6TOc;, ouc; n ( CJKocil;oµm) darkness;
sin, evil
mrojXxA.ov, OU n refuse, excrement,
garbage [Php 3.8]
EK1'011c;, ou m Scythian (regarded
by the Roman world as the absolute example of paganism)
[Col3.11]
aKu0plwn6c;, l], 6v (oKu8p6<; =angry,
sullen, gloomy + opi:iw) sad,
gloomy
<JKUA.a, wv n (CJKuAAw) spoils, plunder [Lk 11.22]
<JKUAAW (aKuAa) midd. impv. <JKUAA.ou; pf. pass. e<JKuA.µa1. trouble,
annoy (midd. trouble oneself
Lk 7.6); pf. pass. ptc. worried,
troubled (Mt 9.36)
aKWAftK6l~•oc;. ov ( aKw71 11 ~ + ~1~pw
C1Kw) eaten by worms [Ac 12.23]
<JKWA1J~, 1JKoc; m (aKWAT]KDl~pwrn<;)
worm [Mk 9.48]
aµapay!iivoc;, 1J, ov (aµiipayoo<;)
made of emerald (Re 4.3]
aµ<ipay!ioc;, ou m (aµapiiyO.vo<;)
emerald (a very valuable stone,
green in color) (Re 21.19]
aµijyµa, Toe; n ointment
aµiyµa alt. form of µ{yµa
aµupva, 11c; f (aµupvil;w) myrrh (a
resinous gum used for aromatic
purposes)
l:µupva, 11c; f Smyrna (4 E-2)
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aµupvi~w

aµupv{~w

(oµupva) flavor with
myrrh [Mk 15.23]
E6ooµa, wv n Sodom (city located
at the southern part of the Dead
Sea; God destroyed it because of
its evil)
.Eo.Aoµwv, G>voc; and .Eo>.oµG>v, ci>Yroc;
mSolomon
oop&;, oil fa stand on which a corpse
is carried, bier, coffin (Lk 7.14]
o6c;, oil. o6v (ou) possessive adj.
your, yours
oouMp1ov, ou n handkerchief; facecloth (used for the dead)
.Eouoclvva, 11c; f Susanna [Lk 8.3]
oocpia, ac; f ( oocpi~w) wisdom, insight,
intelligence, knowledge; Wisdom
(of God)
oocp~W ( aioocpoc;, Kamioocpi~oµm,
oocpia:, oocp6c;, cptJ\Oloocpia, cptMloocpoc;) give wisdom; pf. pass. ptc.
cleverly made-up (2 Pe 1.16)
oocp6c;, '1. 6v (oocpi~w) wise, experienced, clever, learned; skilled (of a
builder); comp. oocpwi:Epoc; wiser
.Enavia, ac; f Spain
aTI:clO}JQl (avalomiw, alrrEp1jorrcioi:wc;,
arrolorrciw, btalomiw, £mlorrcioµm,
EulrrEpilorraom;, rrEp1iorrcioµm)
draw (of swords)
anapaoow (oulorrapcioow) throw into
convulsions
anapyav6w wrap in cloths (of infants)
ana'taAclW live in self-indulgence or
luxury
0Jt£ipa, 11c; f cohort (the tenth part of
a Roman legion having about
600 men), band of soldiers
onripw (81a:lorrdpw, 8mlorropci, tmlorrdpw, om:pµa, orrEpµolMyoc;,

- anoli6c;
orropci, orr6p1µa, orr6poc;) aor. pass.
ptc. anaprlc;; pf. pass. E'anapµm.
SOW

O'Jt£KOUAa'tWp, opoc; m soldier on special duty; executioner [Mk 6.27]
onivooµat ( crlorrov8oc;) be poured
out as a drink-offering (of one's
life),give one's life in sacrifice
on£pµa, we; n (orrdpw) seed; offspring, children, descendants,
posterity; perhaps nature, character (1Jn3.9)
an:EpµolMyoc;, ou m ( orrdpw + 'Atyw)
one who picks up scraps of information [Ac 17.18]
onroow (orrouM~w. orroufoloc;, orroufoiwc;, orrouO~) intrans. hasten,
hurry; trans. hasten or strive for
(something) (2 Pe 3.12)
on'1>.a1ov, ou n cave; hideout (of
robbers)
aTI:\Acic;, ciooc; f (omMw) spot, stain;
hidden reef[Jd 12]
an:lAoc;, ou m ( omMw) spot, blemish,
stain
a'J1:1A6w (alom/.oc;, omAcic;, orri/.oc;)
spot, stain, pollute
onAayxvi~oµm (Eiilorrt.avxvoc;, orrAciyxvov, rroMlorrf.avxvoc;) be moved
with pity or compassion, have pity
or compassion
oMciyxvov, ou n ( orrf.ayxvi~oµm)
one~· inmost self or feelings,
heart; affection, love (Ota onAciyxva £/.fouc; 0rnu because of
God's tender mercy Lk 1.78); entrails E~Exueri ncivrn i:a orrAciyxva
aurnu all of his entrails gushed
out Ac 1.18)
an6yyoc;, ou m sponge
anoo6c;, oil f ashes

OTCopa OTCopa, de; f ( oTIEipw) seed; origin,
parentage [l Pe 1.23]
OTC6p1µa, wv n ( crTIEipw) grainfields
OTC6poc;, ou m (crnEipw) seed; supply
of seed, resources for sowing

(2 Cor9.10)
OTCoul>a<w (crTIEubw) do one's best,
spare no effort, work hard

OTCoul>aioc;, a, ov (crTIEubw) earnest,
eager; comp. crTioulia16rEpoc; very
earnest (2 Cor 8.17), TIOAU crTioul)ai6rEpov more earnest than ever
(2 Cor8.22)
OTCoul>aiwc; adv. (crnEul>w) earnestly,
diligently, eagerly (aurouc; anouSaiwc; np6TIEµl)!ov do your best
to help them get started on their
travels Tt 3.13); comp. oTiouliawr£pwc; all the more eagerly or
with great urgency (Php 2.28)
OTCOUO~, fjc; f (crTIEUOw) earnestness,
diligence, eagerness, zeal, effart;
µrnx crTiouli~c; with haste or eagerly (Mk 6.25; Lk 1.39)
OTCUpic;, il)oc; f basket (larger than the

K6<p1voc;)
araOtOl, WV and araOE<; m furlongs
(about 607 feet); TO crra81ov arena, stadium (1Cor9.24); oi f.v
crraOl'fl rpf.xovw:; navrEc; all the
runners in a race (1Cor9.24)
ara0Eic; aor. pass. ptc. oficmiµ1
ara0fjvat aor. pass. inf. oficmiµ1
ara6~aoµa1 fut. pass. of tcmiµ1
araµvoc;, OU f (forriµ1) jar (He 9.4]
arac; 2 aor. ptc. of tcmiµt
aracna~c;. ou m ('iorriµ1) rebel, insurrectionist [Mk 15.7]
aracnc;, EW<; f (tcrrrJµt) dispute, argument, discord; riot; revolt, rebellion; standing, existence (He 9.8)

an:pE~
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arcrn1p, fjpoc; m stater, four drachmas
(Greek coin worth two didrachmas or four denarii) [Mt 17.27]
araup6c;, ou m ( crraup6w) cross
araup6w (avaicrraup6w, crraup6c;, cruioraup6oµat) crucify
aracpuJul, fjc; f (bunch of) grapes
arQ:xuc;, uoc; m head of grain or wheat
I:rQ:xuc;. uoc; m Stachys [Ro 16.9]
arfyri, T)c; f (crr£yw) roof
artyw (aTioicrTF:ya~w, crrf.yri, rpijcrrEyov) endure, put up with; perhaps pass over in silence
arEipa, ac; f a woman incapable of
having children

arOJ.oµa1 ( aTiojor£>.>.w, aTiojaroAD,
aTI6joro>.oc;, 81ajcrrf.>.Aoµat, liialcrroAD, f.~jaTiojcrr£>.>.w, f.mlcrrEAAW, f.mjcrroAD, Kcxralcrrf.A>.w, KaralcrTOAD, crroM, cruviaTiolcrrf.A>.w,
cruicrrf.>.Aw, tmolcrrf.A>.w, UTiojcrroA~, l)!EUOjaTI6jcrroAoc;) try to
guard against or avoid; crrf.A>.oµa1 arr6 keep away from, shun
ar£µµa, Toe; n (ompav6w) garland
wreath (of flowers) [Ac 14.13]
arEVayµ~. ou m ( crn:va~w) groaning; sigh

OTEVa<w (avcxlcrrtoVU~W, <JTEvayµoc;,
<JTEv6c;, <JTEvolxwpfoµcx1, OTEVoixwpia. cruicrrEVli~w) sigh, groan;
complain, grumble
atEV~, ~. 6v ( crrEva~w) narrow
atEVojxwpfoµat (<JTEVU~W + XWPEW)

be held in check, be limited; be
crushed (with difficulties)
arEVoixwpia, ac; f ( crn:va~w + xwpf.w)
distress, difficulty, trouble, calamity
OTEpE6c;, a. 6v (<JTEpEoW) firm; so/id

(of food)
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<TtEpe:6w - <Ttpana

<Ttt:pe:6w (o-rEpE6<;, OTEpiwµa) make
strong, strengthen
<Ttt:pewµa, TO<; n (on:pt:6w) firmness,
steadfastness [Col 2.5]
I:-rt:cpav~, ii m Stephanas (a Christian of Corinth)
I:-recpavoc;, ou m Stephen
<TtEcpavoc;, ou m ( oTEcpav6w) wreath,
crown; prize, reward, gift; reason
for pride or boasting (Php 4.1;
1Th2.19)
<Ttt:cpav6w (o-r(µµa, or£cpavoc;) crown;
reward
cm;012 aor. impv. of 1oniµ1
crrii9<><;, ouc; n chest, breast
cmlKW (Yoniµ1) stand; stand firm, be
steadfast
cm;vai 2 aor. inf. of 1oniµ1
onip1yµ6c;, ou m (or!]pi~w) steadfastness, firmness [2 Pe 3.17]
O"tl]pl~W ( O:lo-r~plKTO<;, £rnlo-r!]pl~W,
OTT]ptyµ6c;) strengthen, make firm,
establish; fzx, set up (Lk 16.26);
TO rrp6owrrov fo-r~ptot:v he made
up his mind (Lk 9.51)
on\ooµai fut. midd. of 1oniµ1
cm1ow fut. of tO"tl]µ•
onf36:c;. a&ic; fleafy branch [Mk 11.8]
ariyµa, t'O<; n (onyµ~) mark; scar;
brand indicating ownership [Ga
6.17]
onyµJ1. i'jc; f (o-riyµa) moment, instant [Lk 4.5]
~w glisten, dazzle, shine [Mk 9.3]
<Ttoa, iic; f (to-rl]µt) porch, portico
I:'toiK6c;, J1, 6v Stoic [Ac 17.18]
O"tOlXEia. WV n (O!OIXEW) basic elements (of which the world is
made); basic principles (rO: orntXEia rijc; O:pxiic; the first principles
or lessons He 5.12); perhaps e/e-

mental spirits (of supernatural
powers that were believed to exercise control over human fate)
<Tto1xew (orn1xEi:a, oulow1x£w) walk;
conduct oneself, live
O"tOAJl, ijc; f (or(A.\oµm) robe, long
robe; pl. clothes
<Tt6µa, -roe; n (arrolowµari~w, 8i1owµoc;, £mlornµi~w. or6µaxoc;)
mouth (or6µa rrpoc; o-r6µa AaAtw speak face to face 2 Jn 12;
3Jn 14);word(s),utterance;power of speech (avEl\JX8T] OE To
o-r6µa aurnu napaxpijµa Ka\ ~
y"Awooa aurnO and immediately
he was able to speak Lk 1.64);
eloquence, ability to speak with
persuasion (Lk 21.15); evidence,
testimony (Mt 18.16); edge (of a
sword)
<Tt6µaxoc;, ou m (or6µa) stomach
[1 Tm5.23]
<Ttpa-rda, ac; f ( orpa-rt:uoµm) warfare,
fight
<Ttpa-re:uµa, we; n ( orparEvoµm)
troops, soldiers; army
<Ttpa-rrooµai (O:vnlorparEuoµm, o-rparEia, orpci-rwµa, orpaTIT]y6c;, o-rpanci, orpanwr!]<;, orparnlAoyiw,
orpawlrrElilapxT]<;. orpar6lrrt:8ov,
oulorpanwtl]<;) serve as a soldier;
wage war, ballle
<Ttpat"IT]y6c;. ou m (orpam)oµm +
&yw) chief magistrate (the highest civil official in Philippi); 6
orpcnl]yoc; rnu it:poO the captain
of the temple guard
<Ttpana, lie; f (o•pcmuoµm) army;
large number (AatpEUElV rii orpan(i TOO oupavoO to worship the
stars in the sky Ac 7.42)
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atpanwnic;, ou m (orparEuoµm) soldier
atpcrtol7i.oy£w (orparE6oµm + Myw)
enlist soldiers [2 Tm 2.4]
atpa-rolrt£5lcipxric; or atpcrto1Jti5lapxoc;. ou m (orparE6oµm + 1rnuc; +
apxw) military officer, commander of a military camp
atpcrr6ln£5ov, ou n (orparEuoµm +
rrouc;) army [Lk 21.20]
atpE~Mw (orp€cpw) distort, twist;
torture [2 Pe 3.16]
atpEcpw (civalo,p€cpw, civalorpocptj,
cirrolorp£cpw, 8talorp£cpw, £Klorp€cpopa1, £mlo,p£cpw, £mlorpocptj,
Karalo,p€cpw, Kamlorpocptj, µEmlorp€cpw, orpE~AOw, oulorp£cpw,
oulorpocptj, urrolorp€cpw) aor. pass.
Eatpacp11v. ptc. atpacpric;. intrans.
(mostly in pass.) turn, "turn
around or to (fo1"pacpri de; rci 6rriow she turned around Jn 20.14);
change inwardly (Mt 18.3); turn
away (Ac7.42); trans. turn, offer
(Mt 5.39); turn, change (Re 11.6);
return, give back (Mt 27.3)
atp11vuiw ( iwmlorpriv16:w, 01"ptjvoc;)
live sensually or in luxury
atpfivoc;. ouc; n (orpriv16:w) sensuality, luxury [Re 18.3]
E-rpoyy67i.1ov alt. form of Tpwy67i.Atov
atpovElfov, ou n sparrow
atpwvvuµ1 and atpwvv6w ( Kamlorpwvvuµ1, i\196lorpwrov, urrolorpwvvuw) aor. E<npwoa, impv.
atpwoov; pf. pass. ptc. EatpwµEvoc;. spread; make one's bed
(Ac 9.34); civaymov forpwµ£vov
furnished or floored upstairs
room (Mk 14.15:Lk22.12)

OTIJ)'TJ'toc;, t1, 6v ( oruyva(w) hated,
hateful [Tt 3.3)
orovv«<w (oruy£w =hate, crnoloruy€w, 9rnlornytjc;, owyl]r6c;) be
shocked or sad (Mk 10.22); be
dark (of the sky)
orii7i.oc;, ou m pillar, column
o6 2 pers. pro. ooii (oou), oo{ (001), oe
(oE);pl.uµEU;,uµWv,uµtv,uµ~you

ouyly&Eta, ac; f (yivoµat) kindred,
relatives
ouylyrnk, OU<; dat. pl. cruyyEVEUOJV m
(yivoµm) (male) relative; compatriot
ouylyEVic;, 15oc; f (yivoµm) female
relative [Lk 1.36]
ouylyvwµ11. l]c; f (y1vw0Kw) concession [1Cor7.6]
ouyll<li0111µa1 (from pf. of Ka9i~w)
sit with
ouylKa911<w (Ka9i(w) intrans. sit together with; trans. seat with
ouylKaKolna0£w ( KaK6w + naaxw)
experience one's share of hardship or suffering; share hardship
or suffering with someone
ouylKaKlouxfoµa1 ( KaK6w + £xw)
share hardship or suffering with
[He 11.25)
ouylKaMw (Kai\Ew) call together,
summon; midd. call to oneself,
summon
ouylKa7i.6mw ( Kai\Urrrw) cover up,
conceal [Lk 12.2]
ouylKaµm:w (Kaµrrrw) bend, (cause
to) bend [Ro 11.10)
ouylKa-ral~a{vw (~aivw = go, walk)
aor. ptc. ouyKcrta~ac;. go or come
down with [Ac25.5]
ouylKa-ral9EOJc;, Ewe; f (ri9Eµa1)
agreement, union [2 Cor 6.16]
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ovylxcrralti0qiat (Ti8EµCn) pf. ptc.
auyxcrrcrrE0Etµivoc;. agree with,
consent to [Lk 23.51)
auvixa-raiijlTJcp{l;oµat ( l(lwxw) be enrolled (µrni) with or included
(µrni) among [Ac 1.26)
ovylKEpawuµt ( KEpavvuµ1) aor. crovEKipaoa; pf. pass. ouyi<EJ<£paoµat
and auyidicpaµai. unite, put together
auvlJ<ixuµat pf. pass. of ouyxf.w
ovylxiv£w (K1viw) stir up, arouse
(Ac 6.12]
ovyliliiw (KAEiw) make or keep
(someone) a prisoner; declare
(someone) to be a prisoner
(Ga 3.23); catch (fish)
ovylKATJpolv6µoc;, ov (KA1]p6w + voµl~w) sharing together; sharing
together God's blessings
ovylKOlVWVfW (KO!VWVEW) take part
in; help
ovylKOlVWVoc;, Ou m (KO!VWVEW)
sharer, partner, participant
ovylxoµ{~w ( Koµ(~w) bury [Ac 8.2]
ovylxpfvw (Kpivw) compare; interor combine
pret,
explain
(1 Cor2.13)

ovylxOm:w ( KVllTW) bend double
[Lk 13.11)

ovylxupia, a:c; f ( Kupiw =reach; meet)
chance, coincidence; Kara ouyKup(av by chance [Lk 10.31]
auvlxaipw (xaipw) aor. impv. 2 pl.
ouyxapTJ'tE. rejoice with or together; congratulate
auvlxtw and auvlx6ww (xiw =
pour) impf. crovtx,Eov and crovixuwov; aor. pass. OUV£XU0T)v: pf.
pass. auyJ<ixuµat. confound or
bewilder (by argument); stir up

(Ac 21.27); pass. be confused,
surprised or bewildered
OVVIXPaoµa:t (xpaoµai) associate on
friendly terms; use dishes in common (with someone else) [Jn4.9]
oVvlxuoic;. Ewe; f (xiw =pour) confusion, turmoil [Ac 19.29]
aul~aw (~aw) live with or together
oul~royvuµt (~Evyvuµ1 =join together, yoke, ~uy6c;) aor. ouve~EU~a.
join together (of the marriage
relationship)
aul~TJTEW (~ririw) argue, debate; discuss; question
oul~~TT)otc;, Ewe; f (~ririw) argument,
discussion, debate
oul~11~c;. ou m C<ririw) skillful
debater, reasoner
ooi~uyoc;, OU m (~uyoc;) fellow-worker, partner or perhaps a proper
name [Php 4.3)
oui~wolnoifw (~aw + n01e'w) make
alive together with; make alive
together
OUKaµivoc;, OU f mulberry tree
(Lk 17.6]
ouxfj, fjc; f ( cruKov) fig tree
ouxolµopfo. ac; f ( ouKov + µopov =
black mulberry) sycamore tree
or fig mulberry tree [Lk 19.4]
oUKOV, OU n (ouKaµ1vo<;, OUKfj, OUKolµopfo, ouKolcpavriw) fig
ouxoicpav-r£w (ouKov + cpaivw) take
money (from someone) by false
charges, extort; cheat
auJ..laywytw (ouMw + &yw) make a
captive of; rob [Col 2.8]
ouMw (iEpolouAiw, iEpoiouAoc;, ouAlaywyiw) rob [2 Cor 11.8]
ouAIAiliw (AaAEw) talk or speak
with; confer with

au>.AaµjXlvw - auµmiaxw
auA.IA.aµpavw
A.~µ\Jloµat;

(Aaµ~avw) fut.

auA.-

aor. ouvEA.apov, inf.
aulliPEiv; pf. ouvE0..T)cpa; aor.
pass. inf. auUriµcp0ijvm. seize, arres1; conceive, become pregnant;
catch (of fish): midd. help, assist
(Lk 5.7; Php 4.3); seize, arrest
(Ac 26.21)
auA.IMyw (Myw) gather (of crops)
auA.IA.oyi~oµm (l\Eyw) aor. ouvEAoytoaµriv. discuss, debate; reason
[Lk 20.5]
auA.IA.umfoµat (Aum~w) be deeply
grieved together with, feel sorry
for [Mk 3.5]
auµIPaivw (paivw = go, walk) aor.
auv£Priv ptc. auµ~c;; pf. auµ~Pri
Ka. happen, come about
auµIPillw (pa>.Aw) aor. inf. auµ~
kiv; aor. midd. OUVE~6µriv.
intrans. meet, encounter; discuss,
confer; debate; midd. help, assist
(Ac 18.27); trans. think about,
consider (Lk 2.19)
auµl~Otkuw (pamAEuw) rule or
live together as kings
auµIPt~~w (~a(vw =go, walk) bring
together, unite; hold together; advise, instruct, inform; conclude, decide (Ac 16.10; perhaps Ac 19.33);
prove, offer proof (Ac 9.22)
ouµlj3oukUw (pouAEUW) advise,
counsel; midd. confer, consult, plot
auµIPouAtov, ou n (pouAEuw) plan,
plot (ouµpouAtov Aaµpavw plan,
plot, hold counsel); council, advisers (Ac 25.12)
cruµIPouA.oc;. OU m (~oUAEUW) counselor, adviser [Ro 11.34]
EuµeWv m Simeon: (1) one form of
the apostle Peter'sAramaic name
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(Ac 15.14; 2 Pe 1.1); (2) son of
Jacob (Re 7.7); (3) an elderly man
of Jerusalem (Lk 2.25, 34 ); (4) surnamed Niger, a Christian at Antioch (Ac 13.1); (5) person in the
genealogy of Jesus (Lk 3.30)
auµlµa0rra1c;. ou m (µa0rrrEuw) fellow-disciple [Jn 11.16]
auµlµaprop£w (µaprnp(w) confirm,
give evidence in support of
auµlµepi~oµat (µEpi~w) share with
[1 Cor9.13]
auµlµtrloxoc;, ou m (Exw) sharer,
participant
auµlµtµrin1c;. ou m (µ1µfoµm) one
who joins in following someone's
example [Php 3.17]
auµlµopcp~oµm (µopcp6w) take on
the same form as, share the likeness of[Php 3.10]
cruµlµopcpoc;, OV (µopcpOW) having the
same form, sharing the likeness
ouµlna0£w ( rraoxw) feel sympathy
with; perhaps share sufferings
with (He 10.34)
ouµJna0~c;. Ee; (rraaxw) sharing the
same feeling, understanding
[1Pe3.8]
ouµJnapalyivoµm (ylvoµm) aor. ptc.
auµnapayEV6µevoc;.
assemble,
come together [Lk 23.48]
ouµJnapaJKilloµat ( KaAEw) aor. inf.
auµnapal<Ari0ijvat. be encouraged together [Ro 1.12]
ouµlnapalA.aµpavw (Aaµ~avw) aor.
inf. auµnap«AaPEiv. take or bring
along with
ouµlmiplElµt (dµi) be present with,
be together [Ac 25.24]
auµlmiaxw (rraaxw) suffer together,
share the same suffering
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cruµlniµnw
with

cruµniµnw - cruvaywyi1
(m~µrrw)

send along

cruµITr£ptlAaµ~avw (,\aµ~civw) aor.

ptc. cruµTt£ptft.ajM;>v. take in one's
arms, embrace, hug [Ac20.10J
cruµlmvw (rrivw) aor. cruv€mov.
drink with [Ac 10.41]
cruµlmmw (rrimw) aor. cruvbt£oov.
collapse, fall in [Lk 6.49]
cruµIJtArip6w (rrA11p6w) draw near,
come (of time); swamp (of persons in a boat)
cruµjJtV{yw (rrviyw) choke; crowd
around, crush
cruµlnoAiTI)c;, ou m (rro,\1mfoµm) fellow-citizen [Eph 2.19]
cruµlnopE6oµat (rropEuoµm) go or
walk along with; cruµrropEuovrat
rrci,\1v ox,\01 rrpoc; at'.rr6v crowds
again gathered around him
(Mk 10.1)
cruµlmS<nov, ou n (rrivw) group sharing a meal (cruµrr6crta cruµrr6cria in
groups Mk 6.39)
cruµlnpE~vupoc;. ou m (rrpEcr~Euw)
fellow-elder, fellow-minister [1 Pe
5.1]
cruµlcp£pw ( cp£pw) aor. ptc. cruvEVtyKac;. most often impers. it is better, it is to one's advantage, it is
helpful, good or useful (irri
cruµcp(pov for our good He 12.10;
ou cruµcp(pov it does no good
2Cor12.1); bring together, collect (Ac 19.19)
oiJµlcpriµt (cp11µi) agree with [Ro 7.16)
oiJµjcpopov, ou n (cp(pw) good, advantage, benefit
cruµlcpu.Mtllc;. ou m ( cpuw) member
of the same nation or race
[1 Th2.14]

to

cruµlcpuoµat (cpuw) aor. ptc. fem.
nom. pl. cruµcpuEioat. grow up
with [Lk 8.7]
oiJµlcpuroc;, ov (cpuw) sharing in,
united with, at one with [Ro 6.5]
cruµlcpwvtw (cpwv(w) agree with, be
in agreement, agree ( cruvEcpwv~011 uµiv you agreed {together}
Ac 5.9); match, fit together (of
cloth)
ouµicpWVllatc;. Ewe; f ( cpwvfo) agreement, common ground [2 Cor 6.15]
cruµlcpwv{a, ac; f (cpwv(w) music;
orchestra [Lk 15.25]
oiJµlcpwvov, ou n (cpwv(w) mutual
consent, agreement [1Cor7.5]
cruµiljiricp{~w (\jlwxw) count up, add
up [Ac 19.19]
oiJµl\jluxoc;. ov (¢uxoµm) united in
spirit, as one [Php 2.2]
a6v prep. with dat. with, in company
with, along with, together with;
by, through (Ac 7.35); cruv rrCi:criv
rouro1c; besides all this (Lk 24.21)
cruvlayw (ayw) aor. cruvfiyayov, inf.
cruvayayEiv; pf. pass. ptc. cruvriyµEvoc;; aor. pass. cruv~x0riv; fut.
pass. cruvaxEl~ooµat. gather; gather together, assemble, call together; welcome, receive as a guest
(of strangers); catch (of fish);
store up (Lk 12.17, 18); pass. often equivalent to intrans. gather,
assemble, come together; meet
cruvlaywyi1, t;c; f (ayw) synagogue,
Jewish place of worship (the
same building was also used
for judicial proceedings, e.g.
Mt l0.l 7);congregation of a synagogue; assembly, meeting (for
worship)

174
auvlaywv~oµa1 (aywvi~oµai)

help,
join with (Ro 15.30]
auvla0Aiw (a0Mw) struggle together with; work together with
auvla0po~w (a0poi~w) gather, gather together

auvlaipw (alpw) aor. inf. auvapa1.
settle (cruvaipw Myov settle accounts)

•

perish with, be put to death with

auvla1xµlciAw•oc;, ou m ( aixµ~ =
spear + iiAwcru;) fellow-prisoner
auvlcncoAou0tw (aKoAou0i:'w) follow, accompany; follow as a disciple
auvlaA.~oµai (aAf~w) eat with; assemble; perhaps an alternative
spelling of cruvauAi~oµai stay
with, spend the night with [Ac 1.4]
auviaA.Maaw (aAAcicrcrw) reconcile;
cruv~AAacrcre:v

autouc; de;

1te:1voic; cruva1tay6µe:vo1 associate
with humble people or be engaged in humble tasks (Ro 12.16)
auvlanol0v!laKw (0v!lcrKw) aor. auva1tE0avov, inf. auvano0avEiv. die
together or with
auvla1tl6Alluµa1 (oAAuµi = destroy,
oAe:0poc;) aor. 3 sg. auva1twAao.

dp~Vl']V

he tried to make peace between
them [Ac7.26]
auvlaval~a{vw (~afvw = go, walk)
aor. ptc. auvava~ac;. come or go
up together with, travel with
auviavalKElµa1 (Ke:iµai) sit at table
with, eat with ( oi cruvavaKfiµe:voi
the dinner guests Lk 7.49)
auvlavalµiyvuµ1 (µiyvuµi) associate
with, have dealings with
auvlavalmwoµa1 ( nauw) have a time
of rest with, enjoy a refreshing
visit with [Ro 15.32]
ouvlav.aw (avrciw = meet) meet;
happen (Ac 20.22)
auvlavnllla~avoµa1
(Aaµpcivw)
aor. subj. auv~~µai. help,

come to help

auvla1tlciyoµai (ayw) aor. pass. auvam1:x01'JV, ptc. auva1ta:x0~- be carried away or led astray; roic; ta-

(He 11.31]
auvla1tolo.EAA<U ( crri:'Uw) aor. auvaJtto.EtAa. send along with
(2Cor12.18]
auvapai aor. inf. of auvaipw
auvlapµol.Aoyfoµai ( c\:pµ6~oµai +
Myw) be joined together, fit together

auvlap1ta<w (c\:pnci~w) aor. auv~pna
aa; plpf. OUVl'Jp1tcXKElV. seize, grab;
drag; pass. be caught or dragged
off course (by the wind)
auvlau~avoµa1 (cruvlau~civw) grow
together [Mt 13.30]
auva:x0~aoµai fut. pass. of auvciyw
auvj>- see ouµj>ouvy- see ouyyauvlSfoµai (Si:'w) be in prison with;
6 cruvbEbEµEvoc; fellow prisoner
(He 13.3]
a6vlbEaµ°', ou m (SEw) something
that binds together, bond; chain
or bundle (OUVbEcrµov abtKtac;
bound by sin or a bundle of sin
Ac 8.23 ); ligament (Col 2.19)
auvlSo~a<oµa1 (boKEw) share in
someone's glory (Ro 8.17]
a6vlSou>.oc;, ou m (bouAe:uw) fellows/ave, fellow-servant

=aor. of
rp£xw) rushing together [Ac 21.30]
ouvEjXxAOµl']v aor. midd. of auµ~
ouvlSpoµ~, ijc; f (from £Spaµov
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auvE~TJV aor. of auµjXx{vw
auvleycipw (tydpw) aor. pass. auvTJYEP0rJv. raise together with
auviopaµov aor. of auvtpqw
auviiop1ov, ou n (topaioc;) Sanhedrin (the highest Jewish council
in religious and civil matters):
council meeting; meeting room;
pl. local city councils (Mt 10.17:
Mk 13.9)
auvE~EU~a aor. of au~ciyvuµ1
auv£0EVw aor. 3 pl. of auvtf0eµa1
auvldOTJcru;. £We; f ( Eiooc;) conscience
(µ110Eµ(av EXELV ht ouvEi011ow
aµapnwv wuc; AaTp£uovmc; the
worshipers would no longer feel
guilty of sin He 10.2); awareness,
consciousness (1 Pe 2.19)
auv£10uia fem. ptc. of c:rUvo10a
OUVElATJq>a pf. of auAAaµ(Mvw
c:rUvlE1µ1 (from dµ1 =go, come) ptc.
auv1wv. come together, collect (of
crowds) [Lk 8.4]
crUvjE1µ1 (from Eiµi) pie. OUVWV;
impf. 3 pl. auvncrav. be present,
he with
auvdnE"to impf. 3 sg. of auvrnoµai
auviE1criipxoµa1 (£pxoµai) aor. auvE1~,\0ov. go in with, enter with
auvlbclOTJµoc;, ou m (o~µoc;) traveling companion
auvEK£pacra aor. of cruyKEpilvvuµt
auviEJ<IAE1<TJ1. nc; f (Myw) one who is
also chosen [1 Pe 5.13]
auvE.\a~v aor. of auMaµ~iivw
auv£At1.\u0a pf. of ow£PXoµa1
auvf.\0Eiv aor. inf. of auv£PXoµa1
auvE.\oywaµTJv aor. of au,\,\oy{~oµa1
auvEVfyKac; aor. ptc. of auµcpipw
OUVEnEOOV aor. of auµmTtTW
OUVETtEcrtTJV aor. of OUVE<plcrtTJµl

auv1Emlµaprop£w (µaptupEw) add
further testimony, testify at the
same time (He 2.4]
auvfulov aor. of auµmvw
auv1Emlti0eµa1 (Tt0Eµat) aor. 3 pl.
auvm0EVTO. join in the attack
[Ac24.9]
auvirnoµa1 (E'rroµai =follow) impf.
3 sg. auvciTtEt"o. accompany, go
with [Ac 20.4]
auvlEpyEw (tpya<oµm) work with,
work together with, cooperate
with, help
auvlEpy6c;, oii m (tpyci~oµm) coworker
auvltpxoµm (£pxoµm) aor. ouvij,\0ov, inf. auvEA0Eiv; pf. auv£At1.\u0a. come togethe1; gather; assemble, meet; come or go with, accompany, be with; be married,
have marital relations (Mt l.18)
auvlEcr0{w (fo9iw) aor. auv£cpayov.
eat with
c:rUvlEcnc;, Ewe; f (111µ1 = send, set in
motion) understanding, power
of comprehension, insight, intelligence
auvEcrmipa~a aor. of aucrnapacrow
auv£crTa,\µa1 pf. pass. of auaTillw
OUVEcrTEWI aor. of aucrTEAAw
OUVEcrtTJKa pf. of auvfcmiµ1
auv£cmicra aor. of ow{cmiµ1
OUVEcrTWc; pf. ptc. of auvfcmiµ1
auvfoxov aor. of auvtxw
auvE"tacpTJv aor. of auv9aTtToµa1
crUvETE aor. impv. 2 pl. of auvlTJµ1
auvET£0E1vto plpf. 3 pl. of auvtf0Eµa1
auv1Et6c;, '1. 6v (111µ1 = send, set in
motion) intelligent, possessing
understanding
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auvlrol&ixtw (boKEW) approve of; be
willing, agree to (1Cor7.12, 13)
auvleulwxfoµai ( Euwxi:'w = feast.
EU + £xw) ear together; perhaps
carouse together
auv£<payov aor. of auvEo0iw
auvlE<plfonJµt (fon1µ1)"aor. avvruanyv. join in an attack [Ac 16.22)
OUVfxEOV impf. of avyx£w
auvfX1)0riv aor. pass. of avyxE.w
auv£xuvvov impf. of auyx£w
auvl£xw (£xw) aor. auvf.CJ)(ov. surround, hem in, encircle; stop (of
ears); control, rule (2 Cor 5.14);
hold prisoner, guard (Lk 22.63);
pass. be sick or suffer with; be
distressed, be under tension
(Lk 12.50; Php 1.23); lie occupied
with or absorbed in (Ac 18.5); be
seized (with terror)
auv<- see au<auvJ1yayov aor. of auvayw
auvriy£p0riv aor. pass. of OUVfYdpw
auvriyµE.voc; pf. pass. ptc. of auvayw
auvlillioµat (~liov~) delight in
[Ro7.22)
auvlil0Eta, ac; f (£8i~w) custom, habit,
practice; rn ouvri8dc;t . . . rnu
dliwAou by being used to idols
(1 Cor8.7)
auvi;Ka aor. of auviriµi
auvi;Aeov aor. of auvE.pxoµat
auvlriAtKtWTIJc;, ou m (~AlKoc;) contemporary, person of one's own
times [Ga 1.14)
auvripn<IKEiv plpf. of auvapml:~w
auvilpnaoa aor. of auvapmi<w
auvfjoav impf. 3 pl. of oUVEtµt (Eiµi)
avvilaw fut. of auviriµt
auvfj't"E aor. subj. 2 pl. of auviriµi
auvilx0riv aor. pass. of auvayw

auvl0amoµa1 (Samw) aor. auvE•cl<pflV, ptc. auv'ta<pEic;. be buried together with
auvl0Acioµat (0Aciw =crush, bruise)
be broken to pieces
auvl0AfjX.> (0Ai~w) crowd, press upon
auvl0p6rc'tw (0pumw = break in
pieces, rpucpaw) break (of one's
heart) [Ac 21.13]
auv11iwv aor. ptc. of auvopclw
auvliriµt and auv{w (i'riµ1 =send, set
in motion) 3 pl. auviaatv and auviouow, inf. auvifvat, ptc. auvtdc;
and auviwv, subj. 3 pl. auvtci>otv;
fut. avvilaw; aor. auvi;Ka, subj.
2 pl. auvfj't"E, 3 pl. auvci>atv, impv.
2 pl. oVvE't"E. understand, comprehend, perceive, have insight into
auvliO"tflµt and auvltO"tavw (i'aniµ1)
aor. auvfO"tfloa; pf. OUVEO"tflKa,
ptc. OUVEO"t"Wc;. trans. recommend,
commend, give approval to;
show, prove, demonstrate; intrans. hold together, have one's
proper place (Col 1.17); be
formed, consist (of) (2 Pe 3.5);
stand with or beside (Lk 9.32)
O'UVtWV ptc. of oVvEtµt (Eiµt)
auviwv ptc. of auviriµi
auvtci>atv pres. subj. 3 pl. of auviriµt
auvKEKipaµµat, auvKEJdpaaµat and
auvxtKpaµai alt. forms of cruyi<EKtpaaµat
auvloliEuw (oliEuw) travel with
[Ac9.7]
auvloliia, ac; f (68Euw) group of travelers, caravan [Lk 2.44)
0-UVloi&x (oilia) pf. with pres. mng;
ptc. fem. O'UVEtOuia. share knowledge with; be aware of, ou1i£v yap
£µaur<f> ouvo11ia: I am not aware
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01.l\IO\KEW -

of anything against myself, i.e.
my conscience is clear ( 1 Cor 4.4)
01.l\lloiKiw (oiKEw) live with [l Pe 3.7]
01.1VloiKolSoµEw (oiK£w + 8wµa)
build together [Eph 2.22]
01.1VloµltA.Ew (6µ016w + d/..w = roll
up) talk with [Ac 10.27]
G1.7Vloµop€w (6µop£w =share the same
boundaries) be next door [Ac 18. 7)
01.1Vlopciw ( 6pciw) aor. ptc. crovi5wv.
realize, learn of, become aware of
01.1Vloxi1. fie; f (i!xw) distress, anxiety
auvn:- see avµnauvo- see auoocrovcrn- see avcrncrovcrt- see avcrtauv l"tcioow (Tcioow) direct, instruct,
order
crov"tacpEic; aor. ptc. of 01.1V6cimoµai
01.1V!"t&a, ac; f (rEAiw) end, completion
crovln:Mw (TEAEw) end, complete,
finish; establish, make (of a covenant); carry out, bring about
(Ro 9.28)
crovl"tEµvw (rnµ6c;) pf. ptc. Ol.l\ITELµrtµEvoc;. cut short, bring about
swiftly (Ro 9.28]
01.IVILTJPEW (TfJpEw) protect, keep safe;
preserve; keep in good condition;
remember, treasure up (Lk 2.19)
01.1Vlri6qiai (ri8fJµt) aor. 3 pl. Ol.IVE0EV"tO; plpf. 3 pl. <JVVE"tE0ElVt:O.
agree, arrange
auvl"t6µwc; adv. ( rnµ6c;) briefly
01.1Vlrp€xw (rp£xw) aor. Ol.IVE5paµov.
run together; join with, plunge
with (l Pe 4.4)
ouvl"tp$w (rpi~w = rub, rpi~oc;) pf.
pass. inf. OUV"tErpicp0ai, ptc. OUV"tE"tpiµµEvoc;. break in pieces, crush,

aiJpw

shatter; break (of bones); break
open (of bottles); pf. pass. ptc.
bruised, bent (Mt 12.20)
aiJvlrpiµµa. roe; n (rpi~w = rub, rpi~oc;) ruin, desTruction [Ro 3.16]
aiJvl"tpocpoc;, ou m ( rp£cpw) fosterbrother; close friend (from childhood) [Ac 13.1)
crovlroyxcivw (ruyxcivw) aor. inf.
OUVLUXEiV. reach, get near to, join
[Lk8.19)
Euvruxrt. rte; f Syn1yche [Php 4.2]
crovlvnolKp{voµai ( Kpivw) join in
hypocrisy or pretense [Ga 2.13)
auvlvnloupyew (E:pyci~oµat) join in
and help, help [2 Cor 1.11]
ouvcp- see auµcpauvx- see auvxau\l\jl- see auµljlcrovlw5{vw (w8ivw) suffer great pain
together (as of a woman in childbirth) [Ro 8.22)
crovlwµoo{a, ac; f ( 6µvuw) conspiracy, plo1[Ac23.13)
OUVWV ptc. of oVvElµl (Eiµ{)
auvwoiv aor. subj. 3 pl. of ovv{rtµi
EupciKouoai, wv f Syracuse (4A-3)
[Ac28.12]
Eupfo. ac; f Syria (4 H-3), Aram
(3 D-3)
Eupoc;, ou m Syrian [Lk 4.27)
EupocpoiviKlooa, rte; f Syrophoenician
woman (Syro-Phoenicia 2 C-2)
[Mk 7.26)
Eupnc;, EW<; f the Syrtis (two shallow
and treacherous Mediterranean
gulfs along the African coastline) (4B-5) [Ac27.17]
aiJpw (Karnloupw) drag; drag away
(by force); sweep down, drag
down (Re 12.4)

.

cruan:apaoow -

cruian:apaoow (cmap1foow) aor. cruvEan:apa~a. throw into convulsions,
throw into a fit
o6oloriµov, ou n (crriµa:ivw) sign, signal [Mk 14.44]
o6oiowµo<;. ov (crwµa) member of
the some body [Eph 3.6]
cruiaranK6<;. r]. 6v (forriµ1) commendatory; µ~ xpn<oµEv ... crucrranKwv fJt\<JtoAWV rrpoi; uµai;
Do we need letters of recommendation to you? [2 Cor 3.1]
cruiaraup6oµat (crraup6w) be cruci.fied together (with someone else)
cruiarillw (crrill.Aw) aor. ouv£arE1.i\a; pf. pass. ouv£araAµa1. carry
out or wrap up (of the dead);
pass. grow short (of time)
cruiarEVa<w (crrEva<w) groan together (Ro 8.22]
cruiaro1x£w (crro1x£w) correspond to,
be a figure of [Ga 4.25]
cruiarpanwni<;. ou m (crrparEUoµa1)
fellow-soldier
cruiarp£cpw (crrp£cpw) gather up (of
wood); gather, come together
cruiarpocpr], ij<; f (crrp£cpw) uproar, unruly gathering; plot, conspiracy,
(evil) plan
crulax11µan<oµa1 (crxi;µa from Exw)
be conformed to, be shaped by,
live after the pattern of
:Euxap f Sychar (2 C-5) [Jn 4.5]
:EuxEµ Shechem: (1) f city (1 C-5,
2 C-5); (2) m son of Hamor
(Ac7.16)
ocpayr1, ii<; f (crcpa<w) slaughter (rrp6~ara crcpayi;i; sheep to be slaughtered Ro 8.36)
ocpclyiov, ou n (crcpa<w) sacrificial
victim, offering [Ac 7.42]

axw
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ocpO:<w (Karalcrcpa<w. crcpayr], ocpci:y10v) slaughter, put to death,
murder; focpayµE:vriv Eii; 9ci:varov
fatally wounded (Re 13-3)
ocp6opa adv. (crcpoopwi;) very much,
very, greatly
ocpoopw<; adv. (ocp6opa) violently,
greatly [Ac 27.18]
ocppay{<w ( Karalcrcppayi<w. crcppayii;)
seal, secure with a seal; mark
with a seal, set apart by a seal;
affirm to be true, acknowledge,
prove (Jn 3.33); crcppaywaµEvoi:;
auroii; !OV Kaprrov toUtoV when
I have safely delivered to them
the sum that has been raised
(Ro 15.28)
ocppay{<;, too<; f (crcppayi<w) seal;
mark, imprint (Re 9.4); inscription (2 Tm 2.19);instrumentused
to seal or mark (Re 7.2); evidence. proof (Ro 4.11; 1Cor9.2)
ocpuop6v. ou n ankle [Ac 3.7]
oXEMv adv. (EXW) almost, nearly
axijµa, ro<; n (Exw) outward form,
present form (of this world);
form, likeness, nature ( crxr]µan
EUpE9di:; wi; av9pwrroi; assuming
human form, appearing in human likeness Php 2.7)
axf<w (crxicrµa) split, tear, separate;
divide, disunite (Ac 14.4; 23.7)
ax{oµa. w<; n (crxi<w) division, split;
opposing group; tear (of cloth)
axo1viov, ou n rope, cord
axoM<w (crxoA.r]) be empty or unoccupied; spend time in, devote
oneself to (of prayer)
axoA.r], ij<; f (crxo>..a<w) lecture hall
[Ac 19.9]
axw aor. subj. of fxw
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ocfX:w (ci:lcrwria, ci:lcrwrw<;, iStalcrlf>~w,
EKlolf><w, own1p, owUJpia, crwrtjptov, crwlc.ppov£w, crwlc.ppovi~w, crwlc.ppovtaµ6c;, owlc.pp6vwc;, crwlc.ppoaiJvri, crwlc.ppwv) save (of Christian

l:wofatarpoc;, ou m Sosipater (Ro
16.21]
own1p, ijpoc; m (crlf><w) Savio1; Redeemer, Deliverer
OW'tl"lp{a, ac; f ( crlf><w) salvation (in
the Christian sense); deliverance, preservation, release
own1p1ov, ou n (crlf>~w) salvation,
saving power
own1p1oc;, ov (crlf><w) bringing salvation; salvation, deliverance
owlcppovlw (crlf><w + <ppovlw) be in
one's right mind; think sensibly,
be sensible or serious
owlcppov(~w ( crlf><w + c.ppoviw) train,
teach, advise [TI 2.4]
owlcppov1oµ6c;, ou m ( crlf><w + c.ppoviw) sound judgment; self-control [2 Tm 1.7]
owlcpp6vwc; adv. (olf><w + c.ppoviw)
according to good sense, showing self-control [1 Tm 2.12]
owlcppo~. 11c; f ( olf><w + c.ppoviw)
good sense, sound judgment;
modesty, decency (l Tm 2.9, 15)
owlcppwv, ov gen. ovoc; (crlf><w +
c.ppoviw) sensible, self-controlled;
chaste, modest (of women)

salvation); save, rescue, deliver;
keep safe, preserve; cure, make well
oGJµa, we; n ( ouolcrwµoc;, owµanKO<;,
crwµanKw<;) body, living body,
physical body; the body (of
Christ), the church; dead body,
corpse; the realily or substance
(as opposed to a shadow); pl.
slaves (Re 18.13)
owµanKOc;, tj,6v (crwµa) bodily, physical
owµanKwc; adv. (crwµa) in bodily
form, in human form; perhaps in
reality, truly
I:Wmrrpo<;, ou m Sopater (Ac 20.4]
owpE6w (bnlcrwpEuw) heap (of
coals); pf. pass. ptc. weighed
down, overwhelmed (2 Tm 3.6)
Ewo0€vric;, ouc; m Sosthenes: (1)
leader of a synagogue in Corinth (Ac 18.17); (2) Christian of
Corinth (1Cor1.1). Perhaps (1)
and (2) are the same person.

T
ra~£pvf1,

11c; f rest-house, inn, tavern
(Tpfic; m~lpvai Three Taverns
Ac28.15) (4A-l)
Ta~10ii f Tabitha
rciyµa, ro<; n (racrcrw) proper order
or turn [1Cor15.23]
raKr6c;, ~' 6v (nioow) appointed,
fixed (Ac 12.21]

t"aAcnlnwplw ( rci:A.ac; = enduring
hardship + nwp6w = harden,
burden) be sorrowful, lament
(Jas 4.9]
t"<Wnlnwpia, ac; f (see mA.cnlrcwpiw)
misery, trouble
'l"aAailnwpoc;, ov (see mA.cnlrcwpiw)
miserable, wretched

t«Aavnaioc; - rlixtov
taAavnaioc;, a. ov ( tciAavrov) weighing a talent (perhaps about 90
pounds) [Re 16.21]
rciAavrov. ou n (ra!.avnaioc;) talent
(Greek coin with value of 50006000 denarii)
t<Xhi06: (Aramaic word) girl, little
girl [Mk 5.41]
raµEiov, ou n (raµ1t:uw =be a manager or steward) inner or private
room; storeroom (Lk 12.24)
ta~ic;, t:w<; f (rcioow) order, division,
succession (of priests); good order, orderliness (Kata tci~tv in an
orderly way 1Cor14.40); rank
or perhaps nature, quality (Kata
r~v rci~tv MEAXIOEOEK just like

Melchizedek)
taJtE1.v6c;, ~. 6v ( rmmv6w) humble,

lowly; poor, of humble circumstances; downcast, downhearted
(2 Cor 7.6); lacking confidence,
meek and mild (2 Cor 10.1)
taJtE1.volcppocrWTi. I'!<; f (rmmv6w +
cppov€w) humility; false humility
(Col2.18,23)
taJtE1.v6lcppwv, ov gen. ovoc; ( ranEtv6w + cppov€w) humble-minded,
humble [l Pe 3.8]
tatt£tv6w ( ranE1v6c;, tanE1volcppoouv11, rnnEtvolcppwv, rnnEtVWOtc;)
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trouble, disturb, upset, throw into
confusion; terrify, frighten; stir
up(ofwater)
rapaxr], ijc; f ( mpcioow) stirring up;

disturbance, trouble, disorder
rapaxoc;, ou m ( rapcioow) confusion,

commotion, disturbance
Taporoc;, £we; m person from Tarsus
Tapa6c;, oii f Tarsus (4 G-3)
raprap6w imprison in TartantS (i.e.,
the world below= hell) [2 Pe 2.4]
tttO'O'W ( avaltcioooµm, avnltaoooµm, avlunoltaKto<;, anolraoooµa1,
alraKrEW, altaKto<;, alraKtwc;,
8wlray~, 81alrayµa, liialraoow,
tml8mltaoooµm, E:mlray~, bnltacrow, npooltcioow, ouvlraoow,
tayµa, t'QKtO<;, ra~u;, unolray~,
unolraoow) pf. inf. tfta)(fvat; pf.
pass. rfrayµai, 3 sg. rfraxrai.

appoint, designate, set aside;
command, order, direct ( uno
E:~ouoiav raoo6µEvoc; under the
authority of superior officers
Lk 7.8); institute (of governmental authority); devote (to

humble; make ashamed, humiliate (2 Cor 12.21 ); level (of a
mountain); midd. live in humble
circumstances (Php4.12)
ramvwai.c;, Ewe; f ( ranE1v6w) humble state; humiliation
rap6:aaw ( 81alrapcioooµai, rKlra-

service); midd. equivalent to
act.fix, set (Ac 28.23); tell, direct
(Mt 28.16)
taiipoc;, OU m bull, OX
racp~, ijc; f (0anrw) burial-place
[Mt27.7]
racpoc;, ou m (Santw) grave, tomb
raxa adv. (raxuc;) perhaps, possibly
raxtwc; adv. ( raxuc;) quickly, at once,
soon (ourwc; rnx€wc; so quickly
Ga 1.6); too hastily, too quickly
raxiv6c;, ~. 6v (raxuc;) soon, in the

pcioow, mpax~. tcipaxoc;) pf. pass.
tEtapayµai. 3 sg. rt:rapmcrai; aor.
pass. trap6:x01'!v. subj. rapax0w.

t6:xiov ( rnxuc;) adv. (comp. of raxtwc;) quickly, at once, soon; the

near future; swift, speedy
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sooner, more quickly (npoTpEXW
nxxwv outrun Jn 20.4)
rcix1crta (rnxuc;) adv. (super!. of Tax£wc;) W<; TaXtOTa as soon as possible (Ac 17.15)
Tcixoc;, ouc; n (rnxuc;) speed, quickness (Ev TilXEt speedily, quickly,
without delay; soon, shortly, before long)
raxiJ (rnxuc;) adv. quickly, without
delay; soon, soon afterward
(Mk 9.39)
raxi)c;, Eia 6, (Tilxa, rnxiwc;, rnxtv6c;,
TaXlOV, TaX!OTa, TilXO<;, TaXU)
quick, swift
TE enclitic particle and; and so, so;
re ... !E or TE ... OE both ... and,
not only ... but also
TE0ijvai aor. pass. inf. of n9JJµ1
rE0A1µµ€voc; pf. pass. ptc. of 0A.{~w
tfevrJKa pf. of 0vJ\cncw
r£0paµµa1 pf. pass. of rp£cpw
TE0G> aor. pass. subj. of ti0rtµt
rEixoc;, ouc; n (rnixoc;) wall
rEKdv aor. inf. of nxrw
rEKµ~p1ov, ou n (decisive) proof
[Ac 1.3]
mcvfov,ou n (TiKrw) little child, child
TEKVolyov£w (riKtw + yivoµat) bear
or have children [1Tm5.14]
tEKVolyov{a, ac; f (riKTW + yivoµai)
childbirth; bearing of children
[1 Tm2.15]
rooov, ou n ( rlKtW) child (my child
in the vocative for familiar address); pl. descendants; posterity;
people, inhabitants
mcvolrpocp£w (riKtw + TpE<pw) bring
up children [l Tm 5.10]
tExtWV, ovoc; m (riKTw) wood-crafter, carpenter

r£AE1oc;, a, ov (n:Mw) complete, perfect, whole (ifpyov tEAEtov full
effect, successful results Jas 1.4);
full-grown, mature (of persons);
tEAEtOTEpoc; much better, more
than perfect (He 9.11)
TEAElOTTJ<;, TJTO<; f (tEAEW) completeness ( cruvlirnµoc; n'jc; rc:/..n6n1roc;
bond that unites everything in
complete harmony Col 3.14);
maturity
rEAE16w ( rc:Mw) make perfect, perfect, make complete (pass. often
attain perfection; TEtEAf1wµ€v01
de; £v become completely one
Jn 17.23); complete, finish, accomplish, end (midd. reach one's
goal or finish one's work
Lk 13.32); make mature; fulfill,
make come true (of Scripture)
rEAEiwc; adv. ( tEAEW) fully, completely [1 Pe 1.13]
rclE{waic;. EW<; f ( r£Mw) fulfillment,
coming true; perfection
rEA.E1w~c;. oii m (Tc:Mw) perfecter
[He 12.2]
rEA.Ealcpop€w (TEAEw + <pipw) produce mature fruit [Lk 8.14]
TEArorcIW (tEAEW) die (0av6:np !EAEUTCTTW let him be put to death
Mt 15.4; Mk 7.10); be at the point
of death (He 11.22)
TEAronl, fie; f (TEAEW) death
[Mt 2.15]
r£Afw (al/..ucrtlTEA~c;, anojTEAEW, apXtlTEAWV'l<;, litalTEAEW, exln:A£w,
EmlTEAEW, /..ucrtlTEAEi, 6!..olTEA~<;.
navlrEMc;. no/..ulTEA~<;. cruvldAEta, cruvlTEAEW, d/..noc;, tEAE16T11c;. tEAft6w, n:/..Eiwc;, TEAEiwcrtc;,
TEAEtwr~c;. TE!..rnl<popiw, TEAEU-
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n\:w, TEAEVT~, d.\oc;, re:.\fwvric;.
TEAfwvwv) finish, complete, end
(ou µ~ TEAEaflTE rc'xc; rr6Ae:1c; you
will not finish going through the
towns or finish your work in the
towns Mt l0.23)Julfill, carry out,
accomplish; come to an end, be
over; pay (of taxes); keep, obey
(of law); have all the strength necessary, be strongest (2 Car 12.9)
tO.Oc;, ouc; n ( re:Mw) end, termination, conclusion (iixp1 d.\ouc; until the end; Eic; r€Aoc; to the end,
forever, continually, at last; iiwc;
ri.\ouc; to the end, fully; µixp1
r€.\ouc; to the end; £xw r€Aoc; be
at an end; ro OE TEAO<; finally, to
sum up 1 Pe 3.8);outcome, result,
goal, aim,fulfilment ( ro rre:pi £µou
TEAoc; EXEi what was written about
me is coming true or my life's
work is completed Lk 22.37); tax,
revenue (Mt 17.25; Ro 13.7)
tEA.fwvric;, ou m (te:AEw + wvfoµm)
tax-collector, collector of revenue
tEAJWVlOV, 01.1 n (TEAEW + wvfoµm)
tax or revenue office
TE~oµat fut. of rixtw
tEpm;, atoc; n a wonder, object of
wonder; omen, something indicating a coming event, portent
TEpnoc;, ou m Tertius (Ro 16.22]
TEptuUoc;, ou m Tertullus
tEooEpaxovta (rfooape:c;) forty
tEOOEpaxovrl«ETilc;. E<; ( rfooape:c; +
£roe;) forty years ('Qc; OE ErrAflpouro aUTcfl TEOOEpaKOVTae:r~c;
xp6voc; when he was about forty
years old Ac 7.23; we; re:ooe:paKovme:rfi XPOVOV for about forty
years Ac 13.18)

tfooapE<; neut. tfooapa gen. troocfpwv (re:ooe:pciKOVTa, TEOOape:olKmf OEKaTOc;, re:mpmioc;, rfraproc;,
THpaJapxiw, TETpaJcipxric;. THpcilywvoc;, re:rpciowv, THpaJK1oixfAto1, TETpaK60101, THpci:f µrivoc;, re:rparrAouc;, re:rpciJrrouv, rpc\:frre:~a.
rpafrre:~irric;) four
tEooapEof Katf OEl<atoc;, ri. ov (rfooape:c; + Kai + Oe:Kar6w) fourteenth
rfrayµat (3 sg. tfraxtat) pf. pass. of
taoow
tEtapayµat (3 sg. tEtapaxtat) pf.
pass. of rapaoow
tEtaptaioc;, a, ov ( rfooape:c;) happening on the fourth day; rHapmioc;
... fonv he has been dead four
days (Jn 11.39]
tfraptoc;, ri. ov (rfooape:c;) fourth
(cirro rrniprric; ~µ€pac; three days
ago or perhaps four days ago
Ac 10.30); to rfraprnv a fourth
part, a quarter (of the earth)
tEtpaf apxtw (rfooape:c; + iipxw) be
tetrarch, be ruler (cf. tapalcipXTt<;)
tEtpafapxric;. ou m ( rfooapEc; + iipxw)
tetrarch (title of a petty ruler
with less authority than a king)
tEtpafywvoc;, ov (rfooape:c; + ywvia)
shaped like a square; possibly
shaped like a cube (Re 21.16]
tEtpaOtov, ou n (rfooape:c;) squad,
detachment (of four soldiers)
[Ac 12.4]
tEtpalxtaxiAtot, at, a ( rfooapEc; + xfAtot) four thousand
tEtpax6mot, at, a (rfooape:c;) four
hundred
tEtpalµrivoc;, ou f (rfooape:c; + µ~v)
period of four months (Jn 4.35]
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rErpanA.oiic;, fj, oiiv. from -6oc;, -61'].
-6ov (rfooapEc;) four times as
much (Lk 19.8]
rErpalnouv, nofuc; n (rfooap£c; +
nouc;) four-footed animal, animal
rfruxa pf. of royxcivw
rE<pp6w (rucpoµat) reduce to ashes
[2Pe2.6]
rEX9Eic; aor. pass. ptc. of riKrw
t"fxvT], T]c; f craft, trade; artistic ability
rqvit"T]c;, ou m craftsperson, worker;
designer, architect
nlKOµatdissolve, be melted [2 Pe 3.12]
t"TJAlauywc; adv. (r~A£ = far away +
auy~) clearly, plainly [Mk 8.25]
t"T]AtKoiiroc;, aUt"T], oiiro demon. pro.
so great, so large; n1A1KoOroc;
0£10µ6c; . . . µ(yac; such a great
earthquake (Re 16.18): EK rr]AlKourou 9avarou from the threat
of death, from certain death
(2 Car 1.10)
t"TJPEW (oialrrip£w, napalrrip£w, napalr~pria1c;, ouvlrrip£w) keep, observe, obey, pay attention to; keep
under guard, keep in custody (oi
rripo0vt£c; the guards Mt 28.4 ):
keep back, hold, reserve; maintain, keep firm; TT"JPEiV t~V EaUTOU
nap9(vov (if of an engaged couple) not to marry the girl to whom
he is engaged or (if of one's
daughter) to keep his daughter
from marrying (1 Cor 7.37)
n\pT]atc;, Ewe; f custody; prison; keeping, obeying
Tt~Epuic;, a8oc; f Tiberias: ( 1) city
(2C-3); (2) Sea ofTiberias (cf.
Chinnereth or Galilee. Sea of)
Tt~Eptoc;, ou m Tiberius [Lk 3.1]

ri9T]µt (iil9rnµoc;, al9n(w, al8£rria1c;.
al9Qoc;, alµnal9noc;, aval9£µa.
aval9£µar(~w. aval9riµa, avalri3£µat, av1Eul9£to<;. avnjOialri8riµ1,
cXVtil8rn1c;, anol9~KT"J, anolti9T"Jµl.
alouvl9noc;, b1al8~Kr], btalti9£µat, EKl9£roc;, EKlri9£µat, £nil9£ou;, £mlti811µ1, Eul9£toc;, 9£µEAIOV.
9£µ£>.wc;, 9£µ£A16w, 9~t<rJ, Karal9£µa, Kaml9Eµari~w. t<amlrl311µ1. µnal8rn1c;, µ£mlri911µ1, voµol9Eoia, voµol9nfoµm, voµol9frric;. voul9£oia, voul9n(w, opol9£oia, napal9~KrJ, napalri911µ1,
n£pil8rn1c;, n£p1lri911µ1, np6l8rn1c;,
npol9rnµ(a,
npooiavalri9£µm.
npoolri911µ1. npolri8£µa1. ouylKaral8rn1c;, ouyl1<amlti9£µa1, ouvl£mlri9£µat, ouvlr19£µat, uiol9£oia, unolti911µ1) 3 pl. n9foatv, ptc.
n9dc;; impf. 3 sg. rn9£t. 3 pl. £ri9ouv and £ri9Eaav; fut. 9Tlaw; aor.
E9T]Ka, subj. aw, impv. 2 pl. 9frE,
inf. 9Eivru, ptc. 9dc;; pf. rE9EtKa,
ptc. rE9£tKwc;; aor. midd. 2 sg.
E9ou. 3 pl. E'9EVro, impv. 2 pl. 9(a9E; pf. pass. 3 sg. r£9Enat: aor.
pass. £r(9Tjv, subj. rE0ci>, inf.
rE0fjvai. put, place, lay, set ( ti811µ1 rex y6vam kneel; ri9riµ1 EV
Kap8ii;t make up one's mind
Lk 21.14); lay down, give up
(one's life); set aside, store up
(E't<aoroc; uµwv nap' E:aurQ n9frw
9rioaup{~wv each of you is to
put something aside 1Cor16.2):
make (someone/something of a
person), appoint, destine ( ri911µ1
ro µ(poc; nv6c; assign one a place
Mt 24.51; Lk 12.46); present, describe (by a parable): lay aside,

riK"rw - roiyapoiiv
remove (of clothes); serve (of
wine); midd. put, place, lay,
set (8fo8E uµEi<; Ei<; ra WTa uµwv
rnuc; i\6youc; rnurnuc; keep these
words in mind Lk 9.44; ESEvto
mxvrEc; oi aKOUcravrEc; EV rfi 1<ap8ic;.: aurwv everyone who heard
these things kept them in mind
Lk 1.66; think of, decide Ac 5.4;
oi rrAEloVE<; €8EVto ~ouA~v the
majority were in favor of Ac
27.12); make (someone/something of a person), appoint,
destine; arrange (parts of the
body); ESETO 0 nauAoc; Paul resolved, made up his mind (Ac
19.21)
nKtW (apxtltEKTWV, ajrEKVO<;, oµojTEXVO<;, rrpwrnlr61<1a, rrpwr6lrn1<oc;, TEKvfov, rrnvojyov£w, tEKvolyovia, rEKvov, TE1<vojrpo<p£w, rE1<rwv, r6Koc;, <p1i\6jrEKvoc;) fut. te~oµai; aor. EtEKov, inf. tEKEiv; aor.
pass. f.t£x0riv. ptc. tf)(0Eic;. bear,
give birth to (pass. be born);
yield, produce (of crops)
rl>.Aw pluck, pick
Ttµaioc;, ou m Timaeus [Mk 10.46]
nµaw (alnµii~w. alnµia, iilnµoc;,
~apulnµoc;, E'vlnµoc;, f.mlnµiiw,
f.mjnµia, io6lnµoc;, rroMlnµoc;,
nµ~, riµt0c;, nµ16rl']c;, <ptAojnµfoµai) honor, regard, reverence;
set a price on (Mt 27.9a; midd.
Mt 27.9b); acknowledge the status of or give financial aid to
(!Tm5.3)
nµ~, fjc; f ( nµiiw) honor, respect,
recognition; price, value (nµ~
ai'µarnc; blood money Mt 27.6);
sum (of money); proceeds (of
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a sale); place of honor, honor
(He 5.4); perhaps pay, compensation (1 Tm5.17)
tiµioc;, a, ov ( nµiiw) precious, valuable, of great worth; held in honor, highly respected; nµiwratoc;
priceless, rare (Re 21.11)
nµt6tT)c;, T)to<; f (nµiiw) wealth, abundance (Re 18.19]
Ttµ60Eoc;, ou m Timothy
T{µwv, wvoc; m Timon (Ac 6.5]
nµwpew (nµwpia) punish, have
(someone) punished
nµwpfa, ac; f ( nµwp£w) punishment,
penalty (He 10.29)
tivw (arroltivw) fut. tiow. undergo,
suffer [2 Th 1.9]
tic;, ti gen. tivoc; dat. tivi acc. tiva,
ti interrog. pro. and adj. who?
which? what? what sort of! ri,8ta
ti, Eic; ri, ri on why? for what reason or purpose? ti yap, ti oi'.iv why
then? (ri yap how? 1Cor7.16); ti
~µiv (f.µoi) Kai oo( what have you
to do with us (me)? 1<ara ri how?
(Lk 1.18); ti 8£Aw Ei how I wish
that (Lk 12.49)
nc;, n gen. nvoc; dat. nvi acc. nva,
n enclitic pro. and adj. anyone,
anything; someone, something;
any, some, a certain, several; f.iiv
nc; (n), El nc; (n) whoever (whatever); Elva( nc; (n) be someone
(something) of importance
Tinoc;, ou m Titius [Ac 18. 7]
titloc;, ou m notice, inscription (indicating the cause for crucifixion)
Tfroc;, ou m Titus: (1) companion
of Paul; (2) surnamed Justus
(Ac 18.7)
toilyaploiiv inferential particle (toi +
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toivuv - tpaxriAfl;oµm

yap + ouv) therefore, then, for that
very reason then
roilwv inferential particle (roi +
vuv) therefore, then, for that very
reason then
totl6o0£, ab£, 6v0£ gen. oiib£, aob£,
oiib£ (6) of such quality, of such
kind [2 Pe 1.17]
to1loiiroc;, autlJ, oiitov correlative
pro. and adj. (6 + our0<;) such, of
such kind; similar, like ( 6 m:pi ra
ro1aura £pyarric; person of a similar trade Ac 19.25)
toixoc;, ou m (µrn6lro1xov, rEi:xoc;)
wall[Ac23.3]
t6Koc;, ou m (riKrw) interest (on
money)
to;\µaw (arrolrnA.µaw. rnA.µrip6rEpov,
roAµl']t~<;) dare, be brave or bold
enough; take upon oneself (to do
something)
to;\µrip6t£pov and to;\µT)pot£pwc;
adv. (roA.µaw) somewhat freely,
rather boldly [Ro 15.15]
to;\µT)n]c;. oii m (roA.µaw) daring or
reckless person [2 Pe 2.10]
toµ6c;, ~. 6v (dµvw = cut, alrc£pfltµl']to<;, arrolroµia, arrolr6µw<;,
alrnµo<;, 81xolroµEw, Karaltoµ~.
AalroµEw, 6p0olroµ(w. rcEp1ldµvw, rrEptlrnµ~. ouvln'µvw, cruvlr6µw<;) sharp, cutting; roµwrEpo<;
sharper [He 4.12)
t6~ov, ou n bow (of an archer)
tona~iov, ou n topaz (a semiprecious stone, usually yellow in
color) [Re 21.20]
t6noc;, ou m (alrorcoc;, Evlr6mo<;)
place, location, region, vicinity,
spot (Kata r6rcouc; in various
places; Km:a rov r6rcov to that

place Lk 10.32): station, position,
office; chance, opportunity; (Jerusalem) temple; passage (of
Scripture): seaport (Ac 27 .2)
toooiitoc;, aUTIJ, oiitov ( ouroc;) correlative adj. so much, so great,
so large, etc., pl. so many, many
(rooaura €rr1 all these years
Lk 15.29; TOOOUTYJ xp6vyi all
this time, for a long time Jn
14.9: µna tocrourov xp6vov
much later He 4.7: rocrournu for
such and such a price, the full
amount Ac 5.8); enough (of
bread); Ka0' ooov ... Kara rnoourov or ocra . . . rncrournv to
the degree that ... to that same
degree; rooouryi ... ifoyi (by) as
much ... as (He 1.4)
tot£ adv. ( o<; + d) then, at that time
( arc6 TOTE from that time on, after
that; 6 r6r£ Kooµoc; the then-existing world 2 Pe 3.6); thereupon,
next, after that
towavtiov (TO + EV + avri) on the
contrary, rather
toliivoµa ( ro + 6voµa~w) named, by
name [Mt 27.57]
toiito see o&toc;
tpayoc;, ou m ( rpwyw) he-goat
tpalnEl;a, T)c; f ( rfooap£<; + rrE~£uw)
table;food, meal; bank (Lk 19.23)
tpalnE~itTJc;, OU m (tfocrapE<; + ITE~EUW) banker [Mt 25.27)
tpaiiµa. toe; n (rpauµati~w) wound
[Lk 10.34]
tpauµari~w (i:'Klrpwµa, rpauµa) injure, wound
tpaxrt1'i~oµa1 (oKAfJpolrpaxriA.oc;, rpaxri>.oc;) be laid bare, be exposed
[He4.13]

tpcixTlAC>i; - rpomxpopiw
tpcixTlAoi;, ou m ( rpaxriAi~oµcn) neck
tpaxi}i;, Eia, u rough; Kata rpax£ic;
r6rwuc; on a rocky coast (Ac
27.29)

Tpaxwvtni;, iSoi; f Trachonitis ( ~
TpaxwvirnSoc; xwpa the Trachonitis region) (2 E-2) [Lk 3.1]
tpEii;, tp{a gen. tpiwv dat. tptoiv
( rp1aKovra, rp1aK60101. tpil~oAoc;,
tpilnia, tpilµrivov, tpic;, tpilot£yov, tp10lxiA101, tpitov, tpitoc;)
three (Oia tp1wv ~µEpwv in three
days)
tpEµw (i:'vltpoµoc;, tp6µoc;) tremble;
be afraid, fear
tpicpw (avaltpECf>W. 81alrp0Cf>tj, £Kltpi<pw, £vltpic+>oµat, Sp(µµa,
Spoµ~oc;, ouvlrpo<poc;, tEKVOltpo<pEW, tpoCf>tj, rpoc+>6c;, tpOCf>OICf>op(w)
aor. EElp£1jia; pf. pass. tESpaµµai.
feed, provide with food; nourish,
sustain, support; nurse (at the
breast); bring up (of children)
tpf):w (8p6µoc;, £ioltp£xw. £mlovvltp£xw. £uSul8poµ£w, Katalrp£xw.
rrEp1lrp£xw. rrp6l8poµoc;, rrpooltp£xw. ouvlopoµtj, ouvlrp£xw,
tpoxui. tpox6c;, urt0ltp£xw) aor.
£Spaµov, ptc. Spaµwv. run; exert
oneself, make an effort; speed
on, make progress ( rp£xw KaAwc;
make good progress, do well
Ga 5.7); rush (into battle)
tpi'jµa. toi; n eye, hole (of a needle)
(Lk 18.25]

tplaKOVta ( tpEic;) thirty
tptaKOOiot, ai, a (tpEic;) three hundred
tpil~oAoc;, OU m (tpEi"c; + ~cXAAW) briar, thistle
tp{~oc;, ou f (tp(~w =rub; wear, use,
Oialrrapaltpt~tj. 81altpf~w. ovvl-
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tp(~w, ouvltptµµa, xpovolrpt~EW)
path, pathway
tptlrna. ac; f ( rpEic; + i:'toc;) period of
three years (Ac20.31]
tp{~w grind (of teeth) (Mk 9.18]
tpilµrivov. ou n ( tpEic; + µtjv) (a period of) three months [He 11.23]
tpii; adv. (tpEic;) three times (£rri
tpic; three times or a third time
Ac I0.16: 11.10)
tpilcrrryov, ou n ( tpEic; + or(yw) third
floor (of a building) [Ac 20.9]
tpialx!Atot, at. a ( tpEic; + xC\101) three
thousand [Ac2.41]
tpfrov (or to rpfrov) adv. (tpEic;) the
third time;for the third time; in the
third place, third (1Cor12.28)
tpfroi;, fl, ov ( tpEi"c;) adj. third (EK tpfrou for the third time Mt 26.44 );
to tpirov one-third, a third
rp{xtvoc;, TJ, ov (Sp(~) made of
hair; oaKKoc; tpfxivoc; sackcloth
[Re 6.12]
tpix6c; gen. of Sp{~
tp6µoi;, ou m ( tp£µw) trembling
tpoml. i'jc; f (tpfow =turn, avalrpfow,
arroltpfooµcn, EKltpfooµcn, £vltpErrw. £vltporrtj, £mlrp£rrw, £mlrporrtj,
£rrilrporroc;, EultparrEAia, µHaltpfow,
rroAulrp6rrwc;, rrpoltpfooµa1, tp6rroc;. tporrolcpop£w) turning, change,
variation [Jas 1.17]
tp6n:oc;, ou m ( tporrtj) way, manner
( ov tp6rrov in the same way as,
as, like; KaS' ov tp6rrov as, just as;
Kata mivra tp6rrov in every way;
Kata µri8£va tp6rrov in no way);
life, way of life (He 13.5)
tpon:olc+>opiw ( tporrtj + <pEpw) put
up with (someone's conduct)
[Ac 13.18]
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rpocp~,

rpocp~

ijc; f ( rptcpw) food, nourishment; keep, living, rations
Tp6cpiµoc;. ou m Trophimus (a Christian of Ephesus and a companion of Paul)
'tpocp6c;, ou f ( rp(cpw) nurse: perhaps
nursing mother (1Th2.7]
•pocpolcpopEw (rpEcpw + cp(pw) care
for
•po:xui, ac; f (rp£xw) path, way
(He 12.13]
rpox6c;, ou m (rptxw) wheel, cycle;
rpoxoc; rijc; y£vfo£wc; course of
existence [Jas 3.6]
rpu~A.iov, ou n dish, bowl (of food)
rpuyc:iw gathe1; pick, harvest
rpuywv, 6voc; f dove, small pigeon
[Lk2.24j
rpuµaA.ui, ac; f (rpurrriµa) eye, hole
(of a needle) (Mk 10.24]
•p6mtµa, aroc; n (rpuµaA.ui) eye, hole
(of a needle)
Tp6cpmva. TJ<; f Tryphaena [Ro 16.12]
•pucpciw (evlrpucpaw, auvl0pumw.
rpucp~) live in luxury or self-indulgence [Jas 5.5]
'tpucp~. ijc; f ( rpucpaw) luxury; self-indulgence
TpucpW<:Ja, TJ<; f Tryphosa [Ro 16.12]
Tpcpcic;, a&>c; f Troas (4 D-2)
Tpwy6lliov, ou n Trogyllium (4 E-3)
•pwyw ( rpayoc;) eat, chew
royxc:ivw (fvlrw~tc;, evlruyxavw,
emlruyxavw, rrapalruyxavw, auvlruyxavw, urr£plEvlruyxavw) aor.
opt. 3 sg. riJxoi, inf. TIJ)(£iv, ptc.
neut. rox6v; pf. 'tfroxa. obtain,
receive, attain, experience; rux6v
or d rux6v if it should turn out
that way, perhaps, if possible, for

- rox6v
example; oux 6 ruxwv unusual,
extraordinary (Ac 19.11; 28.2)
roµmxvfl;w (rurrrw) torture [He 11.35]
nnnKwc; adv. (rurrrw) by way of example, asa warning (1Cor10.11]
rorcoc;, OU m ( TUITTW) pattern, example, model, standard (ypal.j!ac; emaro>..~v fxouaav TOV runov rourov
he wrote a letter that went like
this Ac 23.25); type, figure (of
someone to come in the future
Ro 5.14); scar, mark (Jn 20.25);
image, statue (Ac 7.43); warning
(1Cor10.6)
Wrc-rw (avrilrunoc;, evlrun6w, ruµnavi~w. TUIT!KW<;, TUTCO<;, unolrunwatc;) beat, hit, strike; wound, injure (of conscience)
Tupavvoc;, ou m Tyrannus [Ac 19.9]
rop~ci~oµai be troubled; trouble
onese(f
Tupioc;, ou m Tyrian [Ac 12.20]
Tupoc;, ou f Tyre ( 1C-2,2 C-2, 3 C-3,
4G-4)
rocpMc;. ~. 6v (rucpA6w) blind, incapable of understanding
rocpMw (rucpA6c;) blind
rocpoµai (ucpp6w, rucp6oµm) smolder, smoke [Mt 12.20]
'tucp6oµai ( rucpoµat) be swollen with
pride
rocpwviK6c;, ~. 6v (from Tucpwv =
Typhon, the name of a giant)
whirlwind-like; crv£µoc; rucpwvtKoc; a very strong wind [Ac 27.14]
roxEiv aor. inf. of royxc:ivw
TuxiK6c;, ou m Tychicus (a traveling
companion of Paul)
riJxoi aor. opt. 3 sg. of royxc:ivw
rox6v aor. ptc. neut. of royxc:ivw

i>aKtv0lVoc; - &rcapxw
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y
i>aKiv0lvoc;, l'J, ov (uaKtv0o~) hyacinth-colored (either dark blue
or dark red) [Re 9.17]
OOKlV0oc;, OU m ( uaKiv01vo~) jacinth,
hyacinth (a precious stone, perhaps blue in color) [Re 21.20]
uaAlVoc;, I'), ov ( iiaA.o~) of glass, clear
as glass
iJctAoc;, OU f ( uaAtv0<;) glass, crystal
U~pil;W (f:viu~pl~W, U~pt~, U~ptoTtj~)

treat disgracefully, insult, mistreat
insult, mistreatment; damage (of ships)
u~plan]c;, ou m ( u~pi~w) insole/I/
person, person of insulting behavior
Vyi.aivw ( uy1tj~) be sound, correct
or well-grounded (of Christian
teachings and teachers); be in
good health
uyulc;, £c; acc. \Jylij ( uymfvw) whole,
sound, healthy; well, cured; sound
(of teaching)
liyp6c;, a, 6v (Mwp) green (of wood)
[Lk 23.31]
ulipia, ac; f (uliwp) water jar
ulipoino-r£w (iiliwp + rrfvw) drink
(only) water (1 Tm 5.23]
ulipwmK6c;, ~. 6v ( ul\wp) suffering
from dropsy or edema, having
swollen arms and legs [Lk 14.2]
i55wp. uliaroc; n ( avlul\po~, uyp6~.
U0pla, UOpolrtOTEW, ul\pwrrtKO~,
uET6~) water
uu6c;.ou m (uowp) rain
uiol0ro{a, ac; f (ul6~ + d0riµ1) adoption, sons/zip
iJ~plc;, EW«; f ( U~pl~W)

u1oc;, ou m (ulol0wia) son; Son
(of Jesus); descendant, off~pring,
heir; (with gen.) often one who
shares a special relationship
with or a likeness to someone or
something; disciple, follower
UATJ, TJc; f (01iOAf~w) forest; amou/l/
of wood [las 3.5]
uµEiv alt. form of uµ'iv; cf. oU
'Yµ£va1oc;. ou m Hymenaeus
Uµhepoc;, a, ov (cru) possessive adj.
of 2 pJ. your (v~ T~V uµrn:pav
Kauxricr1v by my pride in you
1 Cor 15.31; T<f> uµETEp<p EAEEL by
the mercy shown to you Ro 11.31)
uµv£w (iiµvo~) intrans.sing a hymn;
trans. sing praises to
uµvoc;, OU m (uµv£w) hymn
linlayw (ayw) go, go one's way; go
away, depart (vnayE 6rrfow µou get
away from me Mt 16.23; Mk 8.33);
go home; go back, return
&rclaKo~. ijc; f ( iiKouw) obedience
&rclaKouw (iiKouw) obey, be subject
to; respond to, accept, adhere to;
answer, open (of a door)
i5nlavlipoc;, ov married (of a woman)
[Ro7.2]
UnjavTaW ( CcVT<lW = meet, UITO +
avTi) meet; fight, oppose (in
battle)
&rciavTIJ~, EW«; f (see uniavnlw)
meeting (Ei~ urravTriotv to meet)
iJJtlap~lc;, EW«; f (apxw) possession,
property
&rciaPXw (apxw) be (= Eiµi); be at
one's disposal (Ta unapxovTa
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possessions, property; means, resources)
lin£~aA.ov aor. of iiTto~ciAAw
lin£1i£t(a aor. of U7toliEiKVuµ1
lin£0rixa aor. of U7toti0riµ1
iiTtlEixw (dKw) accept (someone's)
authority, submit to, be subject to
[He 13.17]
lin£Aajkiv aor. of iiTtoA.aµ!Xfvw
U7tEAricp0riv aor. pass. of U7toA£fatw
lin£µ£1va aor. of iiTtoµivw
U7tqiv~o0riv aor. pass. of U7toµ1µvnaKw
iiTtlEVavtioc;, a, OV ( UITO + avri)
against, opposed to; 6 urrEvavdoc;
foe, enemy (He 10.27)
iiTtEVEyKETv aor. inf. of U7tocp£pw
UntrtArooa aor. of iiTtoww
lin£p prep. with: ( 1) gen.for, in behalf of, for the sake of (dvai
um~p nvoc; be on someone's side,
be in favor of someone; of, about,
concerning; urr(p (rwv) aµapnwv
to remove or atone for (the)
sins; (2) acc. over and above,
beyond; more than, than; (3)
adv. urr(p tyw I am even more
(2 Cor 11.23)
Um:plaipoµai (alpw) be puffed up
with pride; UITEpa(pOJ.lal ErrJ rise
in pride against (2 Th 2.4)
iiTtEplaxµoc;, ov (aKpov) past the best
age for marriage, past one's prime
(of women); having strong passions (of men) [1Cor7.36]
Um:plavw (urrtp + ava) prep. with
gen.far above; above, over
Um:plamri~w (aanfc; = round shield)
protect [Jas 1.27]
Um:plau(avw (au~avw) grow abundantly [2 Th 1.3)

Um:pl~a{vw (~afvw =

go, walk) do
wrong to, sin against [ l Th 4.6]
Vrr.Epl~wc; adv. (~aMw) much
more or more severely [2 Cor 11.23)
iiTtepl~ciAAw (~aAAw) surpass (ptc.
immeasurable, tremendous; urrEp~aAAoucra tDc; yvwcrEwc; ayarrri
love that surpasses knowledge
Eph 3.19)
Um:pl~oM. fjc; f (~aMw) surpassing
or outstanding quality; Ka0' UrtEp~OA~V beyond measure, utterly, to
the extreme; Ka9' urrEp~oA~v 61i6v
uµiv lidKVUJ.ll I am showing you a
much better way (1Cor12.31);
Ka9' UrtEp~oA~V Eic; UrtEp~OA~v beyond all comparison (2 Cor 4.17);
Ka9' UrtEp~oA~v um~p 0Uvaµ1v far
beyond one's ability to endure
(2Cor1.8)
Um:plru1va ( urrtp + EKEi) prep. with
gen. beyond; ta UrtEpEKE!Va UJ.lWV
lands beyond you [2Cor10.16]
Um:pleKlnep1ooou ( urrtp + EK + rrEp1crcr6c;) (1) adv. with all earnestness, more than ever; very highly
indeed; (2) prep. with gen. far
beyond, so much more than
(Eph 3.20)
iiTteplEKlnivw ( rEivw =stretch, reach)
go beyond; urrEpEK!ElVW Eµaur6v
go beyond one's limits or authority [2 Cor 10.14)
Um:pleKlxUvvoµa1 (xtw =pour) run
over, overflow [Lk 6.38)
iiTteplevlroyxavw (royxavw) intercede,
plead (for someone) [Ro 8.26)
urrepl£xw (E'xw) be of more value
than, be better than, surpass (liia
r6 urreptxov tDc; yvwcrEwc; Xp1otoO
because of the surpassing worth
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of knowing Christ Php 3.8); govern, rule, have power over (£~ou
crfat~ UT!Epqofoat~

uTtorncrcrfo8w

obey those in authority Ro 13.1)
linEprtlq>aVia, ac; f ( um~p + cpafvw)
arrogance, pride [Mk 7 .22]
Vn£p~lcpavoc;, ov (um~p + cpafvw)
arrogant, proud
"1repi5wv aor. ptc. of linEpopaw
linEplAiav (.A.fav) adv. used as adj.
outstanding, special, extra-special
Un:Eplvuci:w (vtKaw) be completely
victorious
\rniployicoc;, OV ( OyKo~) boastful, arrogant, haughty
linEplopaw (opaw) aor. ptc. "1rep15Wv. overlook, disregard, pass
over [Ac 17.30]
"1reploXJ1, ~c; f (£xw) position of authority; Ka8' uTtEpox~v A6you with
high-sounding words ( 1 Cor 2.1)
linEplrrEplOOEUw (TlEptcrcrEUW) be present in far greater measure, increase much more; pass. overflow
(2 Cor 7.4)
"1repl1tEplOOGlc; adv. (TlEplOOEUW)
completely [Mk 7.37]
Vn£plnk:ova~w (TtArnva~w = be more
than enough) overflow, be present
beyond measure [1Tm1.14]
"1repluljl6w (uljlow) raise to the highest position [Php 2.9)
Un:EplcppovEw (cppov£w) think too
highly of oneself[Ro 12.3]
lin£p(j>ov, OU n ( um~p) upstairs room
UrrrotEWiµriv aor. midd. of Un:o-

OT:illw
linE•tiyriv aor. pass. of iiTto•aaaw
irnil"a~a

aor. of iiTto•aoaw

&n:l€xw (um~p + £xw) undergo, suffer
(punishment) [Jd 7)

Un:l~Kooc;, ov (uTto + aKouw) obedient
~vEyi<a aor. of Un:ocpEpw
&n:lrtpE1"EW ( uTto + £pfr11~ = a rower,

sailor) serve, render service, be
helpful; provide for, look after
(of one's needs)
urrlriptnic;. OU m (see UTlll"JPHEW) assistant, helper, servant; minister

iSrrvoc;, OU m (aypluTtVEW, aypluTtvfa,
aq:>!UTtVOW, £vluTtvta~oµat, £vluTlVlOV, £~1uTtvi~w, £~1uTtVo~) sleep
&11:6 prep. with: (1) gen. by, by means
o.f." at the hands of; (2) acc. under,
below; under the authority of; Ullo
rov op8pov at daybreak (Ac 5.21)
&n:oljM.A.Aw (~a.A.Aw) aor. lrni~aAov.
(secretly) put (someone) up to
(something); perhaps pay (secretly) or bribe [Ac 6.11)
&n:olypaµµ6c;, ou m (ypci:cpw) example [1Pe2.21)
Un:615Eiyµa, we; n (1iEiKvuµ1) example, pattern; copy, imitation
(He 8.5; 9.23)
Un:ol5£iKVuµi (1iEiKvu1J1) fut. Un:oOri~w; aor. lrniOEt~a. show, make
known; prove; warn
Un:ol5foµai (1i£w) aor. impv. Un:65rioai. put on ( uTtolifoµai rou~ Ttolia~
plll on one's shoes Eph 6.15)
&n:ol5€xoµat (1i£xoµai) receive or
welcome as a guest
Un:615riµa, •oc; n ( 1i£w) sandal, shoe
U7t6151Koc;, ov (1'iiKat6w) answerable
to, exposed to the judgment of
(Ro3.19]
Un:o5paµwv aor. ptc. of &n:o•ptxw
Un:ol~Uyiov, ou n (~uy6~) donkey
&n:ol~wvvuµi (~wvvuµ1) brace or
strengthen (a ship with cables
during a storm) [Ac27.17]

191

&n:ol«itw - &n:otaoow

&n:olxarw prep. with gen. (urr6 +
Kara) under, below, beneath
VnOIKatW0EV adv. (VITO+ Kara) from
below
U1tOIKptVOµat
( KptVW)
pretend
[Lk 20.20]

&n:6lxp1ou;, Ewe; f (Kpivw) hypocrisy,
insincerity, pretense
U1tolxp1TI)c;, OU m (Kp(vw) hypocrite,
pretender
&n:olA.aµjMvw (A.aµ~avw) aor. int.£Alxj3ov, ptc. &n:oAIIj3Wv. suppose,
imagine, think; answer (Lk 10.30):
take away, remove (Ac 1.9); support, help (3Jn8)
&n:6li\Elµµa, toe; n (A.drrw) remnant
[Ro9.27]

U7tolAf:inoµa1 (Adrrw) aor. pass. &n:EAf:{q>0riv. be left, be left remaining
(Ro 11.3]

&n:olA.ilvtov, ou n (l\riv6c;) trough placed
under a wine press [Mk 12.1 J
&n:olA.iµmxvw (Adrrw) leave (behind)
(1Pe2.21]

unolµivw (µ£vw) aor. intiµElva, pie.
&n:oµEivac;: pf. ptc. &n:oµEµEVl'IKWc;.
endure, hold out, stand firm; bear,
put up with, undergo; remain, stay
behind (Lk 2.43;Ac 17.14)
&n:oli.nµvnoxw (µ1µvncrKoµai) fut.
&n:oµvJ1ow: aor. inf. &n:oµvijolll;
aor. pass. &n:EµvJ1o0riv. remind,
call to mind (pass. remember):
recall to the attention (3 Jn 10)
&n:6lµvrioic;, Ewe; f (µ1µv!l0Koµai)
remembering, remembrance (Ev
UITOµVJlO"El hy way of reminder
2 Pe 1.13; 3.1; urr6µvrio1v l\aµ~a
vw remember 2 Tm 1.5)
U7tolµovJ1, fie; f (µ£vw) patient endurance, steadfastness, perseverance

&n:olvoew (vo(w) suppose, think,
suspect
&n:6lvota, ac; f (vo£w) suspicion
[1Tm6.4]
&n:olillw (rrl\Ew) aor. &n:E1tA.rooa.
sail under the shelter of (for protection from the wind)
&n:olnvew (rrvew) aor. pte. &n:onvrooac;. blow gently [Ac27.13]
&n:oln601ov, ou n (rrouc;) footstool
(Ka9ou EKEl urro TO urrorr6016v µou
sit there on the floor Jas 2.3)
&n:6ICTtaotc;, Ewe; f (forri µ1) confidence,
assurance, conviction (apx~ rijc;
urrocrtacrEwc; original conviction
or confidence He 3.14); perhaps
realization, confidence (He 11.1);
nature, essence, being (He 1.3)
&n:olCTtillw (crre?V..oµai) aor. midd.
&n:EC!t'EWIµriv. subj. 3 sg. &n:OCTtriAryrlll. draw back, avoid; midd.
turn back, shrink back (He 10.38);
keep back, hold back, keep silent
about (Ac 20.20, 27)
&n:olCTtOAJl, ijc; f (crr(JV..oµai) shrinking back, turning back (He 10.39]
&n:olCTtpEq>W (crrp£cpw) return, turn
back; go home; urrocrrp(cpw EK
turn from, abandon (2 Pe 2.21)
&n:olCTtpwwuw (crrpwvvuw) spread
out underneath (Lk 19.36]
&n:oltayil, ijc; f (racrcrw) obedience,
submission, subordination; EV
urrorayfi under control (1 Tim
4.4)

&n:oltaoow (racrcrw) aor. &n:Eta~a; pf.
pass. &n:ottrayµcn; aor. pass. &n:Et6:yriv; fut. pass. &n:otayilcroµai.
put in subjection, subject, subordinate; pass. be subject, submit
to, obey, be under the authority
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of; take a subordinate place
(1Cor14.34)
&rco[n0TJµt ("ri8riµ1) aor. &rci0TJKa.
risk (Ro 16.4); midd. place before, point out, teach
&rcolrpqw (rp£xw) aor. ptc. &rcoopaµwv. sail under the shelter of
(for protection from the wind)
[Ac27.16]
&rcolr&rcwmc;, £we; f ( rumw) example,
pattern, model, standard
&rcolcp£pw (cp£pw) aor. \rmlv£yKa, inf.
&rcEvEYK£iv. endure, bear up under
&rco[xwpf:w (xwp£w) withdraw, go
away
&rclwma~w (urr6 + opaw) wear out,
tire out; treat with severity or
keep under control (1Cor9.27)
oc;. ooc; f sow (2 Pe 2.22)
\Joo6c;, oil m javelin
UOOWJtoc;, OU m and f and UoOWJtOV,
ou n hyssop (a small bush with
aromatic leaves used for ritual
purification)
UorEpEW (acp[uon:p£w, uot£priµa,
uo-.£pricrn;, uorEpov, UOTEpoc;) lack,
have need of, fall short of; be inferior to or less than (pass. ptc.
inferior, lacking apparent importance 1Cor12.24); give out
(Jn 2.3); midd. be in want or
need, lack, fall short of; be worse
off (1Cor8.8)
UorEpTJµa, roe; n (uotEp£w) what is
lacking, need, want; absence (of a
person); poverty (Lk 21.4)

UOTEpTJ<nc;, Ewe; f ( uotEpEw) need,
wam (Ka8' uor£prio1v because of
need or want); poverty
uor£pov adv. (uotEp£w) afterwards,
then, later; finally, at last ( UotEpov rravrwv last of all, finally
Mt22.27)
uor£poc;, a, ov ( uorEpEw) last, later,
future (1Tm4.1); latter, second
(Mt21.31)
l)cpa(vw ( ucpavr6c;) weave
ucpavt6c;, ~- 6v (uqmlvw) woven; EK
TWV avw8Ev ucpavroc; 81' OAOU
woven in one piece throughout
[Jn 19.23]
u\jlTJA6c;, ~, 6v (u¢6w) high (Ev u¢ri.\oic; in heaven He 1.3); proud,
exalted µ~ u¢riM cpp6vE1 don't
be proud (Ro 11.20; 12.16); ro
u¢riMv object of pride or value
(Lk 16.15); uplifted (arm); u"1TJA6t£poc; higher, above (He 7.26)
U\jlTJM[cppovE:w ( u¢6w + <ppOVEW) be
proud or arrogant [1Tm6.17]
U\jltOToc;, TJ, OV ( ulJ!ow) highest; O
u¢1ornc; the Most High (of God);
EV u¢iorn1c; in the highest heaven,
on high
u\jloc;, ouc; n ( u¢6w) height; heaven;
high position (Jas 1.9)
u\jl6w ( unEplu¢6w, u¢riA6c;, u¢riA.ol<ppov£w, u¢1ornc;. u¢wµa) exalt
(someone); life up, raise
u\jlwµa:, toe; n (u¢6w) height;
stronghold or proud obstacle
(2Cor10.5)
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cpayEiv - cp<lpµaKoc;

cpayEiv aor. inf. of EoEliw
cpiiyoµat fut. of foEliw
cpiiyoc;, ou m (rrpoolqiay1ov) glutton
cpaWSvl'(c;, ou m cloak [2 Tm 4.13]
cpaivw (avalqiafvw, alqiavDc;, alqio:vi~w, alqiavwµ6c;, alqiavrnc;, tµlqiavDc;, tµlqio:vf~w, Emlqio:ivw, EmlqiaVEJo:, Emlqio:vDc;. Emlqio:uoKw, EmlqiwcrKw, KO:tDlqino:, rrp6lqio:cr1c;, cruKolqio:vriw, urre:prilqio:vio:, UITEPDlqio:voc;, qio:ve:p6c;, qio:ve:p6w, qio:vEpwc;, c:po:vipwou;, <po:v6c;. c:po:vra~oµo:i, c:po:vracrio:, qiavraoµo:, q:>a(JJc;,
qiwc;. <pwcrtDp, qiwolc:p6poc;, <pwmv6c;, qiwti~w, c:pwnoµ6c;) aor. subj.
3 sg. cpavn; fut. midd. 3 sg. cpavEitat; aor. pass. eqxlvT]v, subj.
cpavw; fut. pass. qiavilooµat. shine,
give light (midd. Php 2.15); midd.
and pass. appear, be seen, be or
become visible, be revealed (be revealed as Ro 7.13; aµaptwi\Oc; rrou
<pavEitat what will become of the
sinner? 1Pe4.18); appear to be
something, put on an appearance;
seem, appear (ti uµiv CjlULVEto:\
what is your decision? Mk 14.64)
c!>iliK m Peleg [Lk 3.35]
<pavep6c;. a, 6v ( <paivw) known, evident, plain, visible (Iva f'A9n de;
<pave:p6v that it might be brought
out into the open Mk 4.22; Lk
8.17; 6 Ev t~ qiavEp~ 'IouOai6c;
fonv one who is a Jew outwardly
Ro2.28)
cpavep6w (c:paivw) make known,
reveal, show; make evident or

plain; pass. be revealed or made
known; be evident or plain; appear, reveal oneself
cpavepwc; adv. ( qiaivw) openly, publicly; clearly
cpavEpwotc;, ewe; f (cpaivw) bringing
to light, disclosure (tfJ <po:ve:pwcre:1
n;c; aA.ri9dac; in the full light of
the truth 2 Cor 4.2)
cpav6c;, oii m ( cpo:ivw) lantern, lamp,
torch [Jn 18.3]
c!>avou~A. m Phanuel [Lk 2.36]
cpavta~oµat (cpaivw) appear; to c:pavra~6µEvov the sight or spectacle

[He 12.21]
cpavtaoia. ac; f (qiaivw) pomp, outward display [Ac 25.23)
cpcfvraaµa, toe; n (qiaivw) ghost, apparition
cpavw aor. pass. subj. of cpaivw
cpcipay~. ayyoc; f valley, ravine
[Lk3.5)
c!>apaw m Pharaoh (both as a title
and a proper name of the Egyptian king)
c!>apec; m Perez
c!>apioaioc;, ou m Pharisee (member
of a Jewish religious sect)
cpapµaKE{a, ac; f ( <papµaKoc;) sorcery,
witchcrafi
cpapµaK{a alt. form of cpapµaKEia
cpapµaKov, ou n (qiapµaKoc;) witchcraft, magic; magic potion
[Re 9.21]
cpcfpµaKoc;, OU ffi ( q:>o:pµo:KEfO:, <papµo:KOV) sorcerer, one who practices
magic or witchcraft

cpaoiv - cp0ov£w
cpaoiv pres. 3 pl. of cpriµ{
cpcicm;. EW<; f (cpriµi) news, report
(Ac21.31)
cpciaKw ( cpriµi) allege, claim, assert
cpcitvT), ric; f manger, feeding-trough;
stable
cpaGAoc;. T), ov evil, wrong, bad, vile
cpfyyoc;, oui; n light, radiance
cpdlfoµai (ci:lcp£JOia. <pEtOoµivwc;)
spare; refrain (from)
cpnooµtvwi; adv. ( cpEiooµai) sparingly
cptpw (ci:valcp€pw, ci:rrolcpipw, ci:nolcpopti~oµat, 01alcp€pw, Otcilcpopo<;,
otlrivEKtjc;, Owpolcpopia. Eicrl<pipw,
£mlcp€pw, d1lcpop€w, 0avarrilcp6po<;, Kapnolcpop€w, Kapnolcp6poc;,
Katalcp£pw, napalcp£pw. naplflcrlcp€pw. nEptlcp£pw, rrAr]poJcpopiw,
T!Ar]poj<popia.
nornµojcp6pr]to<;,
rrpocrjcptpw, rrpocrJ<popci. cruµlcpipw,
cruµl<popov, rEArnlcpopiw. tponol<pOpEw. tpocpojcpopiw, unojcp€pw.
<popiw, <p6poc;, cpopti~w. <popriov.
<pwcrj<p6poc;) fut. ofow; aor. fivEYKa, inf. EvE)'KEiV and hrfyi<at, ptc.
hrfyKac;; aor. pass. ~v£x0fJv, ptc.
hrey0ri<;. bring, bring along, carry;
endure, bear, put up with; yield,
produce (of fruit);drive (of wind;
midd. rush Ac 2.2); bring against
(of charges); move, guide (by the
Holy Spirit); lead (of a gate);
sustain, support (He 1.3 ); establish, validate, prove (0civarov
ci:vciyKI'] <p€prn0at roO Ota0Eµivou
the death ofthe one who made the
will must be established He 9.16);
put, reach out (Jn 20.27)
cproyw (arroicpc:uyw, Oialcpc:uyw, tKlcpc:uyw, Karni<pEuyw, <puytj) aor.
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Ecpuyov, inf. cpuyEiv. flee, run away;
escape; shun, avoid, tllrn from;
disappear, vanish (Re 16.20)
cl>fiAt~. tKO<; m Felix (procurator of
Palestine, i.e. of Judea and other
parts of the Holy Land)
cp~µT). rii; f ( <priµi) report, news
cpriµ{ (~Aacrlcpl'JµEw, ~Aacrlcpriµia,
~Acicrl<p11µoc;, btalcpl']µt~W, Oucrl(j)TlµEW, Oucri<pl']µfa, Eul<priµfa, £i5l<pr]µoc;. npol<pr]rEfa. npoj<pl']tEUW,
rrpol<ptjtl']<;, rrpolcpl'JrtK6<;, npojcpijn<;. cruµJcpr]µt, cpcicrt<;, <ptjµI'], lj!w8olnpo<ptjn1c;) 3 sg. cprioiv, 3 pl.
cpaoiv; impf. 3 sg. EcpTJ. say (impers. <pfJcr(v it is said 2 Cor 10.10);
mean, imply
cl>ficrtoi;, ou m Festus (successor to
Felix as procurator of Palestine)
cp0avw (rrpolcp0civw) come (upon);
attain, achieve; reach, come to;
precede (1Th4.15)
cp0apt6<;. ~- 6v (cp0Eipw) subject to
decay, perishable, mortal
cp0fyyoµat (arrolcp0€yyoµm, cp06yyo<;) speak
cp0dpw (ci:jcp0apcrfa. alcp0apro<;, ci:lcp0opfa, 81alcp0Eipw, Oialcp0opci,
Karnlcp0Eipw, <p0apr6c;, cp01vlorrwp1v6c;, cp0opci) fut. cp0Epcii, 3 sg.
cp0EtpEi, cp0EpEi and cp0ripEi; aor.
pass. subj. cp0apcii; fut. pass. cp0ap~ooµat. corrupt, ruin, destroy;
lead astray, seduce
cp0tvlonwptv6<;, ~. 6v (cp0Efpw + 6nwpa) of late autumn, i. e. in harvest
season (Jd 12)
cp06yyoc;. ou m (cp0iyyoµai) voice;
sound, tone
cp0ov£w (cp06vo<;) envy, be jealous of
(Ga 5.26]
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<p06voc; - <ptAon:pwt:EUW

<p06voc;. ou m (cp0ovEw) envy, jealousy, spite
<p0opci. de; f ( cp0E(pw) decay, corruption, ruin (de; aAwcr1v Kai cp0opav
to be caught and killed 2 Pe 2.12);
moral ruin. depravity; what is perishable
<ptclAfl, TJc; f bowl
<ptA.jciya0oc;, ov ( qnMw + aya06c;)
loving what is good [Tt 1.8]
Cl>tA.alitA<pEta, ac; f Philadelphia
(4 E-2)
<ptA.ialiEJ.<p{a, ac; f ( cplAEW + Ct0EAcp6c;)
love of sister/brother, family love
(of one Christian for another)
<ptAialifJ.<p0c;, ov (cptAEw + aliEAcp6c;)
loving one's fellow-Christian or
fellow-human [1 Pe 3.8]
<pfAiavlipoc; ( cptAEW + avtjp) loving
one's husband [Tt 2.4]
<ptA.lav0pwma, ac; f (cptAEw + av0pwnoc;) kindness, hospitality; (God's)
love of humankind
<ptA.lav0f)Wnwc; (qnMw + iiv0pwnoc;)
adv. considerately, kindly [Ac 27 .3]
cptA.lapyupia, ac; f ( cp1Mw + lipyupoc;)
love of money (1Tm6.10]
cptA.japyupoc;, ov (cptAEw + apyupoc;)
fond of money
cpiAj<l\rroc;, ov (cp1Mw + aut:6c;) selfish, self-centered [2 Tm 3.2]
cpiMw (ajcp1>.iaya0oc;, ajcp1>.iapyupoc;,
Kamjcp1Mw, npocricp1>.tjc;, cp1>.iaya0oc;, cpiAjaviSpoc;, cptAlav0pwnia,
cp1>.iav0pwnwc;, cp1>.japyupia, cptAlapyupoc;, cpi>.iauroc;, cp1>.jtj8ovoc;,
cp(Arnia, qnA!a, cp1Ml0rnc;, cp1AoivE1Kia, cp1MlvELKO<;, cptAoi~Ev(a,
cptMl~Evoc;, cptJ...olnpwm)w, cpi>.oc;,
cp1Aoioocpia, cp1Mloocpoc;, cp1Mlot:0pyoc;, cp1MltEKVO<;, cptAolnµfo-

µat, cp1Aojcpp6vwc;) love, have
deep feelings for; love, like to do
or be; kiss
cpiAT] see cpiAoc;
cptA.jtjliovoc;,ov (cp1Mw + tjiSovtj) loving pleasure
<piAT]µa, roe; n (cp1Mw) kiss
e1>V.J1µwv, ovoc; m Philemon [Phm 1]
Cl>tAT]TO<;, ou m Philetus (2 Tm 2.17]
cptA.ia, ac; f (cp1AEw) friendship, love
(Jas 4.4]
Cl>tA.tnm]atoc;, ou m Philippian
[Php 4.15]
Cl>iAtmtot, wv m Philippi: ( 1) Ca es area Philippi (2 D-2);(2) in Macedonia (4 D-1)
e1>1A1mtoc;, ou m Philip: (1) one of
the twelve apostles; (2) son of
Herod the Great and tetrarch of
territories in northeast Palestine; (3) one of the seven "deacons'' of the Jerusalem church;
( 4) first husband of Herodias
(Mt 14.3; Mk 6.17)
<ptA6j0Eoc;, ov (cptAEW + 0E6c;) loving
God, devout (2 Tm 3.4]
cJ>tA6j>.oyoc;. ou m (cptAEw + AEyw)
Philologus [Ro 16.15]
cpiAolvE1K{a, ac; f ( cptAEW + VE!KEW =
quarrel, dispute) dispute, argument [Lk 22.24]
cptA6jvE1KOc;. OV (cptAEW + VE!KEW =
quarrel, dispute) quarrelsome,
argumentative (1Cor11.16]
cptA.ol~EVia, ac; f ( cptAEW + ~EVl~W)
hospitality
<ptA6j~EVO<;, OV (cptAEW + ~EVl~W)
hospitable
<piAojnpwrrow (cp1Mw + npwrEuw =
be first, np6) desire to lead or be
first [3 Jn 9]

cpW>c; - cppaoow
cpW>c;, OU m and cplAlJ, 'le; f ((jllAEW)
friend;friendly (Ac 19.31)
cpW>loocpia, ac; f ( qnA.Ew + crocpi~w)
philosophy (in a bad sense), human wisdom [Col 2.8]
cpWSjoocpoc;, OU m (Cj)LAEW + oocpi~w)
philosopher, teacher (of a philosophy or way of thought) [Ac 17 .18]
cpWSjowpyoc;, ov (cp1A.Ew + crn~pyw =
love [of any natural affection])
loving dearly, devoted [Ro 12.10]
cpWSl-rEKVoc;, ov (cp1A.Ew + riKrw) loving one's children [Tt 2.4)
cpi.M>jnµ£oµcn (qnA.Ew + nµaw) make
it one's ambition or aim, endeavor, aspire
cpW>lcpp6vwc; adv. (cp1A.Ew + cppov£w)
hospitably, kindly [Ac 28.7]
cpiµ6w silence, put to silence (pass.
be silenced or silent; be speechless Mt 22.12); muzzle (of oxen)
4'Aiywv,ovroc;m Phlegon [Ro 16.14]
cpA.oyi~w ( cpM~) set on fire
cpA.6~, cpA.oy6c; f (cpl\oy(~w) flame (£v
cpl\oyl nupoc; ~arou in a burning
bush Ac 7.30)
cpA.vap£w (cpMapoc;) slander, accuse
[3Jn10]
cpA.Uapoc;, ov (cpAuap£w) gossipy
[J Tm5.13]
cpo~£oµai ( alcp6~wc;, EKlcpo~EW, EKlcpo~oc;, (µjcpo~oc;, cpo~Ep6c;, cp6~11-

rpov, cp6~oc;) trans.fear, be afraid
of; fear, be afraid (to do something); fear, worship, reverence
(God); respect (Eph 5.33); intrans. be afraid, be frightened (µn
CjlO~Efo9E tlTtO !WV UTtOKTEVVOVTWV ro crwµa don't be afraid of
those who can kill you Mt 10.28;
Lk 12.4)
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cpo~p6c;,

a,

6v (cpo~foµm) fearful,
terrifying
cp6~lJt"pov, ou n (cpo~foµm) dreadful
sight or event, horror [Lk 21.11]
cp6~oc;. ov m (cpo~foµm) fear, terror;
fear, reverence (for God); respect
(for persons)
clloi~'I· 'le; f Phoebe [Ro 16.l]
clloiviKlJ, 'le; f Phoenicia (4 G-4)
cpoiv~ or cpoivi~, ixoc; m palm-tree;
palm branch
clloivi~, ixoc; m Phoenix (4 D-4)
(Ac 27.12]
cpovroc;, £we; m (cpovEuw) murderer
cpovrow (cpovEuc;, cp6voc;) murder,
put to death
cp6voc;, ou m (cpovEuw) murder, killing
cpopEW (CflEpW) wear; cpopEW rnv EiKOva rou be like 1 Cor 15.49; cpop£w
rnv µaxmpav have the power to
punish Ro 13.4
4'6pov, ou n see J\mriou 4'6pov
cp6poc;, ou m ( cpi£pw) tax, tribute
cpop~w (cpitpw) burden, load (down)
with burdens
cpopriov, ou n (cpitpw) burden, load;
cargo
cllopwuviitoc;, ou m Fortunatus
(1Cor16.17]
cppayilliov, OU n ( cppayEAAOW)
whip, lash [Jn 2.15]
cppaytlMw (cppayi£AAtov) beat with
a whip or lash
cppayµ6c;, oG m (cppacrcrw) fence,
wall, hedge; perhaps lane, path
(Lk 14.23)
cppa~w

explain, interpret [Mt 15.15]

cppaoow (cppayµ6c;) aor. pass. subj.
cppayw; fut. pass. cppCI)'llooµai. silence, put to silence; muzzle, stop,
shut
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cppfop - cpuMcrcrw

cppeap, aroc; n well; pit, shaft
cppEVlainaraw (cppovrw + rrarrw =
walk, alrrcmiw) deceive, fool
(Ga6.3]
cppEVlalnatTJc;, ou m (see cppEvlalrraraw) deceiver [Tt 1.10]
cppJ1v, cppEV6c; f ( cppovrw) thinking,
understanding
cppicrcrw tremble with fear [Jas 2.19]
cppov£w (a!cppoouVT], aicppwv, Eu!cppaivw, Evlcppoouvr], Karnlcppovf.w, KQ'.TalcppOVT]T~<;, oµolcppWV,
napalcppovrw, rrapalcppovia, nEp1lcppovf.w, ranE1volcppom)vr], urrEplcppovf.w, uijJT]Aolcppovf.w, cp1.\olcpp6vw<;, cppEvlalnaniw, cppEvlalrraTT]<;, <pp~V, <ppOVT]µa, <ppOVT]Ol<;,
cpp6v1µ0<;, cppov{µw<;, cppovr{~w)
think, have in mind (with gen.
think the thoughts of, have one's
mind controlled by; ou cppovt:l<;
ra roii 0EOU you are not thinking
like God Mt 16.23, Mk 8.33;
Toiiro c.ppovE!re: EV uµtv 0 KQ'.L EV
Xp1orQ 'lr]croii possibly think the
same way that Christ Jesus
thought Php 2.5; ro auro cppovf.w
or (v cppovf.w live in harmony of
mind, agree with one another;
uijJT].\a cppovf.w be proud, have
proud thoughts); care for, be concerned about ( ro cppovElv concern, care Php 4.10); think highly
of (Ro 14.6a)
cpp6vr)µa, roc; n (cppovf.w) way of
thinking, mind; aim, aspiration
cpp6v11crn;. Ewe; f (cppovf.w) insight,
wisdom; way of thinking
cpp6v1µoc;. ov (cppovf.w) wise, sensible, thoughtful; comp. cppov1µwre:po1 shrewder (Lk 16.8)

cppov{µwc; adv. (cppovf.w) wisely,
shrewdly (Lk 16.8]
cppovn~w ( c.ppovrw) concentrate
upon, be concerned about (doing
something) (Tt 3.8]
cppoup£w (opaw) guard; keep watch
over, protect; hold prisoner, keep
(someone) locked up as a prisoner
cppuacrcrw rage, be furious; be arrogant [Ac4.25]
cppi}yavov, ou n dry wood, stick
(Ac28.3)
41puyia,ac; f Phrygia (4E-2)
cpuydv aor. inf. of cpciyw
cl>i}y£Aoc;,ov m Phygelus [2 Tm 1.15]
cpuyr1, ~c; f (c.pe:uyw) flight [Mt 24.20]
cputv aor. pass. ptc. neut. of cpuw
cpuAal<J1, ~c; f (c.puMoow) prison, jail,
place of imprisonment; watch
(one of the three or four periods
of time into which the night was
divided from 6 p. m. to 6 a. m., cf.
Mk 13.35); guard or guard post
(Ac 12.10); haunt, lair (of evil
spirits); c.puMooovrE<; c.pu.\aKa<; ...
f.rci r~v rcoiµvT]V aurwv keeping
watch over their flock (Lk 2.8)
cpvMKf~w (c.puMoow) take into custody; imprison [Ac 22.19]
cpvJ..aKr'1p1ov, ov n phylactery (small
case containing scripture verses,
worn on the arm and forehead
by the Jews while praying, as
commanded in Dt 6.8) (Mt 23.5]
cpuA.a~. aKoc; m (c.puMoow) guard,
sentry
cpvMcrcrw (ya~o!cpuMKtov, 6e:oµolcpu.\a~. liialc.puMoow, cpu.\aK~, cpu.\aKi~w. cpuA.a~) guard, keep under
guard; keep, obey, follow; keep

cpuA~

- cpwnaµ6c;

safe, protect, defend; midd. guard
against, avoid; abstain from (of
food offered in sacrifice to
idols): keep, obey (Mk 10.20)
cpuA~, ijc; f (cpuw) tribe; nation, people
cpuUov,ou n (pl. in NT) leaf;foliage
cpupaµa, we; n lump (of clay or
dough)
cpucnK&;, ~. 6v (cpuw) natural, in accord with nature; ~cf>a yEyEvvriµtva cpucnKa wild animals, creatures
of instinct (2 Pe 2.12)
cpucnKwc; adv. (cpuw) naturally, by instinct [Jd 10]
cpum6w (cpuw) cause conceit or arrogance; pass. be conceited or arrogant
cpumc;, Ewe; f (cpuw) nature, natural
condition (6 KaTa cp0otv KAaOoc;
natural branch Ro 1l.2L cf.
Ro 11.24; ~EK cpfoEwc; aKpO~UOTta
one who is physically uncircumcised Ro 2.27); nature, the natural
order ( ~ rrapa cpuo1v xpijo1v unnatural intercourse Ro 1.26: rrapa cpu01v contrary to nature Ro 11.24;
cp0otc; av9pwrrivri humankind
Jas 3.7b ); nature, being, essence;
kind, species (Jas 3.7a)
cpuoiwmc;, Ewe; f ( cpuw) conceit, arrogance, pride [2Cor12.20]
cpurria, ac; f (cpuw) plant [Mt 15.13]
cpUTE6w (cpuw) plant
cpiJw (aA.A6lcpuA.oc;, OwlOEKalcpuA.ov,
£Klcpuw, £µlcpurnc;, vE6lcpurnc;. cruµlcpuA.En1c;. cruµlcp0oµm, cruµlcpurnc;,
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cpuM, cpucrtK6c;, cpucrtKwc;. cpucr16w,
cpumc;. cpucriwmc;, CjlUTEia, CjlUTEUW)
aor. pass. ptc. neut. cpu€v. grow
(up), come up
cpwA£6c;, ou m hole, den
cpWVEW (UAEKropo!cpwvia, avalcpwVEW. alcruµlcpwvoc;, &lcpwvoc;, £ml<j)WVEW, KEvolcpwvia, rrpocrlcpwvtw, cruµlcpwvt'.w, cruµlcpwvricr1c;,
cruµlcpwvia, ouµlcpwvov, cpwv~)
call, call to; call out, speak loudly;
call for, summon; crow (of roosters); invite (Lk 14.12); address as
(Jn 13.13)
cpwv~, ijc; f (cpwvtw) voice; sound,
note; noise, roar; 011tcry, cry; language, utterance
cpci>c;, cpwr&; n ( cpaivw) light (often
with theological connotations);
fire (Mk 14.54; Lk 22.56); EV Tcfl
<pwTi openly, publicly (Mt 10.27;
Lk 12.3)
cpwcm1p. ijpoc; m (cpaivw) light, star;
radiance, brilliance (of precious
stones)
cpwalcp6poc;. ou m (cpa[vw + cpipw)
morning star [2 Pe 1.19]
cpwmv6c;, ~. 6v (cpaivw) full of light;
bright (of clouds)
cpwti~w (cpaivw) give light to, light,
shine on; bring to light, reveal,
make known; enlighten, illumine
(inwardly)
cpwnaµ&;, ou m (cpaivw) light, illumination; revelation, bringing to
light
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xmpw - xapu;

x
xaipw (alxap1crt:0\, ElJlxapwi-£w, dJlxaptcri-fa, Eulxap1crt:0\, cruylxaipw,
xapa, xapf~oµai. xap1v, xapl\, xap1crµa, xapn6w) fut. xaptjooµa1; aor.
pass. £xap11v. inf. xapfjvat. rejoice,
be glad; xatpE, xa(pHE, xafpElV
various greetings: greetings, glad
to see you, hello, goodbye, etc.
xa:Aa<a. 11\ f hail
xa:Mw (xa>..1vlaywy€w, xa>..1v6\) lower, letdown
Xillaio\, ou m Chaldean (Chaldea
JF-4) (Ac7.4]
xaft.Erc6<;. tj, 6v hard, difficult, full of
trouble; violent.fierce, dangerous
x<XA1v!aywy£w (xaMw + ayw) control, hold in check
x<XA1v6c;, OU m (xaMw) bit, bridle (of
a horse)
x<XAmov alt. form of xaAicfov
x<XAl<EU<;. tw<; m (xaft.K6\) coppersmith, metal worker (2 Tm 4.14]
x<XAK116wv, 6vo\ m (xaft.K6\) chalcedony, agate (a semiprecious
stone, usually milky or gray in
color) (Re 21.19]
XaAKfov, ou n (xaAKO\) (bronze)
vessel, bowl, kel//e (Mk 7.4]
XaAKolA$avov, ou n and x<XAKol>.1~avo<;, ou m (xaAKO\ + uncertain
derivative, though possibly Ai~a
VO\) brass (or bronze) melted in
a furnace and then polished
xaAic6c;, OU m (xaAKEU\, xaAKT]bWV,
XaAKloV, xaAKo\Ai~avov, xaAKOU\)
copper, brass, bronze; copper coin,
small change; gong (1Cor13.1)

XaAKOU<;, fj, ouv, from EO<;, Ea, EOV
(xaAKO\) made of copper, brass
or bronze (Re 9.20]
xaµa{ adv. on or to the ground
Xavaav f Canaan (3 C-3)
Xavavaio<;, a, ov
Canaanite
[Mt 15.22]
xapa, Ci<; f (xaipw) joy, gladness, happiness; cause or object of joy
xapayµa, tO<; n (xapaKi-tjp, xapa~,
xapcTJ\) mark, stamp; image, representation (Ac 17.29)
xapaKtilp. fjpo<; m (xapayµa) exact
likeness, full expression [He 1.3]
xapa(, IIKO<; m (xapayµa) barricade
(Lk 19.43]
xapfjval aor. pass. inf. of xaipw
xaptjooµat fut. ofxaipw
xapi<oµat (xaipw) grant, give, bestow
on; deal generously or graciously
with, forgive, pardon; hand over
or release (of a prisoner); cancel
a debt (Lk 7.42, 43); be returned
(Phm22)
xaptv prep. with gen. generally occurring after a noun or pronoun
(xaipw) for the sake of, because
of, by reason of(rnurnu xap1v for
this reason; oi'.i xap1v therefore,
for this reason Lk 7.47; xap1v
dvo\ why? for what reason?
1Jn3.12)
xapu;, n:o<; f (xafpw) grace, favor,
kindness, mercy, goodwill (i!xw
xap1v rrp6\ have the goodwill of
Ac 2.47: rroia uµiv xap1\ wnv
What credit is that to you?

xap1aµa - XA611
Lk 6.32,33.34); a special manifestation of the divine presence,
activity, power or glory; a favor,
expression of kindness, gift, blessing (Kara xap1v as a gift Ro 4.4,
16: Yva liwn~pav xaptv OX~TE in
order that you might be blessed
twice/a second time 2Cor1.15);
thanks, gratitude; graciousness
(6 Myoc; uµwv mivTOTE EV xapm
your speech should always be
pleasant Col 4.6)
xcip1aµa, roe; n (xaipw) gift, favor (as
an expression of divine grace)
xap1r6w (xaipw) bestow on freely;
pf. pass. pie.favored (Lk 1.28)
Xappav f Haran (3 D-2)
xapTl'Jc;, ov m (xapayµa) (sheet of)
paper[2Jn 12)
xaaµa, roe; n chasm, pit [Lk 16.26)
XEiAoc;, ovc; n lip; shore, bank (of a
sea)
XE1µa<oµm (rrapalxEJµa~w. rrapalXEtµaoia, xdµalppoc;, XElµwv) be
storm-tossed,
undergo
bad
weather [Ac 27.18)
xdµalppoc; or XE1µi.1lppovc;, ov m (XE1µa~oµat + pEw) brook that flows
only in the winter; valley [Jn 18.1)
XE1µwv, wvoc; m (xE1µa~oµai) winter;
storm, bad weather
xdp, XEtp6' f (aur6IXEtp, alxEtpolrroirirnc;, liialxEtpi~oµai, f.mlxEtpEw, rrpolxEtpi~oµat, rrpolxEtpolrnvEw, XEtplaywyEw, XE1pjaywy6c;,
XE1p6jypacpov, XEtpolrroirirnc;, XElpolrnvEw) hand (ETIE~UAOV Tac;
xEipac; f.ni TOV 'Irioouv they
grabbed and arrested Jesus);
power, authority; activity; finger
(Lk 15.22)
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XElplaywyEw (xdp + ayw) take or
lead by the hand
XElplaywy6'. OU m (xEip + ayw) one
who leads another by the hand,
leader [Ac 13.11 J
XE1p6lypacpov, ov n (xdp + ypacpw) account, record of debts [Col 2.14]
XEtpolno{l'JToc;, ov (xdp + rro1Ew)
made by humans
XElpoltov£w (xdp + tdvw = stretch,
reach) appoint, install; choose
xdpwv, ov gen. ovoc; worse, more severe (de; TO XEipov £pxoµai grow
worse Mk 5.26; f.ni to XEipov
from bad to worse 2 Tm 3.13)
XEpou~ pl. XEpov~riv n cherub,
winged creature over the covenant box [He 9.5]
JCllpa, ac; f widow
xt.Ailapxoc;, ov m (XtALOI + apxw) tribune (a high ranking military officer generally in charge of 6001000 men), officer, high ranking
officer
xt.Auic;, aooc; f (xif..101) (group of) a
thousand
XlAlOl, at, a (fota!Kicrlxif..101, TCEVTalK10,XlA101, TEtpalKtolxit..101, Tp1olxit..101, x1Ailapxoc;, x1t..1ac;) thousand
Xfoc;, ov f Chios (4 D-2) [Ac 20.15)
x1twv, wvoc; m tunic, shirt (generally of the garment worn next to
the skin under the iµanov); pl.
clothes
JClWV, 6voc; f snow
xt..aµuc;, uooc; f miltary cloak
xAEv«<w (li1alxt..wa~w) sneer, make
fun of, mock [Ac 17.32]
xAtap6c;, a, 6v lukewarm [Re 3.16]
xA611. 11c; f Chloe [1Cor1.11]
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xAlup6c; - XPT1crt6c;

xAlup6c;, a. 6v green (pale Re 6.8); co
xAwp6v green plant (Re 9.4)
XO'iK6c;, ~. 6v (XEW = pour, XOti<;)
made of earth or dust, earthly
xoiv~, tKoc; f quart (a dry measure)
XOipoc;, OU ID pig, hog, swine
xoMw (xoAtj) be angry [Jn 7.23]
xoA~, iic; f (xoMw) gall, something
bitter
Xopa~{v f Chorazin (2 D-3)
xoplrw£w (xop6c; + iiyw) supply, provide
xop6c;, oii m (Einlxop11y£w, £mlxop11yia, xopl11y£w) dancing, (choral)
dance [Lk 15.25]
xopta~w (x6prnoµa, x6prnc;) feed,
satisfy; pass. be satisfied, eat one's
fill
x6ptaaµa, roe; n (xopni~w) food
[Ac7.l)
x6proc;, ou m (xopca~w) grass, vegetation; blade, shoot, sprout; hay
(1Cor3.12)
Xou~iic;, ii m Chuza [Lk 8.3]
xouc;, xo6c; acc. xouv m (XEW =pour)
dust
XPlioµa1 (ci:n6lxp1101c;, ci:lxpE1601.m1, O:lXPEio<;, iilxp11ornc;, Karnlxpaoµm,
Kixp11µ1, napalxpiiµa, ouylxpaoµm, XP£ia, XPElocpElAELT]<;, xptj,
xpn~w. xpi;µa, xp11µa,f~w. xp11µanoµ6c;, xptjotµoc;, xpiiot<;, xp11omfoµa1, xp11ornlAoyia, XPTJO"LO<;.
XPTJO"LO"LTJ<;) impv. xpw; aor. impv.
xpijocn. use, make use of, make
the mosl of (make the most of the
opportunity to get free or perhaps make the most of the existing situation 1 Cor 7.21 ); act, behave (µtjn iipa "Lft EAacppii;t £xp11oaµ11v I didn't vacillate, did I?

2 Cor 1.17; no>-Aft riapp11oii;t xpwµE0a we are very bold or frank
2 Cor 3.12)
xpria, ac; f (xpci:oµm) need, necessity
(£xw XPEtav nv6c; have need of
something or somebody); need,
want, lack (£xwxpEiav be in need,
lack; Ti;<; xpEiac; as the occasion
requires Eph 4.29); duty, task,
function (Ac 6.3)
XP£locpEiMn]c;. ou m (xpaoµm +
6cpdAw) debtor
XP~ (xpci:oµcu) impers. verb it ought,
it should (Jas 3.10)
XPfl~w (xpaoµm) need, have need of
xpijµa, we; n (xpaoµm) mostly pl.
possessions, wealth, means; money; sg. money, proceeds (Ac 4.37)
XPT(µargw (xpci:oµm) warn; direct,
instruct; reveal, disclose; be called,
have the name of (Ac 11.26;
Ro7.3)
XPT(µanaµ6c;. oii m (xpaoµm) oracle,
answer from God [Ro 11.4)
xpfioa1 aor. im pv. of xpaoµa1
xp~01µoc;. T(, ov (xpci:oµat) good, useful, advantageous [2 Tm 2.14]
XPii01c;, EW<; f (xpaoµm) function, relation (of sexual intercourse)
XPfioov aor. impv. of K{XpT(µt
XPT(crtEuoµa1 (xpci:oµm) be kind, caring [1Cor13.4]
XPT(crtolAoy(a, ac; f (xpaoµa1 +
M.yw) smooth or plausible talk
(Ro 16.18]
XPT(crt6c;, ~- 6v (xpci:oµm) kind, loving,
good, merciful (co xp11oc6v kindness Ro 2.4); morally good, upright (l Cor 15.33); easy to bear
(Mt ll.30);good(ofwine);comp.
XPT]OTOcEpo<; better (Lk 5.39)

xp11ar6nic; - xwp{~w
XP11crr6nic;, 11•0<; f (xpaoµai) kindness, goodness, mercy; what is
good or right
XPiaµa, 'toe; n (xpiw) anointing
Xptanav6c;, ou m (xpiw) Christian
Xptar6c;, ou m (xpiw) Christ (lit. the
Anointed One, equivalent to the
Hebrew Messiah)
XPtW (avrilxpLornc;, tvlxpiw, Emlxpiw,
xpiaµa, Xp1onav6c;. Xp1or6c;, l{Jrn86lxp1ornc;) anoint
XPOV~W (µaKpolxp6vwc;, xp6voc;, xpovolrp1p£w) delay, be long coming;
stay a long while (Lk 1.21)
XP6v0<;, ou m (xpovi~w) time, extension or period of time (Eqi' aoov
xp6vov or oaov xp6vov as long as,
while; errl xp6vov or xp6vov nva
fora while Lk 18.5; 1Cor16.7;rrpo
xp6vwv aiwviwv or xp6vo1c; a:iwv(Ol<:; before time began, from all
eternity 2 Tm 1.9; Tt 1.2; Ro 16.25;
rr6croc; xp6voc; how long? Mk 9.21 );
time, moment of time, occasion;
delay (Re 10.6)
XPQVOl'tpt~EW (xpovi~w + rpipw =rub,
~pend [of time], rpipoc;) spend
time [Ac 20.16]
XPUOEOc; see xpuoouc;
xpuofov. OU n (xpuo6w) gold; gold
coin, money; gold ornamentation, (costly) jewelry
XPOOOl0atcroAi0<;, OV (xpuo6w + odKvuµ1) wearing a gold ring [Jas 2.2]
XPucr6IA.t90<;, ou m (xpucr6w + A18a~w)
clzrysolite, yellow topaz (a precious stone, golden-yellow in color and more valuable than other
topazes) [Re 21.20]
Xpuo6lnpaooc;, OU m (xpuo6w + rrpaoow) chrysoprase, green quartz (a
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semiprecious stone, a greenish
variety of quartz) [Re 21.20]
XPUo6c;, ou m (xpucr6w) gold; gold
coin; gold image (Ac 17 .29)
XPUOouc;, ~. ouv (from Eoc;, Ea, EOV)
(xpuo6w) made of gold, golden,
adorned with gold
XPUOOw (xpuoiov, xpucrolOa:K'tUAIOc;,
xpucr6l!.18oc;, xpuo6lrrpacroc;, xpucrouc;) cover or adorn with gold
XPW impv. of Xj>Cloµat
XPWc;, XPW•6c; m skin, surface of the
body (Ac 19.12]
xwMc;, ~' 6v lame, crippled; TO
xwMv what is lame, lame leg
(He 12.13)
xwpa, ac; f (xwpiw) country, region,
territory; neighborhood, countryside; land, field (of crops); dry
land (Ac 27.27); people or inhabitants of a region (Mk 1.5)
xwp£w (avalxwpiw, arrolxwp£w, EKlxwpEW, d1pulxwpoc;, rr£pilxwpoc;,
crr£volxwpfoµai,
o•£volxwpia,
urrolxwp£w, xwpa, xwpiov) trans.
make room for, have room for
(xwp~crm£ ~µac; make room in
your hearts for us 2 Cor 7.2);
accept, practice (of the celibate
life);hold, contain (Jn 2.6;21.25);
intrans. be room (Mk 2.2);go into
(of food into the stomach);make
headway, take hold (Jn 8.37);
Eic; µnavoiav xwp£w repent
(2 Pe 3.9)
xwp{~w (arrolxwpi~oµat, liialxwpi~o

µai, xwpic;) separate; pass. separate
oneself. be separated (of divorce);
leave, depart; be taken away,
be away (Phm 15); K£XWptoµ£voc;
arr6 set apart from (He 7.26)
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xwpiov - ljrijcp()\

XWpfov, OU n (xwp£w) piece of land,
field; place
xwpic; (xwpi~w) (1) prep. with gen.
without, apart from, without relation to (occurs postpositive in

He 12.14 o& xwpl<; without which);
besides, in addition to; (2) adv.
separately, by itself (Jn 20.7)
XWpoc;, OU m northwest wind; Kara
xwpov facing northwest (Ac 27.12)

ipaA>wi ( lj!aA.µ6<;) fut. "1aAW. sing,
sing a hymn ofpraise, sing praise
"1aA.µ6<;, oii m ( lj!aA.A.w) psalm (of
the OT); hymn of praise, hymn
"1eu5la5£Acpo<;. ou m ( lj!Eu<'ioµm +
aOEA<po<;) false brother, false believer
"1eu51an6aroAoc;, ou m ( lj!Eu<'ioµm +
orO.A.oµm) false apostle, one
who claims to be an apostle
(2 Cor 11.13)
"1EUO~c;. £c; (lj!Eu<'ioµa1) false, lying; 6
lj!EUO~<; liar
1Jieu00IS1McncaA.oc;,ou m (lj!Eu<'ioµm +
OtOcXoKW) false teacher, one who
teaches what is not true
1Jieu5ol.Myoc;, OU m (ljJEUOoµcn + Aiyw)
liar, speaking falsely (1Tm4.2)
1Jie6Soµa1 ( allJ!wO~<;. lj!wSlaOEAcpo<;,
lj!w5lan6oroAo<;, lj!EUO~<;. lj!w<'iol010cX0KaAo<;, lj!Eu5olA6yo<;, lj!wSolµaptupew, lj!w5olµaprup!a, lj!wMlµaptu<;, lj!w<'iolnpocp~rl']<;, lj!EuOo<;, lj!wMlxp1oro<;, lj!wSlwvuµo<;,
lj!Euoµa, lj!Euor11<;) lie, speak untruth; be false, live a lie; lj!EuOoµm
Kara or Ei<; tell lies against
"1ro5olµaptup£w ( lj!Eu<'ioµcn + µaptup£w) give false evidence or testimony

"1ro5olµaptupia, a<; f (see lj!w5olµaptup£w) false evidence or testimony, perjury
"1ro56lµaptuc;, upo<; m (see lj!w<'iolµaptup£w) false witness, one who
gives false testimony
tjlro5olnpocp~trJc;, ou m ( lj!Eu<'ioµm +
cp11µi) false prophet
tjlEiiOo<;. ouc; n ( lj!Eu<'ioµcn) lie, untruth;
lying; what is unreal, imitation
tjlro56IXP1aroc;. ou m ( lj!Eu<'ioµm +
xplw) false-Christ, one who falsely claims to be the Christ
tj1Eu51wvuµoc;, ov ( lj!Eu<'ioµcn + 6voµa~w) falsely called, so-called
(1 Tm6.20)
"1Eiiaµa. -roe; n ( lj!EuOoµcn) untruthfulness, deceitfulness (Ro 3.7)
tjlruaT11c;. ou m ( lj!Eu<'ioµcn) liar
"11'JAacpaw (lj!wxw) aor. opt. 3 sg.
"11'JAacp~oEl£V, 3 pl. -0£1av, -oalEV,
-oa1oav. touch, feel (pass. ptc.
able to be touched He 12.18);/eel
around for (Ac 17.27)
tjll'Jcp~w ( lj!wxw) figure out (of a
secret number);figure out, count
(of the cost)
ljrijcp()\, ou f ( lj!wxw) pebble, stone; vote
( aurwv Kar~VtyKa lj!~cpov I cast
my vote against them Ac 26.10)
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1j110up1oµ6<;, ou m ( \(110upi(w = whisper, \(110up10T~<;) harmful gossip,
tale-bearing [2 Cor 12.20]
1j1t0uplOTI')<;, ou m (see 1jJ10up1oµ6<;) one
who bears harmful gossip against
another, tale-bearer [Ro 1.29]
ljli~, ljl1x6<; f crumb, scrap (of bread)
ljl1xiov, ou n small crumb, scrap (of
food)
ijiUXJ1, ii<; f (\fluxoµm) self, inner life,
one's inmost being, soul; (physical) life; living creature, person,
human being (rriioa \flux~ (w~<;
every living creature Re 16.3) EK
¢ux~<; from the heart; µ19 \fluxfi
with one mind Php 1.27
ljlux1K6<;, -rl, 6v (\fluxoµm) unspiritual, worldly, not possessing the
Spirit of God; physical, material

ljli}xoµat (aval\flu~1<;, avalitiuxw, al\fluxo<;, i5ll\fluxo<;, EKl\fluxw, €1'.11\fluxt'w, io61\fluxo<;, Karnl\fluxw, 6A1y6l1jluxo<;, ouµlijJuxo<;, 1jlux~, \(IUXIKO<;,
1jluxo<;, \fluxp6<;) fut. ijiuy-rl11oµw.
grow cold, die out (of love)
[Mt24.12]
ljlfixo<;, ou<; n (1jluxoµm) cold
ljluxp6<;,
6v (\fluxoµm) cold; TO
1jiuxp6v cold water (Mt 10.42)
ljlwµi~w ( \(lwxw) feed, give food to;
giveaway
ljlwµiov, ou n ( \flwxw) piece of bread
ljlwxw (nEpilijJriµa, npoolijJauw, ouylKarnlljlri<pi(oµm, ouµlijJrt<pi(w, "1riAa<paw, \flrt<pi(w, \(l~<po<;. 1jlwµi(w,
\(lwµiov) rub (the husk from
grain) [Lk 6.1]

a,

a
Ta omega (last letter of the Greek
alphabet)
interjection Of (used both in address and emotion)
woe adv. here, in this place (rravrn Ta
'1i5E all that is happening here
Col4.9); here, to this place (£w<;
'1i5E here, to this place, this far
Lk 23.5); under these circumstances, in this case ('1i5E Aom6v
moreover, in this connection
1 Cor4.2)
<j>o-rl, ii<; f (qi5w) song, song of praise
woiv, ivo<; f (wi5ivw) birth-pains;
pain, suffering

w

woivw (wi5lv, ouvlwi5ivw) suffer
birth-pains; suffer greatly
wµo<;, OU m shoulder
wµoaa: aor. of 6µv6w
WVE10i~oµa:1 alt. pres. pass. 1 sg. of
OVElO~W

wvfoµa:1 (6\fllwv1ov, TEAlwvri<;, TEAlwv10v) buy, purchase [Ac 7.16]
<j>6v, ou n egg [Lk 11.12]
wpa:, a:<; f (~µilwpov) moment, instant, occasion; time, brief indefinite period of time; hour of the
day (i.e. a twelfth part of the period between sunrise and sunset,
sometimes longer and some-
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wpaioc; - wcpeTJv

times shorter than 60 minutes);
wpa noAA~ late (Mk 6.35); cmo
T~<; wpa<; EKElVTJc; at that very moment, from that time on; au-rft -rft
WP9'. at that time
Wpaioc;, a, OV (wpa) beautiful, attractive; welcome, pleasant (Ro 10.15)
wpiaa aor. of opf~w
wpfa0rJv aor. pass. of opi~w
wp1aµai pf. pass. of op~w
wpu~a aor. of opiJaaw
wpuoµairoar (oflions) [1Pe5.8]
we; (1) particle of comparison as,
like ( w<; £no<; EinETv so to speak
He 7.9); as though, as if, on the
grounds that, on the pretext of;
with numerals about (we; cmo
ara8iwv bEKaJtEVTE about fifteen
stades away Jn 11.18; cf. 21.8; we;
fol wpa<; Olio for about two hours
Ac 19.34 ); introducing discourse
how, that (we; on how, that); intensifying an adv. or adj. very,
how ( w<; n\:x1ara as soon as possible Ac 17.15; w<; wpaTo1 how
welcome Ro 10.15; cf. Ro 11.33;
Ac 17 .22); as in the sense to be
(e.g. w<; npocp~n1v mJ-rov dxov
they considered him a prophet
Mt 14.5); (2) temporal and consequential particle m; as long m;
while, when (with pres. or impf.);
when, after (with aor.);so that, in

order that, because; w<; &v (£av)
when, as soon as; we; -rax1ara as
soon as possible (Ac 17.15)
waavva hosanna (in Aramaic). an
exclamation of praise literally
meaning, "Save, I pray"
walau-rwc; adv. (we; + aur6c;) in the
same way, likewise
walEf (we; + Ei) like, as; about, approximately
'O<JT]E m Hosea [Ro 9.25]
waf dat. pl. of olic;
walnEp (we;+ -m~p) as, just as, even as;
like
waln£plEf (we; + -!tEp + Ei) like, as,
as though [1 Cor 15.8]
wal•£ (we;+ TE) that, so that, with the
result that; in order that, for the
purpose o,f,· therefore, thus, so, accordingly
W"t"a nom. and acc. pl. of olic;
w•apiov,ou n (oi:ic;) ear
WTIOV, OU n (oi'.i<;) ear
wcp0.£ta. ac; f ( W<pEAEW) advantage,
benefit
W<piliw (avlwcpEA~c;. o<pEAoc;, wcp£AEta, wcp£A.1µoc;) gain, profit,
achieve (something); help, benefit, aid, be useful (to)
wcpEA.iµoc;, ov ( W<pEAEW) valuable,
useful, beneficial
Wcp0T]V aor. pass. of opaw

A SAMPLING OF SOME GREEK NT WORDS
THAT SHARE SIMILAR MEANINGS
No two words in any language overlap absolutely in their various meanings, and almost any word of a given language may have a variety of
different meanings. depending upon the context in which it occurs.
In what follows, a sampling of some Greek NT words that share similar meanings are categorized and briefly analyzed with regard to certain
of their similarities. Nouns or adjectives are generally listed first with
verbs last.
1. Accomplish, Finish, Complete

t:EAo<; =end, termination; rillw =finish, complete; t:EAElO<; =complete, perfect; rilii6w = make perfect/complete
nAtlPT(<; =full, complete: nAT(p6w = complete, accomplish: itAt1pwµa =fullness, completeness: nAT(pocpopEW = accomplish
2. Anger

6pyil = anger, revenge; 6py{~oµai = be angry
napopylaµ6<; = anger; napopy{~w =make angry/resentful
3. Anoint

lliicpw = anoint
:xpiaµa = anointing; Xpiat"6<; = the Anointed One, Christ; xp(w = anoint
4. Ask, Request

airriµa = request, demand; ait:ew =ask
ipwraw =ask (a question)

1t1.1V0avoµai

= inquire; learn (by inquiry)

5. Basket

1<6cpivo<; = basket (perhaps smaller than a amJp{<;)
amJp(<; =basket

A SAMPLING OF SOME GREEK NT WORDS
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6. Be, Become, Exist

yEVEa =generation, contemporaries; period, age (of time),family, origin;
yEV€01a = birthday celebration; y€vE01c; = birth, lineage; yEVEnJ = birth;
y€vriµa =product, harvest; y€voc; =family, race, nation, people, offspring,
descendants; yivoµm = become, be; yEVEaAoyia =genealogy; yEVEaAoyEOµa1 = descend from
y€vvriµa =offspring; y€vvrimc; =birth; YEVVT]T6c; =born; yEVVaw =be father
of, bem; give birth to
Eiµ{ = be, exist
&n:ap~1c; =possession, property; 1'napxw = be, exist, be at ones disposal
7. Blessed, Happy

µaKap1oc; = blessed, fortunate, happy; µaKap1aµ6c; = happiness, blessing;
µaKap{~w =

consider blessed/happy

EUAOY1'Jt'6c; = blessed, praised; Ei'JA.oyia = blessing, praise; Ei'JA.oyf.w = bestow
a blessing upon
8. Burden, Weight

= heavy, difficult, weighty; ~poc; = burden, weight; ~apf.wc; = with
difficulty; ~apf.w = burden/weigh down; ~apunµoc; = very expensive
cpopriov = burden, cargo; cpopri~w = burden, load with burdens
~apuc;

9. Care, Concern
<pp~v =

thinking, understanding; cpp6v1µoc;
wise, sensible, thoughtful;
cpp6v11mc; = insight, wisdom; cpp6VT]µa = way of thinking, mind; cppov{µwc; = wisely; cppovf.w = think, have in mind, care for; cppovn~w = concentrate upon, be concerned about

µEA.Et= (impers.) it is of concern; µEkTaw =practice, cultivate, think about
µf.p1µva

= care, concern, worry; µEp1µvaw

=

worry about, care for

10. Child, Baby
~pf.cpoc;

= baby, infant, childhood

baby, infant, child, immature, innocent, underage; v11ma~w = be
a child
mxic; =child (male or female). servant, slave; nm6ap1ov =boy; na16160EV =
from childhood
tEKVfov =child (from riKtW =bear, give birth to)
v~moc; =
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11. Clothing

£vouµa = clothing, garment; fvOU<Jlc; = wearing, putting on; £vouw = dress,
clothe (midd. put on, wear)
=clothing, apparel
iµanaµ6c; = clothing, apparel; iµanov = outer garment, clothing; iµ~w =
clothe, dress
)(lt'WV =tunic, shirt (generally worn under the iµanov)
£a0~c;

12. Come, Be Present

EPXOµat = come
~KW

= have come, be present, come

13. Crown, Wreath

Ouioriµa = diadem, crown
arEµµa = garland, wreath
artcpavoc; = wreath, crown, reward; arecpav6w =crown, reward
14. Cry

OtiKpuov =tear (as in crying); OaKpuw =cry, shed tears
0pijvoc; =song of grief; 0privtw = mourn, cry
KA.au0µ6c; = bitter crying; l<A.a{w = cry, cry for
ooupµ6c; = mourning, grieving
15. Death

0avat"oc; = death; 0avat'6w = kill, put in danger of death; 0avat'l'"lcp6poc; =
deadly, causing death; 0avacnµov = deadly poison; 0vri•6c; = mortal;
0vri01<w =die
V£Kp6c; = dead: vtKpwcnc; = death, barrenness; V£Kp6w =put to death
16. Decree, Rule, Regulation

Olat"ayil =decree, ordinance; ouhayµa =order, decree; Olat"aaaw =command,
order

OlKafwµa = regulation, requirement
06yµa = rule, regulation; Soyµari<oµal = obey rules/regulations
Evt'aAµa = commandment, rule; Evt'filoµat = command, give orders
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= commandment, order, instruction

napciOocm; = tradition (of teachings handed down); napaO{Owµ1 = hand
over/down

17. Desire, Intention, Will, Want
~ovM

=purpose, intention, plan, decision; !Wvll.riµa = will, desire, purpose,
intention; ~oull.oµai. = want, desire, wish, be willing, intend, plan
0EA.ricnc; = will: 0£Ariµa = will, wish, desire; e& = wish, desire, want, will

18. Devil, Demon

Oa{µwv =demon, evil spirit; Oa1µ6v1ov =demon, evil spirit, a god; Oai.µov1WOTJc; = demonic, devilish; Oa1µov{~oµa1 = be demon possessed
01a~0Aoc;

=(as proper noun) the Devil

19. Evil, Bad

aOu<oc; = evil, sinful, dishonest; ao1xia = wrongdoing, evil, sin; ao!xriµa =
crime, sin, wrong: cioixwc; = unjustly; aouciw = mistreat, treat unjustly,
harm

Kax6c; = evil, bad, wrong, harmful; xaxia = evil, wickedness, trouble; xaxono16c; = wrongdoer, criminal; xaxoupyoc; = criminal; xaxo~0e:1a = meanness; xaxwc; = badly, severely; KaKOW = treat badly, harm; xaxoll.oy£w =
speak e~·il of, curse; xaxonotiw = do evil, harm
novrip6c; = evil, bad, wicked, sinful; novrip{a = wickedness, evil
cpaOAoc; = evil, wrong, bad
20. Do, Make

no{ricnc; =doing, undertaking; noiriµa = what is made/created; TtOUJ~c; =one
who does something, poet; noiiw = make, do, cause

npaoow =(trans.) do (something); (intrans.) act, do, get along
21. Family, Household
oixe:ioc; =member of a household/family; oiKE"tEia =household (of slaves
and servants); oixfrric; =house servant, servant (see no. 57); olK~p1ov =
dwelling, home; oixia = house, home, family, household; oix1ax6c; =
member of a household
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olKcx; =house, home,family, household; oil<Ew =live, dwell (in); oiKovoµ{a =
management of a household; oiKoOE01t6t11c; = householder, landowner,
master; oiKoOEanot:EW = run the household
nat:ptK6c; =coming from one's ancestors; nat:pta =family, nation, people;
nat:pic; =homeland, hometown: 1tat:ptcXp)(TJc; =patriarch
22. Fear, Reverence

SEWSc; = cowardly, afraid; SE1A{a = cowardice, timidity; oE1Atciw = be afraid

= devout, reverent; roM~Ela =godly fear, reverence; ru>.a~foµat =
act in reverence, be moved with fear
cp6jX>c; = fear, terror, reverence, respect; cpo~Ep6c; = fearful, terrifving;
cp6~11t:pov dreadful sight/event; cpo~foµai = (trans.) be afraid of. fear,
reverence, (intrans.) be afraid, be frightened
ro>.a~ilc;

23. Feed, Tend (a Flock)

aUAJl =fold (for sheep)
~6mcw = tend, feed
no{µvtov =flock; noiµvri =flock; notµilv =shepherd, pastor; notµa{vw =tend
like a shepherd, care for

24. Forgiveness

acpE<nc; =forgiveness; acpi11µ1 =forgive, cancel
napEcnc; =passing by, overlooking (of sin)
25. Form, Likeness, Appearance

ElOoc; = visible form, outward appearance; EWWAoV = idol, image
ciKwv = likeness, image, form, appearance, statue
µopcpil =nature, form; µ6pcpwcnc; = outward form, content; µopcp6w =form
mctci = shadow, faint outline

axfiµa = outward form, likeness
26. Gate, Door

lhlpa =door, gate, entrance; 0upwp6c; = doorkeeper
mJA'l =gate, door: lt\JAWV =gate, gateway, entrance, porch
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27. Good

ciya06c; = good, useful; ciya0wa6vri = goodness, generosity; ciya0onoiia =
doing good

ciya0onot6c; =one who does what is good; ciya0onou!w =do good, help; ciya0oq>yEW (and the contracted form ciya0ovpy€w) =do good, be generous
28. Grace, Mercy

llioc; =mercy, compassion; f.Af:~µwv =merciful; llir]µoa6vr] = money given to a needy person; t.A£6.w/EA.Ei.w =be merciful
oiKnpµ6c; = compassion, mercy, pity; oiKripµwv = merciful, compassionate;
oiKripw = have mercy/compassion on
xaptc; =grace, kindness, mercy; xciptaµa =gift (as an expression of divine
grace); xap{~oµat =give, deal graciously with, forgive; xaprr6w = bestow
on freely

29. Hell, Hades
~liric;

=Hades, world of the dead, death

yE£vva = hell
30. Holy, Pure, Sacred

c%ytoc; = consecrated to God, holy; ciyt6nic; = holiness, moral purity; ciytwaUVfl = holiness, consecration; ciytaaµ6c; = consecration, holiness; ciyt6.~w =
set apart as sacred to God, make holy
iiyv(~w = purify,
cleanse
i£p6c; = sacred, holy, pertaining to the temple; i£p6v = temple; i.Eponprnilc; =
reverent
Ka0ap6c; = pure, clean, innocem; Ka0ap6nic; = purification, purity; Ka0aptaµ6c; =cleansing, purification; Ka0ap{~w =cleanse, purify
ocnoc; =holy, devout; ocn6nic; =holiness; ooiwc; =in a manner pleasing to God

iiyvda = moral purity; iiyv1aµ6c; = purification ritual;

31. Hymn, Psalm

uµvoc; =hymn; U!JVEW =(intrans.) sing a hymn; (trans.) sing praises to
ijl«Aµ6c; =psalm, hymn; ipillw =sing, sing a hymn (of praise)
'1.>li~

=song (of praise)
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32. Know
avayvwp(~oµat = make oneself known (to
someone) again
bnOTI\µwv = understanding: £mc:rcaµat = know, understand
ollia = know, understand

ywwaKW = know, understand:

33. Life
~ioc; =

life, livelihood: ~tWnK6c; =pertaining to everyday life: ~(wcnc; = way of
life; ~t6w = live
~w~ = life; ~<f>ov = living creature, animal; ~aw = live, be alive; ~<i>oyoviw =
save life, give life to (of God); ~<i>onotiw =give life to, make alive

34. Light

Aaµnac; = lamp, lantern, torch; Aaµnp6c; bright, shining, splendid, clear; Aaµnp6tT1c; = brightness; 11.aµnpWc; = splendidly; Mµnw = shine, give light,
flash

Mxvoc; = lamp; Auxv{a = lampstand
cpav6c; =lantern, torch; cpa(vw =shine, give light, (mid. & pass.) appear, be
seen

q>Eyyoc; = light
35. Love

ayamt = love (primarily of Christian love); ayamt•6c; = beloved, dear/dearest; ayanaw = love (primarily of Christian love)
cptA{a = love, friendship; cpfAoc;/cpfAri =friend; cpfAauwc; =selfish, self-centered; cpt.A60Eoc; = loving God; cptAaliEAcp(a = love of fellow-believers;
cptMliEAq>oc; =loving one's fellow believer, loving others; cptA«V0pwma =
kindness, hospitality, God's love of humanity; cptAav0pwnwc; =considerately, kindly; cptAapyup(a/cptAilpyupoc; =love of money
36. Master, Lord

liE01t6tT1c; =Lord, Master (of God/Christ)
£mc:rcatT1c; =Master (of Christ)
KUptoc; = Lord (of God/Christ); KUptaK6c; = belonging to the Lord; KUptE6w =
have power over, rule over, be lord of
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37. Mind, Soul, Spirit

liuivota = mind, understanding, purpose, thought; li1av61'Jµa =thought
xapliia =heart, inner self, mind, will, intention: xaplitoyvwcm')c; =knower of
hearts

vouc; =mind, thought, reason, purpose, understanding
JtVEiiµa = Spirit (of God). spirit, inner self. self. mind: JtVruµanx6c; = spiritual, spiritual person/thing, wind, breath: JtVruµanxwc; = spiritually, symbolically

cppJ1v = 1hinking, understanding

ij1UJCl1 =self. inner life, soul, person; ¢ux1x6c; = unspiritual, physical, material
38. Miracle, Sign, Wonder

Mvaµu; =power, strength, miracle, miracle worker; Mvaµat = can, be able
to: liuvaµ6w =strengthen, make strong
CTl')µt:fov =miraculous sign, miracle, warning sign; CTl')µ£16oµa1 =take note of
t€pac; = wonde1; object of wonder
39. Net
aµcpi~A.l'Jcrtpov

=casting net for fishing: aµcp1~illw =cast a fishnet

liixroov =fishnet
aavilvl'J = dragnet (for fishing)
40. New, Young

xa1v6c; =new, of new quality, unused; KatV6TIJc; =newness
vfoc; = new, fresh. young; v£6TIJc; = youth, youthfulness; v£6cputoc; = new
moon festival
41. Old

ilpxatoc; = old, ancient, former, early, original: apxil = beginning, first; apJ(lly6c; = leader, pioneer
naA.a16c; = old. former; m1Aat6TIJc; = age, oldness: miA.at = long ago, formerly; naA.a16w =make/declare old/obsolete
42. Ought

lid= (impers.) be necessary, must, should. ought
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OcpEtA~

= debt, what is due; Oq>et.Attrtc; = one who is under obligation, debtor,
sinner; 6cprlA11µa = debt, wrong, sin; ocpeO.W = owe, ought, must (see
no. 58)
XP~ = (impers. verb) it ought, it should

43. Parable
napa~oA~

=parable, proverb, figure, symbol

napo1µ£a = parable, figure of speech, proverb; nap6µ01oc; = like, similar;
napoµo1a~w

= be like, resemble

44. Patience

O:voxr! =forbearance, tolerance
µat<po0uµ{a = patience; µaKpo0uµwc; = patiently; µaKpo0uµ£w = be patient,
wait patiently
= patient endurance, steadfastness, perseverance; &n:oµivw
dure, hold out, stand firm, put up with

&n:oµov~

= en-

45. People, Person

civ0pwno.; = man, human being, person; O:v0pwmvoc; = human, characteristic of humankind

6ijµoc; =people, crowd, public assembly; 611µ601oc; =public
Eevo.; = nation, people; Eev1K6c; =pagan, heathen, Gentile
c5x1'.oc; =crowd, (common) people; 6x1'.onoiiw =gather a crowd
46. Perfect, Complete, Whole

oAoc; = whole, all, complete, entire; 6A6K1'.11poc; = whole, sound, complete;
61'.otl11pia =full health, soundness; oAo•eMc; = wholly, in every part
t'EAnoc; = complete, perfect, whole; t'EAEl6t'l')c; = completeness; t'EAE{wc; =
fully, completely; t'EAEiwmc; = fulfillment, perfection; t'EAElw~c; = one
who makes (something) perfect; t'EAEl6w = to pe1fect, make perfect/
complete

47. Poor

Jttvric; =poor or needy person
ITTwx6c; =poor, to be pitied; ITTwxria =poverty; ITTwxrow = become poor
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48. Power, Authority, Strength

Ouvat6<; =possible, strong, powerful, able; 5Uvaµ1<; =power, strength, miracle; Ouvacmi<; = ruler, king, Sovereign Lord; 06vaµa1 = can, be able; Ouvaµ6w =strengthen, make strong; Ouvadw = be able/powerful/strong
i~oucria

= authority, right, ability, supernatural power, ruling power; £~ou-

cnaanK6<; =authoritative; i~oucna<w = have power over
iaxup6<; =strong, mighty, powerful; iax6<; =strength, might; iax6w = be able,
can, have resources, be strong

Kpa-ra16c; = mighty, strong; Kpaw<; = might, strength, power, dominion; Kpa-ra16oµa1 = become strong; KpatEW = hold, hold fast, take, take hold of,
seize, arrest

49. Praise, Glory, Majesty

a\vecnc; =praise, adoration; alvo<; =praise; aivtw =praise
o6~a

=glory, splendor, power, praise; oo~a<w praise, honor, glorify

E'nawoc; =praise, commendation, approval; ina1vEw = commend, praise
µ£ya<; = large, great, strong; µeyaMiov = mighty act/deed; µeyaAfi6nic; =
majesty, greatness; µeya:AonpEml<; = majestic; µeya:Awcn1vl'l = majesty,
greamess, Majesty (name for God); µeyciAw<; = greatly; µeya:Aww = enlarge, extend, praise, hold in high honor

SO. Prayer, Pray

a1niµa = request, demand; ahtw =ask, request, require, demand
OET\cn<; =prayer, petition; Ofoµa1 = ask, beg, pray
EUx~ =oath, vow, prayer; ei)xoµa1 =pray, wish, long (for)
npooEUJCll = prayer, place of prayer; npooruxoµai =pray
51. Preach, Proclaim, Prophesy, Speak

01a:Afyoµa1 =discuss, debate, address, speak
dJrxyyOuov =good news, gospel; rurxyyeA.1~<; =one who preaches the good
news; evrxyye>..f<w = bring/preach the good news

KCitrxyyekU<; = one who proclaims, herald; KCitrxyyEAAw = proclaim, make
known, preach, teach
= preacher: K~puyµa = what is preached, message; KT\pfoow
claim, make known, preach
A.aA.Ew =speak, talk, say, preach, proclaim
µav-rruoµai = tell fortunes, predict the future
Kfjpu~

= pro-
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1tpOcpTtnK6c; = prophetic; npocpTtt"Eia = preaching the message of God; npocp~tl)c; =prophet; 1tpocpijnc; =prophetess; npocpTttrow =proclaim God's
message, preach, prophesy
52. Ransom, Redemption, Release

ayopa = marketplace; ayopa~w = buy, redeem, ransom
anoMtpwcnc; =setting free, deliverance, release; anoMw = release, set free
iAaaµ6c; = means by which sins are forgiven; iAaan]plOV = means by which
sins are forgiven, place where sins are forgiven; WIOKOµal = bring about
forgiveness for, take away, deal mercifully with

>.&rpov = means of release/redemption; Mtpwmc; = redemption, liberation,
setting free; Autpw~c; = liberator, deliverer; Autp6oµal redeem, set free,
liberate

Jt£Pl1tOtTtatc; =obtaining, possession, saving; 1tEpmolioµm =obtain, acquire,
preserve, save (life)
53. Religion, Piety, Worship

= religious; 5a0l5alµovia = religion
devout, reverent; roM~ta = godly fear, reverence; ro>.a~foµal =
act in reverence, be moved with fear
£UO£~~c; =godly, religious;root~aa =godliness, religion; aioejX;)c; =in a godly manner; £VO£~EW = worship
0£00£~~c; =devout, pious, God-fearing; 0eoo~£la = religion, piety
0pTtOK6c; = religious; 0pTtOK£ia = religion, worship
5£l0l5aiµwv

eu>.a~~c; =

54. Repentance, Change of Heart, Turning from Sin

µaaµE>.oµal =regret, be sorry, change one's mind
µaavota =repentance, change of heart, turning from sin; µetavotw =repent,
have a change of heart, turn from sin
55. Sacrifice, Offering, Altar
~wµ6c;

=altar

0uoia =sacrifice, offering, act ofoffering;0uOlaanJplOV =altar; 06w =slaughter, sacrifice, kill

npoocpopa = offering, sacrifice, gift, act of offering/sacrificing; npoocptpw =
offer, present (especially of gifts and sacrifices), perform (a service)
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56. See, Observe
~Atµµa =

what is seen; ~Atnw =see, look on/at, consider, regard

0Eaoµai =see, look at, notice, visit
0Ewpia =sight (of something seen), spectacle; 0Ewp£w =see, watch, observe,
notice, experience

6par6c; = visible; c'Spaµa = vision, sight, something seen; c'Spacnc; = vision, appearance; opaw = see, observe, notice, understand, experience, visit
57. Servant, Slave, Deacon

liuhtovoc; =servant, helper, minister, deacon, deaconess; litaKov{a =ministry,
service, contribution, help, mission; litaKOVEW = serve, care for, see after,
serve as a deacon

liouA.oc; =slave, servant; lioUA'l =female servant/slave; liouAE:{a =slavery; &>uA£Uw =serve (as a slave), be a slave; liouA6w =enslave, make someone a
slave

0Epanria =healing, household servants; 0Epanwv =servant; 0Epanrow =heal,
cure, serve

oiKfnic; =house servant, servant (see no. 21)
iiroipfr11c; = attendant, assistant, helper, servant; UmJPETEW

= serve, provide

for, look after (one's needs)
58. Sin

ciyvoia =ignorance, unawareness, (perhaps) sin; ayv611µa =a sin committed
through ignorance; ayvo£w = be ignorant, fail to understand, disregard,
(perhaps) sin in ignorance

aµapna = sin; aµapTI")µa sin, sinful deed; aµapravw =sin, do wrong
~TTI")µa = defeat, failure; irrraoµm = be defeated/overcome
ocpEtA~; OcpEWT11c;; ocpEtA~; OcpElA'lµa; ocpElAw. See no. 42
napa~aaic; =disobedience, sin, breaking, violation (lit. overstepping); napa~aT'lc; = one who breaks/disobeys (God's Law); napa~a{vw = (trans.)
break, disobey, (intrans.) turn away, leave
napaKo~ = disobedience, disloyalty; napaKOUW = refuse to listen, pay no attention to
napavoµ{a = offense, wrongdoing; napavoµEw = act contrary to the law
napanrwµa =sin, wrongdoing; napan{mw =fall away, commit apostasy
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59. Teach, Inform, Instruct

5i&umK6<; =able to teach; 5i&ncr6<; =taught, imparted; 5i5aai«tA{a =what is
taught, teaching, doctrine, act of teaching, instruction; 5i&foxaA.o<; =
teacher, rabbi; 5i&rxrl = what is taught, teaching, act of teaching, instruction; b\MOJ(W = teach
K<ITI'!XEW

=

inform, tell, instruct, teach

µa0rin1<; = disciple, pupil, follower; µa0~rpia = woman disciple; µa0rirruw =
(trans.) make a disciple of, (intrans. or pass.) be a disciple

nai5£ia = discipline, instruction, training; nai5ron1<; = teacher, one who disciplines/corrects; naibrow =instruct, train, teach, discipline, correct, beat,
whip
60. Temple

i£p6<; = sacred, holy, pertaining to the temple; i£p6v = temple, temple
precincts

va6<; =temple, inner part of the Jewish temple, sanctuary
61. Thief, Robber, Terrorist

ilinrri<; = thief; l<Atnrw = steal

A.nan1<; = robber, insurrectionist, terrorist
62. Time

xaip6<; =time (viewed as an occasion rather than an event), season, age
xp6vo<; = lime, extension/period of time; xpov{~w = delay, be long coming,
stay a long while
63. Touch, Feel

limw =light, ignite, (mid.) take hold o.f. touch
0iyyavw = touch
ljl11A.acpciw = touch, feel, feel around for
64. Vain, Senseless, Foolish

K£V6<; = empty, empty-handed, vain, foolish, senseless; K£Vo5o~{a = conceit,
cheap desire to boast; K£V65o~o<; =conceited, boastful; K£Vocpwv(a =foolish talk; K£V6w = deprive of power, make of no meaning/effect
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µci:ratoc; = worthless, futile, useless; µaraL6TIJc; = worthlessness, futility; ¢TIJV = in vain, to no purpose; µaraLoAoyia = empty talk; µaratoA6yoc; =
empty talker; µarat6oµat = be given to worthless/futile speculation
65. Wash, Bathe

Aourp6v = washing, cleansing, water; Aouw = wash, bathe
VLrralP = washbasin; v{mw = wash, (mid.) wash onese!pfor oneself
ltAUVW

=wash

66. World, World Order

aiwvtoc; = eternal, unending; aiwv = age, world order, eternity
K6aµoc; =world, world order, universe, world inhabitants, humankind (especially of those hostile to God); Kooµu<6c; =worldly, made by humans,
material; KooµoKpci:rwp = world ruler, ruler
oiKouµEvri = world, inhabited earth, humankind
67. Worship

Acirpria =service, worship, (pl.) rites, duties; Acirprow =serve, worship
AELroupyia = service, ministry, worship, offering, sacrifice; AELroupyiK6c; =
ministering; AELroupy6c; = servant, minis1er; A£Lroupy£w = serve, worship
llpOaKUVT)nlc; = worshiper; npo01<uv£w = worship, fall down and worship,
kneel, bow low

oejXlat6c; =belonging to the emperor, imperial; o£~aoµa =object of worship,
place of worship; oe!Xl~oµaL = worship, reverence
= worship

o£~oµaL

