
1INCIPIT LIBER ACTUUM APOSTOLORUM
Πραξεις Αποστολων

1

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα
ι διδασκειν

2 αχρι ης ημερας εντειλαμενος τοις αποστολοις δια πνευματος αγιου ους εξελεξατο ανεληϕ
ϑη

3 οις και παρεστησεν εαυτον ζωντα μετα το παϑειν αυτον εν πολλοις τεκμηριοις δι ημερων τ
εσσαρακοντα οπτανομενος αυτοις και λεγων τα περι της βασιλειας του ϑεου

4 και συναλιζομενος παρηγγειλεν αυτοις απο ιεροσολυμων μη χωριζεσϑαι αλλα περιμενειν 
την επαγγελιαν του πατρος ην ηκουσατε μου

5 οτι ιωαννης μεν εβαπτισεν υδατι υμεις δε βαπτισϑησεσϑε εν πνευματι αγιω ου μετα πολλα
ς ταυτας ημερας

6 οι μεν ουν συνελϑοντες επηρωτων αυτον λεγοντες κυριε ει εν τω χρονω τουτω αποκαϑιστα
νεις την βασιλειαν τω ισραηλ

7 ειπεν δε προς αυτους ουχ υμων εστιν γνωναι χρονους η καιρους ους ο πατηρ εϑετο εν τη ιδ
ια εξουσια

8 αλλα ληψεσϑε δυναμιν επελϑοντος του αγιου πνευματος εϕ υμας και εσεσϑε μοι μαρτυρες
 εν τε ιερουσαλημ και εν παση τη ιουδαια και σαμαρεια και εως εσχατου της γης

9 και ταυτα ειπων βλεποντων αυτων επηρϑη και νεϕελη υπελαβεν αυτον απο των οϕϑαλμω
ν αυτων

10 και ως ατενιζοντες ησαν εις τον ουρανον πορευομενου αυτου και ιδου ανδρες δυο παρει
στηκεισαν αυτοις εν εσϑητι λευκη

11 οι και ειπον ανδρες γαλιλαιοι τι εστηκατε εμβλεποντες εις τον ουρανον ουτος ο ιησους ο 
αναληϕϑεις αϕ υμων εις τον ουρανον ουτως ελευσεται ον τροπον εϑεασασϑε αυτον πορε
υομενον εις τον ουρανον

12 τοτε υπεστρεψαν εις ιερουσαλημ απο ορους του καλουμενου ελαιωνος ο εστιν εγγυς ιερο
υσαλημ σαββατου εχον οδον

13 και οτε εισηλϑον ανεβησαν εις το υπερωον ου ησαν καταμενοντες ο τε πετρος και ιακωβ
ος και ιωαννης και ανδρεας ϕιλιππος και ϑωμας βαρϑολομαιος και ματϑαιος ιακωβος α
λϕαιου και σιμων ο ζηλωτης και ιουδας ιακωβου

14 ουτοι παντες ησαν προσκαρτερουντες ομοϑυμαδον τη προσευχη και τη δεησει συν γυναι
ξιν και μαρια τη μητρι του ιησου και συν τοις αδελϕοις αυτου
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15 και εν ταις ημεραις ταυταις αναστας πετρος εν μεσω των μαϑητων ειπεν ην τε οχλος ονο
ματων επι το αυτο ως εκατον εικοσιν

16 ανδρες αδελϕοι εδει πληρωϑηναι την γραϕην ταυτην ην προειπεν το πνευμα το αγιον δια 
στοματος δαβιδ περι ιουδα του γενομενου οδηγου τοις συλλαβουσιν τον ιησουν

17 οτι κατηριϑμημενος ην συν ημιν και ελαχεν τον κληρον της διακονιας ταυτης

18 ουτος μεν ουν εκτησατο χωριον εκ του μισϑου της αδικιας και πρηνης γενομενος ελακησ
εν μεσος και εξεχυϑη παντα τα σπλαγχνα αυτου

19 και γνωστον εγενετο πασιν τοις κατοικουσιν ιερουσαλημ ωστε κληϑηναι το χωριον εκειν
ο τη ιδια διαλεκτω αυτων ακελδαμα τουτεστιν χωριον αιματος

20 γεγραπται γαρ εν βιβλω ψαλμων γενηϑητω η επαυλις αυτου ερημος και μη εστω ο κατοικ
ων εν αυτη και την επισκοπην αυτου λαβοι ετερος

21 δει ουν των συνελϑοντων ημιν ανδρων εν παντι χρονω εν ω εισηλϑεν και εξηλϑεν εϕ ημα
ς ο κυριος ιησους

22 αρξαμενος απο του βαπτισματος ιωαννου εως της ημερας ης ανεληϕϑη αϕ ημων μαρτυρ
α της αναστασεως αυτου γενεσϑαι συν ημιν ενα τουτων

23 και εστησαν δυο ιωσηϕ τον καλουμενον βαρσαβαν ος επεκληϑη ιουστος και ματϑιαν

24 και προσευξαμενοι ειπον συ κυριε καρδιογνωστα παντων αναδειξον εκ τουτων των δυο ε
να ον εξελεξω

25 λαβειν τον κληρον της διακονιας ταυτης και αποστολης εξ ης παρεβη ιουδας πορευϑηνα
ι εις τον τοπον τον ιδιον

26 και εδωκαν κληρους αυτων και επεσεν ο κληρος επι ματϑιαν και συγκατεψηϕισϑη μετα τ
ων ενδεκα αποστολων

2

1 και εν τω συμπληρουσϑαι την ημεραν της πεντηκοστης ησαν απαντες ομοϑυμαδον επι το 
αυτο

2 και εγενετο αϕνω εκ του ουρανου ηχος ωσπερ ϕερομενης πνοης βιαιας και επληρωσεν ολο
ν τον οικον ου ησαν καϑημενοι

3 και ωϕϑησαν αυτοις διαμεριζομεναι γλωσσαι ωσει πυρος εκαϑισεν τε εϕ ενα εκαστον αυτ
ων

4 και επλησϑησαν απαντες πνευματος αγιου και ηρξαντο λαλειν ετεραις γλωσσαις καϑως τ
ο πνευμα εδιδου αυτοις αποϕϑεγγεσϑαι

5 ησαν δε εν ιερουσαλημ κατοικουντες ιουδαιοι ανδρες ευλαβεις απο παντος εϑνους των υπ
ο τον ουρανον
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6 γενομενης δε της ϕωνης ταυτης συνηλϑεν το πληϑος και συνεχυϑη οτι ηκουον εις εκαστος
 τη ιδια διαλεκτω λαλουντων αυτων

7 εξισταντο δε παντες και εϑαυμαζον λεγοντες προς αλληλους ουκ ιδου παντες ουτοι εισιν ο
ι λαλουντες γαλιλαιοι

8 και πως ημεις ακουομεν εκαστος τη ιδια διαλεκτω ημων εν η εγεννηϑημεν

9 παρϑοι και μηδοι και ελαμιται και οι κατοικουντες την μεσοποταμιαν ιουδαιαν τε και κα
ππαδοκιαν ποντον και την ασιαν

10 ϕρυγιαν τε και παμϕυλιαν αιγυπτον και τα μερη της λιβυης της κατα κυρηνην και οι επιδ
ημουντες ρωμαιοι ιουδαιοι τε και προσηλυτοι

11 κρητες και αραβες ακουομεν λαλουντων αυτων ταις ημετεραις γλωσσαις τα μεγαλεια του
 ϑεου

12 εξισταντο δε παντες και διηπορουν αλλος προς αλλον λεγοντες τι αν ϑελοι τουτο ειναι

13 ετεροι δε χλευαζοντες ελεγον οτι γλευκους μεμεστωμενοι εισιν

14 σταϑεις δε πετρος συν τοις ενδεκα επηρεν την ϕωνην αυτου και απεϕϑεγξατο αυτοις ανδ
ρες ιουδαιοι και οι κατοικουντες ιερουσαλημ απαντες τουτο υμιν γνωστον εστω και ενωτ
ισασϑε τα ρηματα μου

15 ου γαρ ως υμεις υπολαμβανετε ουτοι μεϑυουσιν εστιν γαρ ωρα τριτη της ημερας

16 αλλα τουτο εστιν το ειρημενον δια του προϕητου ιωηλ

17 και εσται εν ταις εσχαταις ημεραις λεγει ο ϑεος εκχεω απο του πνευματος μου επι πασαν 
σαρκα και προϕητευσουσιν οι υιοι υμων και αι ϑυγατερες υμων και οι νεανισκοι υμων ο
ρασεις οψονται και οι πρεσβυτεροι υμων ενυπνια ενυπνιασϑησονται

18 και γε επι τους δουλους μου και επι τας δουλας μου εν ταις ημεραις εκειναις εκχεω απο τ
ου πνευματος μου και προϕητευσουσιν

19 και δωσω τερατα εν τω ουρανω ανω και σημεια επι της γης κατω αιμα και πυρ και ατμιδ
α καπνου

20 ο ηλιος μεταστραϕησεται εις σκοτος και η σεληνη εις αιμα πριν η ελϑειν την ημεραν κυρ
ιου την μεγαλην και επιϕανη

21 και εσται πας ος αν επικαλεσηται το ονομα κυριου σωϑησεται

22 ανδρες ισραηλιται ακουσατε τους λογους τουτους ιησουν τον ναζωραιον ανδρα απο του 
ϑεου αποδεδειγμενον εις υμας δυναμεσιν και τερασιν και σημειοις οις εποιησεν δι αυτου 
ο ϑεος εν μεσω υμων καϑως και αυτοι οιδατε

23 τουτον τη ωρισμενη βουλη και προγνωσει του ϑεου εκδοτον λαβοντες δια χειρων ανομων
 προσπηξαντες ανειλετε
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24 ον ο ϑεος ανεστησεν λυσας τας ωδινας του ϑανατου καϑοτι ουκ ην δυνατον κρατεισϑαι 
αυτον υπ αυτου

25 δαβιδ γαρ λεγει εις αυτον προωρωμην τον κυριον ενωπιον μου δια παντος οτι εκ δεξιων μ
ου εστιν ινα μη σαλευϑω

26 δια τουτο ευϕρανϑη η καρδια μου και ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου 
κατασκηνωσει επ ελπιδι

27 οτι ουκ εγκαταλειψεις την ψυχην μου εις αδου ουδε δωσεις τον οσιον σου ιδειν διαϕϑορα
ν

28 εγνωρισας μοι οδους ζωης πληρωσεις με ευϕροσυνης μετα του προσωπου σου

29 ανδρες αδελϕοι εξον ειπειν μετα παρρησιας προς υμας περι του πατριαρχου δαβιδ οτι και
 ετελευτησεν και εταϕη και το μνημα αυτου εστιν εν ημιν αχρι της ημερας ταυτης

30 προϕητης ουν υπαρχων και ειδως οτι ορκω ωμοσεν αυτω ο ϑεος εκ καρπου της οσϕυος α
υτου το κατα σαρκα αναστησειν τον χριστον καϑισαι επι του ϑρονου αυτου

31 προιδων ελαλησεν περι της αναστασεως του χριστου οτι ου κατελειϕϑη η ψυχη αυτου ει
ς αδου ουδε η σαρξ αυτου ειδεν διαϕϑοραν

32 τουτον τον ιησουν ανεστησεν ο ϑεος ου παντες ημεις εσμεν μαρτυρες

33 τη δεξια ουν του ϑεου υψωϑεις την τε επαγγελιαν του αγιου πνευματος λαβων παρα του π
ατρος εξεχεεν τουτο ο νυν υμεις βλεπετε και ακουετε

34 ου γαρ δαβιδ ανεβη εις τους ουρανους λεγει δε αυτος ειπεν ο κυριος τω κυριω μου καϑου 
εκ δεξιων μου

35 εως αν ϑω τους εχϑρους σου υποποδιον των ποδων σου

36 ασϕαλως ουν γινωσκετω πας οικος ισραηλ οτι και κυριον και χριστον αυτον ο ϑεος εποι
ησεν τουτον τον ιησουν ον υμεις εσταυρωσατε

37 ακουσαντες δε κατενυγησαν τη καρδια ειπον τε προς τον πετρον και τους λοιπους αποστο
λους τι ποιησομεν ανδρες αδελϕοι

38 πετρος δε εϕη προς αυτους μετανοησατε και βαπτισϑητω εκαστος υμων επι τω ονοματι ιη
σου χριστου εις αϕεσιν αμαρτιων και ληψεσϑε την δωρεαν του αγιου πνευματος

39 υμιν γαρ εστιν η επαγγελια και τοις τεκνοις υμων και πασιν τοις εις μακραν οσους αν προ
σκαλεσηται κυριος ο ϑεος ημων

40 ετεροις τε λογοις πλειοσιν διεμαρτυρετο και παρεκαλει λεγων σωϑητε απο της γενεας της 
σκολιας ταυτης

41 οι μεν ουν ασμενως αποδεξαμενοι τον λογον αυτου εβαπτισϑησαν και προσετεϑησαν τη 
ημερα εκεινη ψυχαι ωσει τρισχιλιαι
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42 ησαν δε προσκαρτερουντες τη διδαχη των αποστολων και τη κοινωνια και τη κλασει του 
αρτου και ταις προσευχαις

43 εγενετο δε παση ψυχη ϕοβος πολλα τε τερατα και σημεια δια των αποστολων εγινετο

44 παντες δε οι πιστευοντες ησαν επι το αυτο και ειχον απαντα κοινα

45 και τα κτηματα και τας υπαρξεις επιπρασκον και διεμεριζον αυτα πασιν καϑοτι αν τις χρ
ειαν ειχεν

46 καϑ ημεραν τε προσκαρτερουντες ομοϑυμαδον εν τω ιερω κλωντες τε κατ οικον αρτον με
τελαμβανον τροϕης εν αγαλλιασει και αϕελοτητι καρδιας

47 αινουντες τον ϑεον και εχοντες χαριν προς ολον τον λαον ο δε κυριος προσετιϑει τους σω
ζομενους καϑ ημεραν τη εκκλησια

3

1 επι το αυτο δε πετρος και ιωαννης ανεβαινον εις το ιερον επι την ωραν της προσευχης την 
εννατην

2 και τις ανηρ χωλος εκ κοιλιας μητρος αυτου υπαρχων εβασταζετο ον ετιϑουν καϑ ημεραν
 προς την ϑυραν του ιερου την λεγομενην ωραιαν του αιτειν ελεημοσυνην παρα των εισπ
ορευομενων εις το ιερον

3 ος ιδων πετρον και ιωαννην μελλοντας εισιεναι εις το ιερον ηρωτα ελεημοσυνην λαβειν

4 ατενισας δε πετρος εις αυτον συν τω ιωαννη ειπεν βλεψον εις ημας

5 ο δε επειχεν αυτοις προσδοκων τι παρ αυτων λαβειν

6 ειπεν δε πετρος αργυριον και χρυσιον ουχ υπαρχει μοι ο δε εχω τουτο σοι διδωμι εν τω ονο
ματι ιησου χριστου του ναζωραιου εγειραι και περιπατει

7 και πιασας αυτον της δεξιας χειρος ηγειρεν παραχρημα δε εστερεωϑησαν αυτου αι βασεις
 και τα σϕυρα

8 και εξαλλομενος εστη και περιεπατει και εισηλϑεν συν αυτοις εις το ιερον περιπατων και 
αλλομενος και αινων τον ϑεον

9 και ειδεν αυτον πας ο λαος περιπατουντα και αινουντα τον ϑεον

10 επεγινωσκον τε αυτον οτι ουτος ην ο προς την ελεημοσυνην καϑημενος επι τη ωραια πυλ
η του ιερου και επλησϑησαν ϑαμβους και εκστασεως επι τω συμβεβηκοτι αυτω

11 κρατουντος δε του ιαϑεντος χωλου τον πετρον και ιωαννην συνεδραμεν προς αυτους πας
 ο λαος επι τη στοα τη καλουμενη σολομωντος εκϑαμβοι

12 ιδων δε πετρος απεκρινατο προς τον λαον ανδρες ισραηλιται τι ϑαυμαζετε επι τουτω η ημ
ιν τι ατενιζετε ως ιδια δυναμει η ευσεβεια πεποιηκοσιν του περιπατειν αυτον
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13 ο ϑεος αβρααμ και ισαακ και ιακωβ ο ϑεος των πατερων ημων εδοξασεν τον παιδα αυτου
 ιησουν ον υμεις παρεδωκατε και ηρνησασϑε αυτον κατα προσωπον πιλατου κριναντος ε
κεινου απολυειν

14 υμεις δε τον αγιον και δικαιον ηρνησασϑε και ητησασϑε ανδρα ϕονεα χαρισϑηναι υμιν

15 τον δε αρχηγον της ζωης απεκτεινατε ον ο ϑεος ηγειρεν εκ νεκρων ου ημεις μαρτυρες εσμ
εν

16 και επι τη πιστει του ονοματος αυτου τουτον ον ϑεωρειτε και οιδατε εστερεωσεν το ονομ
α αυτου και η πιστις η δι αυτου εδωκεν αυτω την ολοκληριαν ταυτην απεναντι παντων υ
μων

17 και νυν αδελϕοι οιδα οτι κατα αγνοιαν επραξατε ωσπερ και οι αρχοντες υμων

18 ο δε ϑεος α προκατηγγειλεν δια στοματος παντων των προϕητων αυτου παϑειν τον χριστο
ν επληρωσεν ουτως

19 μετανοησατε ουν και επιστρεψατε εις το εξαλειϕϑηναι υμων τας αμαρτιας οπως αν ελϑω
σιν καιροι αναψυξεως απο προσωπου του κυριου

20 και αποστειλη τον προκεκηρυγμενον υμιν ιησουν χριστον

21 ον δει ουρανον μεν δεξασϑαι αχρι χρονων αποκαταστασεως παντων ων ελαλησεν ο ϑεος
 δια στοματος παντων αγιων αυτου προϕητων απ αιωνος

22 μωσης μεν γαρ προς τους πατερας ειπεν οτι προϕητην υμιν αναστησει κυριος ο ϑεος υμω
ν εκ των αδελϕων υμων ως εμε αυτου ακουσεσϑε κατα παντα οσα αν λαληση προς υμας

23 εσται δε πασα ψυχη ητις αν μη ακουση του προϕητου εκεινου εξολοϑρευϑησεται εκ του 
λαου

24 και παντες δε οι προϕηται απο σαμουηλ και των καϑεξης οσοι ελαλησαν και προκατηγγε
ιλαν τας ημερας ταυτας

25 υμεις εστε υιοι των προϕητων και της διαϑηκης ης διεϑετο ο ϑεος προς τους πατερας ημω
ν λεγων προς αβρααμ και τω σπερματι σου ενευλογηϑησονται πασαι αι πατριαι της γης

26 υμιν πρωτον ο ϑεος αναστησας τον παιδα αυτου ιησουν απεστειλεν αυτον ευλογουντα υ
μας εν τω αποστρεϕειν εκαστον απο των πονηριων υμων

4

1 λαλουντων δε αυτων προς τον λαον επεστησαν αυτοις οι ιερεις και ο στρατηγος του ιερου 
και οι σαδδουκαιοι

2 διαπονουμενοι δια το διδασκειν αυτους τον λαον και καταγγελλειν εν τω ιησου την αναστ
ασιν την εκ νεκρων

3 και επεβαλον αυτοις τας χειρας και εϑεντο εις τηρησιν εις την αυριον ην γαρ εσπερα ηδη
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4 πολλοι δε των ακουσαντων τον λογον επιστευσαν και εγενηϑη ο αριϑμος των ανδρων ωσει
 χιλιαδες πεντε

5 εγενετο δε επι την αυριον συναχϑηναι αυτων τους αρχοντας και πρεσβυτερους και γραμμ
ατεις εις ιερουσαλημ

6 και ανναν τον αρχιερεα και καιαϕαν και ιωαννην και αλεξανδρον και οσοι ησαν εκ γενου
ς αρχιερατικου

7 και στησαντες αυτους εν τω μεσω επυνϑανοντο εν ποια δυναμει η εν ποιω ονοματι εποιησ
ατε τουτο υμεις

8 τοτε πετρος πλησϑεις πνευματος αγιου ειπεν προς αυτους αρχοντες του λαου και πρεσβυτε
ροι του ισραηλ

9 ει ημεις σημερον ανακρινομεϑα επι ευεργεσια ανϑρωπου ασϑενους εν τινι ουτος σεσωστα
ι

10 γνωστον εστω πασιν υμιν και παντι τω λαω ισραηλ οτι εν τω ονοματι ιησου χριστου του 
ναζωραιου ον υμεις εσταυρωσατε ον ο ϑεος ηγειρεν εκ νεκρων εν τουτω ουτος παρεστηκ
εν ενωπιον υμων υγιης

11 ουτος εστιν ο λιϑος ο εξουϑενηϑεις υϕ υμων των οικοδομουντων ο γενομενος εις κεϕαλη
ν γωνιας

12 και ουκ εστιν εν αλλω ουδενι η σωτηρια ουτε γαρ ονομα εστιν ετερον υπο τον ουρανον τ
ο δεδομενον εν ανϑρωποις εν ω δει σωϑηναι ημας

13 ϑεωρουντες δε την του πετρου παρρησιαν και ιωαννου και καταλαβομενοι οτι ανϑρωποι 
αγραμματοι εισιν και ιδιωται εϑαυμαζον επεγινωσκον τε αυτους οτι συν τω ιησου ησαν

14 τον δε ανϑρωπον βλεποντες συν αυτοις εστωτα τον τεϑεραπευμενον ουδεν ειχον αντειπει
ν

15 κελευσαντες δε αυτους εξω του συνεδριου απελϑειν συνεβαλον προς αλληλους

16 λεγοντες τι ποιησομεν τοις ανϑρωποις τουτοις οτι μεν γαρ γνωστον σημειον γεγονεν δι αυ
των πασιν τοις κατοικουσιν ιερουσαλημ ϕανερον και ου δυναμεϑα αρνησασϑαι

17 αλλ ινα μη επι πλειον διανεμηϑη εις τον λαον απειλη απειλησωμεϑα αυτοις μηκετι λαλει
ν επι τω ονοματι τουτω μηδενι ανϑρωπων

18 και καλεσαντες αυτους παρηγγειλαν αυτοις το καϑολου μη ϕϑεγγεσϑαι μηδε διδασκειν ε
πι τω ονοματι του ιησου

19 ο δε πετρος και ιωαννης αποκριϑεντες προς αυτους ειπον ει δικαιον εστιν ενωπιον του ϑε
ου υμων ακουειν μαλλον η του ϑεου κρινατε

20 ου δυναμεϑα γαρ ημεις α ειδομεν και ηκουσαμεν μη λαλειν
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21 οι δε προσαπειλησαμενοι απελυσαν αυτους μηδεν ευρισκοντες το πως κολασωνται αυτο
υς δια τον λαον οτι παντες εδοξαζον τον ϑεον επι τω γεγονοτι

22 ετων γαρ ην πλειονων τεσσαρακοντα ο ανϑρωπος εϕ ον εγεγονει το σημειον τουτο της ια
σεως

23 απολυϑεντες δε ηλϑον προς τους ιδιους και απηγγειλαν οσα προς αυτους οι αρχιερεις και
 οι πρεσβυτεροι ειπον

24 οι δε ακουσαντες ομοϑυμαδον ηραν ϕωνην προς τον ϑεον και ειπον δεσποτα συ ο ϑεος ο 
ποιησας τον ουρανον και την γην και την ϑαλασσαν και παντα τα εν αυτοις

25 ο δια στοματος δαβιδ του παιδος σου ειπων ινατι εϕρυαξαν εϑνη και λαοι εμελετησαν κε
να

26 παρεστησαν οι βασιλεις της γης και οι αρχοντες συνηχϑησαν επι το αυτο κατα του κυριο
υ και κατα του χριστου αυτου

27 συνηχϑησαν γαρ επ αληϑειας επι τον αγιον παιδα σου ιησουν ον εχρισας ηρωδης τε και 
ποντιος πιλατος συν εϑνεσιν και λαοις ισραηλ

28 ποιησαι οσα η χειρ σου και η βουλη σου προωρισεν γενεσϑαι

29 και τα νυν κυριε επιδε επι τας απειλας αυτων και δος τοις δουλοις σου μετα παρρησιας π
ασης λαλειν τον λογον σου

30 εν τω την χειρα σου εκτεινειν σε εις ιασιν και σημεια και τερατα γινεσϑαι δια του ονομα
τος του αγιου παιδος σου ιησου

31 και δεηϑεντων αυτων εσαλευϑη ο τοπος εν ω ησαν συνηγμενοι και επλησϑησαν απαντες 
πνευματος αγιου και ελαλουν τον λογον του ϑεου μετα παρρησιας

32 του δε πληϑους των πιστευσαντων ην η καρδια και η ψυχη μια και ουδε εις τι των υπαρχ
οντων αυτω ελεγεν ιδιον ειναι αλλ ην αυτοις απαντα κοινα

33 και μεγαλη δυναμει απεδιδουν το μαρτυριον οι αποστολοι της αναστασεως του κυριου ιη
σου χαρις τε μεγαλη ην επι παντας αυτους

34 ουδε γαρ ενδεης τις υπηρχεν εν αυτοις οσοι γαρ κτητορες χωριων η οικιων υπηρχον πωλο
υντες εϕερον τας τιμας των πιπρασκομενων

35 και ετιϑουν παρα τους ποδας των αποστολων διεδιδοτο δε εκαστω καϑοτι αν τις χρειαν ει
χεν

36 ιωσης δε ο επικληϑεις βαρναβας υπο των αποστολων ο εστιν μεϑερμηνευομενον υιος παρ
ακλησεως λευιτης κυπριος τω γενει

37 υπαρχοντος αυτω αγρου πωλησας ηνεγκεν το χρημα και εϑηκεν παρα τους ποδας των απ
οστολων
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5

1 ανηρ δε τις ανανιας ονοματι συν σαπϕειρη τη γυναικι αυτου επωλησεν κτημα

2 και ενοσϕισατο απο της τιμης συνειδυιας και της γυναικος αυτου και ενεγκας μερος τι πα
ρα τους ποδας των αποστολων εϑηκεν

3 ειπεν δε πετρος ανανια διατι επληρωσεν ο σατανας την καρδιαν σου ψευσασϑαι σε το πνε
υμα το αγιον και νοσϕισασϑαι απο της τιμης του χωριου

4 ουχι μενον σοι εμενεν και πραϑεν εν τη ση εξουσια υπηρχεν τι οτι εϑου εν τη καρδια σου 
το πραγμα τουτο ουκ εψευσω ανϑρωποις αλλα τω ϑεω

5 ακουων δε ανανιας τους λογους τουτους πεσων εξεψυξεν και εγενετο ϕοβος μεγας επι παντ
ας τους ακουοντας ταυτα

6 ανασταντες δε οι νεωτεροι συνεστειλαν αυτον και εξενεγκαντες εϑαψαν

7 εγενετο δε ως ωρων τριων διαστημα και η γυνη αυτου μη ειδυια το γεγονος εισηλϑεν

8 απεκριϑη δε αυτη ο πετρος ειπε μοι ει τοσουτου το χωριον απεδοσϑε η δε ειπεν ναι τοσουτ
ου

9 ο δε πετρος ειπεν προς αυτην τι οτι συνεϕωνηϑη υμιν πειρασαι το πνευμα κυριου ιδου οι π
οδες των ϑαψαντων τον ανδρα σου επι τη ϑυρα και εξοισουσιν σε

10 επεσεν δε παραχρημα παρα τους ποδας αυτου και εξεψυξεν εισελϑοντες δε οι νεανισκοι ε
υρον αυτην νεκραν και εξενεγκαντες εϑαψαν προς τον ανδρα αυτης

11 και εγενετο ϕοβος μεγας εϕ ολην την εκκλησιαν και επι παντας τους ακουοντας ταυτα

12 δια δε των χειρων των αποστολων εγενετο σημεια και τερατα εν τω λαω πολλα και ησαν 
ομοϑυμαδον απαντες εν τη στοα σολομωντος

13 των δε λοιπων ουδεις ετολμα κολλασϑαι αυτοις αλλ εμεγαλυνεν αυτους ο λαος

14 μαλλον δε προσετιϑεντο πιστευοντες τω κυριω πληϑη ανδρων τε και γυναικων

15 ωστε κατα τας πλατειας εκϕερειν τους ασϑενεις και τιϑεναι επι κλινων και κραββατων ιν
α ερχομενου πετρου καν η σκια επισκιαση τινι αυτων

16 συνηρχετο δε και το πληϑος των περιξ πολεων εις ιερουσαλημ ϕεροντες ασϑενεις και οχλ
ουμενους υπο πνευματων ακαϑαρτων οιτινες εϑεραπευοντο απαντες

17 αναστας δε ο αρχιερευς και παντες οι συν αυτω η ουσα αιρεσις των σαδδουκαιων επλησ
ϑησαν ζηλου

18 και επεβαλον τας χειρας αυτων επι τους αποστολους και εϑεντο αυτους εν τηρησει δημο
σια
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19 αγγελος δε κυριου δια της νυκτος ηνοιξεν τας ϑυρας της ϕυλακης εξαγαγων τε αυτους ειπ
εν

20 πορευεσϑε και σταϑεντες λαλειτε εν τω ιερω τω λαω παντα τα ρηματα της ζωης ταυτης

21 ακουσαντες δε εισηλϑον υπο τον ορϑρον εις το ιερον και εδιδασκον παραγενομενος δε ο 
αρχιερευς και οι συν αυτω συνεκαλεσαν το συνεδριον και πασαν την γερουσιαν των υιω
ν ισραηλ και απεστειλαν εις το δεσμωτηριον αχϑηναι αυτους

22 οι δε υπηρεται παραγενομενοι ουχ ευρον αυτους εν τη ϕυλακη αναστρεψαντες δε απηγγει
λαν

23 λεγοντες οτι το μεν δεσμωτηριον ευρομεν κεκλεισμενον εν παση ασϕαλεια και τους ϕυλα
κας εξω εστωτας προ των ϑυρων ανοιξαντες δε εσω ουδενα ευρομεν

24 ως δε ηκουσαν τους λογους τουτους ο τε ιερευς και ο στρατηγος του ιερου και οι αρχιερει
ς διηπορουν περι αυτων τι αν γενοιτο τουτο

25 παραγενομενος δε τις απηγγειλεν αυτοις λεγων οτι ιδου οι ανδρες ους εϑεσϑε εν τη ϕυλακ
η εισιν εν τω ιερω εστωτες και διδασκοντες τον λαον

26 τοτε απελϑων ο στρατηγος συν τοις υπηρεταις ηγαγεν αυτους ου μετα βιας εϕοβουντο γα
ρ τον λαον ινα μη λιϑασϑωσιν

27 αγαγοντες δε αυτους εστησαν εν τω συνεδριω και επηρωτησεν αυτους ο αρχιερευς

28 λεγων ου παραγγελια παρηγγειλαμεν υμιν μη διδασκειν επι τω ονοματι τουτω και ιδου πε
πληρωκατε την ιερουσαλημ της διδαχης υμων και βουλεσϑε επαγαγειν εϕ ημας το αιμα τ
ου ανϑρωπου τουτου

29 αποκριϑεις δε ο πετρος και οι αποστολοι ειπον πειϑαρχειν δει ϑεω μαλλον η ανϑρωποις

30 ο ϑεος των πατερων ημων ηγειρεν ιησουν ον υμεις διεχειρισασϑε κρεμασαντες επι ξυλου

31 τουτον ο ϑεος αρχηγον και σωτηρα υψωσεν τη δεξια αυτου δουναι μετανοιαν τω ισραηλ 
και αϕεσιν αμαρτιων

32 και ημεις εσμεν αυτου μαρτυρες των ρηματων τουτων και το πνευμα δε το αγιον ο εδωκεν
 ο ϑεος τοις πειϑαρχουσιν αυτω

33 οι δε ακουσαντες διεπριοντο και εβουλευοντο ανελειν αυτους

34 αναστας δε τις εν τω συνεδριω ϕαρισαιος ονοματι γαμαλιηλ νομοδιδασκαλος τιμιος παντ
ι τω λαω εκελευσεν εξω βραχυ τι τους αποστολους ποιησαι

35 ειπεν τε προς αυτους ανδρες ισραηλιται προσεχετε εαυτοις επι τοις ανϑρωποις τουτοις τι 
μελλετε πρασσειν

36 προ γαρ τουτων των ημερων ανεστη ϑευδας λεγων ειναι τινα εαυτον ω προσεκολληϑη αρ
ιϑμος ανδρων ωσει τετρακοσιων ος ανηρεϑη και παντες οσοι επειϑοντο αυτω διελυϑησα
ν και εγενοντο εις ουδεν
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37 μετα τουτον ανεστη ιουδας ο γαλιλαιος εν ταις ημεραις της απογραϕης και απεστησεν λα
ον ικανον οπισω αυτου κακεινος απωλετο και παντες οσοι επειϑοντο αυτω διεσκορπισϑη
σαν

38 και τα νυν λεγω υμιν αποστητε απο των ανϑρωπων τουτων και εασατε αυτους οτι εαν η ε
ξ ανϑρωπων η βουλη αυτη η το εργον τουτο καταλυϑησεται

39 ει δε εκ ϑεου εστιν ου δυνασϑε καταλυσαι αυτο μηποτε και ϑεομαχοι ευρεϑητε

40 επεισϑησαν δε αυτω και προσκαλεσαμενοι τους αποστολους δειραντες παρηγγειλαν μη λ
αλειν επι τω ονοματι του ιησου και απελυσαν αυτους

41 οι μεν ουν επορευοντο χαιροντες απο προσωπου του συνεδριου οτι υπερ του ονοματος αυ
του κατηξιωϑησαν ατιμασϑηναι

42 πασαν τε ημεραν εν τω ιερω και κατ οικον ουκ επαυοντο διδασκοντες και ευαγγελιζομενο
ι ιησουν τον χριστον

6

1 εν δε ταις ημεραις ταυταις πληϑυνοντων των μαϑητων εγενετο γογγυσμος των ελληνιστων 
προς τους εβραιους οτι παρεϑεωρουντο εν τη διακονια τη καϑημερινη αι χηραι αυτων

2 προσκαλεσαμενοι δε οι δωδεκα το πληϑος των μαϑητων ειπον ουκ αρεστον εστιν ημας κατ
αλειψαντας τον λογον του ϑεου διακονειν τραπεζαις

3 επισκεψασϑε ουν αδελϕοι ανδρας εξ υμων μαρτυρουμενους επτα πληρεις πνευματος αγιου
 και σοϕιας ους καταστησομεν επι της χρειας ταυτης

4 ημεις δε τη προσευχη και τη διακονια του λογου προσκαρτερησομεν

5 και ηρεσεν ο λογος ενωπιον παντος του πληϑους και εξελεξαντο στεϕανον ανδρα πληρη π
ιστεως και πνευματος αγιου και ϕιλιππον και προχορον και νικανορα και τιμωνα και πα
ρμεναν και νικολαον προσηλυτον αντιοχεα

6 ους εστησαν ενωπιον των αποστολων και προσευξαμενοι επεϑηκαν αυτοις τας χειρας

7 και ο λογος του ϑεου ηυξανεν και επληϑυνετο ο αριϑμος των μαϑητων εν ιερουσαλημ σϕ
οδρα πολυς τε οχλος των ιερεων υπηκουον τη πιστει

8 στεϕανος δε πληρης πιστεως και δυναμεως εποιει τερατα και σημεια μεγαλα εν τω λαω

9 ανεστησαν δε τινες των εκ της συναγωγης της λεγομενης λιβερτινων και κυρηναιων και αλ
εξανδρεων και των απο κιλικιας και ασιας συζητουντες τω στεϕανω

10 και ουκ ισχυον αντιστηναι τη σοϕια και τω πνευματι ω ελαλει

11 τοτε υπεβαλον ανδρας λεγοντας οτι ακηκοαμεν αυτου λαλουντος ρηματα βλασϕημα εις 
μωσην και τον ϑεον
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12 συνεκινησαν τε τον λαον και τους πρεσβυτερους και τους γραμματεις και επισταντες συν
ηρπασαν αυτον και ηγαγον εις το συνεδριον

13 εστησαν τε μαρτυρας ψευδεις λεγοντας ο ανϑρωπος ουτος ου παυεται ρηματα βλασϕημα
 λαλων κατα του τοπου του αγιου τουτου και του νομου

14 ακηκοαμεν γαρ αυτου λεγοντος οτι ιησους ο ναζωραιος ουτος καταλυσει τον τοπον τουτ
ον και αλλαξει τα εϑη α παρεδωκεν ημιν μωυσης

15 και ατενισαντες εις αυτον απαντες οι καϑεζομενοι εν τω συνεδριω ειδον το προσωπον αυ
του ωσει προσωπον αγγελου

7

1 ειπεν δε ο αρχιερευς ει αρα ταυτα ουτως εχει

2 ο δε εϕη ανδρες αδελϕοι και πατερες ακουσατε ο ϑεος της δοξης ωϕϑη τω πατρι ημων αβρ
ααμ οντι εν τη μεσοποταμια πριν η κατοικησαι αυτον εν χαρραν

3 και ειπεν προς αυτον εξελϑε εκ της γης σου και εκ της συγγενειας σου και δευρο εις γην ην 
αν σοι δειξω

4 τοτε εξελϑων εκ γης χαλδαιων κατωκησεν εν χαρραν κακειϑεν μετα το αποϑανειν τον πατ
ερα αυτου μετωκισεν αυτον εις την γην ταυτην εις ην υμεις νυν κατοικειτε

5 και ουκ εδωκεν αυτω κληρονομιαν εν αυτη ουδε βημα ποδος και επηγγειλατο αυτω δουναι
 εις κατασχεσιν αυτην και τω σπερματι αυτου μετ αυτον ουκ οντος αυτω τεκνου

6 ελαλησεν δε ουτως ο ϑεος οτι εσται το σπερμα αυτου παροικον εν γη αλλοτρια και δουλω
σουσιν αυτο και κακωσουσιν ετη τετρακοσια

7 και το εϑνος ω εαν δουλευσωσιν κρινω εγω ειπεν ο ϑεος και μετα ταυτα εξελευσονται και 
λατρευσουσιν μοι εν τω τοπω τουτω

8 και εδωκεν αυτω διαϑηκην περιτομης και ουτως εγεννησεν τον ισαακ και περιετεμεν αυτο
ν τη ημερα τη ογδοη και ο ισαακ τον ιακωβ και ο ιακωβ τους δωδεκα πατριαρχας

9 και οι πατριαρχαι ζηλωσαντες τον ιωσηϕ απεδοντο εις αιγυπτον και ην ο ϑεος μετ αυτου

10 και εξειλετο αυτον εκ πασων των ϑλιψεων αυτου και εδωκεν αυτω χαριν και σοϕιαν ενα
ντιον ϕαραω βασιλεως αιγυπτου και κατεστησεν αυτον ηγουμενον επ αιγυπτον και ολον 
τον οικον αυτου

11 ηλϑεν δε λιμος εϕ ολην την γην αιγυπτου και χανααν και ϑλιψις μεγαλη και ουχ ευρισκο
ν χορτασματα οι πατερες ημων

12 ακουσας δε ιακωβ οντα σιτα εν αιγυπτω εξαπεστειλεν τους πατερας ημων πρωτον

13 και εν τω δευτερω ανεγνωρισϑη ιωσηϕ τοις αδελϕοις αυτου και ϕανερον εγενετο τω ϕαρα
ω το γενος του ιωσηϕ
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14 αποστειλας δε ιωσηϕ μετεκαλεσατο τον πατερα αυτου ιακωβ και πασαν την συγγενειαν α
υτου εν ψυχαις εβδομηκοντα πεντε

15 κατεβη δε ιακωβ εις αιγυπτον και ετελευτησεν αυτος και οι πατερες ημων

16 και μετετεϑησαν εις συχεμ και ετεϑησαν εν τω μνηματι ο ωνησατο αβρααμ τιμης αργυρι
ου παρα των υιων εμμορ του συχεμ

17 καϑως δε ηγγιζεν ο χρονος της επαγγελιας ης ωμοσεν ο ϑεος τω αβρααμ ηυξησεν ο λαος κ
αι επληϑυνϑη εν αιγυπτω

18 αχρις ου ανεστη βασιλευς ετερος ος ουκ ηδει τον ιωσηϕ

19 ουτος κατασοϕισαμενος το γενος ημων εκακωσεν τους πατερας ημων του ποιειν εκϑετα τ
α βρεϕη αυτων εις το μη ζωογονεισϑαι

20 εν ω καιρω εγεννηϑη μωσης και ην αστειος τω ϑεω ος ανετραϕη μηνας τρεις εν τω οικω τ
ου πατρος αυτου

21 εκτεϑεντα δε αυτον ανειλετο αυτον η ϑυγατηρ ϕαραω και ανεϑρεψατο αυτον εαυτη εις υ
ιον

22 και επαιδευϑη μωσης παση σοϕια αιγυπτιων ην δε δυνατος εν λογοις και εν εργοις

23 ως δε επληρουτο αυτω τεσσαρακονταετης χρονος ανεβη επι την καρδιαν αυτου επισκεψα
σϑαι τους αδελϕους αυτου τους υιους ισραηλ

24 και ιδων τινα αδικουμενον ημυνατο και εποιησεν εκδικησιν τω καταπονουμενω παταξας 
τον αιγυπτιον

25 ενομιζεν δε συνιεναι τους αδελϕους αυτου οτι ο ϑεος δια χειρος αυτου διδωσιν αυτοις σ
ωτηριαν οι δε ου συνηκαν

26 τη τε επιουση ημερα ωϕϑη αυτοις μαχομενοις και συνηλασεν αυτους εις ειρηνην ειπων α
νδρες αδελϕοι εστε υμεις ινατι αδικειτε αλληλους

27 ο δε αδικων τον πλησιον απωσατο αυτον ειπων τις σε κατεστησεν αρχοντα και δικαστην 
εϕ ημας

28 μη ανελειν με συ ϑελεις ον τροπον ανειλες χϑες τον αιγυπτιον

29 εϕυγεν δε μωσης εν τω λογω τουτω και εγενετο παροικος εν γη μαδιαμ ου εγεννησεν υιους
 δυο

30 και πληρωϑεντων ετων τεσσαρακοντα ωϕϑη αυτω εν τη ερημω του ορους σινα αγγελος κ
υριου εν ϕλογι πυρος βατου

31 ο δε μωσης ιδων εϑαυμασεν το οραμα προσερχομενου δε αυτου κατανοησαι εγενετο ϕων
η κυριου προς αυτον
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32 εγω ο ϑεος των πατερων σου ο ϑεος αβρααμ και ο ϑεος ισαακ και ο ϑεος ιακωβ εντρομος 
δε γενομενος μωσης ουκ ετολμα κατανοησαι

33 ειπεν δε αυτω ο κυριος λυσον το υποδημα των ποδων σου ο γαρ τοπος εν ω εστηκας γη αγι
α εστιν

34 ιδων ειδον την κακωσιν του λαου μου του εν αιγυπτω και του στεναγμου αυτων ηκουσα 
και κατεβην εξελεσϑαι αυτους και νυν δευρο αποστελω σε εις αιγυπτον

35 τουτον τον μωυσην ον ηρνησαντο ειποντες τις σε κατεστησεν αρχοντα και δικαστην του
τον ο ϑεος αρχοντα και λυτρωτην απεστειλεν εν χειρι αγγελου του οϕϑεντος αυτω εν τη 
βατω

36 ουτος εξηγαγεν αυτους ποιησας τερατα και σημεια εν γη αιγυπτου και εν ερυϑρα ϑαλασ
ση και εν τη ερημω ετη τεσσαρακοντα

37 ουτος εστιν ο μωυσης ο ειπων τοις υιοις ισραηλ προϕητην υμιν αναστησει κυριος ο ϑεος 
υμων εκ των αδελϕων υμων ως εμε αυτου ακουσεσϑε

38 ουτος εστιν ο γενομενος εν τη εκκλησια εν τη ερημω μετα του αγγελου του λαλουντος αυτ
ω εν τω ορει σινα και των πατερων ημων ος εδεξατο λογια ζωντα δουναι ημιν

39 ω ουκ ηϑελησαν υπηκοοι γενεσϑαι οι πατερες ημων αλλ απωσαντο και εστραϕησαν ταις 
καρδιαις αυτων εις αιγυπτον

40 ειποντες τω ααρων ποιησον ημιν ϑεους οι προπορευσονται ημων ο γαρ μωσης ουτος ος εξ
ηγαγεν ημας εκ γης αιγυπτου ουκ οιδαμεν τι γεγονεν αυτω

41 και εμοσχοποιησαν εν ταις ημεραις εκειναις και ανηγαγον ϑυσιαν τω ειδωλω και ευϕραι
νοντο εν τοις εργοις των χειρων αυτων

42 εστρεψεν δε ο ϑεος και παρεδωκεν αυτους λατρευειν τη στρατια του ουρανου καϑως γεγρ
απται εν βιβλω των προϕητων μη σϕαγια και ϑυσιας προσηνεγκατε μοι ετη τεσσαρακοντ
α εν τη ερημω οικος ισραηλ

43 και ανελαβετε την σκηνην του μολοχ και το αστρον του ϑεου υμων ρεμϕαν τους τυπους 
ους εποιησατε προσκυνειν αυτοις και μετοικιω υμας επεκεινα βαβυλωνος

44 η σκηνη του μαρτυριου ην εν τοις πατρασιν ημων εν τη ερημω καϑως διεταξατο ο λαλων
 τω μωση ποιησαι αυτην κατα τον τυπον ον εωρακει

45 ην και εισηγαγον διαδεξαμενοι οι πατερες ημων μετα ιησου εν τη κατασχεσει των εϑνων 
ων εξωσεν ο ϑεος απο προσωπου των πατερων ημων εως των ημερων δαβιδ

46 ος ευρεν χαριν ενωπιον του ϑεου και ητησατο ευρειν σκηνωμα τω ϑεω ιακωβ

47 σολομων δε ωκοδομησεν αυτω οικον

48 αλλ ουχ ο υψιστος εν χειροποιητοις ναοις κατοικει καϑως ο προϕητης λεγει
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49 ο ουρανος μοι ϑρονος η δε γη υποποδιον των ποδων μου ποιον οικον οικοδομησετε μοι λε
γει κυριος η τις τοπος της καταπαυσεως μου

50 ουχι η χειρ μου εποιησεν ταυτα παντα

51 σκληροτραχηλοι και απεριτμητοι τη καρδια και τοις ωσιν υμεις αει τω πνευματι τω αγιω 
αντιπιπτετε ως οι πατερες υμων και υμεις

52 τινα των προϕητων ουκ εδιωξαν οι πατερες υμων και απεκτειναν τους προκαταγγειλαντα
ς περι της ελευσεως του δικαιου ου νυν υμεις προδοται και ϕονεις γεγενησϑε

53 οιτινες ελαβετε τον νομον εις διαταγας αγγελων και ουκ εϕυλαξατε

54 ακουοντες δε ταυτα διεπριοντο ταις καρδιαις αυτων και εβρυχον τους οδοντας επ αυτον

55 υπαρχων δε πληρης πνευματος αγιου ατενισας εις τον ουρανον ειδεν δοξαν ϑεου και ιησ
ουν εστωτα εκ δεξιων του ϑεου

56 και ειπεν ιδου ϑεωρω τους ουρανους ανεωγμενους και τον υιον του ανϑρωπου εκ δεξιων 
εστωτα του ϑεου

57 κραξαντες δε ϕωνη μεγαλη συνεσχον τα ωτα αυτων και ωρμησαν ομοϑυμαδον επ αυτον

58 και εκβαλοντες εξω της πολεως ελιϑοβολουν και οι μαρτυρες απεϑεντο τα ιματια αυτων 
παρα τους ποδας νεανιου καλουμενου σαυλου

59 και ελιϑοβολουν τον στεϕανον επικαλουμενον και λεγοντα κυριε ιησου δεξαι το πνευμα 
μου

60 ϑεις δε τα γονατα εκραξεν ϕωνη μεγαλη κυριε μη στησης αυτοις την αμαρτιαν ταυτην κα
ι τουτο ειπων εκοιμηϑη
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1 σαυλος δε ην συνευδοκων τη αναιρεσει αυτου εγενετο δε εν εκεινη τη ημερα διωγμος μεγα
ς επι την εκκλησιαν την εν ιεροσολυμοις παντες τε διεσπαρησαν κατα τας χωρας της ιου
δαιας και σαμαρειας πλην των αποστολων

2 συνεκομισαν δε τον στεϕανον ανδρες ευλαβεις και εποιησαντο κοπετον μεγαν επ αυτω

3 σαυλος δε ελυμαινετο την εκκλησιαν κατα τους οικους εισπορευομενος συρων τε ανδρας 
και γυναικας παρεδιδου εις ϕυλακην

4 οι μεν ουν διασπαρεντες διηλϑον ευαγγελιζομενοι τον λογον

5 ϕιλιππος δε κατελϑων εις πολιν της σαμαρειας εκηρυσσεν αυτοις τον χριστον

6 προσειχον τε οι οχλοι τοις λεγομενοις υπο του ϕιλιππου ομοϑυμαδον εν τω ακουειν αυτου
ς και βλεπειν τα σημεια α εποιει
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7 πολλων γαρ των εχοντων πνευματα ακαϑαρτα βοωντα μεγαλη ϕωνη εξηρχετο πολλοι δε π
αραλελυμενοι και χωλοι εϑεραπευϑησαν

8 και εγενετο χαρα μεγαλη εν τη πολει εκεινη

9 ανηρ δε τις ονοματι σιμων προυπηρχεν εν τη πολει μαγευων και εξιστων το εϑνος της σαμ
αρειας λεγων ειναι τινα εαυτον μεγαν

10 ω προσειχον παντες απο μικρου εως μεγαλου λεγοντες ουτος εστιν η δυναμις του ϑεου η 
μεγαλη

11 προσειχον δε αυτω δια το ικανω χρονω ταις μαγειαις εξεστακεναι αυτους

12 οτε δε επιστευσαν τω ϕιλιππω ευαγγελιζομενω τα περι της βασιλειας του ϑεου και του ον
οματος του ιησου χριστου εβαπτιζοντο ανδρες τε και γυναικες

13 ο δε σιμων και αυτος επιστευσεν και βαπτισϑεις ην προσκαρτερων τω ϕιλιππω ϑεωρων τε
 σημεια και δυναμεις μεγαλας γινομενας εξιστατο

14 ακουσαντες δε οι εν ιεροσολυμοις αποστολοι οτι δεδεκται η σαμαρεια τον λογον του ϑεο
υ απεστειλαν προς αυτους τον πετρον και ιωαννην

15 οιτινες καταβαντες προσηυξαντο περι αυτων οπως λαβωσιν πνευμα αγιον

16 ουπω γαρ ην επ ουδενι αυτων επιπεπτωκος μονον δε βεβαπτισμενοι υπηρχον εις το ονομα 
του κυριου ιησου

17 τοτε επετιϑουν τας χειρας επ αυτους και ελαμβανον πνευμα αγιον

18 ϑεασαμενος δε ο σιμων οτι δια της επιϑεσεως των χειρων των αποστολων διδοται το πνευ
μα το αγιον προσηνεγκεν αυτοις χρηματα

19 λεγων δοτε καμοι την εξουσιαν ταυτην ινα ω αν επιϑω τας χειρας λαμβανη πνευμα αγιον

20 πετρος δε ειπεν προς αυτον το αργυριον σου συν σοι ειη εις απωλειαν οτι την δωρεαν του 
ϑεου ενομισας δια χρηματων κτασϑαι

21 ουκ εστιν σοι μερις ουδε κληρος εν τω λογω τουτω η γαρ καρδια σου ουκ εστιν ευϑεια εν
ωπιον του ϑεου

22 μετανοησον ουν απο της κακιας σου ταυτης και δεηϑητι του ϑεου ει αρα αϕεϑησεται σο
ι η επινοια της καρδιας σου

23 εις γαρ χολην πικριας και συνδεσμον αδικιας ορω σε οντα

24 αποκριϑεις δε ο σιμων ειπεν δεηϑητε υμεις υπερ εμου προς τον κυριον οπως μηδεν επελϑη
 επ εμε ων ειρηκατε

25 οι μεν ουν διαμαρτυραμενοι και λαλησαντες τον λογον του κυριου υπεστρεψαν εις ιερου
σαλημ πολλας τε κωμας των σαμαρειτων ευηγγελισαντο
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26 αγγελος δε κυριου ελαλησεν προς ϕιλιππον λεγων αναστηϑι και πορευου κατα μεσημβρι
αν επι την οδον την καταβαινουσαν απο ιερουσαλημ εις γαζαν αυτη εστιν ερημος

27 και αναστας επορευϑη και ιδου ανηρ αιϑιοψ ευνουχος δυναστης κανδακης της βασιλισ
σης αιϑιοπων ος ην επι πασης της γαζης αυτης ος εληλυϑει προσκυνησων εις ιερουσαλη
μ

28 ην τε υποστρεϕων και καϑημενος επι του αρματος αυτου και ανεγινωσκεν τον προϕητην 
ησαιαν

29 ειπεν δε το πνευμα τω ϕιλιππω προσελϑε και κολληϑητι τω αρματι τουτω

30 προσδραμων δε ο ϕιλιππος ηκουσεν αυτου αναγινωσκοντος τον προϕητην ησαιαν και ειπ
εν αρα γε γινωσκεις α αναγινωσκεις

31 ο δε ειπεν πως γαρ αν δυναιμην εαν μη τις οδηγηση με παρεκαλεσεν τε τον ϕιλιππον αναβ
αντα καϑισαι συν αυτω

32 η δε περιοχη της γραϕης ην ανεγινωσκεν ην αυτη ως προβατον επι σϕαγην ηχϑη και ως α
μνος εναντιον του κειροντος αυτον αϕωνος ουτως ουκ ανοιγει το στομα αυτου

33 εν τη ταπεινωσει αυτου η κρισις αυτου ηρϑη την δε γενεαν αυτου τις διηγησεται οτι αιρε
ται απο της γης η ζωη αυτου

34 αποκριϑεις δε ο ευνουχος τω ϕιλιππω ειπεν δεομαι σου περι τινος ο προϕητης λεγει τουτο 
περι εαυτου η περι ετερου τινος

35 ανοιξας δε ο ϕιλιππος το στομα αυτου και αρξαμενος απο της γραϕης ταυτης ευηγγελισα
το αυτω τον ιησουν

36 ως δε επορευοντο κατα την οδον ηλϑον επι τι υδωρ και ϕησιν ο ευνουχος ιδου υδωρ τι κω
λυει με βαπτισϑηναι

37 ειπεν δε ο ϕιλιππος ει πιστευεις εξ ολης της καρδιας εξεστιν αποκριϑεις δε ειπεν πιστευω 
τον υιον του ϑεου ειναι τον ιησουν χριστον

38 και εκελευσεν στηναι το αρμα και κατεβησαν αμϕοτεροι εις το υδωρ ο τε ϕιλιππος και ο 
ευνουχος και εβαπτισεν αυτον

39 οτε δε ανεβησαν εκ του υδατος πνευμα κυριου ηρπασεν τον ϕιλιππον και ουκ ειδεν αυτον
 ουκετι ο ευνουχος επορευετο γαρ την οδον αυτου χαιρων

40 ϕιλιππος δε ευρεϑη εις αζωτον και διερχομενος ευηγγελιζετο τας πολεις πασας εως του ελ
ϑειν αυτον εις καισαρειαν
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1 ο δε σαυλος ετι εμπνεων απειλης και ϕονου εις τους μαϑητας του κυριου προσελϑων τω α
ρχιερει

1



2 ητησατο παρ αυτου επιστολας εις δαμασκον προς τας συναγωγας οπως εαν τινας ευρη της 
οδου οντας ανδρας τε και γυναικας δεδεμενους αγαγη εις ιερουσαλημ

3 εν δε τω πορευεσϑαι εγενετο αυτον εγγιζειν τη δαμασκω και εξαιϕνης περιηστραψεν αυτον
 ϕως απο του ουρανου

4 και πεσων επι την γην ηκουσεν ϕωνην λεγουσαν αυτω σαουλ σαουλ τι με διωκεις

5 ειπεν δε τις ει κυριε ο δε κυριος ειπεν εγω ειμι ιησους ον συ διωκεις σκληρον σοι προς κεντ
ρα λακτιζειν

6 τρεμων τε και ϑαμβων ειπεν κυριε τι με ϑελεις ποιησαι και ο κυριος προς αυτον αναστηϑι 
και εισελϑε εις την πολιν και λαληϑησεται σοι τι σε δει ποιειν

7 οι δε ανδρες οι συνοδευοντες αυτω ειστηκεισαν εννεοι ακουοντες μεν της ϕωνης μηδενα δ
ε ϑεωρουντες

8 ηγερϑη δε ο σαυλος απο της γης ανεωγμενων δε των οϕϑαλμων αυτου ουδενα εβλεπεν χειρ
αγωγουντες δε αυτον εισηγαγον εις δαμασκον

9 και ην ημερας τρεις μη βλεπων και ουκ εϕαγεν ουδε επιεν

10 ην δε τις μαϑητης εν δαμασκω ονοματι ανανιας και ειπεν προς αυτον ο κυριος εν οραματ
ι ανανια ο δε ειπεν ιδου εγω κυριε

11 ο δε κυριος προς αυτον αναστας πορευϑητι επι την ρυμην την καλουμενην ευϑειαν και ζ
ητησον εν οικια ιουδα σαυλον ονοματι ταρσεα ιδου γαρ προσευχεται

12 και ειδεν εν οραματι ανδρα ονοματι ανανιαν εισελϑοντα και επιϑεντα αυτω χειρα οπως 
αναβλεψη

13 απεκριϑη δε ο ανανιας κυριε ακηκοα απο πολλων περι του ανδρος τουτου οσα κακα εποι
ησεν τοις αγιοις σου εν ιερουσαλημ

14 και ωδε εχει εξουσιαν παρα των αρχιερεων δησαι παντας τους επικαλουμενους το ονομα 
σου

15 ειπεν δε προς αυτον ο κυριος πορευου οτι σκευος εκλογης μοι εστιν ουτος του βαστασαι τ
ο ονομα μου ενωπιον εϑνων και βασιλεων υιων τε ισραηλ

16 εγω γαρ υποδειξω αυτω οσα δει αυτον υπερ του ονοματος μου παϑειν

17 απηλϑεν δε ανανιας και εισηλϑεν εις την οικιαν και επιϑεις επ αυτον τας χειρας ειπεν σα
ουλ αδελϕε ο κυριος απεσταλκεν με ιησους ο οϕϑεις σοι εν τη οδω η ηρχου οπως αναβλε
ψης και πλησϑης πνευματος αγιου

18 και ευϑεως απεπεσον απο των οϕϑαλμων αυτου ωσει λεπιδες ανεβλεψεν τε παραχρημα κ
αι αναστας εβαπτισϑη

19 και λαβων τροϕην ενισχυσεν εγενετο δε ο σαυλος μετα των εν δαμασκω μαϑητων ημερας
 τινας
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20 και ευϑεως εν ταις συναγωγαις εκηρυσσεν τον χριστον οτι ουτος εστιν ο υιος του ϑεου

21 εξισταντο δε παντες οι ακουοντες και ελεγον ουχ ουτος εστιν ο πορϑησας εν ιερουσαλημ 
τους επικαλουμενους το ονομα τουτο και ωδε εις τουτο εληλυϑει ινα δεδεμενους αυτους 
αγαγη επι τους αρχιερεις

22 σαυλος δε μαλλον ενεδυναμουτο και συνεχυνεν τους ιουδαιους τους κατοικουντας εν δα
μασκω συμβιβαζων οτι ουτος εστιν ο χριστος

23 ως δε επληρουντο ημεραι ικαναι συνεβουλευσαντο οι ιουδαιοι ανελειν αυτον

24 εγνωσϑη δε τω σαυλω η επιβουλη αυτων παρετηρουν τε τας πυλας ημερας τε και νυκτος 
οπως αυτον ανελωσιν

25 λαβοντες δε αυτον οι μαϑηται νυκτος καϑηκαν δια του τειχους χαλασαντες εν σπυριδι

26 παραγενομενος δε ο σαυλος εις ιερουσαλημ επειρατο κολλασϑαι τοις μαϑηταις και παντ
ες εϕοβουντο αυτον μη πιστευοντες οτι εστιν μαϑητης

27 βαρναβας δε επιλαβομενος αυτον ηγαγεν προς τους αποστολους και διηγησατο αυτοις πω
ς εν τη οδω ειδεν τον κυριον και οτι ελαλησεν αυτω και πως εν δαμασκω επαρρησιασατο
 εν τω ονοματι του ιησου

28 και ην μετ αυτων εισπορευομενος και εκπορευομενος εν ιερουσαλημ και παρρησιαζομεν
ος εν τω ονοματι του κυριου ιησου

29 ελαλει τε και συνεζητει προς τους ελληνιστας οι δε επεχειρουν αυτον ανελειν

30 επιγνοντες δε οι αδελϕοι κατηγαγον αυτον εις καισαρειαν και εξαπεστειλαν αυτον εις τα
ρσον

31 αι μεν ουν εκκλησιαι καϑ ολης της ιουδαιας και γαλιλαιας και σαμαρειας ειχον ειρηνην 
οικοδομουμεναι και πορευομεναι τω ϕοβω του κυριου και τη παρακλησει του αγιου πνευ
ματος επληϑυνοντο

32 εγενετο δε πετρον διερχομενον δια παντων κατελϑειν και προς τους αγιους τους κατοικου
ντας λυδδαν

33 ευρεν δε εκει ανϑρωπον τινα αινεαν ονοματι εξ ετων οκτω κατακειμενον επι κραββατω ο
ς ην παραλελυμενος

34 και ειπεν αυτω ο πετρος αινεα ιαται σε ιησους ο χριστος αναστηϑι και στρωσον σεαυτω 
και ευϑεως ανεστη

35 και ειδον αυτον παντες οι κατοικουντες λυδδαν και τον σαρωναν οιτινες επεστρεψαν επι 
τον κυριον

36 εν ιοππη δε τις ην μαϑητρια ονοματι ταβιϑα η διερμηνευομενη λεγεται δορκας αυτη ην π
ληρης αγαϑων εργων και ελεημοσυνων ων εποιει
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37 εγενετο δε εν ταις ημεραις εκειναις ασϑενησασαν αυτην αποϑανειν λουσαντες δε αυτην 
εϑηκαν εν υπερωω

38 εγγυς δε ουσης λυδδης τη ιοππη οι μαϑηται ακουσαντες οτι πετρος εστιν εν αυτη απεστει
λαν δυο ανδρας προς αυτον παρακαλουντες μη οκνησαι διελϑειν εως αυτων

39 αναστας δε πετρος συνηλϑεν αυτοις ον παραγενομενον ανηγαγον εις το υπερωον και παρ
εστησαν αυτω πασαι αι χηραι κλαιουσαι και επιδεικνυμεναι χιτωνας και ιματια οσα επ
οιει μετ αυτων ουσα η δορκας

40 εκβαλων δε εξω παντας ο πετρος ϑεις τα γονατα προσηυξατο και επιστρεψας προς το σωμ
α ειπεν ταβιϑα αναστηϑι η δε ηνοιξεν τους οϕϑαλμους αυτης και ιδουσα τον πετρον ανε
καϑισεν

41 δους δε αυτη χειρα ανεστησεν αυτην ϕωνησας δε τους αγιους και τας χηρας παρεστησεν 
αυτην ζωσαν

42 γνωστον δε εγενετο καϑ ολης της ιοππης και πολλοι επιστευσαν επι τον κυριον

43 εγενετο δε ημερας ικανας μειναι αυτον εν ιοππη παρα τινι σιμωνι βυρσει

10

1 ανηρ δε τις ην εν καισαρεια ονοματι κορνηλιος εκατονταρχης εκ σπειρης της καλουμενης 
ιταλικης

2 ευσεβης και ϕοβουμενος τον ϑεον συν παντι τω οικω αυτου ποιων τε ελεημοσυνας πολλας
 τω λαω και δεομενος του ϑεου διαπαντος

3 ειδεν εν οραματι ϕανερως ωσει ωραν εννατην της ημερας αγγελον του ϑεου εισελϑοντα πρ
ος αυτον και ειποντα αυτω κορνηλιε

4 ο δε ατενισας αυτω και εμϕοβος γενομενος ειπεν τι εστιν κυριε ειπεν δε αυτω αι προσευχαι
 σου και αι ελεημοσυναι σου ανεβησαν εις μνημοσυνον ενωπιον του ϑεου

5 και νυν πεμψον εις ιοππην ανδρας και μεταπεμψαι σιμωνα ος επικαλειται πετρος

6 ουτος ξενιζεται παρα τινι σιμωνι βυρσει ω εστιν οικια παρα ϑαλασσαν ουτος λαλησει σοι
 τι σε δει ποιειν

7 ως δε απηλϑεν ο αγγελος ο λαλων τω κορνηλιω ϕωνησας δυο των οικετων αυτου και στρατ
ιωτην ευσεβη των προσκαρτερουντων αυτω

8 και εξηγησαμενος αυτοις απαντα απεστειλεν αυτους εις την ιοππην

9 τη δε επαυριον οδοιπορουντων εκεινων και τη πολει εγγιζοντων ανεβη πετρος επι το δωμα 
προσευξασϑαι περι ωραν εκτην

10 εγενετο δε προσπεινος και ηϑελεν γευσασϑαι παρασκευαζοντων δε εκεινων επεπεσεν επ α
υτον εκστασις
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11 και ϑεωρει τον ουρανον ανεωγμενον και καταβαινον επ αυτον σκευος τι ως οϑονην μεγα
λην τεσσαρσιν αρχαις δεδεμενον και καϑιεμενον επι της γης

12 εν ω υπηρχεν παντα τα τετραποδα της γης και τα ϑηρια και τα ερπετα και τα πετεινα του 
ουρανου

13 και εγενετο ϕωνη προς αυτον αναστας πετρε ϑυσον και ϕαγε

14 ο δε πετρος ειπεν μηδαμως κυριε οτι ουδεποτε εϕαγον παν κοινον η ακαϑαρτον

15 και ϕωνη παλιν εκ δευτερου προς αυτον α ο ϑεος εκαϑαρισεν συ μη κοινου

16 τουτο δε εγενετο επι τρις και παλιν ανεληϕϑη το σκευος εις τον ουρανον

17 ως δε εν εαυτω διηπορει ο πετρος τι αν ειη το οραμα ο ειδεν και ιδου οι ανδρες οι απεστα
λμενοι απο του κορνηλιου διερωτησαντες την οικιαν σιμωνος επεστησαν επι τον πυλωνα

18 και ϕωνησαντες επυνϑανοντο ει σιμων ο επικαλουμενος πετρος ενϑαδε ξενιζεται

19 του δε πετρου ενϑυμουμενου περι του οραματος ειπεν αυτω το πνευμα ιδου ανδρες τρεις 
ζητουσιν σε

20 αλλα αναστας καταβηϑι και πορευου συν αυτοις μηδεν διακρινομενος διοτι εγω απεσταλ
κα αυτους

21 καταβας δε πετρος προς τους ανδρας τους απεσταλμενους απο του κορνηλιου προς αυτον
 ειπεν ιδου εγω ειμι ον ζητειτε τις η αιτια δι ην παρεστε

22 οι δε ειπον κορνηλιος εκατονταρχης ανηρ δικαιος και ϕοβουμενος τον ϑεον μαρτυρουμε
νος τε υπο ολου του εϑνους των ιουδαιων εχρηματισϑη υπο αγγελου αγιου μεταπεμψασϑ
αι σε εις τον οικον αυτου και ακουσαι ρηματα παρα σου

23 εισκαλεσαμενος ουν αυτους εξενισεν τη δε επαυριον ο πετρος εξηλϑεν συν αυτοις και τιν
ες των αδελϕων των απο της ιοππης συνηλϑον αυτω

24 και τη επαυριον εισηλϑον εις την καισαρειαν ο δε κορνηλιος ην προσδοκων αυτους συγκ
αλεσαμενος τους συγγενεις αυτου και τους αναγκαιους ϕιλους

25 ως δε εγενετο εισελϑειν τον πετρον συναντησας αυτω ο κορνηλιος πεσων επι τους ποδας 
προσεκυνησεν

26 ο δε πετρος αυτον ηγειρεν λεγων αναστηϑι καγω αυτος ανϑρωπος ειμι

27 και συνομιλων αυτω εισηλϑεν και ευρισκει συνεληλυϑοτας πολλους

28 εϕη τε προς αυτους υμεις επιστασϑε ως αϑεμιτον εστιν ανδρι ιουδαιω κολλασϑαι η προσ
ερχεσϑαι αλλοϕυλω και εμοι ο ϑεος εδειξεν μηδενα κοινον η ακαϑαρτον λεγειν ανϑρωπο
ν

29 διο και αναντιρρητως ηλϑον μεταπεμϕϑεις πυνϑανομαι ουν τινι λογω μετεπεμψασϑε με
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30 και ο κορνηλιος εϕη απο τεταρτης ημερας μεχρι ταυτης της ωρας ημην νηστευων και την
 εννατην ωραν προσευχομενος εν τω οικω μου και ιδου ανηρ εστη ενωπιον μου εν εσϑητι
 λαμπρα

31 και ϕησιν κορνηλιε εισηκουσϑη σου η προσευχη και αι ελεημοσυναι σου εμνησϑησαν ε
νωπιον του ϑεου

32 πεμψον ουν εις ιοππην και μετακαλεσαι σιμωνα ος επικαλειται πετρος ουτος ξενιζεται εν 
οικια σιμωνος βυρσεως παρα ϑαλασσαν ος παραγενομενος λαλησει σοι

33 εξαυτης ουν επεμψα προς σε συ τε καλως εποιησας παραγενομενος νυν ουν παντες ημεις 
ενωπιον του ϑεου παρεσμεν ακουσαι παντα τα προστεταγμενα σοι υπο του ϑεου

34 ανοιξας δε πετρος το στομα ειπεν επ αληϑειας καταλαμβανομαι οτι ουκ εστιν προσωπολ
ηπτης ο ϑεος

35 αλλ εν παντι εϑνει ο ϕοβουμενος αυτον και εργαζομενος δικαιοσυνην δεκτος αυτω εστιν

36 τον λογον ον απεστειλεν τοις υιοις ισραηλ ευαγγελιζομενος ειρηνην δια ιησου χριστου ο
υτος εστιν παντων κυριος

37 υμεις οιδατε το γενομενον ρημα καϑ ολης της ιουδαιας αρξαμενον απο της γαλιλαιας μετ
α το βαπτισμα ο εκηρυξεν ιωαννης

38 ιησουν τον απο ναζαρετ ως εχρισεν αυτον ο ϑεος πνευματι αγιω και δυναμει ος διηλϑεν ε
υεργετων και ιωμενος παντας τους καταδυναστευομενους υπο του διαβολου οτι ο ϑεος η
ν μετ αυτου

39 και ημεις εσμεν μαρτυρες παντων ων εποιησεν εν τε τη χωρα των ιουδαιων και εν ιερουσ
αλημ ον ανειλον κρεμασαντες επι ξυλου

40 τουτον ο ϑεος ηγειρεν τη τριτη ημερα και εδωκεν αυτον εμϕανη γενεσϑαι

41 ου παντι τω λαω αλλα μαρτυσιν τοις προκεχειροτονημενοις υπο του ϑεου ημιν οιτινες συ
νεϕαγομεν και συνεπιομεν αυτω μετα το αναστηναι αυτον εκ νεκρων

42 και παρηγγειλεν ημιν κηρυξαι τω λαω και διαμαρτυρασϑαι οτι αυτος εστιν ο ωρισμενος 
υπο του ϑεου κριτης ζωντων και νεκρων

43 τουτω παντες οι προϕηται μαρτυρουσιν αϕεσιν αμαρτιων λαβειν δια του ονοματος αυτο
υ παντα τον πιστευοντα εις αυτον

44 ετι λαλουντος του πετρου τα ρηματα ταυτα επεπεσεν το πνευμα το αγιον επι παντας τους 
ακουοντας τον λογον

45 και εξεστησαν οι εκ περιτομης πιστοι οσοι συνηλϑον τω πετρω οτι και επι τα εϑνη η δωρε
α του αγιου πνευματος εκκεχυται

46 ηκουον γαρ αυτων λαλουντων γλωσσαις και μεγαλυνοντων τον ϑεον τοτε απεκριϑη ο πετ
ρος
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47 μητι το υδωρ κωλυσαι δυναται τις του μη βαπτισϑηναι τουτους οιτινες το πνευμα το αγιο
ν ελαβον καϑως και ημεις

48 προσεταξεν τε αυτους βαπτισϑηναι εν τω ονοματι του κυριου τοτε ηρωτησαν αυτον επιμ
ειναι ημερας τινας

11

1 ηκουσαν δε οι αποστολοι και οι αδελϕοι οι οντες κατα την ιουδαιαν οτι και τα εϑνη εδεξα
ντο τον λογον του ϑεου

2 και οτε ανεβη πετρος εις ιεροσολυμα διεκρινοντο προς αυτον οι εκ περιτομης

3 λεγοντες οτι προς ανδρας ακροβυστιαν εχοντας εισηλϑες και συνεϕαγες αυτοις

4 αρξαμενος δε ο πετρος εξετιϑετο αυτοις καϑεξης λεγων

5 εγω ημην εν πολει ιοππη προσευχομενος και ειδον εν εκστασει οραμα καταβαινον σκευος 
τι ως οϑονην μεγαλην τεσσαρσιν αρχαις καϑιεμενην εκ του ουρανου και ηλϑεν αχρις εμ
ου

6 εις ην ατενισας κατενοουν και ειδον τα τετραποδα της γης και τα ϑηρια και τα ερπετα και 
τα πετεινα του ουρανου

7 ηκουσα δε ϕωνης λεγουσης μοι αναστας πετρε ϑυσον και ϕαγε

8 ειπον δε μηδαμως κυριε οτι παν κοινον η ακαϑαρτον ουδεποτε εισηλϑεν εις το στομα μου

9 απεκριϑη δε μοι ϕωνη εκ δευτερου εκ του ουρανου α ο ϑεος εκαϑαρισεν συ μη κοινου

10 τουτο δε εγενετο επι τρις και παλιν ανεσπασϑη απαντα εις τον ουρανον

11 και ιδου εξαυτης τρεις ανδρες επεστησαν επι την οικιαν εν η ημην απεσταλμενοι απο και
σαρειας προς με

12 ειπεν δε μοι το πνευμα συνελϑειν αυτοις μηδεν διακρινομενον ηλϑον δε συν εμοι και οι ε
ξ αδελϕοι ουτοι και εισηλϑομεν εις τον οικον του ανδρος

13 απηγγειλεν τε ημιν πως ειδεν τον αγγελον εν τω οικω αυτου σταϑεντα και ειποντα αυτω α
ποστειλον εις ιοππην ανδρας και μεταπεμψαι σιμωνα τον επικαλουμενον πετρον

14 ος λαλησει ρηματα προς σε εν οις σωϑηση συ και πας ο οικος σου

15 εν δε τω αρξασϑαι με λαλειν επεπεσεν το πνευμα το αγιον επ αυτους ωσπερ και εϕ ημας ε
ν αρχη

16 εμνησϑην δε του ρηματος κυριου ως ελεγεν ιωαννης μεν εβαπτισεν υδατι υμεις δε βαπτισ
ϑησεσϑε εν πνευματι αγιω
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17 ει ουν την ισην δωρεαν εδωκεν αυτοις ο ϑεος ως και ημιν πιστευσασιν επι τον κυριον ιησ
ουν χριστον εγω δε τις ημην δυνατος κωλυσαι τον ϑεον

18 ακουσαντες δε ταυτα ησυχασαν και εδοξαζον τον ϑεον λεγοντες αραγε και τοις εϑνεσιν 
ο ϑεος την μετανοιαν εδωκεν εις ζωην

19 οι μεν ουν διασπαρεντες απο της ϑλιψεως της γενομενης επι στεϕανω διηλϑον εως ϕοινικ
ης και κυπρου και αντιοχειας μηδενι λαλουντες τον λογον ει μη μονον ιουδαιοις

20 ησαν δε τινες εξ αυτων ανδρες κυπριοι και κυρηναιοι οιτινες εισελϑοντες εις αντιοχειαν 
ελαλουν προς τους ελληνιστας ευαγγελιζομενοι τον κυριον ιησουν

21 και ην χειρ κυριου μετ αυτων πολυς τε αριϑμος πιστευσας επεστρεψεν επι τον κυριον

22 ηκουσϑη δε ο λογος εις τα ωτα της εκκλησιας της εν ιεροσολυμοις περι αυτων και εξαπεσ
τειλαν βαρναβαν διελϑειν εως αντιοχειας

23 ος παραγενομενος και ιδων την χαριν του ϑεου εχαρη και παρεκαλει παντας τη προϑεσει
 της καρδιας προσμενειν τω κυριω

24 οτι ην ανηρ αγαϑος και πληρης πνευματος αγιου και πιστεως και προσετεϑη οχλος ικανο
ς τω κυριω

25 εξηλϑεν δε εις ταρσον ο βαρναβας αναζητησαι σαυλον

26 και ευρων αυτον ηγαγεν αυτον εις αντιοχειαν εγενετο δε αυτους ενιαυτον ολον συναχϑη
ναι εν τη εκκλησια και διδαξαι οχλον ικανον χρηματισαι τε πρωτον εν αντιοχεια τους μ
αϑητας χριστιανους

27 εν ταυταις δε ταις ημεραις κατηλϑον απο ιεροσολυμων προϕηται εις αντιοχειαν

28 αναστας δε εις εξ αυτων ονοματι αγαβος εσημανεν δια του πνευματος λιμον μεγαν μελλει
ν εσεσϑαι εϕ ολην την οικουμενην οστις και εγενετο επι κλαυδιου καισαρος

29 των δε μαϑητων καϑως ηυπορειτο τις ωρισαν εκαστος αυτων εις διακονιαν πεμψαι τοις κ
ατοικουσιν εν τη ιουδαια αδελϕοις

30 ο και εποιησαν αποστειλαντες προς τους πρεσβυτερους δια χειρος βαρναβα και σαυλου

12

1 κατ εκεινον δε τον καιρον επεβαλεν ηρωδης ο βασιλευς τας χειρας κακωσαι τινας των απο
 της εκκλησιας

2 ανειλεν δε ιακωβον τον αδελϕον ιωαννου μαχαιρα

3 και ιδων οτι αρεστον εστιν τοις ιουδαιοις προσεϑετο συλλαβειν και πετρον ησαν δε ημερα
ι των αζυμων
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4 ον και πιασας εϑετο εις ϕυλακην παραδους τεσσαρσιν τετραδιοις στρατιωτων ϕυλασσειν 
αυτον βουλομενος μετα το πασχα αναγαγειν αυτον τω λαω

5 ο μεν ουν πετρος ετηρειτο εν τη ϕυλακη προσευχη δε ην εκτενης γινομενη υπο της εκκλησι
ας προς τον ϑεον υπερ αυτου

6 οτε δε εμελλεν αυτον προαγειν ο ηρωδης τη νυκτι εκεινη ην ο πετρος κοιμωμενος μεταξυ δ
υο στρατιωτων δεδεμενος αλυσεσιν δυσιν ϕυλακες τε προ της ϑυρας ετηρουν την ϕυλακ
ην

7 και ιδου αγγελος κυριου επεστη και ϕως ελαμψεν εν τω οικηματι παταξας δε την πλευραν 
του πετρου ηγειρεν αυτον λεγων αναστα εν ταχει και εξεπεσον αυτου αι αλυσεις εκ των χ
ειρων

8 ειπεν τε ο αγγελος προς αυτον περιζωσαι και υποδησαι τα σανδαλια σου εποιησεν δε ουτω
ς και λεγει αυτω περιβαλου το ιματιον σου και ακολουϑει μοι

9 και εξελϑων ηκολουϑει αυτω και ουκ ηδει οτι αληϑες εστιν το γινομενον δια του αγγελου 
εδοκει δε οραμα βλεπειν

10 διελϑοντες δε πρωτην ϕυλακην και δευτεραν ηλϑον επι την πυλην την σιδηραν την ϕερο
υσαν εις την πολιν ητις αυτοματη ηνοιχϑη αυτοις και εξελϑοντες προηλϑον ρυμην μιαν 
και ευϑεως απεστη ο αγγελος απ αυτου

11 και ο πετρος γενομενος εν εαυτω ειπεν νυν οιδα αληϑως οτι εξαπεστειλεν κυριος τον αγγε
λον αυτου και εξειλετο με εκ χειρος ηρωδου και πασης της προσδοκιας του λαου των ιου
δαιων

12 συνιδων τε ηλϑεν επι την οικιαν μαριας της μητρος ιωαννου του επικαλουμενου μαρκου 
ου ησαν ικανοι συνηϑροισμενοι και προσευχομενοι

13 κρουσαντος δε του πετρου την ϑυραν του πυλωνος προσηλϑεν παιδισκη υπακουσαι ονομ
ατι ροδη

14 και επιγνουσα την ϕωνην του πετρου απο της χαρας ουκ ηνοιξεν τον πυλωνα εισδραμου
σα δε απηγγειλεν εσταναι τον πετρον προ του πυλωνος

15 οι δε προς αυτην ειπον μαινη η δε διισχυριζετο ουτως εχειν οι δ ελεγον ο αγγελος αυτου ε
στιν

16 ο δε πετρος επεμενεν κρουων ανοιξαντες δε ειδον αυτον και εξεστησαν

17 κατασεισας δε αυτοις τη χειρι σιγαν διηγησατο αυτοις πως ο κυριος αυτον εξηγαγεν εκ τη
ς ϕυλακης ειπεν δε απαγγειλατε ιακωβω και τοις αδελϕοις ταυτα και εξελϑων επορευϑη ε
ις ετερον τοπον

18 γενομενης δε ημερας ην ταραχος ουκ ολιγος εν τοις στρατιωταις τι αρα ο πετρος εγενετο

19 ηρωδης δε επιζητησας αυτον και μη ευρων ανακρινας τους ϕυλακας εκελευσεν απαχϑην
αι και κατελϑων απο της ιουδαιας εις την καισαρειαν διετριβεν
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20 ην δε ο ηρωδης ϑυμομαχων τυριοις και σιδωνιοις ομοϑυμαδον δε παρησαν προς αυτον κ
αι πεισαντες βλαστον τον επι του κοιτωνος του βασιλεως ητουντο ειρηνην δια το τρεϕεσ
ϑαι αυτων την χωραν απο της βασιλικης

21 τακτη δε ημερα ο ηρωδης ενδυσαμενος εσϑητα βασιλικην και καϑισας επι του βηματος ε
δημηγορει προς αυτους

22 ο δε δημος επεϕωνει ϑεου ϕωνη και ουκ ανϑρωπου

23 παραχρημα δε επαταξεν αυτον αγγελος κυριου ανϑ ων ουκ εδωκεν την δοξαν τω ϑεω και 
γενομενος σκωληκοβρωτος εξεψυξεν

24 ο δε λογος του ϑεου ηυξανεν και επληϑυνετο

25 βαρναβας δε και σαυλος υπεστρεψαν εξ ιερουσαλημ πληρωσαντες την διακονιαν συμπα
ραλαβοντες και ιωαννην τον επικληϑεντα μαρκον

13

1 ησαν δε τινες εν αντιοχεια κατα την ουσαν εκκλησιαν προϕηται και διδασκαλοι ο τε βαρν
αβας και συμεων ο καλουμενος νιγερ και λουκιος ο κυρηναιος μαναην τε ηρωδου του τε
τραρχου συντροϕος και σαυλος

2 λειτουργουντων δε αυτων τω κυριω και νηστευοντων ειπεν το πνευμα το αγιον αϕορισατε 
δη μοι τον τε βαρναβαν και τον σαυλον εις το εργον ο προσκεκλημαι αυτους

3 τοτε νηστευσαντες και προσευξαμενοι και επιϑεντες τας χειρας αυτοις απελυσαν

4 ουτοι μεν ουν εκπεμϕϑεντες υπο του πνευματος του αγιου κατηλϑον εις την σελευκειαν εκ
ειϑεν τε απεπλευσαν εις την κυπρον

5 και γενομενοι εν σαλαμινι κατηγγελλον τον λογον του ϑεου εν ταις συναγωγαις των ιουδαι
ων ειχον δε και ιωαννην υπηρετην

6 διελϑοντες δε την νησον αχρι παϕου ευρον τινα μαγον ψευδοπροϕητην ιουδαιον ω ονομα 
βαριησους

7 ος ην συν τω ανϑυπατω σεργιω παυλω ανδρι συνετω ουτος προσκαλεσαμενος βαρναβαν κ
αι σαυλον επεζητησεν ακουσαι τον λογον του ϑεου

8 ανϑιστατο δε αυτοις ελυμας ο μαγος ουτως γαρ μεϑερμηνευεται το ονομα αυτου ζητων δι
αστρεψαι τον ανϑυπατον απο της πιστεως

9 σαυλος δε ο και παυλος πλησϑεις πνευματος αγιου και ατενισας εις αυτον

10 ειπεν ω πληρης παντος δολου και πασης ραδιουργιας υιε διαβολου εχϑρε πασης δικαιοσυ
νης ου παυση διαστρεϕων τας οδους κυριου τας ευϑειας

11 και νυν ιδου χειρ του κυριου επι σε και εση τυϕλος μη βλεπων τον ηλιον αχρι καιρου πα
ραχρημα δε επεπεσεν επ αυτον αχλυς και σκοτος και περιαγων εζητει χειραγωγους
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12 τοτε ιδων ο ανϑυπατος το γεγονος επιστευσεν εκπλησσομενος επι τη διδαχη του κυριου

13 αναχϑεντες δε απο της παϕου οι περι τον παυλον ηλϑον εις περγην της παμϕυλιας ιωανν
ης δε αποχωρησας απ αυτων υπεστρεψεν εις ιεροσολυμα

14 αυτοι δε διελϑοντες απο της περγης παρεγενοντο εις αντιοχειαν της πισιδιας και εισελϑον
τες εις την συναγωγην τη ημερα των σαββατων εκαϑισαν

15 μετα δε την αναγνωσιν του νομου και των προϕητων απεστειλαν οι αρχισυναγωγοι προς 
αυτους λεγοντες ανδρες αδελϕοι ει εστιν λογος εν υμιν παρακλησεως προς τον λαον λεγετ
ε

16 αναστας δε παυλος και κατασεισας τη χειρι ειπεν ανδρες ισραηλιται και οι ϕοβουμενοι τ
ον ϑεον ακουσατε

17 ο ϑεος του λαου τουτου ισραηλ εξελεξατο τους πατερας ημων και τον λαον υψωσεν εν τη
 παροικια εν γη αιγυπτω και μετα βραχιονος υψηλου εξηγαγεν αυτους εξ αυτης

18 και ως τεσσαρακονταετη χρονον ετροποϕορησεν αυτους εν τη ερημω

19 και καϑελων εϑνη επτα εν γη χανααν κατεκληροδοτησεν αυτοις την γην αυτων

20 και μετα ταυτα ως ετεσιν τετρακοσιοις και πεντηκοντα εδωκεν κριτας εως σαμουηλ του π
ροϕητου

21 κακειϑεν ητησαντο βασιλεα και εδωκεν αυτοις ο ϑεος τον σαουλ υιον κις ανδρα εκ ϕυλη
ς βενιαμιν ετη τεσσαρακοντα

22 και μεταστησας αυτον ηγειρεν αυτοις τον δαβιδ εις βασιλεα ω και ειπεν μαρτυρησας ευρ
ον δαβιδ τον του ιεσσαι ανδρα κατα την καρδιαν μου ος ποιησει παντα τα ϑεληματα μου

23 τουτου ο ϑεος απο του σπερματος κατ επαγγελιαν ηγειρεν τω ισραηλ σωτηρα ιησουν

24 προκηρυξαντος ιωαννου προ προσωπου της εισοδου αυτου βαπτισμα μετανοιας παντι τω
 λαω ισραηλ

25 ως δε επληρου ο ιωαννης τον δρομον ελεγεν τινα με υπονοειτε ειναι ουκ ειμι εγω αλλ ιδου
 ερχεται μετ εμε ου ουκ ειμι αξιος το υποδημα των ποδων λυσαι

26 ανδρες αδελϕοι υιοι γενους αβρααμ και οι εν υμιν ϕοβουμενοι τον ϑεον υμιν ο λογος της 
σωτηριας ταυτης απεσταλη

27 οι γαρ κατοικουντες εν ιερουσαλημ και οι αρχοντες αυτων τουτον αγνοησαντες και τας ϕ
ωνας των προϕητων τας κατα παν σαββατον αναγινωσκομενας κριναντες επληρωσαν

28 και μηδεμιαν αιτιαν ϑανατου ευροντες ητησαντο πιλατον αναιρεϑηναι αυτον

29 ως δε ετελεσαν απαντα τα περι αυτου γεγραμμενα καϑελοντες απο του ξυλου εϑηκαν εις 
μνημειον

30 ο δε ϑεος ηγειρεν αυτον εκ νεκρων
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31 ος ωϕϑη επι ημερας πλειους τοις συναναβασιν αυτω απο της γαλιλαιας εις ιερουσαλημ ο
ιτινες εισιν μαρτυρες αυτου προς τον λαον

32 και ημεις υμας ευαγγελιζομεϑα την προς τους πατερας επαγγελιαν γενομενην οτι ταυτην 
ο ϑεος εκπεπληρωκεν τοις τεκνοις αυτων ημιν αναστησας ιησουν

33 ως και εν τω ψαλμω τω δευτερω γεγραπται υιος μου ει συ εγω σημερον γεγεννηκα σε

34 οτι δε ανεστησεν αυτον εκ νεκρων μηκετι μελλοντα υποστρεϕειν εις διαϕϑοραν ουτως ειρ
ηκεν οτι δωσω υμιν τα οσια δαβιδ τα πιστα

35 διο και εν ετερω λεγει ου δωσεις τον οσιον σου ιδειν διαϕϑοραν

36 δαβιδ μεν γαρ ιδια γενεα υπηρετησας τη του ϑεου βουλη εκοιμηϑη και προσετεϑη προς τ
ους πατερας αυτου και ειδεν διαϕϑοραν

37 ον δε ο ϑεος ηγειρεν ουκ ειδεν διαϕϑοραν

38 γνωστον ουν εστω υμιν ανδρες αδελϕοι οτι δια τουτου υμιν αϕεσις αμαρτιων καταγγελλε
ται

39 και απο παντων ων ουκ ηδυνηϑητε εν τω νομω μωσεως δικαιωϑηναι εν τουτω πας ο πιστε
υων δικαιουται

40 βλεπετε ουν μη επελϑη εϕ υμας το ειρημενον εν τοις προϕηταις

41 ιδετε οι καταϕρονηται και ϑαυμασατε και αϕανισϑητε οτι εργον εγω εργαζομαι εν ταις η
μεραις υμων εργον ω ου μη πιστευσητε εαν τις εκδιηγηται υμιν

42 εξιοντων δε εκ της συναγωγης των ιουδαιων παρεκαλουν τα εϑνη εις το μεταξυ σαββατον
 λαληϑηναι αυτοις τα ρηματα ταυτα

43 λυϑεισης δε της συναγωγης ηκολουϑησαν πολλοι των ιουδαιων και των σεβομενων προσ
ηλυτων τω παυλω και τω βαρναβα οιτινες προσλαλουντες αυτοις επειϑον αυτους επιμενε
ιν τη χαριτι του ϑεου

44 τω δε ερχομενω σαββατω σχεδον πασα η πολις συνηχϑη ακουσαι τον λογον του ϑεου

45 ιδοντες δε οι ιουδαιοι τους οχλους επλησϑησαν ζηλου και αντελεγον τοις υπο του παυλο
υ λεγομενοις αντιλεγοντες και βλασϕημουντες

46 παρρησιασαμενοι δε ο παυλος και ο βαρναβας ειπον υμιν ην αναγκαιον πρωτον λαληϑη
ναι τον λογον του ϑεου επειδη δε απωϑεισϑε αυτον και ουκ αξιους κρινετε εαυτους της α
ιωνιου ζωης ιδου στρεϕομεϑα εις τα εϑνη

47 ουτως γαρ εντεταλται ημιν ο κυριος τεϑεικα σε εις ϕως εϑνων του ειναι σε εις σωτηριαν ε
ως εσχατου της γης

48 ακουοντα δε τα εϑνη εχαιρον και εδοξαζον τον λογον του κυριου και επιστευσαν οσοι η
σαν τεταγμενοι εις ζωην αιωνιον
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49 διεϕερετο δε ο λογος του κυριου δι ολης της χωρας

50 οι δε ιουδαιοι παρωτρυναν τας σεβομενας γυναικας και τας ευσχημονας και τους πρωτου
ς της πολεως και επηγειραν διωγμον επι τον παυλον και τον βαρναβαν και εξεβαλον αυτο
υς απο των οριων αυτων

51 οι δε εκτιναξαμενοι τον κονιορτον των ποδων αυτων επ αυτους ηλϑον εις ικονιον

52 οι δε μαϑηται επληρουντο χαρας και πνευματος αγιου

14

1 εγενετο δε εν ικονιω κατα το αυτο εισελϑειν αυτους εις την συναγωγην των ιουδαιων και λ
αλησαι ουτως ωστε πιστευσαι ιουδαιων τε και ελληνων πολυ πληϑος

2 οι δε απειϑουντες ιουδαιοι επηγειραν και εκακωσαν τας ψυχας των εϑνων κατα των αδελϕ
ων

3 ικανον μεν ουν χρονον διετριψαν παρρησιαζομενοι επι τω κυριω τω μαρτυρουντι τω λογω 
της χαριτος αυτου και διδοντι σημεια και τερατα γινεσϑαι δια των χειρων αυτων

4 εσχισϑη δε το πληϑος της πολεως και οι μεν ησαν συν τοις ιουδαιοις οι δε συν τοις αποστ
ολοις

5 ως δε εγενετο ορμη των εϑνων τε και ιουδαιων συν τοις αρχουσιν αυτων υβρισαι και λιϑο
βολησαι αυτους

6 συνιδοντες κατεϕυγον εις τας πολεις της λυκαονιας λυστραν και δερβην και την περιχωρο
ν

7 κακει ησαν ευαγγελιζομενοι

8 και τις ανηρ εν λυστροις αδυνατος τοις ποσιν εκαϑητο χωλος εκ κοιλιας μητρος αυτου υπ
αρχων ος ουδεποτε περιπεπατηκει

9 ουτος ηκουεν του παυλου λαλουντος ος ατενισας αυτω και ιδων οτι πιστιν εχει του σωϑην
αι

10 ειπεν μεγαλη τη ϕωνη αναστηϑι επι τους ποδας σου ορϑος και ηλλετο και περιεπατει

11 οι δε οχλοι ιδοντες ο εποιησεν ο παυλος επηραν την ϕωνην αυτων λυκαονιστι λεγοντες οι
 ϑεοι ομοιωϑεντες ανϑρωποις κατεβησαν προς ημας

12 εκαλουν τε τον μεν βαρναβαν δια τον δε παυλον ερμην επειδη αυτος ην ο ηγουμενος του 
λογου

13 ο δε ιερευς του διος του οντος προ της πολεως αυτων ταυρους και στεμματα επι τους πυλ
ωνας ενεγκας συν τοις οχλοις ηϑελεν ϑυειν
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14 ακουσαντες δε οι αποστολοι βαρναβας και παυλος διαρρηξαντες τα ιματια αυτων εισεπη
δησαν εις τον οχλον κραζοντες

15 και λεγοντες ανδρες τι ταυτα ποιειτε και ημεις ομοιοπαϑεις εσμεν υμιν ανϑρωποι ευαγγελ
ιζομενοι υμας απο τουτων των ματαιων επιστρεϕειν επι τον ϑεον τον ζωντα ος εποιησεν τ
ον ουρανον και την γην και την ϑαλασσαν και παντα τα εν αυτοις

16 ος εν ταις παρωχημεναις γενεαις ειασεν παντα τα εϑνη πορευεσϑαι ταις οδοις αυτων

17 και τοι γε ουκ αμαρτυρον εαυτον αϕηκεν αγαϑοποιων ουρανοϑεν ημιν υετους διδους και
 καιρους καρποϕορους εμπιπλων τροϕης και ευϕροσυνης τας καρδιας ημων

18 και ταυτα λεγοντες μολις κατεπαυσαν τους οχλους του μη ϑυειν αυτοις

19 επηλϑον δε απο αντιοχειας και ικονιου ιουδαιοι και πεισαντες τους οχλους και λιϑασαν
τες τον παυλον εσυρον εξω της πολεως νομισαντες αυτον τεϑναναι

20 κυκλωσαντων δε αυτον των μαϑητων αναστας εισηλϑεν εις την πολιν και τη επαυριον εξ
ηλϑεν συν τω βαρναβα εις δερβην

21 ευαγγελισαμενοι τε την πολιν εκεινην και μαϑητευσαντες ικανους υπεστρεψαν εις την λυ
στραν και ικονιον και αντιοχειαν

22 επιστηριζοντες τας ψυχας των μαϑητων παρακαλουντες εμμενειν τη πιστει και οτι δια πο
λλων ϑλιψεων δει ημας εισελϑειν εις την βασιλειαν του ϑεου

23 χειροτονησαντες δε αυτοις πρεσβυτερους κατ εκκλησιαν προσευξαμενοι μετα νηστειων π
αρεϑεντο αυτους τω κυριω εις ον πεπιστευκεισαν

24 και διελϑοντες την πισιδιαν ηλϑον εις παμϕυλιαν

25 και λαλησαντες εν περγη τον λογον κατεβησαν εις ατταλειαν

26 κακειϑεν απεπλευσαν εις αντιοχειαν οϑεν ησαν παραδεδομενοι τη χαριτι του ϑεου εις το
 εργον ο επληρωσαν

27 παραγενομενοι δε και συναγαγοντες την εκκλησιαν ανηγγειλαν οσα εποιησεν ο ϑεος μετ 
αυτων και οτι ηνοιξεν τοις εϑνεσιν ϑυραν πιστεως

28 διετριβον δε εκει χρονον ουκ ολιγον συν τοις μαϑηταις

15

1 και τινες κατελϑοντες απο της ιουδαιας εδιδασκον τους αδελϕους οτι εαν μη περιτεμνησϑ
ε τω εϑει μωυσεως ου δυνασϑε σωϑηναι

2 γενομενης ουν στασεως και συζητησεως ουκ ολιγης τω παυλω και τω βαρναβα προς αυτου
ς εταξαν αναβαινειν παυλον και βαρναβαν και τινας αλλους εξ αυτων προς τους αποστο
λους και πρεσβυτερους εις ιερουσαλημ περι του ζητηματος τουτου
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3 οι μεν ουν προπεμϕϑεντες υπο της εκκλησιας διηρχοντο την ϕοινικην και σαμαρειαν εκδι
ηγουμενοι την επιστροϕην των εϑνων και εποιουν χαραν μεγαλην πασιν τοις αδελϕοις

4 παραγενομενοι δε εις ιερουσαλημ απεδεχϑησαν υπο της εκκλησιας και των αποστολων κα
ι των πρεσβυτερων ανηγγειλαν τε οσα ο ϑεος εποιησεν μετ αυτων

5 εξανεστησαν δε τινες των απο της αιρεσεως των ϕαρισαιων πεπιστευκοτες λεγοντες οτι δει 
περιτεμνειν αυτους παραγγελλειν τε τηρειν τον νομον μωυσεως

6 συνηχϑησαν δε οι αποστολοι και οι πρεσβυτεροι ιδειν περι του λογου τουτου

7 πολλης δε συζητησεως γενομενης αναστας πετρος ειπεν προς αυτους ανδρες αδελϕοι υμεις
 επιστασϑε οτι αϕ ημερων αρχαιων ο ϑεος εν ημιν εξελεξατο δια του στοματος μου ακου
σαι τα εϑνη τον λογον του ευαγγελιου και πιστευσαι

8 και ο καρδιογνωστης ϑεος εμαρτυρησεν αυτοις δους αυτοις το πνευμα το αγιον καϑως και
 ημιν

9 και ουδεν διεκρινεν μεταξυ ημων τε και αυτων τη πιστει καϑαρισας τας καρδιας αυτων

10 νυν ουν τι πειραζετε τον ϑεον επιϑειναι ζυγον επι τον τραχηλον των μαϑητων ον ουτε οι 
πατερες ημων ουτε ημεις ισχυσαμεν βαστασαι

11 αλλα δια της χαριτος κυριου ιησου χριστου πιστευομεν σωϑηναι καϑ ον τροπον κακεινο
ι

12 εσιγησεν δε παν το πληϑος και ηκουον βαρναβα και παυλου εξηγουμενων οσα εποιησεν 
ο ϑεος σημεια και τερατα εν τοις εϑνεσιν δι αυτων

13 μετα δε το σιγησαι αυτους απεκριϑη ιακωβος λεγων ανδρες αδελϕοι ακουσατε μου

14 συμεων εξηγησατο καϑως πρωτον ο ϑεος επεσκεψατο λαβειν εξ εϑνων λαον επι τω ονομα
τι αυτου

15 και τουτω συμϕωνουσιν οι λογοι των προϕητων καϑως γεγραπται

16 μετα ταυτα αναστρεψω και ανοικοδομησω την σκηνην δαβιδ την πεπτωκυιαν και τα κατ
εσκαμμενα αυτης ανοικοδομησω και ανορϑωσω αυτην

17 οπως αν εκζητησωσιν οι καταλοιποι των ανϑρωπων τον κυριον και παντα τα εϑνη εϕ ους
 επικεκληται το ονομα μου επ αυτους λεγει κυριος ο ποιων ταυτα παντα

18 γνωστα απ αιωνος εστιν τω ϑεω παντα τα εργα αυτου

19 διο εγω κρινω μη παρενοχλειν τοις απο των εϑνων επιστρεϕουσιν επι τον ϑεον

20 αλλα επιστειλαι αυτοις του απεχεσϑαι απο των αλισγηματων των ειδωλων και της πορνει
ας και του πνικτου και του αιματος

21 μωσης γαρ εκ γενεων αρχαιων κατα πολιν τους κηρυσσοντας αυτον εχει εν ταις συναγωγ
αις κατα παν σαββατον αναγινωσκομενος
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22 τοτε εδοξεν τοις αποστολοις και τοις πρεσβυτεροις συν ολη τη εκκλησια εκλεξαμενους α
νδρας εξ αυτων πεμψαι εις αντιοχειαν συν τω παυλω και βαρναβα ιουδαν τον επικαλουμ
ενον βαρσαβαν και σιλαν ανδρας ηγουμενους εν τοις αδελϕοις

23 γραψαντες δια χειρος αυτων ταδε οι αποστολοι και οι πρεσβυτεροι και οι αδελϕοι τοις κα
τα την αντιοχειαν και συριαν και κιλικιαν αδελϕοις τοις εξ εϑνων χαιρειν

24 επειδη ηκουσαμεν οτι τινες εξ ημων εξελϑοντες εταραξαν υμας λογοις ανασκευαζοντες τ
ας ψυχας υμων λεγοντες περιτεμνεσϑαι και τηρειν τον νομον οις ου διεστειλαμεϑα

25 εδοξεν ημιν γενομενοις ομοϑυμαδον εκλεξαμενους ανδρας πεμψαι προς υμας συν τοις αγ
απητοις ημων βαρναβα και παυλω

26 ανϑρωποις παραδεδωκοσιν τας ψυχας αυτων υπερ του ονοματος του κυριου ημων ιησου 
χριστου

27 απεσταλκαμεν ουν ιουδαν και σιλαν και αυτους δια λογου απαγγελλοντας τα αυτα

28 εδοξεν γαρ τω αγιω πνευματι και ημιν μηδεν πλεον επιτιϑεσϑαι υμιν βαρος πλην των επα
ναγκες τουτων

29 απεχεσϑαι ειδωλοϑυτων και αιματος και πνικτου και πορνειας εξ ων διατηρουντες εαυτο
υς ευ πραξετε ερρωσϑε

30 οι μεν ουν απολυϑεντες ηλϑον εις αντιοχειαν και συναγαγοντες το πληϑος επεδωκαν την 
επιστολην

31 αναγνοντες δε εχαρησαν επι τη παρακλησει

32 ιουδας τε και σιλας και αυτοι προϕηται οντες δια λογου πολλου παρεκαλεσαν τους αδελ
ϕους και επεστηριξαν

33 ποιησαντες δε χρονον απελυϑησαν μετ ειρηνης απο των αδελϕων προς τους αποστολους

34 εδοξεν δε τω σιλα επιμειναι αυτου

35 παυλος δε και βαρναβας διετριβον εν αντιοχεια διδασκοντες και ευαγγελιζομενοι μετα κ
αι ετερων πολλων τον λογον του κυριου

36 μετα δε τινας ημερας ειπεν παυλος προς βαρναβαν επιστρεψαντες δη επισκεψωμεϑα τους
 αδελϕους ημων κατα πασαν πολιν εν αις κατηγγειλαμεν τον λογον του κυριου πως εχου
σιν

37 βαρναβας δε εβουλευσατο συμπαραλαβειν τον ιωαννην τον καλουμενον μαρκον

38 παυλος δε ηξιου τον αποσταντα απ αυτων απο παμϕυλιας και μη συνελϑοντα αυτοις εις 
το εργον μη συμπαραλαβειν τουτον

39 εγενετο ουν παροξυσμος ωστε αποχωρισϑηναι αυτους απ αλληλων τον τε βαρναβαν παρ
αλαβοντα τον μαρκον εκπλευσαι εις κυπρον
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40 παυλος δε επιλεξαμενος σιλαν εξηλϑεν παραδοϑεις τη χαριτι του ϑεου υπο των αδελϕων

41 διηρχετο δε την συριαν και κιλικιαν επιστηριζων τας εκκλησιας

16

1 κατηντησεν δε εις δερβην και λυστραν και ιδου μαϑητης τις ην εκει ονοματι τιμοϑεος υιος
 γυναικος τινος ιουδαιας πιστης πατρος δε ελληνος

2 ος εμαρτυρειτο υπο των εν λυστροις και ικονιω αδελϕων

3 τουτον ηϑελησεν ο παυλος συν αυτω εξελϑειν και λαβων περιετεμεν αυτον δια τους ιουδα
ιους τους οντας εν τοις τοποις εκεινοις ηδεισαν γαρ απαντες τον πατερα αυτου οτι ελλην 
υπηρχεν

4 ως δε διεπορευοντο τας πολεις παρεδιδουν αυτοις ϕυλασσειν τα δογματα τα κεκριμενα υπο
 των αποστολων και των πρεσβυτερων των εν ιερουσαλημ

5 αι μεν ουν εκκλησιαι εστερεουντο τη πιστει και επερισσευον τω αριϑμω καϑ ημεραν

6 διελϑοντες δε την ϕρυγιαν και την γαλατικην χωραν κωλυϑεντες υπο του αγιου πνευματος
 λαλησαι τον λογον εν τη ασια

7 ελϑοντες κατα την μυσιαν επειραζον κατα την βιϑυνιαν πορευεσϑαι και ουκ ειασεν αυτο
υς το πνευμα

8 παρελϑοντες δε την μυσιαν κατεβησαν εις τρωαδα

9 και οραμα δια της νυκτος ωϕϑη τω παυλω ανηρ τις ην μακεδων εστως παρακαλων αυτον 
και λεγων διαβας εις μακεδονιαν βοηϑησον ημιν

10 ως δε το οραμα ειδεν ευϑεως εζητησαμεν εξελϑειν εις την μακεδονιαν συμβιβαζοντες οτι 
προσκεκληται ημας ο κυριος ευαγγελισασϑαι αυτους

11 αναχϑεντες ουν απο της τρωαδος ευϑυδρομησαμεν εις σαμοϑρακην τη τε επιουση εις νε
απολιν

12 εκειϑεν τε εις ϕιλιππους ητις εστιν πρωτη της μεριδος της μακεδονιας πολις κολωνια ημεν
 δε εν ταυτη τη πολει διατριβοντες ημερας τινας

13 τη τε ημερα των σαββατων εξηλϑομεν εξω της πολεως παρα ποταμον ου ενομιζετο προσε
υχη ειναι και καϑισαντες ελαλουμεν ταις συνελϑουσαις γυναιξιν

14 και τις γυνη ονοματι λυδια πορϕυροπωλις πολεως ϑυατειρων σεβομενη τον ϑεον ηκουεν 
ης ο κυριος διηνοιξεν την καρδιαν προσεχειν τοις λαλουμενοις υπο του παυλου

15 ως δε εβαπτισϑη και ο οικος αυτης παρεκαλεσεν λεγουσα ει κεκρικατε με πιστην τω κυρι
ω ειναι εισελϑοντες εις τον οικον μου μεινατε και παρεβιασατο ημας
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16 εγενετο δε πορευομενων ημων εις προσευχην παιδισκην τινα εχουσαν πνευμα πυϑωνος α
παντησαι ημιν ητις εργασιαν πολλην παρειχεν τοις κυριοις αυτης μαντευομενη

17 αυτη κατακολουϑησασα τω παυλω και ημιν εκραζεν λεγουσα ουτοι οι ανϑρωποι δουλοι 
του ϑεου του υψιστου εισιν οιτινες καταγγελλουσιν ημιν οδον σωτηριας

18 τουτο δε εποιει επι πολλας ημερας διαπονηϑεις δε ο παυλος και επιστρεψας τω πνευματι ε
ιπεν παραγγελλω σοι εν τω ονοματι ιησου χριστου εξελϑειν απ αυτης και εξηλϑεν αυτη τ
η ωρα

19 ιδοντες δε οι κυριοι αυτης οτι εξηλϑεν η ελπις της εργασιας αυτων επιλαβομενοι τον παυ
λον και τον σιλαν ειλκυσαν εις την αγοραν επι τους αρχοντας

20 και προσαγαγοντες αυτους τοις στρατηγοις ειπον ουτοι οι ανϑρωποι εκταρασσουσιν ημω
ν την πολιν ιουδαιοι υπαρχοντες

21 και καταγγελλουσιν εϑη α ουκ εξεστιν ημιν παραδεχεσϑαι ουδε ποιειν ρωμαιοις ουσιν

22 και συνεπεστη ο οχλος κατ αυτων και οι στρατηγοι περιρρηξαντες αυτων τα ιματια εκελε
υον ραβδιζειν

23 πολλας τε επιϑεντες αυτοις πληγας εβαλον εις ϕυλακην παραγγειλαντες τω δεσμοϕυλακι 
ασϕαλως τηρειν αυτους

24 ος παραγγελιαν τοιαυτην ειληϕως εβαλεν αυτους εις την εσωτεραν ϕυλακην και τους ποδ
ας αυτων ησϕαλισατο εις το ξυλον

25 κατα δε το μεσονυκτιον παυλος και σιλας προσευχομενοι υμνουν τον ϑεον επηκροωντο δ
ε αυτων οι δεσμιοι

26 αϕνω δε σεισμος εγενετο μεγας ωστε σαλευϑηναι τα ϑεμελια του δεσμωτηριου ανεωχϑησ
αν τε παραχρημα αι ϑυραι πασαι και παντων τα δεσμα ανεϑη

27 εξυπνος δε γενομενος ο δεσμοϕυλαξ και ιδων ανεωγμενας τας ϑυρας της ϕυλακης σπασα
μενος μαχαιραν εμελλεν εαυτον αναιρειν νομιζων εκπεϕευγεναι τους δεσμιους

28 εϕωνησεν δε ϕωνη μεγαλη ο παυλος λεγων μηδεν πραξης σεαυτω κακον απαντες γαρ εσμ
εν ενϑαδε

29 αιτησας δε ϕωτα εισεπηδησεν και εντρομος γενομενος προσεπεσεν τω παυλω και τω σιλα

30 και προαγαγων αυτους εξω εϕη κυριοι τι με δει ποιειν ινα σωϑω

31 οι δε ειπον πιστευσον επι τον κυριον ιησουν χριστον και σωϑηση συ και ο οικος σου

32 και ελαλησαν αυτω τον λογον του κυριου και πασιν τοις εν τη οικια αυτου

33 και παραλαβων αυτους εν εκεινη τη ωρα της νυκτος ελουσεν απο των πληγων και εβαπτι
σϑη αυτος και οι αυτου παντες παραχρημα
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34 αναγαγων τε αυτους εις τον οικον αυτου παρεϑηκεν τραπεζαν και ηγαλλιασατο πανοικι 
πεπιστευκως τω ϑεω

35 ημερας δε γενομενης απεστειλαν οι στρατηγοι τους ραβδουχους λεγοντες απολυσον τους 
ανϑρωπους εκεινους

36 απηγγειλεν δε ο δεσμοϕυλαξ τους λογους τουτους προς τον παυλον οτι απεσταλκασιν οι 
στρατηγοι ινα απολυϑητε νυν ουν εξελϑοντες πορευεσϑε εν ειρηνη

37 ο δε παυλος εϕη προς αυτους δειραντες ημας δημοσια ακατακριτους ανϑρωπους ρωμαιο
υς υπαρχοντας εβαλον εις ϕυλακην και νυν λαϑρα ημας εκβαλλουσιν ου γαρ αλλα ελϑο
ντες αυτοι ημας εξαγαγετωσαν

38 ανηγγειλαν δε τοις στρατηγοις οι ραβδουχοι τα ρηματα ταυτα και εϕοβηϑησαν ακουσαν
τες οτι ρωμαιοι εισιν

39 και ελϑοντες παρεκαλεσαν αυτους και εξαγαγοντες ηρωτων εξελϑειν της πολεως

40 εξελϑοντες δε εκ της ϕυλακης εισηλϑον εις την λυδιαν και ιδοντες τους αδελϕους παρεκα
λεσαν αυτους και εξηλϑον

17

1 διοδευσαντες δε την αμϕιπολιν και απολλωνιαν ηλϑον εις ϑεσσαλονικην οπου ην η συναγ
ωγη των ιουδαιων

2 κατα δε το ειωϑος τω παυλω εισηλϑεν προς αυτους και επι σαββατα τρια διελεγετο αυτοις 
απο των γραϕων

3 διανοιγων και παρατιϑεμενος οτι τον χριστον εδει παϑειν και αναστηναι εκ νεκρων και οτ
ι ουτος εστιν ο χριστος ιησους ον εγω καταγγελλω υμιν

4 και τινες εξ αυτων επεισϑησαν και προσεκληρωϑησαν τω παυλω και τω σιλα των τε σεβο
μενων ελληνων πολυ πληϑος γυναικων τε των πρωτων ουκ ολιγαι

5 ζηλωσαντες δε οι απειϑουντες ιουδαιοι και προσλαβομενοι των αγοραιων τινας ανδρας πο
νηρους και οχλοποιησαντες εϑορυβουν την πολιν επισταντες τε τη οικια ιασονος εζητου
ν αυτους αγαγειν εις τον δημον

6 μη ευροντες δε αυτους εσυρον τον ιασονα και τινας αδελϕους επι τους πολιταρχας βοωντε
ς οτι οι την οικουμενην αναστατωσαντες ουτοι και ενϑαδε παρεισιν

7 ους υποδεδεκται ιασων και ουτοι παντες απεναντι των δογματων καισαρος πραττουσιν βα
σιλεα λεγοντες ετερον ειναι ιησουν

8 εταραξαν δε τον οχλον και τους πολιταρχας ακουοντας ταυτα

9 και λαβοντες το ικανον παρα του ιασονος και των λοιπων απελυσαν αυτους
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10 οι δε αδελϕοι ευϑεως δια της νυκτος εξεπεμψαν τον τε παυλον και τον σιλαν εις βεροιαν 
οιτινες παραγενομενοι εις την συναγωγην των ιουδαιων απηεσαν

11 ουτοι δε ησαν ευγενεστεροι των εν ϑεσσαλονικη οιτινες εδεξαντο τον λογον μετα πασης π
ροϑυμιας το καϑ ημεραν ανακρινοντες τας γραϕας ει εχοι ταυτα ουτως

12 πολλοι μεν ουν εξ αυτων επιστευσαν και των ελληνιδων γυναικων των ευσχημονων και α
νδρων ουκ ολιγοι

13 ως δε εγνωσαν οι απο της ϑεσσαλονικης ιουδαιοι οτι και εν τη βεροια κατηγγελη υπο του 
παυλου ο λογος του ϑεου ηλϑον κακει σαλευοντες τους οχλους

14 ευϑεως δε τοτε τον παυλον εξαπεστειλαν οι αδελϕοι πορευεσϑαι ως επι την ϑαλασσαν υπ
εμενον δε ο τε σιλας και ο τιμοϑεος εκει

15 οι δε καϑιστωντες τον παυλον ηγαγον αυτον εως αϑηνων και λαβοντες εντολην προς τον 
σιλαν και τιμοϑεον ινα ως ταχιστα ελϑωσιν προς αυτον εξηεσαν

16 εν δε ταις αϑηναις εκδεχομενου αυτους του παυλου παρωξυνετο το πνευμα αυτου εν αυτ
ω ϑεωρουντι κατειδωλον ουσαν την πολιν

17 διελεγετο μεν ουν εν τη συναγωγη τοις ιουδαιοις και τοις σεβομενοις και εν τη αγορα κατ
α πασαν ημεραν προς τους παρατυγχανοντας

18 τινες δε των επικουρειων και των στωικων ϕιλοσοϕων συνεβαλλον αυτω και τινες ελεγον 
τι αν ϑελοι ο σπερμολογος ουτος λεγειν οι δε ξενων δαιμονιων δοκει καταγγελευς ειναι οτ
ι τον ιησουν και την αναστασιν αυτοις ευηγγελιζετο

19 επιλαβομενοι τε αυτου επι τον αρειον παγον ηγαγον λεγοντες δυναμεϑα γνωναι τις η καιν
η αυτη η υπο σου λαλουμενη διδαχη

20 ξενιζοντα γαρ τινα εισϕερεις εις τας ακοας ημων βουλομεϑα ουν γνωναι τι αν ϑελοι ταυτ
α ειναι

21 αϑηναιοι δε παντες και οι επιδημουντες ξενοι εις ουδεν ετερον ευκαιρουν η λεγειν τι και 
ακουειν καινοτερον

22 σταϑεις δε ο παυλος εν μεσω του αρειου παγου εϕη ανδρες αϑηναιοι κατα παντα ως δεισι
δαιμονεστερους υμας ϑεωρω

23 διερχομενος γαρ και αναϑεωρων τα σεβασματα υμων ευρον και βωμον εν ω επεγεγραπτο 
αγνωστω ϑεω ον ουν αγνοουντες ευσεβειτε τουτον εγω καταγγελλω υμιν

24 ο ϑεος ο ποιησας τον κοσμον και παντα τα εν αυτω ουτος ουρανου και γης κυριος υπαρχ
ων ουκ εν χειροποιητοις ναοις κατοικει

25 ουδε υπο χειρων ανϑρωπων ϑεραπευεται προσδεομενος τινος αυτος διδους πασιν ζωην κ
αι πνοην κατα παντα

26 εποιησεν τε εξ ενος αιματος παν εϑνος ανϑρωπων κατοικειν επι παν το προσωπον της γης
 ορισας προτεταγμενους καιρους και τας οροϑεσιας της κατοικιας αυτων
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27 ζητειν τον κυριον ει αρα γε ψηλαϕησειαν αυτον και ευροιεν καιτοιγε ου μακραν απο ενο
ς εκαστου ημων υπαρχοντα

28 εν αυτω γαρ ζωμεν και κινουμεϑα και εσμεν ως και τινες των καϑ υμας ποιητων ειρηκασι
ν του γαρ και γενος εσμεν

29 γενος ουν υπαρχοντες του ϑεου ουκ οϕειλομεν νομιζειν χρυσω η αργυρω η λιϑω χαραγμ
ατι τεχνης και ενϑυμησεως ανϑρωπου το ϑειον ειναι ομοιον

30 τους μεν ουν χρονους της αγνοιας υπεριδων ο ϑεος τα νυν παραγγελλει τοις ανϑρωποις π
ασιν πανταχου μετανοειν

31 διοτι εστησεν ημεραν εν η μελλει κρινειν την οικουμενην εν δικαιοσυνη εν ανδρι ω ωρισ
εν πιστιν παρασχων πασιν αναστησας αυτον εκ νεκρων

32 ακουσαντες δε αναστασιν νεκρων οι μεν εχλευαζον οι δε ειπον ακουσομεϑα σου παλιν π
ερι τουτου

33 και ουτως ο παυλος εξηλϑεν εκ μεσου αυτων

34 τινες δε ανδρες κολληϑεντες αυτω επιστευσαν εν οις και διονυσιος ο αρεοπαγιτης και γυν
η ονοματι δαμαρις και ετεροι συν αυτοις

18

1 μετα δε ταυτα χωρισϑεις ο παυλος εκ των αϑηνων ηλϑεν εις κορινϑον

2 και ευρων τινα ιουδαιον ονοματι ακυλαν ποντικον τω γενει προσϕατως εληλυϑοτα απο τη
ς ιταλιας και πρισκιλλαν γυναικα αυτου δια το διατεταχεναι κλαυδιον χωριζεσϑαι παντ
ας τους ιουδαιους εκ της ρωμης προσηλϑεν αυτοις

3 και δια το ομοτεχνον ειναι εμενεν παρ αυτοις και ειργαζετο ησαν γαρ σκηνοποιοι την τεχν
ην

4 διελεγετο δε εν τη συναγωγη κατα παν σαββατον επειϑεν τε ιουδαιους και ελληνας

5 ως δε κατηλϑον απο της μακεδονιας ο τε σιλας και ο τιμοϑεος συνειχετο τω πνευματι ο πα
υλος διαμαρτυρομενος τοις ιουδαιοις τον χριστον ιησουν

6 αντιτασσομενων δε αυτων και βλασϕημουντων εκτιναξαμενος τα ιματια ειπεν προς αυτου
ς το αιμα υμων επι την κεϕαλην υμων καϑαρος εγω απο του νυν εις τα εϑνη πορευσομαι

7 και μεταβας εκειϑεν ηλϑεν εις οικιαν τινος ονοματι ιουστου σεβομενου τον ϑεον ου η οικι
α ην συνομορουσα τη συναγωγη

8 κρισπος δε ο αρχισυναγωγος επιστευσεν τω κυριω συν ολω τω οικω αυτου και πολλοι των 
κορινϑιων ακουοντες επιστευον και εβαπτιζοντο

9 ειπεν δε ο κυριος δι οραματος εν νυκτι τω παυλω μη ϕοβου αλλα λαλει και μη σιωπησης
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10 διοτι εγω ειμι μετα σου και ουδεις επιϑησεται σοι του κακωσαι σε διοτι λαος εστιν μοι πο
λυς εν τη πολει ταυτη

11 εκαϑισεν τε ενιαυτον και μηνας εξ διδασκων εν αυτοις τον λογον του ϑεου

12 γαλλιωνος δε ανϑυπατευοντος της αχαιας κατεπεστησαν ομοϑυμαδον οι ιουδαιοι τω παυ
λω και ηγαγον αυτον επι το βημα

13 λεγοντες οτι παρα τον νομον ουτος αναπειϑει τους ανϑρωπους σεβεσϑαι τον ϑεον

14 μελλοντος δε του παυλου ανοιγειν το στομα ειπεν ο γαλλιων προς τους ιουδαιους ει μεν ο
υν ην αδικημα τι η ραδιουργημα πονηρον ω ιουδαιοι κατα λογον αν ηνεσχομην υμων

15 ει δε ζητημα εστιν περι λογου και ονοματων και νομου του καϑ υμας οψεσϑε αυτοι κριτη
ς γαρ εγω τουτων ου βουλομαι ειναι

16 και απηλασεν αυτους απο του βηματος

17 επιλαβομενοι δε παντες οι ελληνες σωσϑενην τον αρχισυναγωγον ετυπτον εμπροσϑεν του
 βηματος και ουδεν τουτων τω γαλλιωνι εμελεν

18 ο δε παυλος ετι προσμεινας ημερας ικανας τοις αδελϕοις αποταξαμενος εξεπλει εις την σ
υριαν και συν αυτω πρισκιλλα και ακυλας κειραμενος την κεϕαλην εν κεγχρεαις ειχεν γ
αρ ευχην

19 κατηντησεν δε εις εϕεσον κακεινους κατελιπεν αυτου αυτος δε εισελϑων εις την συναγωγ
ην διελεχϑη τοις ιουδαιοις

20 ερωτωντων δε αυτων επι πλειονα χρονον μειναι παρ αυτοις ουκ επενευσεν

21 αλλ απεταξατο αυτοις ειπων δει με παντως την εορτην την ερχομενην ποιησαι εις ιεροσο
λυμα παλιν δε ανακαμψω προς υμας του ϑεου ϑελοντος και ανηχϑη απο της εϕεσου

22 και κατελϑων εις καισαρειαν αναβας και ασπασαμενος την εκκλησιαν κατεβη εις αντιοχ
ειαν

23 και ποιησας χρονον τινα εξηλϑεν διερχομενος καϑεξης την γαλατικην χωραν και ϕρυγια
ν επιστηριζων παντας τους μαϑητας

24 ιουδαιος δε τις απολλως ονοματι αλεξανδρευς τω γενει ανηρ λογιος κατηντησεν εις εϕεσο
ν δυνατος ων εν ταις γραϕαις

25 ουτος ην κατηχημενος την οδον του κυριου και ζεων τω πνευματι ελαλει και εδιδασκεν α
κριβως τα περι του κυριου επισταμενος μονον το βαπτισμα ιωαννου

26 ουτος τε ηρξατο παρρησιαζεσϑαι εν τη συναγωγη ακουσαντες δε αυτου ακυλας και πρισ
κιλλα προσελαβοντο αυτον και ακριβεστερον αυτω εξεϑεντο την του ϑεου οδον

27 βουλομενου δε αυτου διελϑειν εις την αχαιαν προτρεψαμενοι οι αδελϕοι εγραψαν τοις μ
αϑηταις αποδεξασϑαι αυτον ος παραγενομενος συνεβαλετο πολυ τοις πεπιστευκοσιν δια
 της χαριτος
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28 ευτονως γαρ τοις ιουδαιοις διακατηλεγχετο δημοσια επιδεικνυς δια των γραϕων ειναι τον 
χριστον ιησουν

19

1 εγενετο δε εν τω τον απολλω ειναι εν κορινϑω παυλον διελϑοντα τα ανωτερικα μερη ελϑει
ν εις εϕεσον και ευρων τινας μαϑητας

2 ειπεν προς αυτους ει πνευμα αγιον ελαβετε πιστευσαντες οι δε ειπον προς αυτον αλλ ουδε 
ει πνευμα αγιον εστιν ηκουσαμεν

3 ειπεν τε προς αυτους εις τι ουν εβαπτισϑητε οι δε ειπον εις το ιωαννου βαπτισμα

4 ειπεν δε παυλος ιωαννης μεν εβαπτισεν βαπτισμα μετανοιας τω λαω λεγων εις τον ερχομεν
ον μετ αυτον ινα πιστευσωσιν τουτεστιν εις τον χριστον ιησουν

5 ακουσαντες δε εβαπτισϑησαν εις το ονομα του κυριου ιησου

6 και επιϑεντος αυτοις του παυλου τας χειρας ηλϑεν το πνευμα το αγιον επ αυτους ελαλουν 
τε γλωσσαις και προεϕητευον

7 ησαν δε οι παντες ανδρες ωσει δεκαδυο

8 εισελϑων δε εις την συναγωγην επαρρησιαζετο επι μηνας τρεις διαλεγομενος και πειϑων τ
α περι της βασιλειας του ϑεου

9 ως δε τινες εσκληρυνοντο και ηπειϑουν κακολογουντες την οδον ενωπιον του πληϑους απ
οστας απ αυτων αϕωρισεν τους μαϑητας καϑ ημεραν διαλεγομενος εν τη σχολη τυραννο
υ τινος

10 τουτο δε εγενετο επι ετη δυο ωστε παντας τους κατοικουντας την ασιαν ακουσαι τον λογο
ν του κυριου ιησου ιουδαιους τε και ελληνας

11 δυναμεις τε ου τας τυχουσας εποιει ο ϑεος δια των χειρων παυλου

12 ωστε και επι τους ασϑενουντας επιϕερεσϑαι απο του χρωτος αυτου σουδαρια η σιμικινϑι
α και απαλλασσεσϑαι απ αυτων τας νοσους τα τε πνευματα τα πονηρα εξερχεσϑαι απ α
υτων

13 επεχειρησαν δε τινες απο των περιερχομενων ιουδαιων εξορκιστων ονομαζειν επι τους εχ
οντας τα πνευματα τα πονηρα το ονομα του κυριου ιησου λεγοντες ορκιζομεν υμας τον ι
ησουν ον ο παυλος κηρυσσει

14 ησαν δε τινες υιοι σκευα ιουδαιου αρχιερεως επτα οι τουτο ποιουντες

15 αποκριϑεν δε το πνευμα το πονηρον ειπεν τον ιησουν γινωσκω και τον παυλον επισταμαι 
υμεις δε τινες εστε
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16 και εϕαλλομενος επ αυτους ο ανϑρωπος εν ω ην το πνευμα το πονηρον και κατακυριευσ
ας αυτων ισχυσεν κατ αυτων ωστε γυμνους και τετραυματισμενους εκϕυγειν εκ του οικο
υ εκεινου

17 τουτο δε εγενετο γνωστον πασιν ιουδαιοις τε και ελλησιν τοις κατοικουσιν την εϕεσον κα
ι επεπεσεν ϕοβος επι παντας αυτους και εμεγαλυνετο το ονομα του κυριου ιησου

18 πολλοι τε των πεπιστευκοτων ηρχοντο εξομολογουμενοι και αναγγελλοντες τας πραξεις α
υτων

19 ικανοι δε των τα περιεργα πραξαντων συνενεγκαντες τας βιβλους κατεκαιον ενωπιον παν
των και συνεψηϕισαν τας τιμας αυτων και ευρον αργυριου μυριαδας πεντε

20 ουτως κατα κρατος ο λογος του κυριου ηυξανεν και ισχυεν

21 ως δε επληρωϑη ταυτα εϑετο ο παυλος εν τω πνευματι διελϑων την μακεδονιαν και αχαι
αν πορευεσϑαι εις ιερουσαλημ ειπων οτι μετα το γενεσϑαι με εκει δει με και ρωμην ιδειν

22 αποστειλας δε εις την μακεδονιαν δυο των διακονουντων αυτω τιμοϑεον και εραστον αυ
τος επεσχεν χρονον εις την ασιαν

23 εγενετο δε κατα τον καιρον εκεινον ταραχος ουκ ολιγος περι της οδου

24 δημητριος γαρ τις ονοματι αργυροκοπος ποιων ναους αργυρους αρτεμιδος παρειχετο τοις 
τεχνιταις εργασιαν ουκ ολιγην

25 ους συναϑροισας και τους περι τα τοιαυτα εργατας ειπεν ανδρες επιστασϑε οτι εκ ταυτης
 της εργασιας η ευπορια ημων εστιν

26 και ϑεωρειτε και ακουετε οτι ου μονον εϕεσου αλλα σχεδον πασης της ασιας ο παυλος ο
υτος πεισας μετεστησεν ικανον οχλον λεγων οτι ουκ εισιν ϑεοι οι δια χειρων γινομενοι

27 ου μονον δε τουτο κινδυνευει ημιν το μερος εις απελεγμον ελϑειν αλλα και το της μεγαλη
ς ϑεας αρτεμιδος ιερον εις ουδεν λογισϑηναι μελλειν δε και καϑαιρεισϑαι την μεγαλειοτ
ητα αυτης ην ολη η ασια και η οικουμενη σεβεται

28 ακουσαντες δε και γενομενοι πληρεις ϑυμου εκραζον λεγοντες μεγαλη η αρτεμις εϕεσιων

29 και επλησϑη η πολις ολη συγχυσεως ωρμησαν τε ομοϑυμαδον εις το ϑεατρον συναρπασ
αντες γαιον και αρισταρχον μακεδονας συνεκδημους του παυλου

30 του δε παυλου βουλομενου εισελϑειν εις τον δημον ουκ ειων αυτον οι μαϑηται

31 τινες δε και των ασιαρχων οντες αυτω ϕιλοι πεμψαντες προς αυτον παρεκαλουν μη δουν
αι εαυτον εις το ϑεατρον

32 αλλοι μεν ουν αλλο τι εκραζον ην γαρ η εκκλησια συγκεχυμενη και οι πλειους ουκ ηδεισ
αν τινος ενεκεν συνεληλυϑεισαν

33 εκ δε του οχλου προεβιβασαν αλεξανδρον προβαλοντων αυτον των ιουδαιων ο δε αλεξαν
δρος κατασεισας την χειρα ηϑελεν απολογεισϑαι τω δημω
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34 επιγνοντων δε οτι ιουδαιος εστιν ϕωνη εγενετο μια εκ παντων ως επι ωρας δυο κραζοντων
 μεγαλη η αρτεμις εϕεσιων

35 καταστειλας δε ο γραμματευς τον οχλον ϕησιν ανδρες εϕεσιοι τις γαρ εστιν ανϑρωπος ος 
ου γινωσκει την εϕεσιων πολιν νεωκορον ουσαν της μεγαλης ϑεας αρτεμιδος και του διο
πετους

36 αναντιρρητων ουν οντων τουτων δεον εστιν υμας κατεσταλμενους υπαρχειν και μηδεν π
ροπετες πραττειν

37 ηγαγετε γαρ τους ανδρας τουτους ουτε ιεροσυλους ουτε βλασϕημουντας την ϑεαν υμων

38 ει μεν ουν δημητριος και οι συν αυτω τεχνιται προς τινα λογον εχουσιν αγοραιοι αγονται
 και ανϑυπατοι εισιν εγκαλειτωσαν αλληλοις

39 ει δε τι περι ετερων επιζητειτε εν τη εννομω εκκλησια επιλυϑησεται

40 και γαρ κινδυνευομεν εγκαλεισϑαι στασεως περι της σημερον μηδενος αιτιου υπαρχοντο
ς περι ου δυνησομεϑα αποδουναι λογον της συστροϕης ταυτης

41 και ταυτα ειπων απελυσεν την εκκλησιαν

20

1 μετα δε το παυσασϑαι τον ϑορυβον προσκαλεσαμενος ο παυλος τους μαϑητας και ασπασ
αμενος εξηλϑεν πορευϑηναι εις την μακεδονιαν

2 διελϑων δε τα μερη εκεινα και παρακαλεσας αυτους λογω πολλω ηλϑεν εις την ελλαδα

3 ποιησας τε μηνας τρεις γενομενης αυτω επιβουλης υπο των ιουδαιων μελλοντι αναγεσϑαι 
εις την συριαν εγενετο γνωμη του υποστρεϕειν δια μακεδονιας

4 συνειπετο δε αυτω αχρι της ασιας σωπατρος βεροιαιος ϑεσσαλονικεων δε αρισταρχος και 
σεκουνδος και γαιος δερβαιος και τιμοϑεος ασιανοι δε τυχικος και τροϕιμος

5 ουτοι προελϑοντες εμενον ημας εν τρωαδι

6 ημεις δε εξεπλευσαμεν μετα τας ημερας των αζυμων απο ϕιλιππων και ηλϑομεν προς αυτο
υς εις την τρωαδα αχρις ημερων πεντε ου διετριψαμεν ημερας επτα

7 εν δε τη μια των σαββατων συνηγμενων των μαϑητων του κλασαι αρτον ο παυλος διελεγετ
ο αυτοις μελλων εξιεναι τη επαυριον παρετεινεν τε τον λογον μεχρι μεσονυκτιου

8 ησαν δε λαμπαδες ικαναι εν τω υπερωω ου ησαν συνηγμενοι

9 καϑημενος δε τις νεανιας ονοματι ευτυχος επι της ϑυριδος καταϕερομενος υπνω βαϑει δια
λεγομενου του παυλου επι πλειον κατενεχϑεις απο του υπνου επεσεν απο του τριστεγου κ
ατω και ηρϑη νεκρος
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10 καταβας δε ο παυλος επεπεσεν αυτω και συμπεριλαβων ειπεν μη ϑορυβεισϑε η γαρ ψυχη 
αυτου εν αυτω εστιν

11 αναβας δε και κλασας αρτον και γευσαμενος εϕ ικανον τε ομιλησας αχρις αυγης ουτως ε
ξηλϑεν

12 ηγαγον δε τον παιδα ζωντα και παρεκληϑησαν ου μετριως

13 ημεις δε προελϑοντες επι το πλοιον ανηχϑημεν εις την ασσον εκειϑεν μελλοντες αναλαμ
βανειν τον παυλον ουτως γαρ ην διατεταγμενος μελλων αυτος πεζευειν

14 ως δε συνεβαλεν ημιν εις την ασσον αναλαβοντες αυτον ηλϑομεν εις μιτυληνην

15 κακειϑεν αποπλευσαντες τη επιουση κατηντησαμεν αντικρυ χιου τη δε ετερα παρεβαλομ
εν εις σαμον και μειναντες εν τρωγυλλιω τη εχομενη ηλϑομεν εις μιλητον

16 εκρινεν γαρ ο παυλος παραπλευσαι την εϕεσον οπως μη γενηται αυτω χρονοτριβησαι εν 
τη ασια εσπευδεν γαρ ει δυνατον ην αυτω την ημεραν της πεντηκοστης γενεσϑαι εις ιερο
σολυμα

17 απο δε της μιλητου πεμψας εις εϕεσον μετεκαλεσατο τους πρεσβυτερους της εκκλησιας

18 ως δε παρεγενοντο προς αυτον ειπεν αυτοις υμεις επιστασϑε απο πρωτης ημερας αϕ ης επ
εβην εις την ασιαν πως μεϑ υμων τον παντα χρονον εγενομην

19 δουλευων τω κυριω μετα πασης ταπεινοϕροσυνης και πολλων δακρυων και πειρασμων τ
ων συμβαντων μοι εν ταις επιβουλαις των ιουδαιων

20 ως ουδεν υπεστειλαμην των συμϕεροντων του μη αναγγειλαι υμιν και διδαξαι υμας δημο
σια και κατ οικους

21 διαμαρτυρομενος ιουδαιοις τε και ελλησιν την εις τον ϑεον μετανοιαν και πιστιν την εις 
τον κυριον ημων ιησουν χριστον

22 και νυν ιδου εγω δεδεμενος τω πνευματι πορευομαι εις ιερουσαλημ τα εν αυτη συναντησ
οντα μοι μη ειδως

23 πλην οτι το πνευμα το αγιον κατα πολιν διαμαρτυρεται λεγον οτι δεσμα με και ϑλιψεις με
νουσιν

24 αλλ ουδενος λογον ποιουμαι ουδε εχω την ψυχην μου τιμιαν εμαυτω ως τελειωσαι τον δρ
ομον μου μετα χαρας και την διακονιαν ην ελαβον παρα του κυριου ιησου διαμαρτυρασ
ϑαι το ευαγγελιον της χαριτος του ϑεου

25 και νυν ιδου εγω οιδα οτι ουκετι οψεσϑε το προσωπον μου υμεις παντες εν οις διηλϑον κη
ρυσσων την βασιλειαν του ϑεου

26 διο μαρτυρομαι υμιν εν τη σημερον ημερα οτι καϑαρος εγω απο του αιματος παντων

27 ου γαρ υπεστειλαμην του μη αναγγειλαι υμιν πασαν την βουλην του ϑεου
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28 προσεχετε ουν εαυτοις και παντι τω ποιμνιω εν ω υμας το πνευμα το αγιον εϑετο επισκοπ
ους ποιμαινειν την εκκλησιαν του ϑεου ην περιεποιησατο δια του ιδιου αιματος

29 εγω γαρ οιδα τουτο οτι εισελευσονται μετα την αϕιξιν μου λυκοι βαρεις εις υμας μη ϕειδο
μενοι του ποιμνιου

30 και εξ υμων αυτων αναστησονται ανδρες λαλουντες διεστραμμενα του αποσπαν τους μα
ϑητας οπισω αυτων

31 διο γρηγορειτε μνημονευοντες οτι τριετιαν νυκτα και ημεραν ουκ επαυσαμην μετα δακρυ
ων νουϑετων ενα εκαστον

32 και τανυν παρατιϑεμαι υμας αδελϕοι τω ϑεω και τω λογω της χαριτος αυτου τω δυναμεν
ω εποικοδομησαι και δουναι υμιν κληρονομιαν εν τοις ηγιασμενοις πασιν

33 αργυριου η χρυσιου η ιματισμου ουδενος επεϑυμησα

34 αυτοι δε γινωσκετε οτι ταις χρειαις μου και τοις ουσιν μετ εμου υπηρετησαν αι χειρες αυ
ται

35 παντα υπεδειξα υμιν οτι ουτως κοπιωντας δει αντιλαμβανεσϑαι των ασϑενουντων μνημο
νευειν τε των λογων του κυριου ιησου οτι αυτος ειπεν μακαριον εστιν διδοναι μαλλον η 
λαμβανειν

36 και ταυτα ειπων ϑεις τα γονατα αυτου συν πασιν αυτοις προσηυξατο

37 ικανος δε εγενετο κλαυϑμος παντων και επιπεσοντες επι τον τραχηλον του παυλου κατεϕ
ιλουν αυτον

38 οδυνωμενοι μαλιστα επι τω λογω ω ειρηκει οτι ουκετι μελλουσιν το προσωπον αυτου ϑεω
ρειν προεπεμπον δε αυτον εις το πλοιον

21

1 ως δε εγενετο αναχϑηναι ημας αποσπασϑεντας απ αυτων ευϑυδρομησαντες ηλϑομεν εις τ
ην κων τη δε εξης εις την ροδον κακειϑεν εις παταρα

2 και ευροντες πλοιον διαπερων εις ϕοινικην επιβαντες ανηχϑημεν

3 αναϕαναντες δε την κυπρον και καταλιποντες αυτην ευωνυμον επλεομεν εις συριαν και κ
ατηχϑημεν εις τυρον εκεισε γαρ ην το πλοιον αποϕορτιζομενον τον γομον

4 και ανευροντες τους μαϑητας επεμειναμεν αυτου ημερας επτα οιτινες τω παυλω ελεγον δι
α του πνευματος μη αναβαινειν εις ιερουσαλημ

5 οτε δε εγενετο ημας εξαρτισαι τας ημερας εξελϑοντες επορευομεϑα προπεμποντων ημας π
αντων συν γυναιξιν και τεκνοις εως εξω της πολεως και ϑεντες τα γονατα επι τον αιγιαλο
ν προσηυξαμεϑα

6 και ασπασαμενοι αλληλους επεβημεν εις το πλοιον εκεινοι δε υπεστρεψαν εις τα ιδια
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7 ημεις δε τον πλουν διανυσαντες απο τυρου κατηντησαμεν εις πτολεμαιδα και ασπασαμεν
οι τους αδελϕους εμειναμεν ημεραν μιαν παρ αυτοις

8 τη δε επαυριον εξελϑοντες οι περι τον παυλον ηλϑον εις καισαρειαν και εισελϑοντες εις τ
ον οικον ϕιλιππου του ευαγγελιστου του οντος εκ των επτα εμειναμεν παρ αυτω

9 τουτω δε ησαν ϑυγατερες παρϑενοι τεσσαρες προϕητευουσαι

10 επιμενοντων δε ημων ημερας πλειους κατηλϑεν τις απο της ιουδαιας προϕητης ονοματι α
γαβος

11 και ελϑων προς ημας και αρας την ζωνην του παυλου δησας τε αυτου τας χειρας και του
ς ποδας ειπεν ταδε λεγει το πνευμα το αγιον τον ανδρα ου εστιν η ζωνη αυτη ουτως δησο
υσιν εν ιερουσαλημ οι ιουδαιοι και παραδωσουσιν εις χειρας εϑνων

12 ως δε ηκουσαμεν ταυτα παρεκαλουμεν ημεις τε και οι εντοπιοι του μη αναβαινειν αυτον 
εις ιερουσαλημ

13 απεκριϑη δε ο παυλος τι ποιειτε κλαιοντες και συνϑρυπτοντες μου την καρδιαν εγω γαρ ο
υ μονον δεϑηναι αλλα και αποϑανειν εις ιερουσαλημ ετοιμως εχω υπερ του ονοματος το
υ κυριου ιησου

14 μη πειϑομενου δε αυτου ησυχασαμεν ειποντες το ϑελημα του κυριου γενεσϑω

15 μετα δε τας ημερας ταυτας αποσκευασαμενοι ανεβαινομεν εις ιερουσαλημ

16 συνηλϑον δε και των μαϑητων απο καισαρειας συν ημιν αγοντες παρ ω ξενισϑωμεν μνα
σωνι τινι κυπριω αρχαιω μαϑητη

17 γενομενων δε ημων εις ιεροσολυμα ασμενως εδεξαντο ημας οι αδελϕοι

18 τη δε επιουση εισηει ο παυλος συν ημιν προς ιακωβον παντες τε παρεγενοντο οι πρεσβυτε
ροι

19 και ασπασαμενος αυτους εξηγειτο καϑ εν εκαστον ων εποιησεν ο ϑεος εν τοις εϑνεσιν δι
α της διακονιας αυτου

20 οι δε ακουσαντες εδοξαζον τον κυριον ειπον τε αυτω ϑεωρεις αδελϕε ποσαι μυριαδες εισι
ν ιουδαιων των πεπιστευκοτων και παντες ζηλωται του νομου υπαρχουσιν

21 κατηχηϑησαν δε περι σου οτι αποστασιαν διδασκεις απο μωσεως τους κατα τα εϑνη παν
τας ιουδαιους λεγων μη περιτεμνειν αυτους τα τεκνα μηδε τοις εϑεσιν περιπατειν

22 τι ουν εστιν παντως δει πληϑος συνελϑειν ακουσονται γαρ οτι εληλυϑας

23 τουτο ουν ποιησον ο σοι λεγομεν εισιν ημιν ανδρες τεσσαρες ευχην εχοντες εϕ εαυτων

24 τουτους παραλαβων αγνισϑητι συν αυτοις και δαπανησον επ αυτοις ινα ξυρησωνται την
 κεϕαλην και γνωσιν παντες οτι ων κατηχηνται περι σου ουδεν εστιν αλλα στοιχεις και α
υτος τον νομον ϕυλασσων
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25 περι δε των πεπιστευκοτων εϑνων ημεις επεστειλαμεν κριναντες μηδεν τοιουτον τηρειν α
υτους ει μη ϕυλασσεσϑαι αυτους το τε ειδωλοϑυτον και το αιμα και πνικτον και πορνεια
ν

26 τοτε ο παυλος παραλαβων τους ανδρας τη εχομενη ημερα συν αυτοις αγνισϑεις εισηει ει
ς το ιερον διαγγελλων την εκπληρωσιν των ημερων του αγνισμου εως ου προσηνεχϑη υπε
ρ ενος εκαστου αυτων η προσϕορα

27 ως δε εμελλον αι επτα ημεραι συντελεισϑαι οι απο της ασιας ιουδαιοι ϑεασαμενοι αυτον
 εν τω ιερω συνεχεον παντα τον οχλον και επεβαλον τας χειρας επ αυτον

28 κραζοντες ανδρες ισραηλιται βοηϑειτε ουτος εστιν ο ανϑρωπος ο κατα του λαου και του 
νομου και του τοπου τουτου παντας πανταχου διδασκων ετι τε και ελληνας εισηγαγεν εις
 το ιερον και κεκοινωκεν τον αγιον τοπον τουτον

29 ησαν γαρ προεωρακοτες τροϕιμον τον εϕεσιον εν τη πολει συν αυτω ον ενομιζον οτι εις τ
ο ιερον εισηγαγεν ο παυλος

30 εκινηϑη τε η πολις ολη και εγενετο συνδρομη του λαου και επιλαβομενοι του παυλου ειλ
κον αυτον εξω του ιερου και ευϑεως εκλεισϑησαν αι ϑυραι

31 ζητουντων δε αυτον αποκτειναι ανεβη ϕασις τω χιλιαρχω της σπειρης οτι ολη συγκεχυτα
ι ιερουσαλημ

32 ος εξαυτης παραλαβων στρατιωτας και εκατονταρχους κατεδραμεν επ αυτους οι δε ιδοντ
ες τον χιλιαρχον και τους στρατιωτας επαυσαντο τυπτοντες τον παυλον

33 τοτε εγγισας ο χιλιαρχος επελαβετο αυτου και εκελευσεν δεϑηναι αλυσεσιν δυσιν και επ
υνϑανετο τις αν ειη και τι εστιν πεποιηκως

34 αλλοι δε αλλο τι εβοων εν τω οχλω μη δυναμενος δε γνωναι το ασϕαλες δια τον ϑορυβον 
εκελευσεν αγεσϑαι αυτον εις την παρεμβολην

35 οτε δε εγενετο επι τους αναβαϑμους συνεβη βασταζεσϑαι αυτον υπο των στρατιωτων δια
 την βιαν του οχλου

36 ηκολουϑει γαρ το πληϑος του λαου κραζον αιρε αυτον

37 μελλων τε εισαγεσϑαι εις την παρεμβολην ο παυλος λεγει τω χιλιαρχω ει εξεστιν μοι ειπει
ν τι προς σε ο δε εϕη ελληνιστι γινωσκεις

38 ουκ αρα συ ει ο αιγυπτιος ο προ τουτων των ημερων αναστατωσας και εξαγαγων εις την ε
ρημον τους τετρακισχιλιους ανδρας των σικαριων

39 ειπεν δε ο παυλος εγω ανϑρωπος μεν ειμι ιουδαιος ταρσευς της κιλικιας ουκ ασημου πολε
ως πολιτης δεομαι δε σου επιτρεψον μοι λαλησαι προς τον λαον

40 επιτρεψαντος δε αυτου ο παυλος εστως επι των αναβαϑμων κατεσεισεν τη χειρι τω λαω π
ολλης δε σιγης γενομενης προσεϕωνησεν τη εβραιδι διαλεκτω λεγων
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22

1 ανδρες αδελϕοι και πατερες ακουσατε μου της προς υμας νυν απολογιας

2 ακουσαντες δε οτι τη εβραιδι διαλεκτω προσεϕωνει αυτοις μαλλον παρεσχον ησυχιαν και 
ϕησιν

3 εγω μεν ειμι ανηρ ιουδαιος γεγεννημενος εν ταρσω της κιλικιας ανατεϑραμμενος δε εν τη π
ολει ταυτη παρα τους ποδας γαμαλιηλ πεπαιδευμενος κατα ακριβειαν του πατρωου νομο
υ ζηλωτης υπαρχων του ϑεου καϑως παντες υμεις εστε σημερον

4 ος ταυτην την οδον εδιωξα αχρι ϑανατου δεσμευων και παραδιδους εις ϕυλακας ανδρας τ
ε και γυναικας

5 ως και ο αρχιερευς μαρτυρει μοι και παν το πρεσβυτεριον παρ ων και επιστολας δεξαμενο
ς προς τους αδελϕους εις δαμασκον επορευομην αξων και τους εκεισε οντας δεδεμενους ε
ις ιερουσαλημ ινα τιμωρηϑωσιν

6 εγενετο δε μοι πορευομενω και εγγιζοντι τη δαμασκω περι μεσημβριαν εξαιϕνης εκ του ουρ
ανου περιαστραψαι ϕως ικανον περι εμε

7 επεσον τε εις το εδαϕος και ηκουσα ϕωνης λεγουσης μοι σαουλ σαουλ τι με διωκεις

8 εγω δε απεκριϑην τις ει κυριε ειπεν τε προς με εγω ειμι ιησους ο ναζωραιος ον συ διωκεις

9 οι δε συν εμοι οντες το μεν ϕως εϑεασαντο και εμϕοβοι εγενοντο την δε ϕωνην ουκ ηκουσ
αν του λαλουντος μοι

10 ειπον δε τι ποιησω κυριε ο δε κυριος ειπεν προς με αναστας πορευου εις δαμασκον κακει 
σοι λαληϑησεται περι παντων ων τετακται σοι ποιησαι

11 ως δε ουκ ενεβλεπον απο της δοξης του ϕωτος εκεινου χειραγωγουμενος υπο των συνοντω
ν μοι ηλϑον εις δαμασκον

12 ανανιας δε τις ανηρ ευσεβης κατα τον νομον μαρτυρουμενος υπο παντων των κατοικουν
των ιουδαιων

13 ελϑων προς με και επιστας ειπεν μοι σαουλ αδελϕε αναβλεψον καγω αυτη τη ωρα ανεβλε
ψα εις αυτον

14 ο δε ειπεν ο ϑεος των πατερων ημων προεχειρισατο σε γνωναι το ϑελημα αυτου και ιδειν 
τον δικαιον και ακουσαι ϕωνην εκ του στοματος αυτου

15 οτι εση μαρτυς αυτω προς παντας ανϑρωπους ων εωρακας και ηκουσας

16 και νυν τι μελλεις αναστας βαπτισαι και απολουσαι τας αμαρτιας σου επικαλεσαμενος τ
ο ονομα του κυριου

17 εγενετο δε μοι υποστρεψαντι εις ιερουσαλημ και προσευχομενου μου εν τω ιερω γενεσϑαι
 με εν εκστασει
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18 και ιδειν αυτον λεγοντα μοι σπευσον και εξελϑε εν ταχει εξ ιερουσαλημ διοτι ου παραδεξ
ονται σου την μαρτυριαν περι εμου

19 καγω ειπον κυριε αυτοι επιστανται οτι εγω ημην ϕυλακιζων και δερων κατα τας συναγωγ
ας τους πιστευοντας επι σε

20 και οτε εξεχειτο το αιμα στεϕανου του μαρτυρος σου και αυτος ημην εϕεστως και συνευ
δοκων τη αναιρεσει αυτου και ϕυλασσων τα ιματια των αναιρουντων αυτον

21 και ειπεν προς με πορευου οτι εγω εις εϑνη μακραν εξαποστελω σε

22 ηκουον δε αυτου αχρι τουτου του λογου και επηραν την ϕωνην αυτων λεγοντες αιρε απο 
της γης τον τοιουτον ου γαρ καϑηκον αυτον ζην

23 κραυγαζοντων δε αυτων και ριπτουντων τα ιματια και κονιορτον βαλλοντων εις τον αερ
α

24 εκελευσεν αυτον ο χιλιαρχος αγεσϑαι εις την παρεμβολην ειπων μαστιξιν ανεταζεσϑαι α
υτον ινα επιγνω δι ην αιτιαν ουτως επεϕωνουν αυτω

25 ως δε προετεινεν αυτον τοις ιμασιν ειπεν προς τον εστωτα εκατονταρχον ο παυλος ει ανϑ
ρωπον ρωμαιον και ακατακριτον εξεστιν υμιν μαστιζειν

26 ακουσας δε ο εκατονταρχος προσελϑων απηγγειλεν τω χιλιαρχω λεγων ορα τι μελλεις ποι
ειν ο γαρ ανϑρωπος ουτος ρωμαιος εστιν

27 προσελϑων δε ο χιλιαρχος ειπεν αυτω λεγε μοι ει συ ρωμαιος ει ο δε εϕη ναι

28 απεκριϑη τε ο χιλιαρχος εγω πολλου κεϕαλαιου την πολιτειαν ταυτην εκτησαμην ο δε πα
υλος εϕη εγω δε και γεγεννημαι

29 ευϑεως ουν απεστησαν απ αυτου οι μελλοντες αυτον ανεταζειν και ο χιλιαρχος δε εϕοβη
ϑη επιγνους οτι ρωμαιος εστιν και οτι ην αυτον δεδεκως

30 τη δε επαυριον βουλομενος γνωναι το ασϕαλες το τι κατηγορειται παρα των ιουδαιων ελ
υσεν αυτον απο των δεσμων και εκελευσεν ελϑειν τους αρχιερεις και ολον το συνεδριον 
αυτων και καταγαγων τον παυλον εστησεν εις αυτους

23

1 ατενισας δε ο παυλος τω συνεδριω ειπεν ανδρες αδελϕοι εγω παση συνειδησει αγαϑη πεπο
λιτευμαι τω ϑεω αχρι ταυτης της ημερας

2 ο δε αρχιερευς ανανιας επεταξεν τοις παρεστωσιν αυτω τυπτειν αυτου το στομα

3 τοτε ο παυλος προς αυτον ειπεν τυπτειν σε μελλει ο ϑεος τοιχε κεκονιαμενε και συ καϑη κ
ρινων με κατα τον νομον και παρανομων κελευεις με τυπτεσϑαι

4 οι δε παρεστωτες ειπον τον αρχιερεα του ϑεου λοιδορεις
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5 εϕη τε ο παυλος ουκ ηδειν αδελϕοι οτι εστιν αρχιερευς γεγραπται γαρ αρχοντα του λαου σ
ου ουκ ερεις κακως

6 γνους δε ο παυλος οτι το εν μερος εστιν σαδδουκαιων το δε ετερον ϕαρισαιων εκραξεν εν τ
ω συνεδριω ανδρες αδελϕοι εγω ϕαρισαιος ειμι υιος ϕαρισαιου περι ελπιδος και αναστα
σεως νεκρων εγω κρινομαι

7 τουτο δε αυτου λαλησαντος εγενετο στασις των ϕαρισαιων και των σαδδουκαιων και εσχι
σϑη το πληϑος

8 σαδδουκαιοι μεν γαρ λεγουσιν μη ειναι αναστασιν μηδε αγγελον μητε πνευμα ϕαρισαιοι δ
ε ομολογουσιν τα αμϕοτερα

9 εγενετο δε κραυγη μεγαλη και ανασταντες οι γραμματεις του μερους των ϕαρισαιων διεμα
χοντο λεγοντες ουδεν κακον ευρισκομεν εν τω ανϑρωπω τουτω ει δε πνευμα ελαλησεν αυ
τω η αγγελος μη ϑεομαχωμεν

10 πολλης δε γενομενης στασεως ευλαβηϑεις ο χιλιαρχος μη διασπασϑη ο παυλος υπ αυτων
 εκελευσεν το στρατευμα καταβαν αρπασαι αυτον εκ μεσου αυτων αγειν τε εις την παρεμ
βολην

11 τη δε επιουση νυκτι επιστας αυτω ο κυριος ειπεν ϑαρσει παυλε ως γαρ διεμαρτυρω τα περ
ι εμου εις ιερουσαλημ ουτως σε δει και εις ρωμην μαρτυρησαι

12 γενομενης δε ημερας ποιησαντες τινες των ιουδαιων συστροϕην ανεϑεματισαν εαυτους λ
εγοντες μητε ϕαγειν μητε πιειν εως ου αποκτεινωσιν τον παυλον

13 ησαν δε πλειους τεσσαρακοντα οι ταυτην την συνωμοσιαν πεποιηκοτες

14 οιτινες προσελϑοντες τοις αρχιερευσιν και τοις πρεσβυτεροις ειπον αναϑεματι ανεϑεματι
σαμεν εαυτους μηδενος γευσασϑαι εως ου αποκτεινωμεν τον παυλον

15 νυν ουν υμεις εμϕανισατε τω χιλιαρχω συν τω συνεδριω οπως αυριον αυτον καταγαγη πρ
ος υμας ως μελλοντας διαγινωσκειν ακριβεστερον τα περι αυτου ημεις δε προ του εγγισαι
 αυτον ετοιμοι εσμεν του ανελειν αυτον

16 ακουσας δε ο υιος της αδελϕης παυλου το ενεδρον παραγενομενος και εισελϑων εις την π
αρεμβολην απηγγειλεν τω παυλω

17 προσκαλεσαμενος δε ο παυλος ενα των εκατονταρχων εϕη τον νεανιαν τουτον απαγαγε π
ρος τον χιλιαρχον εχει γαρ τι απαγγειλαι αυτω

18 ο μεν ουν παραλαβων αυτον ηγαγεν προς τον χιλιαρχον και ϕησιν ο δεσμιος παυλος προ
σκαλεσαμενος με ηρωτησεν τουτον τον νεανιαν αγαγειν προς σε εχοντα τι λαλησαι σοι

19 επιλαβομενος δε της χειρος αυτου ο χιλιαρχος και αναχωρησας κατ ιδιαν επυνϑανετο τι 
εστιν ο εχεις απαγγειλαι μοι

20 ειπεν δε οτι οι ιουδαιοι συνεϑεντο του ερωτησαι σε οπως αυριον εις το συνεδριον καταγα
γης τον παυλον ως μελλοντες τι ακριβεστερον πυνϑανεσϑαι περι αυτου
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21 συ ουν μη πεισϑης αυτοις ενεδρευουσιν γαρ αυτον εξ αυτων ανδρες πλειους τεσσαρακον
τα οιτινες ανεϑεματισαν εαυτους μητε ϕαγειν μητε πιειν εως ου ανελωσιν αυτον και νυν 
ετοιμοι εισιν προσδεχομενοι την απο σου επαγγελιαν

22 ο μεν ουν χιλιαρχος απελυσεν τον νεανιαν παραγγειλας μηδενι εκλαλησαι οτι ταυτα ενε
ϕανισας προς με

23 και προσκαλεσαμενος δυο τινας των εκατονταρχων ειπεν ετοιμασατε στρατιωτας διακοσ
ιους οπως πορευϑωσιν εως καισαρειας και ιππεις εβδομηκοντα και δεξιολαβους διακοσι
ους απο τριτης ωρας της νυκτος

24 κτηνη τε παραστησαι ινα επιβιβασαντες τον παυλον διασωσωσιν προς ϕηλικα τον ηγεμο
να

25 γραψας επιστολην περιεχουσαν τον τυπον τουτον

26 κλαυδιος λυσιας τω κρατιστω ηγεμονι ϕηλικι χαιρειν

27 τον ανδρα τουτον συλληϕϑεντα υπο των ιουδαιων και μελλοντα αναιρεισϑαι υπ αυτων ε
πιστας συν τω στρατευματι εξειλομην αυτον μαϑων οτι ρωμαιος εστιν

28 βουλομενος δε γνωναι την αιτιαν δι ην ενεκαλουν αυτω κατηγαγον αυτον εις το συνεδριο
ν αυτων

29 ον ευρον εγκαλουμενον περι ζητηματων του νομου αυτων μηδεν δε αξιον ϑανατου η δεσ
μων εγκλημα εχοντα

30 μηνυϑεισης δε μοι επιβουλης εις τον ανδρα μελλειν εσεσϑαι υπο των ιουδαιων εξαυτης ε
πεμψα προς σε παραγγειλας και τοις κατηγοροις λεγειν τα προς αυτον επι σου ερρωσο

31 οι μεν ουν στρατιωται κατα το διατεταγμενον αυτοις αναλαβοντες τον παυλον ηγαγον δι
α της νυκτος εις την αντιπατριδα

32 τη δε επαυριον εασαντες τους ιππεις πορευεσϑαι συν αυτω υπεστρεψαν εις την παρεμβολ
ην

33 οιτινες εισελϑοντες εις την καισαρειαν και αναδοντες την επιστολην τω ηγεμονι παρεστη
σαν και τον παυλον αυτω

34 αναγνους δε ο ηγεμων και επερωτησας εκ ποιας επαρχιας εστιν και πυϑομενος οτι απο κι
λικιας

35 διακουσομαι σου εϕη οταν και οι κατηγοροι σου παραγενωνται εκελευσεν τε αυτον εν τω
 πραιτωριω του ηρωδου ϕυλασσεσϑαι

24

1 μετα δε πεντε ημερας κατεβη ο αρχιερευς ανανιας μετα των πρεσβυτερων και ρητορος τερ
τυλλου τινος οιτινες ενεϕανισαν τω ηγεμονι κατα του παυλου
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2 κληϑεντος δε αυτου ηρξατο κατηγορειν ο τερτυλλος λεγων

3 πολλης ειρηνης τυγχανοντες δια σου και κατορϑωματων γινομενων τω εϑνει τουτω δια της
 σης προνοιας παντη τε και πανταχου αποδεχομεϑα κρατιστε ϕηλιξ μετα πασης ευχαρισ
τιας

4 ινα δε μη επι πλειον σε εγκοπτω παρακαλω ακουσαι σε ημων συντομως τη ση επιεικεια

5 ευροντες γαρ τον ανδρα τουτον λοιμον και κινουντα στασιν πασιν τοις ιουδαιοις τοις κατ
α την οικουμενην πρωτοστατην τε της των ναζωραιων αιρεσεως

6 ος και το ιερον επειρασεν βεβηλωσαι ον και εκρατησαμεν και κατα τον ημετερον νομον η
ϑελησαμεν κρινειν

7 παρελϑων δε λυσιας ο χιλιαρχος μετα πολλης βιας εκ των χειρων ημων απηγαγεν

8 κελευσας τους κατηγορους αυτου ερχεσϑαι επι σε παρ ου δυνηση αυτος ανακρινας περι π
αντων τουτων επιγνωναι ων ημεις κατηγορουμεν αυτου

9 συνεϑεντο δε και οι ιουδαιοι ϕασκοντες ταυτα ουτως εχειν

10 απεκριϑη δε ο παυλος νευσαντος αυτω του ηγεμονος λεγειν εκ πολλων ετων οντα σε κριτ
ην τω εϑνει τουτω επισταμενος ευϑυμοτερον τα περι εμαυτου απολογουμαι

11 δυναμενου σου γνωναι οτι ου πλειους εισιν μοι ημεραι η δεκαδυο αϕ ης ανεβην προσκυν
ησων εν ιερουσαλημ

12 και ουτε εν τω ιερω ευρον με προς τινα διαλεγομενον η επισυστασιν ποιουντα οχλου ουτε
 εν ταις συναγωγαις ουτε κατα την πολιν

13 ουτε παραστησαι με δυνανται περι ων νυν κατηγορουσιν μου

14 ομολογω δε τουτο σοι οτι κατα την οδον ην λεγουσιν αιρεσιν ουτως λατρευω τω πατρωω 
ϑεω πιστευων πασιν τοις κατα τον νομον και τοις προϕηταις γεγραμμενοις

15 ελπιδα εχων εις τον ϑεον ην και αυτοι ουτοι προσδεχονται αναστασιν μελλειν εσεσϑαι ν
εκρων δικαιων τε και αδικων

16 εν τουτω δε αυτος ασκω απροσκοπον συνειδησιν εχειν προς τον ϑεον και τους ανϑρωπου
ς διαπαντος

17 δι ετων δε πλειονων παρεγενομην ελεημοσυνας ποιησων εις το εϑνος μου και προσϕορας

18 εν οις ευρον με ηγνισμενον εν τω ιερω ου μετα οχλου ουδε μετα ϑορυβου τινες δε απο της
 ασιας ιουδαιοι

19 ους δει επι σου παρειναι και κατηγορειν ει τι εχοιεν προς με

20 η αυτοι ουτοι ειπατωσαν ει τι ευρον εν εμοι αδικημα σταντος μου επι του συνεδριου
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21 η περι μιας ταυτης ϕωνης ης εκραξα εστως εν αυτοις οτι περι αναστασεως νεκρων εγω κρ
ινομαι σημερον υϕ υμων

22 ακουσας δε ταυτα ο ϕηλιξ ανεβαλετο αυτους ακριβεστερον ειδως τα περι της οδου ειπων 
οταν λυσιας ο χιλιαρχος καταβη διαγνωσομαι τα καϑ υμας

23 διαταξαμενος τε τω εκατονταρχη τηρεισϑαι τον παυλον εχειν τε ανεσιν και μηδενα κωλυ
ειν των ιδιων αυτου υπηρετειν η προσερχεσϑαι αυτω

24 μετα δε ημερας τινας παραγενομενος ο ϕηλιξ συν δρουσιλλη τη γυναικι αυτου ουση ιουδ
αια μετεπεμψατο τον παυλον και ηκουσεν αυτου περι της εις χριστον πιστεως

25 διαλεγομενου δε αυτου περι δικαιοσυνης και εγκρατειας και του κριματος του μελλοντος 
εσεσϑαι εμϕοβος γενομενος ο ϕηλιξ απεκριϑη το νυν εχον πορευου καιρον δε μεταλαβων
 μετακαλεσομαι σε

26 αμα δε και ελπιζων οτι χρηματα δοϑησεται αυτω υπο του παυλου οπως λυση αυτον διο κ
αι πυκνοτερον αυτον μεταπεμπομενος ωμιλει αυτω

27 διετιας δε πληρωϑεισης ελαβεν διαδοχον ο ϕηλιξ πορκιον ϕηστον ϑελων τε χαριτας κατα
ϑεσϑαι τοις ιουδαιοις ο ϕηλιξ κατελιπεν τον παυλον δεδεμενον

25

1 ϕηστος ουν επιβας τη επαρχια μετα τρεις ημερας ανεβη εις ιεροσολυμα απο καισαρειας

2 ενεϕανισαν δε αυτω ο αρχιερευς και οι πρωτοι των ιουδαιων κατα του παυλου και παρεκα
λουν αυτον

3 αιτουμενοι χαριν κατ αυτου οπως μεταπεμψηται αυτον εις ιερουσαλημ ενεδραν ποιουντες
 ανελειν αυτον κατα την οδον

4 ο μεν ουν ϕηστος απεκριϑη τηρεισϑαι τον παυλον εν καισαρεια εαυτον δε μελλειν εν ταχε
ι εκπορευεσϑαι

5 οι ουν δυνατοι εν υμιν ϕησιν συγκαταβαντες ει τι εστιν εν τω ανδρι τουτω κατηγορειτωσα
ν αυτου

6 διατριψας δε εν αυτοις ημερας πλειους η δεκα καταβας εις καισαρειαν τη επαυριον καϑισ
ας επι του βηματος εκελευσεν τον παυλον αχϑηναι

7 παραγενομενου δε αυτου περιεστησαν οι απο ιεροσολυμων καταβεβηκοτες ιουδαιοι πολλ
α και βαρεα αιτιαματα ϕεροντες κατα του παυλου α ουκ ισχυον αποδειξαι

8 απολογουμενου αυτου οτι ουτε εις τον νομον των ιουδαιων ουτε εις το ιερον ουτε εις καισ
αρα τι ημαρτον

9 ο ϕηστος δε τοις ιουδαιοις ϑελων χαριν καταϑεσϑαι αποκριϑεις τω παυλω ειπεν ϑελεις εις
 ιεροσολυμα αναβας εκει περι τουτων κρινεσϑαι επ εμου
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10 ειπεν δε ο παυλος επι του βηματος καισαρος εστως ειμι ου με δει κρινεσϑαι ιουδαιους ου
δεν ηδικησα ως και συ καλλιον επιγινωσκεις

11 ει μεν γαρ αδικω και αξιον ϑανατου πεπραχα τι ου παραιτουμαι το αποϑανειν ει δε ουδε
ν εστιν ων ουτοι κατηγορουσιν μου ουδεις με δυναται αυτοις χαρισασϑαι καισαρα επικα
λουμαι

12 τοτε ο ϕηστος συλλαλησας μετα του συμβουλιου απεκριϑη καισαρα επικεκλησαι επι και
σαρα πορευση

13 ημερων δε διαγενομενων τινων αγριππας ο βασιλευς και βερνικη κατηντησαν εις καισαρε
ιαν ασπασομενοι τον ϕηστον

14 ως δε πλειους ημερας διετριβον εκει ο ϕηστος τω βασιλει ανεϑετο τα κατα τον παυλον λε
γων ανηρ τις εστιν καταλελειμμενος υπο ϕηλικος δεσμιος

15 περι ου γενομενου μου εις ιεροσολυμα ενεϕανισαν οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι των ιο
υδαιων αιτουμενοι κατ αυτου δικην

16 προς ους απεκριϑην οτι ουκ εστιν εϑος ρωμαιοις χαριζεσϑαι τινα ανϑρωπον εις απωλεια
ν πριν η ο κατηγορουμενος κατα προσωπον εχοι τους κατηγορους τοπον τε απολογιας λα
βοι περι του εγκληματος

17 συνελϑοντων ουν αυτων ενϑαδε αναβολην μηδεμιαν ποιησαμενος τη εξης καϑισας επι τ
ου βηματος εκελευσα αχϑηναι τον ανδρα

18 περι ου σταϑεντες οι κατηγοροι ουδεμιαν αιτιαν επεϕερον ων υπενοουν εγω

19 ζητηματα δε τινα περι της ιδιας δεισιδαιμονιας ειχον προς αυτον και περι τινος ιησου τε
ϑνηκοτος ον εϕασκεν ο παυλος ζην

20 απορουμενος δε εγω εις την περι τουτου ζητησιν ελεγον ει βουλοιτο πορευεσϑαι εις ιερου
σαλημ κακει κρινεσϑαι περι τουτων

21 του δε παυλου επικαλεσαμενου τηρηϑηναι αυτον εις την του σεβαστου διαγνωσιν εκελευ
σα τηρεισϑαι αυτον εως ου πεμψω αυτον προς καισαρα

22 αγριππας δε προς τον ϕηστον εϕη εβουλομην και αυτος του ανϑρωπου ακουσαι ο δε αυρι
ον ϕησιν ακουση αυτου

23 τη ουν επαυριον ελϑοντος του αγριππα και της βερνικης μετα πολλης ϕαντασιας και εισε
λϑοντων εις το ακροατηριον συν τε τοις χιλιαρχοις και ανδρασιν τοις κατ εξοχην ουσιν 
της πολεως και κελευσαντος του ϕηστου ηχϑη ο παυλος

24 και ϕησιν ο ϕηστος αγριππα βασιλευ και παντες οι συμπαροντες ημιν ανδρες ϑεωρειτε το
υτον περι ου παν το πληϑος των ιουδαιων ενετυχον μοι εν τε ιεροσολυμοις και ενϑαδε επ
ιβοωντες μη δειν ζην αυτον μηκετι

25 εγω δε καταλαβομενος μηδεν αξιον ϑανατου αυτον πεπραχεναι και αυτου δε τουτου επικ
αλεσαμενου τον σεβαστον εκρινα πεμπειν αυτον
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26 περι ου ασϕαλες τι γραψαι τω κυριω ουκ εχω διο προηγαγον αυτον εϕ υμων και μαλιστα 
επι σου βασιλευ αγριππα οπως της ανακρισεως γενομενης σχω τι γραψαι

27 αλογον γαρ μοι δοκει πεμποντα δεσμιον μη και τας κατ αυτου αιτιας σημαναι

26

1 αγριππας δε προς τον παυλον εϕη επιτρεπεται σοι υπερ σεαυτου λεγειν τοτε ο παυλος απελ
ογειτο εκτεινας την χειρα

2 περι παντων ων εγκαλουμαι υπο ιουδαιων βασιλευ αγριππα ηγημαι εμαυτον μακαριον μελ
λων απολογεισϑαι επι σου σημερον

3 μαλιστα γνωστην οντα σε παντων των κατα ιουδαιους εϑων τε και ζητηματων διο δεομαι 
σου μακροϑυμως ακουσαι μου

4 την μεν ουν βιωσιν μου την εκ νεοτητος την απ αρχης γενομενην εν τω εϑνει μου εν ιεροσο
λυμοις ισασιν παντες οι ιουδαιοι

5 προγινωσκοντες με ανωϑεν εαν ϑελωσιν μαρτυρειν οτι κατα την ακριβεστατην αιρεσιν τη
ς ημετερας ϑρησκειας εζησα ϕαρισαιος

6 και νυν επ ελπιδι της προς τους πατερας επαγγελιας γενομενης υπο του ϑεου εστηκα κρινο
μενος

7 εις ην το δωδεκαϕυλον ημων εν εκτενεια νυκτα και ημεραν λατρευον ελπιζει καταντησαι 
περι ης ελπιδος εγκαλουμαι βασιλευ αγριππα υπο των ιουδαιων

8 τι απιστον κρινεται παρ υμιν ει ο ϑεος νεκρους εγειρει

9 εγω μεν ουν εδοξα εμαυτω προς το ονομα ιησου του ναζωραιου δειν πολλα εναντια πραξα
ι

10 ο και εποιησα εν ιεροσολυμοις και πολλους των αγιων εγω ϕυλακαις κατεκλεισα την παρ
α των αρχιερεων εξουσιαν λαβων αναιρουμενων τε αυτων κατηνεγκα ψηϕον

11 και κατα πασας τας συναγωγας πολλακις τιμωρων αυτους ηναγκαζον βλασϕημειν περισ
σως τε εμμαινομενος αυτοις εδιωκον εως και εις τας εξω πολεις

12 εν οις και πορευομενος εις την δαμασκον μετ εξουσιας και επιτροπης της παρα των αρχιε
ρεων

13 ημερας μεσης κατα την οδον ειδον βασιλευ ουρανοϑεν υπερ την λαμπροτητα του ηλιου π
εριλαμψαν με ϕως και τους συν εμοι πορευομενους

14 παντων δε καταπεσοντων ημων εις την γην ηκουσα ϕωνην λαλουσαν προς με και λεγουσ
αν τη εβραιδι διαλεκτω σαουλ σαουλ τι με διωκεις σκληρον σοι προς κεντρα λακτιζειν

15 εγω δε ειπον τις ει κυριε ο δε ειπεν εγω ειμι ιησους ον συ διωκεις
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16 αλλα αναστηϑι και στηϑι επι τους ποδας σου εις τουτο γαρ ωϕϑην σοι προχειρισασϑαι σ
ε υπηρετην και μαρτυρα ων τε ειδες ων τε οϕϑησομαι σοι

17 εξαιρουμενος σε εκ του λαου και των εϑνων εις ους νυν σε αποστελλω

18 ανοιξαι οϕϑαλμους αυτων του επιστρεψαι απο σκοτους εις ϕως και της εξουσιας του σατ
ανα επι τον ϑεον του λαβειν αυτους αϕεσιν αμαρτιων και κληρον εν τοις ηγιασμενοις πι
στει τη εις εμε

19 οϑεν βασιλευ αγριππα ουκ εγενομην απειϑης τη ουρανιω οπτασια

20 αλλα τοις εν δαμασκω πρωτον και ιεροσολυμοις εις πασαν τε την χωραν της ιουδαιας κα
ι τοις εϑνεσιν απαγγελλων μετανοειν και επιστρεϕειν επι τον ϑεον αξια της μετανοιας ερ
γα πρασσοντας

21 ενεκα τουτων με οι ιουδαιοι συλλαβομενοι εν τω ιερω επειρωντο διαχειρισασϑαι

22 επικουριας ουν τυχων της παρα του ϑεου αχρι της ημερας ταυτης εστηκα μαρτυρουμενο
ς μικρω τε και μεγαλω ουδεν εκτος λεγων ων τε οι προϕηται ελαλησαν μελλοντων γινεσϑ
αι και μωσης

23 ει παϑητος ο χριστος ει πρωτος εξ αναστασεως νεκρων ϕως μελλει καταγγελλειν τω λαω κ
αι τοις εϑνεσιν

24 ταυτα δε αυτου απολογουμενου ο ϕηστος μεγαλη τη ϕωνη εϕη μαινη παυλε τα πολλα σε 
γραμματα εις μανιαν περιτρεπει

25 ο δε ου μαινομαι ϕησιν κρατιστε ϕηστε αλλ αληϑειας και σωϕροσυνης ρηματα αποϕϑεγγ
ομαι

26 επισταται γαρ περι τουτων ο βασιλευς προς ον και παρρησιαζομενος λαλω λανϑανειν γα
ρ αυτον τι τουτων ου πειϑομαι ουδεν ου γαρ εστιν εν γωνια πεπραγμενον τουτο

27 πιστευεις βασιλευ αγριππα τοις προϕηταις οιδα οτι πιστευεις

28 ο δε αγριππας προς τον παυλον εϕη εν ολιγω με πειϑεις χριστιανον γενεσϑαι

29 ο δε παυλος ειπεν ευξαιμην αν τω ϑεω και εν ολιγω και εν πολλω ου μονον σε αλλα και π
αντας τους ακουοντας μου σημερον γενεσϑαι τοιουτους οποιος καγω ειμι παρεκτος των δ
εσμων τουτων

30 και ταυτα ειποντος αυτου ανεστη ο βασιλευς και ο ηγεμων η τε βερνικη και οι συγκαϑημ
ενοι αυτοις

31 και αναχωρησαντες ελαλουν προς αλληλους λεγοντες οτι ουδεν ϑανατου αξιον η δεσμων
 πρασσει ο ανϑρωπος ουτος

32 αγριππας δε τω ϕηστω εϕη απολελυσϑαι εδυνατο ο ανϑρωπος ουτος ει μη επεκεκλητο και
σαρα
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27

1 ως δε εκριϑη του αποπλειν ημας εις την ιταλιαν παρεδιδουν τον τε παυλον και τινας ετερο
υς δεσμωτας εκατονταρχη ονοματι ιουλιω σπειρης σεβαστης

2 επιβαντες δε πλοιω αδραμυττηνω μελλοντες πλειν τους κατα την ασιαν τοπους ανηχϑημεν
 οντος συν ημιν αρισταρχου μακεδονος ϑεσσαλονικεως

3 τη τε ετερα κατηχϑημεν εις σιδωνα ϕιλανϑρωπως τε ο ιουλιος τω παυλω χρησαμενος επετ
ρεψεν προς ϕιλους πορευϑεντα επιμελειας τυχειν

4 κακειϑεν αναχϑεντες υπεπλευσαμεν την κυπρον δια το τους ανεμους ειναι εναντιους

5 το τε πελαγος το κατα την κιλικιαν και παμϕυλιαν διαπλευσαντες κατηλϑομεν εις μυρα τη
ς λυκιας

6 κακει ευρων ο εκατονταρχος πλοιον αλεξανδρινον πλεον εις την ιταλιαν ενεβιβασεν ημας 
εις αυτο

7 εν ικαναις δε ημεραις βραδυπλοουντες και μολις γενομενοι κατα την κνιδον μη προσεωντο
ς ημας του ανεμου υπεπλευσαμεν την κρητην κατα σαλμωνην

8 μολις τε παραλεγομενοι αυτην ηλϑομεν εις τοπον τινα καλουμενον καλους λιμενας ω εγγυ
ς ην πολις λασαια

9 ικανου δε χρονου διαγενομενου και οντος ηδη επισϕαλους του πλοος δια το και την νηστε
ιαν ηδη παρεληλυϑεναι παρηνει ο παυλος

10 λεγων αυτοις ανδρες ϑεωρω οτι μετα υβρεως και πολλης ζημιας ου μονον του ϕορτου και
 του πλοιου αλλα και των ψυχων ημων μελλειν εσεσϑαι τον πλουν

11 ο δε εκατονταρχος τω κυβερνητη και τω ναυκληρω επειϑετο μαλλον η τοις υπο του παυλ
ου λεγομενοις

12 ανευϑετου δε του λιμενος υπαρχοντος προς παραχειμασιαν οι πλειους εϑεντο βουλην αν
αχϑηναι κακειϑεν ειπως δυναιντο καταντησαντες εις ϕοινικα παραχειμασαι λιμενα της 
κρητης βλεποντα κατα λιβα και κατα χωρον

13 υποπνευσαντος δε νοτου δοξαντες της προϑεσεως κεκρατηκεναι αραντες ασσον παρελεγ
οντο την κρητην

14 μετ ου πολυ δε εβαλεν κατ αυτης ανεμος τυϕωνικος ο καλουμενος ευροκλυδων

15 συναρπασϑεντος δε του πλοιου και μη δυναμενου αντοϕϑαλμειν τω ανεμω επιδοντες εϕε
ρομεϑα

16 νησιον δε τι υποδραμοντες καλουμενον κλαυδην μολις ισχυσαμεν περικρατεις γενεσϑαι τ
ης σκαϕης
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17 ην αραντες βοηϑειαις εχρωντο υποζωννυντες το πλοιον ϕοβουμενοι τε μη εις την συρτιν 
εκπεσωσιν χαλασαντες το σκευος ουτως εϕεροντο

18 σϕοδρως δε χειμαζομενων ημων τη εξης εκβολην εποιουντο

19 και τη τριτη αυτοχειρες την σκευην του πλοιου ερριψαμεν

20 μητε δε ηλιου μητε αστρων επιϕαινοντων επι πλειονας ημερας χειμωνος τε ουκ ολιγου επι
κειμενου λοιπον περιηρειτο πασα ελπις του σωζεσϑαι ημας

21 πολλης δε ασιτιας υπαρχουσης τοτε σταϑεις ο παυλος εν μεσω αυτων ειπεν εδει μεν ω αν
δρες πειϑαρχησαντας μοι μη αναγεσϑαι απο της κρητης κερδησαι τε την υβριν ταυτην κ
αι την ζημιαν

22 και τανυν παραινω υμας ευϑυμειν αποβολη γαρ ψυχης ουδεμια εσται εξ υμων πλην του 
πλοιου

23 παρεστη γαρ μοι τη νυκτι ταυτη αγγελος του ϑεου ου ειμι ω και λατρευω

24 λεγων μη ϕοβου παυλε καισαρι σε δει παραστηναι και ιδου κεχαρισται σοι ο ϑεος παντα
ς τους πλεοντας μετα σου

25 διο ευϑυμειτε ανδρες πιστευω γαρ τω ϑεω οτι ουτως εσται καϑ ον τροπον λελαληται μοι

26 εις νησον δε τινα δει ημας εκπεσειν

27 ως δε τεσσαρεσκαιδεκατη νυξ εγενετο διαϕερομενων ημων εν τω αδρια κατα μεσον της ν
υκτος υπενοουν οι ναυται προσαγειν τινα αυτοις χωραν

28 και βολισαντες ευρον οργυιας εικοσι βραχυ δε διαστησαντες και παλιν βολισαντες ευρον
 οργυιας δεκαπεντε

29 ϕοβουμενοι τε μηπως εις τραχεις τοπους εκπεσωσιν εκ πρυμνης ριψαντες αγκυρας τεσσα
ρας ηυχοντο ημεραν γενεσϑαι

30 των δε ναυτων ζητουντων ϕυγειν εκ του πλοιου και χαλασαντων την σκαϕην εις την ϑαλ
ασσαν προϕασει ως εκ πρωρας μελλοντων αγκυρας εκτεινειν

31 ειπεν ο παυλος τω εκατονταρχη και τοις στρατιωταις εαν μη ουτοι μεινωσιν εν τω πλοιω 
υμεις σωϑηναι ου δυνασϑε

32 τοτε οι στρατιωται απεκοψαν τα σχοινια της σκαϕης και ειασαν αυτην εκπεσειν

33 αχρι δε ου εμελλεν ημερα γινεσϑαι παρεκαλει ο παυλος απαντας μεταλαβειν τροϕης λεγ
ων τεσσαρεσκαιδεκατην σημερον ημεραν προσδοκωντες ασιτοι διατελειτε μηδεν προσλα
βομενοι

34 διο παρακαλω υμας προσλαβειν τροϕης τουτο γαρ προς της υμετερας σωτηριας υπαρχει 
ουδενος γαρ υμων ϑριξ εκ της κεϕαλης πεσειται
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35 ειπων δε ταυτα και λαβων αρτον ευχαριστησεν τω ϑεω ενωπιον παντων και κλασας ηρξα
το εσϑιειν

36 ευϑυμοι δε γενομενοι παντες και αυτοι προσελαβοντο τροϕης

37 ημεν δε εν τω πλοιω αι πασαι ψυχαι διακοσιαι εβδομηκονταεξ

38 κορεσϑεντες δε τροϕης εκουϕιζον το πλοιον εκβαλλομενοι τον σιτον εις την ϑαλασσαν

39 οτε δε ημερα εγενετο την γην ουκ επεγινωσκον κολπον δε τινα κατενοουν εχοντα αιγιαλο
ν εις ον εβουλευσαντο ει δυναιντο εξωσαι το πλοιον

40 και τας αγκυρας περιελοντες ειων εις την ϑαλασσαν αμα ανεντες τας ζευκτηριας των πηδ
αλιων και επαραντες τον αρτεμονα τη πνεουση κατειχον εις τον αιγιαλον

41 περιπεσοντες δε εις τοπον διϑαλασσον επωκειλαν την ναυν και η μεν πρωρα ερεισασα εμ
εινεν ασαλευτος η δε πρυμνα ελυετο υπο της βιας των κυματων

42 των δε στρατιωτων βουλη εγενετο ινα τους δεσμωτας αποκτεινωσιν μητις εκκολυμβησας 
διαϕυγοι

43 ο δε εκατονταρχος βουλομενος διασωσαι τον παυλον εκωλυσεν αυτους του βουληματος 
εκελευσεν τε τους δυναμενους κολυμβαν απορριψαντας πρωτους επι την γην εξιεναι

44 και τους λοιπους ους μεν επι σανισιν ους δε επι τινων των απο του πλοιου και ουτως εγεν
ετο παντας διασωϑηναι επι την γην

28

1 και διασωϑεντες τοτε επεγνωσαν οτι μελιτη η νησος καλειται

2 οι δε βαρβαροι παρειχον ου την τυχουσαν ϕιλανϑρωπιαν ημιν αναψαντες γαρ πυραν προ
σελαβοντο παντας ημας δια τον υετον τον εϕεστωτα και δια το ψυχος

3 συστρεψαντος δε του παυλου ϕρυγανων πληϑος και επιϑεντος επι την πυραν εχιδνα εκ της
 ϑερμης εξελϑουσα καϑηψεν της χειρος αυτου

4 ως δε ειδον οι βαρβαροι κρεμαμενον το ϑηριον εκ της χειρος αυτου ελεγον προς αλληλους 
παντως ϕονευς εστιν ο ανϑρωπος ουτος ον διασωϑεντα εκ της ϑαλασσης η δικη ζην ουκ 
ειασεν

5 ο μεν ουν αποτιναξας το ϑηριον εις το πυρ επαϑεν ουδεν κακον

6 οι δε προσεδοκων αυτον μελλειν πιμπρασϑαι η καταπιπτειν αϕνω νεκρον επι πολυ δε αυτω
ν προσδοκωντων και ϑεωρουντων μηδεν ατοπον εις αυτον γινομενον μεταβαλλομενοι ελε
γον ϑεον αυτον ειναι

7 εν δε τοις περι τον τοπον εκεινον υπηρχεν χωρια τω πρωτω της νησου ονοματι ποπλιω ος α
ναδεξαμενος ημας τρεις ημερας ϕιλοϕρονως εξενισεν
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8 εγενετο δε τον πατερα του ποπλιου πυρετοις και δυσεντερια συνεχομενον κατακεισϑαι πρ
ος ον ο παυλος εισελϑων και προσευξαμενος επιϑεις τας χειρας αυτω ιασατο αυτον

9 τουτου ουν γενομενου και οι λοιποι οι εχοντες ασϑενειας εν τη νησω προσηρχοντο και εϑε
ραπευοντο

10 οι και πολλαις τιμαις ετιμησαν ημας και αναγομενοις επεϑεντο τα προς την χρειαν

11 μετα δε τρεις μηνας ανηχϑημεν εν πλοιω παρακεχειμακοτι εν τη νησω αλεξανδρινω παρ
ασημω διοσκουροις

12 και καταχϑεντες εις συρακουσας επεμειναμεν ημερας τρεις

13 οϑεν περιελϑοντες κατηντησαμεν εις ρηγιον και μετα μιαν ημεραν επιγενομενου νοτου δε
υτεραιοι ηλϑομεν εις ποτιολους

14 ου ευροντες αδελϕους παρεκληϑημεν επ αυτοις επιμειναι ημερας επτα και ουτως εις την 
ρωμην ηλϑομεν

15 κακειϑεν οι αδελϕοι ακουσαντες τα περι ημων εξηλϑον εις απαντησιν ημιν αχρις αππιου
 ϕορου και τριων ταβερνων ους ιδων ο παυλος ευχαριστησας τω ϑεω ελαβεν ϑαρσος

16 οτε δε ηλϑομεν εις ρωμην ο εκατονταρχος παρεδωκεν τους δεσμιους τω στρατοπεδαρχη τ
ω δε παυλω επετραπη μενειν καϑ εαυτον συν τω ϕυλασσοντι αυτον στρατιωτη

17 εγενετο δε μετα ημερας τρεις συγκαλεσασϑαι τον παυλον τους οντας των ιουδαιων πρωτο
υς συνελϑοντων δε αυτων ελεγεν προς αυτους ανδρες αδελϕοι εγω ουδεν εναντιον ποιησ
ας τω λαω η τοις εϑεσιν τοις πατρωοις δεσμιος εξ ιεροσολυμων παρεδοϑην εις τας χειρας
 των ρωμαιων

18 οιτινες ανακριναντες με εβουλοντο απολυσαι δια το μηδεμιαν αιτιαν ϑανατου υπαρχειν 
εν εμοι

19 αντιλεγοντων δε των ιουδαιων ηναγκασϑην επικαλεσασϑαι καισαρα ουχ ως του εϑνους 
μου εχων τι κατηγορησαι

20 δια ταυτην ουν την αιτιαν παρεκαλεσα υμας ιδειν και προσλαλησαι ενεκεν γαρ της ελπιδ
ος του ισραηλ την αλυσιν ταυτην περικειμαι

21 οι δε προς αυτον ειπον ημεις ουτε γραμματα περι σου εδεξαμεϑα απο της ιουδαιας ουτε π
αραγενομενος τις των αδελϕων απηγγειλεν η ελαλησεν τι περι σου πονηρον

22 αξιουμεν δε παρα σου ακουσαι α ϕρονεις περι μεν γαρ της αιρεσεως ταυτης γνωστον εστι
ν ημιν οτι πανταχου αντιλεγεται

23 ταξαμενοι δε αυτω ημεραν ηκον προς αυτον εις την ξενιαν πλειονες οις εξετιϑετο διαμαρ
τυρομενος την βασιλειαν του ϑεου πειϑων τε αυτους τα περι του ιησου απο τε του νομου
 μωσεως και των προϕητων απο πρωι εως εσπερας

24 και οι μεν επειϑοντο τοις λεγομενοις οι δε ηπιστουν

5



25 ασυμϕωνοι δε οντες προς αλληλους απελυοντο ειποντος του παυλου ρημα εν οτι καλως τ
ο πνευμα το αγιον ελαλησεν δια ησαιου του προϕητου προς τους πατερας ημων

26 λεγον πορευϑητι προς τον λαον τουτον και ειπε ακοη ακουσετε και ου μη συνητε και βλε
ποντες βλεψετε και ου μη ιδητε

27 επαχυνϑη γαρ η καρδια του λαου τουτου και τοις ωσιν βαρεως ηκουσαν και τους οϕϑαλ
μους αυτων εκαμμυσαν μηποτε ιδωσιν τοις οϕϑαλμοις και τοις ωσιν ακουσωσιν και τη κ
αρδια συνωσιν και επιστρεψωσιν και ιασωμαι αυτους

28 γνωστον ουν εστω υμιν οτι τοις εϑνεσιν απεσταλη το σωτηριον του ϑεου αυτοι και ακου
σονται

29 και ταυτα αυτου ειποντος απηλϑον οι ιουδαιοι πολλην εχοντες εν εαυτοις συζητησιν

30 εμεινεν δε ο παυλος διετιαν ολην εν ιδιω μισϑωματι και απεδεχετο παντας τους εισπορευ
ομενους προς αυτον

31 κηρυσσων την βασιλειαν του ϑεου και διδασκων τα περι του κυριου ιησου χριστου μετα 
πασης παρρησιας ακωλυτως

Explicit liber Actuum Apostolorum
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