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1 Peter
Πέτρου ά
1 Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐκλεκτοῖς παρεπιδήµοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας καὶ Βιθυνίας,
2 κατὰ πρόγνωσιν θεοῦ πατρὸς ἐν ἁγιασµῷ πνεύµατος
3
4
εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισµὸν αἵµατος Ἰησοῦ Χριστοῦ,
χάρις ὑµῖν
καὶ εἰρήνη πληθυνθείη.
3 Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
3
ὁ Emb κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος Emb ἀναγεννήσας ἡµᾶς
4
εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι’ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν,
4 εἰς κληρονοµίαν ἄφθαρτον καὶ ἀµίαντον καὶ ἀµάραντον,
4
5
τετηρηµένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑµᾶς
5 τοὺς Emb ἐν δυνάµει θεοῦ Emb φρουρουµένους διὰ πίστεως
6
7
εἰς σωτηρίαν ἑτοίµην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ.
6 ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσθε,
2
Sit
3
ὀλίγον Sit ἄρτι Sit εἰ δέον [ἐστὶν] Sit
4
λυπηθέντες ἐν ποικίλοις πειρασµοῖς,
7 ἵνα Top τὸ δοκίµιον TopGen ὑµῶν τῆς πίστεως
5
App
7
πολυτιµότερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυµένου
7
διὰ πυρὸς δὲ δοκιµαζοµένου, App Top
6
εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιµὴν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ
Χριστοῦ·
8 ὃν οὐκ ἰδόντες
2
ἀγαπᾶτε,
εἰς ὃν ἄρτι µὴ ὁρῶντες
πιστεύοντες δὲ
2
ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασµένῃ
9 κοµιζόµενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως [ὑµῶν] App σωτηρίαν ψυχῶν. App
3
10 Περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηραύνησαν προφῆται
4
οἱ Emb περὶ τῆς εἰς ὑµᾶς χάριτος Emb προφητεύσαντες,
11 ἐραυνῶντες
3
4
εἰς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς Emb πνεῦµα Χριστοῦ Emb
3
προµαρτυρόµενον τὰ Emb εἰς Χριστὸν Emb παθήµατα καὶ τὰς Th+ µετὰ ταῦτα Th+
δόξας.
12 οἷς ἀπεκαλύφθη
2
3
ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς ὑµῖν δὲ διηκόνουν αὐτά,
ἃ Sit νῦν ἀνηγγέλη ὑµῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαµένων ὑµᾶς [ἐν] πνεύµατι ἁγίῳ
3
ἀποσταλέντι ἀπ’ οὐρανοῦ,
2
εἰς ἃ ἐπιθυµοῦσιν ἄγγελοι
3
παρακύψαι.
13 ∆ιὸ ἀναζωσάµενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ὑµῶν
νήφοντες
τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν Emb φεροµένην ὑµῖν Emb χάριν Emb Split ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Emb Split
14 Sit ὡς τέκνα ὑπακοῆς Sit µὴ συσχηµατιζόµενοι ταῖς Emb πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑµῶν Emb
ἐπιθυµίαις
15 ἀλλὰ Sit κατὰ τὸν καλέσαντα ὑµᾶς ἅγιον Sit
καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε,
16 διότι γέγραπται
3
[ὅτι] Ἅγιοι ἔσεσθε,
3
ὅτι ἐγὼ ἅγιός [εἰµι].
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Καὶ
εἰ
πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν
ἀπροσωπολήµπτως κρίνοντα κατὰ τὸ ἑκάστου
ἔργον, Sit
ἐν φόβῳ τὸν τῆς παροικίας ὑµῶν Emb χρόνον ἀναστράφητε,
18 εἰδότες
3
4
ὅτι οὐ φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε
6
ἐκ τῆς Emb µαταίας ὑµῶν ἀναστροφῆς Emb Split πατροπαραδότου
19 ἀλλὰ τιµίῳ αἵµατι ὡς ἀµνοῦ ἀµώµου καὶ ἀσπίλου App Χριστοῦ,
5
20 προεγνωσµένου µὲν πρὸ καταβολῆς κόσµου
6
6
φανερωθέντος δὲ ἐπ’ ἐσχάτου τῶν χρόνων δι’ ὑµᾶς
21 τοὺς δι’ αὐτοῦ πιστοὺς εἰς θεὸν
7
App
9
τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
10 καὶ Emb δόξαν αὐτῷ δόντα, App
8
ὥστε Top τὴν πίστιν ὑµῶν καὶ ἐλπίδα Top εἶναι εἰς θεόν.
Top
Top
22
Τὰς ψυχὰς ὑµῶν
ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας εἰς φιλαδελφίαν
ἀνυπόκριτον,
ἐκ [καθαρᾶς] καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς
23 ἀναγεγεννηµένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς ἀλλὰ ἀφθάρτου
3
5
διὰ λόγου ζῶντος θεοῦ Split καὶ µένοντος. Split
24 διότι Top πᾶσα σὰρξ Top ὡς χόρτος
4
5
καὶ Top πᾶσα δόξα αὐτῆς Top ὡς ἄνθος χόρτου·
2
ἐξηράνθη ὁ χόρτος
καὶ Top τὸ ἄνθος Top ἐξέπεσεν·
25 Top τὸ δὲ Top ῥῆµα κυρίου Top µένει εἰς τὸν αἰῶνα.
Top+
τοῦτο δέ ἐστιν τὸ ῥῆµα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑµᾶς.
Ἀποθέµενοι
οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ ὑποκρίσεις καὶ φθόνους καὶ πάσας
2
καταλαλιάς,
2 ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη τὸ Emb λογικὸν ἄδολον Emb γάλα ἐπιποθήσατε,
3
ἵνα Sit ἐν αὐτῷ Sit αὐξηθῆτε εἰς σωτηρίαν,
3 εἰ ἐγεύσασθε
4
5
ὅτι χρηστὸς ὁ κύριος.
4 πρὸς ὃν προσερχόµενοι R-Dis λίθον ζῶντα
3
ὑπὸ ἀνθρώπων µὲν ἀποδεδοκιµασµένον
3
παρὰ δὲ θεῷ ἐκλεκτὸν ἔντιµον, R-Dis
Top
5 καὶ
αὐτοὶ Sit ὡς λίθοι ζῶντες Sit οἰκοδοµεῖσθε οἶκος πνευµατικὸς εἰς ἱεράτευµα ἅγιον
4
ἀνενέγκαι πνευµατικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους [τῷ] θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
6 διότι περιέχει ἐν γραφῇ,
3
Ἰδοὺ τίθηµι ἐν Σιὼν λίθον ἀκρογωνιαῖον App ἐκλεκτὸν ἔντιµον App
καὶ Top ὁ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ Top οὐ µὴ καταισχυνθῇ.
7 ὑµῖν οὖν ἡ τιµὴ Split τοῖς πιστεύουσιν, Split
Top
ἀπιστοῦσιν δὲ
L-Dis
λίθος ὃν ἀπεδοκίµασαν οἱ οἰκοδοµοῦντες, L-Dis
Top+
οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας 8 καὶ λίθος προσκόµµατος καὶ πέτρα σκανδάλου·
2
οἳ προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ Emb ἀπειθοῦντες
2
εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν.
9 Top Ὑµεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευµα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν,
3
ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε Split τοῦ Emb ἐκ σκότους Emb ὑµᾶς καλέσαντος
4
εἰς τὸ θαυµαστὸν αὐτοῦ φῶς· Split
10 οἵ Sit ποτε οὐ λαὸς
Sit
3
νῦν δὲ λαὸς θεοῦ,
οἱ οὐκ ἠλεηµένοι
Sit
3
νῦν δὲ ἐλεηθέντες.
11 Ἀγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήµους
3
ἀπέχεσθαι τῶν Emb σαρκικῶν ἐπιθυµιῶν
5
αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς·
Emb
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τὴν ἀναστροφὴν ὑµῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν
ἔχοντες καλήν,
ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑµῶν ὡς κακοποιῶν Sit
4
ἐκ τῶν Emb καλῶν ἔργων ἐποπτεύοντες
5
δοξάσωσιν τὸν θεὸν ἐν ἡµέρᾳ ἐπισκοπῆς.
13 Ὑποτάγητε πάσῃ Emb ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν κύριον,
2
5
εἴτε βασιλεῖ
6
ὡς ὑπερέχοντι,
14 εἴτε ἡγεµόσιν
5
6
ὡς Top δι’ αὐτοῦ Top πεµποµένοις εἰς ἐκδίκησιν κακοποιῶν
7
ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν·
15 ὅτι * Cata Sit οὕτως ἐστὶν τὸ θέληµα τοῦ θεοῦ
4
CataRef
5
ἀγαθοποιοῦντας
6
φιµοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων Emb ἀγνωσίαν, CataRef
16 ὡς ἐλεύθεροι
3
3
καὶ µὴ ὡς ἐπικάλυµµα ἔχοντες Split τῆς κακίας Split τὴν ἐλευθερίαν
3
ἀλλ’ ὡς Emb θεοῦ δοῦλοι.
17 * πάντας τιµήσατε, *
*
τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε, *
*
τὸν θεὸν φοβεῖσθε, *
τὸν βασιλέα τιµᾶτε.
18 Top Οἱ οἰκέται Top ὑποτασσόµενοι ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις,
3
οὐ µόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν
3
ἀλλὰ καὶ τοῖς σκολιοῖς.
19 Cata τοῦτο γὰρ χάρις
CataRef
3
εἰ Emb διὰ συνείδησιν θεοῦ Emb ὑποφέρει τις λύπας
4
πάσχων ἀδίκως. CataRef
20 ποῖον γὰρ κλέος
3
εἰ Emb ἁµαρτάνοντες καὶ κολαφιζόµενοι Emb ὑποµενεῖτε;
L-Dis Sit
ἀλλ’
εἰ Emb ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες Emb ὑποµενεῖτε, L-Dis Sit
Top+
τοῦτο χάρις παρὰ θεῷ.
21 Sit Th+ εἰς τοῦτο Sit Th+ γὰρ ἐκλήθητε,
3
ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑµῶν
Top
4
ὑµῖν ὑπολιµπάνων ὑπογραµµὸν
5
ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ,
22 ὃς ἁµαρτίαν οὐκ ἐποίησεν
2
οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόµατι αὐτοῦ,
23 ὃς λοιδορούµενος
2
οὐκ ἀντελοιδόρει
πάσχων
2
οὐκ ἠπείλει,
2
παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως·
24 ὃς Top τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν Top Top+ αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώµατι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον,
3
ἵνα ταῖς ἁµαρτίαις ἀπογενόµενοι
4
τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωµεν,
οὗ τῷ µώλωπι ἰάθητε.
25 ἦτε γὰρ Emb ὡς πρόβατα Emb πλανώµενοι,
2
2
ἀλλὰ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιµένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑµῶν.
Sit
3 Ὁµοίως Top [αἱ] γυναῖκες, Top ὑποτασσόµεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν,
3
ἵνα Sit καὶ εἴ Top τινες ἀπειθοῦσιν τῷ λόγῳ, Sit
Sit
4
διὰ τῆς τῶν γυναικῶν Emb ἀναστροφῆς Sit ἄνευ λόγου κερδηθήσονται,
2 ἐποπτεύσαντες τὴν Emb ἐν φόβῳ ἁγνὴν Emb ἀναστροφὴν ὑµῶν.
5
3 ὧν ἔστω οὐχ ὁ Emb ἔξωθεν ἐµπλοκῆς τριχῶν καὶ περιθέσεως χρυσίων ἢ ἐνδύσεως
2
ἱµατίων Emb κόσµος
4 ἀλλ’ ὁ Emb κρυπτὸς τῆς καρδίας Emb ἄνθρωπος
3
3
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5
ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ
πραέως καὶ ἡσυχίου
πνεύµατος,
ὅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ πολυτελές.
5 Sit οὕτως γάρ Sit ποτε καὶ αἱ Emb ἅγιαι γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι εἰς θεὸν ἐκόσµουν ἑαυτὰς
4
ὑποτασσόµεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν,
6 ὡς Top Σάρρα ὑπήκουσεν τῷ Ἀβραὰµ
3
4
κύριον αὐτὸν καλοῦσα,
2
ἧς ἐγενήθητε τέκνα
3
ἀγαθοποιοῦσαι καὶ µὴ φοβούµεναι µηδεµίαν πτόησιν.
7 Top Οἱ ἄνδρες Top Sit ὁµοίως, συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν ὡς Emb ἀσθενεστέρῳ σκεύει R-Dis τῷ
γυναικείῳ, R-Dis
3
ἀπονέµοντες τιµὴν ὡς καὶ συγκληρονόµοις χάριτος ζωῆς
4
εἰς τὸ µὴ ἐγκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑµῶν.
8 Sit Τὸ δὲ Sit τέλος πάντες ὁµόφρονες, συµπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι, ταπεινόφρονες,
9 µὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας,
3
4
τοὐναντίον δὲ εὐλογοῦντες
5
ὅτι * Sit Th+ εἰς τοῦτο Sit Th+ ἐκλήθητε *
6
ἵνα εὐλογίαν κληρονοµήσητε.
10 Top ὁ γὰρ Top θέλων Emb ζωὴν ἀγαπᾶν
3
καὶ ἰδεῖν ἡµέρας ἀγαθὰς Top
2
παυσάτω τὴν γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ
3
καὶ χείλη
4
τοῦ µὴ λαλῆσαι δόλον,
11
2
ἐκκλινάτω δὲ ἀπὸ κακοῦ
2
καὶ ποιησάτω ἀγαθόν,
2
ζητησάτω εἰρήνην
2
καὶ διωξάτω αὐτήν·
12 ὅτι Top ὀφθαλµοὶ κυρίου Top ἐπὶ δικαίους
3
4
καὶ Top ὦτα αὐτοῦ Top εἰς δέησιν αὐτῶν,
Top
4
πρόσωπον δὲ Top κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά.
13 Καὶ τίς ὁ κακώσων ὑµᾶς
3
ἐὰν Emb τοῦ ἀγαθοῦ Emb ζηλωταὶ γένησθε;
14 ἀλλ’ Sit εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην, Sit
2
µακάριοι.
τὸν δὲ φόβον αὐτῶν µὴ φοβηθῆτε
2
µηδὲ ταραχθῆτε,
15 κύριον δὲ τὸν Χριστὸν ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑµῶν,
3
ἕτοιµοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν
4
παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑµᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑµῖν ἐλπίδος,
16 ἀλλὰ µετὰ πραΰτητος καὶ φόβου,
3
5
συνείδησιν ἔχοντες Split ἀγαθήν,
Sit
4
ἵνα
ἐν ᾧ καταλαλεῖσθε Sit
5
καταισχυνθῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες TopGen ὑµῶν τὴν ἀγαθὴν Emb ἐν Χριστῷ Emb
ἀναστροφήν.
17 κρεῖττον γὰρ
3
ἀγαθοποιοῦντας, εἰ θέλοι τὸ θέληµα τοῦ θεοῦ, πάσχειν Split ἢ κακοποιοῦντας. Split
18 ὅτι καὶ Top+ Χριστὸς * ἅπαξ περὶ ἁµαρτιῶν ἔπαθεν,
3
5
δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων,
6
ἵνα * Top ὑµᾶς προσαγάγῃ τῷ θεῷ
4
θανατωθεὶς µὲν σαρκὶ
4
ζῳοποιηθεὶς δὲ πνεύµατι·
19 ἐν ᾧ καὶ τοῖς Emb ἐν φυλακῇ Emb πνεύµασιν πορευθεὶς
2
ἐκήρυξεν,
20 R-Dis ἀπειθήσασίν ποτε R-Dis
3
4
ὅτε ἀπεξεδέχετο ἡ τοῦ θεοῦ Emb µακροθυµία ἐν ἡµέραις Νῶε
2
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5
κατασκευαζοµένης κιβωτοῦ
εἰς ἣν ὀλίγοι,
Top+
τοῦτ’ ἔστιν ὀκτὼ ψυχαί,
2
διεσώθησαν δι’ ὕδατος.
21 ὃ καὶ ὑµᾶς ἀντίτυπον νῦν σῴζει R-Dis βάπτισµα,
R-Dis
3
οὐ Emb σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου
3
ἀλλὰ Emb συνειδήσεως ἀγαθῆς Emb ἐπερώτηµα εἰς θεόν, R-Dis
4
δι’ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ,
22 ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ [τοῦ] θεοῦ
2
3
πορευθεὶς εἰς οὐρανὸν
3
ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάµεων.
4 Top+ Χριστοῦ οὖν παθόντος σαρκὶ
Top
καὶ ὑµεῖς Top τὴν Emb αὐτὴν ἔννοιαν ὁπλίσασθε,
3
ὅτι Top ὁ παθὼν σαρκὶ Top πέπαυται ἁµαρτίας
2 εἰς τὸ µηκέτι Emb ἀνθρώπων ἐπιθυµίαις ἀλλὰ θελήµατι θεοῦ
4
5
τὸν Emb ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ Emb βιῶσαι Split χρόνον.
Emb
3 ἀρκετὸς γὰρ ὁ
παρεληλυθὼς χρόνος
3
τὸ βούληµα τῶν ἐθνῶν κατειργάσθαι
4
πεπορευµένους ἐν ἀσελγείαις, ἐπιθυµίαις, οἰνοφλυγίαις, κώµοις, πότοις
5
καὶ ἀθεµίτοις εἰδωλολατρίαις.
4 ἐν ᾧ ξενίζονται
2
4
µὴ συντρεχόντων ὑµῶν εἰς τὴν Emb αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν
3
βλασφηµοῦντες,
5 οἳ ἀποδώσουσιν λόγον τῷ Incorp ἑτοίµως ἔχοντι
2
3
κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.
6 Cata εἰς τοῦτο Cata γὰρ καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη,
3
ἵνα κριθῶσι µὲν κατὰ ἀνθρώπους σαρκὶ
4
ζῶσι δὲ κατὰ θεὸν πνεύµατι.
7 Emb Top Πάντων δὲ Top τὸ τέλος Top ἤγγικεν.
2
σωφρονήσατε οὖν
2
καὶ νήψατε εἰς προσευχάς·
8 Sit πρὸ πάντων Sit Top τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην Top ἐκτενῆ ἔχοντες,
4
5
ὅτι Top ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἁµαρτιῶν.
9 φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους ἄνευ γογγυσµοῦ,
4
10 Top+ ἕκαστος Sit καθὼς ἔλαβεν χάρισµα Sit
3
4
εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες ὡς Emb καλοὶ οἰκονόµοι Emb ποικίλης χάριτος
θεοῦ.
11 Sit εἴ τις λαλεῖ, Sit
6
7
ὡς λόγια θεοῦ·
Sit
6
εἴ τις διακονεῖ, Sit
7
ὡς ἐξ ἰσχύος
8
ἧς χορηγεῖ ὁ θεός,
5
ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται ὁ θεὸς διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
6
ᾧ ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀµήν.
12 Ἀγαπητοί, µὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑµῖν πυρώσει
Emb
3
πρὸς πειρασµὸν Emb ὑµῖν γινοµένῃ
4
ὡς ξένου ὑµῖν συµβαίνοντος,
13 ἀλλὰ Sit καθὸ κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ Χριστοῦ Emb παθήµασιν Sit
2
χαίρετε,
3
ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης αὐτοῦ χαρῆτε
4
ἀγαλλιώµενοι.
14 Sit εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόµατι Χριστοῦ, Sit
2
µακάριοι,
3
ὅτι Top τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ τοῦ θεοῦ Emb πνεῦµα Top ἐφ’ ὑµᾶς ἀναπαύεται.

1 Peter 4:15 - 1 Peter 5:12
15

Top+

Top+
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µὴ γάρ
τις ὑµῶν
πασχέτω ὡς φονεὺς ἢ κλέπτης ἢ κακοποιὸς ἢ ὡς
ἀλλοτριεπίσκοπος·
16 Sit εἰ δὲ Sit ὡς Χριστιανός, Sit
2
µὴ αἰσχυνέσθω,
2
δοξαζέτω δὲ τὸν θεὸν Th+ ἐν τῷ ὀνόµατι τούτῳ. Th+
17 ὅτι [ὁ] καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίµα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ·
3
Sit
Sit
εἰ δὲ
πρῶτον ἀφ’ ἡµῶν, Sit
τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούντων τῷ τοῦ θεοῦ Emb εὐαγγελίῳ;
18 καὶ Sit εἰ Top ὁ δίκαιος Top Emb µόλις σῴζεται, Sit
Top
ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁµαρτωλὸς Top ποῦ φανεῖται;
19 ὥστε καὶ Top οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ θέληµα τοῦ θεοῦ Top πιστῷ κτίστῃ παρατιθέσθωσαν
τὰς ψυχὰς αὐτῶν
3
ἐν ἀγαθοποιΐᾳ.
Πρεσβυτέρους
οὖν ἐν ὑµῖν παρακαλῶ
5
3
ὁ συµπρεσβύτερος καὶ µάρτυς τῶν * τοῦ Χριστοῦ Emb παθηµάτων, *
3
ὁ Emb καὶ τῆς * µελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι Emb δόξης * Emb κοινωνός·
2 ποιµάνατε τὸ ἐν ὑµῖν ποίµνιον τοῦ θεοῦ
2
3
[ἐπισκοποῦντες] µὴ ἀναγκαστῶς ἀλλὰ ἑκουσίως κατὰ θεόν,
4
µηδὲ αἰσχροκερδῶς ἀλλὰ προθύµως,
3 µηδ’ ὡς κατακυριεύοντες τῶν κλήρων
4
4
ἀλλὰ τύποι γινόµενοι τοῦ ποιµνίου·
4 καὶ φανερωθέντος τοῦ ἀρχιποίµενος
2
κοµιεῖσθε τὸν Emb ἀµαράντινον τῆς δόξης Emb Split στέφανον.
Sit
5
Ὁµοίως, νεώτεροι, ὑποτάγητε πρεσβυτέροις·
Top
πάντες δὲ Emb ἀλλήλοις τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγκοµβώσασθε,
3
ὅτι Top [Ὁ] θεὸς Top * ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, *
Top
3
ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν.
6
2
Ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ τὴν Emb κραταιὰν χεῖρα τοῦ θεοῦ,
4
ἵνα Top ὑµᾶς ὑψώσῃ ἐν καιρῷ,
7 πᾶσαν τὴν µέριµναν ὑµῶν ἐπιρίψαντες ἐπ’ αὐτόν,
3
4
ὅτι Top αὐτῷ µέλει περὶ ὑµῶν.
8 Νήψατε,
2
2
γρηγορήσατε.
Top
ὁ ἀντίδικος ὑµῶν διάβολος Top ὡς λέων ὠρυόµενος περιπατεῖ
3
ζητῶν
4
[τινα] καταπιεῖν·
9 ᾧ ἀντίστητε
2
3
στερεοὶ τῇ πίστει
3
εἰδότες
Top+
4
τὰ αὐτὰ τῶν παθηµάτων Top+ τῇ Emb ἐν [τῷ] κόσµῳ Emb ὑµῶν ἀδελφότητι
ἐπιτελεῖσθαι.
10 L-Dis Ὁ δὲ L-Dis θεὸς πάσης χάριτος,
ὁ καλέσας ὑµᾶς εἰς τὴν Emb αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν Emb ἐν Χριστῷ [Ἰησοῦ], Emb L-Dis
ὀλίγον παθόντας
Top+
αὐτὸς καταρτίσει, στηρίξει, σθενώσει, θεµελιώσει.
11 Top αὐτῷ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀµήν.
12 ∆ιὰ Σιλουανοῦ
App
3
ὑµῖν τοῦ Emb πιστοῦ ἀδελφοῦ,
4
ὡς λογίζοµαι, App
3
δι’ ὀλίγων ἔγραψα
4
παρακαλῶν
4
καὶ ἐπιµαρτυρῶν
Top+
5
ταύτην εἶναι Emb ἀληθῆ χάριν τοῦ θεοῦ
2
εἰς ἣν στῆτε.

1 Peter 5:13 - 2 Peter 1:16
13

Emb
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Ἀσπάζεται ὑµᾶς ἡ
ἐν Βαβυλῶνι
συνεκλεκτὴ
καὶ Μᾶρκος App ὁ υἱός µου. App
14 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήµατι ἀγάπης.
2
εἰρήνη ὑµῖν πᾶσιν τοῖς ἐν Χριστῷ.
2

3

2 Peter
Πέτρου β́
1 Συµεὼν Πέτρος δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἰσότιµον ἡµῖν λαχοῦσιν Emb Split πίστιν
3
ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ ἡµῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ,
2 χάρις ὑµῖν Split καὶ εἰρήνη Split πληθυνθείη
3
ἐν ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ καὶ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡµῶν.
3 Sit Ὡς πάντα ἡµῖν τῆς Emb θείας δυνάµεως αὐτοῦ
Split
3
τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν Split δεδωρηµένης
4
διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος ἡµᾶς ἰδίᾳ δόξῃ καὶ ἀρετῇ, Sit
4 δι’ ὧν τὰ τίµια καὶ µέγιστα ἡµῖν Split ἐπαγγέλµατα δεδώρηται,
3
ἵνα Sit Th+ διὰ τούτων Sit Th+ γένησθε Emb θείας κοινωνοὶ Emb Split φύσεως
4
ἀποφυγόντες τῆς ἐν τῷ κόσµῳ Emb ἐν ἐπιθυµίᾳ Emb φθορᾶς.
5 καὶ Sit Th+ αὐτὸ τοῦτο Sit Th+ δὲ σπουδὴν Emb πᾶσαν παρεισενέγκαντες
2
ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ πίστει ὑµῶν τὴν ἀρετήν,
Sit
3
ἐν δὲ Sit τῇ ἀρετῇ Sit τὴν γνῶσιν,
Sit
6
3
ἐν δὲ Sit τῇ γνώσει Sit τὴν ἐγκράτειαν,
Sit
3
ἐν δὲ Sit τῇ ἐγκρατείᾳ Sit τὴν ὑποµονήν,
Sit
3
ἐν δὲ Sit τῇ ὑποµονῇ Sit τὴν εὐσέβειαν,
Sit
7
3
ἐν δὲ Sit τῇ εὐσεβείᾳ Sit τὴν φιλαδελφίαν,
Sit
3
ἐν δὲ Sit τῇ φιλαδελφίᾳ Sit τὴν ἀγάπην.
Top+
8
ταῦτα γὰρ * ὑµῖν ὑπάρχοντα καὶ πλεονάζοντα *
οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καθίστησιν εἰς τὴν Emb τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Emb
ἐπίγνωσιν·
9 Top ᾧ γὰρ Top µὴ πάρεστιν Th+ ταῦτα, Top
τυφλός ἐστιν
2
µυωπάζων,
2
λήθην λαβὼν Split τοῦ καθαρισµοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ ἁµαρτιῶν. Split
10 διὸ µᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε
3
βεβαίαν TopGen ὑµῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι·
Top+
ταῦτα γὰρ ποιοῦντες
2
οὐ µὴ πταίσητέ ποτε.
11 Sit οὕτως γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑµῖν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν
3
τοῦ κυρίου ἡµῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ.
12 ∆ιὸ µελλήσω Emb ἀεὶ ὑµᾶς ὑποµιµνῄσκειν Th+ περὶ τούτων Th+
2
3
καίπερ εἰδότας
3
καὶ ἐστηριγµένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ.
13 δίκαιον δὲ ἡγοῦµαι,
4
ἐφ’ ὅσον εἰµὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώµατι,
3
διεγείρειν ὑµᾶς ἐν ὑποµνήσει,
14 εἰδὼς
4
5
ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώµατός µου
6
καθὼς καὶ Top ὁ κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστὸς Top ἐδήλωσέν µοι,
15 σπουδάσω δὲ
2
3
καὶ Emb ἑκάστοτε ἔχειν ὑµᾶς µετὰ τὴν ἐµὴν ἔξοδον τὴν Th+ τούτων µνήµην
4
ποιεῖσθαι.
16 Οὐ γὰρ σεσοφισµένοις µύθοις ἐξακολουθήσαντες
2
ἐγνωρίσαµεν ὑµῖν τὴν τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Emb δύναµιν καὶ παρουσίαν Emb
τοῖς

Emb

2 Peter 1:16 - 2 Peter 2:12
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Split

3
ἀλλ’ ἐπόπται γενηθέντες
τῆς ἐκείνου µεγαλειότητος.
λαβὼν γὰρ παρὰ θεοῦ πατρὸς τιµὴν καὶ δόξαν
3
φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ Split τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς µεγαλοπρεποῦς δόξης,
Ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός µου οὗτός ἐστιν
3
εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα,
18 καὶ Top+ ταύτην τὴν φωνὴν Top+ ἡµεῖς ἠκούσαµεν Emb ἐξ οὐρανοῦ Emb ἐνεχθεῖσαν
3
σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει.
19 καὶ ἔχοµεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον,
2
ᾧ καλῶς ποιεῖτε
3
προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχµηρῷ τόπῳ,
4
ἕως οὗ ἡµέρα διαυγάσῃ
4
καὶ * φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑµῶν,
Cata
20
3
τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες
4
ὅτι Top πᾶσα προφητεία γραφῆς Top ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται·
21 οὐ γὰρ θελήµατι ἀνθρώπου ἠνέχθη προφητεία ποτέ,
ἀλλὰ Emb ὑπὸ πνεύµατος ἁγίου Emb φερόµενοι ἐλάλησαν ἀπὸ θεοῦ ThS+ ἄνθρωποι.
2
2 Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ,
3
ὡς Sit καὶ ἐν ὑµῖν Sit ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι,
οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας
3
καὶ τὸν Emb ἀγοράσαντα αὐτοὺς Emb δεσπότην ἀρνούµενοι.
3
ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν,
2 καὶ * πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν TopGen αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις
δι’ οὓς ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφηµηθήσεται,
3 καὶ * Sit ἐν πλεονεξίᾳ * Sit πλαστοῖς λόγοις ὑµᾶς ἐµπορεύσονται,
οἷς Top τὸ κρίµα Top * ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ *
καὶ Top ἡ ἀπώλεια αὐτῶν Top οὐ νυστάζει.
4 Sit Εἰ γὰρ Top Sit ὁ θεὸς Top Emb ἀγγέλων ἁµαρτησάντων Emb οὐκ ἐφείσατο
ἀλλὰ Emb σειραῖς ζόφου Emb ταρταρώσας
3
παρέδωκεν
4
εἰς κρίσιν τηρουµένους,
5 καὶ Emb ἀρχαίου κόσµου Emb οὐκ ἐφείσατο
ἀλλὰ Emb ὄγδοον App Νῶε App δικαιοσύνης κήρυκα App Emb ἐφύλαξεν
Emb
3
κατακλυσµὸν κόσµῳ ἀσεβῶν ἐπάξας,
Emb
6 καὶ
πόλεις Σοδόµων καὶ Γοµόρρας Emb τεφρώσας
Emb
2
[καταστροφῇ] κατέκρινεν
Emb
3
ὑπόδειγµα µελλόντων ἀσεβέ[σ]ιν Emb τεθεικώς,
7 καὶ Emb δίκαιον Λὼτ
3
καταπονούµενον ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέσµων ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς Emb
4
ἐρρύσατο· Sit
*
Sit
8
βλέµµατι γὰρ Sit καὶ ἀκοῇ ὁ δίκαιος ἐγκατοικῶν ἐν αὐτοῖς ἡµέραν ἐξ ἡµέρας Sit
3
ψυχὴν δικαίαν ἀνόµοις ἔργοις ἐβασάνιζεν· *
9 οἶδεν κύριος
2
*
3
εὐσεβεῖς ἐκ πειρασµοῦ ῥύεσθαι,
*
3
ἀδίκους δὲ Emb εἰς ἡµέραν κρίσεως Emb κολαζοµένους τηρεῖν,
10 R-Dis µάλιστα δὲ τοὺς Emb ὀπίσω σαρκὸς
4
5
ἐν ἐπιθυµίᾳ µιασµοῦ Emb πορευοµένους
4
καὶ Emb κυριότητος καταφρονοῦντας. R-Dis
Τολµηταὶ αὐθάδεις,
δόξας οὐ τρέµουσιν
3
βλασφηµοῦντες,
11 ὅπου Top ἄγγελοι Emb ἰσχύϊ καὶ δυνάµει Emb µείζονες ὄντες
2
οὐ φέρουσιν κατ’ αὐτῶν παρὰ κυρίου βλάσφηµον κρίσιν.
12 Top+ οὗτοι δὲ ὡς ἄλογα ζῷα γεγεννηµένα φυσικὰ εἰς ἅλωσιν καὶ φθορὰν
ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν βλασφηµοῦντες,

17

2 Peter 2:12 - 2 Peter 3:6
ἐν τῇ φθορᾷ αὐτῶν καὶ φθαρήσονται
13 ἀδικούµενοι µισθὸν ἀδικίας,
3
3
ἡδονὴν ἡγούµενοι τὴν Emb ἐν ἡµέρᾳ Emb τρυφήν,
3
σπίλοι καὶ µῶµοι
3
ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς ἀπάταις αὐτῶν
4
συνευωχούµενοι ὑµῖν,
14 ὀφθαλµοὺς ἔχοντες Split µεστοὺς µοιχαλίδος Split
3
3
καὶ ἀκαταπαύστους ἁµαρτίας,
3
δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους,
3
καρδίαν γεγυµνασµένην πλεονεξίας ἔχοντες,
3
κατάρας τέκνα·
15 καταλείποντες εὐθεῖαν ὁδὸν
2
ἐπλανήθησαν,
3
ἐξακολουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰµ τοῦ Βοσόρ,
4
ὃς µισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν
16 ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν Split ἰδίας παρανοµίας· Split
ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάµενον
2
ἐκώλυσεν τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν.
17 Top+ Οὗτοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι καὶ ὁµίχλαι Emb ὑπὸ λαίλαπος Emb ἐλαυνόµεναι,
οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους τετήρηται.
18 ὑπέρογκα γὰρ µαταιότητος φθεγγόµενοι
2
δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυµίαις σαρκὸς ἀσελγείαις
4
τοὺς ὀλίγως ἀποφεύγοντας τοὺς Emb ἐν πλάνῃ Emb ἀναστρεφοµένους,
19 ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόµενοι,
3
Top+
3
αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες Split τῆς φθορᾶς· Split
L-Dis
ᾧ γάρ L-Dis τις ἥττηται, L-Dis τούτῳ δεδούλωται.
20 Sit εἰ γὰρ Sit ἀποφυγόντες τὰ µιάσµατα τοῦ κόσµου
3
ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου [ἡµῶν] καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ,
Th+
τούτοις δὲ πάλιν ἐµπλακέντες ἡττῶνται, Sit
2
γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων.
21 κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς
3
µὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης
ἢ ἐπιγνοῦσιν
3
ὑποστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς Emb ἁγίας ἐντολῆς. Emb
22 συµβέβηκεν αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιµίας,
2
Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραµα,
καί, Ὗς λουσαµένη εἰς κυλισµὸν βορβόρου.
3 * Ταύτην ἤδη, * ἀγαπητοί, Split δευτέραν ὑµῖν γράφω Split ἐπιστολὴν
2
ἐν αἷς διεγείρω TopGen ὑµῶν ἐν ὑποµνήσει τὴν Emb εἰλικρινῆ διάνοιαν
2 µνησθῆναι τῶν προειρηµένων ῥηµάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ τῆς
3
ἀποστόλων ὑµῶν Emb ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος.
3 Cata τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες
3
ὅτι ἐλεύσονται ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡµερῶν [ἐν] ἐµπαιγµονῇ ἐµπαῖκται
4
κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυµίας αὐτῶν πορευόµενοι
4 καὶ λέγοντες,
4
Ποῦ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ;
Sit
ἀφ’ ἧς Sit γὰρ Top Sit οἱ πατέρες Top ἐκοιµήθησαν, Sit
Top
πάντα οὕτως διαµένει ἀπ’ ἀρχῆς κτίσεως.
5 λανθάνει γὰρ αὐτοὺς Cata τοῦτο
2
4
θέλοντας
3
ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι Split καὶ γῆ Split
4
ἐξ ὕδατος καὶ δι’ ὕδατος συνεστῶσα τῷ τοῦ θεοῦ Emb λόγῳ,
6 δι’ ὧν Top ὁ Emb τότε κόσµος Top ὕδατι κατακλυσθεὶς
2
ἀπώλετο·
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2 Peter 3:7 - 2 Peter 3:18
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οἱ δὲ
νῦν οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ
τῷ αὐτῷ λόγῳ
τεθησαυρισµένοι εἰσὶν
πυρὶ
3
τηρούµενοι εἰς ἡµέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν Emb ἀσεβῶν ἀνθρώπων.
8 Cata Ἓν δὲ Cata τοῦτο µὴ λανθανέτω ὑµᾶς, ἀγαπητοί,
3
ὅτι Top µία ἡµέρα Top παρὰ κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη
4
καὶ Top χίλια ἔτη Top ὡς ἡµέρα µία.
9 οὐ βραδύνει κύριος τῆς ἐπαγγελίας,
2
3
ὥς τινες βραδύτητα ἡγοῦνται,
2
ἀλλὰ µακροθυµεῖ εἰς ὑµᾶς,
3
µὴ βουλόµενός
*
4
τινας ἀπολέσθαι *
4
ἀλλὰ Top πάντας εἰς µετάνοιαν χωρῆσαι.
10 Ἥξει δὲ ἡµέρα κυρίου ὡς κλέπτης,
2
ἐν ᾗ Top οἱ οὐρανοὶ Top ῥοιζηδὸν παρελεύσονται
Top
στοιχεῖα δὲ καυσούµενα λυθήσεται
καὶ Top γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα Top εὑρεθήσεται.
Split

11

* T-H Th+

τούτων οὕτως

Emb

πάντων λυοµένων * T-H

ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν [ὑµᾶς] ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις,
12 προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ θεοῦ ἡµέρας
3
4
δι’ ἣν Top οὐρανοὶ πυρούµενοι λυθήσονται
4
καὶ Top στοιχεῖα καυσούµενα τήκεται.
13 καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελµα αὐτοῦ προσδοκῶµεν,
3
ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ.
14 ∆ιό, ἀγαπητοί, Top+ T-H ταῦτα προσδοκῶντες T-H
2
σπουδάσατε
3
ἄσπιλοι καὶ ἀµώµητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ
15 καὶ Top τὴν τοῦ κυρίου ἡµῶν Emb µακροθυµίαν Top σωτηρίαν ἡγεῖσθε,
καθὼς καὶ ὁ ἀγαπητὸς ἡµῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ σοφίαν
2
ἔγραψεν ὑµῖν,
16 ὡς καὶ ἐν πάσαις ἐπιστολαῖς
4
3
λαλῶν ἐν αὐταῖς Th+ περὶ τούτων, Th+
ἐν αἷς ἐστιν δυσνόητά τινα,
ἃ Top οἱ ἀµαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι Top στρεβλοῦσιν
3
ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφὰς
4
πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν.
17 Top Ὑµεῖς οὖν, ἀγαπητοί, προγινώσκοντες
2
φυλάσσεσθε,
3
ἵνα µὴ τῇ Emb τῶν ἀθέσµων Emb πλάνῃ συναπαχθέντες
4
ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου στηριγµοῦ,
18
2
αὐξάνετε δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου ἡµῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Top
αὐτῷ ἡ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς ἡµέραν αἰῶνος.
[ἀµήν.]

