
ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΗ  ∆ΙΑΤΑΞΙΣ 
 
Ίλεως ήµΐν έσο, Κύριε ηµών Ιησού Χριστέ, υιέ τοΰ θεού και µη όργισθής ήµΐν τοις 
βουλοµένοις πραγµατικώς έπιδείξασθαι τα ζωηρά σου παθήµατα, δι' ών ήµΐν 
έχαρίσω άπάθειαν. 
Οφείλεις συ ό κρατών την παροΰσαν διάταξιν και µέλλων έπιτάσσειν τοις λοιποΐς, 
ίνα πρό της προκατάρξεως της υποθέσεως, καταστήσης κατά τάξιν τα πράγµατα 
άπερ χρήζεται ή τοιαύτη δουλεία και εχειν τα πάντα έτοι-µα, ΐνα όταν γένηται ή 
χρήσις ενός εκάστου, εύρίσκηται παρευθύς, εύτρεπισµένον και ετοιµον. Είθ' ούτως 
εϊσελθείν κατ' ιδίαν µετά και τών συνυπουργών του τοιούτου έργου και 
µετασχηµατίσαι εκαστον προς τά οφειλόµενα κρόσωπα, από τε του Χριστού και 
τών Αποστόλων και τών λοιπών ανδρών και γυναικών, ωσαύτως και Ίου-δαίων 
και τών λοιπών. Όφείλεις δε έκλογήν ποιήσασθαι τών προσώπων και καταστήσαι 
τοιαύτα πρόσωπα τά δυνάµενα ύποκρίνεσθαι και µιµεΐσθαι τα πρωτότυπα πρόσ-
ωπα, άλλα και επισταµένους γράµµατα οφείλει είναι, ΐνα εγγράφως άποκρίνωνται 
ή έρωτώσιν. Και παραγγείλαι αύτοΐς τοΰ µη προς γέλωτα και έµπαιγµόν µετέρχε-
σθαι τά πράγµατα, άλλα µετά φόβου Θεού και ευλάβειας και προσοχής µεγάλης. 
Και άς προσέχωσιν, Ίνα µη προσ-κόπτη ή περικόπτη ό εις τον έτερον και γένηται 
σύγχυ-σις, άλλ' είς έκαστος προστασσόµενος όταν ένδέχη ή άς λέγει, ή άς έρωτα, ή 
άς αποκρίνεται µετά προσοχής, άλλως δε µη, µήδε ποιεί τί εκ τών 
µετασχηµατισθέντων, ή λέγει, τί τών κινούντων τους θεωροϋντας προς γέλωτα, 
αλλά προς θαύµα και εκπληξιν τά πάντα γενέσθω. Και άρξου συν Θεώ ούτως-

 
 

Αρχή 
 

[Α'. ΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ] 
Στησον τον Χριστόν και τους µαθητάς κατά πρόσωπον του τάφου του Λαζάρου 
παρέκει.. την δε Μάρθαν και. την Μαρίαν τας άδελφας του Λαζάρου και τινάς 
Ιουδαίους στησον πλησίον του τάφου" και τόν ώς Λάζαρον τεθνηκότα εν τω τάφω 
δεδε-µένον κειρίαις και, σουδαρίω κεκαλυµµένον. Εϊθ' ούτως στεΐλον προς τον 
Ίησοΰν τινά, ίνα είπη αύτω"  
Κύριε, ϊδε ον φιλείς άσθενεί.  
Άς άποκριθή ό  Ί η σ ο ΰ ς"  
Αύτη η άσθένεια [ουκ έστιν προς θάνατον άλλ' υπέρ της δόξης τοΰ θεού, ίνα δοξασθή ό 
υιός τοΰ θεού δι  αϋτης.] (και τα λοιπά,) µεγαλοφώνως εις ύπηκοον πάντων.   
Και άς σιωπήση ώραν. Εΐθ' ούτως άς είπη προς τους µαθητάς. Αγωµεν εις τήν Ιουδαιαν 
πάλιν .   
Άς άποκριθώσιν οί µ α θ η τ α ί"   
«Ραββί, νΰν εζητουν σε λιθάσαι οί Ιουδαίοι, και  πάλιν υπάγεις εκεί;  
Ας άποκριθη ό  Ί η σ ο 0 ς"   
Ούχι δώδεκα ώραί [ε'ισιν της ηµέρας; Εάν τις περιπατη εν τη ηµέρα, ου προσκόπτει, οτι 
το φως τοΰ κόσµου τούτου βλέπει" Έάν δέ τις περιπατη εν τη νυκτί, προσκόπτει, ότι το 
φως ουκ εστίν εν αΰτώ.]  
και µετά τοΰτο πάλιν, άς είπη ό Ί η σ ο ϋ ς"  



Λάζαρος ό φίλος [ηµών κεκοίµηται- άλλα πορεύοµαι ίνα έξυπνησω αυτόν.]  
Οι δε µαθηταί   ας ειπωσι  
"Κύριε ει κεκοίµηται, σωθησεται.   
Και ο Ιησούς  πάλιν"  
Λάζαρος απέθανε [, κοί χαίρω δι υµάς, ίνα ττι~ στεύσητε, δτι ουκ ήµην εκεί. αλλά 
άγωµεν προς αυτόν]   
Ό δέ Θω µ ά ς   άς εϊπη προς τους συµµαθητάς"  
"Αγωµεν κάί ηµείς ίνα άποθάνωµεν µετ' αύτού.   
Είθ' οΰτως άς µετακινήσωσιν ερχόµενοι ό Ίησοΰς και οί µαθηταί προς τον τάφον 
τοΰ Λαζάρου.   Και πέµψον τινά προς την Μ ά ρ θ α ν του ειπείν αύτη, ίνα, 
όταν πλησίαση ό Ίησοΰς, έξέλθη εις ύπαντησιν αύτοΰ και εϊπη προς αυτόν  
Κύριε, ει ής ώ8ε [, ο αδελφός µου ουκ αν ετε-θνήκει. Άλλά και νΰν οίδα ότι όσα άν 
αίτήση τον θεον, δώσει σοι ο θεός].  
Ό δέ Ί η σ ο ΰ ς  προς αυτήν  
Άναστήσεται ό αδελφός- σου.  
Ή δέ Μάρ θ α  προς τον Ίησοΰν  
Οίδα ότι άναστήσβται [εν τη άναστάσει εν τη εσχάτη ήµερα.]  
Ό δε Ί η σ ο ΰ ς  προς την Μάρθαν  
Έγώ είµι η άνάστασις- [κάί η ζωή.  ό πιστεύων είς εµε καν άποθάνη ζήσεται, κάί πάς ο 
ζών και ττιστεύων εις εµέ ου µη άττοθάνη είς τον αιώνα. Πιστεύεις τοΰτο;]  
Ή δέ Μάρθα ·   
Ναι, Κύριε· εγώ πεπίστευκα [δτι συ ει ό Χριστός ό υίός τοΰ θεοΰ 'ις τον κόσµον 
ερχόµενος.)1  
Εΐθ' ούτως άς ύποστρέψη ή  Μάρ θ α    προς την Μαρίαν, και άς είπη αύτη 
κρυφά-  
Ό διδάσκαλος· πάρεστιν και φωνεϊ σε.  
Άς έγερθη ή Μ α ρ ί α  ταχέως και άς ύπάγη προς τον Ίησοΰν, άκολουθαΰντες και 
οι Ιουδαίοι οί όν-τες µετ' αύτης. Και ίδοΰσα τον Ίησοΰν άς πέση εις τους πόδας 
αυτοΰ λέγουσα αύτω'  
Κύριε, ει ης ώδε, ουκ αν απέθανέ µου ο άδελφός µου   
Άς έµβριµήσηται τω πνεύµατι ό Ίησους, και άς ταράξη εαυτόν, και άς είπη µετά 
θυµοΰ'   
Ποϋ τεθείκατε αυτόν;   
Άς άποκριθώσιν αύτω"  
Κυριε, ερχου και ιδε.   
Άς δακρύση ό Ίησοΰς και άς άπέλθωσιν εις το µνηµεΐον. Άς εΐπη ό Ί η σ ο ΰ ς ·  
"Αρατε τον λιθον.  
Ή δε Μάρθα·  
Κύριε, ήδη όζει- τεταρταιος γάρ εστίν.  
Και ό Ί η σ ο ΰ ς "   
Ουκ είπόν σοι ότι [εάν πιστευσης, όψει την δό-ξαν του θεού;].  
Και άς άρθη ό λίθος.  Ό δε Ί η σ ο ΰ ς   άρας τους οφθαλµούς άνω, άς εΐπη'  
Πάτερ, ευχαριστώ σοι [ότι -ηκουσάς µου. Έγώ δε ήδειν οτι πάντοτε µου άκούεις· άλλα  
δια τον οχλον τον περιεστώτα είπον, ίνα πιστεύσωσιν ότι συ µε άπέστειλας·]  
Είθ' οΰτως άς φωνάξη µεγάλως"  
Λάζαρε, δεύρο εξω.    
Και άς έξέλθη ό τεθνηκώς δεδεµένος και τετυλιγµένος. Ό δε Ί η σ ο ΰ ς"  



Λύσατε αυτόν και άφετε (αύτον) ύπάγειν. 3  
Ευθύς άς φωνάξη ό π ρ ο φ ή τ η ς "   
Είπατε τη θυγατρί Σιών [Ίδού ό βασιλεύς σου έρχεταί σοι πραύς και επιβεβηκώς επι όνον 
και (επί) πώλον υιόν υποζυγίου].  
 
Τέλος της έγέρσεως του Λαζάρου.  
 
 
 
Β'. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΑΪΟΦΟΡΟΥ  
 
Άς άποστείλη ό  Ί η σ ο υ ς   δύο µαθητάς άπαγεΐν την όνον και τον πώλον, λέγων 
αύτοΐς"  
Πορεύθητε είς την κώµην [την κατέναντι υµών, και ευθύς εύρησετε ονον δεδεµένην καΐ 
πώλον µετ' αύτής· λυσαντες αγά'γετέ µοι].   
Σύ δε πέµψον Ιουδαίους τινάς, ίνα κωλύωσι τους µαθητάς άγαγεΐν την όνον. Άς 
είπωσιν οί µ α θ η τ α ι  προς αυτούς"  
Ό Κύριος αύτής χρείαν έχει.  
Και ότε φέρωσι την ονον οί µαθηταί, άς έπιθήσωσιν επάνω αύτης τά ιµάτια 
αυτών, και άς καθίση ό Ίησοϋς επάνω αυτών. ∆ύο δε έξ αυτών άς όδη-γώσιν 
έµπροσθεν την ονον, οί δε λοιποί µαθηταί άς άκολουθώσιν όπισθεν, θαυµάζοντες 
και ψιθυρίζοντες προς αλλήλους. Και οί Ιουδαίοι, οί προάγοντες και οί 
άκολουθοΰντες, οι µεν άς ύποστρων-νύωσιν εν τη όδω τα ιµάτια αυτών, οί δε άς 
κό-πτωσιν κλάδους από των δένδρων, και στρωννύω-σιν έν τη οδώ. Οί δε 
π α ί δ ε ς  άς φωνάζωσιν  
Ωσαννά τώ υ'ιώ ∆αυίδ, ευλογηµένος ο ερχόµε νος εν ονόµατι Κυρίου, ωσαννά εν τοις 
ύψί-στοις.]   
και   οί   ό χ λ ο ι   άς   λέγωσιν  
Ούτος εστίν Ιησούς ό προφήτης [ό άπό Ναζαρεθ της Γαλιλαίας].  
Κατασκεύασον δε καί τινας χ ω λ ο ύ ς  και τυφ λ ο ύ ς  καθήµενους έν τη όδώ καί 
λέγοντας φωνή µεγάλη"  
Έλέησον ηµάς, υΙέ ∆αυίδ.  
Καί ό Ίησοΰς άς ιάσηται αυτούς.  Έτεροι δε άς κάθηνται εις το ιερόν πωλοΰντες 
πρόβατα καί περιστεράς, καί άλλοι άλλα τινά είδη.  Καί όταν έλθη ό Ί η σ ο ύ ς  εις 
το ιερόν, κατελθών άπό της όνου, άς ποίηση φραγγέλιον εκ σχοινίων έκβάλη 
αυτούς έξω του ίεροΰ λέγων   
Γέγραπταΐ' Ό οίκος µου [οίκος προσευχής κληθήσεται υµεϊς δε αυτόν εττοιήσατε 
σπήλαιον ληστών].  
Καί άς σύντριψη τάς τράπεζας αυτών. Οί δε α ρ χ ι ε ρ ε ί ς   καί οί γ ρ α µ µ α τ ε ί ς   
θε-ωροΰντες τά θαυµάσια καί τους παΐδας κράζοντας έν τω ίερω άς 
αγανακτησωσι καί άς είπωσι προς τον Ίησοΰν   
Άκούεις τί ούτοι λέγουσιν;   
Ό δε Ί η σ ο ΰ ς   προς αυτούς"  
Ναι. ουδέποτε άνέγνωτε [δτι εκ στόµατος νηπίων και θηλαζόντων κατηρτίσω αίνον); 
 
Και καταλιπών αυτούς ας έξέλθη.  
 



 
 
Γ'. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ  
 
Εύτρέπισον τράπεζαν του Σίµωνος, και άς καθίση ό διδάσκαλος και οι µαθηταί, ό 
δε Σίµων άς δια-κονή, ή δε π ό ρ ν η  περιπατούσα άς κλαίη και άς φωνάξη-  
Οΐµοι τη αµαρτωλω [, οΐµοι τη άσώτω, έως τίνος ουκ άφίσταµαι τών κακών; τι ου 
λογίζοµαι την εύσπλαχνίαν τού θεού; ότι δι' εµε την πλανωµένην, ως προβατον, πάσαν 
όδον περιέρχεται ό ∆εσπότης. ∆ι' εµε γαρ ουρανούς έκλινε, και κατέβη- δι' εµε τώ 
αµαρτωλω Φα-ρισαίω συνδείπνει ό διδούς τροφήν πάση σαρκ'ι. Εγγίζει τώ αµαρτωλω ό 
αναµαρτητος· τραπέζης µετέχει ό πάντας τρέφων, και κατάκειται έπι την γην ό επι τών 
Χερουβιµ βαστάζαµε -νος, και χαρίζεται πάσι τοις άµαρτωλοϊς τα χειρόγραφα τών 
αµαρτιών. Τι λοιπόν µένεις; Θάρσει, φυχη µου, πρόσελθε- ουκ ήλθε δι-καίους σώσαι, 
άλλα αµαρτωλούς·.]   
Και µετά την τούτου συµπλήρωσιν άς ύπάγη εις τόν µυρεψόν, ίνα άγοράση το 
µύρον, λέγουσα προς τον µυρεψόν και ερωτωµένη παρ' αύτού και άπο-κρινοµένη 
προς αυτόν τά οφειλόµενα, εως ού λάβη τό µύρον, ήγουν καννίον µετά 
ροδοστάγµατος,  
Έπειδή µέγας µοι φίλος παρά. πάντας τους υιούς· τών ανθρώπων παρεγένετο, εΐ έχεις 
έπά-ξιον µύρον, δός µοι- ίνα άξίως προσενέγκω τω άξίως φιλουµένω  παρ' εµού,  τω  
πυρώσαντί µου την καρδίαν και τους νεφρούς- µηδέν περί τιµής µελετώ σοι, εαν δεη µε, 
καί µέχρι σώµατος και όστέων, ετοίµως έχω πωλήσαι και δούναι, ίνα καν µικρόν τι έχω 
προσενέγκαι τω ούτω καθαρίσαι µε θέλοντι.   
Άς άποκριθη δε αύτη ό  µ υ ρ ε ψ ό ς-  
Είπε µοι τις εστίν όνπερ ποθείς, ότι τοσούτον εθέρµανέ σου τό φίλτρον; ΤΊ προς το 
µΰρον τούτο προσδοκάς παρ' αυτού λαβείν;   
Ή δε π ό ρ ν η  προς αύτον άς λέξη·   
Τί µοι λέγεις, ω άνθρωπε; αγνοείς, ουκ οίδας τι φθέγγη. Έχει δούναί µοι άντάξιον τού 
µύρου, ει και οίόν τι ουδείς δύναται τούτω άντά-ξιον δούναι τού αξιώµατος. Ούδέ αυτός· 
ό ουρανός, ούτε η γη, ούτε ουδείς των εν τω κόσµω τούτω συγκρίνεται τω ελθόντι προς 
µε. 'Ήν συ µεν ευτελή θεωρείς, εκείνος δε καταξιώσας ως φιλάνθρωπος, των αµαρτιών 
ηλευθέρωσεν. Ούτος υιός ∆αυίδ εστί κατά σάρκα· δια τούτο και εύοπτός εστί· περί αυτού 
γάρ έλεγε· Ωραίος καλλει παρά τους υίους των ανθρώπων. Ούτος Υιός θεού- καϊ τούτον 
ουκ εΐδον, αλλά άκούσασα περί αυτού, ετρώθην τω πόθω. Τον ∆αυίδ Μελχόλ η τού 
Σαούλ θυγάτηρ άγαπή-σασα, τά βασίλεια κατέλιπε, και τούτω πτω-χεύοντι ηκολούθησεν. 
Έγώ δε τον ίδιον πλούτο ν πωλώ, ε'ι και κακώς τούτον συνήγα-γον, και αγοράζω µύρον, 
και προστρέχω τω εκ ∆αυιδ δι' εµε πτωχεύσαντι.   
και λαβοΰσα τούτο, ή πόρνη άς δράµη και άς κενώση αύτό εις τους πόδας του 
Ίησοΰ µηδέν φθεγγοµένη, ει µη µόνον έκµάσσουσα ταΐς θριξί,ν αύτής τους πόδας 
Ίησοΰ. Οί µαθηταΐ άς άγανα-κτώσι. λέγοντες-   

Εις τι η απίολεια αύτη;  

Και ό Ι ο ύ δ α ς :   

∆ιατί τοΰτο το µΰρον [ουκ έπράθη τριακοσίων δηναρίων και εδόθη πτωχοις];  

Ό δέ Ι η σ ού ς :   

Τι κόπους παρέχετε τη γυναικί; [έργον γαρ καλόν είργάσατο εις έµέ. Πάντοτε γαρ τους 
πτωχούς έχετε µεθ' εαυτών, έµέ δε ου πάντοτε έχετε. Βαλούσα γαρ αύτη το µύρον τούτο 
επι του σώµατος µου, προς το ενταφιάσαι µε εποι-ησεν. Άµήν λέγω ύµίν, όπου εάν 



κηρυχθή το εύαγγέλιον τούτο εν όλω τω κόσµω, λαληθησε-ται και ό εποιησεν αύτη εΐς 
µνηµοσυνον αυτής.'   

Τούτων δέ ούτως τελουµένων, άς συναχθώσιν οι α ρ χ ι ε ρ ε ί ς  και οι 
φ α ρ ι σ α ΐ ο ι  και άς συµβουλεύωνται το πώς κρατήσωσιν αυτόν, λέγοντες:  

Τι ποιούµε, ότι ούτος· ό άνθρωπος πολλά ποιεί σηµεΐα; Έάν αφώµεν αυτόν ούτως, 
πάντες πι-στεύσουσιν εις αυτόν, και έλεύσονται οι 'Ρωµαΐοι καί αρούσιν ηµών και τον 
τόπον και το έθνος.]   

Άς είπη προς αυτούς ό Κα ϊ ά φ α ς :   

Ύµέΐς ουκ οΐδατε ουδέν [, ουδέ διαλογίζεσθε οτι συµφέρει ύµΐν ίνα εις άνθρωπος 
άποθάνη υπέρ τού λαού και µη όλον το έθνος άπόληται].  

Άς δράµη προς αυτούς ό Ι ο ύ δ α ς  και άς εϊπη'  

Τι θέλετε µοι δούναι [, και εγώ ύµίν παραδώσω αυτόν;].  

Οι δέ άς στήσωσιν αύτω τριάκοντα αργύρια. Και πάλιν άς .ύποστρέψη ό Ιούδας 
προς τους συµµαθητάς.    
 
 
 
∆.  ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ  
 
'Έχε έτοιµα σκάµνους, λεκάνην, και λέντιον. Άς καθίσωσιν οί µαθηταί κατά τάξιν. 
Ό δε Ίησοϋς έκβαλών ύδωρ εις την λεκάνην άς άρξηται άπό των έσχατωτέρων 
νίπτειν τους πόδας των µαθητών και έκµάσσειν τω λεντίω ω έστιν έζωσµένος. 
Έλθών δε εις τον Πέτρον, άς είπη ό Π έ τ ρ ο ς -   
Κύριε, σύ µου νίπτεις [τους πόδας];   
Και ό δ ι δ ά σ κ α λ ο ς -   
Ό εγώ ποιώ, συ ουκ οίδας [άρτι, γνώση δε µε-τα ταύτα.]  
Ό  Π έ τ ρ ο ς ·    
Ου µη νίψης [µου τους π68ας εις τον αιώνα].  
Ό δ ι δ ά σ κ α λ ο ς -   
Έαν µη νίψω σε   [, ουκ έχεις µέρος µετ' εµού]   
Ό  Π έ τ ρ ο ς -    
Μη τους πόδας µου [µόνον, άλλα καί τάς χείρας και την κεφαλήν.]  
Ό   δ ι δ ά σ κ α λ ο ς ·   
Ό λελουµενος [ουκ έχει χρείαν ή τους πόδας νίψασθαι, αλλ' έστιν καθαρός όλος· και 
ύµεϊς καθαροί έστε, αλλ' ουχί πάντες].   
"Οτε ούν νίψει τους πόδας αυτών, άς έκβάλη το λέντιον, και άς ένδυθή τά ιµάτια 
αύτού, και καθίσας άς εϊπη προς αυτούς·  
Γινώσκετε τί πεποίηκα ύµϊν; [Ύµεϊς φωνείτέ µε. ό διδάσκαλος και ό Κύριος, και καλώς 
λέγετε- είµι γάρ. ΕΙ ουν εγώ ένιψα υµών τους πόδας, ό Κύριος κάί ό διδάσκαλος, κάί 
ύµεΐς οφείλετε αλλήλων νίπτειν τους πό8ας· υπόδειγµα γαρ δεδωκα ύµΐν, ίνα καθώς εγώ 
εποίησα υµίν, και ύµεϊς πονητε. Άµην αµήν λέγω υ µίν, ουκ εστίν δούλος µείζων του 
κυρίου αυτού, ουδέ απόστολος µείζων τοΰ πέµφαντος αυτόν. ΕΙ ταύτα οΐδατε, µακάριοι 
έστε εάν ποιήτε αυτά. Ου περί πάντων υµών λέγω· εγώ οιδα ούς έξελεξάµην άλλ' ίνα, η 
γραφή πληρωθή, ο τρώγων µετ' εµού τον άρτον έπήρεν έπ' έµέ τήν πτέρναν αύτοΰ. Άπ' 
άρτι λέγω ΰµίν προ του γενέσθαι, ίνα πιστευσητε όταν γένηται οτι εγώ είµι. Αµήν αµήν 
λέγω ύµϊν, ο λαµβάνων εάν τίνα πέµφω, έµέ λαµβάνει, ο δε έµέ λαµβάνων λαµβάνει τον 
πέµφαντά µε.]  



 
 
  Ε' ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟ∆ΟΣΙΑΣ 

Συναθροίσας ό Ί η σ ο ΰ ς  τους µαθητάς, άς ειπη προς αύτούς  
'Πάντες ύµεΐς σκαν8αλισθήσεσθε [εν έµοι εν τή νυκτί ταυττ^. Γέγραπται γάρ· ΙΊατάζω 
τον ποιµένα, και διασκορπισθήσονται τά πρόβατα της ποίµης. Μετά δε το έγερθήναί µε, 
προάξω υµάς εις τήν .Γαλιλαίαν].  
'Ας άποκριθή  ό Πέ τ ρ ο ς -    
Ει πάντες σκανδαλισθήσονται [εν σοί, εγώ ουδέποτε σκανδαλισθήσοµαι].  
Και ό δ ι δ ά σ κ α λ ο  ς-  
Αµήν λέγω σοι [ότι εν ταύτη τή νυκτί πριν αλέκτορα φωνήσαι, τρις άπαρνήση µε].  
Ό Πέτ ρ ο ς   

Καν δέη µε σύν σοι [άποθανεϊν, ου µη σε άπαρνησοµαι].  
Εϊθ' ούτως άς είπη ό Ι η σ ο ύ ς   προς τους µαθητάς·   
Καθίσατε αύτού [εως ού άπελθών εκεί προσεύξωµαι].  
Και παραλαβών τόν  Πέτρον και τους δύο υιούς Ζεβεδαίου άς είπη προς αυτούς· 
Περίλυπος εστίν  ή φυχή µου εως   [θανάτου·µείνατε ώδε καΐ γρηγορείτε µετ' εµού]  
Και. προελθων µικρόν, ας πέση επι πρόσωπον αυτού προσευχόµενος και λέγων 
Πάτερ µου, εΐ δυνατόν εστίν [, παρελθέτω απ' εµού το ποτηριον τούτο- πλην ούχ ως εγώ 
θέλω, άλλ' ώς συ].    
Και ύποστρέψας προς αυτούς άς εϊπη τω Πέτρω'  
Ούτως ούκ ισχύσατε  [µίαν ώραν γρηγορησαι µετ' εµού! Γρηγορείτε και προσεύχεσθε ίνα 
µη είσέλθητε εις πειρασµόν. Το µεν πνεύµα πρό-θυµον, η δε σαρξ ασθενής].~  
Και µετά την προσευχήν πάλιν έλθών προς τους µαθητάς, άς είπη αύτοίς"  
Καθεύδετε το λοιπόν καϊ άνα[παύεσθε! Ιδού ήγγικεν ή ώρα και ο υιος του άνθρωπου 
παρα-δίδοται εις χείρας αµαρτωλών. Έγείρεσθε ά-γωµεν Ιδού ηγγικεν ο παραδιδούς µε]. 
Και πληρουµένου τούτου, λαβών τους µαθητάς άς άπέλθη εις τόν κηπον, και 
ευθύς άς καταλάβη ό Ιούδας έπιφερόµενος µετ' αυτού όχλον ίκανον µετά 
µαχαιρών και ξύλων. Έξελθών δε ό   Ί η σ ο υ ς άς είπη προς αυτούς-   
Τίνα ζητείτε;   
Οί δε άς άποκριθώσιν   
Ίησούν τόν Ναζωραϊον.  
Και ό Ί η σ ο υ ς  άς είπη'  
Εγώ είµι.   
Κάκεΐνοι άκούσαντες, άς όπισθοποδήσωσι και άς πέσωσι χαµαί.  Και ο Ίησοΰς 
πάλιν ας επερώτηση αυτούς"   
 Τίνα ζητειτε;    
Οί δε άς άποκριθώσιν  
Ίτροΰν τον Ναζωραϊον.  
Και ό ' Ιησούς'  
Είπον υµίν ότι εγώ είµι [· ει ουν εµέ ζητείτε, άφετε τούτους υπαγειν.]  
Είθ' ούτως προσελθών ό Ί ο ύ δ α ς, άς είπη'  
Χαίρε, 'Ραββί.   
Και άς φιλήση τόν διδάσκαλον. Ό δε διδάσ κ α λ ο ς   άς είπη'  
Έταιρε, εφ' ώ πάρει;   
Και ό Πέτρος έχων µάχαιραν έπιλαβόµενος ένος τών υπηρετών άς κόψη το ώτίον 



αύτού το δεξιόν. Προς ον ας ειπη ο δι δ ά σ κ α λ ο ς '   
Απόστρεψόν σου την µάχαιραν εις τόν τόπον αυτής- πάντες γαρ οί λαβόντες· µάχαιραν 
εν µαχαίρα άποθανοΰνται. Ή δοκεϊς οτι ου δύνα-µαι (άρτι) παρακαλεσαι τόν πάτερα 
µου, κάί παραστήσει µοι πλείους η δώδεκα λεγεώνας άγγελων; Πώς ούν πληρωθώσιν αί 
γραφαί, οτι ούτω δει γενέσθαι;   
Και έπιλαβόµενος άς ίάσηται το ώτίον τοϋ ΰπηρέ-του, και άς είπη τοις όχλοις'   
'Ως επι ληστήν εξηλθετε [µετά µαχαιρών και ξύλων σύλλαβεΙν µε· καθ' ηµεραν εν τω 
'ιερώ (προς υµάς) εκαθεζόµην διδάσκων, καϊ ουκ ε-κρατησατέ µε].   
()ί δε όχλοι κρατήσαντες αυτόν, άς άπάγωσιν αυτόν προς "Ανναν πρώτον, είθ' 
ούτως προς τον Καϊάφαν και τους αρχιερείς. Και οί µαθηται άς φύγωσι, µόνος ό 
Πέτρος και ό Ιωάννης άς άκο-λουθώσιν όπισθεν µετά φόβου και δειλίας. Και 
είσελθών ό Πέτρος άς καθίση µετά τών υπηρετών. "Οτε δε παρασταθή ό Ίησοΰς 
έµπροσθεν τών αρχιερέων, άς καταλάβωσιν οί ψ ε υ δ ό - µ ά ρ τ υ ρ ε ς  λέγοντες" 
Ούτος εφη· ∆ύναµαι καταλΰσαι τον ναόν [τοϋ θεού και δια τριών ηµερών αυτόν 
οίκοδοµησαι]    
Ό δε Ίησοΰς άς σιωπά και εγερθείς ό   ά ρ χ ι ε ρ ε υ ς άς είπη προς αυτόν   
Ούδεν άποκρίνη; τί ούτοι [σου καταµαρτυρού-σιν;].   
Και πάλιν ό ά ρ χ ι ε ρ ε ύ ς -   
Εξορκίζω σε κατά τοΰ [θεού τοΰ ζώντος, ίνα η-µϊν εΐπης ει συ ει ό Χρίστος 6 υίος τον 
θεού].   
Ό δε ' Ι η σ ο 0 ς προς αύτόν'   
Συ είπας' πλην λέγω ύµΐν [, άπ' άρτι οψεσθε τον υιον τοϋ άνθρωπου καθηµενον εκ 
δεξιών της δυνάµεως και ερχόµενον επι τών νεφελών του ουρανού].  
Ό δε  ά ρ χ ι ε ρ ε υ ς, διαρρήξας τα ιµάτια αύτοϋ. άς ε'ιπη ότι-  

Εβλασφήµησε- τι ετι χρείαν [εχοµεν µαρτύρων; Ίδε νΰν ήκούσατε την βλασφηµίαν (αυ-
τού). Τι ΰµίν δοκεί];   

Ό δε λαός άς άποκριθη   
Ένοχος θανάτου εστί.   

Και έµπτύοντες εις το πρόσωπον αύτού και κολαφίζοντες αύτον και ραπίζοντες, άς 
λέγωσιν αύτω'   

Προφήτευσον ήµϊν, Χρίστε, τις Ιστίν [ο παἰσας σε;  

 

 

 

 

 

   ς'.  ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ  
 

Τούτων δε ούτως τελουµένων, άς προσέλθη παιδίσκη τω Πέτρω λέγουσα  αύτω' 
Και συ ησθα µετά 'Ιησοΰ τού Γαλιλαίου.   
Ό δε Πέ τ ρ ο ς ·    
Ουκ οΐδα τι λέγεις.    
Ωσαύτως και ή άλλη π α ι δ ί σ κ η  άς είπη'  
Έκεί καϊ ούτος ην  \µετά   Ιησού τού Ναζωραιου.  
Και ό  Π έ τ ρ ο ς  πάλιν άς άρνηθη λέγων µεθ' όρκου'  
Ουκ οΐδα τον άνθρωπον.   
Και µετά µικρόν πάλιν οί   έ σ τ ώ τ ε ς    άς εί'πωσιν αύτω'  



Αληθώς καϊ συ [εξ αυτών ει· κάί γαρ ή λαλιά σου οηλόν σε ποιεί].  
Και ό  Π έ τ ρ ο ς   οµνύων άς είπη:   
Οΰκ οίδα τον άνθρωπον.  
Και ευθύς άς φωνηση ό αλέκτωρ. Και έξελθών ο Πέτρος άς κλαύση. 
Μεταµεληθείς ό Ι ο ύ δ α ς  άς έλθη προς τους αρχιερείς και άς είπη αυτοΐς' 
Ήµαρτον παραδούς [αίµα άθώον].'  

Οί δε άς άποκριθώσι[ν]·  

Τι προς  ηµας;[συ όψει];  

Καί ό Ιούδας ρίψας τά αργύρια καί άπελθών ας  άπαγχονισθή. Οί δέ 
α ρ χ ι ε ρ ε ί ς   συµβουλεύονται λέγοντες:  

Ουκ εξεστι  βαλείν αυτά εις- τόν κορβανάν, | επεΐ τιµή αίµατος· εστίν].  

Άς είστήκη ό 'ίωσήφ εις τόν ναον άναγινώσκων, καί άς πέµψωσιν οί 
α ρ χ ι ε ρ ε ί ς  προς αυτόν τι να του καλέσαι αύτόν(.) [, λέγοντες αύτω-  

Άπελθε προς- τον Ίωσηφ και κάλεσον αυτόν ένθαδε. Βλέπε- ει ευρίσκης αυτόν 
άναγινώσκοντα, οίσθα δτι κεκάκωται προς ηµάς ουδέ µετά σου ελεύσεται προς ηµάς, καί 
άσπασάµε νος αυτόν εν ειρήνη επιστράφης προς ηµάς.]  

Άπελθών δε αύτος καί ευρών τον Ίωσήφ άναγινώσκοντα άς ΰποστρέψη. Καί 
πάλιν εκ δευτέρου Απελθών καί εύρων αύτον άναγινώσκοντα, άς υπο στρέψη. Καί 
απελθόντες [ο ί α ρ χ ι ε ρ ε ί ς   και ό λαός ]  προς Πιλατον λέγουσιν αύτω:  

Τούτον οίδαµεν Ίησούν δνοµαζοµενον {υιόν Ίωσηφ του τέκτονος καί η µητηρ αυτού Μα-
ριάµ, και λέγει εαυτόν υιον θεού καϊ βασιλέα ου µόνον δε τούτο άλλα και τά σάββατα 
βεβηλοί και τον πατρώον νόµον βούλεται καταλύσαι]   

Αποκρίνεται αύτοίς ό Π ι λ ά τ ο ς ·   

Πώς δύνασθε [τόν βασιλέα υµών εξετάσαι];   

Λέγουσιν αύτω οί Ι ο υ δ α ί ο ι :   

Ήµεις ου λέγοµεν (βασιλέα αυτόν είναι, αλλ' αυτός εαυτόν λέγει].  

Προσκαλεσάµενος ό Π ι λ ά τ ο ς τόν κουρσορα στέλλει αυτόν άγαγεΐν τόνΊησοΰν 
λέγων  

Μετά επιείκειας αχθήτω ο Ιησούς ώδε.]  

Έκβάς δε [ό κ ο ύ ρ σωρ ]  και γνωρίσας αυτόν προσκυνεί αύτώ, και έκβαλών το 
φακεολιον αύτοΰ απλώνει αυτό χαµαί λέγων τω Ίησοΰ:  

Κύριέ µου ενταύθα περιπάτησαν οτι καλεί σε ο ηγεµών.  

Ίδόντες δε οί Ι ο υ δ α ί ο ι  το γινόµενον κατεγκα-λούσι τόν Πιλατον λέγοντες· 

∆ια τι ούτως έκέλευσας [αυτόν µετά τιµής είσελθεΐν];'  

Μετακαλείται  ό   Π ι λ ά τ ο ς    τόν κουρσορα  και λέγει αύτώ'   

Τι τούτο;  

Λέγει αύτω ό κ ο ύ ρ σωρ '   

Κύριε ηγεµών[, δτε άπεστειλας µε εν Ιεροσο-λυµοις προς τόν Άλέξανδρον, εΐδον αυτόν 
καθήµενο ν επί, πώλου, καϊ οί παίδες τών Εβραίων έκραζαν καϊ κατέχοντες κλάδους εν 
ταΐς χερσιν αυτών Ωσαννά τώ υίώ ∆αυίδ· ευλογηµένος 6 ερχόµενος εν ονόµατι τοϋ 
κυρίου].  

Λέγουσι[ν] οί Ι ο υ δ α ί ο ι   προς κουρσορα-  

Οι µεν παίδες τών Εβραίων [εβραϊστί έ'κρα-ζον, πόθεν δε σοι το ελληνιστί;]  

Λέγει αύτοΐς ό   κ ο ύ ρ σ ω ρ ·   

Ερώτησα τίνα των Εβραίων [κάκείνός µοι ερ-µηνευσε πάντα].  

Λέγει, αύτοΐς ό Π ι λ ά τ ο ς ·   

ΕΙ ουν ύµείς µαρτυρείτε [ταΐς φωναίς ταύτας παρά των νηπίων λεχθείσαις, τί ηµαρτεν ο 



κουρσωρ];  

Οί δε Ιουδαίοι σιωπώσι[ν]. Λέγει ό   ή γ ε µ ώ ν  τω κούρσορί'  

Έξελθε καίώς [βούλη είσάγαγε αυτόν].  

Έξελθων δε ό κ ο ύ ρ σ ω ρ  ποιεί καθά και το πρότερον, άπλώσας το φακεόλιον 
αύτοΰ και ειπών τω Ίησοΰ'  

Κύριε, είσελθε[·ο ήγεµών σε καλεί]:  

Και εισέρχεται έµπροσθεν του Πιλάτου, και κατηγορούµενος ύπο τών Ιουδαίων, 
αποκρίνεται Ν ι κ ό δ η µ ο ς   λέγων  

Ευσεβή ήγεµών[, κέλευσαν µε είπειν ολίγον λόγον].  

Λέγει αύτω ό Π ι λ α τ ο ς'  

Είπέ.  

Λέγει Ν ι κ ό δ η µ ο ς ·   

Εγώ είπον [τοις πρεσβυτέροις καϊ τοις Ίερεύσι και Λευίταις και παντι τω πλήθει τών Ιου-
δαίων εν τή συναγωγή- Τί ζητείτε εκ τού άνθρωπου τούτου; ο άνθρωπος γάρ ούτος 
πολλά σηµεία ποιεί κάί παράδοξα, ά ουδείς άλλος ε-ποίησεν ουδέ ποτέ ποιήσει. "Αφετε 
αυτόν και µη βουληθήτέ τι πονηρον κατ' αυτού· ει  µεν εΐσιν εκ θεού τα σηµεία ά ποιεί, 
στερεωθήσον-ται, ει δε εξ ανθρώπου, καταλυθήσονται].  

Θυµαίνονται οι Ιουδαίοι. Αποκρίνεται  αύτοΐς ό Π ι λατο ς"  

Τί τους οδόντας [τρίζετε κατά του την άλή-βειαν είποντος];  

Λέγουσιν οί  Ι ο υ δ α ί ο ι "   

Του Νικόδηµου [την άλήθειαν αύτός λάβοις και το µέρος αυτού;]  

Λέγει Ν ι κ ό δ η µ ο ς "   

Αµήν γένοιτο [καθώς είπατε].  

Αποκρίνεται  έτερος εκ των Ιουδαίων, όστις ήν π α ρ ά λ υ τ ο ς "   

Κέλευσόν µε [, ήγεµών, ένα λόγον ειπείν].  

Λέγει αύτω ό ή γ ε µ ώ ν  

Είπέ.  

Λέγει ό ά ν θ ρ ωπ ο ς "   

Έγώ τριάκοντα [και οκτώ έτη κατάκειµαι εν τη κλίνη εν οδύνη πόνων. Ιδών δε ό Ιησούς 
και σπλαγχνισθεις επ' εµοί. λόγον ειπέν µοί" Έγειρε και άρον σου τον κραββατον και 
περιπατεί. Καϊ συν τω λόγω αυτού ευθέως ηγέρ-θην και ήρα τον κράββατόν µου και. 
άπήλθον υγιής είς τον οΐκόν µου δοζάζων τον θεόν].  

Και  πληρώσας  ούτος  τόν λόγον,  αποκρίνεται   ό τ υφ λ ό ς ,  λέγων  

Έγώ τυφλός έξήλθον [εκ κοιλίας µητρός, φω-νήν ήκουον πρόσωπον δε ουκ έβλεπον. Και 
παράγοντος του Ίησού έκραξα φωνή µεγάλη· Έλέησόν µε, υιέ ∆αυίδ. Και ευθέως έσπλαγ-
χνίσθη έπ' έµέ, καϊ πτύσας· έποίησε πηλόν και έπέθηκεν επί τοϋ? οφθαλµούς µου, καϊ 
άνέβλε-φα παραχρήµα.]  

Και  πληρώσας  ούτος, αποκρίνεται  ή α ι µ ο ρ ρ ο ο ύ σ α λέγουσα"  

Έγώ αιµορροούσα [ήµην, και ώς µόνον τφα-µην του κρασπέδου του Ιµατίου αυτού, 
ευθέως. έστη η ρύσις του αίµατός  µου].  

Οί δε α ρ χ ι ε ρ ε ί ς  και ό λαός (δήσαντες τον Ίησοΰν, άς άπαγάγωσιν αυτόν 
έµπροσθεν του Πιλάτου, λέγοντες)"  

Τούτον εϋροµεν διαστρέφοντα [το έθνος ηµών καΐ κωλύοντα φόρους Καίσαρι διδόναι, 
και λέ · γοντα εαυτόν Χριστόν βασιλέα είναι.]"  

Και άς ερωτήση αυτόν ό  Π ι λ ά τ ο ς :   

Συ ει ό βασιλεύς;    
Και άς άποκριθή ό Ι η σ ο ύ ς"    



Συ λέγεις.  

(Άς κατηγορώσιν δε αυτόν οί αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι, και αυτός µηδέν 
άποκρίνητα,..) Ό δέ Π ι λ ά τ ο ς  άς είπη προς αυτούς"  

Ουδέν ευρίσκω αίτιον εν τω άνθρωπω (τούτω)  

Οί δέ ό χ λ ο ι  άς είπωσιν  

'Ανασείει τον λαόν, δι[δασκων καθ' όλης της Ιουδαίας καϊ άρξάµενος από της Γαλιλαίας 
έως ώδε.]  

Και άς ερώτηση ό Π ι λ α τ ο ς ["] (εί...) Ό άνθρωπος Γαλιλαίος εστιΐ'(.) [;]  

[Άς λέγωσιν αύτω" Ναί.]  

Εΐθ' ούτως άς πέµψη αυτόν ό Πιλάτος προς τον Ηρώδην.

 
 
ζ". ΕΞΟΥΘΕΝΗΣΙΣ ΗΡΩ∆ΟΥ  
 

"Οταν καταλάβη ό Ίησοΰς έµπροσθεν του Ήρωδου, παριστάµενοι, και οί 
α ρ χ ι ε ρ ε ί ς  άς κατηγορώ-σιν αύτοϋ λέγοντες-  
Τούτον εύροµεν διαστρεφοντα [το έθνος ηµών και κωλύοντα φόρους Καίσαρι διδόναι, 
και λέγοντα εαυτόν Χριστόν βασιλέα είναι].  
 "Ας ερώτήση αυτόν ό  Ηρώδ η ς -   
Τις ει και πόθεν ει;   
και πάλιν   
Τίνος χάριν διαστρέφεις τον νόµον;    
και πάλιν  
Συ ει ο βασιλεύς;  
και πάλιν  
Ήκούσαµεν περί σου [καί ηλπίσαµέν τι ση-µεϊον ίδείν ύπό σου γινόµενον].  
Ό δε µηδαµώς [άς] άποκριθή. Είθ' ούτως περιβα-λών αυτόν έσθήτα λαµπραν άς 
ανάπεµψη αυτόν προς τον Πιλάτον(.)   [, λέγων  
Άναπαγάγετε τον άνθρωπον τούτον προς τον Πιλάτον.]  
Και άπελθών ο Ηρώδης προς τον Πιλάτον, άς άσπάσηται αυτόν και άς ποίηση 
άγάπην µετ' αύτοΰ και άς έξέλθη. Παραγενοµένου δε του Ίησοΰ προς Πιλάτον, άς 
άποστείλη προς Πιλατον  ή   γυνή   α ύ τ ο ϋ    Λέγουσα αύταν  
Μηδέν σοι και τω [δικαίω εκείνω· πολλά γαρ έπαθον σήµερον κατ' οναρ δι' αυτόν]. 
Ό δε  Π ι λ ά τ ο ς  προς τόν λαόν  
Τίνα θέλετε [άπολύσω υµιν; Βαραββάν η Ιη σονν τον λεγοµενον Χριστον];  
(Και ό λ α ό ς'  
Άπόλνσον ήµιν κατά την συνήθειαν...)  
(Ό δε Π ι λ ά τ ο ς - )   
[Έστιν (δε) συνήθεια υµίν ίνα έ'να (ύµίν) α-πολύσω εν τω πάσχα.]  
(Ό δέ  Π ι λ ά τ ο ς " )   
Τίνα θέλετε απο των δύο [απολύσω ύµϊν);  



Οί  όχλοι:  
Βαραββάν.  
Ό δέ  Π ι λ ά τ ο ς .   
Τί ούν  ποιήσω   [Ίησοΰν  τον λεγόµενοι· Χρι-στόν;](.)  
Ό λαός'  
Σταυρωθήτω.   
 Ό Π ι λ ά τ ο ς -   
Τι γαρ κακόν έποίησεν;  
Ό λαός'  
Άρον, άρον, σταύρωσον [αυτόν].  
Και αΐτήσας ό   Π ι λ ά τ ο ς   ύδωρ άς νίψηται λέγων"  
'Αθώος είµι [από τοΰ αίµατος (του δίκαιου) τούτου. υµείς  όψεσθε].  
Και  ό   λ α ό ς'  
Το αίµα αυτού [έφ' ηµάς και επί, τα τέκνα ηµών].  
Και ευθύς άς άπολύση τον Βαραββαν, και άς πα-ραδώση τον Ίησοΰν, 'ίνα 
σταυρωθή (:) [, λέγων ό II ι λ α τ ο ς  προς αυτόν  
Το έθνος το σον κατηλεγζέ σε ώς βασιλέα- δια τούτο άττεφηναµην αναρτάσθαι σε επί 
τον σταυρού· και δύο κακούργοι, συσταυρωθητωσάν σοι.] 

 
 
η'. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ 

Παραλαβόντες αυτόν ο ί σ τ ρ α τ ι ώ τ α ι  άς έκ-δύσωσιν αυτόν και άς φορέσωσιν 
αύτώ πορφυροΰν ίµάτιον και στέφανον εξ ακανθών έπι την κεφαλήν αύτοΰ και 
κάλαµον έπι την δεξιάν αύτοΰ, και γο-νυπετήσαντες έµπροσθεν αύτοΰ άς 
εί'πωσι[ν]"  
Χαίρε, ο βασιλεύς. 

Και λαβόντες τον κάλαµον άς τύπτωσιν αυτόν εις την κεφαλήν, έπιθέντες δε τον 
σταυρόν έπι των ώµων αύτοϋ άς άπαγάγωσιν αυτόν εις το σταυρώσαι. Ευθύς δέ 
άς έκβάλωσιν έκ της φυλακής τους δύο ληστάς, έπιδόντες έκάστω τον έαυτοΰ 
σταυρόν, άς συµπορεύωνται µετ' αύτοΰ, και ότε παρεκ-βώσι µικρόν, άς 
άγγαρεύσωσι τον Σίµωνα, και άς έπιθήσωσιν αύτώ τον σταυρόν. 
Άς έπακολουθώσι δε και γυναίκες µετά τής µητρός τοΰ Ίησοΰ θρηνολογοΰσαι, και 
επιστραφείς ό ' Ι η σ ο ΰ ς άς ε'ιπη προς αύτάς"  
Θυγατέρες Ιερουσαλήµ[, µη κλαίετε επ' εµέ· πλην εφ' έαυτάς κλαίετε καϊ επί τα Τέκνα 
υµών οτι ιδου έρχονται ηµεραι εν αις εραύσιν µακάριαι αί στειραι και κοιλίαι αΐ ούκ 
εγέννη σαν, και µαστοί οϊ ουκ έθήλασαν. Τότε άρξονται  λέγειν τοις ορεσιν Πέσατε εφ' 
ηµας, και τοίς βουνοίς· Καλύψατε ηµάς- ότι ει εν τώ υ-γρώ ξύλω ταύτα ποιούσιν, εν τώ 
ξηρώ τι γέ-νηται;](.)  
Και ότε φθάσωσιν εις τον τόπον, έλθών ο κωµο· 
δρόµος ας σταύρωση αυτόν, και τους δύο ληστάς εκ δεξιών και εξ ευωνύµων. 
Γράψας δέ γραφήν ο Πιλάτος ρωµαϊκά, λατινικά και συρικά' Ο ΒΑΣΙ ΛΕΥΣ 
ΤΩΝ ΙΟΥ∆ΑΙΩΝ, επίθες ταύτην επάνω της κεφαλής αύτοϋ. Ό λαός δέ και ο ί  α ρ 



χ ι ε ρ ε ί ς ας φωνάζωσιν  
0 καταλύων τον ναόν [καϊ εν τρισίν ηµέραις οικοδοµών, σώσον σεαυτόν, ει υιός ει του 
θεού, και κατάβηθι από του σταυρού].  
Και πάλιν  
"Αλλους έσωσεν [, εαυτόν ου δύναται σώσαι ει βασιλεΰς Ισραήλ εστίν, καταβάτω νυν 
από τοΰ σταυρού και πιστεύσοµεν έπ' αύτώ. Πέ ποιθεν έπι τον θεον, ρυσάσθω νΰν 
αυτόν, ει θέ-· λει αυτόν είπεν γαρ οτι θεού είµι υιός].  
Και ό Ί η σ ο υ ς'  
Πάτερ, άφες αύτοΐς [· ου γαρ οίδασιν τί ποιού σι ν].  
Ή δέ µ ή τ η ρ  αύτοΰ άς άρξηται θρηνωδεΐν(.') [, λέγουσα"  
∆ιά τοΰτό σε κλαίω, υιέ µου, διότι σε παρέδωκαν οι παράνοµοι Ιουδαίοι εις πικρον καϊ 
άτι-µον θάνατον, ώς εκείνοι ένόµιζον άλλ' ό θάνατός σου, υιέ µου, άγιος και δίκαιος 
και σωτηρία τοΰ κόσµου παντός εύρεθησεται. Έκτός σου, υιέ µου, ποταπήν βιοτήν 
διάξω; πού οί µαθηταί σου οί καυχώµενοι συναποθνησκειν σοι; Πού οί παρά σου 
ιαθεντες; Πώς ούχ ευρέθη τις  βοηθησαί σοι; Κλίνον σταυρέ, ίνα παρα-λαβοϋσα τον 
υίόν µου καταφιλήσω τά σπλάγχνα µου, τά φύλλα της καρδίας µου, όν εν τοΐς µασθοις 
τούτοις ξενοτρόπως ως µη άνδρα γνώ-σα εθήλασα. Κλίνον σταυρέ, βουλοµένη τω 
φιλτάτω µου υίώ περιπλακήναι. Κλίνον σταυρέ, ίνα τω ποθεινοτάτω µου υίω ώς µητηρ 
συν-τάξωµαι κα\ καταφιλησω. Πού το κάλλος σου, υιέ µου γλυκύτατε; πού σου η 
ευπρέπεια, υίε µου παµφίλτατε; ό ωραίος κάλλει παρά τους υίούς των ανθρώπων, ουκ 
έχεις είδος ούδε κάλλος, υίε µου γλυκύτατε, ύπό χειρών ανόµων. Λοιπόν συν σοι 
θανούµαι.]  
Τούτων δε ούτως τελουµένων, ας φωνάξη  ό   έ ξ ε υ ω ν ύ µ ω ν  λ η σ τ ή ς -   
ΕΙ συ ει ό Χριστός[, σώσον σεαυτόν καί ηµάς].  
Και άς άποκριθή ό εκ δ ε ξ ι ώ ν   
Ούδε φοβη συ τον θεόν[, ότι εν τω αύτώ κρί-µατι ει; και ηµείς µεν δικαίως· α£ια γάρ ων 
ε-πραζαµεν άπολαµβάνοµεν ούτος δε ούδέν άτοπον επραξεν.]  
Λέγων καί προς τόν Ίησοΰν  
Μνησθητί µου, Κύριε [, όταν ελθης εν τη βασιλεία σου\.  
Και  ό Ί η σ ο υ ς προς αυτόν   
,Αµην, λέγω σοι[, σήµερον µετ' εµού εση εν τω παραδείσω].  
Στήσον ούν την µητέρα καί τόν µαθητήν ένθεν και ένθεν του σταυρού, και ας εϊπη 
ό δ ι δ ά σ καλος.προς την µητέρα"   
Γύναι, ϊδε ό υίός σου(,) [.]    
και προς τον µαθητήν  
Ιδού η µητηρ σου.   
Είθ' ούτως ας φωνηση"  
∆ιψώ·  
Και παρευθύς ο σπόγγος εις τον κάλαµον πεπλη-σµένος ας προσενεχθη τω στόµατι 
αύτοΰ.' Και µετά τοΰτο ας φωνηση"  
Πάτερ, εις χείρας σου [παρατίθεµαι το πνεύµά µου.]  
Και από τότε ας ήσυχάση. Είθ' ούτως ας φωνήση ό έ κ α τ ό ν τ α ρ χ ο ς "   
Αληθώς  θεού υιός ην οΰτος.  
Ό δε κεντυρίων ας νύξη την πλευράν αύτοΰ' ,µετά λόγχης και έτοιµος ύποκάτωθεν 
ό εκατόντα ρ χ ο ς  ας δέξηται το αίµα και το ύδωρ.' Και µετά ταΰτα ας προσέλθη 
ή µ ή τ η ρ αύτοΰ προς τον Ιωσήφ κλαίουσα και δυσωποΰσα και λέγουσα αύτώ 
µετά και του Ιωάννου"  



Παρακαλώ σε, παρηγόρησον την λύπην µου, ότι οίδα την αληθινην αγαττην σου προς τον 
γλυκύτατον υίόν µου, και ποίησόν µοι δύο αιτήµατα. "Απελθε προς Πιλάτον αίτησαι το 
σώµα του αγαπητού µου υιού ίνα θάψω, και δώρησαί µοι και το µνηµεϊον ο έχεις 
λελατο-µηµενον καινον εν τώ κηπω.  
Ό δε Ι ω σ ή φ   πλησθείς δακρύων τε σφοδρών ας λέγη  
Κυρία µου, γενηθήτω τό θέληµα σου, ώς θέλεις.]  
'() δε Ι ωσ ή φ   προσελθών τω Πιλάτω άς αίτήσηται το σώµα του διδασκάλου 
λέγων  
Αϊτησιν µικράν [τίνα, και οίκτράν, ώ κριτά, αιτούµενος παρά σοϋ έλήλυθα].  
Ο δε Π ι λ ά τ ο ς  άς λέγη'   
Τι εστιν ό αιτείς;  
Άς λέγη ό Ί ω σ ή φ'   
Ίησούν τον ξένον καϊ καλόν άνθρωπον, ον υπό φθόνου οι Ιουδαίοι κατήνεγκαν εις τό 
σταυρώσαι.. ∆ός µοι τούτον τον ξένον, ίνα τον ξένον τούτον κηδεύσω.]  
Προσκαλεσάµενος δε Π ι λ ά τ ο ς  τον κεντυρίω-να, άς έρωτήση αυτόν ει 
άπέθανεν. Και γνους άπ' αύτοϋ ότι άπέθανεν, άς προστάξη, ίνα δοθή το σώµα τω 
Ίωσήφ(.)   [, λέγων προς τόν Ιωσήφ·  
"Απιθι· χαρίζοµαί σοι τόν τοιούτον νεκρόν, καϊ πράττε εις αυτόν όσα σοι βουλητά.] 
Και εύθύς έλθών ό χαλκεύς, άς γένηται ή άποκαθήλωσις. Και άς προφθάση και 
Νικόδηµος φέρων σινδόνα καί τίνα µυρίσµατα, και έντυλίξαντες τό σώµα άς 
ένταφιάσωσιν αυτό, ψάλλοντες µετά µέλους τό άγιος ό Θεός», εως οΰ εισέλθωσιν 
εις τάφον, ακολουθούσα η µήτηρ και Ιωάννης, µετά και τών µυροφόρων. Καί 
ένταφιάσαντες αύτόν άς άρ-ξωνται αι µυροφόροι θρηνολογεΐν. [Άς εϊπη ή µ ή τ η ρ  
κλαίουσα·  
Πώς ου µη σε θρηνήσω, υιέ µου- πώς τό έµόν πρόσωπον ου σπαράξω τοις ονυξιν. Τούτο 
εκείνο εστίν, υιέ µου, όπερ Συµεών ό πρεσβύτης προείπέ  µοι,  ότε   τεσσαρακονθήµερον  
βρέφος προσήγαγόν σε εν τώ ναώ. Αυτή εστίν ή ροµ~ φαία ήτις νΰν κατά την φυχήν µου 
διέρχεται, Τίς τά έµά δάκρυα, γλυκύτατε µου υιε, κατα-παύσει; πάντως ουδείς ει µη συ 
µόνος, εάν κα θώς είπας άναστήση τριήµερος.  
Και ας λέγη ή Μα γ δ α λ η ν ή  Μ α ρ ί α  κλαίουσα"  
Ακούσατε, λαοί, φυλαί και γλώσσαι, και µάθε τε ποίω θανάτω  οί παράνοµοι Ιουδαίοι 
τον µυ-ρία καλά προς αυτούς πεποιηκότα παραδεδώ κασιν. Ακούσατε και θαυµάσατε. 
ΤΊς ακουστά ποιήσει ταύτα προς άπαντα κόσµον; εγω εν 'Ρώµη µόνη προς τον Καίσαρα 
άπελεύσοµαι εγώ τούτω δηλώσω όσον κακόν ο Πιλάτος τοις παρανόµοις Ίουδαίοις 
πειθόµενος πέπραχεν.]   
Και µετά   την   θρηνολογίαν  άς  προφθάσωσιν  οι α ρ χ ι ε ρ ε ί   προς τον Π ιλατον 
λέγοντες αύτώ  
Κύριε, εµνήσθηµεν [ότι εκείνος ο πλάνος είπεν έτι ζών Μετά τρεις ηµέρας εγείροµαι. 
Κελευ σον ουν άσφαλισθήναι τον τάφον εως της τρίτης ηµέρας, µήποτε ελθόντες οί 
µαθηταί (αυ~· τού νυκτός) κλέψωσιν αυτόν καϊ είπωσιν τώ λαώ' Ηγερθη απο τών 
νεκρών, καϊ εσταιη ε-σχάτη πλάνη χείρων της πρώττης].  
Και. ό  Π ι λ α τ ο ς'  
Έχετε κουστωδίαν [· υπάγετε άσφαλίσασθε ώς ο'ίδατε].  
Και άς υπάγωσιν µετά τών στρατιωτών και α-σφαλίσωνται τόν τάφον. Και 
καθίσαντες οί στρα-τιώται άς τηρώσι φυλάττοντες αυτόν. Αί δέ γυ ναΐκες άς 
ύποστρέψωσιν άγοράσαι αρώµατα.'   
 



 
 
 
 [ θ'. ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ  ]  
Άς γένηται δε ή βοή και ό κρότος και ή άνάστα-σις, και οι στρατιώται άκούσαντες 
παρευθύς άς πέσωσιν επί πρόσωπον γενόµενοι ήµίθνητοι. Και άς έξέλθη ό 
Χ ρ ι σ τ ό ς  κρατών τον Αδάµ και λέγων αύτω'  
Έγειρε ό καθεύδων και ανάστα εκ των νεκρών, και επιφαύσει σοι 6 Χριστός.]  
Άς είστήκωσι δε οι άγγελοι έπάνωθεν του τάφου, και άς προφθάσωσιν αί 
µυροφόροι µετά σιγής και φόβου, βαστάζουσαι κατζίν και θυµιάµατα," προς άς άς 
είπη ό ά γ γ ε λ ο ς ·   
Μη φοβείσθε ύµεϊς, οίδα [γαρ ότι Ίησούν τον εσταυρωµένον ζητείτε. Ουκ εστίν ωδε- 
ηγερθη γαρ, καθώς ειπεν δεύτε ίδετε τόν τόπον οπού έκειτο ό Κύριος. Και ταχύ 
πορευθεϊσαι είπατε τοΐς µαθηταίς αύτοΰ ότι ηγερθη απο τών νεκρών, καΐ ιδού προάγει 
υµάς εις την Γαλι-λαιαν εκεί αυτόν όφεσθε. Ιδού είπον υµίν].  
Και έξελθοϋσαι άς ύποστρέφωσιν προς τους µαθη-τάς. Και άπαντήσας αύταΐς ό Ί 
η σ ο ΰ ς άς εϊπη προς αύτάς·  
Χαίρετε.  
Και προσελθοΰσαι αί γυναίκες άς προσκυνήσωσιν αυτόν, και άς εϊπη ό Ί η σ ο ϋ ς 
προς αύτάς'  
Μη φοβεΐσθε. [Υπάγετε απαγγείλατε τοϊς α-δελφοϊς µου ίνα άπελθωσιν εις την Γαλιλαιαν, 
και εκεί µε οψονται.]   
Οί δε µαθηται άς συναχθώσιν εις τον οίκον. Άς  άπέλθωσι  δε  οί  σ τ ρ α τ ι ώ τ α ι    
άπαγγέλ-λοντες τοις άρχιερεΰσι την άνάστασιν(,) [, λέγοντες·  
Μάθετε οτι άνοστη ο Ιησούς.    
Άς λέγωσιν οι Ι ο υ δ α ί ο ι -    

Πώς;   
Οί δε σ τ ρ α τ ι ώ τ α ι άς λέγωσιν   
Σεισµός εγένετο πρώτον είτα άγγελος κυρίου άστραπηφόρος ελθών ες ουρανού εκύλιαε 
τοι» λίθον εκ τοΰ µνηµείου και εκάθισεν επάνω αυ-τού. Και από τοΰ φόβου αύτοΰ 
εγενόµεθα πάντες οι στρατιώται ώς νεκροί, και ούτε φύγε»· εδυνάµεθα ούτε λαλησαι. 
Ήκούσαµεν δε του αγγέλου λέγοντος προς τάς γυναίκας τάς ελ-θούσας έκεΐσε τον τάφον 
Ιδεΐν οτι µη φοβείσθε ύµεΐς· οίδα γαρ οτι Ίησοΰν ζητείτε. Ουκ εστιν· ώδε, αλλά ανέστη, 
καθώς προείπεν υµϊν. Κν-ψατε και ίδατε τον τάφον οπού εκείτο το σώµα αύτοΰ. 
Πορεύθητε δε και είπατε τοις µαθη-ταΐς αύτοΰ οτι ηγέρθη άπο τών νεκρών και 
πορευέσθωσαν εν τη Γαλιλαία, εκεί γαρ αυτόν εύρησουσι. ∆ιά τούτο λέγω προς υµάς εγώ 
τούτο προτερον .]  
Οί δε  α ρ χ ι ε ρ ε ί ς    συµβουλευσάµενοι και δόντες τοις  στρατιώταις  αργύρια,  
άς πείσωσιν αι»-τούς["] (ίνα είπωσιν, ...)  
[Είπατε\ οτι οι µαθηταΐ αύτοΰ νυκτός ελθόντες εκλεψαν αυτόν ηµών κοιµωµενων. [ΚαΙ 
εάν άκουσθή τούτο επι του ηγεµόνος, ηµείς πείσο-µεν και υµάς αµερίµνους ποιησοµεν.] 

[Οι δε στρατιώται άς λάβωσι τά αργύρια και άς άπέλθωσιν.] 
 
 

  



  
ι΄. ΨΗΛΑΦΗΣΙΣ 
"Ας άπέλθη ό Ί η σ ο ΰ ς και ας σταθη µέσον των µαθητών δπου είσί συνηγµένοι 
µή παρόντος του Θωµά,   και ας ε'ιπη αύτόϊς'   
Ειρήνη ΰµίν.   
Και ας δείξη αύτοΐς τάς χείρας και την πλευράν αύτοΰ. Και πάλιν ας ε'ιπη 
αύτόΐς"   
ΕΙρηνη υµίν[· καθώς άπέσταλκέν µε ο πατήρ, κάγώ πέµπω υµάς.]  
και τούτο ειπών ας εµφυσήση αύτοίς λέγων  
Λάβετε πνεύµα [αγιον. "Αν τίνων άφήτε τάς αµαρτίας, άφίενται αύτοίς· αν τίνων 
κρατήτε, κεκράτηνται].  
Έξελθών δε ό Ίησοϋς, ας εισέλθη ό Θωµάς και ας εϊπωσιν αύτώ οί µ α θ η τ α ί 
Έωράκαµεν [τον Κύριον],  
Ό δε προς αυτούς"   
Εάν µή ϊδω εν ταΐς χερσί\ν αυτού τόν τύπον των ήλων, καΙ βάλω τον δάκτυλόν µου εις 
τον τύπον των ήλων, και βάλω τήν χεΐρά µου είς τήν πλευράν αυτού, ου µή πιστεύσω]. 
Και ευθύς πάλιν ας είσέλθη προς αυτούς ό  Ί η -σ ο ύ ς , και σταθείς είς τό µέσον 
ας εΐπη'   
Ειρήνη υµιν.  
Και προς τόν Θωµάν  
Φέρε τόν δάχτυλόν σου [ωδε και ϊδε τάς χείρας µου, και φέρε τήν χεΐρά σου και βάλε 
είς τήν πλευράν µου, καΙ µή γίνου άπιστος αλλά πιστός.]  
Και αποκριθείς ό Θ ω µ ά ς   ας εϊπη αύτώ'  
Ό Κύριος µου [και ό θεός µου],   
Ό δε Ί η σ ο ύ ς"  
"Οτι εωρακάς µε[, πεττίστευκας- µακάριοι οι µη  ιδόντες και πιστεύσαντες]   
Εϊθ' ούτως λαβών τους µαθητάς ας άπέλθη εις την Γαλιλαίαν, και 
προσκυνήσαντες αύτον οι µα-θηταί, ας είπη προς αυτούς·  
Εδόθη µοι πάσα εξουσία [εν ουρανώ κα ιεπί γης. Πορευθεντες µαθητεύσατε πάντα τα έ 
θνη, βατττίζοντες αυτούς ε'ις το όνοµα του πα τρος και τοΰ υιού καΐ τοΰ άγίου 
πνεύµατος, δι-δάσκοντες αυτούς τηρεΐν πάντα όσα ενετειλάµην ύµΐν. Και Ιδού εγώ µεθ' 
υµών είµι πάσας τάς  ηµέρας εως της συντελείας του αιώνος Αµήν]. 

Και (φθάσας προς τω τέλει της τοιαύτης παραγγελίας) ας ευλογήση αυτούς. 

Τέλος 
 

 

 

 
 
 
 


