
ECM Acts 
Textual Changes as against NA28 

 
Act ECM NA28 
 
1,10/34-36 ἐσθήτι λευκῇ Byz ἐσθήσεσιν λευκαῖς 
1,15/40 ὡς Byz ὡσεί 
1,26/8 αὐτῶν Byz αὐτοῖς 
2,3/16-18 ἐκάθισέν τε Byz καὶ ἐκάθισεν 
2,5/6 ἐν Byz εἰς 
2,20/24 ἤ Byz — 
2,20/28 τήν Byz — 
2,33/43 — Byz [καὶ] 
3,13/8 καί Byz καὶ [ὁ θεός] 
3,13/12 καί Byz καὶ [ὁ θεός] 
4,4/28 ὡσεί Byz [ὡς] 
5,26/16 ἤγαγεν Byz ἦγεν 
5,31/21 — Byz τοῦ 
5,33/12 ἐβουλεύοντο Byz ἐβούλοντο 
7,7/12 δουλεύσωσιν Byz δουλεύσουσιν 
7,22/8-12 πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων Byz [ἐν] πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων 
8,31/22-24  ὁδηγήση µε ὁδηγήσει µε 
9,8/24  οὐδένα Byz οὐδέν 
9,12/6-10  ἄνδρα Ἁνανίαν ὀνόµατι  ἄνδρα [ἐν ὁράµατι] Ἁνανίαν ὀνόµατι 
9,12/20  χεῖρας [τὰς] χεῖρας 
9,21/26 ἐν Byz εἰς 
10,9/10 αὐτῶν ἐκείνων Byz 
10,40/8-14 ἤγειρεν τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ Byz ἤγειρεν [ἐν] τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ 
11,22/38-40 ἕως Ἀντιοχείας [διελθεῖν] ἕως Ἀντιοχείας Byz 
12,11/26-32 κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ Byz [ὁ] κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ 
13,11/38-46 ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτὸν ἀχλὺς καί Byz ἔπεσεν ἐπ’ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ 
13,33/16  ἡµῖν  [αὐτῶν] ἡµῖν Byz  
14,3/23 — Byz [ἐπί] 
14,10/6 τῇ Byz — 
15,4/12-28 ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν ἀπο- ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν ἀποστόλων 
 στόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων Byz καὶ τῶν πρεσβυτέρων 
15,17/48-50 ὁ ποιῶν Byz ποιῶν 
15,37/10 καί καὶ τόν 
15,41/6-12 τὴν Συρίαν καὶ Κιλικίαν Byz τὴν Συρίαν καὶ [τὴν] Κιλικίαν 
16,11/2-4 Ἀναχθέντες οὖν Byz Ἀναχθέντες δέ 
16,12/12-16 πρώτη τῆς µερίδος πρώτη[ς] µερίδος 
16,13/26-28 ἐνοµίζετο προσευχή Byz ἐνοµίζοµεν προσευχήν 
16,17/2-4 αὕτη κατακολουθήσασα Byz αὕτη κατακολουθοῦσα 
16,27/26-34 σπασάµενος µάχαιραν ἤµελλεν  σπασάµενος [τὴν] µάχαιραν ἤµελλεν 
 ἑαυτὸν ἀναιρεῖν Byz ἑαυτὸν ἀναιρεῖν 
16,28/4-14 δὲ φωνῇ µεγάλῃ ὁ Παῦλος λέγων Byz δὲ µεγάλῃ φωνῇ [ὁ] Παῦλος λέγων 
18,7/16-20 ὀνόµατι Τίτου Ἰούστου ὀνόµατι Τιτίου Ἰούστου 
19,14/6-20  τινες Σκευᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως  τινος Σκευᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως 
 ἑπτὰ υἱοὶ τοῦτο ποιοῦντες ἑπτὰ υἱοὶ τοῦτο ποιοῦντες 
19,15/19  — Byz [µὲν] 
20,5/6  προσελθόντες προελθόντες 
20,6/42 οὗ Byz ὅπου 
20,21/34  Χριστόν — 
23,1/2-12 Ἀτενίσας δὲ τῷ συνεδρίῳ ὁ Παῦλος Ἀτενίσας δὲ ὁ Παῦλος τῷ συνεδρίῳ Byz 
23,5/25 — Byz ὅτι 
23,10/6-8 γενοµένης στάσεως Byz γινοµένης στάσεως 
25,18/20-24  ἐγὼ ὑπενόουν πονηράν ἐγὼ ὑπενόουν πονηρῶν 
27,8/28-30 ἦν πόλις Byz πόλις ἦν 
27,23/14-28 τοῦ θεοῦ – οὗ εἰµι, ᾧ καὶ τοῦ θεοῦ οὗ εἰµι [ἐγὼ] ᾧ καὶ λατρεύω ἄγγελος 
 λατρεύω – ἄγγελος 
28,5/8 ἀποτιναξάµενος ἀποτινάξας 


