
Etwas deutscher Text zu Beginn.
Jetzt möchte ich hebräisch schreiben, und zwar rechtsbündig.

ר׃ ֵּלאֹמֽ ֶאל־ֹמֶׁשה ְיהָוה ַוּיֹאֶמר
ְלֹדֹרָתם ִבְגֵדיֶהם ַעל־ַּכְנֵפי ִציִצת ָלֶהם ְוָעׂשּו ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרָּת ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְּבֵני ַּדֵּבר

ֶלת׃ ְּתֵכֽ ְּפִתיל ַהָּכָנף ַעל־ִציִצת * ְוָנְתנּו
ֹאָתם ַוֲעִׂשיֶתם ְיהָוה ֶאת־ָּכל־ִמְצֹות ּוְזַכְרֶּתם ֹאת ּוְרִאיֶתם ְלִציִצת ָלֶכם ְוָהָיה

ם׃ ַאֲחֵריֶהֽ ֹזִנים ֲאֶׁשר־ַאֶּתם יֵניֶכם ֵעֽ ְוַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ַאֲחֵרי א־ָתֻתרּו ֹֽ ְול
ם׃ אֹלֵהיֶכֽ ֵלֽ ְקֹדִׁשים ִוְהִייֶתם ֶאת־ָּכל־ִמְצֹוָתי ַוֲעִׂשיֶתם ִּתְזְּכרּו ְלַמַען

ֲאִני ֵלאֹלִהים ָלֶכם ִלְהית ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם הֵצאִתי ֲאֶׁשר ֱאֹֽלֵהיֶכם ְיהָוה ֲאִני
ם׃ ֱאֹלֵהיֶכֽ ְיהָוה

Und jetzt noch eine Passage auf griechisch: άγγελος δε κυρίου ελάλησε προς
Φίλιππον λέγων ανάστηθι και πορεύου κατά μεσημβρίαν επί την οδόν την καταβαί-
νουσαν από Ιερουσαλήμ εις Γάζαν αύτη εστίν έρημος. και αναστάς επορεύθη και ιδού
ανήρ Αιθίοψ ευνούχος δυνάστης Κανδάκης της βασιλίσσης Αιθιόπων ος ην επί πάσης
της γάζης αυτής ος εληλύθει προσκυνήσων εις Ιερουσαλήμ. ην τε υποστρέφων και κα-
θήμενος επί του άρματος αυτού ανεγίνωσκε τον προφήτην Ησαϊαν. είπε δε το πνεύμα
τω Φιλίππω πρόσελθε και κολλήθητι τω άρματι τούτω. προσδραμών δε ο Φίλιππος
ήκουσεν αυτού αναγινώσκοντος τον προφήτην Ησαϊαν και είπεν αρά γε γινώσκεις α
αναγινώσκεις. ο δε είπε πως γαρ αν δυναίμην εάν μη τις οδηγήση με παρεκάλεσέ τε
τον Φίλιππον αναβάντα καθίσαι συν αυτώ. η δε περιοχή της γραφής ην ανεγίνωσκεν
ην αύτη ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη και ως αμνός εναντίον του κείροντος αυτόν
άφωνος ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού. εν τη ταπεινώσει αυτού η κρίσις αυτού
ήρθη την δε γενεάν αυτού τις διηγήσεται ότι αίρεται από της γης η ζωή αυτού. απο-
κριθείς δε ο ευνούχος τω Φιλίππω είπε δέομαί σου περί τίνος ο προφήτης λέγει τούτο
περί εαυτού η περί ετέρου τινός. ανοίξας δε ο Φίλιππος το στόμα αυτού και αρξάμενος
από της γραφής ταύτης ευηγγελίσατο αυτώ τον Ιησούν. ως δε επορεύοντο κατά την
οδόν ήλθον επί τι ύδωρ και φησιν ο ευνούχος ιδού ύδωρ τι κωλύει με βαπτισθήναι.
είπε δε ο Φίλιππος ει πιστεύεις εξ όλης της καρδίας έξεστιν αποκριθείς δε είπε πιστεύω
τον υιόν του θεού είναι τον Ιησούν χριστόν. και εκέλευσε στήναι το άρμα και κατέβη-
σαν αμφότεροι εις το ύδωρ ο τε Φίλιππος και ο ευνούχος και εβάπτισεν αυτόν. ότε δε
ανέβησαν εκ του ύδατος πνεύμα κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον και ουκ είδεν αυτόν ου-
κέτι ο ευνούχος επορεύετο γαρ την οδόν αυτού χαίρων. Φίλιππος δε ευρέθη εις Αζωτον
και διερχόμενος ευηγγελίζετο τας πόλεις πάσας έως του ελθείν αυτόν εις Καισάρειαν
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