
TEXTS FOR STUDENTS. No. 14 

GENERAL EDITORS: CAROLINE A. J. SKEEL, D.LIT. 
H. J. WHITE, D.D.: J. P. WHITNEY, D.D., D.C.L. 

THE EPISTLE OF 
BARNABAS 

EDITED BY 

T. W. CRAFER, D.D. 
INCUMBENT OF ST. GERMAU,;'s, BLACKHEATH; WARDKN OP THE COLLEGE OF 

GREVLAD[HS j PROFESSOR OF THEOLO(,..-Y AT QUEEN'S COLUlGK, t..0ND~N 

LONDON 

SOCIETY FOR PROMOTING 
CHRISTIAN KNOWLEDGE 

NEW YORK : THE MACMILLAN COMPANY 



THE EPISTLE OF BARNABAS 

§ 1. AUTHOR, 

THE tradition is quite untrustworthy which attributes 
this Epistle to the companion of St. Paul. We can say 
no more than that the author is a bold allegorist of 
strong Alexandrian colouring, who is intensely interested 
in Judaism, and steeped in the knowledge of the laws 
of the old covenant. But he is mercilessly opposed to 
traditional Judaism, which he considers to have been , 
mistaken from the beginning ; and every word of the 
old law is interpreted by him in the light of the Christian 
revelation. These characteristics may have been enough 
to suggest a connection with St. Paul's fellow-worker, 
who was a Hellenist and a Levite and, in strange 
contrast with his colleague, had left no literature to 
perpetuate his name. It is conceivable that he may 
have actually written something on the same theme as 
the extant Epistle, and that the latter was preserved, 
while the former was lost. Indeed, we have the state
ment of Tertullian * that Barnabas was the author of the 
Epistle to the Hebrews-an epistle which deals with 
the same theme as the book we are considering ; and 

* De Pudicitia, 20. 
iii 

8680· 



lV· INTRODUCTION 

in the Claromontane Sticlwmetry these two Epistles are 
confused.,;, 

§ 2. DATE. 

This also must remain doubtful; but there are two 
passages in the Epistle which have been taken as indica
tions of date, while a further consideration comes from 
the similarity of parts of the Epistle to the Teaching of 
the Twelve Apostles. 

1. In "Chap. IV. 4 · the prophecy of the ten kingdoms 
is quoted from Daniel, with the little king after the ten, 
who should subdue three of the kings under one; also 
the little horn which came out of the ten, subduing three 
of the horns under one. These things are spoken of as 
now at hand. Taking Vespasian as the tenth Emperor, 
and regarding the three in ~me as the union with him of 
his two sons, Titus and Domitian, and connecting the 
little horn of Antichrist with the current expectation of 
Nero's reappearance, we arrive at the date A.D. 70-79. 
This is the theory accepted by Lightfoot. t -

2. The other passage is in XVI. 3, 4, where the words 
of Isaiah are quoted concerning the temple : " Lo, they 
who destroyed this temple shall themselves build it." 
And then the statement is added : "That is happening 
now. For owing to the war it was destroyed by the 
enemy ; at present even the servants of the enemy will 

* The Clarorrwntane Stichometry is a list of the books of the Old 
and New Testaments (with the number of their sticlwi, or lines, in 
each case) preserved in the sixth-century Codex Claromontanus of 
the Pauline Epistles. In this list the Epistle to the Hebrews is not 
mentioned, but the Epistle of Barna.bas is placed between Jude and 
the Apocalypse; and the number of lines ascribed to it would fit 
the Epistle to the Hebrews (see Westcott, Epistle to the He/Jrews, 
p. xxix). 

t Apostolic Fathers (ed. Harmer, 1891), p. 242. 
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build it up again." These words have been taken as 
referring to the year A.D. 132, when the Jews had new 
hopes of restoration, and Bar-Cochba roused all Palestine 
against the Roman rule. But this theory not only 
conflicts with the earlier passage about the Emperors 
(which does not point to the reign of Hadrian), but it is 
very uncertain whether the author is referring to the 
material temple at all. Lightfoot declares that any 
interpretation but a spiritual one "runs counter to the 
general teaching of this writer."* 

3. The Epistle contains {XVIII.-XXI.) a passage 
known as "The Two Ways." This is also found in the 
Didache, a book which seems to date from the beginning 
of the second century. If "The Two _Ways" was a 
Jewish pre-Christian document which was copied both 
by our Epistle and the Didache, this copying is not 
likely to have happened in either case much later than 
the end of the first century. But if the Didache copied 
from the Epistle of Barnabas (an unlikely explanation), 
we must certainly place the latter fairly early. And 
if, once more, the Epistle copied from the Diiiache, it 
is not very probable that a generation would elapse 
between them. The beginning of the second cehtury 
is thus suggested as a date for the Epistle, and other 
considerations make this more likely than either of the 
dates suggested above. 

§ 3. CONTENTS. 

It is addressed to some unknown community, which 
was versed in Judaic lore, and in touch with Alexandrian 
ideas ; at least, that is what the writer takes for granted. 
He writes and speaks of his love for them, and calls 

* Apostolic Fathers, p. 241. 
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himself one of themselves (I. 8, IV. 6). His purpose is to 
wa:rn them against accepting the Old Testament in its 
literal sense, and to reveal some of the allegorical 
teaching it contains concerning Christ. The Jews are 
shown to have been utterly mistaken in having accepted 
it literally, so t,hat the Old Covenant, as well as the 
New, belongs only to the Christians.* 

The writer begins with moral and spiritual warnings, 
charging his readers to take heed to themselves, because 
the days are evil (II. 1). But he soon turns to 
instruction, warning them not to follow those who claim 
that the Jewish covenant is "both theirs and ours," for 
the Jews by their idolatry at Sinai lost their revelation 
as soon as they received it (IV. 6). Many passages of 
the Psalms and Prophets are shown to refer directly 
to Christ (VI.); and the same is proved of the Law 
(VII.-X.). He proceeds to give types of such Christian 
symbols as Baptism and the Cross (XL-XII.). He then 
examines the Covenant, the Sabbath, and the Temple, to 
establish his argument (XIII.-XVII.). 

At this point he breaks off, and returns to his first 
exhortation-to right living. For this purpose he uses 
" The Two Ways," calling them " the way of Light" 
and "the way of Darkness" (unlike the Dwache, which 
terms them " the way of Life " and " the way of 
Death "). He illustrates them in turn, but more briefly 
than does the Didache (XVIII.-XXI.). 

• Barnabas and the Epistle to the Hebrews treat similar themes 
in strikingly different ways (see Westcott, Canon of the New 
Testament, pp. 43-45; London, 1881). Barnabas was sometimes 
regarded as within the eanon, sometimes as doubtful (ibid., 
pp. 41-42). 
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§ 4. SOURCES. 

1. &eek MSS. : 
(a) Codex Sinaiticus (N), of the Bible, fourth cen

tury ; it follows the Apocalypse (thus 
suggesting that the Epistle may have been 
included at one time in the canon). 

(b) Codex ConstantinoJ!olitanus (C), dated A.D. 1056. 
In the Library of the Holy Sepulchre at 
Constantinople ; published by Bryennios 
in 1875. 

(c) Nine kindred MSS. (G), in which it is in
complete. 

2. Latin Version : 
Petropol,itanus (Q. v. i. 39), of the ninth or tenth 

century; Chaps. XVIII.-XXI. ("The Two 
Ways") are omitted. 

3. Quotations are numerous in Clement of Alexandria, 
and the Didache bears on the text of XVIII.
XXI. 

The text of this edition is reprinted from that adopted 
by Lightfoot (Apostoli,c, Fathers • . . Revised Texts with 
Short Introductions, etc.; London, 1912), by kind per
mission of the Lightfoot Trustees. 



ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΠΙΙΤΟΛΗ 

Ι. ΧΑΙΡΕΤΕ, υ!οι και θυγατέρες, έv &v6ματι Κυρίου τον 

&yαπήσαvτος ήμaς, έv εlpfιvΌ. 

2. Μεγάλων μ~v llvτωv και πλουσίων των τον θεον 

8ικαιωμάτωv εlς ύμας, ύπέp τι και καθ' ύπεpβοληv ύπφευ

φpαίvομαι έπι τοις μο.καp[οις και έv86ξοις ύμωv πvε{;μασιv · 
ούτως εμφυτοv της 8ωpεας πvευματικης χάpιν εlλήφατε. 

3. Οιδ και μRλλον σvvxaίpω Εμavτίp Ελπl{ων σωθ;'jvαι, ότι 

&ληθως βλέπω EV vμ'i:v έκκεχυμέvοv &πί'ι τον πλουσίου της 

πηyijς Κυρίου πνιVμα έφ, ύμΒ.ς. ούτω μι Jξέπληξεν Επt 

ύμωv ή έπιποθή-rη 6ψις ύμων. 4. πεπεισμένος οVν το-Uτο 

και συνει8ώς έμαυτφ, οτι έv vμ'iv λαλήσας π·ολλα επισ-ταμαι 

ότι έμοι συvώ8ευσΕv έv όδψ 8ικαιοσύvης Κύριος, και πάντως 
&vαyκάζομαι κ&yώ εiς τοντο, dyαπav vμας vπ~p την ψυχήv 

μου· ότι μεγάλη πίστις και &yάπη έyκατοικε'i ι!v vμ'iιι 

έλπ{Οι ζω'ης αύ-τού · 5. λοyισάμενος oiv -τούτο, 8τι έd.ν 

μελήστJ μοι πφι vμωv τον μέpος τι μετα8ονvαι &φ' ov 
ίλαβοv, ϋτι εσ-ται μοι τοιούτοις πvεύμασιv ύπηpετήσαvτι εlς 

μισθ6v, έσπού8ασα κατa μικp'όv ύμϊv πέμπειv, ί'vα μετa της 

πf.στεως ύμων τελε[αv. ϊχητε την yvωσιv. 6. Τpία o~v 
86yματά έστιv Κυpίου · (ωης έλπίς, άpχη και τέλος πίστεω, 
ήμωv · και 8ικαιοσ-ύvη, κρίσεως &pxrι και τέλος · &yάπη 

εύφpοσύvης και dγαλλιάσεω,, εpyωv 8ικαιοσύvης μαpτυpία. 

7. έyv6Jpισεv yίip ήμ'iν ό 8εσ-πότης 8ιά των πpοφητωv τα 

9 
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παpeληλvθότα και τα iνειηωτα, καt των μελλόντων δού 
άπapχaς ημιν γeύσεως, ων τα καθ' ί!.καστa βλι1rοντες 

εvψyούμενa, καθ&Jς έλάλησεν, όφείλομεν πλοvσιώτεpον και 

i>ψηλότφον πpοσάyειν Tlf φόβψ α-ι)του. 8. εγ&J δε ούχ 6.,ς 
διδάσκαλος άλλ' ώς εΤς εξ ύμων irποδείξω ολίγα, οι' ων έν 

τοίς παpουσιν εύφpaνθήσεσθε. 

Π. Ήμερων οvν ο-.)σων πονηpων και αύτου ~ ' 
του ενεp-

yοvντος εχοντος την εξουσίαv, όφεtλομεν έαυτοί'ς πpοσέ

χοντες εκζητείν τa δικαιώματα Kvpίov. 2. τ-ης ο-ον π[στεως 

~ιμων εlσιν βοηθοt φόβος καi ύπομονή, Τα δε συνμαχουντα 

ήμ'iν μακpοθvμία και έyκpάτεια · 3. τούτων μενόντων τα 

πpος Κύpιον άyνως, σννενφpα[νονται αύτοί'ς σοφ[α, σύνεσις, 

επιστήμη, yνωσις, 4. πεφανέpωκεν γαp ήμ'iν διa πάντ!')V 

των πpοφητων δτι ούτε θυσιων ούτε δλοκaυτωμάτων υύτε 

πpοσφοpωv χpύζει, λέγων δτε μέν • 5. Τι μοι 1rληθος τιiiν 
θνcτ•ών iιμών ; λέγε• Κ-όp•ος. "ΙΓλήpης εtμι Ιιλοκcιντωμcί.των, κcιι 

cττέcιp άpνιίiν κcιι cιίμcι τcι-όpων κcιt τpά.γων ον βο-όλομcιι, οiι8' l/.v 

lρχηιrθε όφ&fjvcιC μοι. τCς γαρ έςεtήτηcτεv τα.iίτa. εκ τιiiν χειpών 

ύμων ; ,rα.τεiν μον τηv cιiιληv ον 1rροcτθήcτεcτθε · Έα.ν φέpητε 

cτeμCSa.λιv, μά.τα.ιοv · βνμCα.μcι, β8ε'λνγμά. μοC έcττιν · τa.ς νεομηνCα.ος 

ύμιiiν κα.ι τα cτάββα.τa. οiικ άvέχομα.ι. 6. ταυτα οvν κατήpyησεν, 

ίνα δ καινος νόμος TOV Κυρίου ήμ{Jv 'Ιησου Χpιστου, ανευ 

ζυyου άνάyκης Jν, μη ιlνθpωποποίητον εχο την πpοσφοράν. 
7. λέγει δε πάλιv πpος αύτούς · Μη ty.Jι ivετειλάμηv τots 

"ΙΓα.τpά.cτιv ύμιiiν έκ,rορενομέvοιος έκ γηος Atymoν, ,rροcτεvέγκα.ι μοι 

όλοκα.ντώμα.τα. κα.ι βνcτCcις; 8. άλλ' -1\ τοίίτο έvετειλ6.μηv α.ντοiος • 
Έκcιcττος -ύμιiiv κα.τα. τοίί 1rληcτCov w τij κα.ρδ(q. α.iιτοίί κα.κ(α.v μή 

μvηcτικα.κεCτω, κα.ι δρκον ψενδη μη άγα."ΙΓα.τε. 9. Αlσθάνεσθαι 
ο-ον όφείλομεν, μη 6ντες άσύνετοι, την yνώμηv τ-ης άyαθω

σύνης του πατρος rίμων · δτι ήμί'ν λέγει, θέλων ήμα.ς μη 

δμοίως πλανωμένους εκείνοις ζητε'iν π<~ς πpοσάyωμεν α-ι)τιρ. 

10. ήμιv ο-ον ουτως λέγει· ΘνcτCα. τψ Θεφ κα.ρ8Cα. cτνvτετpψμένη, 

όσμή εύω8Cα.ς τψ ΚνρCφ κα.ρ8Cα. Sοςά.tονσα. τlιν ,rεπλα.κότα. α.ύτήv. 
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&.κpιβεύεσθαι οi'!ν όφε[λομεν, ιlοελφο[, πεp1 της σωτηp[ας 

ήμων, lνα μη δ πονηpοs παpείσδυσιν πλάνης ποιήσαο, έν 

ήμίν έκσφενοονήσυ ήμας &πο της ζωrjς ήμων. 

ΠΙ. Λέyει οi'ίν πάλιν περί τούτων πpος αύτούs · 'Ίνα. τι Is. Ιviii. 
μοι νησ-rείίετε, λέγει Κιίpιοs, ώς cτήμεpον ά.κοuο-θηνα.ι ιlν κpa.uγfi 4-ιο. 

την φωνήν vμών; ού τα.ντην την νηιττεlα.ν έγω έΕελφίμην, λέγει 

Κύριος, οiικ 6.νθpω,rον τα.,rεινοiίντα. την ψυχήν a.lhoiί, 2. o-l,8' 
ll.v κάμψητε ώς κpCκον τον τpάχηλον ύμών, κα.ι ο-άκκοv έvδvο-ηιnlε 
κα.ι ο-,rοδον ,ί,rοσ-rρώο-ητε, ο-l,δ' οiίτως κα.λέο-ετε νησ-rεCα.ν 8εκτήν. 

3. πpός ήμfi.ς 8~ λέyει · 'Ιδοv α.ΙJτη ή νηο-τεία. ~v έγω ιlfελ•~άμην, 
λέγει Κύριος· λύε ,rαν ο-ύνδεο-μον ά.δικCα.ς, διάλγε σ-rραγγα.λια.ς 

βιa.ιων ο-uνα.λλα.γμάτων, ά,,rόατελλε τεθpα.ναμένοvς έν ά.φέο-ει, κα.ι 

,rίiο-α.ν 6.δικοv ο-uνγραφήν διάα,rα., δ,ά.θρv,rτε ,rεινώο-ιν τον Ιίpτον 

ο-ον, κα.ι γνμνον lα.ν tδ,:ις, ,rερ(βα.λε · dσ-rέγοuς εfο-α.γε εLς τον 

οlκ6ν ο-ου, κa.ι ιlα.ν tδτιs τα.,rεινόν, ούχ ύ,rερόψ,:ι α.ύτόν, ούδέ dπο 

τόiν οLκεCων τοiί Ο'"'ΙΙ"Εpμα.τός aov, 4. τότε ρα.γήο-ετα.ι 1rρώ·ι:μον το 

,φ&Ος o-ou1 κα.ι -τΟ. ίά.μ.α.τά. αου τα. χ έωs d να.τελεί, ιca.ι πpο,rορε-ύσ-εΤα.ι. 

lμ,rpοαθέν ο-ου ή 8ικα.1οο-ύνη, και ή 8όtα. τοiί Θεοiί 1rεpιο-τελεt ο-ε · 
5. τότε βοήο-ειs, κa.ι ό Θεός έ,rα.κούο-ετα.C ο-ου, ~τ• λα.λοiίντόs ο-ον 

.!pεt, 'Ιδού 1rά.peψι · έάν ά.φέλτιs ά.,rο ο-οiί ο-ύνδεο-μον κα.ι χειροτονlα.ν 
και ρημα. γογγuο-μοiί, κα.ι δψς ,rεινωντι τον Ιίρτον ο-ον ιlκ ψνχης 

σ-ου, κa.ι ψvχ,)v τεταπεινωμiνην Ελεήα-τις. 6. είς τοV-το οVν, 

ιlδελφοί, δ μακρόθυμο, πpοβλέψαs ώs έν ιlκεpαιοσύνy 

πιστεύσει ό λαο, 8ν ,}τοlμα.σεν έν ηρ ήyαπημένιp αύτου, 

πpοεφα.νέpωσεν ήμίν πεpί πάντων, ινα μ,) πpοσpησσώμεθα 

ώς έπήλvτοι τψ εκείνων νόμιp. 

IV. Δεί oi'iv ήμfi.ς πεp1 των ένεστώτων έπιπολ1 Jpαv

νωνταs έκζητειν τα δυνάμενα ήμa, σώζειν. φύyωμεν pi',ν 

τελε[ως ιlπο πάντων των εpyωv της &νομ[ας, μήποτε κατσ,. 

λάβυ ήμας τα εpyα τη, ιlνομίαs · και μισήσωμεν την πλάvψ 

του νυν καιpου, ϊνα εlς τον μέλλοντα α.yα.πηθωμεν. 2. μη 
οωμεν τii έaυτων Ψ"ΧΙΙ αvεσιν, ωστε έχειν αύτην εξουσία-., 

μετii άμαpτωλωv καl πονηpων συvτpέχε,ν, μήποη όμοιω-
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θωμεν αV'Τοίς. 3. ΤΟ -τέλειον σκάνδαλον ήyyικεν, πεpi ου 

γέγpαπ-ται, ώς 'Ενωχ λέγει. εlς TOU'TO yαp ό δεσπό-της 

σνν-τέτμηκεν τους καιpονς καt τα.ς ήμέpας, ϊνα -ταχ6νυ δ 

ήyαπημένος αύτον καΊ. ι!πt -την κληpονομ[αν ηξ'[Ι- 4. λέγει 
δε οίlτως και ό πpοφήτης . Βα.ιrι.λεί:α.L δι!κα. ι-ιrι Tijs γης βα.ιrιλε-ύ
ιrοvιrLν, κα.ι έfα.να.<Τ'Γήιrετα.L 81rLιr&εν αwων μLκpos βα.ιrι.λεύs, δs 

τα.-ιrεLνώιrεL τρε'is νφ' @ν των βα.ιrι.λέων. 5. όμο[ως πεpΊ. -τον 

αV'Τον λέγει Δανιήλ· Και εt8ον το τέτα.ρτον &ηp!ον 1rονηρον 
και tιrχvρον κα.ι χα.λΕ'ΙΓώτερον :;α.pd. 1r6.vτα. τd. &ηρlα. της γης, κα.ι 
ώs, εε αwοiί ci.νέτει.λεν δι!κα. κέpα.τα., και εf O.VTWV μLΚpΟν κέρας: 

-ιrαρα.φvάδt.011, και ώs έτα.1r~!νωιrεv -ύφ' ιv τριa. τών μεγάλων 

κερά.των. 6. σννιέναι οi5ν όφε[λετε. Έτι δε καί -τουτο έpωτω 

ύμσ.ς ώς εlς έξ ί,μων ώv, lδ[ως δε καΊ. πιiντας άyαπων ύπεp 

την ψυχήν μου, πpοσέχειν νυν έαντοίς καt μη όμοιουσθα[ 

τισιν, έπισωpεύοντας -ταίς ιiμαpτ[αις ύμων, λέγοντας δτι ή 

διαθήκη 1ίμων μένει έκε[νοις · ήμων μεν · dλλ' Jκείνοι οίlτως 
εlς τέλος άπώλεσαν αύτήν, λαβόντος r}δη του Μωϋσέως. 

7. λέγει ydp ή γpαφή · Και ηv Μωϋιrηs έv τψ δρεL νηιrτενων 
ήμέρα.ς τειrιrερ6.κοντα και ννκτα.ς τειrιrερ6.κοντα., και lλα.βεν την 

δLα.&ήκην ά.-ιrο τον Kvp!ov, -ιrλά.κα.ς λL&lvα.ς γεγpα.μμένα.s τψ Sα.κτvλφ 

της χεLροs τον Kvρ!ov. 8. άλλα. έπιστpαφέντες έπΊ. τα. είδωλα 

άπώλεσαν αύτήν · λέγει γdp οί\τως Κύριος• Μωϋιrη Μωϋιrη, 
κα.τ6.βη&L το τ6.χος, ISτL ήvόμηιrεν ό λα.όs uov, oils ifήγα.γεs έκ γης 
Atγwτov. καt συνηκεν Μωϋσης και lpιψεν ηlς δύο πλιiκας 

έκ των χειpων αύ-τον • καt σννετp[βη aύτων ή διαθήκη, ϊνα 
ή -τον ήy_απημένον 'Ιηιτου ένκα-τασφpαyισθij εlς την ι<αpδ[αν 

ήμωv έν έλπ[δι της πίστεως αύ-τοv. 9. Πολλα δε θέλων 

γpάφειν, ούχ ώς διδάσκαλος, άλλ' ώς πpέπει άγαπωντι άφ' 

ων εχομεν μη έλλείπειν, γpιiφειν έσπούδασα, πεpίψημα ύμων. 
διο πpοσέχωμεν έν ταίς έσχάταις ήμέpaις. ούδεν γαρ 

ώφελήσει ήμfi.ς δ πσ.ς χρόνος της πίστεως ήμων, έίiν μη νυν 

έv τ«;ί άνόμφ καιp«;ί και -τοις μέλλονσιν σκανδίiλοις, ώς 

πpέπει ν1οϊς θεοιτ, άvτιστωμεν, ιva μη σχii πapε[σδυσιν δ 

μέλας. 10. φύyωμεν άπο πιiσης ματαιότητος, μισήσωμεν 
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τελείως τα. εpγα της πονηpας δοον. Μη καθ' έαντοiιs ένού

νοντες μονά(ετε ώs ήοη οεοικαιωμένοι, άλλ' έπι το αύτο 

σννεpχ6μενοι σνν(ητείτε πεpi τον κσινii συμφέpοντος, 

11. λέyει yίip ή ypαφή · οι.a.ι οι cτννετο\ εα.ντο,s κα.\ ένώ1rιον 

εα.ντων έ1rιο-τήμονες. γενJμεθα πνενμαηκο[, yενJμεθα ναος 

τέλειος τψ θεφ. έφ. οσον έσ-τiν έν ήμιν' μελετωμεν τον 

φ6βον τσυ θεοίί και φνλάσ-σειν άyωνι(Jμεθα τίiς έvτολίiς 
αύτοίί, ί'νcι έν τοις οικαιJμσ.σ-ιν αύτοίί εύφpαvθωμεv. 12. ό 

Κύριος άπpοσ-ωπολήμπτως κpινεί TOV κόσμον. lκασ-τος καθ(ι)ς 

έπο[ησ-εν κομιεί:Ται. έίiν υ άyαθός, ή δικαιοσύνη σ.ύΤου 

πpοηyήσεται αύτον · έίiν u πονηρός, ό μιιτθος της πονηp[ας 
εμπpοσ-θεν αύτοίί · 13. lνα μήπσΤε έπσ.ναπαυόμενοι ώς 

κλητοι JπικαθνπνJσ-ωμεν ταίς άμαpτfαις ήμων, καί ό πονηpος 

άpχων λαβ(ι)ν την καθ' ήμων έξονιτίαν άπJσηται ήμας άπο 

της· βασιλείας τον Κνpίον. 14. Έη οε κάκείvο, αδελφοί 

μου, νοείτε. οταν βΗπετε μετα Τηλικσ.νΤσ. σημεία και τέpατα 

yεyονόΤα έν Τψ 'lιτpαηλ καt ου7ως ένκαταλελείφθαι αύΤούς · 
πpοσ-έχωμεν μήποτε, ώς yέypαπται, 1rολλο\ κλητο!, όλιyοι δε 

έκλέκτο\ εf:φεθωμεν. 

V. Είς ΤΟντο yίip υπεμεινεν δ Κύp_ιος παpαοουναι την 

σάρκα είς καταφθοpάν, ί'να τii άφέσει των άμcιpτιων 

άyνισθωμεν, ο εστιν έν 7'ψ αlματι του pανΤίιτμαΤος αύΤον. 

2. yέypαπται yαp πεpi αύτου &. μεν προς τυν 'Ισ-pαήλ, &. οε 
πpος ή μας. λέγει οε ούτως · 'Ε-rριιυμα.τ!crθη διά. -rά.ς άνομ!α.ς 

ήμων κιιί μεμα.λάκιcττα.~ διά. -rα.ς άμα.ρ-r!ιις ήμων, τφ μώλοι1rι a.ι.-roii 

ήμε'iς tάθημεν. ώς 1rρ6βιι-rον w\ cτφιιyήν fιχθη κα.\ ώs άμνοs 

Ιίφοινοs ένα.ν-τ!ον -roii κε!ρα.ντος ιιwόν. 3. ούκονν ilπεpενχα

pιιττειν dφε[λομεν τψ Κvpίψ, ΟΤι και τίi παpεληλvθόΤα 

ήμίν έyνJρισ-εν, καi έν τοϊ, ένεσ7ωσιν ήμας έσ-όφισ-εν, και 

είς Τίi μtλλοvτα ούκ έσμεν άσ-ύνετοι. 4. λέyει δε ή yραφή · 

O-ύιc cίSlκως iκ-rεCνεται. δίκτυα. πτερω-rοtς. -rου'το λ~yει ότι 

οικαlως άπολεί:ται άνθρωπος, δς έχων δοου οικαιοσύνης 

yνJσιν, ~αυτον εlς δο~ν σκ6Τονς άποσννέχει, 5. ·Εη δε και 

Is. ν. 21. 

St. Matt. 
χχίί. 14. 

1s. liii. 5, 7. 

Ρrον. ί. 17. 



Gen. i. 26. 

St. Matt. 
ίχ. 13. 

Zech. xίii. 7. 
St. Matt. 
xxvi. 31. 

Ps. χχiί. 21, 

cxix. 120,. 
χχίί. 17. 

1s. l. 6, 7. 

14 ΤΗΕ EPISTLE OF BARNABAS [v 

τούτο, ιlδελφο[ μου· ει ό Κ ύpιος ί,πέμειvεv πσ.θείv πεpt της 

ιJιvχης ήμωv, ων παvτος του κόσμου Κύpιος, ,Ji ετπεν ό θεος 
ιlπο κσ.ταβολη, κόσμου · Ποιήο-ωμ.ΕV 11.νθp..,,..ον κα.τ' εtκόνα. κα.\ 

κα.θ' όμοlωο-ιν ήμετέpα.ν · πως οi'ίν ύπέμεινεν ύπο χειpος ιlvθpώ

πων παθειv; μάθετε. 6. oi πpοφη_ται, άπ' αυτού εχοντες 

την χό.pιν, εlς αυτοv έπpοφήτευσαv. αύτί'~ς δε ί:vα κατσ.pyήιτυ 

τον θάνατον καt την ΕΚ νεκpωv ιlvάστασιν δε[ι;υ, οτι έν 

σαpκt εδει αύτοv φαvεpωθηvαι, ύπέμειvεv, 7. ϊvσ. καt τοίς 

πατpάσιν την έπαγγελ[αv dποδψ καt αντο<; έαt!Τψ τον λαον 

τΟν καινQν έτοιμά(ων έπιδεlξυ, έπt τ{jς γ'ης ών, ότι τ'Υ}ν 

ιlνάστασιν αυτος ποιήσας κpιvεί. 8. πέpας γέ τοι διδάσκων 
τον 'Ισpαηλ καt τηλικαίίτα τέpατα καt σημεία ποιων 

εκήpυσσεv, καi ύπεpηyάπησεν αυτόν. 9. ΟΤΕ δε τους ίδ[ους 

ιlποστόλοtις τους μέλλοντας κηpύσσειv το ευαγγέλιον αύτοίί 

έ;;ελέ[;ατο, r5vτας ύπεp πασαv άμαpτίαv dvομωτέpους, Ζvα δε[ξυ 

οτι οiικ ηλθεν κα.λlο-α.ι δ,κα.(ονs ό.λλα. άμα.pτωλούs, τότε έφανέ

pωσεv έαυΤΟV εlvσ.ι viov θεου. 10. Ei ydp μη ήλθεv εν 

σαpκί, οί,δ' dv πως οί dνθpωποι έσώθησαν βλέποντες αυτόν· 
οτε τον μέλλοντα μη εlναι ηλιοv, epyov των χειpων αυΤΟV 
ύπJ.pχοντα, έμβλέποντε,;; ουκ lσχύοvσιν είς τας ιlκτίνα<; ανΤΟV 

ιlvτοφθαλμησαι. 11. ουκοίίv ό vii'iς του θεου εl, τοντο εν 

σαpκι ήλθεν, ί'vα το τέλειοv των άμσ.pτιωv ιlvακεφαλαιώιτυ 

τοίς διώ[;ασιν εν θαvάτφ τους πpοφήτας αυτοv. 12. ούκουν 

€ίς τοVτο ύπ~μeινεν. λέγει γΟ.p ό θεΟς τ'ΥJν πληyΤJv τ{js 

σαpκος αύτου i.Jτι έξ αυτων · 'Ότα.ν πα.-ι·~ωο-ιν τον ποιμένα. 

ΕΟ.tΙΤων, τότε c\.,rολειτα., ΤΟ. πp6βα.τα. της ποlμνης. 13. Αυτος δε 
ήθέλησεν ούΤω παθεί:v. εδει yiip ίνα επι ξ'6λοv πάθυ. 

λέγει γαp ό πpοφηΤε1;ων επ' αυτφ • Φεί:ο-α.Ι μου TTJS' ΨUX.TJS' άπο 
ρομφα.Ια.ς • κα[ · Κα.θήλωο-όν μου τιl.ς ο-ά.pκα.ς1 δτι πονηpενομένων 

ο-ννα.γωγα.\ έπα.νlο-τηα-ά.ν μοι. 14. καi πάλιν λέγει · 'Ιδοiι 
τέθεικά. μου τον: νωτον εtς μά.ο-τιγα.s, τα.ς δε ο-ια.γ6να.s μου ειs 

ρα.πlο-μα.τα., το δε πpόα-ωπόν μου lθηκα. ώς ο-τεpεd.ν πlτpα.ν. 
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VI. ''Οτε ο-Ον έποtησεν την εντολήν, τί λέγει ; Τlς ό κpι..
v6μεv6ς μο,; ιίντι.σ-τήτω μο, · η τ(ς ό δι:κα.ιο-ιiμενόs μο,; έγγ,σ-ά.τω 

τιiι πα.,δι Κυplου. 2. οι)α.ί iιμϊ:v, δη iιμεϊς πάντες ώς [μάτ,οv 

παλα.LW&ήσ-εcnlε, κα.ι ιrής κα.τα.φάγετα., vμα.ς. και πάλιν λέγει ό 

προφήτης, έπει ώς λίθος lσxvp"oς έτέθη εlς ιτυντpιβήν · Ίδοv 
έμβα.λcii εtς τά θεμέλ,α. Σι.ών λ(θοv 1r0λυτελη, έκλεκτόv, ιίκρογω• 

vια.ϊ:οv, lvτψov. 3. ειτα τ[ λέγει ; Κα.ι δs έλπlσ-ε, έπ' ο.ντον 

tήιrετα.L εtς TCI\I a.Lωva.. έπi λίθον ovv ήμων ή έλπ[ς ; μη 

γένοιτο. άλλ' έπε2 έν ίσχύι τέθεικεv την σάρκα α-&τον 

Κύριος. λέγει γάp · Κα.ι εθηκlv με ώς σ-τερεάv ,rέτpa.v. 

4. λέγει ΟΕ πάλιν ό προφήτης· Λ(θον δν ά.πεδοκ(μα.ιrα.ν οι 

οtκοδομοϋvτεs, οvτος έγεvήθη εts κεφα.λήν γωνlα.ς. και πάλιν 

λέγει · Αδτη έιrτ\v ή ήμέρα. ή μεγάλη κα.ί θα.υμα.ιrτή, ηv έπο(ησ-ε~ 

ό Κ-ιipιος. 5. Άπλούστεpον -&μϊν γράφω, ϊvα σvvίητε, έγω 

πεp[ψημα της άγάπης {,μων. 6. τί οvν λέγει πάλιν ό 

προφήτης; Περ,lcrχεv με σ-υνα.γωγη ,rοvηpευομέvωv, έκuκλωο-άv 

με ώ~ει μlλ,σ-σ-α., κηpCov · καί · 'Επι τον [μα.τ,σ-μόv μου {βα.λοv 
κληpον. 7. εν σαpκι οον αυτον μέλλοντος ιf,αvεpονσθαι και 

πάσχειv, πpοειf,ανεpώθη το πάθος. λέγει γαp ό προφήτης 

έrιι τ?,ν 'Ισραήλ· Οiια.ι ηj Ψ"Χ'!Ι α.ί,τciiv, Ι\τ, βεβο-ιiλεtιvτα., βουλήv 
,rονηpάν καθ' έα.υτων, εt,r6ντες • Δήσ-ωμεv τον δCκα.,οv, δτ, δuιrχpη

ιrτος ήμ•ν έσ-τ(ν. 8. τ[ λέγει ό <'Ι.λλος προφήτης Μωϋιτης 

αύτοϊς; Ίδοv τάδε λέγε, Κύριος ό Θε6ς · Εtσ-έλθα.τε εtς τήν γην τήν 
ό.γα.θήv, fιν ι:Ιμοσ-εν Κ-ιiρ,ος τιμ Άβpα.d.μ και Ίσ-α.d.κ και 'lά.κώβ, κα.ι 

κα.τα.κληροvομήιrα.τε α.-ιiτήν, γην j,έουσ-α.v γάλα. και μέλ,. 9. τί δε 

λέγει ή yνωσις ; μάθετε. έλπίσατε έπi τον iν σαpκι μέλ

λοντα φανεpοvσθαι -&μιv 'Ιησοvv. &.vθpωπος yap γη έστιv 
πάσχουσα · άπο προσώπου yiι.p της γης ή πλάσις του 'Αδαμ 
εγενετο. 10. τ{ ο-δv λέγει · Εtς την γην τήv ό.γα.θήv, γην 

j,έουιrα.v γάλα. κα.1. μέλ,; ευλογητος ό Κύριος 17μωv, άοελφοί, 

ό σοφίαv και νουν θέμενοs έν ήμ'iν των κpvιf,ίων αυτού. λέγει 

ydp ό προφήτης παpαβολην Kvp[ov · Τ[, νοήσει, (t μη σοιf,ος 
και έπιστήμων και άyαπωv τον Κύριον αύΤΟV; 11. 'Επεi 
ο-δν έκαlνισεν ήμα, έv τj άφέσει των άμαpτιωv, έποtησεv 

!s. l. 8, 9. 

1s. χχνίίί. 16. 

1s. 1. 7. 
Ps. cχνiίί. 22 

Ps. cxviii. Ζ{. 

Ps. χχίί. Ι7, 
cxviίi. 12. 
Ps. xxii. 19. 

Is. iii. 9, ro. 

Εχ. xxxiii. 
ι, 3· 

Εχ. χχχίίί. 3. 



Gen. ί, 26, 

Cen, ί, 28, 

? St. Matt. 
χχ. 16. 
Εχ. χχχίίί. 

ι, 3, 

Ez. xi. rg, 
xxxvi. 26. 

Ps. xlii. 3. 

Ps, χχίί. 23. 

Cen. ί. 28. 
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ήμας άλλον τύπον, ώ, παιοίων εχειν την ψυχήν, ώς Λν οη 

dναπλάσσοΥΤος αύτου ημα.ς, 12. λίyει ylι.p η ypαφη πφl 

ήμωv, ώς λέyει τφ υίφ · Πο•ήcrωμεν κa.τ' εtκόνα κa.ι κα.θ' 

όμ.οCωcr•ν ήμ.iίiν τον Ιiνθρωπον, κa.ι ά.pχέτωcrα.ν των θηpCοιν τη11 yίjs 

κa.ι των ΠΕΤΕLνων τον οlιμνοv κa.ι των tχθ-.ίων τijs θaλcίcrcrηs. 

και εlπεv Κύp_ιος lowv ΤΟ καλοv πΜ.σμα ήμωv. ΑlιΕcίνεcrθε 

κa.ι πληθiίνεcrθε κa.ι πληpώcrcιτε την γην. ταυτα πpος τον vί6v. 

13. πάλιν σοι έπιοείξω πως πpος ήμα.ς λεyει Κύpιος, οευ

τεpαv πλάσιν επ' εσχάτων έποlησιv. λέγει οε Κύριος· 

'Ι8ον ,row τα. (crχα.τα. ώ1Ι τα. πpωτcι. εlς τουτο oi'Jv έκήpvξεν δ 
πpοφήτης · Εtcrέλβα.τε ει11 γijν {,loυcra.v γcίλα. κa.ι μ.έλ•, κcι\ ~α.τcι
κvρ•εiίcrα.τε a.iίτηs, 14. ίοε ovv ήμiίς dvαπεπλάσμεθα, καθ61ς 
πάλιν έv Jτέpφ πpοφήτυ λέγει · 'Ι8οiί, λέγε• Κiίρ•οs, Ιgελάί 

τούτων, τουτέστιν ων πpοέβλεπεv το πvευμa Κυpίοv, τά.11 

λιθιvα.ι κa.ρSla.9 κα.\ Ιμ.βαλ.ώ α-a.ριcιva.~. δτι αVτ()ς έv· σαpκ'ί 

εμελλεν φανφουσθαι και f.V ήμJv κατοικεϊv. 15. ναος yαp 
ι1yιος, dοελφοt μου, τφ Kvplφ ΤΟ κατοικητήpιοv ήμων της 

καρδίας, 16. λέγει yαp Κύpιος πάλιν· Κa.ι έν τCν• ~φθήcrομα.• 
τ4i ΚυρCφ τφ Θειj, μοv κcιι SoEa.crθήcroμa.•; ΈΕομολογήcrομα.C cro• έν 
eκκληcrC~ ά.δελφάίν μοv κa.ι ψ<ιλώ CJ'OL ά.να.μ.έcrον εκκληcrιa.s ά.γCων. 

ούκουv ήμε'ίς έσμεv οί1ς εiσήyαyεv εiς την yηv την dyαθήv. 

17. τt ovv ΤΟ γάλα και ΤΟ μέλι; δτι πpωτοv ΤΟ παιδίοv 

μέλιτι, είτα yάλακτι (ωοποιε'ίται. ουτως ovv καt ήμε'ίς τfj · 
πf.στει της έπαyyελίας καt τιp λ6yφ (ωοποιούμεvοι (ήσομεv 

κατακυpιεύοvτες της yης. 18. πpοειpήκαμεv οε έπιf.vω · 
Κa.ι a.iίfa.νέcrθωcra.v κα.\ πλη&ιινέcrθωcrα.ν κa.ι cίpχέτοιcrα.ν των ιχβiίων. 

τ[ς ovv δ δυνάμενος νυν άpχειν θηplων ή lχθύωv ή πετεινωv 
τοV ούpανοV; αlσθάνεσθαι -γd.p όφι{λομεν Ο-τι τΟ άpχειv 

εξουσίας έστίν, ί'vα τις έπιτάξας κυpιεύσ-p. 19. εl οvν σύ 

yίverαι TOVTO νυν, άpα ήμ'i:ν είpηκεν π6τε · όταν και αύτοt 
τελειωθωμεv κληρονόμοι της διαθήκης Kυplov γενέσθαι. 

VII. Ούκοίίv vοε'ίτε, τέκνα εύφpοσύvηs, ϋτι πάντα δ καλός 

Κύριος πpυεφaνέpωσεv ήμϊν, }να yνωμεν φ κατα πάντα 
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εύχαpιιττονvτες όφε{λομεv αlvεί:v. 2. εl oi'iv ό υίος TOV θεοίi, 

ώv Κύpι:ο, κα1 μέλλων κpίvειν ζωvτας κat νεκpούς, επαθεv 

ί'να ή πληyi] αύτοίi ζωοποιήιτy ήμαs, πιιττεύιτωμεν ότι ό 

νίο, TOV θεου ουκ ήούν~ΤΟ παθεiv εl μη 8ι' ήμας. 3. Άλλα. 
κα~ σταυpωθεΊ.ς έποτίζετο όξtι καt xoλfi. άκούσαΤΕ πως 

πεpι τούτον πεφανέpωκαν οί ίφειs τον ·vαον. yεypαμμέvης 

έντολης · "Ος 11.ν μη νηστεύα-τι την νηστεCα.ν, θα.νάτφ έfολεθpευθή

c:rετα.L, ένετείλατο Κ-ι:ίpιοs, έπεt και αυτος ύπεp Τωv ήμετέpωv 

ιlμαpτιων εμελλεν Τό ιτκευος TOV πνε-ι:ίματος πpοιτφέpειν 

θυσ{α_v, ίΎα και ό τύπος ό yεν6μεvος επί Ίσαα.κ TOV πpοσ

εvεχθέvτος έπt το θuσιαιττήpιον τελειτθfι. 4. τ{ οvν λέγει έv 

τφ πpοφή'[j ; Κα.\ φα.γlτωσα.ν έκ τοiι τράγου τοiι 1rροc:rφεpομένου 

τfi νηc:rτει~ inrεp 1rα.σων των ά.μα.ρτιciiν. προσέχετε J.κpιβως . 
Κα.\ φα.γέτωσα.ν oL Lερεiς μ6νοι· 1rάντες το lvτεpov d1rλυτον μετcί 

1'foυs. 5. πpός τί; έπει8η έμέ, ύπεp ιlμapτιωv μέλλοντα του 

λαοv μου TOV καιvοv πpοσφέpειv την ιτάpκα μου, μέλλετε 

ποτίςειv χοληv μετά οξους, φάyετε 1Ίμεί:ς μ6vοι, TOV λαοv 

νησ-τε6οντος και ΚΟΠΤΟμ€νου έπt σ&.κκου και σποδοV • Ζνα 

8είξr,ι ότι 8εί' avτov πaθείv ύπ' αiιτων. 6. α έvετείλατο 

προσέχετε· Λάβετε 8ύο τράγους κα.λοvs κα.\ όμοCους κα.ι προσενέγ-
κα.τε, κα.\ λά.βετω ό !ερεvς τον iνα. εLς όλοκα.ύτωμα. -Ιι1rεp ά.μα.pτιciiν. 

Lev. χχίίί. 
29. 

Lev. xvi. 
7, 9· 

7. τον 8ε εvα τί ποιήσωιτι~; 'Επικα.τάpα.τοs, φησ[v, ό εts. Lev. χνί. 8. 

π'pοιτέχετε πως ό τύπος του 'Ιησοίi φavεpοίiται · 8. Κa.ι 

έμπτύcrα.τε 1rάντες κα.\ κα.τα.κεvτήcrα.τε, κα.\ περCθετε το lριον το 

κόκκLνον 1rερ\ την κεφα.λην α.ντοiι, κα.\ ο!ιτως εLς lpημov βληθήτω, 

κ J) όταν yέvηται ουτως, -Ιfyει ό βαστάζων τον τpάyον εlς 

T1Jil εpημοv, καt άφαφεί Τό εpιοv και επιτίθησιv αύτο έπι 

φp-ι:ίyαvοv το λεy6μεvοv pαχία, oiJ κα~ τοi>ς βλαστοiις εlJθαμεv 
τpώyειν έv τfj XιiJP'f εύp[ιτκοv'Ι'ες. ουτω μ6vης της pαχον οί 

καpποi γλυκείς είιτ{v. 9. τι oi'iv τοίiτ6 έιττιν; πpοσέχετε • 
Τον μεν i!να. έπί τ/ι θυcrια.στήpιον, τον δε iva. έπικα.τά.ρα.τον, και Lev. χvί. 8. 

δη τόν έπικατάpατοv 'έιττεφαvωμένοv · έπει8η όψονται αυτόν 
τ6τε τfi ήμέp'f τόν πο8ήpη ί!χοντα τιίν κ6κκιvοv πεpl την 

σάρκα, και fροϋσιv · Ούχ οitτός Εστιv 8v ποτε ήμεtς έ(Τταυ-
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pώσαμεν καt έξουθεvήσαμεν έμπη;σαντες ; dληθως ο-δτος ην ό 
τότε λεΎων Jαυτον vίον του θωυ εΊναι. 10. πως ΎdΡ ομοιος 
έκείνφ ; είς το"Vτο όμοCους -rο\Ις τρά-γονς, κα.λοtί~, tα-ovs, Ζνα Οταν 

tοωσιν α~}τον τότε έpχόμενοv, έκπλσ,,.Ύωσιv έπι τfι δμοιότητι 

του τpάyου. σ6κοίίv ί'Βε τον τύπον του μέλλοντος πάσχειv 

'Ιησου. 11. Τ{ δ~ οτι ΤΟ lpιov μέσον των dκavθι'Jv τιθέασιν; 

τύπος έστ1v τού 'Ιησου τy έκκλησ-fιz, θέμενο,, οτι ό, έσ.ν θέλυ 

ΤΟ εpιον αpαι ΤΟ κόκκινον, εοει αi>τον πολλα παθεϊν δια ΤΟ 

εlναι φοβεpαν την ακaνθaν, κα1 θλιβέντα κυpιεvσαι ai>τov. 

Ούτω, φησ[ν, οί θέλοντέ, με iδείν κα1 αψασθαί μου· τη, 

βασιλεία, όφε[λουσιν θλιβέvτε, καt παθόντες λαβείν με. 

VIII. Τίνα δε δοκειτε τύπον εlvαι, οτι έντέταλται Τψ 

Ίσpαηλ πpοσφέpειν δάμαλιν ΤΟiι<; άνδρας εν ol, εlσιν άμαp
τίαι τ.έλειαι, καt σφάξσ.ντας κσ..τακαίΕιν, και αίpειν τότε τa. 

παιδ[α σποδον καt βάλλειν εις άτιη, και πεpιτιθέναι Τό ί!pιον 

ΤΟ κόκκινον έπι ξύλον (ί'δε πάλιν ό τύπος ό του σταυpοv και 

ΤΟ ί!pιοιι ΤΟ κόκκινον) και ΤΟ ϋσσωπον, και ουτως pαντίζειν 

τα παιοία καθ' ίfνα ΤΟΙ! λαόν, ,να άyvίξωvται dπο των άμαp

τιωv; 2. νοείτε πως έν άπλότητι λέΎεται ύμίv · ό μόσχος 
'Ιησους έστ[ν, oi πpοσφέpοντες άνδρες άμαpτωλοι ο! πpοσ

ενέΎκαντες αi>τον επ1 την σφαγήν. εlτα 01,κέτι άνδρες, 

οi>κέτι άμαpτωλωv ή δόξα. 3. Οί pαντίξοvτες παίδες οί 

εi>αyyελισάμενοι ήμ'iν την άφεσιv των άμαpτιων κ~ί τον 
άyvισμόv της καpδ[ας, οlς lδωκεv του εilαγγελ{ου την έξου

σlαv, οi5σιν δεκαδύο εί, μαpτύpιον των φυλωv (οτι δεκαδύο 

φυλαι του 'Ισραήλ), εί, ΤΟ κηpύσσειν. 4. διατ[ δε τρεις 

παίδες οί pαντlζοντες ; εlς μαpτύpιον 'Αβραάμ, 'Ισαάκ, 

'lακι!Jβ, οτι οvτοι μεγάλοι Τψ θεψ. 5. 'Ότι δε ΤΟ ί!pιον έπ-1 

Τό ξύλον. οτι -,j βασιλε{α 'Ιησού έπι ξύλου, και ΟΤι οί 

Ελπί(οντες έπ' αl1τόν ζήσονται εlς τόν αlωνα. 6. Διατί δΕ 

&.μα τΟ Εpιον καl τΟ ϋσσωπον; Οτι έν -τii βασιλεlv, αύ-τοV 

ήμέpαι lσο~·ται ποvηpαι και pυπαpα[, έν αlς ήμεϊς σωθησό

μεθα. οτι ό άλγωv σάρκα δια του ρύπου TOV ύσσ6Jπου ίαται. 
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7. καί δια TOV'TO ΟVΤως γενόμενα ήμίν μεν έιττιv φανεpά, 
έκείvοις δε ιτκο-τεινά, όη ουκ ηκουιταν φωνης Κυρίου. 

ΙΧ. Λέ-yει γαp πάλιν πεpι των ωηωv, πως πεpιέ-τεμεν 

ήμωv -την κapoίav. λέγει Κύριος Εν Τψ πpοφή-τυ . Εις ά.κοην 
ώτ(ου iιπήκ?υcrά.ν μου. καl πάλιν λέγει· 'Aκoij ά.κούcrοντc:ι• 

ο! πόρρωθεν, a. mo(ηcrc:ι γνι:.crοντc:ι• • καί: Περ,τμ.ήθητε, λέγει 
Κύριος, -τά.ς κc:ιρ8Cc:ις ίιμ.ων. 2. καi πάλιν λέγει · • Ακοvε, 
Ίcrρc:ιήλ, ΙSτ, -τό.δε λέγε• Κύρ•οs ό Θεός croυ. Τ!ς ECTTLV ό βέλων tηcrc:ι, 

εts -τοv c:ιtώνc:ι; ά.κοij ό.κουcrά.τω της φωνής -τοiί πc:ι•Sός μου. 3. καt 

Ps. xviii. 45. 

ls. χχχίίί. 13. 

Jer. iv, 4. 

.Jer. vii. 2, 3. 
Ps. χχχίν. 13. 
Εχ. xv. 26. 

πάλιν λέγει: • Ακουε ονρc:ινέ, κc:ιι ένωτCtου γη, Ι!-τ• Kνp•os έλά.λη-. Is. i. 2. 

crεν TCLVTCL εtς μc:ιp-τύριον. καt πάλιν λέγει • 'Ακούcrc:ι-τε λόγον 1s. i. ω. 

ΚυρCου, 11.ρχοv-τες τοiί λc:ιοiί τοvrου. καi πάλιv λέγει· Άκούcrc:ι-τε, ls. xl. 3. 

ΤΕΚνc:ι, φωνής βοωντος έν τii έρήμ.φ. 4. ο~'.κοvν πεpιε-τεμεν 

ήμωv -τιJ.ς άκοάς, ί'vα άκούιταvη:ς λόγον πιιττεύιτωμεv ήμεί,;. 

'Αλλa καi ή πεpιτομη έφ' 1. πεποtθαιτιν κατήpyηται · πφι-
τομηv γαp εfρηκεv ου ιταpκδς γενηθηναι. άλλα παpεβηιταv, 

ότι il yγελος πονηpδς ειτόφιζεv αύτούς. 5. λέγει προς αυ-τού,; · 
Τό.Sε λέγε• Κύρ,ος ό Θεος ίιμών (ώδε ε{ψίιτκω εν-τολήν) · Μή Jer. iv. 3, 4• 

crιrε(pετε έπ' ό.κάvθα._ι43, ,r~pLτμήθητε τψ Κvρίφ vμωv. και τί 

λέγει; Περ,τμ.ήθη-τε -την crκληpοκαρδ!c:ιν ίιμων, κc:ιι τον τρά.χηλον Deut. χ. 16. 

iιμών ον crκληρυνεΕ-τε. λάβε πάλιν· 'Ιδού, λέγε• Κ~ίρ,οs, 1Γά.ντc:ι Jer. ίχ. 26 

τά. lθνη ό.1Γεpίτμ.ητc:ι ά.κpοβυCΤΤίc:ιν, ό Sέ λc:ιος οντος ά.1ΓεpCτμητος 

κc:ιρδ(Q!Ι. 6. άλλ' έpείς · Και μiJV πεpιτέτμηται ό λαός εlς 

ιτφpαγίδα. άλλa καί πας Σύρος καi "Αpαψ καi πάντες ο, 

~εpεϊs των εlδώλωv. ίl.pα oi'iv κάκεινοι εκ της διαθήκης αύτωv 
είιτίιι j άλλα και oi Αl'Ι1;πτιοι εν πεpιτομfj εlιτίν. 7. Μάθετε 
οi'ίν, τέκνα άyάπης, πepl πάντων πλουιτlως, ότι 'Αβpααμ 

πpWτος πεpιτομΎJν δο'Uς Εν πνεύμα-τι πpοβλέψας είς τΟν 

'Ιηιτουν πεpιέτεμεν, λαβων τpιωΙ' γραμμάτων δόγματα. 

8. λέγει yάp • Κc:ιί 1Γεp,έτεμεν 'Αβραάμ lκ τον οtκου c:ιντον Gen. xiv. 14, 

θ , , xvii. 23. 
11.νδρc:ις δικc:ιοκτώ κc:ιί τpLCLκocr(oυs. τ[ς oi'iv ή δο Ειιτα αυτψ 

γνωιτι,; μάθε-τε ότι τους δααοκτω πρώτους, κα~ διάστημα 



Lev. xi, 7, 
10, 13.15. 
Deut. xiv. 
8, 10, 12-14. 

Deut. ίv. 
ιο, 13. 

Lev. χί. 
13-15. 
Deut. xiv. 
12-14, 

Lev. xi. 5. 
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ποιήσας λέyει τpιακοιτίους, ΤΟ δεκαοκτω I δέκα, Η όκται · 
εχεις 'Ιησουv. ότι 8( δ ιττανpος έv τφ Τ ή~λλεv εχειv την 
χάριν, λέyει καt τpιακοιτlονς. 8ηλο'ί: ovv τον μ(ν 'lησοίίv εν 
τοις δυσίv yp&μμασιv, καί έv τψ έvι TOV σταυρόν. 9. οlδεv 

δ την εμφυτοv δωpεο.v της διαθήκης aύτοϋ θέμεvος εν ημιv · 
ούδεlς yvησιαιτεpοv εμαθεv άπ' έμου λόyον · άλλο. οί8α ότι 
άξιο[ έιττε ύμεις. 

Χ. QΟτι δ~ Μωϋσης εlπεv · Ον φάγεσ-βε χοtpον οi!τε 6.eι-ον 

οi!τε όf-ύ-ιrτεpον οi!τε κόpa.κa., οi~τε 1rάντa. Lχθύν δs ονκ lχεL λε1rιδα. 

W ~a.ντ4ί, τρία ελaβεv έν τij σνvέσει δόyματα. 2. πέρας 

yέ τοι λέyει αύτοίs εν T<p Δευτεpονομίψ . Και δLCΙ.θήcroμ.a.L 

,rpoς ΤΟΥ λιι.ον τοuτον τα. δLκa.ι.ώμ.a.τά μ.οv. άρα οvν ούκ εστιν 

Ιντολη θεοϋ το μη τpαιyειν, Μωϋση, δJ έv πνεύματι ελάλη

ιτεv. 3. ΤΟ Oi>V xoιp[ov προς τουτο εlπεν · σύ κολληθήιτυ, 
φηιτίv, &.νθpαιποις τοιούτοις, οί'τινές εlσιν δμοιοι xσlpωv • 
τουτέστιν όταν σπαταλωσιν, επιλανθ&νονται τοϋ Κυp[ου, 

όταν δJ ύστεpουνται, lπιyιναισκουσιv τον Κύριον, ιiις καί δ 

χοίρος όταν τpαιyει τί',ν κ1Jpιov ούκ οl8εν, όταν δi πεινij. κpαυ

yά(ει, καt λαβων πάλιν σιωπij.. 4. Οi!τε φό.Υ!J τόν ά.ετον 

ο-ύδέ τον όf-ύ-ιrτεpον ονδέ τον Lκτtνα οιίδέ τον κόpa.κα. · ού μή, 

φησfν, κολληθήσυ ούδΕ δμοιωθήσrι άνθpαιποις τοιούτοις, 

οϊτινεs σύκ οί'δaσιν δια κόπου καt NJpωτos έαυτοίς ποpίζειν 

την τpοψήv, &.λλα δ.pπά(ουσιν το. άλλότρια lν &.ιιομί?- αύτων 

καt έπιτηpουσιν, έv &.κεpαιοσ1JΙΙΊ] πεpιπατουντε,, καt πεpιβλέ

πονται τ[να έκδ1Jσωσιν δια την πλεονεξίaν, ιiις καt ΤΟ. σpvεα 

ταυτα μόνα έαυτο'is ού πορίζει την τpοφήv, άλλα dpya καθή
μενα έκζητε'ί: πως dλλοτplας σάρκας φ&yυ, οντα λοιμα ττι 

πονηpί?- αiπων, 5. Κa.ι οιί φό.Υ!J, φησ[ν, crμ.-ύpa.ιva.v οιίδε 

'ΙΓώλv,rα οvδε crη,rιa.v- ο-ύ μή, φησ[ν, δμοιωθήσυ άνθpαιποις 

τοιούτοις, οί'τιvες είς rέλος εlσtν άιτεβείς καt κεκpιμέvοι ήδη 

Τψ θανάτψ, ιiις και ταϋτα ΤΟ. lχθ{Jδια μόvα επικατάρατα εν 

τφ βυθφ νήχεται, μη κολυμf3ωντα ιiις το. λοιπά, άλλο. έν τiJ 

ΎΌ κdτω του βυθοί, κατοικεί. 6. 'Αλλα κα.ι ΤΟΥ δa.crύ'ΙΓοδα. οιί 
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μή ♦ciYD, πp'ος τ[; ού μη yένv παιδοφθόpος, ούδ~ δμοιωθήσ-ο 

τοις τοιούτοις, οτι ό λαyω'ος κατ' ένιαυτ'ον πλεονεκτεί: την 

dφόδευ(ΤΙΥ' οσα yαp ετη ζ(, τοσαύτας ί!χει τpύπας, 7. 'Αλλα 
ον& τήν iJα.•να.ν ♦ό.ΎΠ' ού μή, φησ[v, yέvu μοιχ'ος ούδε <J,θο

pεύς, ούδε όμοιωθήυy τοις τοιούτοις. πp'ος τί; οτι τ'ο ζωον 

τουτο παρ' ένιαυτ'ον &.λλά(Τσει την φύσιν, καi ποτε μεν lippεν, 

'Ιtοτ~ δε θηλυ γίνεται, 8. Άλλα καl την yaλην έμίσησεν 
καλως. oiJ μή, φησ[ν, yενηθiJς τοιούτος, οΖοvς ιiκούομεν ιiνο
μίαν ποιουντας εν τψ στόματι δι' ιiκαθαpσ[αν, ούδε κολλη

θήσu -ταί:ς "ιiκαθάpτοις ταί:ς την άνομίαν ποιούσαις εν Τψ 

ιτ-τόματι. τ'ο yiip ζωον τουτο τψ σ-τόματι κύει, 9. περί μεν 

των βpωμάτων λαβων Μωϋυης τpla δόγματα οϋτως ΕΥ πνεύ

ματι έλάλησεν, oi δε κατ' έπιθvμίαν της σαpκ'ος ώς πφl 

βρώσεως πpοσεδέξαντο. 1 Ο. Λαμβάνει δε των aύτων τpιων 
δοyμιf,των yνωσιν Δαυείδ, καi λέγει· Ma.κό.pLOS d.νήp βs ονκ 
ί-ιrοpενθη EV βοvλυ &ιrεβιiiν, καθως καl oi lχθfJες ποpεfJονται 

εν σκότει εlς τιi βάθη, κa.ι ίν όδψ ά.μα.pτωλιiiν οvκ Ιcττη, καθως 

ι>i δοκουντες φοβει(Τθαι τ'ον Κύpιον ιlμapτάνοvσιν ώς ό χοιpος, 

κα.ι wι κα.θέδpα.ν λοιμιiiν ονκ ό:ά.θΙΑΓεν, καθως τα πετεινά τα 

καθήμενα εlς 6.pπαyήν. εχετε τελε[ως καl περί της βp61-

(Τεως, 11. Πάλιν λέyΗ Μωϋσης • Φά.yειrθε 1rciv διχηλονν κα.ι 

μα.pvκώμενον, Τ[ λέγει ; ό την τpοφην λαμβάνων οίοεν τ'ον 

τpέφοντα aiJτόv, καl έπ' αilτιρ ιiναπαvόμενος εύφpα[νεσθαι 

δοκε'ί. καλως εlπεν βλέπων την εντολήν. τ[ οvν λέγει ; 
κολλσ.(Τθε μετα των φοβοvμένων τόν KfJpιov, μετά των μελε

τώντων 8 ελaβον διάστaλμα ρήματος εν τij καpδίrι,, μετa των 
λαλοfJντωv τα δικαιώματα Kvp[ov καt τηpούvτων, μετσ. των 

εlδότων ότι ή μελέτη έστtν lpyoν ευφροσύνης καl ιiναμαpυ

κωμένων τον λόγον Κυρίου. τ{ δε ΤΟ διχηλουν; ότι ό 

δίκαιος καt έν τούτφ -τιp κόσμφ περιπατεί: καί τον άγιον 

alωva Jκδέχετaι, βλέπετε πως ένομοθέτησεv Μωϋσης κιιλως. 

12. &.λλa πόθεν lκεlνοις ταυτα νοησαι ή σvνιένaι; ήμείς δε 

δικαίως νοήσαντες τα, έντολάς, λaλουμεν ώς ήθέλησεv δ 

Ps. ί. 1. 

Lev. χί. 3. 
Deut. χiν. 6, 



Jer. ίί. 12, 
13. 
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Κύριος. δια τοίίτο πεpιέτφεν τα, άκοας ήμων καt τα, 

καρδίας, lva συνlωμεν ταVτα. 

ΧΙ. Ζητήιτωμεν δε εί έμέληιτεν τψ Κυpίιρ πpοφανεpωσαι 

πφi TOV ϋδατο, καt πεpi του ιτταυρου. πεpi μ~v του ϋδατος 

γέγpαπται έπi τον 'Ιιτpαήλ, πως το βάπτισμα ΤΟ φέρον άφε

σιν δ.μαpτιωv ου μη προσδέfονται, dλλ' έα11τοιs- οίκοδομή

ιτο11ιτιν. 2. λέγει γαρ ό προφήτης. ΝΕκcττη&ι ούpα.νέ, κα.ι έπ\ 

τούτφ πλεi:ον φpιεό.τω ή γη, δτι δύο κα.ι ,rονηpά. έ,rοCηcτεv ό λα.Ιις 

οfιτος · lμέ έγκα.τέλι,rον ,rηγηv tωηs, κα.ι έα.υτοi:ς 6\pυεα.v βόθpοv 

1s. χvί. 1, 2. θα.νό.του. 3. Μή ,rέτpα. Ι'pημός lcττ,ν το δpος τ/ι dyιόν μου 

1s. xlv. 2, 3. 

1s. χχχίίί. 
16-18. 

Ps. ί. 3-6. 

,? Zeph. ίίί. 
19. 

:Σ,να.; {cτεcτθε yά.p ώς ,rεηινον νοcτcτοt ά.ν,,rτό.μενο, νοcτcτ,α.ς ά.φτι

pημένο,. 4. καt πάλιν λέγει ό προφήτης · 'Εγώ ,rοpεύcτομα., 
iμπpοcτθέν cτου, κα.t δρη όμα.λι.ω κα.t ,rύλα.ς χα.λκα.ς cτυντρ(ψω κα.t 

μοχλοiις cτ.Sηpονς cτυνκλό.cτω, κα.ι δώcτω cτο, θηcτα.υροiις cτκοτεινούς, 

ά.1rοκρ-ύφονs, ά.ορά.τοvς, lvα. γνc»σ-ιν δτι Εγώ Κύριοs ό Θεόs. κα[ · 

Κα.το,κήcτεις έν iιψηλφ cτ,rηλα.Cq, ,rέτρα.ς tcτχυρα.ς. 5. καί · ΤΙ, 

i!Sωp α.ύτοiί ,rurrόv . βα.cτ,λέα. μετά. δόεηs gψεcτθε, κα.t ή ΨUΧ η iιμώv 

μελετήcτει φόβον ΚυρCου. 6. καi πάλιν έν άλλψ πpοφήτy 

λέγει · Κα.t lcττα.ι ό τα.ντα. ,rοιωv ώς το εύλον το ,rεφυτευμένον 

πα.pά. τα.ς δ,εfόδους των νδό.των, δ τον κα.ρ,r/ιv α.ύτοiί δώσε, lν 

κα.ιp4i α.ύτοϋ, κα.t το φύλλον α.ύτοϋ ούκ ά.,rοpυήσ-ετα.,, κα.ι 1rό.ντα. 

δσ-α. 11.v ,roιn κα.τευοδωθήσ-ετα.,. 7. ούχ οιJτως οι ά.σ-εβεί:ς, ούχ 

οilτω~, ά.λλ' η ώς ό χνοiίς δv έκp('ΙΙ'ΤΕL ό dvεμος ά,,r/ι 1rpοσ-ώ1rου 

της γης. δι.ο. τοϋτο ο.J:κ cίνα.cττήσ-οντα.ι οι ά.σ-εβεί:ς έv κpίσ-ει, ούδέ 

ά.μα.pτωλο, εν βουλή δικα.Cων · δΤL yινώcτκει Κύpιος όδοv δικα.(ων, 

κα.\ όδος ά.σ-εβωv ά.1rολεi:τα.,. 8. αίσθάνεσθε ,rως το ϋδωρ καi 
τον σταυρόν έπi το αύτο ωpισεν. TDVTD γαρ λέγει. Μακάριοι 

οι έπi ΤΟΥ σταυpον έλπίσαντες κατέβησαν εl;; ΤΟ ϋδωρ . ότι 

ΤΟΥ μεν μισθον λέγει έν κα.ιpψ α.ύτοiί. τότε, φησίν, άποδώσω. 

νυν δε ο λέγει · Τά. φύλλα. ούκ cί,rοpυήσ-ετα.ι, τουτο λέγει οτι 

παν pημα 8 έa.v έfελεύσεται έf ύμων Βιa. του στόματος ύμων 

έν πίστει καi άγάη7, lσται εί, έπιστpοφην καi έλπίδα πολ

λοίς. 9. και πάλιν ετερο, προφήτης λέγει · Κα.ι ηv ή yij τον 
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'Ια.κώβ l1rα.•νο1ιμένη 1rαpα. 1rίiσ-α.ι την γην, τουτο λέγει · το 
σκευος του πνεύματο, αύτοv δοξrf(ει. 1 Ο. ε'lτα τί λέ-yει ; 
Κα.\ ην ,rοτα.μ/ιs i!λκων lκ 8εfι.ών, κα.ι ιίνέβα.•νεν έf α.wοiί δένδρα. 

ώpα.ία. ' κα.\ ι\5 /1.ν φά.γn Εζ a.,τωΙΙ ζήΙΤΕΤΟ.L εις ΤΟν αtωνα., 1 }, τΟl!ΤΟ 
λέγει οτι ήμεί:~ μεν καταβαίνομεν εlς το ϋδωp γέμοντες 
άμαpτιων κα); p&ου, και άvαβαίνομεν καpποφοpουντες εν 
τfi καpδ[r-, και τον φ6βον και την ελπίδα εις τον Ίηιτουν 
έν τιρ πνεύματι έχοντες. Και &s 11.ν φά.γn ά.,r/ι τοι'ιτων tήσ-ετα.• 

εts τlιv α.Ι.ωνa., τουτο λέγει · σς αν, φησίν, άκούσr τούτων 
λαλουμένων καt πιστεύσυ, (ήσεται εlς τον αίωνa. 

ΧΙΙ. 'Ομοίως πάλιν πεp1 τον σταυpον δp[(ει εν άλλψ 

πpοφήηι λέ-yοντι. Κα.ι ,rότε τα.ϋτα. ιrυvτελεσ-θήσ-ετα.•; λlγΗ 

Κι'ιpιος · "Οτα.ν fvλον κλ•θ-fi και ά.να.ατij, και 6τα.v lκ fι'ιλον α.tμ.α. 

ατ~n- έχεις πάλιν πεpι του σταυpου κα1 του σταυpονσθαι 

μέλλοντος. 2. λέ-yει δε πάλιν έν τιί, Μωϋσy, πολεμουμένον 

του 'Ισpαηλ ύπο -.:ων άλλοφύλων, κα2 ί'να ύπομνήσy αύτους 

πολεμοvμένοvς οτι 3ι6. τdς άμαpτίας αύτων πapεδ6θησαν 

εις θάνατον · λέ'yει εlς την καpδΕαν Μωϋσέως το πνευμα, 

ινα ποιήσy τ-6πον σταυpοv κα2 του μέλλοντος πάσχειν, οτι 

εd.ν μή, φηιτίν, έλπίσωσιν έπ' αύτψ, εις τον αlωνα πολεμηθή

σονται. τίθησιν oi'iν Μωϋιτής ~ν εφ' εν οπλον εν μέσψ της 

πυγμης, καl ύψηλ6τεpος σταθεις πάντων έξέτεινεν τας χειpας• 

καl ούτως πάλιν ένίκα ό 'Ισpαήλ. είτα, όπ6ταν καθε'ίλεν, 

έθaνaτουντο. 3. πpos τί; ί:'να γvωσιν οτι ού δ-6νανται σωθη

ναι, ed.v μη έπ' αύτψ έλπίσωσιν. 4. καl πιfλιν εν έτέpφ 

πpοφήτy λέγει'. "Ολην την ήμέpα.ν έςε1rέτασ-α. τα.ς χεtpάς μον 

,rp/ιs λα.ον ά.1rε,θij κα.ι ά.\Ι'Ι'ι.λέγοντα. όδψ 8Lκαί~ μον. 5. πάλιν 
Μωϋιτης ποιεί: τί•πον του 'Ιησου, οτι δεί αύτον παθείv και 

αύτοs (ωοποιήσει ον δ6ξουσιν άπολωλεκέναι εν σημείψ, π[π

τοντος του 'Ισpαήλ. έποίησεν yαp Κύριος πάντα Jφιν 

δάκνειv αύτούς, καt άπέθνησκον ( έπειδη i} παράβασις δια -του 
όφεως έv Ev1,2 εγένετο), ί'να έλέ-yξυ αύτους ~τι δια την παρά

βασιν αύτων εiς θλίψιν θανιfτοv παpαδοθήσονται. 6. πέρας 

Ez. xlvii. 
1, 7, 12. 
CJ. St. John 
vί. 51. 

4 Esr. ν. S· 

1s. lxv. 2. 



Deut. χχνίί. 
15. 

Εχ. xvii. 14.• 

Ps. cx. ι, 
St. Matt. 
χχiί.44 

Ιs. xlv. Ι. 

Sι. Matt. 
xxii. 45. 

Gen. ΧΧΥ, 
21-23. 
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yέ τοι ο,ύτος Μωϋσης έvτε~άμεvος • O-Ιικ lιrτα• iιμi:v οilτε 

χωvιruτοv οilτε γλ'ΙΙ'ΙΓΤΟV εlς θεον iιμi:ν, αύτος ποιεί:, ί:'vα τύπον TOV 

'Ιησοv δε[ξτι, ποιεί συν Μωϋσης xaλκovv όφιν κaΊ. τίθησιv 

ένοόfως, και κηpύγματι καλεί TOV λαόν. 7. έλθόvτες συν έπΊ, 

ΤΟ αύτο έδέοvτο Μωϋσέως ιvα πφι αύτων άvεvέyκn δέησιv 

πεpΊ. της ιασεως αντων. είπεv οε πpός αύτοvς Μωϋσης • 
~orav, φησ[v, οηχθfi ης ύμωv, έλθέτω έπΊ. τ?ιv όφιν TOV έπι 

TOV ξύλον έπικείμεvοv, καl έλπισα.τω πιστεύσας ότι αύτος ών 

vεκpος δύναται {ωοποιησαι, καt παpaχpημα σωθήσεται, καl 

ούτως Εποίοvν. έχεις πάλιν και Εν τούτοις -rΎ/ν δόξαν τοV 

'Εησοv, ότι έv αύτf πάντα και είς αυτόν. 8. Τ[ λέγει πάλιν 

Μωϋσης 'Ιησοv ν1ψ Ναυή, έπιθεtς αύτf TOVTO ΤΟ οvομα, 

ΟVΤι πpοφήττι, lva μόνον άκούσυ πας ό λαος οη ό πατηp 
πάντα φαvεpοί πεpl TOV νίοv 'Ιησοv; 9. λέγι:ι συν Μωϋσης 

'Ιησοv νίφ Ναυή, έπιθεις TOVTO όνομα, όπότe lπεμψεν αύτον 

κατάσκοποv της γης· Δάβε β,βλιον εlς τcίς χεi:ρά.s croυ κα.ι 

γρά.ψοv a. λέγε, Κύρ•οs, δτ, tκκόψε, εκ pφ»ν τόν οίκον πάντα. τοv 

Άμα.λήκ ό υιόs τον Θεοii lπ' tcrχά.των των ήμερων. 10. lδε 

πάλιν 'Ιησοvς, ούχ, νί?ις άvθpώπον άλλα υίος TOV θεου, 

Tmrιp 8~ έv σαpκι φαvεpωθε[ς. Έπει συν μέλλονσιν λέγειν 

ότι Χpιστος νίος Δαυε[δ έσηv, αύτος πpοφητεύει ΔαυεΕο, 

φοβούμειιος καl σνv[ωv την πλάνην Των ιlμαpτωλωv. Et,rέi,. 

KvpLOS τψ Κυριφ μ.ου. Κά.θου tκ δψων μου (ως a.v θώ τοίιs 

Ιiχθρούs croυ iι,rοπόδLΟν των ποδων croν. 11. καl πάλιν λέyει 

ΟVΤως Ήσαtας · ΕΙπεν KvpLOς τψ Χp•ιrτψ μου ΚυpCφ, oi tκρά
τηcrα. της δεξι.α.s αύτοiί, tπακοvcrα., lμπροαθεν α.-Ιιτοiί iθνη, κα.ι 

1.crχiιν βα.cΤLλέων 8.a.ρρήfω. lδε πως Δανειs λέγε• α.vτον· KvpLDν, 

και νίοv ού λέγει. 

ΧΙΙΙ. ~Ιδωμεv οε ει οvτος ό λα?ις κληpοvομεί ή ό πpωτος, 

και ή διαθήκη εlς ήμας ή εις έκε[vονς, 2. άκούσαΤΕ συν 

πεpΊ. του λαου τ[ λέγει ή γpαφή · Έδειτο 8~ Ίcrαcίκ πεpι 
'Ρεβέκκας -rηs yυνο.,κός α.ύτον, δτ, ιrτεi:ρα. ην. κα.ι crυνlλα.βεν. εtτα. 

/iΕηλθεν 'Ρεβέκκα. πυθ€crθ.::ι, παρΔ Κυριου. κα.\ είπtν Κύριος προς 
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cr.vτήν · Δύο (θνη έν τfi ytLιττp( <ΓΟν κtL\ Sύο λ.tLo\ έν τii κοιλι~ 

ο-ον, κcr.\ ύπερέεε• λα.ός λtLOiί, κα.\ ό με(ζων Sουλεύο-ε• τφ ~ά.ο-<ΓΟνL. 

3. αισθJ.νεσθαι ?χf,eίλετe Τίς ό 'Ισαιι.κ και τ{ς ή 'Ρεβέκκα, 

και επι τtνων 8έοειχeν ότι μείζων ό λαος οδτος iJ εκeίνος. 

4. Kat εν άλλy πpοφψείιι, λέγει φαvεpώτεpοv ό 'lακωβ 

πpος 'Ιωσηφ τδv vίov αύΤου, λέγων . 'Ι&ον, ούκ έιττlρηο-lν 
· με-Κύρι.οs τον προο-ώπου ο-ου· ,rροιτά.yο.yέ μο, τούς υίονs ο-ου, tνcr. 

εύλογήο-ω tLντονς. 5. καt πpοσήyαyεv Έφpαιμ και Μανασσ-η, 

τον Μανασση θέλων ινα εύλοyηθii, οτι πpεσβύτφος ήv · ό 
yαp Ίωσηφ πpοσήyαyeν ει', την οεξιιι.ν xε'ipa του παΤpος 

'Ιακώβ, εlδev ΟΕ Ίακωβ τύπον τψ πνεύματι τον λαον TOV 

μεταξύ. και Τί λέγει; KtL\ wοCηο-εν 'ltLκώβ ένο.λλα.Ε τα.ς xε•ptLS 
tLΙΠοiί, KtL\ ε,rέβηκεν την &ψα.ν w\ την κεφcιλην Έφρa.\μ τον 

δευτέρου κa.\ νεωτέρου, κtL\ ενλόyηο-εν tLύτόν, - κtL\ ε!1rεν 'Ιωο-ηφ 

πρ.Js 'Ιa.κώβ · Μετά.θες ο-ον την sεε,α.ν l,r\ την κεφο.λην Ma.νa.o-crίj, 
δτ, πρωτότοκόs μου ν•όs έο-τ•ν. κa.t ε!πεν 'Ιa.κώβ ,rρι!ς 'Ιωcτήφ · 
Ot&CL, τέκνον, ot&CL • ιίλλ' ό με(tων Sονλεvσ-ε• Τφ έλά.ο-<ΓΟν•. κtLί 

OVTOS &ι εvλοyηθήο-ετa.ι. 6. Βλέπετε επι τίvωv Τέθεικεv, Τόν 
λαόν Τοντοv εlvαι πpωτοv και Τη<; διαθήκης κληpοvόμοv. 

7. el ovv ί!τι και οια τον 'Αβpaαμ εμvήσθη, άπέχομεv Τό 

τέλειον Της γνώσεως ήμων. Τί οvν λέγει Τψ 'ΑβpαJ.μ, 

οτe μόνος πιστεύσας ετέθη εις δικαιοσύvην ; ΊSov τέθεικά. 

ο-ε, ΆβρtLά.μ., πa.τέρa. έβνιίίv τιίίν ,rισ-τευόντων δι' ά.κροβνcrήa.s 

τφ Θεφ. 

XIV. Ναί. άλλα tδωμεv την διαθήκην ηv ώμοσεν τοίς 

ΠαΤpάσι 8ουvαι τψ λαιίi, εl δέ8ωκεv. 8έ8ωκεv · αύτοι δε oilκ 

έyέvονΤΟ σ.ξιοι λαβείν Βια τιι.ς άμαpΤίας αύτων. 2. λέγει 
yιι.p ό προφήτης · KtL\ ην Mωiίcrίjs vηιττεύων έν /!ρε, Σ,να, τον 
λ.tLβεί:ν την &,a.θήκην ΚνρCον προς τον λa.όv, ήμέptLs τεο-ο-ερά.κοντa. 

κα.\ ννκΤtLs τεο-ο-ερά.κοντtL. κa.\ υ.α.βεν Mω;;o-ijs πtLpα. Κνρ(ον 

τα.s δύο 1rλά.κa.s τα.ς yεypa.μμlνtLS τψ 8a.κnιλψ Tijs χειροs ΚυρCον 

έν πνενμα.τι, και λaβων Μωϋση, κατέφεpεν πpός Τόν λαον 

δουva,. 3. και εlπεν Κύpιος πpο, Μωϋσηv · Μωϋιrίj Μωνcτij, 
κα.τά.βηθι το τά.χοs, δτ, δ λtLόs ο-ον θν ltήγa.γες έκ γης ΑLγύπτον 

Gen. χ!νίίί. 
Ιt, 9· 

Gen. χlνίiί. 
14, 18, 19. 

Gen. χν. 6, 
χvίί. 5. 
Rom. ίν. 11. 

Εχ. χχiν. 18. 

Εχ. χχχί. 18. 

Εχ. χχχiί. 

7, 8, 19. 



Is. xlii, 6, 7. 

Is. xlix. 6, 7. 

Is. Ιχί. r, 2. 

Εχ. χχ. 8. 
Ps, χχίv, 4-

Jer. xvii. 24. 

Gen. ii.2. 
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-fινόμ.ησ-εν. κα.\ crυνijκεν Μωiίσ-ij11 &ι-ι lποCησ-α.ν έα.υτοi:11 'ΙΙ'Δλιν 

χωνε1iμ.α.τα., κα.ι (ριψεν ι!κ τιiiν χειριiiν, κα.ι crυνΕ"ΓpCβησ-α.ν a.ι 

'ΙΙ'λάκεs τijs 8ια.θήκηs ΚυpCου. 4. Μωϋσης μ~ν ελαβεν, αύ>τοί 
8~ ούκ έyένον-το άξιοι. πως 8~ ήμε'iς αάβομεv; μάθετε. 

Μωϋιτης θφ,5.πων ών lλaβεν, αύτδς 8~ Κύριος ήμίv ε8ωκεv 
εlς λαδv κληpονομ[ας, 8ι' ήμας ύπομε[va,. 5. εφαvεpώθη 8~ 
ί'να κdκείvοι τελειωθωιτιν τοις δ.μapτήμαιτιv κat ήμείς δια 

του κληpοvομουντος διaθήκηv Κνplον 'Ιησού λάβωμεν, 3ς 

εlς τουτο ήτοιμάuθη, ίvα αύτδς φανείς τας η8η 8ε8aπανημένaς 

ήμων καpδ[ας τφ θανι5:τφ καt παpαδε8ομένας -τfj -της πλάνης 

dνομ!rι, λντpωuάμενος εκ του uκό-τονς, 8ιάθηται EV ήμίv 

8ιaθήκηv λόyφ. 6. Ίέypaπ-ται ΊriP πως αύ-τιp δ πα-τηp 
εντέλλεται, λν-τpωιτriμενον ήμας ΕΚ του uκότοιrς, έτοιμάσαι 

έαυτιp λaδν αyιον. 7. λέγει oiJν ό προφήτης • 'Εyω K1ipιos 
ό Θιόs ο-ον lκάλεσ-ό. σ-ε έν 8ικα.~.οcrύνυ, κα.\ κpα.τήσ-ω τij11 χ ειpόs 

σ-ον κα.\ ένισ-χ1iσ-ω σ-ε, κα.\ (8ωκά. σ-ε εts 8ια.θήκην yένονs, ειs 

φιiis lθνιiiν, ά.νοtεα.• 6φθα.λμ.ούs Τνφλιiiν, κα.\ lfa.-ya.yεi:ν lκ 8εσ-μ.ών 

'ΙΙ'Ε'ΙΓε8ήμ.ένου11 κα.\ l! οfκου φυλα.κης κα.θημ.Ενοvς lν σ-κότει. yινώ

σ-κομεν oiJν πόθεν έλν-τpώθημεν. 8. πάλιν ό πpοφή-της λέγει · 
'I8ov τέθεικά σ-ε εts φώ11 έθνων, τον είvα.C σ-ε εts ο-ωτηpCα.v iωs 

lσ-χάτου της yijs • οfiτως λέ-yει Κ1ipιος ό λυτpωο-άμεvόs σ-ε Θεόs. 

9. πάλιν ό πpοφή-της λέγει· Πvεiίμα. ΚυpCον ,\,r' έμ.Ε, ov εlvεκεν 

fχpιο-έν μι εύα.nελCcταο-θα.ι ΤΟ.'ΙΙ'εινοίς, ά,,rέΟ"Τα.λκέν με tnσ-α.ο-θα.ι τοvς 

crυvτετpιμ.μ.Ενονς τήν κα.ρ8Cα.ν, κηpνfα.ι α.Lχμ.α.λώτοις δ.φεσ-ιν κα.\ 

Τνφλοi:ς ά.νάβλεψιν, κα.λέο-α.ι ένια.ντον ΚιιρCου Sεκτον κα.\ ήμέρα.v 

ά.vτα.'ΙΙ'ο8όο-εω11, 'ΙΓQpα.κα.λέο-α.ι ,rιivτα.ς τούς ,rενθονντα.s. 

XV. ~Ε-τι OiJV κσt, πεpt του ιτaββάτον yέΊpα.πται εν 

τοις 8έκα λόγοις, Jν οlς ελάληιτεν εv τιp όpει Σινα πp'?ις 

Μωϋuην κατri πρόσωπον · Κα.\ ιίyιιiο-α.τε το σ-ιiββα.τον ΚυpCου 

χερσ-\ν κα.Θα.pα.i:s κα.\ κa.ρSCq. κa.θa.pq:. 2. καt έν έ-τέpφ λέγει · 
'Ea.v φυλάfωσ-ιv ο, νιοι μου το ο-ιiββα.τον, τότε ι\,rιθήσ-ω το lλεός 

μου ι!'IΓ' α.ύτο1iς. 3. τ'δ ιτάββα-τοv λέγει έv dpxiJ της κ-τ!ιτεως • 
Κα.\ έποCηο-εν ό Θεοs ι!ν ~ ήμέpα.ιs τα. lp-ya. τόiν χειριiiν α.ύτοiί, 

κα.\ 0'1JVΕ"ΓέλΕCΓΕV EV ηj ήμ.έp~ ΤΌ έβ8όμ'!1 κα.\ κα.τέ'ΙΓΟ.1JΟ'ΕV Εν 
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a.vrτι, κα.\ ήγ(α.αεν α.vτήν. 4. προσέχετε, τέκνα, τ[ λεγει τό · 

Σνιιeιiλεαεν w ~ ήμέpα.ις. τοίιτο λέγει 8τι εν Εξακισχιλiοις 

ίJτεσιν συντελέσει Κvpισς τιi σVνπαντα. ή γιip ήμέpα παp' 
αiιτ<ί'ί σημα[νει χ[λια ίfτη. αiιτος δέ μοι μαpτvpεί λέγων · 
'Ιδού ήμέpα. Kvplov lατα.ι ώς χιλια. (τη. οiικονν, τέκνα, έν ί1ξ 2 Pct. iii. 8. 

ήμέpαις, iv τοις έξακισχιλ{οις ίfτεσιν σvντελεσθήσεται τιi 

σύνπαντα. 5. Κα.\ κα.τέ'ΙΓΙΙ.vαεν τfi ήμέρq. τfi έβδόμ.n, τοντο 

λέγει · όταν έλθωv ό t•~ος αiιτον. καταpγήσ,ι τον καιpον του 
άvόμοv και κpινεϊ τοiις άσεβε'iς και άλλάξει τον ηλιοv και 

την σελήνηv και τους άστέpας, τότε καλως καταπαύσεται 

έν τ'§ ήμέpιι- τu φδ&μυ. 6. πέpα,;; γέ τοι λέγει · 'Αγ,ό.α-Ηs 
α.ντήν χερα\ν κα.βα.pα.ts κα.1. κα.pδlιι, κα.θα.~. εί oi'ίv ηv ό θεος 

ήμέpαv ήγ[ασεv, vvv τις δύναται άγιάσαι καθαpος Cιν τij 

καpδ[,z., έν πσ.σιv πεπλσ.νήμεθσ.. 7. εί δε oi'ίv άpα τότε 

καλως κσ.τσ.παvόμεvοι άγιάσομεν αυτήν, δτε δvνησόμεθa 

αiιτο2 δικαιωθέντες και άπολaβόvτες την έπαγγελ[αν, μηκέη 

ούσης της άνομ[ας, κσ.ινωv δε γεγονότων πάντων ύπο Kυptov, 

τότε δvvησόμεθα aύτην άγιάσαι, αiιτοι άγιασθέvτες πpωτοv. 

8. πέρας γέ τοι λέγει αiιτοί,;; · Ta.s νεομ.ηνCα.s iιμων ιια.\ τα. Is. ί. 13. 

αό.ββα.τα. OVK ά.νέχομ.α.ι. όpατε ΠW!i λέγει . Οiι τιi νυν σάβ-

βατα έμοι δεκτά, άλλιi ο πεποlηκα, εν •'Jι κατσ.παύσσ.,;; τιi 

πάντα άpχηv ήμέpας όγδόη,;; ποιήσω, δ έστιv άλλου κόσμον 

&.pxήv. 9. διι\ και ίlγομεν την ήμέpαv την όγοόην εις 

εiιφpοσύvηv, έv n και ό Ίησοίίς άvέστη έκ νεκpωv και 
φavεpωθει!; σ.vέβη ει,;; οiιpανού,.. 

XVI. Έτι δε και πεpt του ναοv lpω -tJμίν, πως πλaνι4-

μενοι oi ταλα[πωpοι εις την οlκοοομην ηλπισαv, καt οiικ επι 
τλν θεον aiιτωv τι\ν ποιήσαντα αiιτοvς, ώς llντa οίκον θεον. 

2. σχεδι\ν γrtp ώ,;; τιi ίJθvη άφιέpωσαv αiιτοv έν τψ vαψ. 

άλλα πως λέyει Κύριος καταpγωv αiιτόv ; μάθετε · Τlς έμ.έ· Is. χ!. ,2. 
τρηαεν τ/ιν οiιpα.ν/ιν απιθαμ'fi, iJ τήν γην δρα.κC; οvκ έγώ; λέγει Js. Ιχνi. r. 

Κνριος • Ό ovpα.νJs μ.οι θρόνος, ή δ~ γη iιποπόδιον των ποδών 
μοv • ποtον οίκον οtκοδομ.ήcτετl μο, ; iJ τCς τόπος της κα.τα.πα.ναεdις 
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μου; έγνιfκατε οτι ματαία ή έλπtς aύτων. 3. πέpας γέ 

τοι πάλιν λέγει · ΊSον OL κα.&ελ6ντεs τον να.ον τοίίτοv, α.bτοι 

α.bτοv οtκοδομήο-ου,ηv. 4. γίνεται. 8ιa γαp ΤΟ πολεμεϊν 

αύτοVς κ.σ.θypέθη ύπΟ -τωv έχθpWν. ν'Vν κai αύ-τοt οί των 

έχθpων ilπηpέται άνοικο8ομήσουσιν αύτόν. 5. πάλιν ώς 

ίμελλeν ή πόλι, κat ό ναος και ό λαο, 'Ιιτpaηλ παpαδt-

8οιτθαι, έφανεpώθη. λέγει γαp ή γpαφή • Κα.ι Ιο-τα.L hr' 
έο-χ. ά,rιιιν τiilv ήμερiίlv, κα.\ ,rα.ρα.Sώο-ε• Κ vρ•ος τΔ ,rp6 βα.τα. της 
νομής κα.1. την μά.vδρα.ν κα.ι τον -πvργοv a.bτiilν εLς κα.τα.φθορά.ν. 

και εγένετο καθ' ι'l έλάληιτεν Κύριο,. 6. {ητήσωμεν 8ε εl 

ίιτην ναός θεον. lιτην, όπου αύτός λέγει ποιεϊν και καταp

τίζειν. yέγpαπται γάp · Κα.ι lο-τα.• της έβδομά.Sος ο-,ιντελου
μένης, οtκοSομηθήο-ετα.L vα.ος Θεοv έν86!;ιιις έ,r\ τφ 6v6μα.τL Κυρ(ου. 

7. εόpίιτκω οi'ίν όη έιττιν ναός. . πω, οi'ίν οlκοδομηθήιτεται 

έπ~ τίv όvόμα-τι Kvplov ; μάθετε. πpΟ -τοV ήμαr; πιστ€Vσαι 

τφ θεφ ην ήμων ΤΟ κατοικητήpιον της καpοίας φθαpτον και 

άιτθενές, ώς &ληθως οlκο8ομητός vaaς 8ιa χeφός · ότι ην 
πλήρης μεν εlδωλολατpείας κat ηv olκor; 8aιμονίων, Βια τό 

ποιεϊν όιτα ην εναντία τφ θεφ. 8. οtκοSομηθήcrετα.L δ~ hr\ 

τφ 6v6μα.τ• Κυρlου. προσέχετε δέ, ίνα ό ναός τον Κυpίοv 

έvδόξω, οlκοδομηθfi. πως ; μάθετε. λaβόντες την σ.φειτιν 

των άμαpτιων και έλπίιταντες lπι τό όνομα lyεvόμeθα καινοί, 

πάλιν εξ άpχrjς κτιζόμενοι · 8ιο εν τψ κατοικητηpίφ ήμωv 

άληθως ύ θεος κaτοικε'i έv ήμ'iv. 9. πω, ; ό λόγος aύτον 
της πίστεως, ή κλησις αύτον τη, έπαγγελί.ας, ή σοφ[α των 

δικαιωμάτων, αί έvτολaι της 8ιδaχi)ς, αύτος έv ήμ'iν πpοφη

τεύων, αύτός εν ήμ'iν κατοικων, τοις τψ θaι,άτφ δεδουλωμένοις 

&νο[yων ήμίν την θύpav τον να.ον, ό έστιν στόμα, μετάνοιav 

8ι8οvς ήμϊν εlσάyει εlς τόν ί1φθαpτον ναόν. 10. ό ytι.p 

ποθων ιτωθηvαι βλέπει ούκ εlς T<JV !lνθpωποv άλλα εlς τον 

έv aύτψ κατοικονντα και λαλονντα, έπ' αυτψ έκπλησιτόμενος 

έπt τφ μηδέποτε μήτε τον λέγοντος τα ρήματα άκηκοέvαι 

έκ του στόματος μήτε αύτός ποτε έπιτεθυμηκέναι άκούειν, 

τοντό έστιν πveυματικος ναιις οlκοδομούμενος τψ Kvp[q,. 
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XVII. Έφ' όσον ην· έν δυνaτφ και άπλότητι δηλωσαι 

ύμ'iν, έλπ[(ει μου ή ψυχη τ( έπιθυμ[ιι, μου μη παpαλελοι

πέναι τι των dνηκόντων εlς σωτηp{αν. 2. έαv Ίαp τερι 
των έvεστώτων ή μελλόντων Ίpάφω ύμίν, ού μη νοήιτητε 

Oιtt τδ Εν παραβολα'ίι; κείσθαι. ταVτα μΕν ούτως. 

XVIII. Μετaβωμεν 8~ και έπι Jτέpaν Ίνωσιv κat 8ι8aχήv. 
Όδοι 860 εlσιv διδαχης και έξουσ[ας, ή τε τον φωτ'ός και 

ή του' σκ61"ους. ΟιαφοpΟ. δ~ πολλΎJ των δVο όδών. έιj:/ ,jς 

μ,Εν γ&p είσιv τεταyμένοι φωταγωγοt άγγελοι τοV θεοϋ, 

έφ' 11ς δε ι'1γΊελοι του Σaτανα. 2. κa1 ό μέν έστιν Κύριος 

dπί'ι alώvων και εlς τοι~ς alωvaς, ό δε ι'1pχωv καιρον τον 

νυν της ιiνομίaς, 

ΧΙΧ. Ή oi'ίv ό8aς τον φωτός έστιν αϋτη • έάν τις θέλωv 
ό&ν όδε6ειν έτι τ(ν ώpισμενον τόπον σ7rεύσyι τοις εpΊοις 

aύτον. ϊστιν oi'ίv ή δοθεϊ:σα ήμϊν γvωσις τον τεpιπατείν έv 

αύτfj τοιαύτη · 2. ΆΊαπήσεις τί'ιν τοιήσαντά σε, φοβηθ,jσy 
τόν σε πλάσαντα, δοξάσεις τόν σε λυτpωσάμενον έκ θανάτου· 

εσyι άπλους τy καpδίιι, και τλούσιος τφ πνεύματι· ού κολλη

θήσu μετα τορευομένων έν όδφ θανάτου, μισήσεις παν 8 ούκ 
ί!στιν ιipεστ'όν τφ θεψ, μισήσεις ·πασαν ύπόκpισιν • ού μη 
έΊκαταλίπrιs έντολαs Κυρίου. 3. ούχ ύψώσεις σεαvτόν, εσυ 
δ~ ταπεινόφρων κατα πάντα. ούκ dρείς έπι σεαvτbν δόξαν. 

oiJ λήμιfιτι βοvλην ποvηpαν κατα του πλησ{ον σου· ού Μσεις 
τij ψvχϊ σου θράσος. 4. ού ποpνεύσεις, ον μ.ο•χεύcrε•ς, ού Εχ. χχ. 14. 

παιδοφθορήσεις, ού μή σου ό λόΊος τον θεου έξέλθu έv 

dκaθαρσίff τινων. · ού λήμιfιu πρόσωπον έλέγξαι τινιl έπι 

παραπτώματι. εσyι πpαtς, εσu ηcrύχ•ος, _εσ17 τpέμωv τούς λόγοvs Is. lxvi. ~

οi\ς ήκουσας. ού μ,νησικακήσ.ις τψ άδελφψ σου, 5. ο-ύ 

μη διψvχήστιs πότεpον εσται ή οϋ. ον μη λό.βτις ιπι μα.τα.Cιp Εχ. χχ. 7. 

το 6vομα. Κνρ!ον. άΊaπήσεις τbν πλησ[ον σου ύπεp την 

ιfιυχήν σου. ού φονεύσεις τέκνον έν φθοpi,, ούδε πάλιν 
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yεννηθ~ν ά.ποκτενεί:ς. ού μη άpυς την χεί:pά. σοv ά.πο του 

vίου σοv η ιiπο τfjς θvγaτpός σοv, ά.λλιl ά.πο νεότητος 13ιδά.

ξεις φόβον θεου. 6. ού μη yένy έπιθvμων τα του πλησ!ον 

σου, ού μη yένυ πλεονέκτης. ούδε κολληθήσy έκ ψυχfiς σου 

μετα i!ψηλων, άλλα μετα ταπεινων καt δικαίων ά.νaστpα

φήσy. τα συμβa[νοντά σοι ενεργήματα ώς ά.yaθα πpοσδέξυ, 

εlδιiJς ότι άνευ θεου ούδεν γίνεται, 7. ούκ ~συ διyvιΙιμων 

ούδε δίγλωσσος. i!ποταγήσy κvpίοις ι1ις τ-6-ιrφ θεου έv 

αlσχύVΊ] καt φόβφ. ού μη έπιτιf.ξyς δο{λφ σοv ή παιοίσκy 

έv πικplιz,, τοις έπι τον αύτοv θεοv έλπί(οvσιv, μήποτε ού μη 

φοβηθήσοvται τον έπ' ά.μφοτέpοις θεόv · ότι ηλθεν ού κατα 
πρόσωπον κaλέσaι, ά.λλ' έφ' οίJς το πvευμα ήτοlμασεν. 

8. κοινωνήσεις έν παιηv τψ πλησlοv σοt•, καt ούκ ;pεϊς 

f8ι.cι εtνα.L' εl yu.p έv τψ ά.φθιf.pτφ κοινωvο[ έστε, π6σφ μαλλον 
έν τοϊς φθαpτοις, ούκ lσrι πpόyλωσσος . παγις yu.p ΤΟ 

στόμα θανάτου. όσον ούvασαι i!πεp της ΨVχfΊς σοv άyvεύσεις. 
9. μ.ή yCνΟ'ΙΙ προς μ.~ν Το λα.βεΊν έκΤεCνων Ta.s χεi:pa.ς, ,rpoς & Το 
Soiiνa.L σ,Jcnrωv. ά.yαπήσεις ώς κόpηv του όφθαλμου σού 

πάντα Τον λα.λοiiντά. CTOL τον λόγον ΚυpCου. 10. μ.νηαθήcm 

ήμέpaν κρίσεως νυκτος κat ήμέpaς, και έκ(ητήσεις καθ' 

Jκάστηv ήp,εpav Td πp6σωπα των άyίων, η διιl λόγου κοπιωv 
καt ποpεvόμενος εlς ΤΟ παpακαλέσαι και μελετων εlς ΤΟ σωσαι 

ψvχην Τψ λόγφ, ή οιd των χειpωv σου έpγάσrι εlς λύτpον 

άμapτιων σοv. 11. ού διστάσεις δουνaι ούδε διδοiις γογγύσεις, 
yνώσrι δε τίς ό του μισθου κaλος ιiντaποοότης. φυλάξεις ιΊ 

παpέλaβες, μήτε πpοστιθεtς μήτε ά.φαιpων. είς τέλος μισή

σεις τον πονηpόν. κpινε'ί:ς δικαίως. 12. ού ποιήσεις σχ[σμα, 
, , ~, ., , 't λ , ' , 

ειpηνευσεις οε μαχομενοvς σvναyαyων. ει,ομο ογησy επι 

άμαpτ[αις σου. ού πpοσήξεις έπt -πpοσεvχην έν συνειδήσει 

πονηpιι,. aϋτη έστtν ή όδος του φωτός. 

ΧΧ. Ή δε του μέλανος όδός έστίν σκολια κat κατάρας 

μεστή. ό80ς γάp έστιν θανάτου αίωνίοv μετff. τιμωpία~> Εν 
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α εστiν τσ. dπολλύvτa n)v ,fιυχrιν aύτων. είδωλολατpε{α, 
θpασύτης, ύψος δυνάμεως, i!πόκpιίΤις, διπλοκapδ{a, μοιχεία, 
φόνος, άpπayή, ύπεpηφaνίa, πapάβασις, Μλος, κακία, aύθ,5.. 
δεια, φαρμακεία, μαγεία, πλεοvεξ{α, άφοβίa θεου. 2. διω-
κτaι των άyaθων, μιίΤουντες άλήθειaν, άγαπωvτες ψεύδη, ού 
yιvώσκοντες μιίΤθ(ν 8ικαισσύνης, ού κολλώμ.ενο• άγα.βίj\, ού Rom. xii. 9, 

κpίσει δικαίιι,, XrιP'l- καi ύpφανψ ού πpοσΕχοντες, άγpυπνουvτες 
ούκ είς φόβον θεου άλλιl έπι τii πονηpόv, ων μαιφιlν και 
πόppω πpαvτης και irπομονή, άγαπωντες μ,5.ταια, διώκοντες 

άvταπόδομα, ούκ έλεωντες πτωχόν, ού πονουντες έπι κατα-

πονουμένφ, εύχεpε'iς έv καταλαλι,j,, oiJ yινώίΤκοντες τόν ποιή-
ίΤαντα αiJτούς, φονε'ί:ς τέκνων, φθοpείς πλάσματος θεου, 

άποστpεφόμενοι τον έν8εόμενον, καταπονουντες τόν θλιβό-

μενον, πλουίΤ[ωv παpdκλητοι, πενήτων Ιiνομοι κpιταί, πανθ-

αμdpτητοι. 

ΧΧΙ. Καλόν οvν EίTTiV μαθόντα τα. δικαιώματα του 

Κυp{ου, όσα yέypαπται, έν τούτοις πεpιπατε'iν. ό yiι.p ταυτα 

ποιων έν τfj βασιλε[ιι, του θεου 8οξασθήσετaι • ό έκε'ί:να 

εκλεγόμενος μετιt των εpyων αύτου συναπολείται. 8ισ. τουτο 

άνdίΤτασις, δια. τουτο άvταπόδομα. 2. Έpωτω τοiις irπεpέ

χοντας, εt τιν,5. μου γνώμης άyαθης λαμβ,5.νετε συμβουλίαν • 
~χετε μεθ' ίαυτων είς οi)!ί' έpy,5.σησθε τό καλόν· μη έλλείπητε. 

3. έyyiις ή ήμέpα έν υ συναπολε'iται πάντα τψ πονηpιρ. 
έγγvς ό ΚύpLος και ό μ,crβός α,.}rοiί. 4. ετι και ετι έpωτω f!μσ.ς • 

Jαντων y{vείΤθε νομοθέται άyαθοί, ίαυτωv μένετε (Τύμβονλοι 

πιστοί, άpατε έξ ύμων πaσαv ύπόκpισιν. 5. ό δ~ θεός, ό 

του παντός κόσμου κυpιεύων, 8ψη i!μίν σοφίαν, ίΤύvείΤιν, 

έπιστfμην, yνωσιν των 8ικαιωμά.των αύτου, ύπομονήν. 

6. yΕνεσθε 8~ θεοδίδακτοι, έκζητουντες τί ζητει Κύριος ιiφ' 

ύμων, και ποιείτε ,να εύpεθητε έν ήμέp(Ι- κρίσεως. 7. εl δέ 
τίς έστιν άyαθοu μνε{α, μνημονεύετέ μου μελετωντες ταίίτα, 

ίνα καi ή έπιθυμία καt ή 6.ypυπv{α ε!ς τι ά.yαθΟν χωpήσu. 

ls. xl. 10. 
Apoc. χχίi. 
12, 
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έρωτω ύμας, χάριν αlτούμεvος. 8. εως €Τι ΤΟ καλοv σκευος 

έστιv μεθ' ύμων, μη έλλεlπητε μηδεvt έaυτωv, dλλιl συvεχως 

έκ(ητεtτε ταυτα καt dνaπληpουτε πασav έvτολήv · εστιν γιlp 
άξια. 9. διο μαλλον έσπσ6δασα γράψαι ιlφ' ωv ήδυvήθηv, 

είς τδ εύφp&ναι ύμας. Σώ(εσ-θε, άγ&πης τέκνα καt είpήνης. 

δ Κύριος τfjς δόξης καt πάσης χrJ.pιτος μετίi του πvε6ματος 

ύμωv. 
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