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ΜΙΤ ΕΙΝΕΕΙΤΟΌΝΟ, ΙΕΘΑΗΤΕΝ υΝΌ ΟὈὐΕΞΓΙΕΝΝΑΟΘΉΨΝΥΕΙΘΕΝ 

ΘΟΥΊΕ ὈΕΝ ΚΙΕΙΝΕΗ͂Ν ὈΕΝΚΜΆΙΕΗΝ ΑΙ.8. ΑΝΗΑΝΕ 

ΗΕΙΘΕΙΒΕΒΟ 1908 

ΟΑΗΙ- ΥΥΙΝΤΕΗ' 8 ὈΝΙΝΕΗΒΙΤ ΤΘΒυΟΗΗΑΝΌΓΟΝΕ 

ψελαχθ Ατοδὶν Νι. 940, 
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ΑΙ16 Βθομίθ, Ῥοβοπᾶρτα ἅἄδθ Βθομί ἄρυ ὕὕθογβοίζιιηρ ἴθ ἔτι ᾶθ ΘΡΥΔΟΠ ΘΗ, 

ψοτᾶθῃ γου θη. 

Ο. Ε ΜΙΝΤΕΗ’ ΞΟΗΕ Βυοησηυοόκεηει. 
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γοῦνοῦῖ. 

ΠῚ6 νου ]θροπάθ Αὐβρᾶρα Μ}}1 ἀἰθ Βιιο βίϊοκα ἀθὺ σοι βοῆθη 
ΒΙΡ6] τϊξ ν ον ΤΥΘὰΘ σοροη ἄθηῃ Πἰου]Ἰοἰθείθη Τοχί ν᾿] θάθγρθθθη, 

516. ΨΥ} Ζαρ θΙοἢ 41165 Ὀϊθίθη, νγᾶθ Ζπὶ Ὑουβίβ Πα Π15 465 ΠΘη ΚΠ, 5 

ΠΟ ΗΘ ἢ] Οἢ ἰβί. 
Πὰ5 ΒΟ σοῆΐ πἰομΐ ἀάγαιῇ διι5, αἴθ {τοῦτ ΒΘ Ζιιβίθ 6 ; 65 

508 1 παν (6 ΚΙ ΠΙβομθη ΠΘΚοπβίγα Κίϊομ. οἰπθ Ζανου ἄββιρο αγιπά- 

Ιαρθ σὰ βοῃδαϊρη. θῃηῃ 65 ἀδγδαΐ νϑυχιομίοί, αἀἷθ ΤΡ ΠΊΠηΘΡ. Ζὰ 

οἰποῖι οἰ Π]Ἰομθη δ ηΖ6η Ζι1 γΘΥΒΟ 6 ]Ζ6η, 50 Ποῖβί ἀδ5 πιοῆΐ, 

ἀαβ 65. 510}. ἀδιη Ὀορηΐρθη ὑγῸ} 16, ἃ5. ΤῸ ΔΠΘΙ ΠΑ Πα θΡρογθὶ θη 

Βδίζθῃη ᾿αϊὰ ἀἴθβοὺ Ραϊὰ 16 πον Ηδπαβοῃγἴ οἱπ Οποα οὶ χυιβαπηπηθη- 

Ζιιβίορροὶ πη, ἀδ5 16 465 σϑϑαπηάθ ρἢῃ ΠΟΙ] οσίβομ (81 ρϑὶπ]Π οἢ νουϊοίχί; 

γ] ΘΙ ἢν τηδομΐ 65. 5100} Ζζὰν ΡΗΪΟμί, αἰθ {Π θου]Ἰοίδυιιπρ ἀπ υθυγουΓῸ π 

ὉΠ ἀπνουκαγχί χὰ σοροη, ἄϊθ ΕἸραπαιὶ Ἰ1οάθν ΗΠ ἀβοῃ χὰ ἰῇ γοτα 

Βρομίθ Κοπίηθη ζΖὶὶ ἰαθθθη. ΑἸΙῸ5 ἀηάθγθ, ννὰβ ποδί ἄθη Τοχί ὑπ- 

τα {6 0 ν ἀηροηί, παΐ δι5 ἅπβουη αν πάθη Βοἰβοιΐθ Ὀ]Θῖθ ἢ πηϊββ6ῃ : 

ἀἷθ ΕἸπιθι! απο ἰπ ϑθκίίοπθι, αἰθ ΤΥθππηρ ΠπδῸ ΘΙ ΠΠΖΘΊΙΘι, ἀἷθ 
[05 Ζϑί ἤθη. 

ΑΒΡδὺ ἀδ5 Ζ16], ἀϊθ Τσθιιθ ρορθὴ ἄθη ον]! ἀθυ [ον ΠἸοἴθγαηρ, 

ννᾶγα ἰγοΐχ θθβίθη ὙΥ Π]Π]Θ 5. πιομὶ Ζὶὶ ουυθίομθη ρϑυύθβθη, δα {6 πἰομί 

ἄθὺ δυβρθζθίοη ποίθ Κθημοῦ ἀθὺ Δ ΓΟβἰβομθη Ηδηαβομυϊ θη, 

Ηφεν Ὀιγοκίου Δ  ] ο᾽ὰ Βταὰπ ἰῃ Μαϊϊαπά, ἄθη τοϊομθη Ετγίγαρ 

ἰδηρ] ἢ σῖσον, (ἰο οι πάρ! προπάθν ΕὈΥΒομπρ ἴῃ ΠΙΘθΘηβνν γα ϊρβίου. ἀπά 

56] Ὀ5]οβθβίθιν ΝΥ δἰβα ζν Ν᾽ ου ἄριιπρ σοβίθ!!ῖ. [ππὶ ἰδὲ 65. Ζὰ ἄδῆκθῃ, 

ὙΥΘ ΠῚ αδ5 Βιιοῖ ἀἰθ σγῦβογο ΗΠ ἴθ ἀθν ροίβομ θη ΒΙΒ6Ι ζιιπὶ ουβίθη- 

ΠΔ] ἴῃ σου ηἰρίθν, ἀπο διι5 Ζανου ἄββίρον ΕὌγ πὶ Ὀἰθίθη Καπη. Πὰ5 
Νριιθ, ἀὰβ δὲ βρθπάρί, διοῖ ἀουί, νγὸ 65. οἷπθ Ἀὔοκκρον ζπὶ ᾿αἰΐθη 



ΨΠΙΠ ψουνογχί. 

ὙΠ μ᾽ ἰὴ Θἴηηθ (ορίμοθα. θϑάθαΐοί, νσὸ (δβιρ]]οπ65 [μϑϑαηρ τν]6- 

ἀθν χὰ Εἤγθη Κοιηπιΐ, νιγὰ ΤαχίΚΥΙ ΠΚΟΥ πα ἀπα ΞΡΓΔΟΒΙΟΓ ΒΟ ΘΓ ἴῃ 

δ] ομου  αἰβθ νου ΐν }]} βοῖη. ΕἸπ6 δΔυβί ΠΟ Π6 Βορυπάμπηρ 6. 

ἴῃ αἴθβον Αὐϑραθθ Ζὰ πὶ ογβίθηπιαὶ προ θι]ΐθι [Θϑαπροη ρα ΗΘ 

Βγϑη 8η ἃΠαάΓΟΙ [6116 φἜΈρθη; πηῦρθ 65. θη νϑγϊθηΐθη ΕὌΥΒΟΠΘΥ 
γουρόπηϊ 561Π, 8Οἢ ἀ16 50. 56}1} δυν πϑοπίθη ΕἸ ΚΘ] θαγοο ἀν 

Με άπάον Ηδπαβοῃν θη Ὀᾶ]ὰ Ζὰ νου 6} ΟΠ 6 ! 

20 ΠΊ χυγθιΐθῃ Ὑ}1}}} ἀ16 Αὐβρᾶρθα 841165 ὈΓΙΠΡΘη, τγᾶϑ8 Ζυχμη Υ81- 
βίη ἀπ|ὶ5 ἀθ5. Τοχίθβ. ἀΠΟη ΡΘῃ ΠΟ ἢ 5(. 

Η]ογΖζὰ σοηδιξ νοῦ 8]|16η Πίησθη ἀον ΝΥ ου δαὶ ἀ65. ρου] ΘΟ] ΒΟΉ 6η 
ΟΥρΊπα]5, ἀα5 ὙΥΌ]Π]α βοίπον ΤΠ ουβϑίζιηρ ζαρυιπᾶρ ροϊορί παΐ. ΙΟἢ 

Πδ]ίθ τὴ ὅδοοῦ Οττηπὶ ἀαίάν, ἀΔβ ἄθγ Τοχί . 6  ουϊαρα ποΌθη 

ἄρῃ Τοχί ἀδν ὕθεγβθίζαπρ φβεμῦνί, ἀαβ Γ.,ἀ45 Εὐγαθ]οΠδίθ ἀπά 

που] Βοῃ σία [ἅν ἀδ5 Ν᾽ ουβί Πα 15. πα 616 ΒοαΓ ΘΙ] Πρ ἀ6Γ σΟ ΒΟ 6 

ΑΥΡοΙς “ δὲ, υπᾶ Ἰοἢ βἰησηθ ΕἾ. Καιαῇτηδηη ἀδγη θ6ὶ, νἀ ἀ16 

ΒΟ ΒΟ 6 η ΡΥ δο γοϑίθ οἢπθ ἀ16 ΟἸ6]]6η ἀηνουβίθ π ]Π0ἢ 5ἰπα“. 

Ὀυγοῖ 16 ΕΥβομαπρθη ἀ6 ᾶρσαγᾶθβ, Κϑαηηδπηβ πὰ ν. ΘΟ θη 5 

ἰδί ἀον (μϑιακίοι. ἀ65. φυθοβοῃθη ΟΥ ΡΠ 815, 485 ἄθπὶ (οίθηθΙβοῃοῖ 

γοῦ]αρ, ἴῃ 8116 νγθϑθη Π]ομθη Ζὥσοη ᾿Ῥοϑίησηί. Ναῃη οἱ 65, ἄβθη 

ΘΙ ΟΠ ΠΟ. σοίαπαοποη Ρίαα θη βοῃ]οβθθη χὰ παάθ χὰ ρθμπ. 16 

βίγθηρ ϑυϑβίθπιβομα Ηργϑίθ! παρ ἀ65. οι θο ἢ Ιβομθη Τοχίθβ ἰδὲ ἀἷθ 

ΒΟ Πογϑία ΡΙΌΡ6 δαΐ 416 ΗΙΟ ρος ἀθ5 Εχθιηροὶθ. 516 ἰδέ ζαρίθιοἢ 
ἀα5 Ὀεβίβ Μ|ϊ6], ἀ16 ΕΌΥβομαπρ ἀθν ῬΓΑΧΙΒ. ἀἸθηϑίθδ. Ζὶ1 τηϑοῆθη. 

16 ΕἸη]οιαηρ οἱρί Αὐΐβομ!αβ ἄρον 16 ανυπάβδίζο, ἀ16 [ἅν ἀἷθ 

Ηογβίθ! απρ ἀ65. συ θοΠΙβομ θη Τοχίθϑ Ὀθϑιχηηθηα συαῦθη. ἈΠ 6. δαΐ 

ΤΙΒΟΠ που Οοἴανα πιδῖον ΘΙ Π6πάθ Αρραταὶ φοϑίαίίοί ἀϊ6 ΝδοΠ- 
ΡΓίαπρ: ΘΓ γϑυΖθίομ πο ἀ16 ΑΡυνθιοπθησοπ νοῖὴ Τοχίθ Ἃ6Γ ρο- 

υνϑ] θη Ηδπἀβο Υ 6η, σον αἰ ΕᾺΠ|6, γὸ ἀ1656. βϑι δέ πῇ ΥΥ οὐί- 

Ιααΐ ἀπίθγθιπδπθν πἰομΐ ἀθογθ πϑιτησηθη. ΘΠ οἰπτηδὶ ν. ϑοάθη5 

ΙΔ προυβθῃηΐθ Αὐβραῦθ ἄοΡ ΘΟΒΥ 6 η ἀθ5 Νοαθπ Ταβίδιπμθηίβ 6 - 

ΒΟΒΊΘΠΘη ἰδί, νυ Ρα 65. τηδρ!οἢ βοῖη, ἄθη Αρραᾶιαΐ σὰ νϑγθὶ πίϑομθῃ: 

8 416 5616 ἀθὺ δἰ πζθίπθη Ἠδπαβοῃγ 6 η νγογάθη ἄδππ αἷ6 ΚΟοη- 

ΚυγΓθΓ πάθη Τοχίζγρθη ἱγαίθη; ἄθπη δαΐ ἀἰθβα Κοιηπηΐ 65 [τὴ ἰδἰζίθη 

(ταπα 8]]6ῖη 8η. 

ΠοΟἢ ἀϊθ Ηροιβίθι!πρ ἀογ Δ ου]ασο ππιίαβέ πὰ α16 οἷπθ ΗΠ 6 
(6 ποίνγεπαϊσθη Αὐροὶί. Πθηπ ἄδγ ροίβομθ Τοχί δὲ πιομέ ἀηνθγ- 

ἅπάργί δι ἀπ5 φϑΚοιηπΊθη: 8Π ΖΘΠ] ΘΙ θη Θί6]] 6. δηίίθι ηΐ 6. 510 ἢ 



Μουσί. ΙΧ 

νοι οὐ! 465 ΟΥρίπαῖ5. 3011] ἀὰ5 δ ογβί πα η15. νοὶ]! κουησηθη 

ϑθἰπ, 850. τηϊίβ8θπ ΔΙῸ αἴθ ΟἸ6]1]6π ἀἴθβον ἀπάθγπηροη δυΐσοαροκί 

γγοθη. [5 γϑυβ θη ἀἴ6 Απητηθγκαησθη. Β5 δι νγοπῖρα, [Ὦν 

αἴ Τοχίροβϑομιομίθ πηρὶϑί θοἰαηρίοθα ΑἸβπαῆτηθη {ΓΘ 516 4}16 Ἷ 

ΑΡ νοι ὰηρθη δ χυνοὶ [ΠῚ βϑοπθη χαγίϊοκΚ: δα ἀθη ΕἸΠΠβ ἰγοιηθὺ 

ΒΙροΙιοχίθ, 'ἰπ ἀν Βθρθὶ ἀδὺ Δ Πα οὶ πίβομθη {Π θογβθίζιιπρ, ἀπὰ δ 

ἀϊ6 ΕἸ Καπρ ἀοΡ ῬΑ 6] βίθ θη. Εγθί θη η ἀθὺ Απίθι! ἀἸ6 56 

μοιάθῃ Εἰ Κίογοπ.. 8ηὴ ἀν (ἀθϑία! ὰπρ 465 ρου! θίθυίθη Τοχίθς. ἴῃ 

γΟ]]οτὴ {Ππηΐλπρ; ΠδΟ Προ υνίθβθη ἰβί, ᾿ἅ8ι βίο. 16 ΓΠΡουβοίζαπρϑκαπβί 

νυ Π]α5. ἈΡϑο]οβοπαὰ τνυἄγαϊρθη; οὔθ ἄδπη ᾿ᾶβί 5160} ἴῃ ϑαίζθαι 

απὰ 5111 ἀδ5. δἰ ἱρϑυτηδηίβομο Εγοραΐ νὸπ ἀν ΝΔΟΠΔΗπηιηρ ἰγθιη θ᾽ 

ΡΓΔΟΠογτη τηϊΐ Θ᾽ ΟΠ ΡΠ οὶ: βομθίάθη, οη ἀθυνίπη [ΠῚ ἀ16 σου Δ 56 ἢ 6 
γπίαχ οὐ μοοη. [Ιοἢ ραβίθῃθ, ἀδβ 65. ὙῸΓ 8116π| τηθῖπηθ [Ππηΐθι- 

ΒΘΘΠ ρθη ΖῈΠ σΘΥΤ Δ ΙΒΟΠΘη Οὐὐπίαχ νυ} 6, αἴθ ἤθη (ἀθάδηκθη δη 

Θἷπθ πθιιθ Αὐβραθθ ἀ6ὺ σοί βοῃθη ΒΙΡ6] 1π τη" νγθοκίθη. -- 

Νὴ αἰΐθπι Βγδιιοῆθ πα ἄθν ΒΙΡ6Ι αἴθ Κἰθίπθῦπ ΠοΠΚιηδ]οΡ 

815 ΔηΠαηρ ὈοΙσορθθθη : Ζιπη: ΘΥβίθημη8] Θυ ΒΟ θῖηΐ ππίρι Π Ππθ πη ΔΟἢ 

ἀα5 φο 50 }- αἰ θι πΙβοημα ΒΡ βίο ἀν ὙΥΊΘπον ΑἸΚυπ- Ηδπαβοῃγ. 

ϑοῖπο Βραθαίαπρ [{ αἴθ ἀθβομιομίθ ἀθὺ ρσοίβομθη ΒΙΡ6Ι νϑυθϊοίοί, 

65. άπροιν. δοῃ]οβ. δ βοῖΐθ χὰ βομίθθθη. [6 ν Υ οἰ Ἰϑιἅπαϊρκοὶς Πα] ον 

β πα υγθηϊρβίθπβ αἷθ ροιϊβομθη {{π|Θρβομν ἴθη ον γκαπάθη “Δ4}- 
Βοανοκί, ΟΡ ΟΣ] 516 ἴῃ δἰποι ΒΙΡΟΙαιιβραθθ οἷη. ἰγθιηάθ ΕἾ6- 
τηθηΐ 5]π6, 

ον χυνοῖίς ΤῸ] ἀθ5 Βιιοθιοβ. υγα οἷη ΚΠᾶρροβ, [ἄν ἀἰθ ζνγθοκθ 

65. ἀκδαθιηίβομθη {Ππ|ρϑυυ οι 5 ̓ Θβιϊπγηγίοα. ρος ΙΒ ἢ - συ θο ἰβο ἢ - ἀθαί- 
50Π|65 ὙΥ δυίουθιιο. Ὀυίηρθη. 

Αὐΐ οἴηζοὶπο ΕΡαρθη ἄοι 'ΤΟχίρθβομομίο Πποῖϊα ᾿ς δὴ ἀπάθιτη 
Οτίο βϑηδιθι οἰπρθῆπ Ζι Κὔππρῃ. 

16 {γ ΠΟΘ η Αὐβραθθη ( ο]Θη χ2- 1,565 απὰ Βουμ παν 5. πὰ θ6 

10 ἀδηκραν θοπαίχί ; ἀπο Μαβηπαπη αὶ τη ποθο5 Βυα πο θᾶγὸ ᾿οὶ- 

Βοβίθαθυι. 6 οἴ ΑὐΠάαρο νου ϑίδιηη- ἤθγποβ {ΠΠ|85 ἰδὲ ἴῃ ἄθη 

Νδομίγάρθη Βορ οΚβιο εἰρί. Πῖὸ ΜΙ απροη ἄμθυ. ἀἶθ Πμοβαῦίθη ἰθὺ 

γΟΥΒΟἢἸθάθπθη Δυβράροη βἰμα αὐ ἀὰ5 σουϊηρβία Μὰβ Βοξομγίηκί: 
ἄον Νυΐχρη σνῦβοιον ΑἸ υΠ ΟΠ Κοὶς βοιῖθα ἄθαι Αὐνναπα ἀπ Ἀδιιπὶ 
ΠΟ χὰ ΘΠ βρυθοῃθη. 

ἤρα νοι ορον, ἤρυρη Οἰο ὙΥ πίοι, θὶμ ἰοπ [ν᾿ ἀἰθ θουο  ἔννΠΠρο 

ΕΥ Πα ηρ ἉΠ1ὸν ΥΥ̓ἄπβομθ χὰ μου οοπι Παηκὸ νουρ ἢ ἰοί. 



ἢ Μουμνοτί. 

Ὀ16 Ὠγθοκογοὶ μαΐ ἀθῃ βομ θυ ρθη ϑϑΐχ τη} ΘΊΌΒΟΥ ϑουρία! 
ΠοΡρθβίθ; παιηθη! 10) 6 συ! οΊβομο Τοχί μαΐ 50 ἀσγο δυβδίδυπ- 

ΠΠΟΒ6 Κονγεκίποὶί δαθρθζθιοῃποί. Εν ἀϊθ ὨΡαοΚΙθὨ]ον, ἀϊ6 510} ἱγοί- 

ἄθῃῃ ἥπάθῃ, θὶπ 10ἢ 81|161π νϑγαηίννου Ποἢ. Φράθϑ δἰ πΖοίηο Ζιίαί ἰϑί 

᾿ΠΘ ἢ Π1815. πδοΠρορυ ννογάθῃ ; Ἰοἢ ἀδυῖ ἀδῃθν σγῸ}] Ποίΐϊβη, ἀδβ 

ἀϊθ  ϑύβθῃπ ἴῃ ἄθῃ ϑ.θ]θημδηραθθη ρον 5 {Ππνυϑυτηθι ΠΠοΠ6. πο 
ΒΙΠΘΙΙΒΡΘΠΗ. : 

ΕἾ ἀϊθ Μιΐοηαηρ σὸπ Βουομἤραπροη. τπὰ Βαϑβοι ηρθ- 

γο ΒΟ] ἄρθη νγογθ ἸΟἢ δἰθίβ ἀδηκῦ 56]η, 

Μἅπροίοι ἴῃ ΝΥ οδίίϑίθη, ἄθῃ 91. ὅππηὶ 1908. 

ὙΜΊΠΠΏ ΘΙ ϑίιγθίρθγα. 



ΧΙ 

ΕΥΙδα ΘΓ ΡΘΗ. 

6 ΑΡΚάγζαηροη (γ ἀἰθ6 Τοχίθ 4θβ ΝΊ.. β' πᾶ ἀϊθθοὶ θη 16 ἴῃ 

Ἐν Βοθαϊσοθ οὐϊδομθηη ΟἸΟΗΒυ. Μ Μο 1, 7 Ῥοζθίοηθη αἷ8δοὸ Ἂϊ6 

Ἐνδηρθιίθη, Βα Καὶ Κ α Εὶ ΡᾺ Ο ΤῊ (ἢ Τ' ὁ ΤΙ ῬΒΠ αἴθ ῥδυηἰβοῆθη 

Βυϊθίθ. 

ΤΠ ΧΧ --ἶ ϑορύυδρ᾽ηΐδ. 

Ηο. -- Ηο]τηθβ, νρὶ. ν᾽ οίαβ Τοβίδιηθηζαμη ΟὙΆΘΟΙΠῚ ΟἸΠῚ ΥὙΑΓΙΙΪΒ 

Ἰϑοϊίοηΐ θυ οαϊαϊύ ΒΕ. Ἡο]μλθ5 οοηζπυανὶς «, ῬΑΥΒΟΠΒ, [1---τῖΊ. ΟΧΟΙΙΪ 

1798---1827. 

ΓηΪη Ξ-ῷο ΜΙπυΒβΚΟΙ. 

ἘΠῚ ϑίθυῃ (Ὁ ΕΙπύΘΥ ἄθ ϑὶρατη οἰποὺ Ηβ. Ῥθζϑίοῃποί ἀϊΐθ 

ουβδίθ Ηβδηᾶ, ψϑηγοπα αἀἷθ ΕΧροπμοπίθη 8 Ὁ ὁ ὑϑδύ. ᾿ἄηροσθ Ηδπαᾶθ 

δηαἀθαίθῃ. 

ΕΣ αἰθ ἴῃ θὲ Εἰπ]οαπρ ἀρουραηρθηθη, ἱπὶ ἀρραγαῦ ρϑὶθρϑηΐ- 

ΠῸ ἢ ΠΘΌΘη 8 παθυῃ ψιἐϊθυΐθη ρου. ΒΒ. ἰβύ ΤΙΒομϑηοσίβ το οὐ- 

ἔανα οΥἰὑϊοα ΤΙΣ Ζὶὶ νϑυρ] ΟΠ θη. 

ΠῚ6 Ζιίαίθ αὖθ ἄθῃ ἰαΐθίη. ν᾽ ϊθυηῃ. θηὐβύδιηηθη ΤΙ ΒΟ ΘΠ οΥἕΐβ 

ἈΡρατγαῦ ππὰ ϑαθαύθγβ ΒΙ]]ΟσαπηΏ. ΒΔΟΙΌΓΙΠ Γ,διϊ Π8 6. ὙΘΓΒΙΟΠΘΒ. δηςὶ- 

αὰαδθ Βά. 8. 
ΕΣ ὰ Ἂκ 

Κιωϑίυβδαϊξ τὶ Απἰϊαπαίθχί, Απὐααδβαίζ ἐηι ᾿Κιιγϑιυξοεαξ ἀθαΐθη 8π, 

ἀα ἀθὺ απ ἀβοσ ΠΠ|ΟὴΘ 'Τοχύ ποῦ τθὴν οὐϑὲ ἀοοῦ πίοῃΐ τηϊΐ δὶς μου- 

Βιοὶῦ Ιϑβθδν ἰδύ. 

« δ) Ῥθοζθίομηθη Ζ 8 28. χη Τοχὺ ἄθὺ Ηδηάβοιυϊ, [1 ἀΑ- 

βθρθῃ ύγθι ΟΠ ἀρ 6ῃ. 

Οὐ Πορ Δ Ρ Βΐβομθ ΕΘΏΪΘΥ δἰπα ΠῸῚ ἄδηη ἱπὶ Τοχί γϑυθθδβουί, ΘΠ 

ΒΘ [ἂν αἰ ΕὐΚΘη πη β ἀθὺ ΑἸΒΒΡυοῆΘ Ὀθαθαξαηρβιοα βἰ πα, 
" " 

" 

ον] αναὲ 187δ Ὀθχϑιομ ποῦ ἀἰθ Καὶ πο 6. Αὐδραθο, Βεγηπαγαξ 1884 

ἄθηῃ Τοχίαθαάσαοκ ΒΟΥ Παγα (8. 

Βτ. ---Ξ ὙΠ ΘΙπὶ Βιδαῃ. 

ΟἿ,. -- Ἑδροϑὶθηΐζ- 6. 

ῦὕ. -Ξ- ὕὑρρβίτδμι. 

ΒΒ, -- (ἀούίβομθβ ΕἸθυ θη ἑαυ ΒΟ ἢ γοη ὙΠ] πὶ Ξισοὶ θοσρ (Ηϑίἀ6]- 

Ὀϑυρ, ὙΥΪἸηῖθυ). Αὐ ἀἴθθθθ βοὶ [ἂν αἷθ ΕὐκΙσαπρ ἀθὺ ἀργῖσθη, 4}}- 

δθηχθὶη ρΘΌγαοὨ] ομθη ΑὈΚαγζαηρθη νου ΒΘ. 

το --ς----. 



καψπον-. --: 

ἱϊαῦσίῦ .7--. ἈΜΉΝ δ, ̓Νυναιαυλάρο ἤϑθδὶ » ἐὰν ἐν τδν 

᾿ ἀἰρδο ἐα ἢ ἡρατυ ΒΗ ΜΉΝ ἮΝ αἱο ν᾽ δες τ᾿ 

, ἐπσόμεν, ΒΡ παρα αυνήκίρο πόδε ΠΗ ΕΠ πον Εἴη τι 

᾿, τς Ἂν ν 

οραμροίμηλ ἸΝΉΝ 

τὴ αἰγν πρε ΠΡῸΣ ὑείζε: ΠῚ 648: ὙΝΒ π ὯΠ' ἐπηα δια 

οἰ σοί πλ δ: "κυ άς. ΠΝ δ ἀβαβοῖθ: ἀρ βῆ ἢ 

μμαρϑἠαίαπη: δ ΠΗ "ΓΕ 4. 1.8} ΠΝ ΘΜ 9 οἱ μ᾿ Π 

ἡ δ ΗΜ ἢ πγν κακοῖν μὰ ἣν τὰ Αὶ: Ἷ 

εἰν, ἿΝ Γαι τ ΠΣ} ἩΥδ ἢ ἡ αἰδν. ἀρ αθ "}} ἼΣ : 

μ ΣΝ ἢ 

ὡς τ 
' ὁήδη 

ὁγ8}Π ἐριθημδις παλιν, ἢ ΨΚ: β κῶν οἱΡ᾽ ̓ϑιιϑεὶ 

γάρῃόθᾳ Ἰάὰ ἘΠ πὐυδμηδνν Αία το ΓαΠ. ἂν πἴ 

590  ΙΗΝᾺ Ἐιοραθη μι, ἐεῖ ἈΠ: ἀἰπο δίῃ. ̓αθότοιδδν ἡχ 
" ἀνίατος ναι νιον ΠῚ πώμῳ 

Ἔμα, ΒΗ ΠΟΙ αΎΘΎ, ἔν {{Π| ιὐυθὴ, μῆοϊαις ἘΠ 

ὃ εν { Γ : ἢ " οὐὐν Δ 

ὁΉι ἔων μου  ΨΆ; ἀρανωήνμδὴ ἢ Ἄμε πρῶτε 
1 ἄθαυ]8. Στ νη: ὑοῦ ἐτῶν ΣΝ λει ἐβρα ΠΡ ΝΟ, 

ΤΝ ἕ Ἶ Ὑδηϊοίκωβι ὧν ὅκα, Γ ΓΙ 

“ἴδιο ὙΣ ἀνηβηώνον ἐμα ΠῚ ἬΕῸ: μη ΓΑ ΤΩΝ ὃ 
[ οϑηΐῃ ἩΛΦΘΗΝΝΣ τΉσ ἢ 



ΧΙ 

ΕΠ] ΘΙ ὕΠ 9, 

Εχβϑύοϑ ΚΚϑριίθι. 

ΠῚ΄1Ί6 ΝΟ ομΐθη ἄρου Ὑ,υ]ῆΪ8. 

ΟΡ ΟΩΙ αἴθ Βυπομδύϊζοκθο ἀοὺ σούβομθηῃ ΒΙΡ6] ομπΘ ἄρῃ ΝΑΙΊΘΗ 

ἄθ5 ὑὑβουβθύσθιβ δ 85 φϑΚΟΙΩΘη Βἰηα, 80 ΚΑΠῚ 68. ἀοοῦ πίομί 

ΔΘ ΓΘ] μα βϑὶπ, ἀαθ ΜΓ ἴῃ ἱπθη αἰθ Τυϊηηγαθυ ἀθὺ ΒΙΡΘΙ  θουβοίζαηρ; 

σὰ ΘΥΚΘΠΠΘΩ ΠΟΘ, αἰθ π8Ὸ} ἀοὺ ἰἰ οι! θέθυθηρς ἀθὺ ΥΥ̓ δείροίθη- 

ὈΪΒομοΙ͂ Υ α1 {114 πὶ γίθυΐθη Φδῃυπαπαοχῦ ἀπίθιυ Ποιητηθη δύ. 

ὕρον Υγυ]ῆ]αΒ Ῥϑίβοι βδἰπαὰ τίν ἀστοι Ηρ. ΩΌΘ] 16 απίθυυϊομέθί: 

Α. Αγίδηίΐίβοῃμθ τι θη. 

1. Αὐχθϑηΐίίϑ. 

ὍΘ Οοά. Ἰαῦ. 8907 ἀφ᾽ Ῥαγίβου Ναίίοπα Οἱ ΡΠ] οὐ μθ Κ θη μα] νοὶ 

ΕῸ]. 298 --811΄ 88306.--849 οὐ ἄθη Βἄπάθτη αἷθ Κορὶθ οἷπου ϑέγοϊζ- 

ΒΟΥ, αἴθ οἴπθη ὈΪΒΗΘΙ πού τηϊύ ΒΟ θυ μϑὶῦ χὰ ἰἀ θη σίου θ ἢ 

ΑΥΪΔΠΙΒΟΠΘη ΒΙΒβομοῦ Μαχίμ πα 58. σχὰμλ  ΥΆΒθου δαί. Τὶ ϑ'οῃ τις 

γουοϊαἱρὲ αἴθ Ὀοίάθη δα ἀθτὰ Ομ 21] σὰ Δααϊ]οία (8. Ξορέ. 8581 πϑοῖ 

θ᾽ ψΟὨ] χὰ Βϑομῦ Ὀθδύθμθηάθη ἰἰ θϑυ  θθσ απρὺ γϑγασίθ θη ἢν ἰοῦ θ ἢ 

Βιβομδϊθ Ρα]]δαϊαθ πα ϑϑουπαϊαησδ ρορθη ΑἸ ΤΟΒΙ ΒΒ. γοὰ Ναἰϊαης. 

Ἐπίβίαμ θη ἰδὺ βῖθ χυνίβοηθη 8582 αηὰ 8384, ἀἰθ {οι θίθσαρ ἀαροσθῃ 

Βύδιημηῦ ἃὰ85 ἄθιι παὰθ 68 ὅ. οὗθὺ δυο Θ᾽ ΠΟΘ ἄθὰ Απίδηρ 

ἀ685 6. Δ γα παοτίβ. 

Ὅροι Τοχὺ Μαχίπλῖηβ ἰδ ΕῸ]. 804΄ ---808 οἷπ Βουσοῖθθὴ θα ατὶ- 

ΔΏΪΒΟΠΘη ΒιβομοίΒ Αὐχοηςϊαβ νὸὰθ Ποτοβίοσαμα σου ΟἸΔΈΌΘΗ, 

Τιῦθη πἀπὰ ϑίθυ θη. ΒθῖμΠ68 ΤΘΏΤΘΙΒ πη νου! θη Ἐσθαμπᾶθε ὟΥ α] - 

ΓΠᾺ οἰ πνθυ οὶ θέ. ΠῚΘ ϑυβίθ Ζθὶ]θ ἄθε ΞΟ σθί ῬΘὴ5. ἰδὲ ὯΠΕ υϑυϊοσθῃ. 

υι τθ!  νόουμθν τἰσὰ δαΐ ΕῸ]. 804 ὙΥῸ ΒΕ ]85. ΝΘ γοὰ Μαχὶ ϊ ΠἙ 

ΒοΙ ϑὺ ουνπηΐ; οὐ ϑυβομοὶηΐ δαβοσᾶθηνυ ποὺ Ὀθὶ ἱἰμ πὶ ΕῸ]. 809΄, 



ΧΙ Εἰη]οἰἑαπρ. 

ΕΠαΙΙΟΒ. Ὀϊοίθὺ δοθῆ οἷμθ ὙΘΥΜΟΙΤΘΠΘ, ΟΠΘΩΡΑΙ βρϑου Ζυροίαάρίθ 

Νοίϊ αα ΒῸ]. 849 ἀθη Νβδιιθῃ. 

θ)᾽Ὼ5 Βοῦγθί θη ἃἀθ5. Αὐχϑηύβ Δ]]θίη δῦ σαργθύ ὟὟ αἱ βϑύδαβ- 

σΘρΘΌΘη ἴῃ ἀογ βομυ ιν ὕ ογ ΤΘθθη ἀπᾷ ΤΘμγο ἀθβ 1818. ΗδηπΟΥΟΥ 
1840. [ῖΘ ρϑηζθ ϑοῃυ Μαχίμϊηβ Ὀϊοίθὺ Καὶ ΓΔ ἢ ἴῃ ἀθὺ ψοτύ- 

ν ] 6 ῬαΡΙΠκαύοη Αὰβ ἀον ϑομα]θ ἀθ5 114. Βίγαβθαγρ 1899, Τ)6Υ 

ἤρ, ΑὈασοκ βομ]θβῦ βίο [αδῦ ἀστοῆνγορ δὲ δα η5 Τοχύ 8η. 

(904) Νανι οὰ αα ογτογέο « ην ρο7γ 8.886 ἡιθηϊγο7 αἰο8 Θρίϑοοροϑ 1) ΟἸ7)1 

{ΠΠΠ|ὰ ορίϑκορο αα οοριϊξαίμην ΓΠοοαοϑὲ ἐγνρογαἰογῖδ, ορίβέμία αφοίαγαῦ..... 

(5047)... .. καϊαθ ἀδοογν8, 4676 οΟγ 6880)" Ογβεϊ, αοοίογ' ρίοίαϊἐα οἕ 

φγεοαϊοαίον τον Ἰξα 8. {ὔγίην δοίψι)γν μι6 7070, αἰθιυγν, ρωΐγο)γ, (ὐγῖήδίϊ, 860, 7147} 

ἡρδβῦμ8 Ογήϑεϊ ἡναρίϑίογζινγν 80 ὐἷ8 ὠρογίε οὐ τ ἴηνῖδ οιτα ογνέθγ' “οἰ θγυϊθην5 δέ 

φμοϊοηέλδιυι5 ργοαΐοαγ 6 γι ηνχιλν οϑιξωνέ, 8οΐθηι8. ἤμμάνς δοζιγν ἐνθγ 01 αἰ Θιυ Ή)}, 

δοίμηι 6886 ἐηθγτξμ, 8ἴγη)6 μη ἴρίο, δἴγ,86 377,6, 86η,}ρ1 677) 47)1; 814067 Ὑ){2}, 

ϑ]ηνοην, βι.ρογογ θην; αὐροίογθην οἰἐ δεν, ογηγυὶ θα οοἰ  ογυίζαθ θα οο 5107) ΘΉ1, 

ον δορῖξωϊε τηοίϊογοην; τηέογηνγιαΐένην, ἐγνοαρανυίζθην; ἐγινδιϊθην., Τ1Ή- 

γηιθγνϑι47); Ἰγυηιογ αϊθηι, ἔμ οογ γι ρει θη; ἱγνοοτγιηνμἱοαιΐϊθηι, δι «. 8)» αγϊα 

᾿ἐμοογρογαϊοιη; ἡγυοογροϑίξιγη, ϑριηρίϊοο)ν; ἐγιημιυξανθηι, {για τιυϑινγν, {η- 

ηιοιμίϊοηι, ἐγ ργογέθηι; ἐγιωςοοβϑζιἑϊοηι, γιϑοΐ δι; [ἱρηἐθγηυήγναΐμρη} ἐη- 

γοργναΐνγν; ἑμμογθαωΐιηι, ἐγ δοίην; ρον [θούμην ἦγν ϑἱγγιζαγαΐο οαϊαηίθην; 

ἡηποοηραγ'ατυϊζξογ" ογνγυϊδιι5 ἡναϊογ θην οὐ ηηιοἴογθηι. χιΐ οὐι 6886: 80ἴη8, ἨΟΉ, 

αὐἱ ατιϑίογηοην αιοΐ αἸἱγηηεἱγντοηοην αἰτιυἡγυ οὐδ διῶθ, 866] σαὶ ΟδΕ6᾽)510))67)1 

δορτξαξή8 οὲ οἵγέιεϊβ δαθ βοία φοϊιηηΐαΐθ οἱ ροἐοϑίαίε, ἐγηραδδίντϊ5 1γ.- 

ραϑϑύντϊέογ, {γν6ογ, γε ρει 8 τμοογγηρέϊιτ 67) οἱ τγηγηιοτ 8. {ηηλου {7 {67᾽ 

τ γφογυίξην αἰθιγην. ογοονῖέ οἱ σορέ, ζροΐέ οἐ Γιμηα αν. 

ϑοομηάμην ἐγααστέογοην οἑ ατοίογτξαέθην αὐιγναγγηι 8071 θέν ι7᾽ 7.072) “416 

δϑομγαηγη, ἀθιην δέ ανοίογ θην οηιγμην ἃ ραΐγ6 δέ ροϑδέ ραΐγθην οἐ }7ὉΡρέε7᾽ 

γαΐγονν οὐ αὐ σίογίαην ραΐγῖ8 6856 γημηιφμαλν οοίωνέ; 866 δὲ ἡπασΉ ΜΉν 

αἰϑιη οὲ ἡναφηην αοηνΐγννην οἱ ηιαφηηνν γεσοην οὐ ἡναφηγη, ἡ 3,5 67 7172], 

γηαρφην μη) ζιηγιθην..... .«...ῇε..ςς.ςς αἀοηυζγηήη, ργομίϑογθηι οέ ἰορίβίαξογ) θΉ1, 

γοηοηνρέογοηι, (805) δαϊμαΐογοηι, ρα. .... ἐο, ὑούϊαβ ογθδύϊογηβ ὠμοίογ 6), 

ἴον οἱ τιογίμογμην ζμδέμην ἑμαϊΐοθηι, ἡνωΐογϑην Παϑοη θην αἰδιν Θέ 

ραΐγογη ϑιηη. βϑομηαίν)ν βϑαγούμην φιαγοἰ μη), 567)12)67" γηαη  οϑέαιμ, χιῖαῳ 

Ογηιοιιδαηογη οατμίϊοην. οἱ δα θοναδὶϊθηι, ργαθαην οὐ με) μ6γϑαῆν μ᾽ 68- 

ϑἱογθν “ἡ αἱαθοϊἑοανν ααϊγιιογἐϊοηθην οἱ ἀθηιογυογινην αἰ οοἰγζγναην 807" 6177 

οὲ οαἰοαιῖέ. δὲ ἦρδϑε ϑδοΐθγυιβ δὲ ηοῦὲβ ἐγασθηβ, χοῦ δὲ τὐυφοηίξὲ αὶ τΉ- 

ζαϊραῤιϊ5. «ὐγέν5 οαοίοδίϊα οἱ ἐογγοϑέγία, ἐγιϑίμηϊα οἱ εὐδία ογηΐα 

[αοῖϊο [οοῖθ86 Πογηοϑίο ργεαϊοαΐιμ" οἱ ἃ ποδὲβ ογ᾽δίϊαγἦδ μ7,6 οἱ {ΟἰΤΈ67' 

ογοαἰτένγ),, χα οἱ ραΐγῖ5 ἐπ ραϑϑίμεϊδ εὐἱγένι8. τργινηι δὲ ἢ ζιίην Ρ7"0}᾽ 7 ΜΉ. 

[6οἴ886. πον, οὐϑααίμ δ 806 οἱ Οηιοθιϑδίαγογην 67γ7076ην δὲ {ηρίθέαίθη 

1) ἃ, 1. Ῥαδ]]δαϊαβ απὰ βϑουπαϊδηυϑ. 
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Ποιεῖ! οὐ αἰ ϑιυἐαιῖέ οἰ ἦρ86 46 αὐμήγῖβ βου δέν γ18 οαπέθ ἴηι ϑέγμοίι(8. σέ ἔπι τα] 8 

οοη οὐ 8 1) βαποίογι ορϑοορογήη ΟΠ σοπέεγ' σΟΉ 7 ιαΐτι8. οἔ 967" 867 Π10Ή1 68 

οἰ ἐγαοίαίμι8. 8.08 οϑίοη τέ, αἱ ογογέΐαηι 6886 αὐγή αΐ8 ραΐγῖ8 οἱ ἢ, ἀεὶ 

ἡηφοηὶ οὐ (ἰδὲ τγυϊφορ, οἐ ραΐγοην χιΐάθν ογεαΐογϑηι 6886 ογδαίογ ἶβ, 

ἤδη ᾿(ογ0 ογθαίογθην 6886. ἐοέΐμι8 ογϑαΐίογυδ: εἰ ρμαΐγοηι 6886 «αομηι «εἰο0- 

γιῖγῖ, Πἰζην απμίοην αἰθυνν 6886. τἰγυἴι67,86 ΟΥ̓ΘαΥ476, 

Θιαργορίον" Ποριοινϑίαπογμηι 8θοίαηι εἰεϑέγμοραΐ, χμΐα πο σΟΉ [868 

θὲ οοπονϑία8ϑ ρεογϑοηαϑ, 8641 αἰβογοία8 οὐ α᾽βϑέϊηοία8. ογεαάοθαί. Οπηιοριϑίοη 

πίον αἰἰϑϑίραθαΐ, φιΐα πον, οσοηραγαΐίαβ γ68, 866 εἰϊ ογεηνέεβ αὐ ξεοίη8 

σον οναί. οὐ Πἰζην ϑ8ἱηυϊϊθην 6886 ραΐγὶ 8.090 ποῆ, 8εομπάπην Μαρε- 

αἀοηΐαηαηι [γαμαπτϊοπέαηι ργανξαΐοην δὲ ρογ μον ϑίξαίοι οοηίγα 807) 1 ϑέμγ 8 

αἰἱσοδαΐ, 86 βοοιννάνν αὐμήγναβ 8ογ ένα οὐ ἐγαστξίοηε8. 

(805) Ῥνοαϊοαξίονιο ποῖ θαροϑίξίοηιθ ϑία οηῦθ8 Παθγϑέϊοοβ ποῆ ο718- 

ἐΐαηιο8 864 απ θογβϑίοβ, πον ρίο8 86 ἐπιρίοβ, πον γοϊσίοδβοβ 86 τηγεἰΐ- 

σίοβϑοβ, πον ἐϊηιογαΐοβ 866] ἐθη167 7108, ἨΟΉ, ἴγη 8.0.6 86εὶ 8ἴη8 806, πον ομί- 

0768 αἷοὲ 8ο( 8,6 60 6886, ποτ ἀοοίο768 866, 8ραἰπμοίο768, ἤθη ργεσϊοαΐο7.68 

86] ργϑμαγοαίογθ8 αὐϑογοθαΐ, 8106 Μαρίοιοοβ, δἴμο Μαγοϊη)οη βέαβ, 8ἴι6 

Μορίαηϑέαβ, δἴμο Γαιμηέαγοϑ, 8 Ῥβαθοϊϊαηοβ βἴμθ Αηἐγορίαη 08, 8116 

Ῥαΐγραβϑϑδίαηοβ, 8ἴμθ Κ᾽ οὐϊμϊαηοβ, δἴμο Νοιμαΐίαηοβ, δύμο ])οπαΐίαηοβ, 8ἴιπ68 

Οπιοιιϑίαγιο8, 8ΐμιδ Ογμιοοιιβίαηιοβ, ἴα Μαοοραοηίαηοβ. 676, κι αροϑίοϊογμηι 

αογἶαΐολ" οὐ τηιαγέψγην ἰηριϊέαΐο), Ἰιοβέϊβ ὁ δοίιι8. ογοἰϊοογην ργαθαηι 

θογίην αἰ οοἰγηαηι γϑροϊοϑαΐ οἐ ροριίμηι αοὶ αοαϊβοαιαΐ, ᾿0ρ08 σγαιιο8 δέ 

οαΉ68 ἠιαΐοβ Ορ6γα 7108 οΠ σαϑαξ δὲ σγορθηι Ογβεϊ ρ67᾽ σγαΐίαηι ἐρβίνιδ τέ 

»αϑέογ' ϑογηαίβ ον οὐηηὶ ργμαφηΐία οἱ αἰϊροηέϊα βογμαϑαΐ. 

δε δὲ 8ρίγίδιου βαγιοίμηιν ἨΟΉ, 6886. θὲ ραΐγοηι πθὸ ἢ ἴζμη, βοὰ ἃ 

»αΐγο ρμ67" ἢἰζνν απέθ οηιηΐα ζαοίηι; ποην 6886 ργζημίην θ. ϑθοι ΟΠ), 

80] α ργη10 0έ7) 8θομηάηι η ἐογέϊο σγαάι, δι ϑέϊξμίμηι; ποηὶ 6886 ἴη- 

φεγδιιηι πθὸ φοηίξμηη, 86 αὖ ἱηφθηῖίο ρ6)" «γιϊφοητξινι ἴηι ἑθγεϊο σγακῖα 

ογαθαΐύμι ϑοομηαίηι ομαησοϊοαηι ρμγϑαϊσαίοηοηι οὲ αἀροδίοϊἑσαηι ἐγαα - 

ἐϊοπθηι ϑαηοίο «]οναηηθ αἰἰοθηίο: οηιηΐα ρον ἵρϑβιίῆι Γαοία εἰπὲ οἕ 

ϑὲη)δ ρ80 Γαοέινηιν οϑέ πθο “13 }; οὐ δοαίο Ῥακμίο αα (806) βεγεηίεο: 

18 ἀὁιι8 ραΐον ἐς φο οὐνηῖα οὐ πηι 5 ἀπ ηι8 818 ΟΥ̓ βέι 5 

»}67 φιίθηῆι οι τα 3) ααργοκαναΐ. 

ὕδιο ογΐνι αθὺ ἑηφθηϊίο οαίαηέθ οὐ ἀφο αοηεῖηο τουϊφοητίο αθὸ 8ιι}- 

ϑἰδίοηνίο 8ργὶέι8 βαγιοίμ8 αὐπμοσαΐμ8 πὸ ἄδι8 πὸ αοηνίηι8 ροΐοϑὲ αοῖ, 

8 α δὸ 96} αοριῖναιηι τὲ 6880ὲ αὐοοορὶξ: πον αὐροίον" πόφίο οὐ αθαΐον",, 8οα 

ἐγυϊιαμἑηαίον 664) βαποίΠοαίον, ἀοοίον" δὲ ἀποαίον, ααὐμίον δὲ μοβέμϊαΐον", 

ΡῦΘ...νν νειν ΟἿ᾽ θὲ ἱπ ον ηιϑέον, Ογίϑεϊ ηνἶηϊϑέον οὐ σγαίίαγιει αἰ ἐιεῖϑον", 

»ήρνειιϑ. μον οαϊξαϊίβ ἐν ψιὸ βἰφηαύί ϑιειι8 ἐπ αἴθηι το θην ϊονῖδ, βῖνιθ φίίο 
ἨΘΉῖΟ ροίοδέ αἰἴθογδ αἰοηεϊγεν()λ «Ἱοόβιζη, αροβίοϊο αἰϊοοηέε: πθηιο μοΐοϑὲ 

1) οοη δὲς ΗΒ. --- 90}. 1, 8, ---- 38) Κον. 8, θ. -- 9) Ξε Ηβ. 



ΧΥῚΙ Εἰπ]θιθαηρ. 

ατοογο αἱ οηιηνηι ζ 68ιην ηὐδὲ ἐν 8ρέγ τέ δαη οέο ἢ, οἱ Ογϊβίο ἀ0- 

σρηέο: ὁ90 8 “ἴα οὐ τὐϑγτέωϑβ οὐ ἰέω, πηι ποηϊέ αὐ ραΐγ) θην 

η»ἦϑὲ ρογ η16. ) 
Εὔγοο "υὶ δι ογήδέϊαγη ψιὶ ἦγν 8ρίγιιν οὐ μογτέαΐο ΟΥ̓ δέν αὐογαηέ 

ΕΣ τί ὧδε απέθ, οἱ μοῦ Οὐγήϑέμην, οὐ αἱϊοοίίοηο 60 ραΐγὶ σγαΐίαβ ἀσαπῇ. 

Πᾷαρς οἐ Πι758. ϑὐγνηήϊα φαδοχμοηίο ψφιασγαρίηέα ατηνἷβ ἔμ, θρίβοοραΐζι 

σίογῖοδε Πογθη5. αροϑβίοἰίοω οσγαΐία σγθοαην οἱ ἰαΐίγνωηι οἱ σοΐἑοοην {ἰγιρηιαινι 

817,6 γνογ)͵8ϑίοη.6 ἐγν θα οἰ β8οία θοίοϑδία Ογίδί ργοαϊοοιί, φιία θὲ πα 

658 φοίοϑδέω αοὲ αὐ, εοἰμηνα οἱ Πγηναριθηίμην “ογήξαϊ8; οἱ τρνμην 6886 

σγοροην, Ογϑέϊ, ἀοηνγυὶ οἰ αἱ γγνο5 71, “γνατην οὐϊένιγλγν. δέ μην ἀϑαηοτμηνι; 

“γναγ, «γι )ίγθηι, οἐ τ γναθν 8ροη δοῦν, ταν γοσίμαμι; οὐ τγναῆν τ) 60 Ή1; 

“ηαην αἸοη 7), αὐγννύην ἐθηλρζν,, τ). σογμμθγνἔμη,) 6586 Ογ͵ϑ  ἸΟΥ̓ 2}: 

οθέογω 1670 ομΐω οογμμογυϊονίω ἩΟΉ, 6886 φοἰφδήαβ αοἷ, 866] δψηνασοφαθβ 6886 

βοίαπαο (8061) αἀϑδογοῦαΐ οἱ οομέοδίαθαξμγ. 

Ηπ παθο οηϑΐα α6 αὐνυῆγυῖδ 8ογϑδέμγ18. θυ, ΟἸἷχῖβ86 δὲ 08 αἰθ80)"10587886, 

φιυυὶ Ἰοσίΐ, ἐγυξοϊ!οραΐ; χιῖ οἱ ἱρϑῖ8 ἐγτδι8 ζἴγρηὴβ ρζιι)65. ἐγιαοέαΐξμδ. οὲ ἡ υϊέαβ 

Τηέογργοίαγίοτο8 «οἰθρίϊδιια αὐ εὐἰϊϊαΐοην οα αὐ αϑαϊβεαΐίἑοηοηι, 58ϊδὲ αὐ 

αθέογγαγη, ηιθηιογίανι δὲ ἠνογ οοαοην ροϑέ 86 αδγ οἰ φια, ' 

φιίθην ἐομαΐρηο ἰαμαγθ ἤθη ϑ8ι)Ποἷο οἱ ρογζέιι8 ἑαθογ8 τοῖν απο, 

οὐὲ ρίτι5 οἠιγυζμν. ὁ00 βίην αοδίξογ,, χιναγέμηι, οὐ αρηρζμ8 ἦγν 16 ἰαϑογαντέ, 

χιυνΐὲ ηι6 ὦ ργίρνα αοίαΐο φῆθα ὦ ραγοηἵίθδιι5. τηιοῖβ8 αϊβοϊρινζιην. ϑιιβοθρῖξ θέ 

δαογαβ {ἰξέογα8. ἀοοιέ οὐ μογϊξαέθην ἡναρὁϑέανέ οἐ }67) ηνδογοογαϊαηι αὶ 

οὐ ογαΐίαηι Ογήδεϊ οὐ οαγηναζίίογ" οὐ δρὶγιαϊέογ" μέ Πἴὐμην ϑιγίν ὅ)ν 616 

οαἰποαμήέ. 

Ηΐϊς ἀοὶ ργοινζαοφηέλα οἰ Ογήβέϊ ηυδογϊοογαΐα ργΟρέθῦ" ἡμεϊέογηην βοϊμέθην 

ἦγ, φογέο (ὐοὐϊιογηη, α6 ἰδοίογο ἰγῖρσίμέα αγνηογηην ορίϑοριδ 6δὲ ογαϊημαΐιι8, 

μέ ἩοΉν, ϑοϊνίηι 6886} ἢ)6768 αδὲ θὲ οοΐθγο8 Οὐγήϑβέϊ, 866] οἱ ἦγν ἤος 967 σγαΐξϊαην 

Ογήϑεὶ ἑηηϊξαίον Ογήϑεϊ οἐ βαγιοίογηην. οἴνι5, εὖ φιορνιααηιοαοην βανιούμ5 1)ανα 

ἐγήρήγέα αγηνογην. γὼ οὐ ργοζοίω 68ὲ οοηϑέϊενίδ, τὐ γοσογοέ οἐ ἀοοογθέ 

ρορηίνην αοἱ οὐ [105 ΗΠ βαγαρὶ, ἐξα οἱ ϑέ6 δοωΐμβ ἐαηιψιαην ργοζοέα 686 

ηιαγυη εδέαΐξη8. οὐ βϑασογοβ Ογϑέϊ ογαϊηαΐη8, τ γορογοέ οἐ οογγρογ οί, [6] 

αοοογεέ οἐ αοαϊβοαγοὲ φογέοην (ἰοἰϊιογίηιν, φιοα οἱ αθο τοϊογιΐο οἐ ΟΥ̓ βίο ατ- 

δύϊογέθ }67" ηγυἱγυϑέογίμην ἦρϑῖμδ αὐηνέγαὐήϊ62) 68 κυρά οἕ δἱομϊ 

7056 ἦν Αου ψρίο ἐγίσίμίω ατηνογ μήν ἐδέ ηιαγη[οϑέαΐμδ.. τ δ: 

(907). τὐὐλίοίος δὲ χμοηιασηιοάτνην αἰοηνῆγι5 οἱ αἰθι.8 ἀλλο εδούιε ΟἹ νδρόῶ 

Πῶι5. οὶ, ἐγὶσίγέα αγηνογήνν ϑϑοηαηην σαγηθην οογιϑέϊέινέιι8 οἱ δαρύϊφοϊιϑ8 

οοορὶέ ομαμσοίζνην ργθαήοαγδ οἱ αὐηιωβ Πιοη ἴηι, ραϑβοθγ6, ἐΐω οἱ ἐδβέθ 

ϑαγιοίν8. ἡρϑέν8 Ογ δὴ αὐδροϑίξίογνο οὐ ογαϊηαΐέογιο [6[] ἦην ΓαϑιῈ οὐ ρογιγῖα 

γργοαϊοαξίογιῖδ ἔπ} } ογϑηνογ ἀφοηέθην ἡρϑοην σοηέοην (οἰ ογ 7), 866) 107} 

1) Κον. 12, 8. --- 2. Ζοη. 14, 6. 
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μα η ψοϊ ο(λη οἐ αροϑίοϊἑοαιν οἱ ργοζοίοαην γεσιΐαηη οηηοηα τέ εἰ τοῦ 

αοοιί! οἱ ογιϑέϊαηιοα. ᾿(ογ0 ογϑ]αη05. 6586 ηιαρή[οϑέαιῖέ οὐ τνεἰἐἠρἐἠοαπ τή. 

{]ῦὲ εἰ ὁ Τημίαία οἱ ορογαΐίοννο ἡηηοὶ ἐζηφσ αὖ ἐηγοἰσίοβο εἶ 

ϑαογήϊοσο {ιαἴοο Οἰοίπογήίν ἐγ αγηηῖοο ἐ67707.6 γη, παν ϑαγοο ον" δ  αἸ ΟἿ ())} 

»γογϑϑομίϊο 8. ϑαοϊαία, μὲ 8αΐαηα8, χὶ ἡπαΐῖο ζαθοῦο ομρίεραΐ, ποἱθη}8 

{αοογοΐ Ῥοηο, αἱ, χιο8 αοδίογαναΐ ργοαγτοαΐογ 865 ἴδοθη 6 οὲ (686), 0768, 

Ογήϑίο ορί απο οἱ ργορησηασηίο Πεογοηέ ἡ αν } 768 οἵ ΘΟΉ [68807.68, αὖ ρ67- 

δθομίου ΘΟΉ [6] 6γ 627) οὐ φὶ ρμογϑοομέϊοη θην γραΐτοϊγαγείν()" σΟΥ̓ ΟΠ αΥ ΘΉ 17’, 

μι 7.18 χιυὶ ἐθηνΐαθαΐ εἴη. 67,6 χἰἸοίτι58. 67) 6866) 6: οὐ χιρὶ ἐοηηξαδαγ έν)" «16 07᾽68 

σαμα!ογθηΐ. 

{7ῦὴ εὐ ρμοδέ ηνεϊογηίήν 80) ογη, οὐ αποϊϊαγιν (ὐγῖβιϊ σἱογἸΟΒη)1 

γηαλ) ἐγ γἼνην τηνι θη έ6 (67. 6)γ16γ1167) ἔρϑα γογϑοοιέϊοο οοΉ ρἰοἰἶ8 ϑορέθηι 

ατγυῖ8 ἐαγεεν)ιλιοαο ἦγ, ορ᾽ϑἰοραΐ [9] [807 ααήοίν.5) 8βαῊ οὐ δϑίρει δ. ει17) ϑοαΐι8 

{Π}Π|ἃὦ οῆν σγαηατ ρορμῖο ἐοη  οβϑϑογθι αὁ ταγϑαγῖοο γριἴδϑιι8. τη 8οἷο 

Ἰοηιαγῖο, αἷς ϑοαΐθ ηιοηιογῖο Οὐη ϑίαημέϊο ργϊηοῖρο, Πποηογ 6 δέ 81|8- 

δθρίιι8, τι δἱοιϊ αοιι8. ρ Μογβοθι ὁ ρμοϊοηέϊα δὲ εἰἱοϊονέϊα Ε' αγαοηῖβ οἵ 

Τὐσυρίέϊογηννι ροριίνηι (8077) ϑιννηγν ἰδ ογ"αν1ξ δέ } 67" 117} ἐγαγ817).6 ζοοϊέ δέ 

ϑὲδὲ 86γ,.776 ργοιίατέ, Ἰέα οὲ 96)" 8606 ατοίμην α΄ Θιι8. σΟΉ [6580768 βαποίὶ [ΠῚ 

ϑι(ἱ εὐϊγογῖξὶ 6 τιαγϑαγῖσο 1 δογαιέ οὐ 06) ]1)αγηϑίνην ἐγαηβῖγ6 Κϑοῖέ οἕ 

ἦην ηιορίϊδιι5. 8θοιμγαη)γ, απ οἰογηνηιν {ηιϊξαϊοηθηι δὴδὲ 86) 1716. 

Τοσθηβ οὶ 810 ροριἴο ἵπ 8οῖο Κοπιαηΐαθ αὔϑηιο {{Π18 ϑορέθηι 

αηηῖ8 ἐγϊρίρέα δὲ ἐγϊθιι5 απγυῖ8 κιογἸἑαΐοηι ργοατοαιῖέ [τι] οὐ ἦν Πα φιίΟΥ Ὁ] 

ϑαηοέογίηι Ἰηιϊξαίολ" ὁγαΐ σου ὐϊηπαιίξέ φιασγαφίηέα ἀπηπογιηιὶ δραΐίηι δὲ 

ἐδ ρθ δ Ἡμ δ... ᾿ς. .ς. ΌΣ 6 κεἴέα. 

Θαϊ οαπὰ ργδοθρίο ἱπρ}6218}} ϑυ νδδαὶ χιαασγασίπία αππὶβ αα (Ὁη- 

ϑέαπεποροϊ αγαηι εἰν. αὐ αἱϑριίαξίοηποηι αὐἰάφηι οοηέγα »....... ἐα8 1) 

ον γαῖ οἱ θη ἔμ ἀοηιῖγιὶ οἱ πιοϑένὶ Ἡοηιΐηθ, τ ΟὐγἼδέϊ φοϊοδίας εἰδὶ 

α Ογϊδίο ἀθαϊέαβ ἀοοογδαῦ δὲ ἰηοϑέαγιϑη.. . ....- αὐ εἰ ἱηρϑοδδιι5 οδέὲ 

δε ρ»ααἀὐϊοξαηιν οἰκί αΐοηι γοοογίξαίο αὖ ἐηιρίϊα δ βέαίις σοηοϊϊῖ, πὸ αὐ σιίο- 

γϑη 12) 1)186)"18. 1867 αὐ 107.08. Ρ)Ὸρ)10 ἐπκαϊοῖο ἀαηιηαΐὶ οἱ ρμογροΐιο 

βρρίτοῖο ρμἱοοίομα!ὴ, δαϊίηυ οοορὶξ ἐγ) ηιαγῖ, τη χα ἐπ ηυἑαΐο διιϑοορέν8 

ὁδὲ αεἱ βἰνεὶ  ἐιαἴνιο ἢ ΕΠ Πϑοὶ ργορ]οίαο. 

Οοη δέον α) δ ἠιοῦο ορονγέοέ ηιογ ξεν αἰγὶ χὶ αὐ Ποὺ ακοο ἀονηιΐνιο 

ονἱέ Οοηϑδίαμἐϊηοροῖίηι, ἐηιθιο ἐι670 Ογἱδίϊαποροῖζηι, εὐ βαγιοΐνι5. δὲ ἐπηιασι- 

ἰαΐιι8 βαφογος Οὐδέ α βαποίβ οὲ οοηβασογ οέίδιι5, α αἰσηῖὶς ἴση αἴσηο 

ἦη ἑαμπίαξν) ηυνε  ἐὐἐιια ἐγιο[ 1} ογλδέϊαγιογ νι ρ᾽Ὸ νου εὶς διεῖς τεΐ) 0 δὲ σϊογίοξο 

ποπον αν) ϑένι), φιιὶ οὐ ἐπ ϑαΐδε βιι0 εἰϑῳμιθ π ἦρθο ηιονἐϊ Ὡιο γε] θηΐο 

(308) μὸν" ἐοδίαηιοη μην Π θην δίανι αθβον δία ροριῖο εἰδὶ οὐοαϊίο ἄθνε- 

ἐἰφιϊά τΐα ἄϊοονϑ: 

ΕΝ νὰ . ἐκ Ομοπέ 1897, ΓΑ͂Ν ΑὉΠΥΆν υπὰ ΡΒ ΡΡΘ 

1905; ἐγ ὑπ »...« 8. .. «ἐς 8α85, ΚΔΟβΔηη σἰδυδὲθ μη... 08 

“3 Θθηηθη. γ᾽). ΕΒ, 8 8, πῃ. 4. 

Βιχοί θα ρ, θίθ βοιβουρ Βίθοὶ. π 



ΧΥΠΙ Εϊη]οἰμπηρ. 

ἤρο ὕω ορίϑκοριιβ δέ ὁογ [65807) 86η1}06)" 815 ογοαϊαϊὴὲ οἱ ἴη ἤας 

Παθ δοία δὲ πόα ἐγ) αγϑίξηι Κασὶο αα αΟγγυϊγνην 2γνθ 7). 

Ογοᾶο 

τῆι 6886 αθιίηι ραΐγ θη}; 8οζινη, {γι γογένην, οἱ τγηιυϊϑνυἐ θη) 

δέ γι τὐγυϊγογυξιηη 71 {νύν οἦλι8 αἰοηυζγίην δέ αἰθιν γιοϑίγηι, ορὴβοολη 

οἱ ζωοίογ θην. τὐγυζλνογ 86. ογθαΐ72,6 πον, ᾿αθοηέθην οἱηυϊἰθγην δεν 

1α160 τ{)1.8 68 οηιγίμην αθι8 ραΐο7), χιυὶ οἰ αοἱ ηοϑίγϊ 65. αοιν5 

οέ τπῆν 8ριγξιν βαροίμηι, οὐἱγέμέθην ἐγιζινηυγναη θην οἱ ϑβωηοίῆ- 

Πεαηέοηι, «(ὁ αἷξ (ὐγήδϑένιϑ, ροϑέ 768 7γὙϑοἱτοηθην ααἱ αροϑίοϊοβ 8,408: 

6666 6900 ηιλέέξο ργοηνϑϑην ραΐγὴβ νοὶ η Οδὲδ, 08 

απ έοην 86 6 τη οὐ τξα ἐοἰγὴ ΠΊοτ βαϊθην, ψιοα αι 5416 

ἐπαπαηνὶηὶ αὐὐγ ἐν ἐφἰη) αὖ αἴ{01); ΤἸέθην οἐ: αοοὶρτοίϊο 

“17 {ἐ θη) 81} 67 16Ή}}16 7.67) τι “(08 ϑαην οίο 8ρὲγ ἐέε 3) --- 

ηδὸ αδιίην μ66 αογηΐγην 86 την δέγην Ογ δέ Βαάθιθηυ, ἤ,66 

Θφαδ]θην 86 βιδαϊέιη οἰ οὐοραϊογηέθην ἴγν οἸγιγυέδιι8 ἢ 70 

εἰ βίζμην ϑιιθδαϊένην οἐ οϑοραϊοηέθην θὰὸ ζη)2 ογηυῖδ8 60 ραΐγὴ 

ΘΓ ΡΤ αὐ ξοκλ δ) 

[ΠΠ| ϑοφυνίν7)" γ78108:} ᾿ 

πω ἥν. τ τς αθηνμΐαξ. . . .. .. 667Ή.6786 α΄δὲὶ 5674 07.471, 

βοηοίογην θρίβοορογηγην ποϑέγογην, μέ ἤν, δοίη ἴη, ραγέϊθιι8. οοοϊα!θη.- 

ἐαϊδηι5 ὧδ ΠΠῚᾺνγῖοο ααπιογγοηνέ ριέαγιέθ8. οοηοίϊέμην ἀαγὶ --- μὲ σοδίω αὖ 

ἴρϑ8ῖ5 εγοἰϊοῖβ σοηοοία ἐγναϊοαγέ μογηνην οέΐαην ψίαθ σοΟΉ [65810 οὖ ἦρϑῖ8 }70- 

οθ851: χοῦ ἀοϑογϑηέ Υθβροπάθσθ ρϑδοΐῆοθ..... ΠΥ Ππὴ0 Ὁ ὲς 

(8081) γ»δοϊξαίαο --- «(564 οἶαην αὐ ογϊοηέθηι }677᾽ ϑ θγ 7 τἴρὴν »οϑέμ- 

ἰαγΐ68. 

{76 ατέθηι γϑοϊξαίμην οϑέ αὖ Δπαοηΐίο ορίϑμορο «[(16] γδοοσίξαΐο «΄ ἀδ» 

βέαί, οοη Οὐ τὸ αγριθγογἶν)) Ἡν786),18 ηνήϑογαδίϊ 07.685 970ρ7᾽,70 ἐμαϊϊοῖο 

αἀαηαΐὶ δὲ ρεγροίμο βιιρρίϊτοϊο ρίοοίοηναὐ Πογ οὐ ϊοῖν “-αο ΠΟ. ἡρϑδιθηι Ἤδ66556 

θδέ μέ (ἰϊ886 7 λ18. 
“ . 

“ 

(809 Νηνης ἐθηιριι8 δϑέ γθ8ροηαοηαϊὶ 6 60 φηοα Κυ{4) διιργα αἱοίνηι 5) 

αὁ βωηοίο {7{Π1ω, φιγν) ἐμ θϑϑι.8. ἔγν. οὐμυϊἑαίοην (ὐοηϑέωρμεϊηνοροϊέαγηαηι α16- 

« βιυροείμβ 651)» γϑοορίίαίο αὖ ἐηιρὶϊδ (6 ϑέαΐιν ὁοογ οἴ τῆ, Ὧ.6 αὐ᾽ϑιιθ 7) 6γ 727" 

᾿7η,186γ1.. 8» ηινέδογαἰ)λϊογ.68, τ οἐ ὁ00 αὖ ἐρδὶβ ραΐγῆθιηι5 ηοϑὲδ.. Ογῖδέ. 

867... 866... 8. ἴη, ἠτοληογ αέαην τὐγ θην βαθρίμδ αἰνοζιηλ8. 

Παος Κμῖέ γαΐίο, εὐὐ οἱ ἐδὲ γοοοσίξαγοηέ αὁ οογοἶϊο μ᾽) οηνῖ880 ἃ 7}60- 

αοδίο ἐηιρογαΐογο, γιοῦ Ογαΐϊϊαγιβ ἱρερογαΐο)" ἑαην ἐμέογαϊχεγαί. }6γ46- 

πογμηέ οηΐην δογρία Θρ᾿βοορογιι, Δ ηιϑγοϑὲ οοἰ θυ Ογψ6 φιΐ 1ην Ααυϊ]θῖα 

σοηβοαρυδηῦ.. .. . βϑϑία ἐρβαζηθ) ἐγαηϑηνβογηί, (310) σαθ ἵρϑὶ ὁ τοϊινγν- 

1) 1κις. 24, 49. --- 2. Αροδίβιρ. 1, 8. -- ὃ) ΒΒ ΒΙΘΓΠΘΥ τϑῖομῦ 88 

ΒοΒγθίρθηῃ 65 Αὐχϑηΐαβ. --- 4) μέ Ηβ. --- ὅ) αὐοίμι8. ΗΒ. 



16 Νοῃυϊοῃίθη ἄρον 0] Η]Α. » 4}.4 

ἰαίο βία φοΉ [ὁσογηνηΐ αἰοθηΐθβ βίομέ ορίδίμϊαο ἀαῖαθ αα ὐγαΐϊαγηι ἴηι- 

γογαίογϑηὴν ρεγϑοηαηί φθογι, μέ α....... ἐϊ βιη! 8αοογαοίζηι οἱβ 

ἤηρεγίαϊ απ οίογξαίο γι 6) Ἰαογηκηΐ δέ πὶ ἸΟσΌΤα δογήη αἰϊοβ ογα παπαῖ. 8 

δε γοσφαμο)ηέ οὐ αἀϑοίοϑίαβ αἀθηη6 οἷ8 αμογοπαα8 ροβίμ απο) ηΐ. 

Ἦος [ὁ] Γαοθηι 68έ, μὲ οἱ ΤΠ οοσοϑίμ8 ἐηιρογαΐογ' 967" ογϑόηι ἐθ᾽Ὑ ΑΥ̓ΜΉΙ 

ααγοέ ἰοσόηι, χαθ οοηποογαγοί ργ'αθοορέϊ8 ΟΥαἰϊαηί. 
ω ᾿ Ἂ 

(949) }7η6 «οὐ» οἱ ον βαηοίο ΠπΙῆία οοέογίδβηιο οοη8ογ  ἶϑιι8 

αὐ αἴΐνονη οοηηξαΐίι (ὐηδίαπεϊηοροϊζην τον ϑϑοηέ ἐφίψιιο οἰΐαηι δὲ ἵριρεγα- 

{07.068 αὐἰήϑϑοηέ αὐἰφιο οἷβ }γ"0ηι18ϑι()ηι {ι1886ὲ οοη οἱ νι, κιἰ βαηποί8 Αταϑη- 

ἐΐι8 θα: ροϑιι, ὁοοσηῖία ργοηυϑϑίοσο ργοζαίἑ ργοροβίξ Πογο ἶοὶ οπιηῖνι8 

τεἴγ ιι8. ἐγ ϑἐἸἐογηΐ, μὲ ἴθὰ αν οί χα εοποῖϊηνην ργο]δογ οί, 8ρα] πθς 

ργγναΐίηι ἔμ ἀοηιο «(ποῖ ἔπ ρεδϊοο το] ἐν χψιοϊδοί ἴοοο αἱδριίαΐίο αε 

Πα Ἠαϑογ οί", 8ϊοιιέ ἐθαύι8 ἡηαϊοαΐ ἰοσῖϑ: 1) 

9. ῬΒΙΙοβίουρΊυΒ. 

16 Κιγομθηρθβο ΒΒ! ἢ 468 ΘΟ ΠΟ 8186 σϑδὶ πύθῃ ΚαΡΡϑαΟΚΙΘΙΒ 

ῬΕΙΠοβίουρίαΒ (Γ πδορ 425), ϑἷπθ Βοτίβθίζαμρ ΟῚ ΚΊΤΟΠ ΘΗ ΘΒ ἢ τθ 

Ὧ68 ΕπιβοϊαΒ νοὸὴ ΟἝθβαυθα, ἰβῦ ὑη8 ἴῃ ον ΕρίτομΘ ἀθβ Ῥμούϊα8 

Θυ Βαϊ ύθῃ (Μ|856. 65).3) 

ἘΠ δὲ 

Ὅτι Οὐρφίλαν φηςὶ κατὰ τούτους τοὺς χρόνους ἐκ τιὺν πέραν 

Ἴετρου (κυθῶν, οὗς οἱ μὲν πάλαι Γέτας, οἱ δὲ νῦν Γότθους καλοῦει, 

πολὺν εἰς τὴν Ρωμαίων διαβιβάςαι λαόν, δι᾽ εὐςέβειαν ἐκ τῶν οἰκείων 

ἠθῶν ἐλαθέντας " χριςτιανίςαι δὲ τὸ ἔθνος τρόπῳ τοιῷδε. βαειλεύοντος 

Οὐαλεριανοῦ καὶ Γαλλιήνου, μοῖρα (κυθῶν βαρεῖα τῶν πέραν τοῦ Ἴςτρου, 

διέβηςεαν εἰς τὴν “Ῥωμαίων καὶ πολλὴν μὲν κατέδραμον τῆς Εὐριύπης᾽ 

διαβάντες δὲ καὶ εἰς τὴν ᾿Αείαν, τήν τε Γαλατίαν καὶ τὴν Καππαδοκίαν 

ἐπῆλθον καὶ πολλοὺς ἔλαβον αἰχμαλιυτους, ἄλλους τε καὶ τιῦν κατειλεγ- 

μένων τῷ κλήρῳ ᾿ καὶ μετὰ πολλῆς λείας ἀπεκομίεθηςαν οἴκαδε. ὁ δὲ 

αἰχμάλωτος καὶ εὐςεβὴς ὅμιλος ευναναςτραφέντες τοῖς βαρβάροις, οὐκ ὀλί- 

γους τε αὐτῶν εἰς τὸ εὐςεβὲς μετεποίηςαν, καὶ τὰ χριςτιανιὼν φρονεῖν 

ἀντὶ τῆς “Ἑλληνίδος δόξης παρεςκεύαςαν. ταύτης τῆς αἰχμαλωςείας γεγό- 

νεςαν καὶ οἱ Οὐρφίλα πρόγονοι, Καππαδόκαι μὲν γένος, πόλεως δὲ πλη- 

είον ἸΤαρναςςοῦ, ἐκ κώμης δὲ ζαδαγολθινὰ καλουμένης. ὁ τοίνυν Οὐρ- 

φίλας οὗτος καθηγήςατο τῆς ἐξόδου τῶν εὐςεβιῶν, ἐπίεκοπος αὐτῶν 

πρῶτος καταςτάς  κατέςτη δὲ ὧδε. παρὰ τοῦ τὴν ἀρχὴν ἄγοντος τοῦ 

. ΕΒ ΦΟ]Ίρθὴ ἀἷθ αϑβοίχο Οοάθχ ΤὨθοάοβίαπαβ 10, 4, 5. (888) ἀπὲ 

10, 4,1 (886). Ναὶ. ΕΒ. 8 8 Αῃμι. ὅ. 

Ὦ Εἴη Κυ εῖβοῦθ Αὐβραθθ αὶ Ῥ. ΒΑΕ ΠῸΙ νϑυμϑίβθη. 



ΧΧ ΕἸΠπ]ο πα ηρ. 

ἔθνους ἐπὶ τῶν Κωνεταντίνου χρόνων εἰς πρεεβείαν εὑν ἄλλοις ἀπο- 

«ταλείς --- καὶ γὰρ καὶ τὰ τῇδε βάρβαρα ἔθνη ὑπεκέκλιτο τῷ βαειλεῖ --- 

ὑπὸ Εὐςεβίου καὶ τῶν εὺὑν αὐτῷ ἐπιεκόπων χειροτονεῖται τῶν ἐν τῇ 

Γετικῇ χριςτιανιζόντιυν. καὶ τά τε ἄλλα αὐτῶν ἐπεμελεῖτο καὶ γραμ- 

μάτων αὐτοῖς οἰκείων εὑρετὴς καταςτὰς, μετέφραςεν εἰς τὴν αὐτῶν 

φωνὴν τὰς γραφὰς ἁπάςεας, πλήν γε δὴ τῶν βαειλειῶν, ἅτε τῶν μὲν 

πολέμων ἱετορίαν ἐχουειὼὧν, τοῦ. δὲ ἔθνους ὄντος φιλοπολέμου, καὶ δεο- 

μένου μᾶλλον χαλινοῦ τῆς ἐπὶ τὰς μάχας ὁρμῆς, ἀλλ᾽ οὐχὶ τοῦ πρὸς 

ταῦτα παροξύνοντος ᾿ ὅπερ ἰεχὺν ἔχει ταῦτα ποιεῖν, ςεβαςμιά τε μάλιετα 

νομιζόμενα, καὶ πρὸς τὴν τοῦ θείου θεραπείαν τοὺς πειθομένους κατα- 

ρυθμίζοντα. ἵδρύςατο δ᾽ ὃ βαειλεὺς τὸν αὐτόμολον τοῦτον λαὸν περὶ 

τὰ τῆς Μυείας χωρία, ὧς ἑκάετῳ φίλον ἦν. καὶ τὸν Οὐρφίλαν διὰ 

πλείετης ἦγε τιμῆς, ὡς καὶ πολλάκις “ὁ ἐφ᾽ ἡμῶν Μωεῆς λέγειν περὶ 

αὐτοῦ. λίαν δὲ οὗτος τὸν ἄνδρα θειάζει, καὶ τῆς αἱρετικῆς αὐτοῦ δόξης 

ἐραςτὴν αὐτόν τε καὶ τοὺς ὑπ’ αὐτὸν ἀναγράφει. 

Β. Οτίῃμοάοχε Ομ] θη. 

16 Κιτομ θη βίου κου δοκταῦοβ (θα. Ἡσββου, Οχίογα 18ῦ8, ὑη- 

σα] ΒΡ] οη; ΜΒ86. 67), δοζοῦθ η 05 (Ηπββου, Οχίοσα 1860, Ἂἀ68ρ].; 

Μ56. 6 υαπὰ ὙΠποοαοτνού (ΜΗῸ. 82) βϑϑίζθῃ νοῦ ἄθύ Μ|ι{6 ἀ68 

ὅ. γα ογίβ ο] ΘΙ ἢ [4118 αἰ ΚΟ ηροβοΒ!οηίθ ἀθ5 Εαβθ 5. Τουΐ, 

7θἀοοῦ γοπ οὐ ποάοχϑιη ϑίδπαραμπκι ἀὰ8. ϑοκγαίθβ δῦ βϑ] ϑίβηα!ρθ 

Βραάθαύαηρ; ΘϑΟΖουΘη 05 ἰβύ γοῃ ἴἢτη Δ προ, δύ ΔΌΘΙ δι οἢ δὰ ἀ6ῃ 

γοη ϑοκτγαίθθ θθηαύχίθη 6] 6 τητηϊθ] ᾶν ροβθομῦρ; Τῃροάογοῦ 

ΒΟ γι ύ ἀθὴ ΒΟΖΟΙΏΘΏΟΒ 888. 

1. Βοκγϑδΐίθϑ. 

ΠΎΖῚ-. 

Ταύτῃ) καὶ Οὐλφίλας ὃ τῶν Γότθων ἐπίεκοπος τότε πρῶτον ευνέ- 

θετο᾽ τὸν γὰρ ἔμπροεθεν χρόνον τὴν ἐν Νικαίᾳ πίςετιν ἠςπάζετο, ἑπό- 

μένος Θεοφίλῳ, ὃς τῶν Γότθων ἐπίεκοπος ὧν τῇ ἐν Νικαίᾳ εὐνόδῳ 

παρὼν καθυπέγραψε. 

ΙΝ, 88. 84. 

88. Οἱ πέραν τοῦ Ἴετρου βάρβαροι οἱ καλούμενοι Γότθοι, ἐμφύλιον 

πρὸς ἑαυτοὺς κινήςαντες πόλεμον, εἰς δύο μέρη ἐτμήθηςαν ὧν τοῦ 

ἑνὸς ἡγεῖτο Φριτιγέρνης, τοῦ δὲ ἑτέρου ᾿Αθανάριχος᾽ ἐπικρατεετέρου 

δὲ τοῦ ᾿Αθαναρίχου φανέντος, Φριτιγέρνης προςφεύγει Ρωμαίοις καὶ 

τὴν αὐτιὺν κατὰ τοῦ ἀντιπάλου ἐπεκαλεῖτο βοήθειαν. γνωρίζεται ταῦτα 

1) ἃ. ἢ. ἀθιὴ ὥϑ'συαθο! ἀν Κοπβίβῃηψ ορ θυ ϑυπμοαθ νοι ώ. 860. 



106 Νοῃτϊομέθη ἄρου ὙΥ 0] Η]Δ. ΜἊΧΥ 

τῷ βαειλεῖ Οὐάλεντι ́  καὶ κελεύει τοὺς ἐνιδρυμένους κατὰ τὴν Θράκην 

«τρατιώτας, βοηθεῖν τοῖς βαρβάροις κατὰ βαρβάρων ετρατεύουει καὶ 

ποιοῦνται νίκην κατὰ ᾿Αθαναρίχου πέραν τοῦ Ἴςετρου, τοὺς πολεμίους 

εἰς φυγὴν τρέψαντες. αὕτη πρόφαεις γέγονε τοῦ χριετιανοὺς γενέεθαι 

τῶν βαρβάρων πολλούς" ὃ γὰρ Φριτιγέρνης χάριν ἀποδιδοὺς ὧν εὐερ- 

γετεῖτο, τὴν θρηςκείαν τοῦ βαειλέως ἠςπάζετο καὶ τοὺς ὑφ᾽ ἑαυτῷ 

τοῦτο ποιεῖν προετρέπετο᾽ διὸ καὶ μέχρι νῦν πλείους οἱ Γότθοι τῆς 

᾿Αρειανῆς θρηςκείας ὄντες τυγχάνουςι, τότε διὰ τὸν βαςειλέα ταύτῃ προς- 

θέμενοι. τότε δὲ καὶ Οὐλφίλας ὃ τῶν Γότθων ἐπίεκοπος γράμματα 

ἐφεῦρε Γοτθικά" καὶ τὰς θείας γραφὰς εἰς τὴν Γότθων μεταβαλὼν, τοὺς 

βαρβάρους μανθάνειν τὰ θεῖα λόγια παρεςεκεύαςεν. ἐπειδὴ δὲ Οὐλφίλας 

οὐ μόνον τοὺς ὑπὸ Φριτιγέρνην, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑπὸ ᾿Αθανάριχον ταττο- 

μένους βαρβάρους τὸν χριςτιανιςμὸν ἐξεδίδαςκεν, ὁ ᾿Αθανάριχος ὡς 

παραχαραττομένης τῆς πατρίου θρηςκείας, πολλοὺς τῶν χριςτιανιζόντων 

τιμωρίαις ὑπέβαλλεν, ὥςτε γενέεθαι μάρτυρας τηνικαῦτα βαρβάρους 

ἀρειανίζοντας. ἀλλὰ Ἄρειος μὲν πρὸς τὴν (αβελλίου τοῦ Λίβυος δόξαν 

ἀπαντῆςαι μὴ δυνηθεὶς τῆς ὀρθῆς ἐξέπεςε πίετεως, πρόςφατον θεὸν 

τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ δογματίεας " οἱ δὲ βάρβαροι, ἁπλότητι τὸν χριςτια- 

νιςμὸν δεξάμενοι, ὑπὲρ τῆς εἰς Χριςτὸν πίετεως τῆς ἐνταῦθα ζωῆς κατε- 

φρόνηςαν " ταῦτα μὲν περὶ τῶν χριςτιανιζόντων. 

84, Οὐκ εἰς μακρὰν δὲ οἱ βάρβαροι φιλίαν πρὸς ἀλλήλους ςπειςά- 

μενοι, αὖθις ὑφ᾽ ἑτέρων βαρβάρων γτειτνιαζόντων αὐτοῖς τῶν καλου- 

μένων Οὕννων καταπολεμηθέντες καὶ τῆς ἰδίας ἐξελαθέντες χώρας, εἰς 

τὴν Ῥωμαίων γῆν καταφεύγουει, δουλεύειν τῷ βαειλεῖ ευντιθέμενοι, καὶ 

τοῦτο πράττειν, ὅπερ ἂν ὁ Ῥωμαίων προςτάξειε βαςειλεύς. ταῦτα εἰς 

γνῶειν ἥκει τοῦ Οὐάλεντος καὶ μηδὲν προϊδόμενος κελεύει τοὺς ἱκε- 

τεύοντας οἴκτου τυχεῖν, πρὸς ἕν τοῦτο μόνον οἰκτίρμων γενόμενος. 

ἀφορίζει οὖν αὐτοῖς τὰ μέρη τῆς Θράκης, εὐτυχεῖν τὰ μάλιςτα ἐπὶ 

τούτῳ νομίςας " ἐλογίζετο δὲ ὡς εἴη ἕτοιμον καὶ εὐτρεπὲς κτηςάμενος 

κατὰ πολεμίων «τράτευμα᾽ ἤλπιζε γὰρ βαρβάρους Ῥωμαίων φοβερωτέ- 

ρους ἔςεεεθαι φύλακας. καὶ διὰ τοῦτο ἠμέλει τοῦ λοιποῦ, τοὺς Ῥωμαίων 

ςτρατιώτας αὐξῆςαι καὶ τοὺς μὲν ἤδη πάλαι «τρατευομένους καὶ κατὰ 

τοὺς πολέμους γενναίως ἀγωνιςαμένους ὑπερείρα: τὸν δὲ ευντελού- 

μενον ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν κατὰ κιυμας ςετρατιώτην ἐξηργύριςεν, ὀγδοήκοντα 

χρυείνους ὑπὲρ ἑκάςτου ετρατιύτου τοὺς ευντελεςτὰς ἀπαιτεῖςεθαι κελεύ- 

ςας, οὐ πρότερον τὰς εὐυντελείας κουφίςας αὐτοῖς. τοῦτο ἀρχὴ γέγονε 

τοῦ δυςτυχῆςαι τότε πρὸς ὀλίγον τὴν Ῥωμαίων ἀρχήν. 

Ὁ, ΒοΟΖΟΙΊΘΠΟΒ. 

ΨΩ ΒΝ 

ἐννν Γότθοι γὰρ, οὗ δὴ πέραν Ἴετρου ποταμοῦ τὸ πρὶν ὥκουν καὶ 

τῶν ἄλλων βαρβάρων ἐκράτουν, ἐξελαθέντες παρὰ τιὺν καλουμένων 
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Οὔννων, εἰς τοὺς Ρωμαίων ὅρους ἐπεραιώθηςαν,. τοῦτο γὰρ τὸ ἔθνος, 

ὡς φαςείν, ἄγνωετον ἢν προτοῦ Θρᾳξὶ τοῖς παρὰ τὸν Ἴετρον καὶ Γότ- 

θοις αὐτοῖς “ ἐλάνθανον δὲ προςοικοῦντες ἀλλήλοις, καθότι λίμνης μεγί- 

«τῆς ἐν μέεῳ κειμένης, ἕκαςτοι τέλος ξηρᾶς ᾧοντο εἶναι τὴν κατ᾽ αὖ- 

τοὺς οἰκουμένην μετὰ τοῦτο δὲ θάλαςςαν καὶ ὕδιυρ ἀπέραντον. ευμ- 

βὰν δὲ βοῦν οἰςτροπλῆγα διαδραμεῖν τὴν λίμνην ἐπηκολούθηςε βουκό- 

λος καὶ τὴν ἀντιπέραν γῆν θεαςάμενος, ἤγγειλε τοῖς ὁμοφύλοις, ἄλλοι 

δὲ λέγουειν, ὧς ἔλαφος διαφυγοῦςα τιςεὶ τῶν Οὔννων θηρῶειν ἐπέδειξε 

τήνδε τὴν ὁδόν, ἐξ ἐπιπολῆς καλυπτομένην τοῖς ὕδαςι τοὺς δὲ τότε 

μὲν ὑποςετρέψαι, θαυμάςεαντας τὴν χώραν, ἀέρι μετριώτερον καὶ γεωρ- 

γίᾳ ἥμερον ἔχουςαν΄ καὶ τῷ κρατοῦντι τοῦ ἔθνους ἀγγεῖλαι ἃ ἐθεά- 

ςαντο δι᾽ ὀλίγων δὲ τὰ πρῶτα καταςτῆναι εἰς πεῖραν τοῖς Γότθοις ̓" 

μετὰ δὲ ταῦτα πανευδεὶ ἐπιςτρατεῦςαι καὶ μάχῃ κρατῆςαι καὶ πᾶςαν 

τὴν αὐτιῦν γῆν καταςχεῖν τοὺς δὲ διωκομένους, εἰς τὴν Ῥωμαίων 

περαιωθῆναι ̓  καὶ τὸν ποταμὸν διαβάντας, πρέεβεις πέμψαι πρὸς βαειλέα, 

ευμμάχους τοῦ λοιποῦ ἔςεςεθαι «φᾶς, ὑπιςχνουμένους, καὶ δεομένους 

ευγχωρεῖν αὐτοῖς ἣ βούλεται κατοικεῖν ̓ " ταύτης δὲ τῆς πρεεβείας ἄρξαι 

Οὐλφίλαν, τὸν τοῦ ἔθνους ἐπίεκοπον ̓  κατὰ γνώμην δὲ αὐτοῖς προχω- 

ρηςάςεης, ἐπιτραπῆναι ἀνὰ τὴν Θράκην οἰκεῖν" οὐ πολλῷ δὲ ὕετερον 

πρὸς «φᾶς αὐτοὺς «ταειάςαντας διχῆ διαιρεθῆναι ἡγεῖτο δὲ τῶν μὲν 

᾿Αθανάριχος, τῶν δὲ Φριτιγέρνης. ἐπεὶ δὲ πρὸς ἀλλήλους ἐπολέμηςαν, 

κακῶς πράξας ἐν τῇ μάχῃ Φριτιγέρνης ἐδεῖτο Ρωμαίων βοηθεῖν αὐτῷ " 

τοῦ δὲ βαειλέως ἐπιτρέψαντος βοηθεῖν καὶ ευμμαχεῖν αὐτῷ τοὺς ἐν 

Θράκῃ «τρατιώτας, αὖθις ευμβαλὼν ἐνίκηςε καὶ τοὺς ἀμφὶ ᾿Αθανάριχον 

εἰς φυγὴν ἔτρεψεν. ὥςπερ δὲ χάριν ἀποδιδοὺς Οὐάλεντι, καὶ διὰ πάν- 

τῶν φίλος εἶναι πιετούμενος, ἐκοινώνηςε τῆς αὐτοῦ θρηςκείας " καὶ τοὺς 

πειθομένους αὐτῷ βαρβάρους ἔπειθεν ὧδε φρονεῖν. οὐ τοῦτο δὲ μόνον 

οἶμαι αἴτιον γέγονεν, εἰςέτι νῦν πᾶν τὸ φῦλον προετεθῆναι τοῖς τὰ 

᾿Αρείου δοξάζουειν " ἀλλὰ γὰρ καὶ Οὐλφίλας ὃ παρ᾽ αὐτοῖς τότε ἱερω- 

μένος, τὰ μὲν πρῶτα οὐδὲν διεφέρετο πρὸς τὴν καθόλου ἐκκληείαν " 

ἐπὶ δὲ τῆς Κωνεταντίου βαειλείας, ἀπεριεκέπτως οἶμαι μεταςχὼν τοῖς 

ἀμφὶ Εὐδόξιον καὶ ᾿Ακάκιον τῆς ἐν Κωνεταντινουπόλει ευνόδου, διέμεινε 

κοινωνῶν τοῖς ἱεροῦςι τῶν ἐν Νικαίᾳ ευνελθόντων᾽ ὡς δὲ εἰς Κωνεταν- 

τινούπολιν ἀφίκετο, λέγεται διαλεχθέντων αὐτῷ περὶ τοῦ δόγματος τῶν 

προεςτώτων τῆς ᾿Αρειανῆς αἱρέεεως καὶ τὴν πρεςβείαν αὐτῷ ευμπρά- 

ξειν πρὸς βαειλέα ὑποςχομένων, εἰ ὁμοίως αὐτοῖς δοξάζοι, βιαςθεὶς ὑπὸ 

τῆς χρείας, ἢ καὶ ἀληθῶς νομίεας ἄμεινον οὕτω περὶ θεοῦ φρονεῖν, 

τοῖς ᾿Αρείου κοινωνῆςαι, καὶ αὐτὸν καὶ τὸ πᾶν φῦλον ἀποτεμεῖν τῆς 

καθόλου ἐκκληείας. ὑπὸ διδαςκάλῳ γὰρ αὐτῷ παιδευθέντες οἱ Γότθοι 

τὰ πρὸς εὐςέβειαν, καὶ δι᾽ αὐτοῦ μεταςχόντες πολιτείας ἡμερωτέρας, 

πάντα ῥᾳδίως αὐτῷ ἐπείθοντο πεπεϊεμένοι μηδὲν εἶναι φαῦλον τῶν 

παρ᾽ αὐτοῦ λεγομένων ἢ πραττομένων ἅπαντα δὲ ευντελεῖν εἰς χρή- 
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εῖμον τοῖς Ζζηλοῦειν. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πλείετην δέδωκε πεῖραν τῆς 

αὐτοῦ ἀρετῆς᾽ μυρίους μὲν ὑπομείνας κινδύνους ὑπὲρ τοῦ δόγματος, 

ἔτι τῶν εἰρημένων βαρβάρων ἑλληνικῶς θρηςκευόντων πρῶτος δὲ 

γραμμάτων εὑρετὴς αὐτοῖς ἐγένετο καὶ εἰς τὴν οἰκείαν φωνὴν μετέ- 

φραςε τὰς ἱερὰς βίβλους. καθότι μὲν οὖν ὡς ἐπίπαν οἱ παρὰ τὸν 

Ἴςετρον βάρβαροι τὰ ᾿Αρείου φρονοῦει, πρόφαεις ἥδε. κατ᾽ ἐκείνου δὲ 

καιροῦ πλῆθος τῶν ὑπὸ Φριτιγέρνην διὰ Χριςτὸν μαρτυροῦντες, ἀνηρέ- 

θηςαν᾽ ὃ γὰρ ᾿Αθανάριχος, καὶ τοὺς ὑπ᾽ αὐτῷ τεταγμένους Οὐλφίλα 

πείθοντος χριςτιανίζειν ἀγανακτῶν, ὡς τῆς πατρίας θρηςκείας καινοτο- 

μουμένης, πολλοὺς πολλαῖς τιμωρίαις ὑπέβαλε. καὶ τοὺς μὲν εἰς εὐθύνας 

ἀγαγὼν, παρρηςειαςαμένους ἀνδρείως ὑπὲρ τοῦ δόγματος ̓  τοὺς δὲ, μηδὲ 

λόγου μεταδούς, ἀνεῖλε. λέγεται γὰρ ὥς τι ξόανον ἐφ᾽ ἁρμαμάξης 

ἑςτώς, οἵ γε τοῦτο ποιεῖν ὑπὸ ᾿Αθαναρίχου προςετάχθηςαν, καθ᾽ ἑκάετην 

ςκηνὴν περιάγοντες τῶν χριςτιανίζειν καταγγελλομένων, ἐκέλευον τοῦτο 

προςκυνεῖν καὶ θύειν. τῶν δὲ παραιτουμένων εὺὑν αὐτοῖς ἀνθρώποις 

τὰς «κηνὰς ἐνεπίμπρων. περιπαθέετερον δὲ τότε καὶ ἕτερον ευμβῆναι 

πάθος ἐπυθόμην ἀπειρηκότες γὰρ πολλοὶ τῇ βίᾳ τῶν θύειν ἀναγκα- 

ζόντων, ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες, ὧν αἱ μὲν παιδάρια ἐπήγοντο, αἱ δὲ 

ἀρτίτοκα βρέφη ὑπὸ τοὺς μαζοὺς ἔτρεφον, ἐπὶ τὴν «κηνὴν τῆς ἐνθάδε 

ἐκκληςίας κατέφυγον ̓  προςαψάντων δὲ πῦρ τῶν Ἑλληνιςτῶν, ἅπαντες 

διεφθάρηςαν. οὐκ εἰς μακρὰν δὲ οἱ Γότθοι πρὸς ἀλλήλους ὡμονόηςαν " 

καὶ εἰς ἀπόνοιαν ἐπαρθέντες, τοὺς Θρᾷκας ἐκακούργουν καὶ τὰς αὐτῶν 

πόλεις καὶ κώμας ἐδήουν. 

8, Τροδοτοί. 

ΤΥ, 88. 

Ἐγὼ δέ προὔργον νομίζω, διδάξαι τοὺς ἀγνοοῦντας, ὅπως οἱ βάρ- 

βαροι τὴν ᾿Αρειανικὴν εἰςεδέξαντο νότον. ὅτε τὸν Ἴςτρον διαβάντες, 

πρὸς τὸν Οὐάλεντα τὴν εἰρήνην ἐςπείεαντο ᾿ τηνικαῦτα παριὺν Εὐδόξιος 

ὃ δυεύνυμος, ὑπέθετο τῷ βαειλεὶ πεῖςαι αὐτῷ κοινιωνῆςαι τοὺς Γότθους " 

πάλαι γὰρ τὰς τῆς θεογνιυείας ἀκτῖνας δεξάμενοι, τοῖς ἀποετολικοῖς 

ἐνετρέφοντο δόγμαει βεβαιοτέραν γάρ, ἔφη, τὸ κοινὸν τοῦ φρονήματος 

τὴν εἰρήνην ἐργάςεται. ταύτην ἐπαινέςας τὴν γνιύμην ὁ Οὐάλης, προὔ- 

'τεινε τοῖς ἐκείνων ἡγεμόει τῶν δογμάτιυν τὴν εὐμφωνίαν, οἱ δὲ οὐκ 

ἀνέξεεθαι ἔλεγον τὴν πατριθαν καταλείψειν διδαςκαλίαν. κατ᾽ ἐκεῖνον 

δὲ τὸν χρόνον Οὐλφίλας αὐτῶν ἐπίεκοπος ἣν, ᾧ μάλα ἐπείθοντο, καὶ 

τοὺς ἐκείνου λόγους ἀκινήτους ὑπελάμβανον νόμους" τοῦτον καὶ λόγοις 

κατακλήςας Εὐδόξιος καὶ χρήμαςι δελεάςας πεῖςαι παρεςκεύαςε τοὺς 

βαρβάρους τὴν βαειλέως κοινιυνίαν ἀςπάςεαςθαι " ἔπειςε δὲ φήςας ἐκ 

φιλοτιμίας γεγενῆςθαι τὴν ἔριν, δογμάτων δὲ μηδεμίαν εἶναι διαφοράν. 

οὗ δὴ ἕνεκα μέχρι καὶ τήχϊεερον οἱ Γότθοι μείζονα μὲν τὸν πατέρα λέ- 
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γουςι τοῦ υἱοῦ ̓  κτίεμα δὲ τὸν υἱὸν εἰπεῖν οὐκ ἀνέχονται, καίτοι κοινω- 

νοῦντες τοῖς λέγουειν, ἀλλ᾽ ὅμως οὐ παντάπαει τὴν πατριβαν διδαςκαλίαν 

κατέλιπον ̓  καὶ γὰρ Οὐλφίλας Εὐδοξίῳ καὶ Οὐάλεντι κοινωνῆςαι πείθων 

αὐτοὺς, οὐκ εἶναι δογμάτων ἔφη διαφορὰν, ἀλλὰ ματαίαν ἔριν ἐργάεςεα- 

ςθαι τὴν διάεταειν. 

16 Αοία 8. ΝΙοθίδθ (Αοἴα ϑϑαποίογατμη, ϑϑρίθιη οι ὅ, 40 ) Ππαθθὴ 

Κοίηθη Πἰβίουιβομθη δθτύ, νβὶ]. α. Καυαϊπηδηη ΗΖ. 27, 281 1 

γοη ἄθη Ἰαύθι ηἰβομ θὴ ΒΟΥ θυ] ] ΘΓ ἸΚΟΙΠΠΘη ΠῚ {01- 

484 η65, ἵ ἀπ ὅ60 (ἀοίϊοα 6φα. Μοιηβθη Μ6Η. ΑΔ. ὅ, 1) απὰ ΙΒ] ἀοΥ 

γοη 86.114, 686 (Ηἰδίοτία ἀούπογαμα δα. Μοιπιηβθη Μ6 Η. ΑΔ. 11) 

ἴῃ Βρίγϑδοῃθ; Οδββιοάου, 7 τἡχ ὅ70, ἀρουβθίχψυ ἴῃ βϑῖποὺ Ηἰβίουία 

ΘΟοΙ βία ϑίοα ὑπ]ραῦῦϊα ϑοκταΐθθ, ΞΟΖΟΙΏΘΠΟΒ πὰ ΤΠμθοάογοί. Ε- 

νυ μηθηδυγουῦ ἰδ θη] 0 ποοὴ Υ ΔΙ αἴτια δύσαρο, 849 (ΤΛΌ6]1ὰ5 

Ὧἄθ δχουαῖθ οὐ ἱπουθιηθηθδ ΥΘΥὰπὶ ΘΟΟΙ βίδα δα. Υ, Κύϑαβθ 

ΜΑΟΗ. Ιμϑραμῃ ϑϑοῦϊο 1 Οδριψα]ατῖα 11). 

1. Φογᾶάδῃθ5. 

6 οτἱρίπθ δούϊαβααθ αθίαγαμ ο. 51 (551). 

᾿ὔγαπέ δὲ χιαθην οὐ αὐὲ (ἀοἰϊνὴ, χινὲ αἸουνγνέννγ" ηνἴγν07.68, ρορηῖνν8. ἴγυ- 

Ἰη6η818, ον δ0 ρογέϊἠεο ἥρϑοψιια ργίηιοίο Κμίῇία, χιῖΐ οἷβ αἰἱοίξι) οἵ 

{{ἐογαδ ἐγιϑεϊξιυ556. Ποαήοχιο ϑιύηέ ἦν Μοοδέα γοφίοηνθην τη νοο θγνἐο8 ΝΊοο- 

»ροϊξαπαην ααἱ ροι65 Πίρυϊηιοηϊ σθην5 τη ἰέα, 8566] ραιήρογα οἱ ἐγυδοἰ 5. γυυἐ- 

χιιο μαθιγνααη8 ην͵δὲ αγηιοηέα αὐρνογ8ὲ σ6),67γ78. ρ660γη 1), οὐ ραϑοια δἰϊυαφιο 

ἐϊφιναγήνην; ραγην. ἐγ οὶ οἰτογ αγι νη χυν6 5,ρ6οϊο)η)}. ἐθγ7 8 Κοοιυνα8. υἵηδα8 

Ρ6)Ὁ Ἠδὸ, 8ὲ ϑιυγὲ αἰϊδὲ, σον Θογηνην, οοστιοδοογέ θὰ; Ὁἱοΐγνα ἰούα δὲδὲ υἱγημη, 

ποφοίίαηέο8.; παν Ἰαοίο αἰινγνέν)" ρίογίψιο (8. 127). 

Ω, ἸϑΙᾶον νοὰ βου}. 

Η!ρβίοτῖα Αοἰμπογαῃι ο. 8. 

Ταπο αα]8]85 δου ΘΡΊΒοΟραΒ Οοὐμίοαβ 11{ς{6Γ85 ΘΟ 141 οὖ Βο0110- 

ὑτα85 πουὶ αὸ υοίογὶβ ἐοδίαγηοηζὶ πὶ θαπᾶάθηιν Ππραδμα οοηνθυθῦ. ἢ (Οὐδὲ 

ατΐονι, δέαΐζην αὐ {ἰ{{60γ 5 οἱ ἰοφοην Πναθογ6 σοορολγνέ, οογ δέ) 5:0) (γι. δὲ 

αογηναξίθ ϑιυὶ οοοίοδίαβ, ἑαίΐω ἐμσία οπάθην Αγ, ζὴν α(6 ἔρδα αἴοϊγυϊξαίο 

αοοινηϊογέα ἐθηιομέθ8, τὐ ογ" δα ογοηέ Πνην ρμαΐγὶ τἡναϊοδέαίο 6556 2)η)77)07᾽ΘΉν, 

αοἐογγξαέο ροϑέογτογολην, ϑρΊγἱέννγν αὐρέθην δαγοέμνην θῖν αἰθλν7γν 6586 ἩΘΩΊ6 

ὁ; ϑιιυρδίαγιίία ραΐγὶδ οαϊδέογο, 861 96) ἴχνη, ογ᾽οαΐνην 6886, εὐἱγ δα 

ηγυἱγυϊδέογο αἀοατέιν, οέ απιϑογηηι οὐϑοχινῖο βιυυδα τέ. αἴαην ψιοχι6 ραΐγ 18 

δήομέ ρογδοηαην 8ὲ6 οἐ παίμγαην ααϑογθηέοβ, αἰΐαην ἢ ἰϊ, αἰΐαην αἰογίηινο 

1) θΊ6 ἀατοι ΑππααθάταοκΚ ΠΟΥ ΟΡ ΠΟΌΘηθη δ ουίθ βίδιητηθη 88 

1814. ΟἜγοῃ. 850. 
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ϑρύγ έιι5. απ οί, τ ἑαηι ποη 8θομηείνν βαηοίαο 8ογ ρέμα ἐγ)" αἰ] οΉ θηυ 

μγι5 αοιι5 οἱ Ἃοηυῖγιβ οὐ ογ'ούι),, 864 ἡμαία ταἀοίαίγαθ 8196) 8] 0Ή1 67. 

{,058 αδὲ νοπογαγογίν" (ὃ. 210 12. 

39. ιηεοαδι͵Ἕαίγια ϑύγαρο. 

1106 }1ὰ5 ἀθ θχοσά 18 ϑίο. ο. 7. 

ϑὲ αὐτέου χιιαθγ δ)" χα οοοαιϑίοηθ αὐ π08 τϑοϑέϊσία παρὸ ΟἸ θοϊαξηβ 

αανοηογῖηί, αἰοοηιίν οὐ ϑαγϑαγοβ ἐπ Ποριαπα γϑρενίϊσα τυ ίαβ86 οἵ 

γ1|05 ρ»αοαϊοαίογηνν Ογόοαθ οὐ 1 αὐΐθαο Ἰοοιέϊονιβ ρ6Υ 08. {η761 Πα 8 

ῥοοίαϑ οὐργν 67} 707 ἰδιι5. ριισηιαίι) 05 ῬοΉἾ586 οἕ οἷβ 07Ὸ οὐκ 818 ἡεεἶέα πο 5) 08 

χιίαο ργΐμδ ποῦν πουογαηέ αεἐΐϊία αἰ Ἰοῖδ80, ργ᾽'αϑοίριοηο α Οοἰεῖδ, χιιὶ οἱ 

αἰ ίαο, οὐ 60 ἐθηιρογ6 χο αὐ βάφηιν (]ι»"1ϑἐϊ ἰἸοοέ πο γοοίο ἀξίη ογ 6 Ρ67"- 

αποἰὶ ϑιυθιέ, ἐγν Οτϑοογίίην ργουΐη οἶδ σοηιηιον απ 68. ποϑέγμηι , 6. {}ιοοὐ  ϑοι)) 

8ογηοηθηι Ἰναϑι ον γιέ οἱ μὲ ᾿ϊδίογίας ἐοβέαηέιν" 1) ροϑένιοασ τ» ϑευεἰ τοδὶ ἐ{{{πι8 

φονεῖς αὐνίνοα {ἰδ ο8 τη δίιαθ Ἰοοιἐϊογυῖδ ργὉργ]θ αξοηι ἐγ αν δέι] γη:6 “τ ΟΥ̓ Μ7). 

αὐὔιις πιορϊμιοηία αρια πον ο8. πανοηίιν". (8. 481.) 

ἀνγοιῦθα [Κρ ύθὶ. 

16 ρου θίοσιπρ ἀθυ σούβομθη ΒΙθ6Ι. 

ΕΟΙσοπάθ ΗδπαβοΒυ θη Ὀϊθίθη αἴθ Βυαομδύϊζοκθο ἀθὺ σου βοῃ θη 

ΒΙΡΘΙ: 

1. Οονεχ Ἀπανντεῦβ ((Α) δὰ ἄθὺ Ὁ πὶνϑυβι 81] 1] οὔ 6 Κ σὰ ΤΡ- 

5818 (Βῖρῃ. Πα. 1), που ἴῃ Ῥταρ, σαθγϑῦ πὶ ΚΙοβίου γάρ πδοῆ- 

νγοῖβθανυ. ΠῖΘ Ἦβ. ἅδβποῖῦ ἴπ ἰῆσθαι Απβοτθ ἀθὰ Οοάθχ Βυϊχί  Ππ8Β 

(5. α.), θυ βίοῃ ἴῃ Βυθβοῖα Ὀθηπάρί, θίπθια (61 ρτοβόθῃ Ζθηΐγθη ρος ΒΟ ἢ- 

Ιου τ αἸβοῦθη Εἰπῆαβθθθ, ΟἸΘβο στ  ΘΌθη ἴῃ ὅ..0. {Πι. ταϊῦ ΞΙΠΌθοΥ- πὰ 

(ΘΙ θα δίαθθη αα ρΡασραγροί θέον ΡΘυραμηθηΐ, ἢαΐ βὶθ ὈΥΒΡυ ΠσἼΟἢ 

890 ΒΙΆςου σού, γοὴ ἀθηθῃ 187 ποὺ γουπαμάθη βηα. ὅῖο ϑηΐ- 

δ 10 Βνυαομβίϊοκο ἀθὺ σίου Εν ΡΟ] θη ἰπ ἀθὺ ποι θηΐοϊσο ΜῈ 4 1, Μο, 

θυ Τοχὺ ἰδῦ ἴῃ αἰθ Θαβο ΙΔ ἸΒοΏ θη 5) ϑοκίϊοπθη σϑίρι!, αἴθ ἃπὶ ϑϑιθη- 

τὰ πα σοῦ ϑυάθη, Ηΐθυ ππὰ ἠδ Ζοῖρθη ΒΊ0 ἢ ρσουΐησθ ΑΘ ΟΠ ΘΘ ἢ 

1) ( ῳαδβίοάαου Ηἰβῦ. σὶρ. ΥΠῚ ο. 18; Ἰδίάοσ Ηἰβί. οί. ο. 7. 8. 

3) Εβοῖα8Β νοὸμ Οδθβασθα μα αἷθ Εναηρθι θη ἴῃ 1102 Βοκίϊοπθη 

(κεφάλαια) οἰπρούθι τ, ἀπὰ αἰ Ὑ  ρΙ θοὰς ἄἀθὺ ῬΆΤΑΠ]ΟἸβίθ]θὴ χὰ οΥ- 

Ἰοϊομέθυη. Ὀϊθ ϑοκύϊομθη θυ] Θὰ ἴῃ ΖΘ κανόνες, 16 παοιάθιη οἷηθ 

6116 ἴῃ δἰθὴ νὶθὺ Εὐνδηρθ] θη, ἴῃ αὐθὶ οὔθ ἴῃ φυνϑὶ βίθῖο ΟΟΘΥ 

ἀμ] οἢ Ἰαπΐθα ἀηψαϊγ θη. οὐθὺ θἰηθιὰ ἀθὺ Εὐνδηρο! πῖθη οἰρϑης ηι- 

Ἰϊοὰ ἰβί. 



ΧΧΥ, Εϊπ]οιθαηρ. 

νοῦ Ηθυκὅὄνα ] ἤθη. Ἀπ ἀηΐθση Βδπαθ βὶπα, νοὴ τουηϑη ΒΟ 6 

Βορθηῃ το] Οββθη, Ῥδυδ]] 6 βίθ θη ηρθιλουκύ. 

Εγβίου ἤσγαοὶς ἀθ8 (Δ ἀυτοῦ Ἐ᾿ς. Φυαπίαβ Ποτγίγθοηῦ 1666, ΝΘΌΘΥΘ 

Κο]] δύο ἀστοῃ αδοθὶθηΐζ- 0. ΕΠ ΠΘη οὶ] θηρσθίγθαθη Αάσγαοϊς Παῦ 

Α. Ὀρρβίσγδιῃ 1854--δή σορθῦρθη; δῦ ἰῆτα θυ μη αἷ6 βρϑίθυπ Αὐ- 

σα ΌΘη. 

ΑἸ θυκαπρ. ὕρθοσ ἄϊθ Θσθβομίομίο θυ Ηδβ. νβὶ. ἘΒ. 8 11,1. 

16 ἀρυίσθη ΒΙΡΘΙ μα παἀβου θη βἰπμα βαυηῦ ὑπαὶ ΒΟΠΘΥΒ Ρ Δ] 1- 

ῬΒϑβδίθ (οοαϊοο8 γοβογίρεῶ: 

2. Οορεχ Ολμοιινυβ (81), δα ἀοὺ ΠουΖορ! θη ΒΙ] οὐ ]ς χὰ 

ὙγοΙΘη α{6] (ϑῖρη. 4148), γάμου ἴῃ ὙΥο βοηατρ. Ὑρ]. ν. Ηθἰ πθιηδηπη 

16 Ηβ5. ἀθὺ ΠΘΥΖΟρῚ. ΒΙΌ]. χὰ Ὑ͵οΙ͂Θ Ὁ. 8,295; ΠΙΘΥ ᾿ἰδύ δἷῃ ἘΔ βίγ]θ 

γοη ΕὉ]. 255΄ σρορθῦθῃη. Δίου ΒΙ δύο ἴῃ ρούϑομου ὕπο] Δ] α Ὁ ἀ65 

ὅ. 5η8., Βγαομδύζοκο δὺβ ἄθη 1].---15. Καριὶθ] 65 ΒδιμθυΥ 18 ϑηΐ- 

Παίθηα. 6 Ηβ. ᾿ἰϑὺ οἷπθ Βι ηραθ: ἄρ σού. Ταχύ βίθηύ θυ ϑηΐ- 

ΒΡΙΘΟμΘηαθ Ἰαίθι ηΐβομθ (ΒΖ Πρ ΡῚ6]Ρ}) συγ ϑϑιίθ. βου] ἀθὺ 

σούδβομθ ψῖθ δοῃ θὲ ἰαἰθι πίβομθ Ταχύ δῦ ἴῃ 51 ἢ ἢ 261] 6 η (ετιχηδόν) 

ΘΘΒΟΒΥΙΘΌΘΗ. ᾿ 

Εχϑίθ ψογδβη  ]Π]οαπρ ἄστοι ἄρῃ Επίάθοκον Αὐὐ Καϊ8] 1762. 

ΚοΙ]αύοη ἀαγσορῃ Οδθοϊθηΐ - ὅΡ06. ΖΘ] θηρθίγθαο ΑὈασοκ ἀθ8 

σούϊβομ θη Τοχίοβ Ροὶ Πρρβίγοια Εταρτηθηΐα ροίῃΐοα βοθοΐα (5. 

1861) 5. ὅ--18, ἀθ5. Ἰαῦθι ΒΟ Θὴ Τοχίθβ Ὀδὶ ΤΊβομθηουέ Απθο- 

ἀοία βϑοῦαὰ δὖ ργοίΐδηδξ (1861) 5. 158 ΗΕ, 

8. θῚ΄6 ΟΟΡΙΘΕΒ ΑΜΒΕΟΒΊΑΝΙ αοθχ ΒΙΌΘΙ, φαΐ ΔΟΥ ΔΙ ὈΤΟΒΙ ΔΙ ΒΟ ΘΗ 

ΒΙΡΙΠούμοΙς χὰ Μαϊϊαμα. 516 βίδιηιηθη δὰ8 ἄθπὶ 618 σορυπαρθίθῃ 

ΚΙοβίου ΒοΟΌΌΙο (ϑἀυθϑῦ! ἢ σοη ΡΙΔΟοΘηΖαδ). 

84) ΑἸα Ὀτοβίδπαβ Α (ϑῖρῃ. 5. 86 ρατίθ βαρϑυίουθ). ἘΠῚ ἀπηίαβι 

σορθηνϑγιρ 190 ἸοΒΌδγθ, 2 ὑπ]|οθῦϑ6 ὑἀπα [12 Ιϑθούθ Βαϊ βοϊίθῃ. 

Τὺ θΘυρθβοσίθθθη βἰπά: 8. αγορογῖὶ Μαρφηὶ Ἰιοηυϊϊία5 ἦν ἘΦοοϊιϊοίθην. 

Ζὰ Οοά. Α ρσοῃὄγθη δαυβογάθιη 4 ΒΙ ἰού, αἰ Δ. ΒΘ Πθυβοηθια 1866 ἴῃ 

Τυχίη οηὐαθοκὺ απαὰ Μαοαβιηλδπη Οαδθιμιδηΐα 18,271 ΠΗ, νου Ποὺ Παΐί 

(6. βορ. ὥοάθχ Τδυγίπ θη 8185, δρροκύγχῃ Ταῦ). Ὀΐϊ6 Ηβ. Ὀἱθίθί 

Βυυομδύϊζοκθ ἀθὺ ρΡϑα πβομ θη Βιιθἕθ ἴῃ ἀο. Βϑιμϑηΐοιρα Καὶ Καὶ 

ΞΡ ὦ ΤΕ Πα ΠΒΙΝ 

6. Ηθρυβου θυ παῦ 6 ΗΒ. νοὴῇ ΘΠΘΥ φϑίθηϊ!δ, ἄθπη δαΐ 

5. 40ὅ, ἀοΥ νογ]οίζίθῃ ϑ'ϑιΐθ θυ ὐβρυ ἅπρ]] ἤθη σοῦ. ΗΒ., πα θὺ 816 ἢ 

ἀοΥ ϑ'οὨ Ια οἰπθθ ρουβομθη ΕΘ Βὑ Κα] μα 61Υ8, ἀθβθθθη 018 ΨΘΙ]ΟΥΘΠΘΙ 

Ηδαροίθι] ἀ16 4 ΒΙδ Θ᾽ φβομθη ἄθηι βο]α ἀθα5 Βυϊθίθβ δὴ ῬὨΙ]ΘΙΟη 

πα ἀ6ηῚ οὐ αϊθηθη Βυυομδύοκ δυβροία}]ῦ μά ΌΘη τα. 

Πϊ6 Ηβ. Α ἰβύ 18 Καὶ 4,,2 (148) ἴπ 51 πη 9116 ρΟΒοΒ ΊΘΌθη (16 

Οδγ); νοὴ Καὶ ὅ,4. δὴ μόγ', ἀδβ Εἰηγάοκθη ἀθὲ Ζθι]θη δῖ, ἀοο ψουάθῃ 

αἴ6 Κοὶα πϑυαξρ ἄἀυγο ΖΒ ηγϑπατηθ τηϊύθπ ἴῃ ἄθη ΖΘΊ] 6, 



Ὁ ὑὐ ρου! θίθσαηρ θυ σούβομθη ΒΙθ6Ι. ΧΧΥΙ 

Β6] ΠῚ ἄσσοῃ Ρα πη Κίθ δηροάσδαίοί (Υ. Βγααη). Απὶ απαᾶθ βίθῃη Βαοῆ- 

βία θη (2416) 418 1,656- τἀηα ΕἸ ΘΠ ΠΡΈ ΖΘ ΟΠ θη. ὙΥ. Βγαὰη Ζ2Ζ. 30,455 Ε΄ 

μαῦ 80 βίομροσγθ, 9 χίθυα! ο βίοθθσο Ζθί ἤθη Ἃἰθθου Ασί Γεβίροϑβίθ ", 

ΟΠ αγακκίουϊβύβοῃ Κὐυγμ ἃ βἰπα αἴθ ζδῃ]γθίοῆθη απ αάρ] ΒΒ 6: 

ἄρον ΕὈΥβομπαηρ Κ΄. ΒΥαι 5. ἰδ 65. ρϑ αηρθη, ΘΓ ΘΌΙΟἢ τ ἢ ΒΘίβρ θὶΘ 

ΠΑΟΠΖα ΘΊΒΘη, 418. ΟΥΠΘΥ ὈΘΚαηηῦ ὙΆ͵ΘΠ. 

Ὀ) ΑἸ ΤοΟΒί δὰ Β (ϑίρη. 5, 45 ραῦίθ Βιρουὶοσθ). ΕῪ ατηΐαβέ 

σοραοην τις 154 ὈΘβο τί θθμθ απὰ 23 1Θογ ΒΙαὐβοιἐθη. {ὐ θουσθβο τί θθθ πα 

ἰθὺ: 5. Η]ϊογοη ηιὶ οαραπαΐϊο ἔῃ, 18αΐαηι. ὍϊΘ Ηβ. θοῦ ἀσβρυ ρΊ] ἢ εἄπηΐ- 

σὴ δα] ΠῚ ΒΟ Θη ΒΙΥΪΘΙ͂Θ ἰπΠ ἀδΥ ρ]θΙσμ θη ΘΙ ΘΗ ΟΡ 6 

γὶθ Δ, ἀοοἢ Ββἰπα ἄρυ ΗΠ διαου στ]  πηα αἀοὺ Βυῖθῦ ἂῇ ΡΠ] ΘΟ γΘ] ΟΥΘ ἢ 

Βορδῆρθη. Ῥαρορθῃ δύ δὲ 2, Κουϊ  ΠοΥ Ὀσ]ο νο δι ἃπαϊρ ουμα]ίθη. 

Παῖβ ἀθὺ ΕἸΡΘΒΟΙὈσΙΘΓ νΟΥ ἄθιῃ Οδ]αίθυυιθῦ βίθῃξ, μα Η. Ασ ἢ 6118 

ΖοΙβοηγ. ἢ. ἃ. πϑαςοδίαμηθηϊ. ὙΥ ΒΒ ΠΒΟῃ, 1,312. σαουβύ ουκαπηΐ, πάθη 

ΟΥ Ῥοὶ ρρβίχοιη οἷηθ δυο δ ηρ ΠΟΥ ΒΑΠαἀβο ΓΠΊΘΠΘ πη 1 ρθη 

Γοβϑίβίθθ; ὟὟ. Βτδὰπ ὈῬοβίδιϊρι αἴθ ΒΙομ Πρ κΚοὶῦ βϑῖ ποὺ ΑΠΠΔὮΤΗΘ. 

Απὶ Βαπμᾶθ σοὸὴη Β παρ βοῇ ἷῃθ νἱθυίΐδοῃθ Εἰπίθι!πρ: 

1) 44 591|160} ψογάθῃ ἀυγοὴ ἰαῖὶἐ}0 418 Τ,ΘβθαΒομ ἰ 6 ὈΘχΖϑι ομπϑῦ: 

ὈΘὶ νίθίθη σὸπ ἰἤπθη ουβοπμοῖηῦ δαβογάθη ποοἢ οἷη Βαομβίαθθ 84}5 

ΖΔἘὨ]ΖΘΙ ἤθη. --- 2) Αῃ θ8 ϑύθι]θῃ βίθῃξ βίοῆϑυ, δῇ 11 ζίθυ ] ἢ ΒΙΟΠΘΥ 

δἷη ΖϑὨ]Ζθί θη. ---- 8) ΠΌΤΟ οἷῃ συβδιηπηθηροβοίχίοθβ Ζϑίομθη, οἷπ 

ΑἸ ΘΙ Παρ ΒΖΘΙ ἤθη θυβίου Οσα ππηρ, βἰηα 98 5616 ΟΠμαγακιθυϊβι σύ, --- 

4) Εἴη οἰπίδομθ Ζϑίομθη, οἷημ ΑὈ{θΙ απρβΖθίο θη χυυοιίου Οταάπαηρ, 

ἰδ δὴ 170 Βύθ: θη πδομ ν ΘΙΒΌ Δ γ. 

Τη 20 νοῦ 28 ΚΆΘ θηβρυϊοηῦ ἄθη ΒαΘη βία θη- ΖΔ ] Ζθίομθη γοη 

Α ἴῃ ἄθγ Ηβ. Β ἀΐθ Βοχθιοῃπαπρ ἰαϊκιο οἄθὺ οἷπ Ζϑ]ζθίσμθη. 

ΠῖΘ Βοχϑιομπηαπηρ ἰαϊκπέ)ο δυϊπηιηλῦ ἰπ 26 ΕἌΠ]Θ ταϊξ ἀθη ᾿δοίτογι 8 

ἀθ8. ΕΠ Πα] 8 ἱπὶ Οοα. Εθρ. ΑἸθχαπά. βοπδὰ ἀρογοῖπ, τ ϑσθηα ἰἢτ 

ἴῃ 18 ΕΒΠ]Θη οἷ ΠῸΓ ὑπ ψοπὶρο ΘΤΕΘ γϑυβο ΘΠ Ὶ (ΘΕ πο 

Θηὐπρτομῦ. Πρ ΖΔ Ὠ]Ζθίομθη νοὸρ Β βἰϊμησηθη ἷἰπ 44 νοὰ 79 ἘΆΠ]Θπ 

πηϊν ἄθη οαρίία ἀθ5 ΕΒ] ὰ8 ἀρουθίη, ἀπίθυβομοίάθη βίο ἴῃ ἄθπ 

πιθὶβίθη ἃπᾶάθυη ΕΔΠ]Θη ΠῸ’ 1-- ὃ οσθθ γὸπ ἰμπθη. 

ΝΑΠΟΥΙΘΒ ἰῃ θη νυ] οσθη Αὐΐβαίχ νοι Α΄. Βσαὰπ 22. 80,438... 48, 

ΠὶΘ Βδηαρίοσβθη, ἴῃ ἃ δὸ πϑπθο, ΓΘ Ώ]Θη ἴῃ ΒΒ ἷβ δα οἵη οἷπ- 

ζίρβϑη Βοίβρίθὶ (Κ 15,57). 

ὕρον ἀδβ8 νυ μ ] ηἰβ ἀθ8 Τοχίθα σὸπ ἃ σὰ ἄθπι νὸη Β παΐ Βοτη- 
Βανταΐ 22. δ,186η ρομπαπάοιε, ἄοορθ Ὀραδγθη βοὶπθ Αβια ρθη 

ΘΔ Οἢ ἀθὺ Κοσγοκίανγ, να]. θϑδοπ άθτβ Κδαβιηδηη 22. 85,486---89͵ 

Ο) ΑἸ Ὀτοβί ἃ πὰ 5 (ἃ (δίρη. 1. ΘῚ ρατίο βαρογίοσο). 2. Βι ξίθυ τοϊξ 

Βυπομδύοκθοη αὰ8 ΜαςΠ Θὰ 8 Καρ. 95--7, {ὑουκ βουσί θθ πη δἰπὰ 
Τ 116 ἀθὺ Εναπροϊίθη. Πὶθ ΒΟ τ ΓΕ ἰεὲ ΒΘῊΣ νουβομί θα θη γῸὴ ἸΘΠΘΥ ΔΘΥ 

ϑιάοση ΗΒ. 



ΧΧΥΙΠ ἘΠ] οἰ πα πηρ'. 

4) Απιτοβίδπαβ Ὁ (βίη. α. 82. ραιΐθ βαρϑσΐϊουθ). 8. Βι δου 

τοῖν Βυπομβύϊμοκοη δὰ8 ΝΟ θιαΐα5 Καρ. ὅ--7. {ὐὺρουρϑβοσίο] θα ἰδὲ 

δἰη Ἰαῦ. ΚΚουμηταθη αν χὰ ἀθη Βάσσου θυ Κι δπίρθ, 

16 δι ΓΒ ΒοΠποπ ΗΒΒ5, ψυχάθῃ σὺ ΑἼρΡΘΪΟ Μδὶ θηϊαθοϊτῦ 

πὰ γοὰ Ο. Ο. Οαδύϊρ!ϊὶομθ ἱπ ἄρῃ Φ8ῆγθηῃ 1819---89 χτϊύ τυϑίρυ- 

σὐ!ροὺ Βουρία!ὑ μουδυβρορθθθῃ.) Κρ]. Ὀ]ΡΏΙδθ. ραγθϊαση ᾿πϑαϊζαγατα 

ἴῃ ΑἸΔΟΥΟΒΙΔΗΪΒ. ῬΑ] ρβθϑῦθ Ὁ Δηρθὶο Μίδ]ο ὑϑρϑυ αυτη ΒΡΘΟἰΠαΘ ἢ 

οομϊαποῦϊβ Οαγ]5 οἰυβάθιη Μα]ΐ οὐ Ο. Ο. Οδβη]]τοπδθὶ θαϊίαμη, Μϑαϊο- 

Ἰαπὶ 1819. 49, --- Τ]ρΡΉΏ1]ΔΘ6 νϑυβίο ρούῃϊοα θρἰβίοιαθ Ὁ, Ῥϑὰ] δα Οο- 

τἰὐϊο5. Βθοαπᾶδθ, ασδ οίο, ϑαϊατῦ Ο, Ο. Οδβυ]] οπαθαβ, Μρά]ο]. 1829. 

40, --- (ούμ!οαθ νϑυβίοηἱβ θριβίοϊ σα Ὁ. Ῥ8Ὰ}} δὰ Βοιδποβ, δα Οο- 

Τἰη  ΠΪοΒ Ρυϊμδθ, 8 ΡΏΘΒΙΟΒ αὰ86 Βαρουβαηῦ οἷο δα, Οὐ. Ο. Οὐδβθ!]1ο- 

πϑθαβ, Μϑάϊο]. 1884. 49, ---- Θἀοἰμίοαθ νθυβί μἱθ: Θριβίοιαυταπγ Ὁ. ῥα] 

δα ΟαἸαίαβ, δὰ ῬΕὨΙΠΙΡΌΘηΒΘΒ, δὰ ΟΟ]οββθηβθβ, δα ΤῊ ΘΘΒΔΙ ΟΠ  ΟΘΏΒΘΗ 

Ῥυΐδθ αα86 Βαρουβαηῦ οἷο. θᾶ. Ο. Ὁ. Οδδα τ όοπαθαβ, Μϑαϊοὶ. 1885. 

40, -- Οούμπ᾽οδθ γϑυβί 5 δρ βίο αγαη ἢ). Ῥϑὺ] δὰ ΤΉ ΘΒΒΔΙ ΟΠ ΟΘΏΒΘΒ 

, Βθοσηᾶδθο, δα ΤΙμοίμθαπι, δὰ Τιύατη, βὰ ῬΗΙ]ΘΙοηθα ἀῶ ΒαρουΒαηΐ 

βίο. δᾶ. Ο. Ο. Οδβείοπαθαβ, Μϑαΐῖο]. 1889, 49, --- Εὰν ἀϊθ Αὐβρδθθ 

γοη Οδροιθηΐζ πηᾷ Τρ Παύ Οδβυϊρ] Ομ ἅ16 βου θυίρθηῃ Ξ(6] 16 δαΐ 

ὙγυΏΒοἢ ἀν ἩθΘΥδαΒΟΘΌΘΙ ΠΟΟΘΏΙΏ818. νΘΥΡ] ΟΠ ΘΗ. 

Ὀρρβίγδηι ρ»ϑ)ὺ ἰῇ ἄθῃ Εταρτηθηία Θοίΐοα, 1861 (() πὰ ἄθῃ Οο- 

αἰοθα ΑἸ οβίδηϊ, 1864---Ο8 (ΑΒ) οδἰπθῃ χϑι]θηρϑίγσθαθη ΑΡάσγαοκ ἀ6. 

Μαιδηᾶου ΒΙΡΘΙ ΒΘ ἀβοηυ θη, ἀθὺ [ἄν α16 Ἐοϊσοζοῖς ἀϊθ Οταπα]αρδ 

4116 Υ Αὐδβραθθη Ὀ1Παθίθ. ΑΌΘΥ α16 Ζυνου ββδιρικοιῦ βοίηθβ Τοχύθβ ἰδ 

ἰοῦ ἀπϑυ ΘΠ] Οἢ ἀρουβομϑύχί πψογάθῃ. ΠῚ6 Κὐγζθ ἄθὺ Ζ613) ρ6- 

βίαια Ὀρρβίγδιη πἰοῃῦ, 4116 Βου θυ ϊοκοιΐθη ἀ6ΥΓ Ἠββ. 1π ΤὈΠΊΡΘΥ 

ϑδΙ ΓΤ] Πρ δὶ ρου θη. 80. Κοτησηῦ 65, δ δύ ν᾽ θ !8 00 χὰ ΤΠ θοῦ 

Δ 00}. Οδβυϊο]οηθ ΘΟ ΘΙ οηῦ, ἀα!θ ΘΓ πἰομύ βοίθη γογροίδρίθ ΜοΙπαρ θη 

ἴη ἄθῃ Τοχὺ δἰποιηὐγερί. 

1) Του. ἀϊθ 1θἰβύμπμρθηῃ Οαβυριοηθθ αὐίϑ]ῦ Βταῦη ΖΖ. 81,480: 
«9 ᾿πρϑυ ἴοἢ τ οἢ τηΐϊῦ ἄθη Ὠἰθδίρθηῃ (ἃ. 1. Μδ]ᾶπαθυ) ρού. Ρδ]τα- 

ΡῬδοβύθῃ Ὀθβοβρθ πα 16 ΘΠ ΔΌΘΙ ΘΠ ταϊῦ ἸΠΠΘη Ῥοκαηηΐ ψ ΘΓάΘ, 1 

50 ΒΟΥ βίθιρὺ πηθίηθ Βαυαπαθγαηρ ἔτ ᾿ἤγθη ογβϑύθη ΗθυδαβθοΘ ΘΓ. 

γγαβ ΙΓ ἴῃτῇ νουάϑηϊθη, ψγ85 δ΄ ἴῃ Φ Δη ΖΡ] ΠΤΙΡΘΙ ΘΟ ἸΒΒΘΠΠΔΙΘΥ 

Αὐϑοϑιῖῦ ροϊοϊβίοθυὺ δύ, νγϑὶβ ΠῸῚ ὙἸ ΠΟ σὰ Βομϑΐχθη, 6 1 56] υϑύ α16 

ΒΟ οα]ρ Κοίύθῃη ἀθὺ Αὐθοὶῦ Κϑηηθη ρϑὶθγηῦ μδ΄. ϑθίηῃ ν᾽ ϑγαϊθηβί 5016 

ἀδγαμη ΔΟἢ 8}15ο1{ἰρ Δηθυκαηπῦ ἀπα ποῦ, 16 65 οἵ σϑβοῃ!θῃΐ, ἅτ 

Ὀρρϑίγδιϑ. Ὑ 16 ροβοδι δ) θυ ἡ Υ6ῃ.» 

2) νυν τογῸ ἴνς τρπαιβίγία ἱηφομέὶ πα αοϑέαϊο ρογβοογοί, ημοῦ 

απαγιι Οριι8 θαϊδεϊμαυογαί, βογὶ πορν ροίζιϊέ χιυυΐην (6 υἱγίθιι8 σΟΥ̓ΡΟΥ 8 

γεμίθηι ἀοέγ αἴνογοέι".Κ Ὑ͵οτίθ ἀθ5 Βοόθηθβ, νρὶ. Οοά. Αἰ τ. 8. 1. 



Ὁ16 {ον ρους ἀοὺ σού βομθη ΒΙΡΕΙ. ΧΧΙΧ 

Ἐπ ἰδὲ δ σγοῖβθ ν ϑυαϊθηβύ ὙΥ 11 6] τὴ ΒΥ Δ Ὸ ΠΒ, ἀαγο ἢ οἷπ 8 ΓΘ- 

Ιαὴρ ταὶ πδομρβίθι ὅουρία! ῦ ἐουρϑβοϑίχίθβ οὐααϊατη θη ον αὐ ΔΘ Υ 

Με ϑδηάθν ΗΠ βου 6η Θοη ἀρ α ]ῦϊρ ἐρβίροβίθ! !ῦ χὰ ὨΆΡΘη, βουνοὶ 

αἴ ΒΟ χύρο ρορθηνάχιρ ἀρουπαιρῦ ΠΟΘ ΘΥΚΟΠΠΡΆΥ β᾽ηά. 

16 ΕΥΡΘΡ 588 ΒΘΊΠΘΙ ΠΌΤΟΥ πη ἀθν ἢ 88. ΔΒΟῸΒΡ 

ΜΟΙ θΘη ΖΌΠ ΘΥΒίθ 8] ἴῃ ἀΘΥ σου] θροπάθη ΑαΒσαθ 6 Υ81- 

δύ το 0. 

Ζὰᾳ αἴθβοθ ΒΙΡΟΙ Πα Πἀβο 1 }6η ΚοΙητηθη α16 ΗΔ βοισι 6 [ο]- 

σοηᾶρυ ἢ ΑἸ δηρ τηϊίροίρι! οι Τοχίθ: 

1, Ηΐπο Εν] θυ πρ, 65. ΦΟΠΔΠΠΘΒΘΥ ΠΡΟ] Π5, γῸὺὴ ΜΑβηΔ Πη 

{ρῆρηᾶ: 5. ΚοΙσθῖηΒ δι αροο]] 0 ὴ5 θδΙΤἢ ΤΟΠΔΏΠΘΠ ροηδηηΐ. 

6 ἀἀνρσοη ἱΠρουγθϑίθ ἀθ8 τ πρυϑίομθη Ὑ θυ κο5 μα Α. Μαὶ θηΐ- 

ἀρθοῖκί. ἘΠῚ βἰπα πὰν 8 ΒΙΒΟΘΥ οϑυμα]ίθη, αἷθ οἰποὺ Ηβ. δὰ ΒΟΌΡΙΟ 

Θηὐβίδιηηθη. ΒΒ] 1. 2. ὅ. 6. 7 Ῥϑῆπαάθη βίο δα ἀθὺ ΑἸ τοβίδηδ ἴῃ 

Μαϊαηᾶ (Οὐοαοχ ΑἸ ΡΤΟΒΙδ 5 ἢ, Βῖρῃ. Εἰ. 147 ραγίθ Βα ρθυο θ). 

Τὺ θΘυρθβο τί θη ἰδὺ θη Το] ἀθν Ακίθη ἀθβ Οὐ μοι απὶ ΟΠ ΔΙ ΟΘἄομθηἘΘ 
πη δα 5. 114 Βίγορῃθ 1--1ὸ ἃἀ65 Οδγῆθη (6 βυποᾶο 'ΤΊοϊθηβῖ. 

16 Ηἰἰοκβοῖίθ 465. 6, ΒΙαἰίθα ἰδ πο ὁ πθὰ ὈΘΒο τ θΘ Πα ἡγοσάθηῃ. -- 

ΒΙ]. 8. 4. 8 βἰπᾷᾶ δῇ ἄθσ ν αὔϊοδηδ ἴῃ Ποῖ (Βῖρη. Οοα. γ᾽ δῦ. αἰ. 8750). 

{ρου σθβομυίθθοη ἰδέ οἷη ΤῸ ἄθ5 Ετοηίο. ΥΩ]. Β ἰ Πθυβομοϊβ Μ|ϊ- 

θ᾽] προ ἀρου ἄθὴ ΑΓ ΟΒία πα 5. Βοιϊοηΐθ ἀθὺ ΘΠ οΥ ἀκ. ἃ. ὙΥ,, 

ῬὨ]].- ἰδ. ΚΙ. 61,486---8ὃ89, ἀθον ἄθη ὶ αὐϊσαπ 5 δρᾶ. 68,618---22, 

Τὸν Κοιητηθηΐδι. Ὀσὶοῃῦ ταϊύ Φ0η. 7,52. 40, δἷ8οὸ πὐἱϊύ ἄθὰ Ομ] αβ 

ἀθ5 7. Φομα ΠΟΘΙ ΡΊ (615. ἴῃ αοΥ σοῦ. ΒΙΡ6]. ΟἹ δθοῃ αἰθ ἢρ. Καρίίο] 

ΘΗ] 0 ΑΘ, ὑΥΪΒθθὴ τὶν πος. Ὀ6η {Ππηΐδηρ ἄθυ Ηβ. 18. συ 

ΒΟΒ]α 465 7. ἹΚαρ 615. Ῥθυθομπθὺ Πιθίσ ἢ δα 78 Β]., τὶ ΕἸΠΒΟΒΙαβ 

ἄθὺ ἀἢ8 Θυπα]ΐθηθα ὃ ΒΙμ θυ. 

Τιοῖάον μαῦ Οδβυρ!ομθ πῃ ἄθιὴ γὸπ ἴῃ πὶ ἀπὰ Α. Μαὶ 1819 φαϊθγίθῃ 

᾿Βρϑοϊθη" πὰῖ ϑϑιθ 810 τϊῦ θυ ἢ πὰ οἰρθηθη τππβίθυ μα ἴθη Βοσυσία]ἐ 

ΒοΘυααβρΘοΘ θη. Ὁϊ6 σϑβαηγίθη Βυποηβίϊοκθ νοῦ ΠΟ 6 Μαβιηδπη 

1884, 2 ΟδΡοΙοηἰΖ- 65. Ααβραθθ βίθαθυίθ (δαβιρ! ομθ πυϑυίνο !θ 

Μη θ αηρθη Ὀ6]. Τῦϊηθ χίθι ἢ} Παομεϊρο Ὑ Θυρ]θἰομαηρ ἄἀθθ Τοχίθβ 

ἀπ θυ δ ἢ τι {Πρρβίσδιη πὰ Ὀοΐ ἴῃ ἄθη ᾿Εγαριηθηΐα 1861 οἴμοι Ζϑὶ!θῃ- 

ποίγθαθη Αθάσγαοκ, Ι͂ἢ οἷῃ πθῖιθ5 ϑίδαϊππη ἱταΐ αἷθ Τοχίρθβομὶοηΐθ 

ἀασοῦ αἴθ {161 οἰπαάν ησϑιιάθη {Ππθυβα μα ηρθ ὙΥ. ΒΥ μ5, ὈΊΘΕΘΥ 

γον ἢ ὉΠ] 6 ΖΖ. 51,429 ---δῦῷ αἷἰθ ἘτσΘΌΠἶθΕΘ ΒΘΙΠΘΥ Βουρβϑιηβίθῃ 

ΝΔΟΒΡυ Γὰρ ἄθν ΜΑΙ πθυ κοι τοὶ πβ] τίου. Ὁ σι βοῦθη ΒΙ  ΐου 

παὺ Ἐὰὺ. Κα ΓΓ πὴ ᾿ϊηρσεὺ ΚοΙ]αιϊοπῖθτί. Αὐῇ ΒταὰηΒ ἀπὰ Κα: 

ΠΔ ΒΒ ΤΟ ηρΘη. ὈΟΙαὐ αἷἰθ νου ϊθηβίνο θ Ααβραθο ἀον ΞΚοίγοὶ 8 

ἀαγο Εἢςὶ Τὶ ούσι ἢ, αἰ ἄθῃ χυϑὶΐϊθη Βαμᾶὰ θυ νοῦ Καῦϊιληη 

ὈΘΥΘΘΒΟΘΡΟΌΘηΘη Τοχίο ἀπ {Π θυ προ ΖῸΣ αἰΐρογιη. ΒΘ] ρίοηβ- 

ΒΟ οἰνίο (διταβ αν 1906) Ὀἱ] οι. 



ΧΧΧ ΕἸΠ]οΙύαπρ. 

6 ἴῃ ἋΘΥ νου] ὶθροηᾶρθη Ααβραῦθθ σϑρθοίθηθ οχὺ βοῃ]]οβὺ βίοι 

80 Θηρ' 418 τηδρ! ὁ. δὴ ἀ1Θ μα ἀΒο ΒΥ ΠΟ μ 6 ΤΠ θ υ]Π Ἰθἤθσαηρ δῃ, πού 

ἀθβῃ4} δῃ οἰ πίσθη ϑ θ!Ίθη βϑὶρϑῦ νοη Πιθύγ 5. ἴπη Δ] ρΘιθίθη ο- 

[γι] 16) Κοπβουναίνου Τοχίρθβίαιαηρ 0. 16 Αμηθυκαμῃρθη Ὀἰθίθῃ 

αοΥ ἄθη δου ]ααῦ ἀθὺ ΒΙΡΘΙΒέθ! θη. ὩῸΣ 16πη6 ῬΑΥΔΠ]ΘΙΘὴ 88 Α6Υ 

ὑπο] ορΊβοίθη 1 ϊθγαύαν, α16. τυ υ Π]100}6 Απκᾶηρθ σϑίρθη, ρ]θίοην! 6] ὁ 

ὉΏ 1 06 1] 0816 ΟὗΘΥ ταϊψίθ! θα ΑὈΠΒΠρΊρΊςθῖῦ Θησαπθαθη ἰδὲ.) )8- 

Οθρθη πτησβίθ δὰ αἷθ νοῦ ΠΙθίσ ἢ ἴῃ τρόμον ἘΠΠ|Ὸ6 Ζυβαι 6 - 

ϑϑβίθ!] θη ὈΙΌΠ ΘΟ θη. Φ.ΘΙ] ΘΠ ΟΠ 6156 νου οηοῦ πογάθηῃ, γγ061} 516 

ἴπχ Ὀθϑίθῃ 8110 πὰ α16 Ἡουκαηῖῦ οἰ ΖΘ ΠΟΥ αθαδηϊζθη οαϑὺ ͵ογίθ 

ἀαγύαῃ, [ἅν α16. ομαγακύθυι βυ βοηθ. ΕὈΤ Θ᾽ 5 ΚΟΙγΘΙηΒ. ἸΘάοο ΟΠ ΠΘ 

͵646 Βράθαϊαηρ βἰπᾶ. Κπδρρθ δυϊδαίοσπᾶθ Βθιμθυα ρθη 50]]16 0 ἄΔ5᾽ 

γουβίδη 18 ΒΟ] ΘΙΙΡΘΥ δέ} ] θη. θυ] ϑιομίθυη.. 
ΟΣ ἀ6ὺ ΝΥ Ι͂ΆΒΒΟΥ ΕΓ ΘΚ ΚΘΙΓΘΙ ΒΝ 561, ΊΒΒΘῺ ὙἱΓ πἰομύ. ὈΙοίυ ἢ 

Θηὐβομοίαθὺ βίο ἔν Ὑγ1Η]α, ομηΘ συϊηροπαθ αγάπμαθ θα θυ ηρθη. 

Θ᾽ 501 δῦ ἀπ ϑῃο] θη, τϑηομ θυ ]θὶ ΚΙθίηοθ ΑΘ μα ηρθη ὙΟΠᾺ 

ΞΡΙΔΟΠΡΘΌΥΘΟΠ ΟΟΥ ροούϊβομθη ΒΙΌ6] {41]|1|6ὴ δα. 16 Ζοὶΐ ἃἀθν ΑὉ- 

[αβϑαηρ ἰϑῦ πἰομῦ τηϊῷ οἱ ρου 5᾽ΟμΘυ οἱ σὰ ὈΘβίϊ Ή 61. - 

2, Ἴοπ ἄοθι ἴδοι! ϑίθυσηρ ἄθβ ἴῃ Α δυμαϊίθμοι Κα] θυ τα 0ἢ- 
βίο ἰδῦ θθὶ ἀθὺ Βθβρυθομαπρ γοη Α Βοθοη αἴ6 Βθαθ ρϑύθβθῃ. 

ὃ. ΠῖΊΘ σούϊβομβθη βϑίζσζο ὑπὰ Ζ84]6η ἰπῃ ἀθὺ ΞΖ αγρ- ΝΥ ἸΘΏΘΙ 

ΑἸ ΘΠ ἀβοῆ γι (θη ἩοΟΙΓΙΠΙοὕΠμοΚ Νι. 795). 16 Ἠβ. βίαγημηΐ 

δα5 ἄθιῃ 9.110. 7. 816. Ὀἱοῦθε δαΐ ΕῸ]. 90 δἷπ δθ. Βα μομδΙρμαθρϑί, ἄθιῃ 

α16 160 δυβίθῃ Βιυοῃβίαθθη ἰπθβ ροί. ΑἸρβαρϑίβ σὰν δὶ φθβουῖθ θη 

βἰηα, ἄδηη δαυΐῦ ΕῸ]. 20΄ χυγϑὶ ρούμβομθ ΑἸἹρβερθίθ γμηϊῦ ἄθῃ Νηηθη (6. 

Βυομβίδθθη. Ηϊθυδαῦ [Ο]ρθη δαΐ ἀθυβθι ρθη Βοῖύα 20΄ οἰηῖσθ δ χ6 1η 

ΒΟΙΒΟΒΘΥ βρυδοθθ πᾶ ΒομΥ δ, ὌΡΕΙ ἄθμθῃ οἷπθ Ατῦ Ῥῃμοηθ ΒΟ  Υ 

ΓΥδηΒΚυϊρίϊΐϊοη ἴῃ Ἰαἰθι ἰθοῆθη Βυσῃδίαρθθη βού. θη Βρβοῃ]ὰβ 

ΤΟ Πθη χυγοὶ Βϑῖμθπη ρου ΒΟ Υ ΖΘΏ]Θη, απΐθυ ἄθηθη τὐιηϊβοῃθ Ζ1᾽ ΠΗ Θ᾽ Ὲ 

βύβῃη. 16 Βυυοῃβύυίζοκο β'πα Ὡδοῦ ἄθη ΜΙ θη ρθη ΚΚΟΡΊ ΔΥΒ. φαθυβύ 

γο ΤΙ. αὐ ἰπ ἄθη ὙΙΘΠΘΙ ΦΔῃγσμθση αοὺ 1 10θγαῦαΓ 

Βά. 48 (γίθη 1828) γοἱϊῦ Εακβίγα]θ νου Ποὺ πόογάθῃ; οἴπθη Νοα- 

ἀὐοκ ἀ65 Αὐΐδεαίζοθ Ὀυηρθη α16 ΚΙθίπθυθη βου θη 8,8 Ηἰ., παιηθηΐύ- 

Ἰΐοῃ 9ὅ---108. ΔΩ]. δυβογάθιη ΚΠ ΠΟΗ͂ Βαμπθηδὶρμαροίξ 1854 5. 20 8, 

ν. ΟΥἸ ΘΠ ὈΘΓΡΟΥ ῬΒΒ. 21,192 Ν᾿, Τιααῦῦ σπαϊθη σὰ ἄθη δ] θϑίθη ρϑυτηϑῃ. 

ΑἸρμαρθίθῃ 1898 5. 768᾽, Κα δὰ [ἔη ἀηπ ΖΖ. 29,818 8., ΚΊΒΟΗ Βα ῇ 

δἴμθυ πϑῦθῃ ΕΥΚΙΒγαηρ ΔΘΥ ἴῃ ἄθυ ΑἸΚαϊ Πα ἀβομυ (ΝΥ. 795) .... 

1) Ζχιῖου ψουάθη Ατητποηῖαβ (Μ56. 85), Οὐτ}}} (ΜΒ56. 78), ΤΏΘΟΔΟΥ 

γοη Ηθγβοϊθα (Β. Οογάθυ Οδίθπα Ῥαίσαση αταθο. ἴῃ 86. ΟΠ ΏΘΠ,. 

Απύνψϑγρθη 1680): δα βογάθιη Ηδμη ΒΙΡ] οὐ Π6]ς 6. ϑυιαθο]68 (ΒΙ βίδα 

1897). 



ὍΘΙ Ταχύ θὲ ρούβοῃθη ΒΙΌΘ] ἀπα βοῖπθ ἡ ουαρθο. ΧΧΧΙ 

Θη Πα] θηθη σού, ΕὙΑρτηθηΐθ, Οὐ ΠΆΒΙ ΔΙ ΡΥΟΡΎΔΙηα γῸὴ ῬΥαρ- Ν ϑυβίδασί 

1902. 

4, ὥνϑὶ Ἰαὐθιπηίβορῃθ Νουκαυϊβυσκαπάθη δ ῬΆΡΥΓᾺΒ 

Ὀἰθύθῃ (πὰ ραῆζθῃ ὃ) Βοριδαθίσαπροη ἀπ {[Πη0ΘΥΒΟ σ᾿ 6 η 

ἴῃ ρούϊβομ υ Κρτ 6, 16 οἷπθ Ὀθῆπαρθί βίο ἴῃ Νϑαρϑὶ, αἷθ 

Δηάοτο, ἐγ ΠῚ ἰῃ ΑΥΘ2Ζὸ δα ον δησί, δῦ γΘΎβο 16 η. ἘΘΥΔΌΒΡΟΡΘΌΘΗ 

ἴῃ ΕδΚΒίμ1]6. νου Μαβιηδπη (θη 1888), ,]. ἄαζὰ Καιυῆηηδηη Ζ2Ζ. 

81,90 υπὰ τοαθ ΗΖ. ΑηζΖ. 47,357. 10 Ὁμίθυβοῃ συ !τς6η ἀον Ὀσκαπαᾶθ 

γῸη ΝΘΔΡΘΙ δαύ Ὗ. Βτδιὰη πθὰ [ο]]αὐοπίθυῦ; ἀ1θ Πθϑυϊίαίθ ΒΘΊΠΘΥ 

γοΥρ]θομαηρ Ὀϊούού ἀθὺ ΑΡάγαοκ ἴῃ αἀἴθβοὺ Αβραθθ. 

Ὀυϊύθθθ Κρ ῦθὶ. 

Ποῖ Τοχὺ ἀθὺ ρούβομθη ΒΙ06] πα 56 1η6  οΥ]ΔρΡΘ. 

Ι. 6 ΨΝογῖδρε. 

Παβ γυ]ῆ]α ἀϊθ σούβοημθ ΒΙΌ6Ὶ δὰ ἄθτῃ Οὐ θο βοῆθη ἀθουβοίχί 

μϑΐ, Ιϑηχὺ ἴδ οἷπ Ἰϑᾶθυ. ὕϑιβ βϑίπου ἰὑθουίσαραμηρ, 686. Ὀθάδυε ἀδῆθυὺ 

ποῦ ἀθ5. δυβαν ἈΚ] ] ἤθη ΖΘαρΠἾΒ865 ον Αοία 8. Νιοθίδθ, 

ΕΡθηβο βίθῃῦ 65. γὸπ γοσῃμογοίη ἔδβί, ἀαββ ἀθὺ {ὑθουβθίζθε ἄθη 

Τοχέ σαργαπαθ ροϊθρὺ Πα ΌΘΠ πγυ8, 6 ἴῃ Βθῖ θ᾽ 1 ὅΖθβθ, ἀθ πη ΞΡΥΘηΡ 6] 

γοη Κοπβίβηςποροὶ, ρϑμθυυβοηῦ δύ, γρ]. ἀθ Τίαρασταθ Μ|Ί ΘΙ ρθη 

4.21. ὙὴὶΘ αἴθβου Τοχὺ ἴῃ γἱθεΐθη Δ υαπᾶοτί ὈΘβο θη πᾶσ, Ἰδὲ 

ΒΙοῃ. τηϊῦ ψιθη ]ἸομοῚ ΘΙ υ μοῦ ὈΪΒ 'ἰπ8Β ΕΠ ΖΘ ]η6 [δβίβίθ θη. ἘΔ 

ΘΙΆΡΗΘὮ]  βοης, Ὀοὶ ἀΐθθοὺ Τὴ θυ μπαηρ ἀδ8. ΑἿ΄. ὑπ ἀδ8 ΝΊ, ρο- 

βοηάοσῦ σὰ Ὀρθίσβοῃίθη. 

Α. θδὲ5 ΑΙἴΐθ Τοϑίβδαιθμηΐξ. 

ΗἸΘΤΟ ΠΠὰΒ Βαρὺ ἰπ αοσ Ῥσγδαθίαίϊο ἴῃ Πρυπὶ ῬΑΥΑΙ ΡΟΓΤΊΘΠΟΗ: 

αἱοα απάγία εὐ Αοσηρέιβ ἵν Θορέμασίηεα βιεὶ8 Ηοεμοίμηι Ἰαμα αὐ αποίογ θηι. 

Οσοηπϑβίαπεϊηοροϊὶθ τἰϑηι6 Απϊοοδβίαηι Τοϊαπὶ πιαγένν 8 

απο ρίαγία ργοθαί. Μεΐϊας ἐμίοῦ αβ ργουϊηοίαο Ῥαϊαεβέϊηπαε 1) 

οο(ἴΐοο8 ἰεσιὲ χιοβ αὖ Ογίσοηο οἱαθογαἰοβ Ειβονῖιι8. εἰ Ῥαρνιρ]εῖϊιι5 τμϊ- 

σαυογ γε: ἐοέιιϑᾳιια οὐδ αὶ ἵηξον" 86 ἐγίζαγία ταν ϊοέαξε σοηιρισηαΐ. 

ΑΒΜ] ΟΝ ἀσγοκε δὲ βίοι ἰπ ἄθαι Ὀϑγ πιαΐϑη Βομσθῖ θη ἀὴ ἀΐθ σοί. 

᾿ ΚΊΘεΙ κου Βδαπηΐϊα ἀπ Ετρίρια (Μ51,. 22,887) αὐδ: δγευΐέεν αὐἰηϊοηδο 

1) αἰ: Ταϊαοδέϊηοβ, ἀοοῦ Βουτοιθὺ ἀρ αρατὰθ ἀἷθ ἰὰὶ Τοχί ρμο- 

ΒΘΌΘπμΘ Τιϑβαυῦ ΟΣ] υἱῤ Πθομὺ ἀθὰὶ ΗΊΘΓΟΩΥ 5 σα. 



ΧΧΧΙΤ ΕἸη]θιἑπηρ. 

“ὐ βοίαιί18, αἰταην 6586 οαἀἰϊέϊονδηι χιια)η ΟΥϊσοθην65 οἱ (ἰαοοανγογδῖ5 156 θγι5 

οἠϊηόϑχιο Οὐγαθοίας ἰγαωοίαίογοβ κοινήν ἐ. 6. σοηνημλθην αρροϊϊαηέ αἀἐφιιο 

υμ]σαΐαηι οὐ α ρί6γδφιο γγ:5 Λουκιανός ατοϊίιγ, αἴΐαην βορινιαρσύνία ἐη167- 

Ῥγοίνην χιαθ ἐγ) ἑξαπλοῖς οοαϊτοϊθιι5 γδρονγ γέ" οὐ ὦ ποδὲβ την ἰαξύγιηι 560- 

γηοη θην Πιἀεἰλί6᾽ ὑδῦδα 6ϑὲ οὐ 7Τογιδοϊψηιαα αἰ ὅν Ογἱθηἐ8 δοοΙθδ1α6 

αἰοοαρί αἰ". ; 

Ατθβ αἴθϑθη ὑγογίθη ρϑῃηΐ ΚΙδὺ Πϑυνου, αἱ 416 ΒδΖθηβίοῃ [πιο 88 Ἶ) 

45.  ουαρθ ἀ685 ρούδβοῃθη ΑΤ΄. σὰ ρθη μαύ. δοη 1ἢν Κῦηηθη ΜΙ 

ἼΠΒ ΘΙ ΖΙΘΙΔ]ΠΟἢ οΘηΔΌΘ5 ΒΙ]ἃ τηϑόηθη. θπη Ε16] ἃ μαὺ 1ῃ ΒΘΙ ΠΘ 1 

Ἄγ υκο ἄροι. 416 Ηθχϑρία 65 ΟΥΙΡΘΠ6Β5. οἰ ηρθ ϑαβαχ 10 415 ᾿αοἷᾶ- 

ΠΊΒΟ Ῥοζθιοπηθίθ θη ὩϑοησθυΊθβθη (ΡΙΟΙ]Θροιηθηϑ ὅ. ΠΧ ΧΧΙΝΙ) 

4 ἸΏγθη ΓοΟχὺ ἴῃ ἄθη ΜΙηαΒ ΘΙ 19. 82, 98. 108 Ηο. ψιθαουροία θη: 

1656. Ὀϊθύθῃ αἰδο ἀθη δου δαῦ ἀ6Γ Βθχθηβϑίοὴ [ποῖϑηβ. [Πα  βηρὶρ 

γΟη ἰἢπὶ Πα 46 Ταραγὰθ δὰ5 αθη δἰζὑθδίδι θη] θη Ζιδίθη (68 

ἢ. Ομ υυβοβίομηαϑ ) ἔβδύρθβίθ, ἀδ ἀον Ταχύ ἄθυ Ηἰβύ. ΒάοΠΘι' Β6Ι 65 

ΑἹἿ. τ ἄθιη ἀθὺ ΜΙηαβίκθίη 19. 82. 98. 108. 118, Ζ. Τ. δοῃ 44 (Π8Δ0ἢ 

ΒΘΙΠΟΙ ΒΘΖθίομπαηρ ἃ Ε ἢ τὰ ἢ πᾷ 52)8) ἰἀοη 800} ἰδέ. Α116 αἴθθθ 

ΗΔΠαϑο 08 Βίθιση θη νὴ οἰπθιὴ ὑηα ἀθηβοΊ θη Ατομοίνραβ. [πῃ 

ἄθῃη ουκθ ΤΑ Ρτγούαμη νϑίθυῖβ ἰθβίδῃηθηθ! ΟΘΠΘΠΙΟΟΥΙα ῬΔΥΒ ῬΥΙ͂ΟΥ 

(ἀοὐϊηρδο 1888) μαῦ δύ ἢν α16 ΠΙδίου βοῆθη ΒΟμο ἄθθ ΑΤ'. αἴθθθα 

ΤποἸϑηΒοθθη ΤἸσοχὺ ψ]θθυ Θυρθϑίβ] ]ῦ, 

Τὰ αἴθβθη ὕγουκ [ῃγτῦ δύ δ ἄθη Νδοθνοϑιϑ, αἱ αοΥ 1πο]8- 

ὨΪΒΟΠΘ Ταχύ ἄθη αἰ θϑίδιη θη!!! μθὴ Βυποηδύϊ θη 61 ροίβοῆθη 

ΒΙΌΘΙ σαργυαηᾶθ θοῦ, Ἰηαθη οὐ ὃ. ΧΙΝ ἅθὺ γοιγθάθ [ὧν ΝΘ ΪΔΒ 

ὅ,19---Ἰ (ἃ, 1. πϑοὴ ἀοΥ ΒΘΠΘπΠπηρ α61 ἸοΙδπΙβο θη ΒΙῚ0 6] ΕὐΖαγ 885 α 

15,15--- 17) α16 σούϑομθ Εδββαηρ ΠΘΌΘη αἷἰ6 οΥΙ ΘΟ Π]56 6. βὑβ]]0. 

6 Τιαραγα 65 ΝΘΟΉ γΘΙ5. γῶν ἀβάθτοῃ νοη οτῦβῥίον Βοαδαίαηρ, ἀ 6 

ΘΓ α16 Βυποῃβϑίάζοκθο 4685 ρούβοῃθη ΑΤ'. ἰῇ δἰπθηῃ ψγϑιΐθη ἰδίου ΒΟ θη 

ΖΒ θη Πδηρ οἰπογᾶπηθίθ, ἰοὺ ΜΟΥ (61 Βοκοηβίσγα Κύϊοη α65 ]ποϊᾶ- 

ΠΙΒΟΠΘη Τοχύθθ πἰομῦ οὐϊαηηῦ σούάθη Κοπηΐθ, ἴῃ ἄθη Ταίβδομθη 

ΒΘ] θὲ Ὀυδομίθ δὲ Κοῖπθ {ουσαβθομπαῃρ. 

ἱ Βομοη Ο. Ο. Οδδϑυϊσι!ὶοπο Βαϊία 1819 ἴῃ “ρθοϊμηθη" ἀδΡδαΐ 

ΠΙΠΡΘΊΘΘΘη, ἀα ἄθη μού, Ευαριηθηΐίθη ὧο5 ΑΤ. 6. ο ΘΟ 5006 

1) 1λχοίϑη ᾿ἰδύ ἴῃ ϑαιιοθαία ρΘΌΟΥΘη, νγ8ι ῬΙΓΘΒ νου 1 ΑὨ ]ΟΟΠΊΘΠ, 

ον Βορυάηαθυ ΟΟΥ δης]ο μη βοῆθη ἘΠ κορθίθηβομ α]6. ΑΙ ΠΘΉΤΟΥ (68 

Ατὐῖαθ υηα ἀθ5 Εσβθῖαβ νορ ΝΙΚοιηθάϊθῃ ἰδύ δὲ αν ροϑϊϑίϊρ  δίθυ 

465 Αὐϊϑῃϊβηαβ. ΕΓ δία δὴλ 7. Φππδν 8512 415 ΜΕΥΥΥΘΥ, 

22 σὴ. 8544 δάϑι 847 ἴῃ Απύϊοομίθη, 581 ΠΙθκοη, 986 Ῥυαθουίθυ, 

ΡΒ 997 Ῥυθαϊροι δὴ ἄἀθὺ Ηδαρύκιτομθ νοὸρ Απίϊοσομίθη, 398---404 

ΒΙΒομοΥῦ νοὰ Κοηδίδηψποροι, Ὁ 407. 

8) Ἐὰν ΝΟΠΘηἶδ8. ΚΟΙΩΠΘη ἢπ} 98. 108 ὑηὰα 44 ἴῃ ΕἾΔρΡΘ. 



Ποὺ Τοχύ ἀθὺ' ροίβομθη ΒΙΡ6Ὶ ὑπηὰ βοῖπθ  ουϊαρο, ΧΧΧΙΠ 

Τοχὺ ΑΘΓ ΘΟΙΩΡ] υὔθηβου Ῥο]υρ]οῦίθ (1514---17) πδη6 βίθῃθ. [048 ἰδύ 

Κορίη Ζυῖ4}}; ἀἄθηη πΐη 108, οἴηθ Ἠβμβ. ᾿ποϊαηϊβομθη αθρτάρθ, ἰού ἴῃ 

6 ΟοἸΡ] αθηβῖὶθ ἄθη ρϑβομ ΟΠ] ΟμΘη ΒοΠο Ὧθ8 Α΄. χσυρσταηᾷθρ, 

γρ]. ϑιυοίθ Τηἰτοάποίζοη ἰο {πΠ6 ΟἹα οβίδιηθπῦ ἴῃ αυὐθοκ (δι τϊαρθ 

1900) 5. 172. υπὰ αἷθ6 ἀοτῦ ρϑηδπηίθ [ἀἰθγαίασ, δυβογάθιῃ ΟὨΥ]οΟΗ 

ΖΖ. 7,258. 

ΕΌΥΠΟΥ Βαίίθ ἴῃ 9 4το 1876 ΟΕ υ] οΥ ΖΖ. 17,251--95 αἷθ ἴὔροτ- 
ΘΙ ΠΒ ΤΠ ηρ ἄο6. σού. Βυπομβύζοκο 4685. ΑὙ'. τϊ ἄθη Ἠββ. 19. 82. 98, 

108 ἀαγροίαη, ἃ. ἢ. τοϊῦ 196Π601 ΗΠ ἀβοΥ  ΘΉΡΤΠΡΡΘ, «Δα ΘΟ ῃθ αἷθ 

ϑορύσαρ δ ΌΥΒΟΠΘΙ Ὀθγοιίθ ΘΙ] ΠδΌβθη δα ΠΟΥ Κβαμὰ σοιηδοηῦ ἢδύ 

ὙΘΘΘΠ ΠΥΤΘΒ. νυ αὐ ]Π10 ἢ ΒΘΩΣ ΠΟΏΘη δ᾽Υουίθβ ΓΤ αἱ Βοκοῃβίσακίϊοη 

Ἃο5 Ὕδῆσγθῃ Τοχίθθ ἀοὺ ὥορίπαρϊηΐα᾽ (Τοχύ ἀοΥ ΒομοΥ ϑϑγαι6118 

5. 221)». 6. ρούύδβοῃθ 'Γοχύ ψγϑῖὶβθ ΔΌΘΙ ὭΘΌΘη ἄθη ΒΟΥ ΤΠ ΡΘ ἢ 

μὴ ἀθηὶ ρυίθοι. Τοχὺ θποσ Ηββ. ζϑῃ]γθίομθ ἀπάθγαηρθη ΘΟ ΑΘΓ 

γαυϊραία δαῖ; ἀΐθθθ βοὶ βοῦοῃ γοῖὰ ἔὔρθιυβοίζου σὰὄ Βαΐθ ρϑζορθῃ 

στάθη. ἢ) 
Απ 4Αθ [ραγὰθ Κηϊΐρι ἀθὺ ψιοηῦρο Αὐΐβαίζ γσορ ΕἾ. Και ΐ- 

ϑηη Ζ2Ζ. 29,812 --87 δὴ. Εὖ ἐησῦ ἀθπ ἄἀρθυζθαρθηάθῃ ΝΟ νγϑὶβ 

-- ἀ6Υ ουβῦ δὰ αὐτὰ γὸρ ἀ6 Τιᾶραταθβ [μπιοϊδηίοχὺ ἀρουμασρύ ρθ- 

Γἀσὺ γογάθῃ Κοπηίθ --, ἀδ αἰθ {ΠΟΥ 415 ΕΖαΓΔΒ 2,8 --- 42 Ὀοζϑί ἢ- 

ποίθ 1ὐβίθ ἴῃ ὙΥΚΙΠΘΗΚοὶς ἄθα 7. Κ αρὶΐθὶ ἀθ5 ΝΘΏ ΘΠ ΪαΒ ΔηρΘὨ τί. 

ΕΡΘηΒΟῸ ΒΟΒ]αρο μα τἀ θυϊθρὺ οὺ ΟΠ]ΟΗΒ Βομδαρίαπρ, ἀ6| αἷθ μού. 

Ἑαββθαηρ νόμὶ Υουε]αὰὺ 6. Ἰαϊθίη. ψ αϊραία Ὀθοιἤπβί ποῖ. ΕῪ βϑὶβὲ 

Κοιηπχῦ ἔγθι ΠΟ Δ ἢ ποῦ ταὶϊῦ ἄθι χϑίηθη Τποϊαηΐοχύ 88. ὙΥ̓ΟΕΪ 

πϑ!ηρὺ 68. ἴῃπη, νἱϑὶθ ΑΡυθιομα ρθη δα ἀθη Εἰηῆι νοὰ ῬΑΓΔ]]6]- 

Βύθ θη ψαυγοϊς χα θη, ἀθηποοῦ ἰθὺ ἀ85. ΒΒ! αβγθδαϊ αὶ πού ϑἱη- 

Βϑ ΠΟ ἢ: ἄραι ὑὐρουβθίζου ΒΡ οἷη Μιβομβίοχί νουρθίθρθη; (ΘΓ 

᾿αοϊϑηΐβοηθ ασαπάβίοοικ βοὶ ἀυγομδθίχῃ εὐϊξ Πϑβαγίθῃ ἀθὺ ᾿ϑϑρίαδριηΐα᾽ 

(ΘΙ ΑΒ πὰ ἰθηοββθ) πα χοϑῖρθ αὐ βογᾶάθη Θρατγθη οἴπου αν θη Εθ- 

ΖΘη βίο, νἱθ]] θοῦ ἀθὺ Ηθδυ ὨἸβοῆθη. 

Ἐβ ιϑδῦ ποῦ χὰ γϑυκθηπθη, ἄαβ ἀσσοῦ αἶθ ΑΠΠΒΏΤη6. οἰ πμ65 Β0]- 

οἤθη ΜΙβομίθχίθβ 4885. Ὑ  ϑυίνο δίθ δὴ ὧ6 Τιᾶραυθβ ΕΥΡΘΌΠΙΒ ἩΊΘΟΘΥ 

Ῥγθίβρθρθθθη τἱγα, Ὀῖθα μαὺ ΕΣ ΠΔΏΡΤΘΥ νου θη Ο]]ΘΠ, 8415 ΘΓ ἴῃ 

1)..Α. ΚΊβου. )6ν δϑορίπδρι ηἰακοάθχ ἀθα {ΠΗ ]8Δ8 Μοπαίββο ει { [τ 

ΑἸ ΘΒο οἰνέθ ἀπ ὙΥ ἰββθηβομαῦν ἀθ8 αδοπίπμιβ (1878) 29.492 .---40 88 ---89 

πὑηὰ 218 --19 ἰδὲ πῸΣ χὰ ἄθυ σϑορμῦ ἀπ οβιϊμηπιίθη Εσροθπἶβ σοὶ ϑηρί, 

«ἀ(αβ ἄθῃι {ΠΠ]Ὰ8 Ὀθὶ θυ { βουβοίχαμρ ἀθὺ Βάομου Εβσα- ΝΘ θυΐα δἰ μθ 

ΟΠ) (Θ᾽ ὈΠΒΘΙΠ γνουβο ϊθᾶθηθ, ἄθὰὶ ὨΘΟτἤβοῦθη Τοχίθ ἐγθῦθτθ 

Βορίπαρτξα (οὔθὺ ἀπᾶθυθ συίθοι, Εἰ θυβθίζαπρ ) σουροίθρθη παΐ». ΜΙῈ 
Πθομὺ Ἰθηῦ δὲ Ἰθάοοι, ἰὼ αορθηβαῖς χὰ ΟὨΥΟΗ͂, θά Βϑθ ἢ Π αββαην 

αθ8 βού βοθη Τοχίθα ἀυχοι αἷδ ᾿αΐ, Ν᾽ αἰσαία δὉ. 

Βιτοῖ θυ, Ὀῖθ βοιΐϊβομο ΒΙΌ6]. ΙΠ 



ΧΧΧΙΥ Ἐϊη]οι παηρ. 

ἄθὰ Οβίθυρτορυασηη Π᾽΄]6. ροὐύϊμβοῃθῃ Νϑῃθηλα- ΕΥαριηηθηΐθ (ϑρσγοίίαςα 

1908) Καυβιήηδηπθ Βϑυθιβί σας [ἄγ ΝῊ. 5,18-.--7,8. οἷποῦ ΝβΟΙ- 
ΡΥ αηρ ἀπίρυ γα. Δ5 ΕΤΡΘΌΏΪΒ ἀοὺ Ὀπίθυβ μὰηρ' ΤΙΔΏΡΉΘΙΒ ἰϑύ, 

ἀαβ βίῃ δ] θύρα ὅ,18 ὑπ 1π Ἃ6Υ ουβίθῃ Ἡδ]ῆθ νοῃ 6,19 ΑὉ- 

ΘΙ παηρθη πάθῃ, α16 ὈΙΒΏΘΥ ποῦ δι ᾿ἢγ6 Θᾳ6}16 σφαυοἸς χα ΠΤ Θ 

γΥΘη, ααῇδ 6.17 νοη 6,19 (2. Η81}{6) Ὀθοιῆπβύ 15, 88 βἰο ΔΌΘΥ ἰπὶ 

ἀρυρθη ἀθὺ Τοχύ ἀθ8 σού. Βυπομϑυζοκα ταϊῦ ἄθη Τμχοίαηβ δαῖδβ- ρ6- 

πϑαθρδίθ αἀθοκί. 

Ταῦ ΔΌΘΥ ἰδ αἴθ ΒΟ ]ουρκοιῦ ΠΥ Ζαγα ΚΙΘί που 6116 ἄθρου- 

ψυπάθῃ:; ἀθηη 416 1186 468 7. ΚΚΔρίίθ]β, α16 δῖὴ πιϑίβίθῃ ΑΘ ᾽ ΠΡ Η 

Ζρίρύ, ἰϑῦ νοὴ ΓΠΔΉΡΉΘΥ ΟΠ ΟΥ̓ {Πηὐο ΒΟ Πρ ΔΙΒΡΘΒΟΠΊ]ΟΒΒΘΙ, Βοδίθῃΐ 

ΓᾺΡ 516 νϑηϊρβίθηϑ Κδιαῆηηδηηβ ΜΙβοηϊοχὺ σὰ γθορῦ ἱ 

Α ΡῬυΐουϊ βοόθοῃ αἀὔγθ 68 ἴῃ Βοῆθιη Μαῖβθ ὈθαθηῃκΊ ἢ Θυβο θη θη, 

[ν αἰ 1ὐϑίθ Νϑῃ. 7 δίηθη Μιβϑοῃβίθχύ 415  ου]αρθ ΘΖ ΘΗ 6, ΘΠΏ 

65 ἐοβίβίθῃξ, ἀδ ἀϑυύ ἀπυηϊυυθι Δ Υ νοτδαβροβοπάθη Ρδγῦϊθ 

ἄδι τϑίπρ ᾿ὰοϊϑηὐοχὺ σΖαργαπαθ [᾿ἰθρύ, 16 ἰαιβϑο 1. ἢ γου- 

Βαπᾶάθηθῃ, Ζιθυα ] ἢ ὈΘίγϑο {ΠΟ Π 8  Α ΘΙ Ομ ρθα ἀοΥ [δὲθ γοη ἄθιὴ 

ΤΘηΘη Τποϊδηϊθχῦ νϑυ]δηρθῃ ΔΌΘΙ Ζὰ 1ΠΥΘῚ ΕΥ̓ ΚΙ ἄγ Πρ ΘΙ ΠΘΒΎΤΘΡΒ ΘΙ ΠΟΥ 

ΒΟΙΟΏΘΗ τηϊῦ ΤΑ ὨΥΘΙ ἢ ΠΡ Ια θη τθομηθηάθῃ ΗἩνρούῃοβθ, βῖ6 θά θῃ 

αἀαγοῇ οἷηθ ἡ βθη  ] 10 οἰ ηΐδομουθ ψογδαββοίζαηρ, ὈΘΡΥΘΙΓ]]ΟὮ, 

ΒΙΘΗῦ τηϑῃ γοη οἰηϊρθη θηΐρθη ΖΘὨ]ΘΗαΙ ΠΘΥΘΉΖΘη αὉ, αἷθ6 ΟΠ ΠΘ 

Βράθῃϊκρη δα [,656- οὐϑὺ ΒΟ Θ᾽ ὈΓΘΗ]6 σαυ οκρογὺ νγογάθη αὐ !6 ΠΏ, 

80 ΖΘΙΔ]Θη α16 ΓΟ ΣΤ ΠῚ 65. ρούδβομρη Τοχύθβ νοῦ ΥΥ οὐἰ]Ἱδσύ 

ΤἸλιοίδηβ ἴῃ οὶ ΟΥ̓ΌΡΡΘΗ; 516 Β᾽πηα θηΐνθαθυ 

1. Απᾶθγαμρθη ΒΟ ἄθπ ῬϑΥΆ]] 616 1ϑέθη Εσάγαβ α Καρ. ὅ υπὰ 

Εχᾶταβ β Κϑρ. 2 --- οὐϑὺ 

2, Ἀπάρυαηρθη πδοὸ} ἄοσ ᾿βορίπεαρίηἰα᾽ (ΒίπΠ ΑΒ π85.). 

Κοϊπο Ταΐβδομβ πδῦϊρσί ἅπ5, ἀἴθθθ ἀπάθγαηρθη βατηῦ πα ΒοπθσΒ 

ΒΟΠΟΙ ἄθυ  οΥαρο ἀΟΥ σούβομθη ΒΙΌ6] ΖαΖαβο ΘΙ ΌΘη, νι θά θὴν ἐλ ηγύ 

α1Θ Τοχύρθθοῃϊοηίθ ἀθθ ΝΊ, ρηζ πδίσιροιηδιδ σὰ ἀοΥ Αὐΐαβθαηρ, 

ἀαβ ἀΐϊθ Ὀοίάθῃ ΟΥΡΡΘη σου ϑύδιθπηροθηῃ ΥὙἱ᾽Θ]ΙΘὮΙ [πὶ 

ΘΒΟηἑΙΠΙ ἤθη αοΥὺ Τ᾽ δυΙρκοιῦ ρούβομ οὺ ΤΟΧΟΚΥΙ ΚΟΥ ΓΘ ΠΗ 

Ὀυβριαπρ νϑύαδηκθη. Αὐϑ ἀφρη {Ππ|ρυβαομ προ ΚααΠΏΔΠΠΒ 

ὮΡΘΙ ἄἀθηὴ Ομδιακίου ἀθ5 ρούβοῃθηῃ Ταχίθθ δ ῥϑα] ΒΟ ηθη ΒΙΙΘΙΘ 

Βοῃθίηῦ 5Ι0 ἢ ΤῊΪΓ 416 νουρθβοῃ]αρθηθ ΕΥ̓ ΚΙΆγαπρ' τοῦ Νούνθπαϊρκοιί 

ΖῈ ΘΥΡΘΌΘΗ. 

Π16 ψουρ]θιομαηρ' ΔΘ. [ἰδίθ ΝΗ. 7 τηἱῦ ἄθῃ Ῥϑίάθῃ Ῥαγβ)]6}}15ῇ θη 

Ιὰρ ἅν α1686 Το χ κυ κοῦ π8ηὴ6 ροπαρ. ἘΌΘΗΒΟ παύυ]]ο ἢ τδι 68, 

ἀα αἴθ υὐβρυπρΊ ἢ ΟὨ] παν δὴ Βδηάθ νϑυτιθυκίθη ΑΘ Ομ ΠΡ ἢ 

ΒΡϑίΟΥ ἴῃ ἄθη Τοχύ δἰπασδηρθη πα Ἃ16 δἱΐθ 1,θβατύ νουαγδηρίθῃ: 

αἴθ Ενδηρθιίθη ψῖθ ἀἷθ Ἐρίβϑύθιη Ὀϊθίθηῃ Ζϑῃ] τ 6 ΒΘίβρ᾽ 616. θἰ 685 

ΒΟΙΟΠΘη Ὑ ΘΙ ΔΏΥΘΗΒ. 



ΠΟΥ Τοχί (ΟΥ̓ σού βοῆθηῃ ΒΙΡ6] υπὰ βΒοῖὶπθ ουαρθο. ΧΧΧΥ 

ΘΠ ΓΟΥΠΘΙ 'πὶ ΝΊΠ, ἀοὺ Ταχύ ἀθὺ Ἰα θη βοῦθη ΒΙΌΘΙ ππρθηηθὶη 

πδϑπαῆρ σὰ ὙΘΙρΊοΙσμαπρ ΠΟΥδηροζοῦσθὴη ψαγ ὑπ Θἰ'πθη ὕ1Ὡ- 

σοβία! πάθη Εἰπῆαβ δὰ ἄθη ουίααὶ θυ ρούβομθπ ἔἰρουβοίζαηρ 

δαβιθίθ, ΘΠ δῃ Θἰηΐρθη Βίθ! θη. Δ 0 ἢ συ! ΘΟ Βοῆθ. Ὑ᾽ αγαηΐθη, ἀθαΐ- 

6 ΘΥΚΘΠΠΡΔΙ, ἱπ ἄρῃ σού, Τοχί οἰ πρθασιηρθηῃ Β᾽ηα, 850 ΠΔΡΘΠ 

ἦὯα8β θοῦ σὰ θυ αυίθη, αα βίο ἢ Δ 0 ἢ ἴτὰ ΑἹΤι αἰθ ΞΡΌΓΘΩ ΘΙΠΘΙ Β0]- 

ΟΠ θη ΤΟχίνθυρ ΘΙ σμ πρ ΠΘΘΉ γγ βθη ἰαΒ56η. ὙΥ̓ΑΒ ΔΌΘΥ ἰὰρ ΠΙΘΥ ΠΕ ΉΘΥ, 

815. ἄρῃ Τοχὺ ἀθγ ᾿ϑορύπαριηἰα᾽ (Βίπ ΑΒ ὑ857.) Σὰν το] ομαπρ' ὨΘΥΔη- 

ΖαΖΊΘ ἢ, ΠΔΟῚ τη Ζὰ πάθη πὰ χὰ ὈΟΒβουη [πὰ τὸ Κοπηΐθ οἷπ 

πτόβοιθθ Βραυπῖ8Β ΠΟ οἰ πο 80] ΟΠθη Ὑ ΘΥρ θ᾽ σμπησ Ὀθβίθῃη 818 

σουδαθ ὈΘὶ ἴῃ Νϑιηθη- ὑπ ΖΘΠΗ]Θη]βῖθ, τὶθ δῖ6 Νρῃ. 7 Ὀἱθίθυ 

Ὅδ8 Βδῦβθὶ, ἀδβ ὰἂὴ5 ἀθὺ ον δα 65 σούϊβομθη ΝΘ ΘΙ 85. δυΐ- 

αἰθύ, Ἰδβύ βοῇ 4180 δ ῖβ δἰ πίδοῃβίθ, ΘΠ ὙἹΓ δα αἴ 656 αἰ θβίδτηθηΐ- 

Ἰσθη Τοχύ αἴθβθὶρθ Μοίμοάθ δηθμάθη, αἷθ βίο ἄρ ΝΊ,. σορθη- 

ἌΡΘΥ ο᾽ϑπσθοηα θυ γὺ δύ, 

Β. 85 Νϑὰθ Τοϑίθδιμθηΐ. 

γῚο [ἄν ἀ85 ΑἿ., 858ὸ βοῃμοίπθῃ δῦ ΓΣ ἄδβ ΝΎ. γϑυβοῃίθαᾶθῃθ 

ΠΟΖΘηΒίομΘη ὈΠύΘΥ ΠΟΘ ΟΓΘῚ ΖᾺ Βθίη. δου Ζϑὶ Ὑ ΘΥΒΌΘΠΘΠ 

θουϊομίθέ ὑπ5 ΗἸ ΘΓ Υ ΙΒ ἰῃ ἀοὺ Ερἰβέ. δα αμηαθαμη: Ηοο οοΥΐο Οτηὶ 

ἦγ), ἨΟΒΕΥΟ βου ηιοηο αἰβοογααΐ οἰ αϊυογδοβ γΥἱυιϊ]ογιηι ἐγαηιξοεβ ἀπ οἰἑ, τὸ 

αὁ [οπὲς χιιαογοηάπηι οδὲ. Ῥγαρίογηυϊξίο 608 οσοαῖοοβ φμοβ α Τλιοίαηο εἰ 

Ἡδοϑβμοε]υῖο πηοιραΐοβ ραϊμοογηι Ὠοηιΐγι αὐϑογὶξ ρογυοῦβα σοηπίθηξῖο, 

χιυῖδιι8 εξίχιιο πθο ἴηι υοἰογὶ ἐπιβίγηιοηΐο ροβὲ 1 ΧΟΧ ἐμέθουρυ οἐθβ ἐηιοηάαγε, 

γυῖα Ἰἰοιῖέ πθὰ ἦι πόοῦυὸ γγοζιῖέ ἐηιοηα886, οὶ ηιξαγιι σοηεϊιηι 1ἴγι- 

σιν βογίρένγα -απηἰθ ἐγαηπδίαία ἀοοσοαὶ [αῖϑβα 6886 χαε ααἀάαϊξα διιηΐ. 

γγοϊΐθσθ Νομυϊοΐθη ἄΡΘΥ αἀἶθθθ ΘΖ ΒΙΟΠΘη ἔθ] ἀπβ; ἀοοῦ Παΐ 

Δ ΥΘΥΒΘΘΗζ, δα Ἀπάθυπι ορθ 4885 ἀσσοῦ αἷθ Υοτίθ 468 Ηἰθτο- 

ΠΥ Ξ ρθβίθ! 6. ῬΥΟΌΪΘ χὰ ᾿ὅβθῃ. 

ΑΙΒ ϑυβίθυ. δαΐ ἀϑὺ βου ίβομθ ΤΉθοΙος 7. Α. Βρηρθὶ (1687---1 752) 

ἀἰθ Μαββθ ἀθὺ Ηββ. ἄσσοβ αἷθ Ὁ πίθυβομθι ἀσπρ γὸμ ΕἈΠΠ]ΠΪΘη χὰ 

ΒΤΌΡΡΊΘυΘη ἀπίθυ Ποσατηθη. ὅὥϑυαϊθυ (11728---91) ὑπ ΤΟΥ Δ|16ὴ Ὀίηρθη 

Οὐ ΘΒΌΔΟἢ (1748---1812) ΠαθΘη ἄθη θαάβδηκθοη τνοὶΐοσ νουτοὶσί, ασῖθβ- 

ὈΔΟὴ ἴῃ Βυβίθι 50 δαβοθθδαί, ΕῪ ἀπέργβομοί θὲ θἷηθ οκχί θη ΐα]θ, 

οἷπθ δἰθχα παν ηΐβομθ ἀπαὰ οἷπθ Κοηβίαη!πορο ἐδηΐϊβομθ Ἐθσθηβίοηῃ 

(νου σοῖο ἄσσοῃ αἰθ Ηββ. ΑΕΒ ΗΒ). ἘΌΘαβο βίο} 4.1.. Ηὰρ (116 ὈὶΒ 

1846) οἴπο ἄσυρέϊβομθ Ἐθσθηβίου Ηθβυοῦβ (ΒΟ, οἷμθ αβ᾽ δἐϊβορμθ (οὐ σ 

ΔΗ ΟΟ ΘΗ ἴΒ0}}- Κοπβία ἢ ἰποΟροΙ ἐδ 80} 6) Τιαοΐδηβ (ἘΕΟΉΗΞΝ, πὰ οἷπθ 

Βοχθηβίου ἴθ Οὐίρθπθα δα, ΠΐΘ σοξίβομο ὑὑ θουβθίσα πο Ὀθγαθὲ δ Ὸὴ 

ἴπτὰ νὶθ αἷθ αν ίβοῦθ δαΐ ἀθὺ Κοπβίδπξ. Πδχοπβίομ, ἰδῇ ΔΌΡΥ ἀΌΤΟΝ 

αἷθ αἰαὶ. ὑὐθουβοίσζαρθη νοῦ Ηἰθγομναβ, σθῖομθ αἷἰθ Θοΐθη. ἴῃ 

ΠΙ" 



ΧΧΧΥῚ,Ι ΕἸ] ζαηρ. 

Τί] 16 ΘΠ Θ ἢ ̓ ΘΥπΐθῃ, βία Ὀθοπῆἤαβύ πογτᾶθη, ὙΜ1]1 τηδη αἀϊθ ταϊί 

Ὀηρθιηθίηθι ΤΊΘαΘ ψ]Θθυρθρθῦθηθ. Δ ΟΥαρο Πουβύθ! ]θη, 80 δῦ τηϑῃ 

ΔῈ αἴ6 {γουηάθῃ ([δ0.) Βοβίδπαςθ!]θ δαβζΖαβομθίαθη. ὙΥ̓Θηϊρου ἀθας! οἢ 

418 ἴῃ θη Εὐνδηρθιῖθη {γι αἴ16  ΟΥαρο ἴῃ ἄθη ΕἸ ΡΙβύθι πὶ ΠΘΥΥΟΥ. 

Αὐῇ αταπα τϑίομθη Μαΐίθυϊαὶβ ψαρύθῃ ἀδηῃ αἴ6 θ᾽ θη Θηρ] ΒΟΉ 6 

ΤὭΘοΟΙορθη Β. Εἰ, γΥοβίοοί, (1828---1901) ἀαπὰ Ε', 4. Α. Ἡοτὺ (1828---92) 

δἰπθ θὰ ΚΙΔΒΒΙΠ Ζθυαηρ σὰ ΡΌΡΘη, γρ]. ΤῈ Νον Τοϑαίδηηθηῦ ἴῃ {Π6 

ΟΥρπη8] αὐτο. 1 Τοχέ Τ| Τηϊγοάποίίομη, Αρρϑπαϊχ. Εγβϑίθ ΑὐΓ]αρΘ, 

Οδιρυϊᾶρο αηα Ποηάοῃ 1881. 516 πθῆμηθη 8 (οάοι τἱομθ ρου 4) ΤΎΡΘα 

8: 1. ἀθῃ βΒυυβοῆθη (ὈΘΒΒΘΥ: ΔΉ ΟΠ ΘΗ ΒΟ 6) ΤΎΡαΒ, ἀτὰ 800 γοῃ 

Τλιοίδη ρϑβομδῆθη, νοῦ 400. πδοὸὴ οηβίδῃηψ ορθὶ ρβϑκοιηηθῃ: ἀἷθ 

ΗἩδαυρίμηδθβθ ΠΉΒΘΥΘΙ Τοχζθαρθη ρϑῃδεῦ 11 8ῃ. --- 2. ἄθῃ τ θϑ ΟΠ 6 Π 

ΤΥΡαΒ, νου γθίθῃ ἀυσγοῖς ἢ, αἷθ6 δἱ(]δύ. Τὺ θουβθύσα ρθη ἀπηα 416 ΖΙ[ίαΐθ 

ΑΘΓ δ] οβίθη  ϊου. --- 8, ἄἀθῃ ἴῃ ΑἸθχϑηατίθη θηὐβίθημθπθη «Πη68- 

ἰγϑ]θ6η» Τυρυβ (Β 5[1), σοῃ ἄθιη β]6ἢ 4. ἀθὺ ΒρϑΖ ἤβοῃῃ: δ᾽θχϑηαγ ΊΒ0 ἢ 8 

ΤΥυραὰβ ΑΟΙΤΧΞ «ρροχν σὺ δύ. 

Ῥθη ρτυοβεαυυρβύθηῃ 8116. Δ ΘΥΒΌΘΠΘ, ἴῃ (88 δευδν ἄοΥ ἘΠ 6] 8ηα- 

ΒΟ θη Οτάπηυηρ υπα ϑ'υβίθιη ζΖὰ ὈΥΪρΘη, βθ}}]ῦ τούς ἀηνϑιτηθὶ α- 

ἸἸΟΠΟΥ Θομ τ ΒοΘη ἱτὴ ΘἰΏΖΘΙΠΘη Η. ν. ϑοάθῃβ  “ἄρου. Βούρορ, ὙΥ ἀβίθῃ 

υηαἃ Μοονα αὐϊηρθηάᾶθ Μίη ΒΘ ΠΟΥβομαπρ᾽ αδν, ν9]. 16 Βομυ θη ἀ68 

Νϑαθη Τοϑίδιηθηΐθ ἴῃ ἰἤτο ἃ] οθύθη θυυθ θαυ θὴ Τοχύρθβία!ὑ Ὠθχ- 

σοβίθῦ δυαῦ αταμπα ᾿γΟΥ Τοχύρθβοῃϊοηίθ. Βαπαᾶ 1 Ὠϊ6 Τοχίζθαρθῃ 

πα αἷθ Τοχίξουιηθη. Αδίθιὰηρ 1--,ὃὁ. ΒΟ], Α. Θαποκου 1902 ---7, 

Αὐοῇ γν. βοάθῃ υπίθυβοῃθιαθί αγθὶ, νοπθ πη θ᾽ Δ ΠΙρΊ Δ ἢ ὨΘΘΙη- 

Πυβίο ΤΘΧυΔΙ 16: 1. αἰθ βυυβοῃ- Δη ] οο ΘΒ 0η0 ΒΘΖΘΏΒΙΟΙ, αἷ6 

Κοινή 465 ΗΙΘγοηντηὰΒ (ἔΚ). --- 2. α16 ἀρνί Βο}- ΔΙ χη ἀν πΐβοῆθ Βθ- 

Ζϑηβίομ, αἀἰθ πϑὸρ ΗἰθυοηγαβΒ δα Ηδβυοῦ χαυγάοισοῃύ (Ἢ); νρὶ. 

ΒΙΘΥΙΖᾺ - ΠΙΆ ἢ  Π10ὴ Βοιβδοὺ Τοχίκυι βοὴ 6 Βύπαϊθη χὰ ΝΊ. αχίθ 

ΠᾺ ὑπ οβασμαηρθη ΧΙ, 4 5. 714. --ὀ 8. αἴθ ρα]ϑβθ! ΘΠ ΒΊΒΟἢ- 

θυ βδ] θυ ἰβοηθ ΒΘΖΘΏΒΙΟΏ, ΠΔῸ ἄθη ΖΘαρηΙΒ ὅθ5 ΗἩΪΘΓΟΠΨΓ͵ΩΙΙΒ 

ἀυγο ΕΒθ 5 σου Οδθβαῦθα (7 889) απαὰ Ῥδιαρῃῖ]αβ (7 809) Ὠογϑαβ- 

σθρθθθη (ἢ). 

᾿ Νυπ παῦὺ ἴτὼ 9288 16 581 Κοηδίαῃηξ,η Ὀθὶ Ἐπαβοθῖα8 ὅ0 ΕΣΧΘΙΊΡ]ΑΥ 6 

465 ΑἸ υπὰ ἀφθ8 ΝΊ, [ἅν αἰθ ΗἩδαυρύκιγοθη βθίημ 65 ΒΘίομ 68. Ὀββίθι!, 

γρ6]. ἘπαβοῖαΒ γἰΐα Οομβίδηθη! ΓΝ,96..: ἀἴθθου Αὐαἰέγαρ βοίχὺ οἴη δ. 

α16 Νο!]θηάσπηρ 6. Θυβθ ἰδ βοηθη ΒΘ ΖΘ πα οὴ ψόοῦϑθ. ΒΔ Παὺ ΖῸΓ 

ΕΌΙΡΘ σϑῃβδθύ, ἃ ἀν ἔ1-Τοχὺ νου θουροῃθπα ἴῃ Κομῃδίδη ΠΠΟΡ6] ρ6- 

Ποθυυβομῦ μα. Ποοῦ δύ οὐ 85 6] πἰοηὺ Ἰδηρο ἀπδηρθίοοῃίθη θ6- 

Πδαρίθοῦ; τοϊξ ἄθιῃ δηοομθηϊβοῆθη ἘΚ- Τοχῦ Ὀθρϑμη ΒΟΠΟη Ὀ8]α οἷπ 

Κϑιηρῦ ὑτὰ αἷθ6 ψουμθυυβο δῖ, ἀθυ τοὶ ἄθπὶ 5ῖθρθ σοῃ ἔΚ οηάθίϑ. 

16 Εΐαρρθα ἴῃ ἀϊθβθιὴ Κϑιηρίο βἰ πα ἀ16 νϑυβοῃίθαθηθη ΜιΙβοῃίν ρθη 

γοῦ ἰ πα ἧ. 



ὍΘΙ Τοχύ ἀδὺ ρούδβομθη ΒΙΡ6] ὑπα βϑίηθ ουασο. ΧΧΧΥΤΙ 

Εΐπθ βοῖοῆθ ΜΙΒοΒου μὰ δὰ8 θυ ψυυϑίΐθη ΗΔ ΙΓ ἀ68 4. 118. Ὀϊοίθί 

1η8 αἷθ ΒΙΡ6] ἀθ5 ΟΠυυβοβίοιμμβ. 516. σϑίρὺ 1π| ὑνθβθΠ] ] ἤθη ἔΚ-Τοχί 

(σϑηδῦθυ αἷθ αἰζθυ ἀγα! οηθ ἘΌσὰ ἔΚ᾽), ἰδέ Ἰθάοορθ. τοῦ "-1,θβαυίθῃ 

ἀυγομδοίχῃ ὑπ ΖυγῚ ἴῃ θη νϑυβοῃθάθηθη Τϑῖϊθη ἀ68 ΝΊ, ἴῃ νϑῖ- 

Βοῃϊθάθη ποῆρθιη αταάθ, )0᾽ Τοχύ 465 Φομδη ΒΟΥ ΔηΡΘ᾽ὉΤῚΒ ὉΠΐΘΥ- 

Βομοιἀϑῦ βίῃ γοὴ ἄθὴ ἀ65 ΜαδιίπεαθαβθυδηρθὶαπηΒ ἀδάθσοη, 42. ΠΙΘῚ 

ἄον Ἡ-Τοχύ βίϑυκοὺ νου γθίθῃ δύ 418 1ἴπν ΝΜ δίμδθιβ, θένα θη βρυθομοπα 

ἄρῃ ΤΎΡαΒ Κα, ΕἸπθη δ] Οἤ θη, ἸΘάοο πἰομύ ἰάθη βομθη ΜΊΒΟΗ- 

ἰοχύ χϑίρθῃ αἷθ σγοβθη Καρρδάοκίθσ, ἱπὶ ὈΘΒΟΠάΘη ΒΑΒΙ]Π 8, υπὰ 

ΤΗθοάογθύ νοὴ Κυτοθ. ΝΆΠΘΙΘΒ. 6ὶ νυ. ϑοάθῃ 8. 1400 δ᾽, 

γγὶΘ οἰηδὺ ἀθ Τιάρσαγὰθ 416 αἰ ϑβίδι θη ] θη Ζιίαίθ ἀρ ΟὮγυβο- 

Βίοιη 8 ΖῈΣ Εδίθιθ  ὰηρ ἀΘΥ πο Ϊβοῆθη ΠθΖθηβίοη ἀ65 ΑΤ', θοπαίΐχί 

Βαΐ, 8Β0οὸ μαὺ Εν. Κδυΐίιηδηη ἄθη Ταχύ ἀθ8 ΝΊ, ἴῃ ἄθῃ ΗΟΒ]Θη 

ἄθ5. Ομγυβοβίουηιβ ἄρον Μαίμπαθαβ ὑπ ΦομδηΠη68 ἀαζὰ γον ϑχίθί, 

αἴθ ουασθ θὲ ρούβογθη ΒΙΌ6] Ζζὰ Ὀθβϑεϊημηθη, υ]. αἴθ Αὐΐδϑίο 

22. 80,148---88 (ΜαίΠδθα8), 51,181---94 (Τομα μη 68). Ηἰϊθγάσσοῃ ἰδύ 

αἴθ θῆρθ ϑυνδηαίβομαῦς ἀθὺ ΒΙΡ6] ἀθ5 ΟΠ Βοβίοπηιβ τηϊῦ ἄθπὴ συί θοῇ. 

ΝΊ, Υυ 1] 48. θυ θβθη. 

ΝΟΟΠ οἰπθη ὥοησι 0 ΘΙ ὈυΪηρθη ὑπη85 αἷθ {Πη{ΘΥΒ ΟΠ ΠΡ Θ ἢ 

ν. Βοάθῃϑβ, ᾿ἰπάθιη 5816 δυβί!] ἢ --- 16 ΒοΠοη οὐϑηΐ --- ΘΙ αἷθ 

Ἐπίβίθμαηρ θ5 ΟἨγυβοβίομιπβδίθχίθβ ἤρθη. Αὐΐβομ!αβ σοῦθη ἀπὰ 

Φιν Θ᾽ ΐθηΒ Ὧ45 Ὑ ϑυ  ] ηἶβΒ ἀθ5. ὙΥΟΪΠ] ἰβοῆθη Τοχίθβ χὰ ἄθὴ Μίβοη- 

ἴγρθῃ (65 ΟΠ υβοβίοσηβ τὺ. ΒΟΥ͂Σ ΡτγἕΖιΒίθσθη. ν. ϑοάθηβ Ε- 

ΒΘ ΌΠΪΒ. ἰδέ, ἄαβ᾽ ὙΥᾺ]ΗΕ] 8. δ ουαρο οἷα ἘΚ- Τοχὺ ἰδ, ἰὴ ἄθη ἢ- 1 θβατίθη 

Θἰηροαναηρθὴ Βἰηα; αἀ8|} Θ᾽ 4|80 ἄθιη 68 Ομγυ βοβίομπηιβ (παι ΕΠ] 0 ἢ 

ἴτὰ Μαιμαθαβθνδηρθ] 1} 1 }})} σ8 2 ΔΉΔΙΟρ ἰδύ. ΠῚΘ ΜΙβομαπρ Ὀρθίαάθυ ΕἸ6- 

τηθηΐθ ἴῃ (6. Ὑου]αρθ ἀθὺ μοί. Β1061] ἀθοκύ βίοῃ. Ἰθάοοῃῃ πιὶϊξ Καὶ ἢ Θτὴ 

ἀθΥ πδοΠρον Θβθηθη ΜΙΒομίγροη νοὶ! δίβηαὶρ, να]. 8. 1469 Ὁ, 

5 γψυθυύνο!! ἀδμοῦ ἄθὺ Τοχύ ἄὯθ5 ΟΠ βοβίομηιβ σὰν Κοπίχγο  !θ 

ἰδύ, βὸ ἱγὰ οὺ ἀοοῦ πἰομέ ἀἰθ ϑἰ πα χὶρο αταπαϊαρθ σὰν ΗΘ Κομβέγα Κεοπ 

νοι Υ̓ ἢ] 8 δ ουαρσο ὈΠ]Πάθη αὐγ θη, νἱθὶ θην αἰηαὰ αἰ νου υθῖθυ ἀδὲ 

"Κ- απ ἬΠΞΤΥΡοΩ βυβίθπναἑβοι μουδηχζαζίθηη. Ὀῖθ Το] σοπᾶο {ἰ ογβίομὶ 
8011} ἀἄδθου ἄθον αἰθ Εἰποσάπαῃρ θυ τυ ]ο ἰρθίθη Ηδη βου θη Ὀοὶ 

Υ. ϑοάθῃ οὔθ ίθυθη; ἄρῃ θ᾽] θη ϑιίρίθη βπαὰ αἰθ ΒΖ πα ΚΘ Π 

Υ. δοάθῃβ ἴῃ ΚΙδιυμηουη Ὀρὶροία ρί, 

1) Ἡομλ θη χὰ Μαξμαθαβ, Κυὶξ. Αὐκραθθ νοῦ ΕἸοϊὰ (Οχίοσα 

1889), Αθάγιοκ Μϑα. δ7. Ηομλ] θη σὰ Το ἃ π65 ΜΒ. δ9, Κταὶξ. 

Αὐδβραῦο {6 }}{. 



ΧΧΧΎΣΠ ΕἰπΙοϊπηρ. 

Ι, ΐ6 ΕνδηρΟ] 6. 

Α. 16 ἘΚ- ΕΟΥ ΘΠ. 

1. Ζυα Τυραβ ἔΚ', ἀοὺ τοὶ πδύθηῃ ΕΌστὰ αοὺ Κοινή, σϑῃδγθη Δα βοΥ 

θυ Αὐἰμοβ- ΗΒ. 4). (ε61), ἄθγυθῃ Κοι]αύΐοη ποῦ πϊομὺ νου θα 1 οὖ ᾿δύ, 

ἄϊο Ηββ.ν (ε75) Μοβαῦθηβιβ ΙΧ. 5η. υαπὰ 5. (ε10 27) ναί σαπαβ Χ. 

2, Ὅρη Τνρὺβ ἘΚ', ἃ. ἢ. οἴπθη ἜΤΥΡαΒ, ἀ6Υ ἴαδβύ Ζὰ πὶ ΘΠ θη 

ἘΚΟΤΥρΡὰΒ ρβϑνοσάθῃ ἰβὺ, νουίγθῦθμ ἀϊθ Ηββ. Εὶ (ε55) Βαβι Πθπϑὶα Υ1Π.; 

Ε' (ε86) Βοτγθϑιίδηαβ ΓΧ. θοῦ; α (ε87) 56146}1} ΧΟ ΓΧ. Τοπάοπ; Η 

(ε88) 6 6111 ΤΧ ΣΧ. Ἡδαθαγρ. Τὴ Θηροη ΒΟΖΙΘησΘη ΖαΘΙ ΠΔΠΑ͂ΘΥ 

βύθῃηῃ Εα υπὰ ΕῊ. 

8. Ῥθὰ ΤΥΡα5 Κα, οἴπθιη ἘΚ σϑηΐρσου πῃ θβίθοπάθη ἔ- ΓΥΡαΒ, 

σομόὄσθη χὰ Καὶ (ε71) Ουρυυβ [Χ. Ῥαυὶβ υπα πϑπηθη ] 1 00 ΤΙ (ε79) Ῥοίτο- 

ῬοΙαηὰβ ΙΧ. Αὐβογάθιη ἰδ Α (ὃ 4) ΑἸθχαπάσίπαβ Υ. Τοηάοη ὑθἰῃ 

αηΐοῦ ΚΟΙΚΟΥΥΘΩΖ σοὰ Ἢ ἕΚ ἔΚὸ γραϊριουῦο Τοχί.. 

Ὥρηῃ ἘΚ-Τοχί, το ΠΟ ἴῃ ΘἰΠΘΥ Βρϑύθσῃ ΕὈΥὰ, πμαὖῦ τηὴϊῦ φυοβ6 Υ 

Βουρία! ΟἾτ. Ἐν Μεαύνμδοϑὶ ἴῃ βϑίῃμοῦ Αὐδρᾶρθθ ἄθβ ΝΎ. Ὠθυρθβίθι 

(12 Βᾶπάορ, Εἷρα 1782---88. Κ]θίπουθ ἀὐβρᾶρθ 8 Βᾶπαθρ 1808---7). Βοὶ 

ἄριη Κοηβογναίίνθῃ Ομδγακίθυ σοῃ Κ ἰδὲ ἀϊθ Αὐβραθβ διυοὴ ἐγ ἀΪθ 

ΒδκοπδίγακΚίϊοη ἀθ5 ἅ!έθση ἐΚ- Τοχίθα σορ Βραάθαϊζαηρ: «ἄθῃῃ ἸΠΘῊΥ 

415. Ἰϑϊομίθ ΚΘ ὉΠ1ΒΙ θυ προ 65. ΒΡΥΘΟΒ]ΙΟΘη αθνηᾶθθα Ὀθάθυΐθη αἷθ 

σψ υ ΒΟ θάθηθη 5 θασίθηῃ ἀθὺ ἘΚ ῃϊοῃῦ, ἀ16 ψὶν Γοβίζιαβίθ θη ἴῃ ΟΘΥ 

Τρθ β'ὶπα. Ὠϊ6 Μαίθυϊθ ἀθ8 Τοχίθβ Ὁ] ἀυστοῃ ἀϊθ σϑηΖθῃ Υ]6]- 

Ιϑιομύ 1200 Φ4ῃγ6 ᾿ἰπἰακύ» (ν. ϑοάθῃ 85. 712). 

Β. 16 Ἢ- οΥ 6 η. 

Ῥυγοῃ αἰΐθ Ζθαρθη σοη ρτοβου δὶ π μοὶ ὕ θυ μβαϊΐθη. αθηδηηῦὺ βϑίθῃ: 

Β (δ1) ναὐϊοαηυπ ΙΝ. 4. υπὰ ἀθιὺ ἴἢτη 86 νϑυναπαίΐίθ ϑ΄η (ὃδ2) 1. 

Ῥρίθυβρυγρ; Ὀϑὶάθ Η585., πδηῃιθη! ἢ 5΄η, βἰηα νοη ἔΚ' πὰ βρϑ ΟΠ ΘΓ 

γοη  Ὀθοϊπῆσπβί. Ο (ὃ) ἘΡΒτδθιηὶ τϑβουϊρύαβ Ν. Ῥαγὶβ, θρθῃΐα}}β 

νοι ἵΚ Ῥϑοιπῆσβέ, [, (ε56) Ῥαγιβίθηβὶα Υ Π|. 

16 Αὐβραῦθη γοῃ ΤΎΘΡ61|165 (1857 .--- 72), ΤΙ2ΙΒΟΠ πον (Βαϊ 0 

οοὗανα οὐ ΐοα, τηϑῖου 1869 ---72. ῬΙΟΙΘροιηθπᾶ νῸΠ ΟΥΘΡΌΥΥ [884 --- 94), 

. γρβίοοί -Ηουῦ ἀπᾷ Β. 61 (1894 Ε΄, Ηδηδαυβραῦθὶ 1902) Ὀἱοίθη ἰπὶ 
ΘΒ ΠΟΘ η ἄθη Ἤ-Τοχύ. 

σ. Το Ἐ-ΕΟΥΙ ΘΗ. 

16 Βρζθηβίοῃ Ππαῦ βῖοῃ πίοῃύ τϑὶη ἀυγομΖαβθίζθη σνϑυηοομῦ; βὶ6 

οχιδύϊθυῦ ΠῸΓ ἴῃ ΠΊΘῊΓ ΟΟΘΥ ΜΘΗΙΡΟΥ βία δρρονδηαθίίθη ΤΎΡΘη. 

Αὐβοῦ ἄρῃ βΒοῆοη σοηδηηΐθηῃ, Ζὰ “Κ σϑονοσάθηθη ΤΎΡθη ἔΚ'ὶ ἀπὰ ἔΚ5 

Κοιησηθη οὗνεα ἴῃ Βοίγδομί: 

1. Τυρὺβ ἢ, “δι βομβ υβομβίθ Αὐΐραβ νοὴ : 905. ΓΚ. ἨΗΐουζα 

ϑοβόνῃ Λ (ε717) ΤΙβομομαοσῆδηαβ ΙΧ. {ἢ. Οχίογα (1.0, Φ0}.). 



Το. Τοχύ ἀθὺ ρσούδβομοη ΒΙΡΟ] ἀπα βοὶπθ ουϊαροθο. ΧΧΧΙΧ 

2, ΤυρΡυΒβ 1: Γ (ε70) ΤΙΒομοηἀογῆδπαβ ΓΧ, Οχίοσα, “ΒΊθβθη 6 Υ 

ρουραπρ σὰ ΓΚ υαπίοσ Βϑνογυζαυριηρ νου ΚΡ, Εἶπ Θσαρρθ ᾿ἰπηθγ- 

Π4}]Ρ αἀἴθθθθ Τυρὰβ 1] θη αἴθ Ῥαγραγκοαϊζοβ Φ (ε17) ( (ε18) Ν (ε 19) 

αΒγν.. αἴθ ἀθη Γοχῦὺ ἀοὺ Κἰγομθηρσου 2 Κοπβίδης πΠοΡ 618 ἴτὰ 6. «ἢ. 

Ὀϊοίθη. ΙΏχοὺ Τοχύξοσμι βίθῃῦ ἀἰθ θὲ Καρρδάοκίθυ π8}8. 
8, Τγρὰβ Ὅ, Τοχίμβομπηρ νη ἔΚ' ἀπὰ Ἔ!: [ἴὉ (ε90) Ναπίδηυβ 

Χ, γϑηραϊρ, ΒΘ. βίας πὴ ἘΚ δρρθβο βού. 

4, γραβ ἢ, θυ τοὶ αὐϊν Ῥοβδίο Βορυββθηίαηῦ ἀθὺ Βθζθπβίοῃ ἢ]. 

Ηἴθυζσὰ ρμϑμόσὺ ἃ. 4. Ὁ (δ 8) Βθζαθ, Οδῃίθυσθηβὶβ ΥἾ, Ὁ ἰδ ἀδὺ 

Ηδαρίβδομθ προ οἷηθ ΜΊβοπαπρ γσοη ἢ πὰ ἘΚ', ΒΘ. Γ βίασκ θθοϊπηῆαβέ 

γῸ0ὴ θη δἰ] αὐ Ιβοῦθη ἘναηρΘΙΙΘπἰθχίθηῃ. ΘΙ ΘΗ Ο]ρΘ ἀΘΥ Εγνδη- 

σ6] 16 Μ 71, Μο.ἢ 

ΒΟΥΘΙ ΖῸΓ ΘΠ Δ ΘΠ ΒΟΒΟ σα πηρ ΟΡ Τοχύν ρθη ἱπὰὴ Θἰ ΖΘ] ΠΘ ἢ 

ΔΘ. ΠΟΟῚ χὰ ἔπη Ὀ]οΙθῦ, ἢ σᾶησθῃ Ὀθαθαΐοὺ ν. ϑοάθηῃβ ϑ'υβίθιι 

οὔπθ Ζνυγϑὶθ] οἴπθη Ἐουίβοησιί; Γν 416 ΒΘΚομδθ αΚίϊοη θυ  ου]αρθΘ, 

αἴθ ὙΥΌΠΠ]α βοίπου ὑὑθουβούσαπρ σΖαρταηᾶθ σοϊθρὲ Παΐ, [οἰβίθὶ 65. τϑυί- 

γ0}10 ΠὨίθπβίθ. Ἐπ᾿ χϑοὶρὲ τπ85, ἀδαββ ἴῃ ουβίϑι Τὐἰπίθ αἴθ Ηββ. 5Κ ΟΚἢ 

πη πὰ ΒῊ (ΚΙ) ἴῃ Βοίσδομῃί. Κοιημηθη. Απβογάθμ βἰπα α16 βίασκ 

80 ἘΚ Κουτὶρίθυίθῃ Ηββ. ΠΚ (Κῶ Λ (Ἴ Γ ΟἿ απὰ ὕ (ΠΟ) Βογδη- 

ΖΘ π. ΑὈ ΘΟ ΠΡΟ νῸΠ αἀθῃ 50 ἢ ΠΙΘΓΔῚΒ ΘΥΡΘΌΘ πάθη Τοχύ Ὀ6- 

ἀραΐίθη τι ζθυρθηθηαθ ἢ- ΕἸ ἱΚαρθη ΟὟΘΥ πϑομέγβρ!ομθ ἅπβουθ 

ΕἸΠΡΙ ἴῃ ἄρῃ Τοχὺ ἄθν ἰ θοιβοίζαπρ. 
ν. ϑοάθῃβ ΕὈΥΒΟΠ ρθη γΘυΘἢ ΔΈΟΙ ἀπ χυγϑὶ ὈΙΒΠΘΙ τὰ ΠΌΠΚΟΙΠ 

ΒΘΡὈΙΘΡΘηΘ Ῥαμηϊκίθ υΥἹΠ]ΠἸΚΟΙ ΠΠΘΠ65 Τοῦ. ΕΒ ἰστὰ πη ὈΘΩΥΘΙ ΓΠΘΉ, 

ψνἱθ ΒουηΠπαγαὺῦ χὰ ἄθπ), ΓᾺΡ τἀ ὴΒ5 80 Ὀϑίγοιπθηάθη Βθβαϊζαῖθ ΚΟΙΠΠΘῚ 

Κοπηΐθ, «ἀδί ἀπίρθυ 4|16Π ὉΠΒΘΙῚ στίθοη, ΗΒΒ. οῖηθ ἄθι σοί. Τοχίθ 

ΠΡ ΠΟΥ γουνναηύ 56] δ5. Δ» (Κυϊί. πίθυβαομπηρθη 1,28), Τὴ αἾΘΒΘΥ 

Ἐαββαηρ ἰδὲ Βουπ ματα β Βομαπρίπηρ πϑεν! ἢ ΓἈ]ΒῸ ἢ. (γ 9]. Παμ ΘΠ] Οἢ 

Καυβιιδπη 22. 80,14 .---48). ννῦῖθ ΘΓ ΔΌΘΙ σὰ βϑίπου Απβίοῃΐ σϑΙ Δ ΡΘΗ, 

6 ΘΓ ὈοΘμαιρίθῃ Κομπηΐθ, ἀἄαβ ἃθπ θη νἱομεϊρδίθη ἀπ θηΐ- 

Βοῃοιἀθηἀδίθη ἴθ! ]θη, το Βῖο). αθὺ ροί. Τοχύ ἄθβ Μδυκαβ πὶ ἃ 

ἄροϊζθ, αἴθβθθβ «οὐ (ὦ, ποῦ ὄζον ἘΡΟΔΉΚΜΒΟΥΧΓ» σὰν ϑοῖῖθ ΠαΡ9, 

88 νἱγὰ Ἰοίχί νουβι πα] οἢ : Α ἰδὺ οἷπο ΜΙπομαηρ γὸὰ Ἢ πᾶ ᾿Κ Κ'", 

τ} ΑἸπὸ ἴῃ τοὶ αὐϊν χϑη]γοῖσμθη ΕἌΠ]Θη χὰ θη ἐν ρίβομθη Ὑ ουγοίθση 

ἀ685 ἸΚ- Τοχίθβ βύϊμηθη. [πὰ δον (ΟΣ ἰδὲ γοπ ἄθη αἰΐθῃ ἮἪ-ββ. γϑυ- 

ΒΔ Ἰβηλἐ δὲ ἢ Βίυκαίθη γὸρ ἐΚ ΡοοϊηΠαβε. 

1). ρον ἀἴθβο θη οιρο, ἀἰθ ἴῃ Π, ἴῃ ἰδὲ. ΒΙΡ61- πα. πᾷ πὶ 

Οοαάθχ Αὐρθηΐθαβ θυβοῃοθὶηί, νρ]. Οὐνβεθὴ ΜΟΠΑΥΟ ἰδ ΐβοιθ Ῥυοϊοσθ 

(Τοχίθ ἃ. Ὀπιουϑαοπαηρσθη ΧΥ͂, 1) 5. 0: Ζαμη Εἰπ]οἰταπηρς 2.176: 6Θ6- 

ΒΟΒΙοΐο ἀθ8 Κδῆοπδ 2,904 Π᾿ 



ΧΙ, Εἰπ]ο τα πρ, 

Ζυθιίθηβ ψογάθη αἷθ ΒοΖίθμ αμρθη αἀ65. οούμδβομθη Τοχίθθ χὰ Ὁ 

ΚΙατ: θᾶ θ δαῦθῃ, πιουκνγαϊρουνθῖθθ τηθῖβῦ δὲ ἀθηβθὶ θη 6] ] 6 ῃ 

(ν. Βοάθῃ 1470), 4ἰΘ Εἰ π νἰσκαηρ ἀοΥΓ δἰ] ούο  πίβομοη ἴΡοτ- 
Βϑύζα ρθη ΘΓ ΔΏΤΘη. 

Π.ι ὉΪϊ6 ρμϑῃ] πΐϑοπ θη Βυϊοίρ. 

ΗΐΘΡ Ἰίθρθῃ ἀἷθ νυ δ] 1886 ν ΒΘ η]1 0 ΘΙ ΠΙ͂ΔΟΠΘΥ 818 Ὀθὶ ἄθῃ 

Εγϑηρθ] θη. Αὐοῇ ἄρου αἴθ Ῥδυ]ηῖβοιθη Βυῖθίθ Ὀθβιύζθη τνἱν ΗΟ Δ] 6 ἢ 

Ὧθ8 Ομ υυβοβύομγ ἢ): ἀαδ ἀοΥ Ταχὺ ἀ65 ΟΠ υϑοβίουηαϑ δ ἢ ἰπ 

ἀϊθβθα ΑΡβομηϊ ἀ05 ΝΊΤ, θυ ρου βοῃμθη Βδββαηρ 86 βίθῃΐ, μαὺ 

Καυϊαδηη ΖΖ. 85,458---68 ἐστ α16 Ὀθίάθηῃ Κι ου  ΘΥΥἸθἴθ ΟΊ θβ θη. - 

ΠῚ6 Ηββ. ἀδϑὺ ῥδυ!!]βοῆθη Βυϊθίθ ρῆρθρὺ τδῃ ἴῃ ἀγθὶ ΚΙαβθθη 

οἰπφαίθι!θη: 1. ΑἸΘχδη αν] πίβοηθ Κ]αβΒ6: 5 ΑΒΟ, α16 βοθοῃ νου ΘΓ ρ6- 

πϑηηῦ βἰπα, Ἡ Ἐπ δ] δῆ ΥἹ. Φη. Βγαοῃδύλοκθο Αἴημοβ, Κίον, Μοβ- 
Καὰ, Ῥαυίβ, Ῥϑίθιβοασρ, Τυνίη. 

2, Τί] θοὴ 6 ΚΙαβθο: Ὁ ΟἸαγοιηοηίθηβ ΟτΥ.-[δὖ., ΝῚ. Ῥαγδ. Εἰ ὅδη- 

ΘΘΥΓΤΆΔΠΘΗΒΙΒ ΟἵΥ.-[ αὖ. (τ. [ΘΠ] ουμαίΐθ ΑΒο τ σου Ὠ) 1ΤΧ. Ροίθυβ- 

θατρ; Ε' Δυρίθηδίβ ΟΥ.1 αὐ. ΓΧ. Οδιρτίᾶρο; α Βορυπουίδημβ Οἵ.- Πα. 

ΙΧ. Ὀτιθβάθη. Ἵ 
ὃ. Αδβιαὐϊβομθ ΚΙαθβο: Καὶ Μοβαυθηβὶβ ΓΧ.; 1, Απρϑιοαβ ΙΧ. Βοχα; 

Ρ Ρογῆσχγιδητβ γϑβουρίαβ ΓΧ. Ῥϑίθυβρασρ. ᾶΖὰ Κοιηθιῦ Ν᾽ ὙΥ οΙ ἤδηπ5 

ΙΧ. 2 ΒΙ. (Κουϊμθμοεργ.) ΗἨδιαΓρ. 

γγι6 αἰβογὰ 5. 7 Η. πδορρθνίθθθη Πα, βυϊημηθη ΚΙ,, τηθὶ βίθηβ 

δαοῃ Ρ ψοϊΐααβ δὰ σοπδαθθίθη σὰ Ταχύ αἀθ5 ΟΠμγυβοβίοιηαβ. ΗἸΘΥ 

ἘΠᾺ ἄἀᾷ ὑουάηγί βίῃ αἰθθθὺ 1600} Δ ἢ τΐϊύ 6. 1[4]. Κ]4886. 

ἘΠῚ α16 Ἠθκοηδίγα Κύϊοη ἀοὺ ουίαρθ ἀ65. σού. Τοχύθθ ἈΠ ΘΠ 4180 

ΟΕγυβ. ΚΙΡ(Μ) α16 αναπάϊ]αρθ. 

ΑΌΘΥ α16 ρούδβοῃθ Βαβθαηρ ἀΟΥ Ῥϑα]  Ἰθοπ θη Βυϊθίθ Παῦ βρ]βίοἢ 

ἄρῃ Ενδηρθ] 16, θοῦ ἴῃ ΠΟΘ πόποι Μαδθ, οἷπηθ υτηρδβία!βπαθ 

Εἰην τ καπρ νοῃ Βοϊίθη ἄθι αἰ]αΐ, ΤΠρογβοίζα ρθη ΘΔ ὮΥΘΙ. 

ἢ Καυὶί. Ααβραρθθ σορ ΕἸΘ]ἃ ἴῃ ἀθὺ ΒΙθ]]οίμθοα Ῥαίγσαια. Οχίοσγα 

1845--θ62. Ῥοῖ Τοχύ νου Μϑά. 61]. 62 1ϑύ νϑγαϊίοί. δοεῦνο! ἐν α16 

ΚοπηΠΙ5 ἀθὺ Τοχύζι ἀ685 ΟΠ υβοβίοχημϑ δύ αἴθ Τπἰθυβαομηρ γῸ ἢ 

5. Κ. ΟαἰΓἔοτα Ῥδὰϊ] Ερίδύοϊδβ σὰ ἴογιηδ Ἰθρουὶ Το Π65. ΟἸγυΒο- 

βίομηιιβ. Π ΒΒ, Ηδ}16 1902, 



ΤΟΥ Τοχύ ἄοθὺ σούβομθη ΒΙΡ6Ὶ ππᾷ δϑῖπθ δ ου]ᾶρθ, ΧΙΙ 

11. Π6Ὶ ροξίϑβοῃε Τεχί πὰ αἷθ δἰ δίθϊπίβομα ΒΙΡΕεὶ. 

1, Ὁῖ. Εγδηρο] 6, 

Πῖθ Ἰαΐ. Ενδηρθιθηίθχίθ σοὺ Ηϊθυοηντηιβ (ΘΙ !ατη 10)1) ΖΘ 4 ]]6 

ἷἴπ χυϑὶ ἀθανοῦ νοπϑ δ ΠαΘΙ σΘΒοπΙθάθηθ ΚΊαββθη. γῸΠ ΒΘὮΣΓ Πη- 

ΒἸ] ΘΙ σθθιη {Ππλ! Δ . 

1. Τοῦ αὐγι Καηΐβορῃθ Τοχῦ: Καὶ ΒΟΌΡΙΘηδῖΒ ΝΟ ΝΙ. 7ηῃ. Τατὶη 

(Βευομδύζοκθο νορ Μ υπὰ Μο), σϑάγιυοκέ ἴῃ ἄθῃ ΟἹα 1ναὐη ΒΙὈ] 164] 

Τοχίβ νσοῃ οσαβνυυοσίῃ δύ. ΠΠ (1886). --- 6 Ῥαϊαϊπαβ ΤΥ. ὙΊΘη 

1 ΒΙαιύ ΘῈ] η, Ὦσβο. νοη Ψ. Βοιβῃθίμη (ΟΠ βέϊαηϊα 1896). 

ὦ. ΘΓ θυτορδϊβοῃ 65) Τοχύ: 8ἃ.  ουοθιθηβὶβ ΤΥ... 5}., Ὦγβρ. 

γοη Βοιβῃθίιη (θά. 1894). --- Ὁ Νϑυοηθηβὶβ ΙΝ. Υ., Ὦσδρ. νοη Βίδη- 

ΟὨΐηὶ ΕνδηρΘ] γα τη αὐδαχαρ!οχ (Βοπὶ 1749) αὔροαγαοκί ΜΒ1|,. 12. -- 

α ΟοἸ θοῦ πὰ ΧΙΙ. Ραυὶβ (Ἷ αἷθ Ενν. «]014[.})) ἀηρθηδα Ὦγδρ. νῸἢ 

Βοιβῃθίιη (1888). --- Οα Ἰαΐοίπ. Ηλι νομ Ὦ (8. ο.); Ὁ ἃ γτβρ. γνὺῇ 

ΒΟΙΙΝΘΠΘΙ ΒοΖαθ Οοαθχ Ο(δη δου ρ θη βὶ5 (δι σϊᾶρο 1864). --- Ε Βι]- 

χίαπιβ Υ1. 4. Βιθβοία, δρρϑαχαοκὺ οὶ Ὑοσαβυγογίῃ- εἰ Νοναπ 

Τοβίδιηθηΐιμη.. ,. βθουσηάστῃ οαϊζοπθῖη 853... ΗΪθτοηγϊ 1 (Οχίογα 

1889 ---98). --- ἰ ΟοΥ οι μβῖβ Χ. Ῥϑίθυβθυσρ (μὰν Μὴ), Ὦγαρ. σοῃ Β6]8- 

Βϑίηχ (1881), νρὶ]. δῦοῃ Μϑ1,. 12, - [2 Οουθθιθμβίβ5 ὙΠ. Ῥατίβ, ἤγβρ. 

γοῃ ΒρΙβῃθίῃ (1887). --- οἱ Βαηρου Δ ΠΘηΒἰ8' ΓΧ, Ρατὶβ (Δ βομίθχί), 

Ὠτηρ. ἴῃ ἄθη ΟἹ 1ιαἰϊη ΒΙΌ]1οα] Τοχίβ 1 (Οχίογα 1888). --- μ᾽ 8δη- 

ΒΘΥΤΏΒΠΘΗΒΙΒ5 Χ. Ῥανὶθ (ΜιΙβοῃίθχί), Κο!]]αυ οηΐουῦ Ὀθὶ Βα θα θυ 

ΒΙΡΙοσ τι ΒΘΟΓΟΤ ΠῚ [δύ πα 6. νϑυβίοπθβ αδηίΐαθαθ, Βα. 8 (ΕΒ Βοίτηβ 1748. 

Ῥαυνὶβ 1751). -- ἢ ΟἸαχοιποπίαπαβ ΓΝ Ν᾽. Βομὰ (μὰν ἄν ΜΙ Πα θὰβ αἱί- 

1α..), ἢγδρ. νοὴ Βριβῃθιῃ (1892). --- ἃ γιπαοθοπθηβὶβ ὙΠ| (Βυθο- 

βύϊοκθ νοὴ 1, Μο), ἔσβρ. σοῃ Βριβῃθίτῃ (οἱ ρχὶς 1885), --- 1 Βθϑμαϊ- 

Βοτᾶπαβ Υ1|. Βεθβίαα, ἤσβρ. νὸπ Εν. Ηδαβθ (Βγθβῖδα 1868---66.8) -- 

μ}: ἦ(δ8. βορθῃ. Ῥβθιιαο- Απραβίϊπηϊβομθ ρθοα!πμ ΟὟΘΥ θυ ᾿ἰῦθυ ἐθ 

αἰνὶπὶβ βου ρίασ ΙΒ, θἷπθ ϑϑι τα ηρ γὸη ΒΘ ρβίθ θη δὰ5 ΑἿ' απὰ ΝΊΉ. 

ΥΙΠΗΙΧ. Βοιὰ, ἴω. γοη ΘΙ οἢ (ΟὐΥΡῸΒ ΜΕΡ ΜΉΜΝ, ΘοοΙθδίαβεϊ- 

Ὴ ὕροι αἴθ ἀδόδυ ς ἄοοῦ πυοηὶρ ο᾽ οΚΊ] ἢ 6 δ λἰμὶ δυῤ μι 

ΤἸίαϊα᾽ νρὶ. Βανκιῦ ΤῊ ΟἸἹα-] αἰΐϊη δα {π6 Τία]α. Οδιιοτίασο 1890 

(Τοχίθ δπὰ διααΐθβ ΙΥ̓ 8). 

ὃ ΠῖΘ ὕπιθυβομοίππρ Ηουΐβ χυν βοῦθη. οἴπθπι ϑαισορ  ἰβοιθη" απὰ 

οἰπθηι 1] 1850 θη Τοχὺ (νουγοίθη ἀστορ ἢ ἀπᾶ αἷθ ἴθ θὲ Κομιρο- 

Βἰὑϊομ νὄ]]ρ ἀνθ ομθπαθ Ηβ. α) ἰδῦὺ ἄσσοθ Βυτγκιιε Φοῦγν, ΤΉΏΘΟΪ. 

δίπαϊοβ 1.180. Ὀϑβοι σι ποσάθῃ. 

ὅ Νδοῦ ν. ϑοάθῃ 8. 1554 ἢ σϑῃὄσθη ἃ 5 Ζαβα θη (ἢ ἰδὲ οἷπθ 

Βυθ]οίΐθ νοῃ ἃ); θἷμθ ψιθι οι πα 6 Ν᾽ ον πἀἰβομα  Ὀϑδίθηΐ σὴν ΒΟ 6 ἢ 

Π ππὰ 1. 



ΧΙ Π ΕἸΠ] ΘΙ αηρ. 

σΟΥΓ Τα πούαπη 12) Υίθη 1887, [16 πραυῤροβδύδι θη. Βυαομβύμοϊκα 

Ὦγβρ. σοη Βϑιβῃθίτα (ΟΠ ϑυύϊδηϊα 1899), -- α Μομδοθηβὶβ ΝἼ.ΝΊ]., 

ἤγβρ. πη ἄθη ΟἸἹα 1Τ,δὖ. ΒΙ0]. Τοχίβ ΠῚ (Οχίοσα 1888), ---- συ Τββουϊα 85 

ΥΙΙ., ἢχϑρ. νοῦ Ανθού (ΠαὈ]η 1884). 

16 Ἀρϑὶθηΐοὶρο Μ 4 Τ, Μοὸ (νὶθ ἴῃ (Α) ἢπάρὺ βίοι ἴῃ ΔΑ) οἵ 

241. 

Ποὺ δἰ Καηΐθομθ αηὰ ἀθὺ θαγορϑίβομθ Τοχὺ βομθίπθη χυγοὶ νοη- 

Θἰ θη ἄθΓ ἀπαμϑηρίρο {Πθουβθίχα ρθη σὰ Βϑίη, ἀΐϊθ δυΐῦ Ἐ1-Η-Κ, α, ἢ. 

αἴθ σϑιγθίηϑϑιηθ Οὐαπάϊαρθ αἀοὺ ΒΘΖΘηΒΙοθ Ἢ Ἧ ἘΚ ψυτγάοϊκροῃΐ, 

γ8}]. ν. δϑοάρθῃ 85. 1644 Π᾿ 

Εὰν αἴθ αθβοβίομίθ 465 ρούβομθῃ Τοχίθϑ ἰδ ἀθὺ Βυϊχίθηαβ ([) 

Ὀοὶ νγοϊΐθπι αἴθ ἱπίθγθδβαπίθβίθ Ηβ. βόβοη δα βου] ἢ. Ζοὶρὺ Γ᾽ ρσοβθ 

ΑΒΗ] Ομ Καὶ ταὶ ΟΑ, βομοίπεέ δὰβ ἀβθυβθι θ6ῃ ΚΑΙΠρΡΥΔΡΉΘηΒΟΠαΙΘ Ἃ65 

0. 1185. σὰ βύδιητηθῃ δ} ΔΘ 1ΠΏΘΙ6 ΒΘΖΙ ΘΠ Πρ ἢ γοῦδηάθῃ Β]ηᾶ, 

Ιθῆγθη αἴθ Ὀθίαθῃ δἰπρομοίθίθη Ῥοϑυρδιαθης ]β 6. αοὺ Ῥτδθἕαίϊο. ἣ 

Τῃν Τοχύ Ἰδυϊού: 

ϑαγιοίιιΒ Ῥροέγιιδ αροϑβέοϊιι8 οὐ αϊδβοΐριϊιδ βαϊμαίογὶβ, ἀοηιγυὶ μοϑίγὶ 

168. Ογϊδίϊ, οαἀοοοη8 ἢ 6168 ρυορίου αἰιογδιξαξοηι, αὐϑογίιογυδ ᾿ἰησιιαγιι 

αὐἀηιοηοὲ ουιγιοίοϑ --- αἱ ἦρι οοἴαινιο ζδγο ΟἸοηιογιεϊα σορεϊηος δογίθένηη 2) ---- 

ἄϊοοηιβ 816: “αὐαϊξο ηι6 σοηϑογιὶ ἀἰοο δδϊηνι. Φογνίηι ὁ58:, οὐὲ εὐγυνιδηιιδηνιο 

τἰθδ γι, δθομγια νη, χιοα ροΐοδέ ργοϑὶέ αἀοοοραοηέίδιυιβ αὐ βάθηι γοϊρστογδ 

ηοϑδίγαθ. οἱ ἑᾶθο ἨοΉν ᾿08 ῥίροαϊ ϑ8θοιπαιηιν βαρϊιοθηίίανι, χιαθ υοδὲδ ῬΟΥ͂ 

αοὶ ργουϊαοηἔϊζαγι οοηϊαία 68,, ἀἰδϑογ οηΐο5. ἱηδέγιιογο, ἰσηαγοβ θἀοοοΥ6: Ἰΐα 

ἑαηϊοη μὰ Πὖ8 χιίαθ α τι|6 αταὶδιϊδ οὐ ἐγααίία ϑ8ιυιηιὲ εἰοῦῖβ εὐοϑύγη, ἐγ μη, 

86) ηϊ10η118 Θἰοφιυιογιξίαηι 8οοϊοίλδ, η66 αἰχιϊαί ργοργίμην οὐ χιιοα «ἰοὐὴδ ἨΟΉ, 

68ἐ ἰγαα(ίζξιηι ργοϊοηιιαηυΐγῖ, οἰϊαηιδὶ μοὐὶβ τἰογἰδύηυϊ6 εἰἱαθαΐι". ϑ86α εὐ 

αἰαὶ χα ρ86 ὦ τι6700 γργορἠεία βιϑοορία τοδὴδ ἐγακίαϊ ργοϑδοηιιτηιδη, 

οἰϊαηιδὶ ηυιι8. ρίομαθ αὐἀϑδϑογίιογνβ 6556 εὐἱαοθιγίιγ." 

Εὲ τάθο μ6 ἦν ἐηίογργαοίαξίομεθιι8 ἰὐησιναγιηι, 86οιναιν χαθ τη, 

ἐηπέογίογα [ἰδγὶ οϑἰογιιγίνγ, Ἰοφογὶ ἱἀφαξι αἰλιν ὧὰ αγαθοα ἰζησια, 

αἰλι ὅὰ ΤΠ αἰΐηα υἱοὶ α΄ οἐὐΐοα, αἀοδίφηαία 6886 σοηϑδογίδία: ἐϊια, αα- 

τογίαί ψινῖδ, γιοῦ 85ὲ ργ0 αϊδοϊρίίγνα ἰὐησιια[ 6] αἰδογοραϊίοηοην οϑἰοηατί, 

1) Ζαριδύ νυ θη ον νοὴ ΒΙΔΠΟΠΪΩΙ ἴῃ ἄθββθη ἘσγϑηρΘ] 1 

αυδάτγαριοχ 1,2 (Βοιὰ 1749), ἀδπμ ΠΔῸ ἢ οἰποὺ ΑΒΘ ΜΟΙΏΙΏΒΘΙΗΒ 

γοη Μ. Ηδαρύ ᾿ἰπ ΒΟ] πη 6. ΠϑΚυϊοηβικαύδιοσ νορ 1869 (Οραβοαϊα 2,407 Π) 

πη π8Ὸ0ἢ ΠΘΌΘΙ Κο]]αύΐοη νοη Εὶ, Κ δας αηη ΖΖ. 82,905 Ηἰ,, ἀθββθῃ 

Τοχύ ἀθὺ ονῖρθ Αθάσγιαοκ π]θαθυρὶθύ, ΨΘΥΒΌΟΘΝ οἱηθὰ καὶ. Ἡ υβύθ ] ὰηρ' 

γοη Ὀγβ6Β6 Κα Ζοιίβοῃγ. ἢ, νυ ΒΒ ΘΒ ΟΠ 8}. ΤΗθοϊορίο 50,107---18. 

2) ἃ. 1. ἴῃ ἄθῃ ΟἸθι θη ηβοῆθη Πθοορηδίίοηθη, ἃ θουβθίζὺ σῸη 

ΒΕυβησ5. ϑϑίμον ἰρουίσαριπρ [ἀὉ. ΝΠ οἂρ. 37 οηῤβύδιηταῦ 88 Ηρ. 

Ζιἰαί. 



ὍΘΙ Τοχὺ ἀοὺ ρούϊβομθη ΒΙΌ6] ὑπα βοῖπθ ἡ οσασθ. ΧΙ4Π 

αὐ παρῆι ἰαπιθη, ἑρυἑοηἑϊοηθηι σΟΉΟμΥΥΈ. πιαγα τ ΐιβ θα ἐϊξαραγε 

ἀοθοὶ ἄθ χιοῖ ἴρδβδα αποΐογῖίαβ πιαηὶ[οϑέαὲ βοοιηάπηι τηίοηίίοηε πὶ» 

ἴψιιαθ. γργορίον αφοϊίμαἰτοτιο8 80Ή1ι8 ποο18 αἰ σοηεϊ ρμογοορίζοηε βἑαξμία 

ϑιηΐ, ἱ ἵν 8 8οηιοηείνιι8 σοηϑογίρέα Ἰοσιγέτ". 

Πᾶαρο γὲ8 Κοοϊέ ργοθαηίον γι β]σαγα ῬΥΟΡΊΕΥ αἰΐηιο8. ημὶ Καΐϑδα αὐ- 

βογἰίοηα 8θοι μην τοἰιπίαΐο  ηὶ» 8μα πὶ» πιο ασία ἡπ ἰοσα τοὶ ἐπ 

ομαηοῖϊῖϊδ Ρ6} ἱη οΥΡΥ αεἰαἰϊοηθηι ργοργία ζ πη)» ροβιογμηί. χμαγε {1Π|ᾳώ 

αἰοοϊἐπανίθ8 παθο ροδίέα βϑιηξ χα απέϊχιξαβ Ἰοσὶβ ἦρι αἰἰοίῖα Οὐγ αϑοογμηι 

οομεϊηογὶ ἐγιμογὐμγίν" οὐ ἐρβαβ οἐμηιοϊοσίαβ ᾿ἱσαγηι σογι θη η  οΥ δἰδὲ 

οοηϑογϑίαβ αὐ τῆν 8θηϑιίηὶ ΘΟΉ ΘΟ ΥΟγ6 «ἰθηιοη ϑέγ αἰ αμΥ. παηὶ δἕ 

θα «3 οομιιοηῖέ ἐμαάϊοαγο, ῬΥο μοῦ ὧν τὐιἸ ΠΥ 68) ζασέμκ η} 68ὲ 

- Ἰαϊίηνα πἰογ0 Ἰΐησια αὐποίαίξίο δἰσηϊβοαΐμν --- « π χιιαγό τξ ροβίξυηι 

68ὲ αφηοϑοὶ ροϑϑϊέ. εἱδὺ {ἰξέογα .017. 8ΈΡΟΥ αὐ 7υγ6. ἐηιιμογυῖέι", δοῖαέ χιΐ 

ἰσσὶέ ηχιοά ὧν ἴρ8ο κι ἢ 6 βοοιανηιν φιοᾶ Ογαξοιι8 οοηϊηοὲ βου δίτηι 

68ὲ. δὲ τυογο Τἰξέογα .1α. 8: ΡΥ αὐ] 6 ἐγηιοητϊξι, δεοιαπηι Ἰαξίπα « 

ἰηψια «πη» ὧην τὐὐέθγο οϑέθηβιιην 68. οἱ ἰάθο ἰδία ἱηβένμοίῖο ἀἰδηιοη- 

ϑίγαία «(ὑ) »ία 68, Ἠ6 Ἰοφοηιοβ ἔρ808 τεΠ{}γ88 ποπ ρεγοὶρογοπέ, ὉγῸ ψια 

γαϊίοηα ροϑίζὶ δἷηί. 86] χιοᾶ..... 

οσοηζηοἐ) οοηἐϊηοίν Ὄταθθοκθ. ---ὀ ἐπ ἐηέογίογα {ἰῤγὶ οβἰοηαιρέι") 

ἐπίογίογα τὐἰργὶ οβἰοη αι Ὧτ. ἕη ἱπίογίον ογα Τἰῤγὶ ϑομὅπο (2.2. 52,519}. 

- Πησια) Ἡδαρί, Πησιαο ἔ ΚΚααΐ, Ὁγ. --- αὐβογοραζϊοποηι οβέοηα τ) 

αἀἰβογοραΐίο 8οηιοὶ οβέοηαϊέ Ὅν, --- 6 φιοι) (ὁ 60 χιοᾶ Ὦγ. --- ὑγΟρίον 

αἰδοϊ για ίογιθ8 βοηιι8] δὲ χα ργορέθν" αἰδοῖ. βδοπούιηι ὈΥ. --- ργοθαπίεν) 

φγοραμέϊα Ὧν. --- οοηιογυϊοηίογ} Κα Δα ΠΏ... οογυογιϊογίεβ ἴ Ἠδαρί. --- 6αϑ] 

Καυβῖῃ., οα ἴ Ἡδαρί. --- ργῸ χιιοῦ {γι τευ} 68] ΡΥῸ 60 φιιοα ὧν τευ Ἴυγ 8 

Ὀτ, --- ροβίξιονν 68] ροβίξιηι δὲ Ὀνγ. 

ΤΙῃ θὲ Κυσζθῃ, ἈΌΘΣ ὑἰοο πβορηποίἀθπᾶάθη Ἡθζθηβίοη νὸπ ὌΥ̓οσ8- 

γΟἢ - Υ 165 Νοναμλ Τοβίδιηθπίυμι (Τοῦν. ΤἼ160]. ϑιαπαϊθβ 1,129 --- 34) 

μαύ Εἰ Ο. Βατνκιύύ ἀατροίδη, ἀδβ τ νοὴ ἄθη ΗθυδΌΒΡΟΌΘΙΙ χὰ [{π- 

ΘΟ 418. ὑΥΡΊΒΟΠΘΥ Ὑ Υγθίου ἸΘΉΘΥ αἰ(]αὐ. Η58. ϊηρθβίρθ!! ἰδὲ, αἷθ 

Η ἸΘΙΟῺΏΥ 118 ΒΘ ΠΟ. Πθν βίου σαρταπαθ σοϊοσὺ Πα ΌΘη 50}}. Απκηϊρίοπα 

ἢ αἰ ἴῃ ἄἀον Ῥγδθίαιο νου ϑιβθηθη εἰ ἢν 5. οὐδὲ αὐαποξαξίογιοξ, νὴ 

ἄθηθῃ ἴῃ ἢ 1646 ὅριν 06 }{, ΤᾺ δὲ αἴθ Ῥτγαθίαϊζιο αἷβπ ΕἸ] θ᾽ τὰ ἢ ς 

2ὰ ΘΙΠΟΙ ὈΙΠΙπρσαΘη αἰ θ᾽ ΙΒ -σού Βο Θὴ ΗΔΠαΒοτιὶΓ (ἅδη- 

10 ἢ ἸΘΏΘΙ, γὸὴ ΟΘΥ ΠΠΒ ΟΘΥ ΟἿΣΙ οἰπὶρο Βυπο βδίϊοκο θυ μα] θη μαΐ), 

αἰθ υἱὺ Καὶ ΒΟ θη. ΑΠΙΠΘΥ Κα ΠρΘη ὙΘΥΒΘἢΠ πὰ. ἔ δπαῦ ἀδὴῃ ἃἷ8 ΔὈ- 

ΒοΏΥ [Ὁ ἀ685. Ἰαύθ  πἰβοῦθη 6118 ἀθὺ ΒΙΙΪπρσθ χὰ ρο]ίθη. 

Νὰ Θυβομοίπθη αἷθ Βομου ᾿Ἰἄπρϑῦ ὈΘοθδοι θίθη ΒΟχ προ η 68 

Τοχίθβ νοὰ ἢ χὰ ἄθι Τοχὺ ἄθα (ΟὙἷὟἿΛ ἴῃ πϑᾶαθὰ 1 ἰομέθ: πἰοξ θὲ σοΐ. 

1) τοι ῥγϑ διαφορία λέξεως. 



ΧΙΙΝ ες Εληϊοἰδαηρ. 

Τοχύ ἰδ ποῦ ἢ Κουγὶρίθυῦ, 86 τῆϑῃ ὈΪΒΏΘΙ [αϑῦ ἀυγοηνγθρ ΔΠΠΒΏΠ1Ὶ,, 

ΒΟΠΟΘΙῚ ὑτηρθιθηγί, ον Τοχῦ νοῦ ἢ ἰθὺ ἀογῦ, γγοὸ ΘΓ ΒΟΟΙ] γοη 

ἄθιὰ Τοχύ θὰ δἰ ]αῦ. ΒΙΌΘ] 8418 δοῃ νοη ἄθηὰ ἀθὺ Ναϊραία, νυ οὨΐ, 

ΠΟ ἄθιὰ δογίϊααΐ ἀΘΥ σούϊδομ θη ΒΙΡ6] ροϑηαοτί,.) Βατ- 

κα γουνγοίϑῦ δα 16 θη βομϑιἀθπάθη ϑίθι] θη 1, 14,32 6,7 Μ 6,24 9,8 

217,42 217,8 27,49 Μο 4,24, αἴθ πδοῇ ἀθὺ ἱππθη ᾿Π ΘΟ Θ Πρ η Βουσθίβ- 

Κυδΐ ἐδοθ μὲ 51ηα. 

6. ρού. Εἰπηῆα!β χοὶρὺ ΒΙΟ ἢ ΓΘΥΠΘΙ ἴῃ ἀ6᾽ ὙΥΙΘάθυραῦθ οἰ πΖθΊ ΠΟΥ 

γδτιίθσ ἀυσσοῃ ἢ ΜΌΘ9,8 1, 2,20 Βεῦ ἢ ζΖ. Β. πιασηῖβοαγο δὰ 8:.6116 γοη 

σίογίβοανο νρ; 1,4,85.89.41, νγο ἴτὴ συ. Τοχὺ ἀσθί μηδ) ἐπιτιμᾶν οΥυβομοίηΐ, 

πα νρ (6 Ὁ) ἡπογοραιῖέ -- ἱηιρογαιιέ ---- ἐηρογαηιβ ἃ θουβϑίζί, βοῆσθι 

ἔ φοπιριύημαίιιδ 65 ὲ --- ἡηογοραυ --- ὑπογθραηδ χὶθ φαϊνοξίαα --- σαϑοῖρ --- 

σαβαϊαρ ας (ὃ. 189). 

γρ]. δύσῃ αἴθ Ζυβδιησηθηβίθ! ΡΘΗ, ἀϊ6 Καυδιηδηη 22. 82.520 ἢ᾿ 

ἵγα ΑΠΒΟΒ]υ δ δὴ Βαυγκιύ8 Ἐπί θοκαπρ ἐν Μ' υπᾶ 4 ρσοιηδομύ Πδύ. 

ΠῚ16 Ταύβδοῃθ ἀϑὺ ρου! βοῦθα ἘΠ γκαηρ δὰ ἢ οὐ κἰᾶσὺ. δύο δη 

Ῥοβδίθῃ ἀ16 βοηβῦ Ὀθίγθι ] 10 η86 Εβοβοίπαηρ, ἀδ ἢ νοη 8116η δἱύ- 

Ἰαθὶ Ἰβοηθη Τοχύθη τγϑιΐααβ ἀἴ6 πιϑἰβύθῃ ἔΚ- Ποϑαγίθη Ὀϊθύθί. 

Τρτίρθηβ μαὺ ἢ δαβοὺ ἄθῃ ρούβοῃθη ΕἸΠΗαβ --- πὰ ΖΑ ἴῃ 
νοὶ! ἀρου θρθημάθιη Μαβο --- ἀὰο ἢ ἄρῃ ὅθι αυϊραία δου δῃσθη: ἴῃ 

Ῥϑίπδμθ 9090 4116 Υ ἘΔ116 ἰβῦ 65. ἀἴθβθὺ δηρθρΊ] σΠθη ψοσάβθηῃ. 

δῃ2 ῬΠΏ]1ΟῊ δύ 65 ὑτὰ ἄθῃ ᾿αὐθ πἰβοῆθη Τοχὺ ἀθὺ ὉΠΒ οὐ Πα! θη Θ 

Βυπομβύϊοιο ἀθ5 ὉΠ πραθη δὲ Ὀθβίθ τ: δαοῃ Πΐθι [ΟἹ]ρὺ ἀ6υ Ἰαἰοί- 

ηἰθοηθ Τοχύ ἀνθ θη 81 θη ροΟ ΒΟ 6, τ Οθρθηβαῖ σατῃ ͵οτί- 

Ιααὺ ἀθὺ ἀρυίρθη δ] 01. Η85., νϑὶ. Βαγκι 5, 184 Ἑπβηοίθ 2. 

16 ἴπ ἀθν Ῥγδθίαιο ἄθβ Βυϊχίθηαυβ δηρθι ηἀϊρύθη εὐ },}γ.68 1. Θ. 

αὐαἀρηοϊαζίομοα πάθη 5100 ἰαύβϑ ΠΟ ἴῃ ἀηβούη σού. ΗΒ85.: ἴῃ (ΟἉἈ παπᾶ 

ΖΑΠΙΥΘΙΟΠΟΥ ἴῃ Α βἱπᾶ Βεαπάρ]ὶοββθη ἀβροιη!]θίοσί. Αὐβογάρθηα ἰβ 6 

510 ἴῃ θἰπϑι Βϑῖῆθ νοῃ ΕἌ]]6η Βοῃ]αροη ἃ πϑοῆνν θίβθη, ἀα ἀγβριπρ- 

00ῃ6 Βαμαρίοβθθη ἴῃ ἄθη Ταχύ οἰ προαγπηρθη Β᾽ηα ὑπα ροηΐ- 

γγΘάροΥ αἴθ δ]ίθ 1,ϑϑαγῦ νϑγαάγϑηρὺ ΟὟΘΙ 510} ΠΘΌΘΗ 5816 ρϑβίθι]ῦ ΠαΌΘη. 

τη Τοῖ] ἀἴθβοι Βδηαρίοββθη γουγᾶῦ ἀθα!]οῃ αἷθ Εἰανίγκαηρ 65. αἱύ- 

Ἰαύθι ἰβομθη ΒΙροΙθχίθε. 

1) ΕὙΘΙΠΙΟἢ. μαὺ βοθοπι Βουημαγαΐ Κα! ς|560 06. ΓΠπἰθυβαομαηρθη 2,10 

νΟΥ Βαγκιύ (ἀπ Οἤπη6 ἀβ} ἀἰθβοὺ ἀανο ψαῇβίθ) α16 “ουιααύαηρ ρ6- 

δα βου, ἀα «ἢ ΠΔΟῊ οἰ ποὺ σού. ΗἩδηἀβομυ Ὁ Του ΡΟ θυ» Βοὶ πα Ζυτη 

Βονγθῖθθ διῇ 1, 4,41 δὅ,18 6,71, 2,24 4,9 ὅ,14 9,12 νου ΘΒ θη, ΔΌΘΙ ΘΓ 

δύ 416 Τταρνθῖίθ αἴθβοὺ Εἰπίἀθοκαμηρ πἰοηὺ θυ καπηῦ. 6. θοθϑύθ Βθυνθὶβ 

Βἰου ἀν ἰθὺ 16 Ταίβδομθ, ἀδ δύ ἤβΟὴ Ὑ|6 ΥῸΥ θη ροῦ. Εὐνϑηρθ 16 - 

ἰοχύ ἴπῃ ἄδθὺ ἀθου ίθροηάθη ΜΘΏΥΖΑΏ] ἀθὺ [6] θη νοη ἢ Ὀθοιμῆαβέ 

βΒθίῃ 18 δύ. 



Ποὺ Τοχύὺ ἀοΥ σούδβομθη ΒΙΡ6] πα βοῖπθ ουϊαρθ. ΧΥ 

ἘΠΑΙΙΟἢ δηαίμ} αἰ Ῥχυδρίδίιο, 16 Καὶ πὰ Γ{}πὸ ἃ ἢ ἢ 8. ἃ. Ὁ. τὸ ΕθοὨς 

ΒΘΥγου θοῦ, δἷμθ ἀΠΥΘΥ ΚΟ ΡαγΘ ῬοΟΪθιαΐκ ρορβοη αἰθ ἰγρίοσο {θου- 

θα ηρδύθο μη Κ ἀθ5. ΗΙΘΥΟ ΠΤ, 816 ἰϑῦ δἰδὸ νοῇ ἀθιηβοὶθθη (ἀθὶβί 

ΘΥΓᾺ]10, ἀον ἄθῃ Βυϊθῦ ἀθὺ μοῦ. ΚΊΘΡΙΚΟΥ δαπηΐα ἀπά Ετοίθὶα δὴ Ηἰθ- 

ΤΟΏΥΙΙΒ5. αἰ ΚίΙοσύ Πδί. 

Αἴὰ βΒομυγομβίθη ἰθὺ ἄθὺ ΕἸΠΠπα ΔΟΥ Αἰ] αὐθι ἰβομθη ΒῚ06Ὶ δαΐ 

ἄρῃ σού. Τοχέ ἴῃ Μ (νρὶ. Καιπηιαπηη ΖΖ. 81,178---80), Οὔ ΟὨ] ΘΓ Δῦοἢ 

ΠΟΙ πἰσῃῦ σϑη 96], ΘΒ Ή ΠΟ Βίάγ ΚΟΥ ἴῃ 4 1, Μο. Τὴ οἰ ΖθΊΠΘ ἢ 

ἘΔΠ 56 ποῦ ΠΤΏΘΥ ταῦ ν  ] Υ ΞΘ Ποὶΐ χὰ Ὀθβεϊμτησθη, οὐ αἰ ΑὉ- 

νομὴ ρ 465 σού. Τοχίθθ νοὴ ἘΚ ουβύ δὰ ἄθὺ Εἰην σκαπρ νη ἴΐ 

Ῥουαμῦ οὐθὺ Οὐ 4485 ἘΚ ἤθη θ ΕἸθιηθηῦ βομοπ ἴῃ αἰ συίθοῃ. ψ ου]αρΘ 

οἰ ηρθανπηρθη ἰδ: 416 ΔΒ ΒΟ ΘΙ ΠΠΙΘὨ ΚοΙιύ βρυϊομί τηθὶβί {ἂν αἷθ 

Θβίθ ΑΠΠΔΉΠΊΘ, ὈΘΒΟΠΘΥ 5 ἴῃ ἀἄθὰ ΕᾺ]1, θη ἄθιὰ Ταχὺ γοῃ ἰῦ ΠῸΓ 

τοίη Ἤ-Η88. ζὺγ ϑ'οϊθ βίβθῃῃ. ἢ) 

Π, Ὁΐο ρα] πΐβοιο Βυοῖο. 

ψοη Ηββ. ἄθὺ δι ]αίθι ἰβομθα {ὐ ουβθίζαμρθη ΚΟΠΊΠΘη Πΐου ἴῃ 

Βοίσδοῃν ἀρ, ἃ. ἢ. ἀἷθ Ἰαὐθι Ιβοῆθη Τ61]6 ἀθὺ συίθοῃ. Ηββ8. ὈΕΕᾺ 

(8. ο.), Σ υπᾷ τἢ ΜομδΟθηΒΘΒ Υ  Υ̓Ὶ. 4. (Βγεαομβυϊζοκο ἂαὺὰϑ ΕΚ ΙΚΟῈΕ 

ἘΡ ΤΡ ΤΠ). 

ὕὔθου βαρ!ρ, ἄθῃ Ἰαΐ. Τοχὲ ἄθβ ὅν, 8. ο. ϑϑίη Τοχύ ἰβέ, τνῖθ δὲ- 

γι ηΐ, ΠΔῸ ἢ ἀθη σοῦ βοῦθη Κουτρί θυ. 

Ιῃη ἄρῃ Ρϑυϊΐπθη ἰδύ ἄθὺ Εἰηἤαβ ἀΘΥ Αἰ Πα θ  πΙβοῦθη ΒΙΡ6Ὶ δυΐ 

ἄθῃ μοί, 'οχὺ Ὀθβομαθυβ βίαι, νρ]. δι θητ 00 Κα ας ὴπ Ζ2. 85, 

458--Ο2. Εν {υἱεὐ ᾿πὶ 80 ΚΊΆΤΘΥ θυ γοσ, 6 οἰ πέβομου αἴθ {ὑ θου] ἔθ σα ρε- 

νου ἶθθθ ἀοὺ ΡΘΕ βομθη Βυϊθῖθ ἴῃ ἰθρθηβαίζ χὰ ἄθηθ ΟΘΥ 

Ἐνδηρο] θη βἰηᾷ. 

ΟΡ δ ἢ αἴθ δ αἱρσαία (νρὺ) ἱπ νϑυθ ηχϑὶίθηῃ ΒΒ] θη δα ἀθη μοί. Τοχὶ 

οἰηρθν τ κύ Πα Ό6, σϑβία θη αἴθ ἀηβι οἤ θυ ΞΡΌτΘη πἰοηΐ χὰ θη βομϑι ἄρῃ. 

ράθυ. δὶ ἄθη Εἰρ᾽βίθιπ ποοὺὴ οὶ ἄθῃ ΕνδηρΘ] θη ἰδὲ ἃ ΘἷπΘ 

Βίσθηρ βυβίθηγα βοῃη 6 Ὑ ΘΥρ] Θ᾽ μα ρ νοὴ 5.2 τηϊὲ ϑαΐζΖ, γον τὶ δ οσί 

“4 ἀθηκθη; 65. νγαϊίοῦ ὨΪΘΥ ὁ Ζα1Ἀ}} ἀπα αἴθ Τιϑαηθ ἀοὺ ΞΟΠΣΘΙΌΘΙ: 

16 πδοῃάθῃηι ᾿ὰδ τὰς πυλΟΣ αἴθ Δυϊηθυ δι κοὶξ δα βΒῖ0 ἢ ἈΟβΌΡ, Ἶ᾿ 

ὴ ὕρϑμαι αἀοτί, νγοὸ ρυΐθοῦ,. ον, ΡΝ γυμῤλῥνα ΘΌΘΙ βοπδί πγῖΐ- 

ππίΘυ ἰπὶ σοί. Τοχίθ ΠΔΟΠΥΘΙΒΌΔΙ βἰπα, ἄρῃ ὙΥογεδαΐ γὸπ ἰδ Ὀϊθέθῃ, 

ἰδὺ αἴθβου ον δαὺ ἴῃ ἄθῃ συίθος. Εὐναπρο!θπίοχὶ ἄθὺ Ασδραθο αὐ- 

ΒΘΠΟΡΘη ΓΘ: 65. 50}1 ἀδτηϊΐ ΠῸΓ δηροαάραϊοί πϑγάθη, ἀδβ ἴῃ 

αἴθβθη ἘΠ ]Θη αἴθ Μ ὃ ] Ομ Κοὶἐ οἰποὺ Βϑοὶ Ππββαηρ ἀδὺ αν Θο ἸΒΟ ἢ 

Δ ουασθ Ὀθαίθηί. Ποὺ ΑΡρραναὰῦ οἱδὲ Ὠΐθυ βέθίβ οἴπθη σϑπδῦθη {ἶ θυ. 
ὈΙΙΟΚ ἄθοι ἄθὴ δία ἀν Πίηρο ἀπ σοβίδεϊθε κὸ, αἷθ Βοαθαξαην ἀδὺ 

ΘἰχθΊηθη Βακίουθη σορθη ΘΙ ΠΆ ΠΟῦΘῚ ἈὈΖαν ρθη. 



ΧΙΥΙ ἘΠη] οι απρ. 

πϑομάθα ὈΤΒΡΥΠΡΊΊΟηΘ Βαπαρίοββθη ἴῃ θη Ταχύ δα ΠΟΙΏΙΏΘΗ 

γγῸΠ1 6, ὙγΘΟΏΒ6 10 παύανρθηϑβ ἄαθ ΒΙ14, 88. τ1η8 ΑΘΥ ρούδβοῃθ Τοχύ 

ὈΙοίρί. 

ΑποΥΚαηρ. δομ ἄρῃ ἈΠ] θυ ΤΠ ΟΥΒΟΠΠΡΘ ἢ 65 Ια οὶ Ἰβοῆθη ἘΠοΙ ΘΙ ἐ65 

ἴῃ ΟΟΥ ΡΟ ΒΟ θη ΒΙΌ6] ἰδὺ ἅϊθ σὸὰθ Μϑχοϊὰ Οοιγηδηΐδ 26,120 ΗΠ, 27,29 6 28,00 1, 

ὙΥΙΒΒΘ ΒΟ 1. Μοπδίβ)]δύίου 1879 5. 81 ἢ. ν]]ρ νου ἢ], ΒΑΠΡΟΥ͂Β ῬΙΟΡΎδτηγη ὍΘΙ 

ἘϊηΠα ἄρθυ Ἰαύθι Ιβομθη ΩΙΟΙ]Θη δῖ αϊθ σού. ΒΙΘΙ  Ρουβοίζσαηρ (Βαδοϊδίααι 1880) 

ἘΠΚΥΙ 50. Ὀδρθρθη Ὀϊρίθυ ΒΟΥ μδυᾶΐ ἴῃ ἄθῃ Κα  ἸΒΟ θη ΤΠ θυ απροη ἀθοΥ αἷθ 

Βού. ΒΙ ΟΠ θΘυβούζσαμρ 1 (Μ ΘΙ ηρθη 1804) Π (ΕἸΡΟΥ]ἃ 1808) βουνθ 1π βϑῖποῦ Αὐϑ- 
ΒΒΌΘ ΤΒΠΟΠ65 ὙΥοΥύγ ΟΙ]16. ΜΕ]. ϑοῃ αϊθ ἰτρῆθηᾶθη ΒΘ ΘΚ ΏΡ 6 γν. βοᾶθῃβ 5, 1469 

απ 1470. 

11. ΠῚ1Ί6 ΕἸἰημῆ θα ἀοσ δῖ] 6 196 116. 

ΟΠ θοῦ ΠΒᾶΡΘη ἴῃ ἀογ ἴοι} ἔθου απρ ἀθσ ὈΪΡΙβομθη Τοχίθ ἀΐθ 

Απάθγαηρθη Π8Ὸ0ἢ ΡΔΥ8]19]Β06116η οἰπ ργοβθ ΒΟ]16 ρϑβρί οὶ. 

Τ)45 ΒΙπΉΥ ΘΙ Ομ 6 ὥυβύθιῃ θὰ θα ΒΘ ὈΙΔηἸΙΒοθη κεφάλαια πα κανόνες Ὑ8Υ 

ϑϑθς αἀασὰ δηρθίδη, αἷθ Νοίριᾳῃρ χὰμη ΑἸΒρΡΊΘΙΟἢ 8110 Ἰαυϊθη θυ. 

ΒΘΙΘ Πα. σὰ [ὅγτάθσῃ. δοη ἄθῃ ρυίθοῃ. Βϑζθηβίοπθη ζοὶρί ἘΚ ἀϊΐθ 

βύδυ κβίθῃ ϑρυσθη αθϑ' ΕἸΠἤσΒΒ5Β658 σὺ ῬΔΙΔ]]ΘΙβίβ θη; ΠΟΘ ὑγΘ ἴθ υ 

τϑοηῦ Σὺ ἴῃ ἄθῃ δ] ]αἰθι πἰβοθθη {Προυβοίσαμρθη; δὰ ἀἴθθθ ἰβύ δίοῃ 

ΨΟΒ] ἀ6Υ στοΐδο {Ππη}184ηρ ἀ6᾽ ῬΔΥΔ]]6] ΘΙ] ἸΚΌΠΡΘη ἷἱπ ἀθὰ ΡΥΘΟΆ. 

Ταχὺ σοῦ Ὦ ζὰμὰ σαΐθηῃ Τ6Ὶ] φαγοἰςσχα ΘΗ. 

50 ἰδὲ 65. βϑ᾽ Ὀβένθυβίβῃ 1 6ἢ, ἅδ᾽ τὶν ΘΟ ἴῃ ἀ6Γ ρούβομϑη ΒΙ06] 

δα δου πα Τυϊῦ (τὰ νυθηϊρδύθῃ ἱτὴ Μαίῃδθ68) θη ἘΠπημ ΔΘΥ 

ῬδγΔ]]6Ιβίθ θη. Ῥοσθρηθη. 8 Βἰθυ το ψουδη]αβίθῃ ἀπᾶθυπηροῃ 

σοῃυθη σὰ δἰπθίὰ 6116 πϑύϊυ! ἢ ΒΟΠΟῚ ΟΘΥ ΟΥΙΘΟΒ ΒΟ θη Δ ΟΥ]αρΘ 

Δ, Ζᾳ Θἰπθὴ 8η661η 161] νου θη κθη 516 ΟΥ̓ Ἰαΐθι ἰβομθη ΒΙΌ6Ι [τ 

θάβθίη; οἷη αὐ οΓ ΤῸ] δμα]]οἢ, ἄθθβθὴ Τὐπυΐαηρ' ἀπαὰ Βροαθαΐιπηρ 

πἰοηῦ ππἰθυβομϑύχὺ σγοσάθη ἀδυῖ, ἰϑῦ σούβομθ ϑοπαρθυραύ, ᾿ϑὺ 488 Ε- 

ΘΘΌΠΪΒ ἄθυ ἐοχ κυ  ἰβομθη Βριυυ μαηρθη ΡΟ ΒΟΠΘΥ ΚΊΘΥΙ ΚΟΥ, γοῃ ἀθηθῃ 

ΒΟΒΟη {ΠΟΥ ἀϊ6 Εθάθ ρϑύζθθθῃ ᾿ἰδύ. 
ὍΘ. σοὔδβομθ δογθδαί ἀοὺ Τίβίθ Νϑῆθυϊαβ Κρ. 1 ἰδύ ἢ] ἀυγοἢ 

416 ουρ]θιομσηρ, ἀ6Υ ὈΘΙάθη ρ8Ι8]16 16 1 ὐβύθη Εσαγαβ α Κρ. ὃ υπὰ 

Ἐχάταβ αὶ Καρ. 2 νϑυβύβῃα]!οηῃ ρονοσάθη, ΕἿΣ ἀδβ ΝΊ.. ουρὶὺ 516 ἢ 

15. Βταομῦ οἷποὺ βυβύθι)θι βομθη Ὑ  ΥρΙ ϑσμαηρ 45 Προϑαϊξαῦ, ἀδβ 

Ῥδϑίπϑῃθ 4116 ΑΡρΡυϑίομ ρθη 65 ροὐβομθη Τοχίθθ νοῖὴ ὙΥ οὐὐνδααῦ ἀ6Γ᾽ 

ΟΥΙΘΟΒΙΒομθη ουαρθ, αἰθ ποῦ δαΐ Τη θυ ροϊαύϊομθη πϑο ἢ α΄. Ἰαὐθὶ- 

Ὠἰβοῆθη ΒΙΡΘΙ Ῥούαῃπ, δὰ Ἀπάθυαπρθη πϑο ῬΑ ΔΘ] βίθ]] θη συγ οκ- 

σαί γθη δ᾽ ηᾶ, 

ΑΠΤΠΘΥΚΙ ΠΡ. 85 Νοιδίβηηΐϊθ 65 ρου βοῆθη Τοχίρα ἴῃ ρὲ 1,ϑίθ ΝΘ. 7 
πμαί Καιπῆηαβπη ΖΖ. 29,316 Ηἶ, ΘΙΒΟΏ]ΟΒθΘ. οῸΠπ ἄθη ἔ ΠΘΙ ἩΘΓΘΌ ΒΡ ΌΘΙ ὨΔΌΘΗ 
πδτη ΘΠ. ΠΟ Μαβυηλη τπΠ4 ΒΟΥ ΤΩ͂Ι, ἀ΄ΘΘο Ὶ ὈΘθοπᾶρθιβ ἴῃ ἄθη ῬατΠ] ΒΟΉ 6η ΒΙΪΘΙΘΗ, 

Δα ἄϊθ ἘΠῚ ΥΓΚαΠΡ' ἀΟΥ ῬΑΥΙΆ]]Θ]βύ 16 ροδοῃίθί, Οἤπ6 ἔγο ΠΟ ἄδ5 Μαύθσὶδὶ Ζὰ 6Γ- 

ΒΟΠΟΡΊΘΗ. 
---------.-ς.Φ- 
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916. ΦΌΠΙΒΟΠΟ. ΒΙΌ6Ι, 

Βιτοὶνθοτρ, Πρ σοιβομο ΒίὈ6]. 



2 Μαίμαρθαβ Κ᾽, 15ὅ---929, 

Ναϊπῃδθουβ. 

ΥὟ- 

15... . ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶςι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. 

16 οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροεθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως 

ἴδωςειν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάεωειν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν 

τοῖς οὐρανοῖς. 17 μὴ νομίςητε ὅτι ἦλθον καταλῦςαι τὸν νόμον ἢ τοὺς. 

προφήτας οὐκ ἦλθον καταλῦςαι ἀλλὰ πληρῶςαι. 18 ἀμὴν γὰρ λέγω 

ὑμῖν “ ἕως ἂν παρέλθῃ ὃ οὐρανὸς καὶ ἣ γῆ, ἰῶτα ἕν ἢ μία κεραία οὐ 

μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως ἂν πάντα γένηται. 19 ὃς ἐὰν οὖν 

λύςῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίετων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς 

ἀνθρώπους, ἐλάχιετος κληθήςεται ἐν τῇ βαςειλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὃς 

δ᾽ ἂν ποιήςῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήςεται ἐν τῇ βαειλείᾳ τῶν 

οὐρανῶν. 20 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περιςςεύςεῃ ὑμῶν ἣ δικαιοεύνη 

πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαριςαίων, οὐ μὴ “εἰετέλθητε εἰς τὴν βαει- 

λείαν τῶν οὐρανῶν. 21 ἠκούςατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις" οὐ φονεύ- 

ςεις ̓  ὃς δ᾽ ἂν φονεύςῃ, ἔνοχος ἔςται τῇ κρίςει. 22 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν 

ὅτι πᾶς ὃ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῇ ἔνοχος ἔςται τῇ κρίςει " 

ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ “ βακά, ἔνοχος ἔςεται τῷ ευνεδρίῳ ̓  ὃς 

δ᾽ ἂν εἴπῃ ̓  μωρέ, ἔνοχος ἔεται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. 28 ἐὰν οὖν 

προςφέρῃς τὸ δῶρόν εου ἐπὶ τὸ θυεσιαςτήριον κἀκεῖ μνησθῆς ὅτι ὃ 

ἀδελφός «εου ἔχει τι κατὰ ςοῦ, 24 ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν ςου ἔμπροςεθεν 

τοῦ θυειαςτηρίου καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῶ ἀδελφῷ «ου, καὶ 

τότε ἐλθὼν πρόςφερε τὸ: δῶρόν εου. 25 ἴεθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ «ου 

τοχύ, ἕως ὅτου εἶ ἐν τῇ δδῷ μετ᾽ αὐτοῦ μήποτέ «ε παραδῷ ὃ ἀντί- 

δικος τῷ κριτῇ, καὶ ὃ κριτής ςε παραδῷ τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν 

βληθήςῃ. 26 ἀμὴν λέγω «οι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν, ἕως ἂν ἀποδῷς 

τὸν ἔςχατον κοδράντην. 42:1 ἠκούςεατε ὅτι ἐρρέθη οὐ μοιχεύτεεις. 

28 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὃ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆςαι 

αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευςεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. 29 εἰ δὲ ὃ ὀφθαλμός 

ςου ὃ δεξιὸς «κανδαλίζει ςε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ εοῦ ̓  ευμφέρει 

Υ, 20. ὑμῶν ἡἣ δικαιοεύνη] ἘΚ, ἡ δικ. ὑμῶν 50. 

Αη:. 47,388. --- 29. υδϑίϊσρ] ὕρρϑείγδηι, αϑβίαρο (Δ; υσῖ. ΕΒ. ὃ 906. 

Υ, 19. 5513] Ζιιδαίζ πϑοὴ βιχαῖ; υσῖ. Ὁ ΟὮ τὰ. 

ἜΠς ἘΝ ΨΥ ΨΥ 



Μαίμαρυβ Υ, 15--29. ὃ 

Ναιμδθυ. 

ΔΕ: 

15 ..... δς 8ἅπ8 ᾿καυπαβία θη, 74} ΠἰαὐθὶΡ 8}1αῖτὰ ᾿δῖτη ᾿ἴῃ Ῥδιηπ)ᾶ 

σατᾶα. 16 βυνὰ ΠΠπ|η{]|4] ΠᾺΡ ἸΖΔΥ ἴῃ Δαν ΔΙ γΡ78 ΙΔ ΠΠ6, οἱ σαβαὶ- 

Τυαΐηα ἰσύασα ροᾶᾶ νγδιυγβύνγα 18 Πα] αΐηα αἰΐαη ἱσυνάσαηα ρβδπ8 ἴῃ 

Ηἰμϊηδιη. 17 πὶ Παρ] οἱ αθυηαι ρσαΐαϊσαη ΟΡ Δἰρραὰ ρῥγδαυΐο- 

ἴχη8; πὶ αϑῖὴ ραίδίγαη, αἷς ὑ51]}}]8η. 18 δλθη ἀκ αἷρὰ ἰζΖυῖβ: πὰ 

Ῥαΐϊθὶ ὑβ]6 θὴρ Ὠἰϊμυΐηβ 18 αἰγθα, Ἰοΐα δ'ηβ δἱρραὰ δἷπβ βίγῖκβ πὶ 

Β]ΘΙΡῚΡ «αἵ νἱϊοάα, υὑπΐθ δ᾽αΐα γαστρὶ. 19 10 δ88θὶ πὰ σδίδιτρ 

ἴημα ἈΠΆΌΌΒΠΘ ᾿ῖΖὸ πη ΙἸβίοπημο 8} ἰδ] αὶ βυγᾶ τ8 8, τη πηϊβέα Παὶ- 

ἰδάα ἴῃ Ῥαἀδηρδγα]δὶ Ὠϊμηΐπθ; 10 5861 δ}}} 184} ἸαϊβΊαὶ 5, Β8ῇ 

τα ὐ Κι ]5. Ὠαϊίδαα ἴῃ Ρἰπαἀδηραγα)αὶ Ὠϊμηῖηθ. 20 αἷρᾶ δκ 1ζΖνν 5 Ὀαδϊίοὶ 

Πἰθαὶ τη ρῚΖο γαῖ ΠῚ ᾿συνϑυδῖζοβ σαγαϊ ζθῖηβ δὰ Ρ1Ζ6 ὈΟΚαι]6 148 

ΕἈΥΘΙβαῖθ, πὶ Ῥδὰ αἰτϊρ ἴῃ Ριυαἀδηρσαγα]αὶ Πἰμηϊηθ. 21 Πδαβι θα 

Ῥαΐθὶ αἷραὴ ἰβύ ᾿αϊγη δἰγίζϑηι; πὶ τυ ] θ᾽; ἴθ Ββαϑὶ τυϑυγρυθὶρ 

Βζ]α αὶ βίαι. 22. ΔΡῬδη 1Κ αἷθὰ ᾿χνν18 Ῥαῖθὶ Τα τηοῦδρβ 

ὈΓΤΟΌῚ ΒΘΙΠΑΠῚ ΠΊὰ ΒΥΔΥΓΘ, Β᾽ταϊα ὙΔΙΓΡΙΡ βίδπδὶ; 0 βαϑὶ αἱδὶρ ὈτΟΡτ 

Βο παυπηϑ Τα κα, Βα] παῖ] σδασμηθαὶ; ἈΡΡᾶπΠ βαθὶ αἰδὶρ ἀν αὶβ, 

ΒΚα]α γαῖ ἴῃ ραϊαϊηπμδη [Π1Πη8. 28. Ἰᾳ θὰ] πὰ Ὀαϊγαὶβ ΠῚ Ροὶπ ἀὰ 

Πα πηΒ᾽αϑίδαα 18} ἸΔΙΠΔΥ σι Π 615 ᾿Ὀαΐθὶ ὈΤΟΡΔΙ Ῥοῖηβ Πα] θᾶ ὈΪ 

Ῥακ, 24 αδῇρί Ἰαΐπαῦ θῸ σἱρα Ῥϑῖπμα 'ἰπ δηάνναῖγθ)]α Πα ΠΒ] αβίϑαθ 18} 

σᾶρρ [ΔΌΣ 18. σαβὶ ]Οὴ. ὈΤΟΡΥ ῬοΙπαιητηδ, 18 ἢ ὈΠΡ06 δἰρασσϑηαδ αἰ δὶγ 

Ῥο κἷρα Ῥϑῖὶμαᾶ. 25 517818. να! ]α Παρ]αμαβ αηαἀαβία αϊη ΘΙ ΠϑιηΠἃ 

αρτϑαΐο, υπὰ ᾿αίθὶ ἰἴ8 ἴθ πιῖρα τὰ ᾿πληνα, ἰθδαὶ δπ αἰρὶρθαὶ ΡὰΚ 88 

δηδαβίαιθα βίδαϊη, 18 58 βίδα θὰ Κ αἰρὶ αὶ πα θα μία, 18} ἴῃ Καυκαγαᾷ 

Βα] αρΊαζα. 26 διῆθῃ οαἷρα Ῥὰβ: πὶ πβραρρὶθ ἰδίῃ θτο, ἀπΐθ ἀβρὶ 8 

Ῥᾶπα μϊπηϊβίαη κἰπία. 27 Παπβ θα} Ραῖθὶ αἰραὰ ἰβδῦ: πἱ Βουΐποβ. 

28 ΔΌΡδη ἴκ αἷρα ἰψυνῖβ, Ῥαΐθὶ Ἰυδσὰἢ βαθὶ βδῖ] αἴποη ἀὰ ἰπβίοῃ 

208, ἦὰκ. σου ηοάα ἱχαὶ ἴῃ Παϊσίϊη βία. 29 10 αθαὶ δῦρο Ῥϑῖῃ 

Ῥαΐᾷ ἰδίθθννο τυ χ]αὶ ΡῸΚ, πβϑίϊρο ἰΐα 8} ναὶγρ αὖ Ῥαβ; Ὀδίϊζο ἰβὲ 

1)ὶς εγϑε αι. 8.11 (παι Κγεῖον Ταβδιιθοὶ πα δι8᾽ εἰηα ἴπ εν 
Θικοὶγοῖηβ 111 πηπὰ ἘΠῚ ἐβονϊϊοζεγί. ΔΙ ὅ,1δ νεσίηνε ΟἍΔ. 

Ν᾽, 1δὅ. ᾿ϊαῖ6 10} ΟΑ ζῶν 1 61, υοὶ. ΕΒ. ὃ 37. -ο 117. οἱ αθην- 
8] ΟΑΣ κκ δον ἀθιἦαὰ αν ον Πὐαβι σεξιϊσὲ. --- 98. {10 }] «7. ΟΥἱνινι 

ανγαηιηι. 15.48.68 (ιαοῖν αὖ. εἰΐον, αἰαῖ, πορατὶ, αἰρτ ΟΑ, Τὶ. Ἡγεάς ΗΖ. 
1Ὲ 



4 Μαίῃδθιβ Υ,, 80 ---48, 

γάρ «ςοι ἵνα ἀπόληται ἕν τῶν μελῶν εου καὶ μὴ ὅλον τὸ εὦμά εου 

βληθῇ εἰς γέενναν. 80 καὶ εἰ ἣ δεξιά ςου χεὶρ «κανδαλίζει ςε, ἔκκοψον 

αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ «οὔ ευμφέρει γάρ «οι ἵνα ἀπόληται ἕν τῶν μελῶν 

εου καὶ μὴ ὅλον τὸ εὦμά εου βληθῇ εἰς γέενναν. 81 ἐρρέθη δὲ ὅτι 

ὃς ἂν ἀπολύςῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποετάειον. 52 ἐγὼ δὲ 

λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύεςῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, παρεκτὸς λόγου 

πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχᾶςθαι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήζῃ, 

μοιχᾶται. 88 πόλιν ἠκούςεατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις οὐκ ἐπιορκήςεις, 

ἀποδώςεις δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους εου. 84 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ 

ὀμόςαι ὅλως, μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐςετὶν τοῦ θεοῦ, 85 μήτε 

ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐςτιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ, μήτε εἰς Ἱεροςόλυμα,, 

ὅτι πόλις ἐςτὶν τοῦ μεγάλου βαειλέως. 86 μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ «εου 

ὀμόςῃς, ὅτι οὐ δύναςαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν ποιῆςαι. 87 ἔετω 

δὲ ὃ λόγος ὑμῶν ναί ναί, οὔ οὔ τὸ δὲ περιςςὸν τούτων ἐκ τοῦ 

πονηροῦ ἐςτιν. 88 ἠκούςεατε ὅτι ἐρρέθη ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ 

ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. 89 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιετῆναι τῷ πονηρῷ. 

ἀλλ᾽ ὅςτις ςε ῥαπίςει ἐπὶ τὴν δεξιάν εου εἰαγόνα, «τρέψον αὐτῷ καὶ 

τὴν ἄλλην. 40 καὶ τῷ θέλοντι «οι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά «εου λαβεῖν, 

ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον. 41 καὶ ὅςτις ς«ε ἀγγαρεύςει μίλιον ἕν, 

ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ δύο. 42 τῷ αἰτοῦντί ςε δίδου, καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ 

«οὔ δανείεαςεθαι μὴ ἀποςτραφῇς. 48 ἠκούςατε ὅτι ἐρρέθη ᾿ ἀγαπήςεις 

τὸν πληςίον εου καὶ μιςήςεις τὸν ἐχθρόν εου. 44 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν " 

ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς 

ποιεῖτε τοῖς μιςοῦειν ὑμᾶς, καὶ προςεύχεεθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων 

ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς᾿ 45 ὅπως γένηςεθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν 

τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγα- 

θοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους. 46 ἐὰν γὰρ ἀγαπήεητε τοὺς 

ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μιεθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ 

ποιοῦειν; 47 καὶ ἐὰν ἀςπάςεηςθε τοὺς φίλους ὑμῶν μόνον, τί περιςςὸν 

ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἵ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦςειν; 48 ἔςεςεθε οὖν ὑμεῖς 

τέλειοι, ὥςπερ ὃ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐςτιν. 

Υ, 51. ἀποετάειον] βιβλίον ἀποςταείου ΟἼ τ. (ηαοῖν 1)οιέον. 94,1 Τ,ΧΧ). 

- 41. ὅςτις ςεε ἀγγαρεύςει)] ΓΚ (ἀγγαρεύεῃ ΕΑΝ), ἐάν τίς ςε ἀγγαρεύςῃ 

Οἤγ. -- 47. τελῶναι] ΓΚ, ἐθνικοί ΞΙΠΒΠΖ ταΐη τὖ Ρ]6γυ. νρ; υἱοϊοΐοἶί 

ατιοῖν ΟἾγ. 

1)16 δέοι! ἐδὲ ἦν πονγαάημιηφ φογαίοη. ἄτι ϑοϊιιβ ἐδέ ατιϑσοζαϊϊοη: 148 

νυ καηάδηβ ἰχυίβ; ἀα ἰδὲ αὐὸν νυ απ δὴ8 αὐν αἴθ ϑέεοϊί6 67" {706- 

βοἐζιίηῳ πυοη καταρωμένους (οἔισα ται απ 88) σοίγοίοη. --- 46. 41η8}8] 

Ζιιδαὶς παοῖρ Υ͂. 47. --- θαὶ Ῥῖυ40] αη ϑέθιϊθ υογν ταοῦδυ]οβ, δο]οῖηξ ἀμ οἷυ 

γογ βου ἸυῖθῪ δἐαΐέ ἦν Υ΄. 47 οἰμροϑβοίφέ τσογάθην Ζιν 86ϊη. 

᾿»-"-ἀςἰ πα ἡ 



Μαίμαθαβ Κ΄, 90---48, Η᾿ 

αὐὶς ῬὰΒ οἱ {γϑαϊβύπαιὶ αἰ Πρ Ῥϑίηδίχθ, 18} πὶ δἰ]αΐα 1οκ Ῥϑίη 

σαάτνϊαβαὶ ἴῃ σαϊαϊπηαπ. 30. 14} 1α αὶ ἰδίπθνο βϑῖηα παη 18. Τη81} 278] 

Ῥακ, αἰτηαῖῦ Ῥὸ 74} νναῖτρ δῇ βυβ; Ὀαύζο ἰδ δὰκ 8 οἱ ἔγδαϊβίηδὶ 

αἰπΒ ΠΡ Ῥοὶπαῖχο, 184} πὶ δ]αΐα 16 κ βϑίῃ σαδσγίαβαὶ ἴῃ σϑϊδῖπηδῃ. 

81 αἰθαπὰ Ῥᾶμ ἰδ Ῥαΐθὶ Ἰυδζὰῃ βαοὶ δῇθίαὶ 46 η, οὶραὶ 1Ζαὶ δἰβίδεβαβ. 

ὈοΚκοβ. 32 10 ἴκ αἱρὰ ᾿ἰχυνβ Ραΐθὶ Ἰυαζὰ ἢ 8861] δῇ 46 βοῖπα, ἱπὰ ἢ 

ζαϊτὶηα κα] Κἰ παββααβ, (8 Ὲ}}}0 Ρὸ ΠΒουίποπ; δ δὰ 1Ζ6 δἴβαϊ.48 Παρ δῖ, 

Βοτΐθορ. 89. αὔἴχα παιβίἀθαὰρ Ραΐθὶ αἰρᾶῃ ἰδέ Ῥαϊΐπη αἰγίζαια; πὶ 

αἰατβ αν ΐβ, ἴθ ὑδοῖθα]8 γα )} πη δἰ ραηΒ Ροίπαηβ. 834 δρθδη ἵκ αἷρὰ 

ἰχυν δ πὶ ΒΆγΔη 1118, πὶ ὉΣ Ὠϊπλΐηα, πἀπίθ βί018 ἰδ συαϊβ; 95. πίῃ ὈΪ 

αἰτθαὶ, απ Γοϊα θαιγαὰ ἰδ οί 15: ΠῚ ὈΪϊ [ΤΑΙ ΓΒ τηδὶ, ἀπίθ 

θδασρβ ἰδ ΡΒ. ΘΙ ΚΊΠ] 5 ΡῬ᾽πάδηϊθ; 8606. ἰῇ ὈΪ Βαισδῖάα Ῥϑιπδιησηᾶ 

βυναγαὶβ, πηὖθ πὶ μᾶρῦ δἰ ὑπ] ᾿υϑὶῦ Αἰ Ῥαὰ βυνατῦ σαϊϑυ)δη. 91:7 817410- 

Ῥδᾶη ννδιγα ἰζυναῦ: 18, 184; Π6, π6; ἰν βαΐα πηδπαρῖζο βδϊπὶ τ8 βϑιητηᾶ 

ἈὈΙ]Ϊη ἰδύέ. 88 παυβιαθαὰρ Ὀαΐθὶ αἰἱρδη ἰβῦ: διρο ὑπαὶ δυρίη, 184 

ὕσηρα ἀπ πῆρα. 959 10 1 αἱρα 'ζχν 15 πὶ δηδβίδηδῃ 841118 βιητηᾶ 

ἀΠΒΘΙ]1Π; εἰς 1408] [85 Ῥὰϊς βίδαϊαὶϊ Ὀΐ [δ] βυγοη βοὶπηδ κΚίηπα, ναηαθὶ 

᾿τητὴδ 8} θῸ Δῆραγα. 40 14} Ῥαμῃηηγα νΥ]]] Πα] τὴ θὰΒ Ββίδιπδ 1848 

Ραϊάα βοίπα πίμπδῃ, αῇθὲ ἰπιτὴα 8} νυ δβία. 41 188} αθαὶ 1088 Ρὰκ 
ΔηΔηΘα 7]αὶ ταβία αἴπδ, ραρραὶβ Τὴ] 0 ̓τητὴδ ὕννοϑ. 42 Ῥδῃγτηδ ὈΪα] Πα ἰη 

Ῥὰκ ρἱθαϊβ, 14 Ῥδιηπηα ν]]] πη αἵ Ρὰ5. ἸΘΙ 8 515 πὶ ἀβυυϑηα]δῖ8. 

48 Παυβι ἀΘΡ Ραΐθὶ αἰραῃ ἰδέ: {01|}]08 ποι απ δ Ῥοίπαπα, δ ἢδὶβ 

βαπα Ῥοίμδπα. 44 Δρθαη ἴκὸὶ αἷρα ἰσυβ: 700 ἢϊδηαβ ᾿ζυγΆΊΔ 8, 

Ῥ᾽υΡ]αΙΡ ΡᾶπΒ5 νυ υϊ Καπάϑηβ ᾿ζνν δ, νυ δῖ] δα) αὶ Ῥαὶμπη Πα ] 1 1Ζνν 18, 

784 ὈΙα)]αῖΡ ὈΪ ῬδηΒ ὑβρυϊαϊδη δη8 ἰψνὶβ, 45 οἱ ὑϑιγραὶρ Βα 78 

αὐδη5 ἰχυναῦὶβ ῬῚΒ 1πΠ ΠΙΠΪΠΔ πη, ἀπηΐθ ΒΌΠΠΟΠ Βοὶ πα ὈΣΓΆΠΠΘΙΡ 8 η8 

Ὀ1]ΔΠΒ 784} σοάδηβ, 8} τἱρηθὶρ δηδ βϑυδι ίδηβ 8 ἢ δὴ8 ἱπυν 488. 

40 Ἰα αὶ δὰ {Ὁ]]Ὸ 0 Ρ8Π5 {γἸ]Ο δ 5 ̓ συν 18. αἰ ΠΕ ΒΒ, 0 πλϊσζάοπο ὨΑΌΔΙΡ 

αἶα 18} Ῥδὶ Ῥίααο βαΐα βᾶπλο ἰδυαπὰ 47 4 1 Ὀθαὶ σοϊθὶρθ Ῥδὴ8 

ΤΡ] ΟΠ α5. ̓ χυναυαηβ ᾿αΐαϊπθὶ, Ὁ. ΤΠΒΠΑΡΊΖΟ δα} }0 ηἷὰ δ ΠηοΐΆΓ]ΟΒ 

Ῥαΐαᾳ βᾶπιο ἰδ) Ὁ 48. 5174} πὰὶ 105 [Ὁ] αἰο᾽αὶ, Βιναβνθ αἰΐα ᾿σνν δῦ 

Βᾷ ἴῃ Βἰηγίπαῦι [ἀ]]αἴο) αι 86. εἰ 
. 

Υ, 81. ἸυδΖι]} Ἰυα]ύαχαῃ ΟΔ. --- 82. 1χζ6] ΟὙἍἍ͵. ἢν ἱχοὶ, υσὶ. ΕΒ. 

ὃ. 29,18. --- 84. συα}8] Ηδηοῖι, υσὶ. ἘΒ. ὃ 1383 ΑἸηι., αθ8 ϑἐθὲβ αϊδ 
Η35. 

Ν, 81. θη] αὐτοῦ ζε}1ξ παοῖν Πῆς 10,3. --- αἴδίδββαϊβ ὈΟΚΟΘ] παοὶ 

1)ειἐεγον. 94,1; υοσὶ. Δῖς 10,4. -- 89. 41118] Ζιιβαὲς παοΐ ΥΥ. 84. --α Ἰαθαὶ 

ἴυὰβ ΡῈ βίδαίαι) υσὶ. δὲ φιεὶβ ἐδ ρογοιιϑδοῦὶξ ἰὰ νρ. -τ- 41. Ἰᾳ Ὀδὶ ᾿088] παοῖι 

Υ. 89. -- 44, ῬΔΠΒ ὙΥΪΚΑΠάΔΠΒ. ᾿χνν 8 --- ῬΔΠ5. ὈπΡυϊυϊα πη δὴ ᾿Ζνν 85] 



6 ΜΙ αίΠδθαβ ΥἹ, 1---20, 

ΝῚ: 

1 ΤΙροςέχετε τὴν ἐλεημοεούνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροεθεν τῶν 

ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς ̓  εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ 

τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 2 ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοεύνην, 

μὴ «ς«αλπίεῃς ἔμπροςθέν εου, ὥςπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦειν ἐν ταῖς ευνα- 

γωγαῖς καὶ ἐν ταῖς βύμαις, ὅπως δοξαςθῶειν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. ἀμὴν 

λέγω ὑμῖν, ἀπέχουει τὸν μιεθὸν αὐτῶν. ὃ. «οὗ δὲ ποιοῦντος ἐλεημο- 

εὔνην μὴ γνώτω ἡἣ ἀριςτερά εου τί ποιεῖ ἣ δεξιά εου, 4 ὅπως ἢ «ςοῦ 

ἣ ἐλεημοςύνη ἐν τῶ κρυπτῷ, καὶ ὃ πατήρ «εου ὃ βλέπων ἐν τῶ κρυπτῷ 

ἀποδώςει «οἱ ἐν τῶ φανερῷ. ὅ καὶ ὅταν προςεύχηςθε, οὐκ ἔεςεςθε 

ὥςπερ οἱ ὑποκριταί, ὅτι φιλοῦειν ἐν ταῖς ευναγτωταῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις 

τῶν πλατειῶν ἑςτῶτες προςεύχεςθαι, ὅπως ἂν φανῶει τοῖς ἀνθρώποις. 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀπέχουσι τὸν μιςθὸν αὐτῶν. 6 εὑ δὲ ὅταν 

προςεύχῃ, εἴςελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν εου καὶ κλείςκας τὴν θύραν «ου 

πρόςευξαι τῷ πατρί εου τῷ ἐν τῶ κρυπτῷ, καὶ ὃ πατήρ εου ὁ βλέπων 

ἐν τὼ κρυπτῷ ἀποδώςει «οἱ ἐν τῷ φανερῷ. 7 προςευχόμενοι δὲ μὴ 

βαττολογήςητε ὥςπερ οἱ ἐθνικοί δοκοῦςι γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ 

αὐτῶν εἰςακουςθήςονται. 8 μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς οἶδεν γὰρ ὃ 

πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆςαι αὐτόν. 9 οὕτως 

οὖν προςεύχεςεθε ὑμεῖς πάτερ ἡμῶν ὃ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιαςεθήτω τὸ 

ὄνομά εου. 10 ἐλθέτω ἡἣ βαειλεία εου γενηθήτω τὸ θέλημά εου ὡς 

ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 11] τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούειον δὸς 

ἡμῖν εήμερον. 12 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν ὡς καὶ ἡμεῖς 

ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. 18 καὶ μὴ εἰςενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρα- 

«μόν, ἀλλὰ ῥῦςαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ, ὅτι «οὗ ἐςτιν ἣ βαειλεία καὶ 

ἣ δύναμις καὶ ἣ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν. 14 ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς 

ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήςει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὃ 

οὐράνιος. 15 ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα, 

αὐτῶν, οὐδὲ ὃ πατὴρ ὑμῶν ἀφήςει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 16 ὅταν 

δὲ νηςτεύητε, μὴ γίνεεθε ὥςπερ οἱ ὑποκριταὶ ς«κυθρωποί “ ἀφανίζουςει 

γὰρ τὰ πρόετωπα αὐτῶν, ὅπως φανῶει τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες. 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουςι τὸν μιεθὸν αὐτῶν. 117 εὺ δὲ νηςτεύων 

ἄλειψαί «οὐ τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόεωπόν «εου νίψαι, 18 ὅπως μὴ 

φανῆς τοῖς ἀνθρώποις νηςτεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί εου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, 

καὶ ὃ πατήρ του ὃ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώςει «οι. 19 μὴ 

θηςαυρίζετε ὑμῖν θηςαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου εὴς καὶ βρῶεις ἀφανίζει, 

καὶ ὅπου κλέπται διορύςεεουειν καὶ κλέπτουειν᾽ 20. θηκεαυρίζετε δὲ 

ΥΙ, 4. ἀποδώςει)] Β΄ ΒΚΙΖ Οἷγ. ἰὖ ρὶϑοσ. νῷ αὐτὸς ἀπο. 

ὈΕΜΘΧΔΤΙ. --- ὅ. προεεύχηεθε --- ἔςεςθε] ΟἾτ. Β΄η ΒΖ 1Ὁ Ρ]ΘΓ. σῇ, 

προςεύχῃ --- ἔεῃ “Κ. --- 11. ἐπιούειον)] υσί. “τουτέετι τὸν ἐφήμερον" ΟΒγΥ., 

οοἰξταϊαριηη, 1. 



Μαξίμαραβ ΥἹ, 1--20. Ἷ 

Χ 

1. Αἰβαί 1} δὐπιδίοη ἱχυγασα πὶ ἰδυ͵αη ἰπ Δηαν αῖνρ]α τηϑηπθ 6ἃ 

Βα 8 ἴηι; δἰρθαα Ἰᾶὰῃ πὶ Βα ῦαὶ ἔγατα αὐ ᾿χνναγδιητηδ βϑιημηδ ἴῃ 

ἩΪπλΪ πα. 2 Ῥαῃ πὰ ἰδυ7αὶβ Δ ΔΊοη, ἢἶ ΠΔΌΓἾ 15 ἔδαγα ΡΒ, ΒΆΒΥΘ 

Ῥαὶϊ Ἰἰαΐαηβ. ἐδυ]αηα ἴῃ σα αμα ᾽πὶ 18 ἴῃ ΑΓ ΠΒΊ πη, 6] Πδυῃ]αϊπᾶ δα 

ἔγϑτὰ ΠἸΔΉ ΔΗ; ΔΘ η αἷθᾶ συν ]δ: ΔΠἀΠΘΠΊ.Π τη Ζάοη βθῖηδ. 5. ἴρ ρὺκ 

ἰαυαπᾶδη δυμηδῖοη εἰ τυἱτἱ Β]ΘΙ ἀατηϑὶ ᾿ϑίπα, Τῦα ἰ80}}} ἰαἴβυγο 6 1ηδ, 

4 οἱ 51] 8ὸ δυὺαδηδίγρθα Ῥοίπα ἴῃ {ἸΏΒ 078, 186 αἰΐα Ῥθίη5 Β86] 

Βδῖ 1} ἴῃ [Ὁ] 878, ἀβρὶῸ]Ρ ΡΒ ἴῃ Ῥαϊγῃύθίη. 5. 14 Ῥϑη 1474], 1 

517 αἱ βιναβνθ Ραΐ 1ἰαΐαηβ, αηίρ {{|]ο πα ἴῃ σδασιη θη 184} να μβύδηλ 

ῬΙαρ]ο βίδπάδμάδηθ Ὀϊα]αη, οἱ σαυτηγαϊπαδα τηϑπηδτὴ. ἀπιθη, αἱρᾶ 

ἰφν 18 Ραϊθὶ παραηὰ πιϊσάοη βϑῖηα. 6 10 Ρὰ βαῃ Ὀϊα]αῖβ, βᾶρο 1 

ὨΘΡ]οη Ῥοῖπϑ 4 ρϑ]υκαπα8. πδῦταδὶ Ῥοὶπδὶ ὈΪά 61 ἀὰ δὐη Ῥϑί δι μηδ 

Ῥαμῆτηδ ἴῃ Γ]5η78, 14}: αὐῦα Ῥ6᾽ 18 5861 βΒδῖ 1] 1ῃ [Ὁ] ΠΒη7α, ἀβο]0 10 

Ῥὰβ ἴῃ Ὀαϊγ θη. 7 ἀμ ἀδηβαρ-θ απ πὶ Π] αν ϑαγα)α}0, βαβνγθ θ 8] 

Ῥίαᾶδο; Ῥυρκοὶρ ἴα ἃὰκ οἱ ἴῃ Βα νδαταάθίη βοίηδὶ δηαηδαβ]αϊηαδα. 

8 πὶ ραϑ]ϑίκοῦρ πὰ Ῥαΐῃ; ψδῖῦ δὰκ αὐΐα ἱζιναὺ ὈΪΖΘὶ 105 βϑαγθυρ, 

ΤΥ Ὀἰσϑὶ 108 ὈΪα]αΡ ἴπᾶ. 9 5νύχὰ πὰ ὈΪα)αῖΡ 118: αὐΐα ἀπ θὰ ἴῃ 

Ηἰτηΐϊηαηη, ψϑῖμπδὶ πᾶῖηο Ῥοίη. 10. αἰπηδὶ Ῥιπάϊηαββαβ ῬθῖΠΒ. τ ΙΓ θ δ] 

γγν 1176 Ῥοῖηβ, βνν ἴῃ Εἰμηΐηδ 8 8η8 αἰγθαὶ. 11 Π]αΙ ἢ ἀπβάσαηα ΡῬδη8 

βἰ ηὐθίηδη οἱ ὰη5 Ὠἰμητηα ἄρα. 12. 140 αῇθϑύ πη 8 βαΐθὶ 8] ] 885 Β]7 δἰ τηδ, 

Βαθνγθ 8} σπνϑὶβ δῇθίαιμαη βαίτα βἰςα] δῖα πμΒαγαῖη. 18 184} πὶ Ὀυῖρρδὶβ 

ὍΠῚ ἴῃ ἐγαϊβίι 7], αἷς Ἰαυδϑὶ ὑπ5 αὖ Ῥαϊήσηα πὈ1]1]η; ἀπίθ Ῥθὶπα 1δὕ 

Ῥυαηραναϊ 14}: τηδῃβ 18} ψα]ΡῸΒ ἴῃ δἰννῖηθ. δηθη. 14 υπίθ Δ Ὀ08ὶ 

ΔΗ ΘΟ Ρ Τπϑη πὰ τη Ἰββα θαϊηβ 26, δῆ Θ 01} 184} 1ζνν]8. αὐΐα 1Ζγδὺ 58 ὉΤΑΥ 

Εἰμαΐπαιη. 15 10 4 0αὶ πὶ δῇἔθθ τηϑηπϑη τη ἰβϑδ θα] ηΒ 1Ζθ, πὶ ᾿8 

αἰΐα ἰσνγαῦ Δῇθῦ πλϊθϑααθάϊηβ ἰφασοβ. 16 δῦθδῃ Ὀΐρ6 ἔδβίαδιΡ, πὶ 

ΙΓ] σαθννθ αὶ Ἰἰαΐδηβ σδαγαὶ; {γΓαυγυ ]δηα ἀακ ἀηαννῖνθ7]8 

βϑίηβ, οἱ ραβδὶ ϑδϊηᾶδα τϑηπδτὴ [αβύϑθ Δ η8. ἅτηθη, αἷρᾷ ᾿χνῖβ, ραΐθὶ 

Δ ηἀηθααη τ σάοη βαῖηα. 117 10 θὰ ἔαβίαπαβ βα]ῦθο δαὶ Ρϑὶπ 7188 

1ὰ47]4 Ῥοίμα θα, 18 οἱ πὶ ραβδὶ λαῖσαα τηϑ η Π 8) [ἀβίϑ 18, ΑΚ δἰ ϊη 

Ῥοϊημδήλμηα βϑιηταα ἴῃ ἔ] 878, 78 αἰΐα θη βαθὶ ΒΡ ἴῃ {] 5178, 

ἈΒΡῚΡΙΡ ΡΒ. 19 πὶ Πυζά]δὶρ ἰζνβθ ΠαΖάδ 8η8 δἰσβραὶ, Ῥᾶυθὶ τ81]0 1848 

ηἰᾶνγα ἔγαυγαυθὶθ, 1848 Ρατοὶ Ῥίαθοσ. αἴρτα θη 1846 ὨΠ1Π απ. 20 10 

Βαζά͵αιϊρ ᾿ἰχνὶβ ππζάδ ἴῃ Εἰθϊηα, ῬδΥΘὶ ΠΪΠ τηδ]ὺ πἰῃ πίάνγα ἔγανδτ- 

ΥΙ, 4. {1} 5783] {1}.5]86 (Δ. -- ρ]δρ͵ο] Δ, ρ]αίο 6 1.., ρ]αὐ7ο 

υ. Ογὶθηθογ ον. --- θ. Ὁ] 5178] ἔα] 15) ΟΑ. 



ὃ Μαίπαθαβ ΝῚ, 21---82, ΨΙΙ, 12---͵Ἱτ. 

ὑμῖν θηςαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε εὴς οὔτε βρῶεις ἀφανίζει, καὶ 

ὅπου κλέπται οὐ διορύςοςουειν οὐδὲ κλέπτουςιν. 21 ὅπου γάρ ἐεςτιν ὃ 

θηςαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔςεται καὶ ἣ καρδία ὑμῶν. 22 ὃ λύχνος τοῦ 

εὐματός ἐςετιν ὃ ὀφθαλμός. ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός ςου ἁπλοῦς ἢ, ὅλον 

τὸ εὦμαά «οὐ φωτεινὸν ἔςεται" 28 ἐὰν δὲ ὃ ὀφθαλμός ςου πονηρὸς ἢ, 

ὅλον τὸ εὦμά εου «κοτεινὸν ἔςεται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν ςοἱ «κότος 

ἐςτίν, τὸ «κότος πόςον; 24 οὐδεὶς δύναται δυςεὶ κυρίοις δουλεύειν “ ἢ 

γὰρ τὸν ἕνα μιςήςει, καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήςει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ 

τοῦ ἑτέρου καταφρονήςει. οὐ δύναςθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 

20 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ 

τί πίητε, μηδὲ τῷ εώὠματι ὑμῶν τί ἐνδύςεηςθε. οὐχὶ ἣ ψυχὴ πλεῖόν 

ἐςτιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ εὖμα τοῦ ἐνδύματος; 26 ἐμβλέψατε εἰς τὰ 

πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ ςπείρουειν οὐδὲ θερίζουειν οὐδὲ ευνάγουειν 

εἰς ἀποθήκας, καὶ ὃ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά. οὐχ ὑμεῖς 

μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; 217 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται 

προςθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; 28 καὶ περὶ ἐνδύματος 

τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει᾽ οὐ κοπιᾷ 

οὐδὲ νήθει, 29 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ ζολομὼν ἐν πάεῃ τῇ δόξῃ 

αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἕν τούτων. 80 εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ 

ςήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον ὃ θεὸς οὕτως ἀμ- 

φιέννυειν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιετοι; 81 μὴ οὖν μεριμνήςητε 

λέγοντες᾽ τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα; 92 πάντα γὰρ 

ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ οἶδεν γὰρ ὃ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι 

ΧΡΉ ΖΕ εἰν τε 

ΠΕ 

12... ποιῶειν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. 

οὗτος γάρ ἐςετιν ὃ νόμος καὶ οἱ προφῆται. 18 εἰςέλθετε διὰ τῆς «τενῆς 

πύλης ὅτι πλατεῖα ἣ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἣ ὁδὸς ἣ ἀπαγουςα εἰς τὴν 

ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἶςειν οἱ εἰςερχόμενοι δι᾿ αὐτῆς. 14 τί «τενὴ ἣ 

πύλη καὶ τεθλιμμένη ἣ δδὸς ἣ ἀπαγουςα εἷς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰεὶν 

οἱ εὑρίεκοντες αὐτήν. 15 προςέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, 

οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμαει προβάτων, ἔεωθεν δέ εἰει 

λύκοι ἅρπαγες. 16 ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώςεεθε αὐτούς. μήτι 

ευλλέγουειν ἀπὸ ἀκανθῶν «ταφυλὰς ἢ ἀπὸ τριβόλων εῦὗκα; 11 οὕτως 

ΥΙ, 24. μαμωνᾷ) ᾿Κ, μαμμωνᾷ οἰπῖσο τοῖα, οὔ ἰσῖμα. -- 80. οὐ 

πολλῷ] ἘΚ, πόεῳ Δ γιαριέο ἴῦ νρ (ταοῖν ΠΗ͂ 7,11). --- ΝΙ,16. «ταφυλαε]) 

ΘΠ Β Ογτ. 1ὖ νρ, ςεταφυλήν ἘΚ. 

ΜΠ|7,11; υοῖ. ᾿χιιαηίο ηιασὶϑ᾽ ἰῇ νῷ. -- ΥἼΠ, 16. β8πη44] σιήη ῬΡαδδῖυ υσί. 

7 15,6 Ἱ,.,6.:44. 



Μεαίίβδουβ ΝΊ, 21--- 32. ΝῚΙ, 12---17. 9 

61, 14 Ῥᾶγθὶ ρία θοΒ ΠῚ αἱσταραημα ΠΗ] 50Π84ηα. 21 Ῥαγθὶ δκ ἰδ 

Βυζὰ 'Ζνδὺ, βᾶγὰῇ ᾿ἰδῦ 184 Παϊσίο 'ζασ. 22 Ἰ0]ΚΆΓ [6 11κ]5. ἰδὲ δυρο: 

7 δ] πὰ δᾶρο βϑίῃ δἰηΐα! ἰδ, δἱ]αΐα 1θἷ]ς ρθϑὶπ Πα θη ταὶ γθ]Ρ; 

25 10 1404] αρὸο βῬϑῖὶῃη ἅπ|856] ἰδ, δ᾽]αία 1θ1κΚ Ῥϑὶη στἱαϊζθίη τυ ΓΡΊΡ. 

78041 πὰ ἸΙὰΠΔΡ βαΐα ἴῃ θὰ τἱαΐζ ᾿ἰβί, βαΐία γυἱαὶσζ ἴὕδη ἢἰὰ! 24 ηἰ 

Τη8 ηη8 Τηδρ ὑνναὶη) Γδι͵δι Β]κα] Κίποη; αηΐθ Ἰαθαὶ ἢ] δἰπαηδ, 184} 

ΔΉ γδηδ {γ]]00 ; αἰρθδα αἰπδιητηα αὐ Πα βθῖ, 10 ΔηΡαγαιημηδ {Γαδ Πη. 

ὩΪ ΤΔΡῸΡ σαὐδ ΒΚ! Κίπμοῃ 78. Πηδτμηοπΐη. 20 ὈΌΡΡ6 ἀρὰ ᾿ἰζ 15: πὶ 

Τηϑ ΓΔ Βαΐννδ]αὶ ᾿σνναυδὶ θα τηϑί]αὶ 180 104 ατρκαῖρ, πὶ [οἰ Κα 

ἸχυνΥ Πγ8, 06 να β]αῖ ; πἰὰ βαῖνα]α τηδ15 ἰδ Το θη] 714} 16 1}ς νγαϑὺ- 

Το ῦ 26 ᾿πβαῖ] 10 ἀὰ Πὰρ]απλ Ὠἰγϊηἷβ, Ῥ6Ὶ Ὡἰ βαϊδπα πῃ ΒηοΙρ8ηᾶ, 

ΠΙῊ Ἰἰβαημα π᾿ Ὀδηβύϊηβ, 1840 αἰΐα Ἰζνδὺ πὰ ΥΑΥ Ὠἰστηϊηδῖη [ΟῚ 1η5. 

πἰὰ 718 τηϑὶ8. ] θυ σα. 5] Ῥαϊμι 217 10 Τῦ85 ᾿ζϑᾶια ΤΥ ΠΔΠΩΒ 

τηδρ' ΔηΔδΌ Κα 8ἅπὰ ϑηβύι βοίπδηδ 8]6 1] η8 αἰπαῦ 28 Δ Ὀ νιαβϑίοϑ 

1ῦ0α Βδαγραῖρ ῦ ρακαηηδιῦ ὈΪ]οΟυΔὴ5 ΠΔ]}]Ο5, Τυαῖνγα νναπα]απα; ΠΪἢ 

ΔΥ θ᾽] ηα πῃ Βρπημδηα. 29 αἱρῇ Ῥδῃ ἰζυνὶβ βαύθὶ π]ἢ ϑ'ϑα]αατη 0 ἢ 

ἴπ Δ]]διστηα λα] δι ΒοΙ πϑιητηδ σϑνγαβϑίαδ ΒΚ 5 )|8 8Δ1ηὴ5 ΡῖΖθ. 890 148 

Ῥαπᾶθ Ῥαΐα αὶ Ὠδίρ]οϑ. Πἰπηιὴα ἄαρα υ]βαπᾶο 4ἢ οἰδίγασαρσ! 5. ἴῃ 

δα Ππ ρα] οὶ σα 5ννἃ νν85]1}, ᾿υαῖνγᾶ τη8 15. 1Ζ.ν 15. 1611] σα] Ὁ] 88 ὃ 

81 πὶ ΠἸΔΌΣΤΠΔΙΡ πὰ αἰραπᾶάδηδ: [08 τηδίαμη Δἰρθϑα [04 αἰ] ταπ 

δρᾶ [06 τνδβ)] τη 82. 811] αὰκ ραίΐία δία οβ βοκ)απαᾶ; νναϊα ἢ Ῥ8η 

αὐΐαι ἸΖΔΥ 88 αἱὰν ΠἰΪπαπὰ Ῥαΐθὶ ρϑαγρυῇ .... 

ὙΠ 

12. ΄ζςς, ἐαυῤφαῖλα 12:.}18 88, βύύ8. 18 1.8 ἰδυ}δὶρ ἴθι: Ραΐβα δὰϊς 

ἰδ 0} 7188 ργϑαΐθίθιθ. 18 ἱπηραρραὶρ βαΐνῃ ἀρρχὰ ἀδαν, ππίθ 

Ὀγαϊᾷ ἀδὺγ 8} στὰπΒ ννῖρβ 5ᾶ Ὀτίρσαπᾶς ἴῃ ἐταϊαβίαὶ, 8} τηδπαραὶ 

βίηα δ] ἱπηρδ]θὶ ρΡαμδηβ Ῥαϊγῃ Ραΐα. 14 Ἰὐᾶπ αρσνψὰ Ραΐία ἀδυγ 

78: ῬγδμΔὴΒ ννὶθβ Βα. Ὀτίσσαπᾶς ἴῃ Πἰ αἰ παὶ, 18 ἢ ανναὶ βἰπμα θα] ὈἱρΊ- 

ἰδηάδηβ θᾶμα. 15. αὔβαῖ ]Ρ βθθαπῃ ἔδατα ᾿ἰπρπαρταῦίθίπ πη) Ῥαΐμ 

1261 αἰτηδηα αὖ ᾿χνὶβ ἴῃ νυ αβίου ἸΔι 06, 10 ᾿ΠΠΆΡΤΟ 5] ηα συγ ]Π]}Ὸ5. ψν1}- 

ψαηᾶάδπθ. 16 ὈΓΠ ΔΚγδπδιτη 1Ζ6 Κα Πα] ἴπη5. ἰραὶ ᾿ἰβαπᾶδ αὐ Ραυτ- 

ΠῸΠ) ΘΙ Πα δῖα αἰρΡαὰ αἵ ἱρααθί πη Βα Κκαπβῦ 17 πνγαὶ 41}1 ὈΆΡΤΘ 

ΥἹ, 24. Ττγαὰ]ατὰ}] ΟΔ ηοϊιέ αὐδοεϊειιν σέ. ---- ται πη} Δ απ σίοδ86 

ΤΑΙ ΡΥ ἀ. ὁ. [1 ΡΤ ΔΙη δ, υοί. 1, 16,18. --- σαα4) ΠροΉοΪ,, υσὶ. 

ἘΠ. ὃ 1838 Αηηι., 508 ἐεἰς αἰο Η58. --- 80. σΌ}] “Ὁ 8ἰοἐβ αἴο Η98. 

-- ὟἽ,, 18. ν]ρ85] σιῖρββ (ΔΑ; 51 ἐϑέ ηαοέγαρίίοἶ, ἐπ ὶ φοῶηπαογίε. 

ΥἹ, 24, 740 41] οηέβρυ οι πϊοθέ ἀθηὶ σρῖοθο]ι. Τοαὶ. Βογηπαγαξ τὉοῦ- 

ηιιἐοὶ, αἀἰο Τογΐα 6 παῦο εἰ γάρ 5έἑαίέ ἢ γάρ φεβοΐογι. --- 80. Ῥυαῖννα] παοῖι 

Ἐν 



10 ΜΙ μαϑσα. ὙΠ’ 18:-- 90, ὙΠ 15. 7 

πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, τὸ δὲ ς«απρὸν δένδρον 

καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ. 18 οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς 

πονηροὺς ποιεῖν οὐδὲ δένδρον ς«απρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν. 19 πᾶν 

δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 

20 ἄραγε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώςεεθε αὐτούς. 21 οὐ πᾶς ὃ 

λέγων μοι΄ κύριε κύριε, εἰςελεύςεται εἰς τὴν βαςειλείαν τῶν οὐρανῶν, 

ἀλλ᾽ ὃ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 22 πολλοὶ 

ἐροῦςεί μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ κύριε κύριε, οὐ τῷ εᾧ ὀνόματι προ- 

εφητεύςαμεν, καὶ τῶ «ὦ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ εᾧ ὀνό- 

ματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήςαμεν; 29 καὶ τότε ὁμολογήεςω αὐτοῖς ὅτι 

οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς. ἀποχωρεῖτε ἀπ’ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνο- 

μίαν. 24 πᾶς οὖν ὅςτις ἀκούει μου τοὺς λόγους καὶ ποιεῖ αὐτοὺς, 

ὁμοιώεω αὐτὸν ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅςτις ᾧκοδόμηςεν τὴν οἰκίαν αὐτοῦ 

ἐπὶ τὴν πέτραν. 25 καὶ κατέβη ἣ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ 

ἔπνευςαν οἱ ἄνεμοι καὶ προςέπεςον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεεςεεν " 

τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. 26 καὶ πᾶς ὃ. ἀκούων μου τοὺς 

λόγους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήςεται ἀνδρὶ μωρῶ, ὅετις ᾧκοδό- 

μήςεν τῆν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἄμμον. 27 καὶ κατέβη ἣ βροχὴ καὶ 

ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευςαν οἱ ἄνεμοι καὶ προςέκοψαν τῇ οἰκίᾳ 

ἐκείνῃ, καὶ ἔπεςεν, καὶ ἣν ἣ πτῶεις αὐτῆς μεγάλη. 28 καὶ ἐγένετο ὅτε 

εὐυνετέλεςεν ὃ ᾿Ιηςοῦς τοὺς λόγους τούτους, ἐξεπλήςςοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ 

τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 29 ἢν γὰρ διδάεκκων αὐτοὺς ὡς ἐξουςείαν ἔχων καὶ 

οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς. 

ὙΠ: 

1 Καταβάντι δὲ αὐτῷ ἀπὸ τοῦ ὄρους, ἠκολούθηςαν αὐτῷ ὄχλοι 

πολλοί. 2. καὶ ἰδοὺ λεπρὸς προςελθὼν προςεκύνει αὐτῷ λέγων ̓  κύριε, 

ἐὰν θέλης, δύναςαί με καθαρίςαι. 8 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ 

δ᾽ Ἰηςοῦς λέγων : θέλω, καθαρίεθητι. καὶ εὐθέως ἐκαθαρίεθη αὐτοῦ ἣ 

λέπρα. 4 καὶ λέγει αὐτῷ ὃ ᾿Ιηςοῦς " ὅρα μηδενὶ εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε 

ςεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προςένεγκε τὸ δῶρον ὃ προςέταξεν Μωεῆς 

εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 5. εἰςελθόντι δὲ αὐτῷ εἰς Καπερναούμ, προςῆλθεν 

αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν 6 καὶ λέγων κύριε, ὃ παῖς μου 

βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βαςανιζόμενος. 7 καὶ λέγει 

ΥΙ1,24. 26. μοῦ τοὺς λόγους] ΟἾγν. φτἩηρηᾶ Υ.΄. 24. Β" τηΐη δο΄κτη 

Υ. 26. ἔκ, μοῦ τοὺς λόγους τούτους ἕΚ. --- ΥἼΠ], 2. προςελθών] 81π 

ΒΕΜΔ (ΟΠ γ.: προςεῆλθε): ἐλθών “Κ. --- 8. ὃ ᾿Ιηςοῦς] ἜΚ; γεϊϊε διη ΒΟ 

ταΐη ΕἼΚ. --- 4. Μωεῆς) ογϑοϊιοῖγξ δίαίέ Μωυςῆς 6γ8. τη. ἄδην, Πὐοφογ δ 10Ή.8- 

ἐψροη ΚΧ μη Κα’. -- ὅ. Καπερναούμ] “Κ, Καφαρναούμ 51η8 10 (γνοθ6Ή, 

“Οαξαγηαιηι) νᾷ. 



Μαίμδθαβ ΝΠ], 18---29. ΝΗ, 1---Ἴ. 1 

δοάαῖζθ ακταηα ροάα ραίδα)!ρ, 10 58 αὈ1]ὰ ὈΔΡΊΏΒ. ἀκύϑηα 0116 σ8- 

ἰδ]. 18 πὶ γτηὰρ Ὀᾶστὴβ δυο ῖρβ ακύαης ἃὈ1]4 σαΐαα)αη, πῃ ὈΔΡΊΩΒ 

115. αἰζταηα δία θοῖρα ραϊδαἾὗαη. 19. 411 Ὀᾶρτηθ πὶ ἰδα)αηάδηθ ἀκυθῃ 

σοα πβιηδϊίααα 14 ἴῃ ἔοη αἰ]αρΊααάα. 20 Ῥαηπα Ὀϊ ἀἰκύδπϑιη 1Ζ6 υἵ- 

Καηπηδὶρ ἴη8. 21 ηἰ ΤυαΖαῇ 5861 αἰ θ᾽  ΤΩ18: ἔγαυ])α, [γα]! ἸΏ Πρ 816] ΡῚΡ 

ἴῃ Ῥιυαδηραγά]α Ὠἰπηΐηθ, αἷς Βα ἰδ) 8. νυ] ἢ αὐ! 8 τηθ᾽ ηἶβ ΡῚΒ ἴῃ 

Ὠϊσϊηϑηη. 202 τηϑπαᾶρδὶ αἰ δ ηα ΤηΪΒ ἢ 76 Πατητηϑ ἀρὰ: ἔγαυ)α, γα)! 

ῃἶὰ ῬΘ᾽ πδπγδ ΠΔΙΪΠ ρΥϑα Ιἀθά ατ, [8 ᾿ ΘΙ Παιησηδ ΠΘΠ ἢ ἈΠ] ΟῚ 

ὈΒΥΥΘαΓΡαΙ, 14 ᾿ο᾽πϑιητηα, ὩΔΙΩΪη ΤηΘ 15. ταΐ Κι ]ο5. σαΐαν τὴ ἢ 

29. 110} βδη δηδμαίία ἴτὴ Ῥαΐθὶ πὶ δῆ) Καη θα ᾿φνν]5: ΔῆΘ 1010 ἔαϊγγα 

τηΐβ, 115 νϑαγκ]αη δ 5. ἀηΒΊ θ]Ο πα. 24 ΤραΖαἢ πὰ βΒαθὶ ἤδαβοὶρ δαγαδα 

τηθίηδ 78} 18 }}}0 ΡΟ, ρϑϊβϑῖκο ἴδ νγαῖγω ἔγοαδιησηδ, β8 61 ρατητδ ΤΆ ΖῺ 

Βθρίη δη8 βίαϊπα. 250 88 αὐὰα]ω ἀ4]8}0 τὶρὴ 18} αθιηὰη 8008 ἰδ 

ψγαϊνοση Πα Ο5. 180 Ὀϊδύαραθη ὈΪ βϑηητηδ γαΖηδ 781 ΠϑΙητηδ, δ ἢ ὨΪ 

σϑάγαιδβ, πῦρ ραθα}}] ψὰϑ δηδ βίαϊηα. 26. 14 ΤρᾶζΖὰ ἢ βαθὶ βϑαβοιρ 

ψϑαγᾶα τηθίηδ 18 1 ἰδ 0}}0 Ρο, μαι ϑικοᾶδ τηϑῆη αἰνγϑ]δτημηδ, 5861 σἃ- 

Πτατ δ, 8.2 561 8η8, ΤΠ]. 21: 148} δἰ14 67] ἀδ]ὰρ τῖσῃ 14 θη ἢ 

ΔΙΌΟΒ. 18 νγαϊτσνοαη ΜΙ ΠηΠ805 18ἢ Ὀϊδύαρα μη ὈΪ 764] παιήσηδ τᾶΖηδ, 88 

σδάγααθ, 18 νὰ αὐ 8. 15. ΤῊ Κ|15. 28. 181} ψαῦρ, βϑῃ υἀδβίδαῃῃ ΤΘΡ8 

Ῥο ψυγάδ, ΙΑ ΥΙ θα απ Τρ ηΒ 8η8 ᾿ΔΙβθηδὶ 186. 290 γγὰβ δὰκ 

Ἰαϊβήθ 5. 1ἢ8 5506 δ] α}η1 ΠΑ ΔΠα85, 184 ἢ] βαβνθ ὈΟΚΑΙ]ΟΒ. 

ὙΠ’ 

1 ΤΑΙ Ῥδη αἰρσαρραηαϊη ἰτητὴα δῇ [αϊτρτη͵]α, Ἰαϊϑἀθάθπη ἃ Γ 

᾿τΤη8, 1] ] ΒΚ ΤΠ ΡῸΒ. 2. 18} 58], ηϑῆηδ, ρτα 5}} Πα ὈΔηα5. ἀαγίη- 

πδηα5. ᾿Ἰηγναῖῦ ἴηα αΙραπάβ: {τΓ8}8.,. 1.ὈΔ1 Ὑ11615, στασὺ τὰκ ρΘΥδΙ ἤδη. 

9. 718} υὐιακήαπαξ μαπάα αὐίαϊίο]ς ᾿πηπια αἰ Ραμα β: τ Ἱ]]αα, ναὶ τ ΠΤΘΙΏΒ 

788} βη5 Ὠγαΐη ΨΥ βραΐα Ῥιγυΐβη!]} 18. 4 δ ἀρ ἰσυσηα ΤΘϑαβ: Β81}ὺ 

Θ᾽ τῇδ πὶ αἰρθαῖβ, αἷς ραρρ, θὰ]. β! ! θα αἰααρθὶ ρα α]1Π 184 Αὐθδ]γν 

σῖθα ῬοΘὶ ἀημαῦααρ Μοβοθ ἀὰ ψοιύνοαι!θαὶ ἴθ. 8. αἴαυι ῃ Ῥᾶη βαία 

Ἰηπηείραροαηαϊη ἰτήτηδ, ἰῃ Καίαυμδαμη, ἀπδία α7]α ᾿τησηα μα πα 05 Ὀ1α- 

ἦαμθ ἴῆὰ ὁ 141 αἰραπᾶβ: ἔνγαι)α, Ῥ᾽αμμαριθ. τ ΘῚη5 ΠΡῚΡ ἴῃ ρατάδ 

Ἀ81108, Ὠατάὰπθα ὈΔΙρ5. 7 18} (0 ἀἂὰ ᾿πηπῖὰ ΙΘΒ15: [᾿ς αἰ] ΠΩΒ 

ΨΙΙ, 21. 92. ἔγαυ͵α)] ἴα (ΛΑ. 2 6 Ανμίγξιιηα, ογξοϊιοῖγιέ δ οέδ, τοθη 

ἔγαυ)α ἐὰν “οὐ δέοι. --- 28. ἀῃΒ] Ὀ]Οη 4) Ἡγγοάς ΗΖ. Αης. 47,888 (.., 

ἀηΒὶ ἤαμα ΟΔ, ἀπβὶθήα. 8 6ΟἼ,. --- 28, 1658] ἰβ ΟΑ; (ον Ναηιο δοὶ 

ΟἸινϊβέιι5. βἐοἰ8 αϑοεϊοϊιγ Σέ. 

ΠῚ, ὃ. αὔρα κΊαπαβ μαπάα αὐδαϊοῖκ ἱσηπα) παοΐ [7 ὅ.18: υσῖ. Ππκ. 

- ὅ. αἴδυια ἢ Ῥδῃ βαία] υσί. 1, 7,1 τὰ τ: ροβὲ πάθας αἰέθην οἰίηὶ ἐγ- 

ἐγοϊϑϑοὶ Δ Ὁ οἴ ἢ. 

ΕΠ: 



12 Μαίμδοαβ ΠῚ, 8--27, 

αὐτῷ ὃ ᾿Ιηςοῦς ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. ὃ καὶ ἀποκριθεὶς ὃ 

ἑκατόνταρχος ἔφη᾽ κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν ετέγην 

εἰεέλθῃς " ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήςεται ὃ παῖς μου. 9 καὶ γὰρ 

ἐγὼ ἄνθρωπός εἶμι ὑπὸ ἐξουείαν ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτοῦ ςτρατιώτας, καὶ 

λέγω τούτῳ ̓  πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ ̓  ἔρχου, καὶ ἔρχεται, 

καὶ τῷ δούλῳ μου ποίηςον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 10 ἀκούςας δὲ ὃ ᾿Ιηςοῦς 

ἐθαύμαςεν καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦειν “ ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν -τῷ 

Ἰεραὴλ τοεαύτην πίετιν εὗρον. 11 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνα- 

τολῶν καὶ δυεμῶν ἥξουςει καὶ ἀνακλιθήεονται μετὰ ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ιεαὰκ 

καὶ ᾿Ιακὼβ ἐν τῇ βαειλείᾳ τῶν οὐρανῶν 12 οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βαειλείας 

ἐκβληθήςονται εἰς τὸ «κότος τὸ ἐξώτερον. ἐκεῖ ἔεται ὃ κλαυθμὸς καὶ 
ς 

ὃ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 18 καὶ εἶπεν ὃ ᾿Ιηςοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ 

ὕπαγε, καὶ ὡς ἐπίετευςας γενηθήτω «οι. καὶ ἰάθη ὃ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ 

ὥρᾳ ἐκείνῃ. 14 καὶ ἐλθὼν ὁ ᾿Ιηςοῦς εἰς τὴν οἰκίαν ἸΤέτρου εἶδεν τὴν 

πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέεεουςαν. 15 καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς 

αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός καὶ ἠγέρθη καὶ διηκόνει αὐτῷ. 

106 ὀψίας δὲ γενομένης προςήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς ̓" 

καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας. ἐθερά- 

πευςεν, 17 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ ἫἩταΐου τοῦ προφήτου 

λέγοντος᾽ αὐτὸς τὰς ἀςεθενείας ἡμιῦν ἀνέλαβεν καὶ τὰς νόςους ἐβάεταεεν. 

1ὃ ἰδὼν δὲ ὃ ᾿Ιηςτοῦς πολλοὺς ὄχλους περὶ αὐτὸν ἐκέλευςεν ἀπελθεῖν 

εἰς τὸ πέραν. 19 καὶ προςελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ διδάεκαλε, 

ἀκολουθήεω «οἱ ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. 20 καὶ λέγει αὐτῷ ὃ ᾿Ιηςοῦς᾽ αἱ 

ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουει καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καταςκηνώντεις, 

ὃ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. 21 ἕτερος 

δὲ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπεν αὐτῶ κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον 

ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου. 22 ὃ δὲ ᾿Ἰηςοῦς εἶπεν αὐτῷ ̓" 

ἀκολούθει μοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς. 

23 καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον, ἠκολούθηςαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 

αὐτοῦ. 24 καὶ ἰδοὺ ςειεμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῇ θαλάςεςῃ, ὥςτε τὸ 

πλοῖον καλύπτεεθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν. 25 καὶ 

προςελθόντες οἱ μαθηταὶ ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες κύριε, εὥςον ἣμᾶς, 

ἀπολλύμεθα. 26 καὶ λέγει αὐτοῖς τί δειλοί ἐςτε, ὀλιγόπιετοι; τότε 

ἐγερθεὶς ἐπετίμηςεν τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάςςῃ, καὶ ἐγένετο γαλήνη 

μεγάλη. 27 οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμαςαν λέγοντες᾽ ποταπός ἐςτιν οὗτος, 

ΤΠ, 9. ὑπὸ ἐξουείαν ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτοῦ] γνοη ΟΠ. ογιυὰ]ιο 1, 68αΥΊ, 

ὑπ᾽ ἐμαυτόν “Κ. Ναοῖν ἄδην σοί. Τραὶ ἰδὲ Ε κογγσιογί. --- 11. ᾿Αβραάαμ!] 

Αϑναΐναηι ἰῷ να. ---- Ἰεαάκ] Ἰεάκ 5ῖπ ἃ ἢ Κ. γί. Ιοβϑρῆμυβ 1,191 (6. 

ΑΝ 1656). 



Μαίμαραβ ΥΠ]|, 8---27, 18 

βΆἢΠ411α ἴῆϑ. ὃ 718} δηαμαίίμπημαθ βὰ μυηάεαίαρϑ5 480: ἴταὰ]ὰ, πὶ 

ἴτὴ γαῖ ΡΒ. οἱ αὐ χοῦ τηθῖη ἱπηραρραῖθ, δ βαίδιποὶ αἱρ σι δυγᾶδ, 

Δ }λ. ρϑΒαῖ 0 88. ῬΙυΠηαριιβ Τθ]η5. 9. 18 δὰ]ς 1 τἸηϑηηδ 'τη Ὠδ- 

Ὀαπαβ5 αὐ να] η7α, ταθὶ παιήτηδ, σϑαγδα 1 Πη8 188 αἰρα ἀὰ Ὀδιητηδ: 

σαρσρ, 18} ραρρὶΌ ; 714. Δ βδυδιησηδ: απ, 788: αἰ]; Δ ἅὰ Βα κα 

τ ΘΙ ΠδΙητηδ : ἰδννοὶ βαΐα, 148 ἴδ! ]ρ. 10 ρσαμδαιβίαπὰβ θη [658 

5114 416 1 κα 14 αὯ0 ἀπ βαΐπὴ δι] βί)] δι: ἀιηθη, αἰ 8 ̓ Ζνν 18, πΐ 

ἴῃ Ιϑθγϑθῖα βυγαϊασα σαὶ θη ὈΙραῦ. 11 ΔΡῬδη αἱρα ᾿ζνν 5 βαΐθϑὶ γη8- 

πᾶρδὶ ἔγατη ὉΥΓΆηΒ58 76 ἢ βασσαα αἰτηδη, 18 ἢ Δη δα] Πα τὴ] ΑὈτᾶ- 

Βαιηδ 78} Ιβακὰ 7148}: ΤΙ Κορα ἴῃ Ριπαδηραγα)ωὶ Πἰσηϊηθ: 12. 10 Ρδὶ Βα π7 5 

Ῥιααδηραγα]ο5 αϑυνῖγραηαδ, ἴῃ τα ]β Ρϑία Πιηἀτηϊδίο; 18 1Π8} τ αῖτθὶρ 

σγϑίβ 14 Κυαβίβ ὑὰηρῖνγθ. 15 18} 40 Ι͂ϑΘβὰ8 βαιῆσηα πυπααδΐααε: 

σαρσρ, 18 βύαβυγθ ρα θ᾽ 85 γαῖγ θα] ρᾳ5. 18} σϑβδι]ηοᾶδ βὲ. δίυτηδ- 

ΘῸΒ Β ἴῃ [41Π8]1 [0611]. 14 Δ αἰτηδηαβ Το ἴῃ ρα ῬΑ ΥΔΆΒ, 

[18] ρϑβϑδῦῦ Βα ΠΥ Π 1Β ᾿Ισαη θη « 7848 » ἰῃ Ποίζοιη. 15 184} αὐξαϊίοκ 

Ὠδηᾶδα ᾿ἴΖοβ 14 Δἤδι]οῦ 116 50 Ποῖΐο; 1848: αὐγαῖβ 184 δηα δ 148 1Π}1η8. 

16 αὖ δηδηδῃί,α θη νϑαγρδηδιησηδ, αὐ θθυαη αι ᾿τηπηᾶ αἰ ΟΠ. Δ }5 

ΤΩ ηΔΡΆΏΒ, 18 ΒΥΔΥΡ ρῬ8η5 Δ ιηδηθ ψαῦσαα 18 ἢ 4114 η8 Ῥ8η85. 001] 

Βα Ραμ άδη5 σα ΒΔ 1148, 17 δ᾽ ΒΓ] πη οαθα]Ὶ Ῥαΐα ρϑιηθιάο Ῥδῖγῃ Επβαΐδῃ 

Ῥγδαίθία αἰ ραηάδη: Βα ἘΠΙΉΘὨ ΤΠ] η5. ἸΏΒΑΥΓΟΒ ἈΒΏ8Π) 18 Βα [18 ὉΒΌΔΓ. 

18 ραϑαι υαηβ Ῥδῃ ΤΘΞῸΒ τη ηδραηΒ ΠΙᾺ ΠΙΊΘΠΒ ὈΪ Β᾽1κ, Βδιμαϊῦ ρα]οὶ- 

Ῥδη β'ροῃἼαπβ Πἰημᾶδγ τηϑγθίη. 19 146 ἀπείραρσραπαθ Δ1η5 ὈΟΪΚΑΥΘΙΒ 

αἂΡ ἀὰ ᾿τμηὰ: Ἰαϊβαῦὶ, 1αἰβί]α θα κ, Ρἰβιυαάαἢῃ Ῥδάθὶ σασρῖβ. 20 8Δἢ 

αὰΡ ἀὰ ᾿τητὴδ [Θ585: [Δ ΠΟ 5 ΡΤΌΡΟΒ αἰριη, 18}. ΤΡ]Ο5. ὨΙΓΏΪ 18 ΒΙ 0185, 

10 ΘΠ Τ8 5 πὶ ΠαΡΔΙΡ θᾶ. ΠαΌΙΡ βϑὶπ Δηδηπαὶν)αὶ. 21 ΔηΡδγιῃ 

Ῥδη ΒΙροη7]Θ 15 (Ὁ ἀὰ ἰτημλα: ἔγϑαἾα, ἀΒ] θ᾽ τὴϊβ ἔγατηϊϑῦ σα] δὴ 

788: ρα Π]Πμδῃ αὐΐαῃ τηθίημαπα. 22 10 ΤἸϑϑὰβ σὰ ἀὰ ᾿τητηᾶ: ἰαἰβίθὶ αν 

Πα. 8 1οὺ Ῥ8η5 ἀδῦβρδηβ Πα βοίηϑηθ ἀδαραηθ. 28. 148 ἰπηδί- 

ϑαρσδηα]η ᾿ἰτητηϑ ἴῃ 5 εἰρ, δἰαυ ] Θά απ ̓ τητηϑ ΒΙΡΟΠ͵]ΟΒ5 15. 24 18Δἢ 88], 

ὙΥ ΡΒ. ΤῊΪ]κ118 γα ἴῃ τηγοῖη, βύαϑννθ βρβαΐία βκὶρ φρϑαΠ!} τναῖγρᾶη 

ἔγαση ΘρΙπι; 1Ρ 15 Βαίβίθρ. 25 140 ἀπαίσαρρϑηδη8Β ΒΙΡΟΠΊΙΟΒ 18 ΥΓαΪ- 

βιαθάπη ἰπὰ αἱ ραηᾶδῃηβ: {τὰὰ͵]ὰ, παβϑὶ ἀΠ515, τα Ἰἰβίηαμη. 26 14 480 

ἄὰ ἱπὶ Τθδϑαβθ: [08 {Δαν 06 10, 1611] ρα] θ᾽] μα η5!! Ὀϑηπἢ ὉΥΡΘΙ Βα πα 5 

ϑΆΒΟΙΚ νἱπᾶδη) 18} Τηδγθίη, ἰὼ ἢ ΑΥΡ ΜΒ τὰκ]. 27 10 δὶ τΔη5 

ΥΠ],14. ρ458410] Βογηπαγαΐ, Δ σάβαῖῦ (ΑΔ. -- 148} ἴῃ Ποιζομλ) 

Βογηπαγαΐ, θὰ Ποϊζοσα (ΔΑ. 

ΠῚ, 18. βἱροῃ)αη5)] Ζιϑαές παοῖν 1, 8,932. --- 20. 561} Ζιιαΐξ, υσὶ. 

“οαρμέ βίη Ὡθορσΐ ἢ. 10. 9,58 Κε]ιϊε 7φαοοῖ, ον Ζιιβαίε. --- 25. 18] 

Ζιιδαΐξ, παοῖν ἄοην ῬαγαϊοἸβἐοϊ θη, ὑσὶ. Ὀσ1ᾳ. --- 26. ΙΘ5 5] Ζιιβϑαΐξ, ατι8 

1, οἰἐϊοηαγίοη βἐαηιηιοηα;; υσὶ. Ὁς ΕἼΗ. 



14 ΔΙΑΓΓΠαθα5. ΥἼΠ, 28--84, ΤΧ, 1--]. 

ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἣ θάλαςςα ὑπακούουςειν αὐτῷ; 28 καὶ ἐλθόντι 

αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεεηνῶν, ὑπήντηςαν αὐτῷ 

δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥςτε 

μὴ ἰεχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. 29 καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν 

λέγοντες τί ἡμῖν καὶ «οἱ, ᾿Ιηςοῦ, υἱὲ τοῦ θεοῦ; ἤλθες ὧδε πρὸ καιροῦ 

βαςανίςαι ἡμᾶς; 80 ἢν δὲ μακρὰν ἀπ᾿ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν 

βοςκομένη. 81 οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες᾽ εἰ ἐκβάλλεις 

ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. 82 καὶ 

εἶπεν αὐτοῖς “ ὑπάγετε, οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν 

χοίρων καὶ ἰδοὺ ὥρμηςεν πᾶεα ἣ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ 

εἰς τὴν θάλαςεαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδαςιν. 89. οἱ δὲ βόεκοντες͵ 

ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν 

δαιμονιζομένων. 84 καὶ ἰδοὺ πᾶςα ἣ πόλις ἐξῆλθεν εἰς ευνάντηειν τῷ 

Ἰηςοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεςαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων 

αὐτῶν. ' 

' ΤΧΕ 

1 Καὶ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον διεπέραςεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. 

2 καὶ ἰδοὺ προςέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον᾽" καὶ 

ἰδὼν ὃ ᾿Ιηςοῦς τὴν πίετιν αὐτῶν εἶπεν τῷ παραλυτικῶ ᾿ θάρεει, τέκνον, 

ἀφέωνταί «οἱ αἱ ἁμαρτίαι εου. 98. καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων 

εἶπον ἐν ἑαυτοῖς οὗτος βλαςφημεῖ. 4 καὶ εἰδιὺς ὃ ᾿Ιηςοῦς τὰς ἐνθυμή- 

ςεις αὐτῶν εἴπεν᾽ ἱνατί. ὑμεῖς ἐνθυμεῖεθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 

ὃ τί γάρ ἐετιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν᾽ ἀφέωνταί «οι αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν" 

ἔγειρε καὶ περιπάτει; 6 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουείαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας, τότε λέγει τῶ παραλυτικῷ " 

ἐγερθεὶς ἂρόν εου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν ςου. 7 καὶ 

ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. ὃ ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμαςαν 

καὶ ἐδόξαςαν τὸν θεὸν τὸν δόντα ἐξουείαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις. 

9 καὶ παράγων ὃ ᾿Ιηςοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ 

τελώνιον, Ματθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ ἀκολούθει μοι΄ καὶ 

ἀναςτὰς ἠκολούθηςεν αὐτῶ. 10 καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ 

οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες ευνανέκειντο τῷ 

- Ἰηςοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 11 καὶ ἰδόντες οἱ Φαριςαῖοι εἶπον τοῖς 

ΙΧ, 4. εἰδώς] ΒΜΈΖΤΙ: Ομτ. (μαοὶν ΜΙ 139,95: εἰδὼς δὲ ὁ Ἰηςοῦς 

τὰς ἐνθυμήςεις αὐτῶν), ἰδών ἔΚ 1τὖ νῃ. -- 6. εοὗ τὴν κλίνην] ἕΚ, τὸν 

κράββατόν εου ΟἾγτ. παοῖ Πῆς 3,11. Τὰ ἀθη σοί. Τοαΐ δγαιιοίν ἡιαῦ 

κοῖπο Βοοίγιι58ιυγλ αἰιιγοἿ,) αἰ6 ῬΡαγαἰ]οϊ δέοι 16 αγιφιιηοἸνηλθηι. ---- 9. Ματθαῖον) 

Μαθθαῖον 5ογοὶδοη, αἀἷ6 Ἢ- 88. ΒΙΏΒΔ μπᾶ ατ6 2711861)- Η8. 1). 

βοίζοῦ ᾿αῦο κατὰ ΚΕ} καιταὰ σοϊοβθη. --- ΤΧ, 8, οὨίθάπη 5114 4]61Κ]Δ 88] 

μαοΐῖ 1, ὅ,26 Με 2,12. εγσῶγεί. 



Μαίμδθαβ ΝΠ, 28---ὃϑὃ4. ΙΧ, 1--]ὶ. 15 

5:14] ο1 κιἀθάπη αἰραηάδηβ: ΓΟ]ΘΙΚΒ δύ βα, οἱ 141 ψῖημοθ 18 ἢ τηδγοὶ 

ὉΥ̓Βαυβ]απα ἰτητηὰ 28 88 αἰμηδηαΐη ἰτητηα ὨΙ ΠΥ τηδγϑὶῃ ἴῃ σαα͵ἃ 

Θαϊγραϊβαῖϊηθ, σαιηού θά ἱμητηδ ὕνγαϊ αἀδΙ ΠΟ Π817105. 18. Ὠ] ΑΙ γΆΒΏΟΠῚ 

τ παηάβδηβ, Β]6᾽α7αὶ ἢ], βύναϑθνθ πὶ τηδῃΐα τηᾶηπαὰ 5] 6 ρθη βαϊγἢ 

Ῥᾶπα νὶρ αϊπαηα. 29 184} 8581, χορ ἀθάσηῃ αἱραπάδηβ: [ὑἃ 1η85 1848 

Ῥυδβ, 68, βαπαὰ ρα βὴ αἀδηγῦύ ΠΟΙ Δ ῸΥ τη6] θ᾽) ἀπ5153 30 γὰ- 

5} Ῥᾶῃμ ζαϊτγα 'ἱπὶ Βαϊγάα βυυθῖηθ τηϑηδραῖὶζθ Παϊάδηα. 81 10 Ροὸ 

ΒΙζο51α Ὀϑάπη ἴπα αἰραπάδηβ: 18 081 πβυγϑῖγ 8 ὉΠ5, δ] 6 1 ὉΠ 

ρ] ΘΙ θαη ἴῃ Ῥὸ Βεαῖγάα βυθίηθ. 92 18 ἀρ ἀὰ ἴτη: ρασρὶβθ! 1Ρ 618 

πβραρσραπάδη5 ρα] ρα ἴῃ Παϊγᾶα βθίηθ; Δ ἢ 581, σὰ ραν δυγ θὰ ἢ 

ΒΪ5. 8114 80 Βαῖγταδ ἃπᾶ ἀγίαβοη ἴῃ τηδγθίη δ βσϑααδυρηοάθαάσῃ ἴῃ 

ψυδύμδιη. 98. 10 βαϊ Πα άδπᾶδηβ ρα] απ 1840} σϑ] ΘΙ Ραημάδὴβ σαΐα μὰ Π 

ἴῃ Ὀδαχρ 8411 ὈΣ Ῥδὴ5 αδιμηοηΊΊ8 8. 34 Δ 58], 8115 580 ὈδαγρΒ 

αιϑ4 4] τῖρτα [θθὰ, 1840 ραβδὶ δ ηδη8 ἰπα ὈΘάὰη οἱ π8]1}01 ὨϊμάδΥ 

ΤΏΒΓΚΟΒ 1Ζ6. ε 

᾿ θ {Ε 

1 920 αὐἰδβίθιραηαθ ἴθ 5ΚῚΡ αὐδυϊα!θ 1818 αἀῃλ ἴῃ βϑίπαὶ Ὀδθγρ. 

2 Ῥαπῖῇ αὔρα ἀπ ἰμπηγδ πη ἃηδὰ ᾿ἰἰργὰ Ἰσαπᾶδη. 18} σαβδῖ- 

Τυαηα85. Θθὰ5 ραὶδαθθῖη 1Ζ6 480 ἀπ ᾿αϊημηα Ἐ5]1Ρ1η: βγαΐβίθι Ρὰκ, 

ὈΔΓΠΙΟΙ «ἤθίαημἀα Ρτι5 ἔγανγδασΐθιθ Ῥοῖηοβ.Ό 8. δύ διαὶ Ὀ1Ζ6 

ὈΟΚαΙ]6 αθρὰῃ ἴῃ 818 Β|ΠΡδη: βῷ Δ ἠΔΙΘσΘῖΡ. 4 Δ νψιζαηαβ 

1θϑ8 ῬΟῸΘ ΤΙ ΟΠΙΠΒ. ἴΖθ ἀρ: ἀα]ῦθ π8 τϊΐζορθ ἘΡ1ὰ ἴῃ Βαϊ τ 8 

Ἰφυγαυδῖη ἡ ὅ ἴὉΔ0 Δ᾽ ἰδέ σϑὶ 18. ἀΖϑίϊζο αἰραπμ: αἢθίαπαα 8 ἔτἃ- 

ΔΌΣ 618, Ῥᾶὰ αἰρᾶη: ὉΤΥΘΙΒ. 18} ραρρ 6 ΑΡΡδη οἱ ψιθὶρ Ραΐξθὶ 

γνΔ]ἀυ! 1 ὨΔΌΔΙΡ 88 Βιιπ8 ΤΏΘη5 8η8 δἰγῦ81 δῇἤριίΐδῃ ἔγανδατγῃ- 

ἰἰη5, Ραμα 0 ἀὰ Ὀδιησηα {5]101Ππ: τὐγθβδη 8 ηἢἷἶπ Ῥᾶπηᾶ ΠΙΡῪ 

βοίηδηα Δ} ϑᾷσο ἴῃ ρασὰ ὈῬθίηδηθβ. 17 18} αὐγϑιβαη θ᾽ ρα] 1] ἴῃ 

ϑαγτὰ βϑίηδῃμδ. ὃ ραβδι δ η θ 15 θδη Πρ ΘΙ η5. οΟὨΐθάπη 8116 4 |61Κ- 

Ἰαπάδηβ 18} τοὶ κι] άθαθπη σα ρᾶπὰ οἱρθαπάδη δ] πηὶ βυνα]θικαία 

ΤΠ ΠΔ 1. 9. Δ ΔΙ  ] ΘΙ ρα ηα 5 ΤΘβῖι5. 1αἴη ρτῸ σά ϑα τ Πη Δ Β᾽ θη Δ ἢ 

αὖ τηοίαὶ, ΜΡ αῖα παϊΐαηδηδ, 18 αἀ Ὁ ἀπ ᾿πμλὰ: Ἰαἰβίθὶ αἴδυ τὴϊβ. 188 

τιϑϑίαπἀδηαβ Δ α]8 αἴδυ ᾿τητηὰ. 10 18 σγᾶγθρ, ὈΠΡ86 15 ἀῃακαμθῖᾶα ἴῃ 

δάᾶτας, 18 ἢ 58], τηρῶ Ποία ]οΟ 5. 18} ἔγαννδασ αὶ αἰμπϑη δ ὴ8 τ]Ρ- 

ΦΠΔἸςα Ὀ᾽ ἀθάπη ΙΘβιῖιὰ 78} ΒΟ ͵Ἶα ἴθ. 11 Δ 8}: ρσαπιη)αημάδηδ Εατοὶ- 

ΝΠ], 29. σαπδὰ) πογηιαϊον Ῥοκαΐίυ, υοἱ. ΕΒ. δ᾽ 34 Ο. ---ΤΧ, 6. 4861- 

ἴδ} ΟΑ κῶν αβοίαμ, υσὶ. ΕΒ. ὃ 29.114. 

ΥΙΠ, 82. 4116 580 Παϊγ 8] τῶν χοίρων ἐο]ϊξ παοῖι 1, 8,38 Τῆς δ,18: 

υσί. ΒΙΜΒΟΜΔ τὖ νρ. -- 89, σα]θὶβαμάδηβ σαίϊαϊ ὰη ἴῃ Ὀδαγρ] ΚΚοη- 

ϑδύγι ζέον παοῖν 1, 8,3ῶ4 Μῆῖς δ,14. --- ΑΙ Ὀ Ῥ8η8 ἀδὶπηομδη78 8) ἸΚορ- 

ϑέγιοίϊον, τυ Μς δὅ,16: ὈΪ Ῥᾶπᾷ ποάδῃ. ἀηάογο υογηιιέοη, ἄον ἴἾδον- 



16 Μαύμαθαβ ΙΧ, 12---80. 

μαθηταῖς αὐτοῦ “ διατί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐεθίει ὃ 

διδάςκαλος ὑμῶν; 12 ὁ δὲ “Ἰηςοῦς ἀκούςεας εἶπεν αὐτοῖς ̓  οὐ χρείαν 

ἔχουειν οἱ ἰεχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες. 18 πορευθέντες 

δὲ μάθετε τί ἐςτιν “ ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυείαν. οὐ γὰρ ἦλθον καλέςαι 

δικαίους ἀλλ᾽ ἁμαρτωλούς. 14 τότε προςέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 

Ἰωάννου λέγοντες διατί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαριςαῖοι νηςτεύομεν πολλά, οἱ 

δὲ μαθηταί εου οὐ νηςτεύουειν; 15. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιηςοῦς ΄. μὴ 

δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν ἐφ᾽ ὅςον μετ᾽ αὐτῶν ἐςτιν ὃ 

νυμφίος; ἐλεύεονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὃ νυμφίος, καὶ 

τότε νηςτεύςουειν. 16 οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα βάκους ἀγνάφου 

ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ " αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, καὶ 

χεῖρον «εχίεμα γίνεται. 17 οὐδὲ βάλλουειν οἶνον νέον εἰς ἀεςκοὺς᾽ 

παλαιούς εἰ δὲ μήγε, βήγνυνται οἱ ἀςκοί, καὶ ὃ οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ 

ἀςκοὶ ἀπολοῦνται, ἀλλὰ βάλλουειν οἶνον νέον εἰς ἀςεκοὺς καινούς, καὶ 

ἀμφότεροι εὐντηροῦνται. 1ὃ ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδοὺ 

ἄρχων εἷς ἐλθὼν προςεκύνει αὐτὼ λέγων ὅτι ἣ θυγάτηρ μου ἄρτι 

ἐτελεύτηςεν ́  ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά εου ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ Ζήςεται. 

19 καὶ ἐγερθεὶς ὃ ᾿Ἰητοῦς ἠκολούθηςεν αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 

20 καὶ ἰδοὺ γυνὴ αἱμορροοῦςα δώδεκα ἔτη προςελθοῦςεα ὄπιεθεν ἥψατο 

τοῦ κραςπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. 21 ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ ᾿ ἐὰν μόνον 

ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, «ωθήςομαι. 22 ὃ δὲ ᾿Ἰηςοῦς ἐπιςετραφεὶς 

καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν “ θάρςεει, θύγατερ ἣ πίετις εου ςέεωκέν ςε. καὶ 

ἐεώθη ἣ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 28 καὶ ἐλθὼν ὃ ᾿Ιηςοῦς εἰς τὴν 

οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος καὶ ἰδιὺν τοὺς αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον θορυβούμενον 

λέγει αὐτοῖς 424 ἀναχωρεῖτε, οὐ γὰρ ἀπέθανεν τὸ κοράειον, ἀλλὰ 

καθεύδει. καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. 25 ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος, εἰςελθιὼὺν 

ἐκράτηςεν τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἠγέρθη τὸ κοράειον. 26 καὶ ἐξῆλθεν 

ἣ φήμη, αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην. 217 καὶ παραγοντι ἐκεῖθεν τῷ 

Ἰηςοῦ, ἠκολούθηςαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες ἐλέηςον 

ἡμᾶς, υἱὲ Δαυείδ. 28 ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προςῆλθον αὐτῷ οἱ 

τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ἰηςοῦς ̓  πιετεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆςαι; 

λέγουςειν αὐτῷ ̓  ναί, κύριε. 29 τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων" 

κατὰ τὴν πίετιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν. 80 καὶ ἀνεῴχθηεαν αὐτῶν οἱ 

ΙΧ,18. ἁμαρτωλούς] Β΄ΒΗΥ ΓΕΔ ΔΟΡῚ ΚΙ νρ, ἅμ. εἰς μετά- 

νοιαν “Κ ἢν. 7226 Αδιυοίοϊινψ ὐοηὶ Κ- Τοαΐ ἀμγοεῖν 11ς 3,17 πνογαπϊα θέ, 

τὐἱοὸ αἷε Ἡγογίιταἰν! χοῖσί. --- 21. Δαυείδ] 80. 8ουγοῖδογη, αἴθ ΠΟ Θ᾽) 5107167) 

ἜΠΗ Ξ1; ,εἔὦῶν αἷδ Ποξονοῖοη, ἘΚ (οί αἴ ϑεϊγοιδιη το {68ὲ, ἀα αἴ6 

Αν]ιγσς Δᾶδ υουογγϑβοῖί. Τί. υ. δοάοη 5. 1378. 

ΑΠ:. “ρ!]ογξιιαΐηονι, ζογεϊεαϊηοην τὸ νῷ. --- 25. 148: δα] η8 Πδαγη- 

Δ) 44})}5] Ο΄ο586. Υαωϊ. Α4}οΪ:. 18,92. --- 256. ἨΔ Ό8144] υοί. ΒΒ. 18,90. 



Μαίμαθυβ ΙΧ, 12--30. 17 

Βαϊθὶβ αϑρυαη ἄπ Ῥδ1πῚ ΒΙροῃἼατη 18: ἀαῦ6. Τὴ} τηοίδη]δη) 1846 ἔτᾶ- 

ὑγδυγ ἐδ τ τη! Ὁ 58 ΔΙ Βα ΘΒ. ᾿σϑναῦ ὃ 12. 10 Τοϑβ ρα ῃδαβΊαη 85. 480 

ἀὰ ἴτη: ἢἱ Ῥαυσθαη Πδ1]α]ὶ Ἰθκοῖθ, αἰκ ρα] ἀπ} 41} παθαπμᾶαπα. 15. ΑΡ- 

Ῥδὴ ρμαρραὶρ, ρϑηϊ Τα 5171: ἀυηδῃ σα νν1]7.8ὰ 18} ΠῚ ΠῸΠΒΙ; 

ὨΪΡ- θη αι ἸΡΟη τἰϑυγαιγΐδηβ, ἃΚ γα δυγίαπβ. 14 Ῥαπαῃ δἰϊ44- 

ἡθάπῃη β'ροη)οθ Ομ πΠΠ685 αἰ ΡαπαδηΒ: ἀα}}6 ν᾽ 615 1. ἢ ἘΔυθίβαθὶβ Ταβίδιη 

Β]α, 10 Ῥαὶ β'ροῃῆοβ βϑῖπδαὶ πὶ [αϑίδπα 15 181 ἢ ἂρ ἀπ ἴπ 6818: 

108] τπᾶρτη Βα 5 ΤΌ! ἀ18. ααἴποη πη Ὀαΐία Τυθῖϊοθ Ῥ61Ὶ τ] [πὶ 

ἰθὺ ὈΤῸΡίαΡ8) [Ὁ αἰραρραῃηα ἀαροβ, βδη αἰηϊτηδᾶδ αὖ 1πὴ πὰ ὈΓῸΡ Δ 5, 

ἦΔ}}: Ῥᾶη [ἀϑίαμα. 16 ἀρβᾶῃ πὶ Ἰραβῆπη 1861} ἀὰ ρῥ]αία ἔϑπαη ῬΑΥΙΠ15 

δὴ Βηθραη [αἰ γ͵δηδ, ἀηΐθ Δ ΙΡ {Ὁ]]Οὴ δῇ βϑιητηδ βηδρίη, 188 

γα γβῖζα ραίδαγα γαῖ ΓΡ1]0. 17 ΝΙΡ-Ῥδη σ᾽αίαπα θη Ὡϊα]αΐα πὶ ὈΔΙΡῚΠΒ 

ξαὶϊγυ͵δη8, Αἰ Ῥᾶα ἀἰδβίδασμδηα ὈδΙρθῖβ;; ὈΙΡΘΏ Ῥδη 184} γί ἀϑσαΐπιρ 

8}: Ῥαϊροὶβ ἔγααϊβύηδηα : αἷς ο᾽αἰαημα τνθίη Τπρραΐα ἴῃ ὈΔΙΡῚΠ 5 ΠἰΠ]Δ ΠΕ, 

788 Ῥαϊοραμη σαραῖγρααα. 18 τ] άπ οῚ 15 σοαϊάς ρΡαΐα ἀπ τὰ, Ῥᾶτιῃ 

ΥΟΙ ΚΘ Δ΄ η5. αἰ η 5. Ἰηνγαῖῦ ἴη8, αἰραπὰθ βαΐθὶ ἀδαῃίδυ τπθῖηὰ 

σαβυγαϊῦ; αἰκοὶ αἰμηδηαβ αὐ]αρθὶ Ὠδπᾶὰ βοίηδ δηδ 118, 714 1410. 19 714 ἢ 

ὉΥΥΘΙΒα 5. [ΘΒ 144]6 αι ᾿ττηϑ 18 ἢ ΞΙΡΟΏ͵ΟΒ 158. 20 182 5881, αἷπὸ 

ὈΙΟΡΑΥΙ μα μαθὶ 10 ψὶηίσιιηβ ἀπαίρσασρθηαθὶ αἰίζατο αὐϊαϊίοκ βκαῦία 

ψναβίοϑ 18: 21 σαρὰῃ δὰ]ς ἴῃ 815: 8041] βαΐαϊηθὶ αἰΐθια νυ αϑί]αὶ 18, 

βϑηϊδα. 22 10 [ϑβ8 ραν δηα]δη 5 511ς 18 ἢ ραβδὶ απ β θῸ 4840 : β᾿ταΐβίθι 

Ῥὰκ ἀδαβίαν! ρα] θη θοῖηα ραηδβιάα θα. 184} ρᾶηδβ 50 αἴη0Ὸ 

ἔγατη ῬΊΖαὶ 06 1181 1αῖπαὶ. 289. 18} αἰπηδηβ ΤΘθὰβ ἰὼ ραγᾶδ 18. ΤΘΙΚΙΒ 

78} ραβδιυϑη 5. ΒΡ ]] 5 [184 Βα ΤΠ] 5. ΒΔΓ) Πα 845] 18} πη ρ ΘΙ ἢ 

ΘΒ] Ομ θη, 40 ἀπ ἴηι: 24 ΔἤοιΡΙΡ, τππΐθ ἢἸ ραβγαὶῦ 80 τηᾶϑὶ, ἃ 

ΒΙΘΡΙΡ. 7848} ὈΙΒΙομππ 'πᾶ. 25 βαπαῇ ᾿Ῥδπ τπιϑατὶθδηδ γα} 50 τη ηαροὶ, 

αἰραρρϑηαθ 'πη Παραϊᾶα Πᾶηᾶπι ἴΖο8, 8 υὐταὶθ 50 τη]. 26 Δ 

8144] τθῦῖρθα 8580 δηα 8114 αϊπα αἰγρθα. 217 16} Αγ ομαϊη Τοβυᾷ 

͵αΐη το, 1αἰδυἀθάπη αἴ Ἰτητηδ ἔν αὶ ὉΠ] πάΔη8, ὨσΟΡ] πἀδη8 748 αἰΡ8η- 

ἀδηβ: δαὶ προκὶβ, Βυαπαι αν 61 418} 28 ΟἸμπμδηαϊη δ ἴῃ σαγάδ 

ἀπεία]θα πη ̓ τητηὰ ᾿αὶ ὉΠ] ἀδηΒ 18} Δ ἴῃ Τθϑαβ: σα π- Δ ͵ ]ατΒ Ραΐθὶ 

τηϑρίαι Ῥαία ἰδ] ὃ ΟΘΡαπ ἀπ ᾿πητηδ: 141, ἔγαι)α! 29. Ῥδπα αἰίαὶ- 

ΤοΚ ἀιιραῃι 1Ζ6 αἰ ρΡαηα 8: Ὀϊ ρα] δα ὈΘ᾽ αὶ ἱσρααταὶ γαῖ θαὶ ἰσραΐβ. 80 7148 

1Χ,15. αἰραρρηα] αἰραρρραπα (Δ. 

ΤΧ, 14. δα α]θάπη) αὐτῷ μεῖς παοῖ Τῆς 3,18. --- 1δ. Βα π]α5 τα Ρ- 

Δ418] υσῖ. “Πϊὲ βροηβὶ ἴῦ νῃ (υἱοὶ τοῦ νυμφίου ἢ). --- 16. ἀὰ ρ]αία 

ἴλη ῬΑΥΙ 15] τριογ ἰὰγίο Τροαϊυον ἀοΥ γῖβ: δέοι ΜῸ 32,231 κα 1, δ,36. 

γοὶ. ἹΚαιιβηιαηη, ΖΖ. 80,167. -- ΤᾺ] 0] αὐτοῦ {6118 παοῖν Πς 3,31. ΤᾺ]]ΟᾺ 

᾿ δύ αΑἀπ[ιβαϊυ, (α8 σγίοοϊι. πλήρωμα ἀασεσοη Νοριηαξίυ. Κρ. σιίηι 

Βιτσοιύθοτρ, Ὀὶρ σούϊβομο ΒΙΌ6]. : 2 



18 Μαίΐμδρι ΙΧ, 9]-- 8598, Χ,1---86. 

ὀφθαλμοί. καὶ ἐνεβριμήτατο αὐτοῖς ὃ ᾿Ἰηςοῦς λέγων δρᾶτε μηδεὶς 

γινωςεκέτω. 81 οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμιςαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ. 

90. αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων, ἰδοὺ προεήνεγκαν αὐτὼ ἄνθρωπον κωφὸν 

δαιμονιζόμενον. 383 καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου, ἐλάληςεν ὃ κωφός, 

καὶ ἐθαύμαςαν οἱ ὄχλοι λέγοντες ̓  οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ ᾿Ιεραήλ. 

84 οἱ δὲ Φαριςεαῖοι ἔλεγον ̓  ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ 

δαιϊμόνια. 35 καὶ περιῆγεν ὃ ᾿Ιηςοῦς τὰς πόλεις πάςας καὶ τὰς κώμας, 

διδάεκων ἐν ταῖς ευναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύςεων τὸ εὐαγγέλιον τῆς 

βαειλείας καὶ θεραπεύων πᾶςαν νότον καὶ πᾶςαν μαλακίαν. 86 ἰδιὺν δὲ 

τοὺς ὄχλους ἐςπλαγχνίεθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἤςαν ἐςκυλμένοι καὶ ἐρριμ- 

μένοι ὡςεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. 91 τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς 

αὐτοῦ ὃ μὲν θεριεμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. 88 δεήθητε οὖν τοῦ 

κυρίου τοῦ θεριςμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θεριεμὸν αὐτοῦ. 

Χ, 
1 Καὶ προςκαλεεάμενος τοὺς δώδεκα μαθητάς... 25... τῇ πόλει 

ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέςητε 

τὰς πόλεις τοῦ Ἰεραὴλ ἕως ἂν ἔλθῃ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 424 οὐκ 

ἔετιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάεκαλον, οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ. 

250 ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὃ διδάεκαλος αὐτοῦ καὶ ὁ δοῦλος 

ὡς ὃ κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεςπότην Βεελζεβοὺλ ἐκάλεςαν, πόεῳ 

μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ. 26 μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς. οὐδὲν γάρ 

ἐςτιν κεκαλυμμένον ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήεςεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωςθή- 

ςεται. 27 ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ «κοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ φωτί καὶ ὃ εἰς τὸ 

οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων. 28 καὶ μὴ φοβεῖςεθε ἀπὸ 

τῶν ἀποκτενόντων τὸ εὧμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι" 

φοβήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ εὖὦμα ἀπολέςαι εἰς 

γέενναν. 29 οὐχὶ δύο ς«τρουθία ἀςςαρίου πωλεῖται; καὶ ἕν ἐξ αὐτῶν οὐ 

πεςεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν. 380 ὑμῶν δὲ καὶ αἱ 

τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶςεαι ἠριθμημέναι εἰείν. 81 μὴ οὖν φοβηθῆτε" 

πολλῶν «τρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς. 832 πᾶς οὖν ὅςτις ὁμολογήςει ἐν 

ἐμοὶ ἔμπροεθεν τῶν ἀνθρώπων, δμολογήεω κἀγὼ ἐν αὐτῶ ἔμπροεθεν 

τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 55 ὅςτις δ᾽ ἂν ἀρνήςηταί με ἔμπρο- 

«θεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήςεομαι κἀγὼ αὐτὸν ἔμπροεθεν τοῦ πατρός μου 

τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 84 μὴ νομίεητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν 

γῆν ̓  οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν. 85 ἦλθον γὰρ διχάςαι 

ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς 

καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς, 86 καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου 

Χ, 25. ἐκάλεςαν] ΟἾτ. τΐη ηγι., ἐπεκάλεςαν ἔΚ. --- 28, εἰς γέεν- 

ναν] ΟἾγτ. Ὁ 1ὖ Ρ]6υ. νβᾷὲξε Οιναοῖν θη, Ῥαγαϊζιεἰ ἐο!]εη), ἐν Ὑεέννῃ ἜΚ. -- 

892, τοῦ πατρός μου ἐν οὐρανοῖς] ΟἾτ., τοῦ ἐν οὐρ. ἔΚ. -- Οδὅ88. κἀγὼ 

αὐτόν) 5: ΒΠΔ ΟἾγ. ἰῷ νῷ, αὐτόν κἀγώ ἵΚ. 
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Ὁ] αΚηοἀθάπη ἴπὰ ἀπροηδ, δ παρα 15 [6505 αἱρᾶπαβ: βδὶλαΐβ οἱ 

τηϑηηδ πὶ νυἱτϊ. 581 10 οἷϑ υϑραρρδηάδηβ βιη θυ] ἀθάθπη ἰπὰ ἴῃ Δ]]δὶ 

αἰγθαὶ 7αἰπαὶ. 82 Ῥαπὰὴ ὈΠΡῸῸ αὖ υβἰἀἀ]Θάπη ε6ἰ85, βαὶ, δύθθγιη ἰΠηΠηδ 

τηϑηηδῃ Ὀαπάδηδ ἀαϊπηοπατῖ. 899. Δ} ὈΡ6 υβαυῖθαηβ γᾶ ῦ ἀππα]Ρο, 

τοαϊάα 5ὼ ἄσμαθα, 78 8114 8]6 1 Κι ἀθάπη τηδηασθίηβ αἱ ραπμάδη8: ΩΪ Αἰ 

Βυγῶ ὈΒΚΌΠΡ νγὰβ ἰπ Ιβγὰθ]α. 84 0 Ἑδγϑίβαϊθίβ αθραῃ: ἴῃ Γἀυγη} 1] 

ὉΠ] ΡΟΠΟ υδάγϑι θὴρ ἀπ] Ροηθ. 85 14 Ὀϊίδαῃ ΙΘβὰθ ὈδΌΓΡΒ Δ11085 

Δ}: Βαΐπιοβ ᾿αἰβδδηβ ἴῃ σδαυτηθῖμη 1Ζ6, Δ ἃ τυ] 8. αἰνναρ 6] ) 0} 

Ῥιυδεαηραγά)οθ 18} ΠΑ] 45. 41105 βίη. 78} 8118 ἀπ 8.118. 86 ρἂ- 

81 0848 Ῥᾶη ΟΡ ᾿πϑηᾶσθὶηΒ ἰη οι ηοαὰ ἴῃ 126, απίθ θϑαη δἰάδαϊα δ] 

Δ} ἔγτανααγραπαὶ 5.086 ἰάταθα ἱ Βαθαπάομᾶ ματα θῖβ. 817 Ῥᾶηὰῃ (Ὁ 

ἀὰ ΒΙΡοπἤδιη βϑ᾽ παῖ: θη σαὶ 015 τηᾶηᾶρσα, ἱν ψυγβύνἼ)δηβ ἕανγαϊ. 

98 14} πὰ ἔγαυζθη ἀβδηδὶβ οἱ ἀββδη 7] νϑαγβύν)δηβ ἴῃ ἀβδη 86 1Πᾶ. 

Χι, 

1. 748} αὐμαϊζαηβ βῬ8ὴ8 ὑνδ! Β]ροηγαηβ.... 28 .... ρῖσαὶ Ῥδυτγρ, 

ΘΠ ΠΑΡ ἴῃ Δῆρατα: δηθη ἃῈΚ αἷρα ἰζυνβ, Οἱ ΠῚ δύῃ! Ὀδαγρβ 

15γ8 6118, πηΐθ αἰ] 8ῷ ΒΌΠΠΒ Τη8 8. 424 πἰβῦ ΒΙροῃθὶβ πἴαν ἰαϊβατῦ]α, 

ὨΪῊ ΒΑ ΚΒ. αὔτ ἔρϑα]η Βϑ᾽ ϑιησηα. 250 αδηδῇ Βίροηὶ δἱ νγαῖϊσραὶ 58 

ἰαϊβαυθὶϑ 18 18 ἢ ΒΚ ΚΒ θνλ2ἷ| έ ἔγαμ)ω 15: Δ Ὀδὶ σαγἀδνγα θη ΒΔ ΔΙ] Ζαῖθαὶ 

Βαϊ μαϊξαη, ἀπ ᾿ῦϑη Ηἰὰ πλδὶ8 ρϑη5 ἱππακυηάδηβ 18. 26 πὶ παηὰ 

ΟΟΘΙΡ ᾿φνν18 ἴη8: πὶ ψαϊῦ δὰ δύ ρα}, ρῬαῦθὶ ἢἰ δπαμυ])]αϊάδα, 14 ἢ 

ξα]ρίη, Ῥαΐθὶ πὶ υὐκυαημπαίάδα. 27 Ῥαϊοὶ αἱ ᾿ἱζυνν δ ἴῃ στὶαϊζα, αἰαὶ 

1ῃ ΠΠπρμδᾶδ, 18} Ῥαύθὶ πῃ αυθὸ ραμϑαβθθ, πη θυ͵]αιὶ πὰ Ὠσγοΐδι. 98 Δ} 

Ὡΐ οὐϑὶρ ᾿ἴχνν 8 ῬᾶηΒ5 ἀϑαϊμηδη δ οἰ κα βαίαϊηθὶ, 10 βαϊνγαϊαὶ πὶ πιᾶ- 

ϑδμαάδη8Β πβαϊτηδη, 0 Ορϑὶρ τηδῖὶθ βᾶπδ τδραπᾶδῃ 88} Βαῖνγα αὶ 18} 

1θῖκὰ {τα ]517]Δ «ἴη σαϊαϊηηϑη. 29 ἡἶὰ ναὶ ΒρδυνδὴΒ δϑβαυῦ]αὰθ Ὀὰρ- 

͵δμαα Ὁ 18}. αἰμϑ 126 πὶ ρϑασιαβὶ 0 ἀηδ αἰσρθα ᾿ππἢ αὐὐη8Β ἱσυγαυδ 78. 

80 ΔΡῬῬαη ἰσνᾶγα 74 ἰἀρὶα Πα 115. ἃ]ϊα σαγαθαπδ βὶπα. 91 πὶ πππὰ 

οσϑῖθ; τηδηδραῖτη ΒΡΆΥ Δ Ὀα ϊζα8. 5] 185. 82. ΞαΙυδΖα ἢ ππ Βαθὶ 

ΔΉ ΒΑ ΠΡ τλἷβ ἴῃ παν αἰ γθ]α τπϑῆηθ, πα ῃαϊΐα 18 ἢ} 1 ἱτοτηδ πη ἀηδ- 

γα Γθ]ὰ αὐ 5. Τ᾽ ηἶβ. καὶ ἴῃ Πἰτηϊπαμπι ἰδ. 89 10 Ὀ᾿β ΠΟ. βαθὶ 

Δία ΚῚΡ ταὶ ἴῃ ἀπανγαῖγ θ͵]α τπᾶηηθ, ἴδ κα 188 1Κ ἴπὰ ἴῃ δηάγαὶν 7] 

αὔθ! η8. τηθὶ πἰβ δῚΒ βαθὶ ἴῃ Ὠἰμϊ ηδη δύ. 84 πῃ Δ }ῃ7 αὶ βαΐθὶ αθϑιυἾδα 

Ἰὰρήδη σανγαῖγθὶ ἀηδὰ αἰσρα; πὶ αδῃ ἸΔρΊΔη σαν αἰγὶ, αἃἰκ Παῖσιι. 88 δ 

88|ς βαϊαδη θη ηδη ]Ρτα αἰΐδῃ 18. 18 ἢ ἀπ ΐαυ ]ΡΓα αἰ θθὶμ 1Ζ085 

Δ} ὈΤῸΡ ψὶρτὰ βυναιῆσομ ἱσοθ; 96 18 Β]Δ 8. ΤϑηΒ ἱππεκαπαδὶ 8. 

ΙΧ, 88. ῃὶ οἷν 5.18] δέοι τοἱὸ ᾿᾽ῦ Ὀ]6γ. νᾳ (Ὁ). -- Χ, 28. 61} 

Ζιιδαΐφ ιυἱὸ ΜΙ 10,43 ιι. ὃ. -- 29. ᾿πὰ ἢ αὐ ἰζυναυβ 11]8}} υοί. δῖη6 

φοϊιιἑαΐε ραΐγὶβ τοδὶγὶ ἀοῖ. 1)οοῖν δεαοϊιῖα ἠϊαη, αα!Β ατοῖν ΟΥγσοη 8 

τῆς βουλῆς μπξιε σέ. 
δ: 
- 
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οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ. 857 ὃ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔεςτιν 

μου ἄξιος καὶ ὃ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔςτιν μου 

ἄξιος" 98 καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν «ταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίεω 

μου, οὐκ ἔςτιν μου ἄξιος. 859 ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέςει 

αὐτήν, καὶ ὃ ἀπολέςας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήςει αὐτήν. 

40 ὃ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται, καὶ ὃ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν 

ἀποςτείλαντά με. 41 ὃ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου 

μιεθὸν προφήτου λήψεται, καὶ ὃ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου 

μιςθὸν δικαίου λήψεται. 42 καὶ ὃς ἐὰν ποτίςῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων 

ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ 

ἀπολέςῃ τὸν μιςεθὸν αὐτοῦ. 

ΧΟ; γέῳ 

1 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεςεν ὁ ᾿Ιηςοῦς διατάςεων τοῖς δώδεκα μαθη- 

ταῖς αὐτοῦ, μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάςκειν καὶ κηρύςςειν ἐν ταῖς πόλεειν 

αὐτῶν. 2 ὃ δὲ Ἰωάννης ἀκούεας ἐν τῷ δεεομωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ 

Χριεςτοῦ πέμψας διὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὃ εἶπεν αὐτῷ - εὑ εἶ ὁ ἐρχό- 

μενος ἢ ἕτερον προςδοκῶμεν; 4 καὶ ἀποκριθεὶς ὃ Ἰηςοῦς εἶπεν αὐτοῖς" 

πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε ὅ τυφλοὶ 

ἀναβλέπουει καὶ χωλοὶ περιπατοῦει, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ 

ἀκούουςι, καὶ νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται: 6 καὶ 

μακάριός ἐςτιν ὃς ἐὰν μὴ «κανδαλιςθῇ ἐν ἐμοί. 7 τούτων δὲ πορευο- 

μένων ἤρξατο ὁ Ἰηςοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάννου ᾿ τί ἐξήλθετε 

εἰς τὴν ἔρημον θεάςεαςεθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου ςεαλευόμενον; ὃ ἀλχὰ 

τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεςεμένον ; ἰδοὺ οἱ 

τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βαειλέων εἰείν. 9 ἀλλὰ τί 

ἐξήλθετε ἰδεῖν; προφήτην; ναὶ λέγω ὑμῖν, καὶ περιςςότερον προφήτου. 

10 οὗτος γάρ ἐςτιν περὶ οὗ γέγραπται ̓  ἰδοὺ ἐγὼ ἀποςτέλλω τὸν ἄγγελόν 

μου πρὸ προεώπου εου, ὃς καταςκευάςει τὴν δδόν εου ἔμπροςεθέν οου. 

11 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων 

᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιςτοῦ ̓  ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βαειλείᾳ τῶν οὐρανῶν 

μείζων αὐτοῦ ἐςτιν. 12 ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιετοῦ 

- ἕως ἄρτι ἣ βαειλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιαςταὶ ἁρπάζουειν αὐτήν. 

18 πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὃ νόμος ἕως ᾿Ιωάννου προεφήτευςαν. 

ΧΙ, 2. Ἰωάννης) Τοϊναγγι65 ᾿ἰὺ νρ. --- διὰ τῶν μαθητῶν] δ΄ 86 Ὁ 

ΡΖΔ α Ογήξεογηβ ῬοῪ αϊβοῖριιο5); δύο τῶν μ. ἕΚ. --- ὅ. καὶ νεκροί] ΟἾγ. 

ΒΙΏΒΌΠΡΖΔ τη ἀΡοΐκΚ]ᾳ, νεκροί ἔΚ. --- ὃ. βαειλέων] ΒΙΔΒΟΒΠΠΝΜ 

ΡΟΌΖΓΔΤΙΤΣ Οἤγχ., βαειλειῶν ἘΚ. 

ΒΠδβα 7 απ} ἐν Κα] τὸ να (Ὁ; υσί. 1, 7,325. {ὐυγίγονιβ ἰδὲ ἄον' Τ)αξϊυ- 

7Τηϑίγιηι. δοὶ σπαβΊδῃ οι σοίϊδοῖν, υσὶ. ΕΒ. δ᾽ 396 Απηι. ὅ. 
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87 βαϑὶ ἔτ) 0 αὐΐδῃ αἰρθαι αἰδοίῃ τὔὰρ τηῖϊκ, πἰβύ τηθίηδ νναῖγρ5; 18 ἢ 

886 ὶ {0} βαπα ἰρθαι ἀδυμίδυ ΤΑΥ͂ τὴῖκ, πἰβῦ τηθίηδ γαῖγρ5. 98 128 

Βαθὶ πὶ πἰτηΐρ ραϊραη βϑίηδηδ ͵Δἢ [αἰβί)αϊ δἴδυ τηῖΒ, ἢἰδύ τηθῖηδ υαῖγΡ 8. 

89 5βὰδὶ ὈἰρὶοΡ βαΐναϊα βϑίηδ, ἔγδαϊβύθι θ ἰζαὶ; 18} 8861 ἔγδαϊβίθιρ 

Βαῖνγαϊαὶ βϑῖηδὶ ἴῃ τηθῖηα, ὈΙΡῚΡ Ρο. 40 5ὲ δηαηϊμηθη 5 118. ΓΚ 

ΔΘ ΠΡ, 78 δῷ ΤῊ πα] Δ 48. Δ Πα ΠΙ]Ρ Ρ8η8 Βαηα]δηδη. ΤΩΪΚ. 

41 86. ἀπαπίτηδη 8. ργααΐθία ἴῃ δϑηΐη Ρτϑαϊθίαιιβ τ] Ζάοη Ῥυϑαΐθίβ 

ηἶμηθ, Δ δὲ δηδηϊηδη 5 ραγαϊ ίδηδ ἴῃ ΠΔΙΪη σΆΤΑΙ {18 τ] ΖΟΟΠ 

σαὶ 18 ἢἰϊρ. 42 18} 5εθὶ ρϑαάσαριθιρ αἰῆϑηα Ρ1Ζ6 τη ηϊβίϑηθ 

ΒΌΚΙα Κα] αἴθ. νυ αὐϊη8. βαΐαϊπμϑὶ 1 ΠΔΠ]Π ΒΙΡΟΏΘΙΒ, ΔΠ6η αἷρϑ ᾿Ζυν185, οἱ 

μΐ ἔνδαϊβίθι τ] ζάοη ΒθΙηδὶ. 

ὉΕΤ. 

1 794}. σαῦρ, ὈΠΡ6 υϑίι 148 ΤΙοθὰ5. δηδοϊμδηαθ βαΐτη να} 8]- 

Ῥομἤ͵διαι Βοϑὶ παίτη, ἉΒμοῦ 5}}ς Ἰαΐη ρτο ἀὰ αἰ βΊθῃ 184 τη θυ] ῃ ἃ πα ὈΔΌΤΡΒ 

ΪἷΖθ. 2 10 Ἰομδῆποβ σϑῃθαβΊαηβ ἴῃ ΚαΡζαγαὶ ϑαγβύνγα Χυϊβίαιβ, 1η- 

Βα] η5. ὈΪ ΒΙροηἼατα βοιπαΐτα 480 ἀὰ τὴ: ὃ. Ρῇ 18 βὰ αἰπηαπαᾶδ 

Ῥᾶχ Δ δυζαἢῃ Ὀοιἀαϊηα δ 4 Δ Δηαμααπμαθ Ἰοϑθὰθ αὯΔὉ0 αἂὰ ἴτὰ: 

ϑασρσαη θη σραύθι ἢ] ΤΟμδηη6 Ῥαΐθὶ σαμαῦβϑὶ 7184} ραβδὶ]. ὅ ὈΠπααὶ 

τπι85ϑ] δ ηα, 18 Ὠαϊίαὶ ρασσαπα, ᾿γαΐβΗ]]αὶ Ὠχαϊη]αὶ σγαϊσραπα, 184ἢ 

Ῥαυάδὶ σϑῃδαβΊδη ἃ, 184 ἀδαβαὶ υυγθίβαηα, 18 απη]θαᾶδὶ τ Αἰ] θυ]αηαδ: 

6 184} διυᾶδρβ ᾿ἰβῦ ἸυδΖὰῃ βαθὶ πὶ ρϑιηδυζήδαδ ἴῃ τηΪ8. 7 αὖ βαΐϊϊηὴ ἤδη 

αἰσασσαηάδηλ, ἀσραπη [688 αἰραῃ Ῥαΐμα τηδηδρθίπ ὈΣ ΙΟΒΔΠΠΘΗ: [ῦἃ 

514 α] Θὰ ἃηὰ δυρ1ά8. Βαϊ δ ὃ γα 8. ἔτᾶτὰ πα πγαριαία ὃ ἀἰκοὶ 

108 υδϑ᾽α]Θα Βα θδη τη πηδη Ὠπϑδα ͵αῖπα τ αβίζουη σαν βία δηδϑ 

58], Ῥαϊθὶ πηαβα 7 αἷμα νναβία δὶ βἰπα, ἰῃ ραγαϊμη δίααδηθ βἰπα. 9. αἰϑὶ 

708 υϑιἀα]θα} δαὶ θδη  ρῥτδαζοία ὃ αὶ, αἷθα ἰζυῖβ: δ ΤηΔηΔΡΊΖΟ 

Ρτδυϊοίαα. 10 Ἐὰ ἰϑὺ δὶς Ὀἱ βῬαπϑὶ ρϑιηθὶθ ἰβί: βαὶ, 1Κ ᾿ἰπβᾶπάᾶἾα 

ΔΟΡῚ] τηθίηδηδ ἴααχα Ῥ.5, βαθὶ ραταδηνϑὶρ σὶρ θομαηα ἴδαχα Ὀα8. 

11 διθη, αἷρα ᾿ἰζυνὶβ: πὶ αὐγαὶβ ἴῃ ὈΔΌΣΠ αἴποπο τηδΐῖζα [ΟΠ ΠΠΘ 

Ραιαμηα ἀδαρ]απαϊη; 0 588. τιϊπηΐζα ἴῃ Ρ᾽υαἀδηραν͵αὶ Ὠϊμιΐηθ τηδῖζα 

ἱπηπ]α ἰϑύ. 12. {τα δ βαΐπὶ ἀαραπὶ ΙΟμδηηἷἶβ θὶ8. ἀδαρ]δη πη 

ἀηα Ηἰΐα Ριαἀδηραγαϊ Πἰγαΐηθ. ἀπδηγδ ]αἅδ, Δ ἢ Δ ηδτ δ Εἰ] Δ ὴ5. ἔτα- 

Ἰναπα Ρο. 18 411] δὰκ ρτδυϊοίθβ 18} πὶΐορ ἀπαὰ ΤΟΒαπη6 ἴδαγσε- 

ΧΙ, ὦ. Χυϊβίδι8)] χϑὰβϑ (ΔΑ, υσὶ. ΕΒ. ὃ 18 Αηηι. 8. --- 8. Ρά] ατι8 

Ρὰ - ὦ (δ γαγοραγίνο!) οηἰδέαπάθη, τσὶ. ΤΥ. ϑεϊιιζε ΚΖ. 40,565. --- 

10. πιθίπδ πη) τηθίηπα (Δ. 

Χ, 42. γυϊηηβίδη 6) διερογϊαἰίυ εὐἷο τὰ (ΠΏ) νρ.. --- υυδίϊ 8) Ζιεβαΐφ παοῖι 

Τῆς 9,41, υφὶ. 0 ῬΙΘγ. (Ὁ) νᾳ. --- 6] Ζιιϑαΐς, υσῖ. ατἰοῖι ΜΙ͂ς 9,41. --- ΧΙ, 8. 



5} Μαίμδορι ΧΙ,14---25. ΧΙ ΧΥ, 88---48. 

14 καὶ εἰ θέλετε δέξαςεθαι, αὐτός ἐετιν Ἡλίας ὃ μέλλων ἔρχεεθαι. 15 ὃ 

ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 16 τίνι δὲ ὁμοιώςεω τὴν γενεὰν ταύτην; 

ὁμοία ἐςτὶν παιδίοις καθημένοις ἐν ἀγοραῖς καὶ προςφωνοῦειν τοῖς ἑτέ- 

ροις 17 καὶ λέγουεςειν ̓  ηὐλήςαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήςαεθε ̓  ἐθρηνήςεαμεν 

καὶ οὐκ ἐκόψαςθε. 18 ἦλθεν γὰρ ᾿Ιωάννης μήτε ἐςεθίων μήτε πίνων, καὶ 

λέγουσιν “ δαιμόνιον ἔχει. 19 ἦλθεν ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐεςθίων καὶ 

πίνων, καὶ λέγουςειν ̓  ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνιὼν 

φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἣ ςοφία ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῆς. 

20 τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖςται δυνά- 

μεῖς αὐτοῦ, ὅτι οὐ μετενόηςαν. 21 οὐαί «οι Χοραζείν, οὐαί «οι 

Βηθεαϊδάν ̓  ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ (ιδιῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενό- 

μεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν «ἄἀκκὼ καὶ «ποδῷ μετενόηςαν. 22 πλὴν 

λέγω ὑμῖν, Τύρῳ καὶ (ιδῶνι ἀνεκτότερον ἔεται ἐν ἡμέρᾳ κρίςεως ἢ 

ὑμῖν. 28 καὶ εὖ Καπερναούμ, ἣ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖςα, ἕως ἅδου 

καταβήςῃ. ὅτι εἰ ἐν (οδόμοις ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν «οί, 

ἔμειναν ἂν μέχρι τῆς εήμερον. 24 πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ (ζοδόμων 

ἀνεκτότερον ἔςται ἐν ἡμέρᾳ κρίςεως ἢ «οί. 25 ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ 

ἀποκριθείς. .. ΐ 

ΧΧΥ. ἡ 

88 πότε᾽ δέ «ε εἴδομεν ξένον καὶ ευνηγάγομεν; ἢ γυμνὸν καὶ 

περιεβάλομεν; 989 πότε δέ ςε εἴδομεν ἀςθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν 

πρός ςε; 40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βαειλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 

ἐφ᾽ ὅεον ἐποιήςατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίετων 

ἐμοὶ ἐποιήςατε. 41] τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων ̓  πορεύεεθε ἀπ᾽ 

ἐμοῦ, οἱ κατηραμένοι, εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμαςμένον τῷ δια- 

βόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. 42 ἐπείναςα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι 

φαγεῖν, ἐδίψηςα καὶ οὐκ ἐποτίεατέ με, 48 ξένος ἤμην καὶ οὐ εὐυνηγά- 

γετέ με, τυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀςθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ 

ΧΙ, 14. Ἡλίας) ἘΚ Ἔ, Ἡλείας «υοὔΐ Ἢ (τει- 5ἐδέ5 Β, πῶμβρ 8101), 

νεγοῖγυζοῖέ ἴ,Δ). --- 16, καθημένοις ἐν] ΟἾτ. ΒΙΠΒΟΠΠΜΖΔ 1ἴὉ νρ, ἀγοραῖς 

καθημένοις ὄΚ. --- τοῖς ἑτέροις] ΒΙΠΒΠΖ τὖ νρ (ὠφυϊξοην; ἔμ, ααὶ υυϊοοηι, 

δ Όορσία αα αἰξογμέγιην τ), τοῖς ἑταίροις (ἑτέροις) αὐτῶν ἕΚ. --- 1Ὑ. ἐθρη- 

νήςαμεν)] 5΄ΙΠΒΠΖ, οΥ ΕΠ 1. 1.23.Κ] νρ (ΟΒυ.), ἐθρην. ὑμῖν ἘΚ; υοί. 1, 7,82. 

-- 21. (ιδῶνι] (ζειδῶνι ΒΔ. --- 23, Καπερναούμ] “ΓΚ, Καφαρναούμ 

ΒΙΠΒΌ 1Ὁ (61 Οαρογηαιηι) να. --- καταβήςῃ!] Β. 1 νρ, καταβιβαςεθήςῃ 

ἘΚ, --Χ Χν,40. ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίετων]) ἘΚ, παοῖν 

Βογηπαγαςξφ ρημαοέ ιοῖν την (71 σοΥγΉ}) 4». Η58. αὐτοῖν: ἑνὶ τούτων τῶν 

ἐλαχίετων ἀδελφῶν μου. Γωί. ΠΗ͂ 10,42. 18,6 1, 17,3: ἕνα τῶν μικρῶν 

τούτων; ἀϊπρϊεῖ, ΜΠ 18,10.14. 



Μαίίμαραθ ΧΙ, 14--25, ΧΙΧΥ, 88---48. 29 

αοραπ; 14 184} 1604] ψ]] θα θ 1 τὶ Ρἰμδη, βθὼ δύ Η 6] 188, β8οὶ βκυ! δα 

αἰαᾶη. 1δὅ βαϑὶ παραὶ δυβδοῆὰ ΠαιΊ)αμάοηνα, σφαβαβ)αῖ. 16 6 τώ 

φαϊοῖμο Ῥαΐα καρ (ἝΟ΄αϊοὶ; δὲ ϑαγηαηι δια δτη ὧν φαγιϑῖηι 7αἷι 

10Ορ͵αηᾶδηα Δ θ δι Δι θαγ 8, 117 7αἢ) χὶβαπάδτια: πυρὶ οα θάθπτα ᾿χυγίβ 7α7, 

πὶ Ὀ]πρ ἀθαιθ; μαὔμη 7α]ν τὶ ααἰποάθαθθρ. 18 αβγὰ γταϊῃῖϊβ ΤΟ Θ 7,68 

μὴ, πιαϊαθιβ πῃ αα]ριςα 8. 7α1, χίραπα: ἀπμα]ρθον παθαὶρ. 19 χαηὶ 

Βὃ ΒΌΠῚΒ Πη818 ηιαϊ)αγ5 1αἷν ατἱρκαπαβ 1αἷν φιίῥαπά: 8αΐ, πιάτα, αἴοί,)α 

78} αἴαάγμσκ]α, πιοῖθυ]θ {γἸ]Ομαθ. 188 ἔγανγααγ αϊσθ. 8} ἀθυμία 

ρϑαοιοαι 0 Ππαπάπροὶ ἔγαμη Ῥδυηδη βοίμθάτη. 20 βαθιὰ ἀαρθηπ 

1 γϑι απ ὈΔαΤρΊΠ., ἱσιὶ Ῥαϊτηθὶ θαυ θῸΒ τηϑηδρΊβύοηβ τ θὲ 18, 

ῥαϊοὶ πὶ ἰάἀγοϊγοαοαμη, ΒΚ. 21 τυαἱ ῥιι6 Καμγαξοῖη, αὐ ῥὰΒβ Βορϑβαῖ- 

ἄκη; ὠὐρΐο ἐξ Ἰτρασυθϑίηα ἐν ΤΊργο 2.) ϑοίάομα Ἰαπᾶα τυϑἐθὶβ ῥὸ8 

“ὐαν ΠΟ ΉΒ ἷπ ΖΒ, αὐγὶβ ῥῶ ἴθ Βακκαὰ 188} αζροῃ Τἀγοϊσοα θ᾽ η8,. 

22 ΒΘΡΘῸ ἢ αἱῥα ἸφζιυΐΒ: Τνυΐτα 168: θίγῃ ϑωυύφο τοαῖϊγ 10 ἴῃ ἄαρσα 

βίωοβ ῥαῖ, ἐφιυῖϑ. 28 188 θὰ ΚΚαΐδυπδιηι, δὲ τὠρνᾶ ᾿ϊμαὶμι ἀβῆθα ας, 

ἀαϊα επᾶ Τιαϊ7α σα] 15: ὠρέθ 7αθαὶ ὧν Βυιαἀδατηθηλ τσανν  οήθα 1κ8}- 

ἰθὶβ. θῸΒ. ϑυυθθηοηΒ ἰπ ἰζν5, αἰρρθαῦ οἷβ ψϑβοίηθ ὑπα Πῖπα ἄδρ. 

24 βθθαῦΒ αἰρὰ ᾿ἰσνὶβ Ῥαΐθὶ δἰγθαὶ βοιαθαγαθ βαύσο σαὶγθὶ]ρ ἴῃ 

ἀαρα βίϑιοθ Ῥϑὰ Ῥᾳ8. 25 ἱπῈἢ} 78 πϑύηταθ τθ]α, δα μα αμάβ.... 

ΧΧΥ. 

88 ραν, βαη ῥιιῖ βοϊσιρα. σαδὲ 7αἷν, σαϊαῤοαοάιηιθ αἱξῥαι παρα- 
ἄαπα 72αἢ, ιυαϑίἀοάνην9 89 Ἰναμεΐ βαρ βι βοϊριηη βίαηα αἱῤῥαι τὴ 

καγπαγαὶ 7αν αἰϊααγοάνην ἄν δι 40. 7α]ν απαδαγ)αμαβ δα ῥίμααη8 

φὶρὶβ ἄμ ἑηι: αριθη, χίβα ἱχιοῖδ: αν, ῥαποὶ ἑαιοϊάραι αἱπαηιηῖια ῥίῶο 
τη βέαηιο ὈγΟΡΥ6 ηιοϊπαῖζο, ηιῖβ ἑαιοϊἀοαμιῇ. 41 ῥαριῖν χίρὶ 7αἦ ῥαΐηι 

αἢ Ἰυηοϊα μηνοῖν, {ογ αἱ: σασοὶῤ ζαΐγγα γοῖβ, 7.8 Κγαχὶβῥαπαηβ, τη ξοη ῥαία 

αἰιοοῖηιο, ῥαΐα πιρηιοίᾶο εἰ] ῥῶ 7α]ν ασοίϊιην 15. 42 μηΐο σγοάασϑ τσα8 

2αητ-ηὶ σοῦ ηνὶδ φλαΐαπ; αὐ ῥαιγδὶῤδ τοα8 7αη- ἡ ἀγαρπιάοαμ ηνΐκ; 

48 γαδὶ8 «τ΄ὺὰ΄αϑ» 2αη-πὶ φαϊαῤῥοάραάιϊ πηι; παηαρβ 2ατ-τὶ ἐυαϑδιἀϑ  ἢ 

ΧΙ, 15--2ῶ8. Τῦδι οὶ ὅ6ὁ5 Βίαίίο8 [ο]νϊ. 1)}16 Τὴ) γσαηφιφοη τη 

Κιιγοϊυάνιοῖ; παοῖν 1, 7,31}. 10,180. --- 16. σαγιγιδίηλ}) Βογηαγαέ, σα- 

γι δαὶ {ρρϑείγῦηι. --- ΔΌΡΥ Δη}Ὀ 8)"8] {]ρρείγόνν, Ῥογηπαγαΐ 1884 (υρί. 

1, 7,82), Δαν δηραγαηα Βονηϊαγαί 1875 Πουηο. --- 21. ταν οἰσοα θα Θ᾽ πἃ] 

σις ογιυαγίογυ τυῶγα σα-ἰᾶν., εὐἱὸ 1, 10,18 εἰοῖνι, ἀοοῖν, γοὶοϊυξ αἴθ 1, 11οἾ6 

Ἠϊο]ιΣ αὐ. --- ΧΙ, 28 --- ΧΥΤ, 10: ΤΖομο ἡ ΟΑ. --- ΧΧΥ, 88 δύ 

ΧΧΥΠ,1: Ο (ζιυϑῖυε ϑο [). -- ΧΧΥ, 48. σαϊαῤοάθαιβῥ . . . τυαϑ᾽6- 

ἀα}] ὦ: οὧθ πα ἀα ἀστοῃ οἷη Τοοἢ χουν Βυ. 

ΧΙ, 28. ἴῃ ἰχν 15] μαοΐ, Υ-. 31. 



24 Μαύπδθυβ ΧΧΥ͂, 44--46. ΧΧΥῚΙ. ΧΧΎΥΤΙ,1. 

ἐπεςκέψαςθέ με. 44 τότε ἀποκριθήςονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες" κύριε, 
πότε ςε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψιῦντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀςθενῆ ἢ ἐν 
φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήςαμέν «οἱ; 45 τότε ἀποκριθήςεται αὐτοῖς λέγων " 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅεον οὐκ ἐποιήςατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίετων, 
οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήςατε. 46 καὶ ἀπελεύςεονται οὗτοι εἰς κόλαειν αἰώνιον, οἵ 
δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. 

ἘΧΈΧΟΥ ΤΙ 

1 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεςεν ὃ ᾿Ἰηςοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους, 
εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 2. οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάεχα 
γίνεται, καὶ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ «ταυρωθῆναι. 

ὃ τότε... 6... χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε νῦν ἠκούςατε τὴν. 

βλαςφημίαν αὐτοῦ. 66 τί ὑμῖν δοκεῖ; οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπον ̓  ἔνοχος 

θανάτου ἐςτίν, 67 τότε ἐνέπτυςαν εἰς τὸ πρόεςωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολά- 

φιςαν αὐτόν, οἱ δὲ ἐρράπιταν 68 λέγοντες᾽" προφήτευςον ἡμῖν, Χριςτέ, 

τίς ἐετιν ὁ παίςας ς«ε; 69 ὁ δὲ ἸΤέτρος ἔξω ἐκάθητο ἐν τῇ αὐλῇ " καὶ 

προςῆλθεν αὐτῷ μία παιδίεκη λέγουςα " καὶ εὖ ἧςθα μετὰ ᾿ηςοῦ τοῦ 

Γαλιλαίους 710 ὃ δὲ ἠρνήςατο ἔμπροεθεν αὐτῶν πάντων λέγων οὐκ 

οἶδα τί λέγεις. 71 ἐξελθόντα δὲ αὐτὸν εἰς τὸν πυλῶνα, εἶδεν. αὐτὸν 

ἄλλη καὶ λέγει τοῖς ἐκεῖ καὶ οὗτος ἢν μετὰ Ἰηςοῦ τοῦ Ναζωραίου. 

42 καὶ πάλιν ἠρνήςατο μεθ᾽ ὅρκου ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. 78 μετὰ 

μικρὸν δὲ προςελθόντες οἱ ἑςτῶτες εἶπον τῷ ἸΤέτρῳ " ἀληθῶς καὶ εὑ 

ἐξ αὐτῶν εἶ, καὶ γὰρ ἣ λαλιά εοὐ δῆλόν ςε ποιεῖ. 74 τότε ἤρξατο 

καταθεματίζειν καὶ ὀμνύειν ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον ̓  καὶ εὐθέως 

ἀλέκτωρ ἐφώνηςεν. 75 καὶ ἐμνήςθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος ᾿Ιηςοῦ 

εἰρηκότος αὐτῷ, ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆςαι τρὶς ἀπαρνήεῃ με΄ καὶ 

ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυςεν πικρῶς. 

ΧΧΥΠ. 

Ἶ Ττρωΐας δὲ γενομένης ευμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 

οἱ πρεεβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ ᾿Ἰηςοῦ, ὥςτε θανατῶςαι αὐτόν. 

ΧΧΥῚ,Τ71. τοῖς ἐκεῖ] ΕΞΟΒΤΤῚ 1 ρίοσονρ, αὐτοῖς ἐκεὶ ΕἸΕΗΟΥΤΤ -- 

ΧΧΥΝΙ,1. ὥςτε θανατῶκαι]) ἘΚ (ὅπως θανατῶςκαι 8), ἵνα θανατώςουειν ). 

ἱ γος, πὰ ὈΪΒ5 δὰ} ἄρῃ ΟΠ] ββίγι ἢ χουβισγὺ ΒΚ. --- 2, ἀασαη5) ἀασᾶβ (ἃ ΒΥ. 

-- ρᾷβῖκα) : αβῖζκα ἀπγοἢ οἴη ΠΟΘ ἢ χουβίους Β.. --- 71. 245-86) (, νρ]. ΕΒ, 

8. 26, --- 78. Ῥαϊέγανῇ ἄτι Ῥαϊέγαιι (ἃ, υαϊῦ πδομίχ !Ιοἢ σου] ρίθιη ἀμ. --- 

τῦ. βἴηιβαρηι) (ἃ, ταῖῦ ΑὈΚάγχαηρ ΓΣ την ΒΥ. --- ΧΧΎΤ, 1. ηιαμγφίη) Ε: 

ΜΥ δὴ Ζ6Ι]ΘΗΒΟΒ]π ἸΙρίουὺ Βι, --- 16 ΟΜ ον 4 ϑοιίθηῃ ᾿ἰβῦ ΒΘ 

γΘΥΒΟΠΙΘάθῃ νΟΠ ΘΠΘΥ Π6Υ ἀρχίσθη Ηββ., Ιδῦ 16 ἢ ΒΘἢσ ΚΙαΡ ΒΥ. 

ΧΧΝΥ, 45. αἱπαηιῖα ῥῆφα ἰοὐἐίϊαη6) φύν ΤῬοβιέυ υσί. ΜΗ 10,42. 18,6 

ω, 17,9): ἕνα τῶν μικρῶν τούτων. ΑπΠηϊιοῖν αὐτοῖν ΜΙ͂ 18,10.14. 

δυο οὐδε υ ξεν αν δυδδννι". νὰ. αἱ 
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ην]}; 58{ι8 7α}) ὧν αγκαγαὶ 7ωαη-ηἱ σαιυοίϑοαοαν πιοῖηα. 44 ῥαλιι], 

απαπαοζ)αηα 7αἢν ῥαὶ χίβαπάαηβ: ὕγαυα, ἴσαν ῥις βδοίσιιηι συθάασαλα 

αἵῤῥαι αὐῥαιινγϑίάσπα αἰῤῥαι, φαδέ αἰῤῥαιι παηαάαηα αἱῤῥαι, διιαηα 

αἵῥαιν, ἕη παγ]αγωὶ 7αη-πὶ απαϑαϊοαοίηια ῥιιε’ 45 ῥαπιῖ, απαπαζ7ἐ 

ἕηι αἱῥαγαδ8: αηιθη, φίβα ἐφιυΐβ, 7α},) ῥαηποὶ τὶ ἑαιυϊάοάμ ἢ αἰπαρήθια ῥῖξε 

ἰοὐέίϊανιο, ηυῖβ τὶ ἑαιυϊαοαάιιἤ. 40. 7α},) σαϊοὶ απ ῥαὶ ὄν θαϊι" οἵην αὐτυείγ 02), 

ἐῦ ῥαὶ φαγαϊιξαηιδ ἦρι ἰὐθαϊγν αἰιυούηοΉ. 

Ἀ ΧΎΥΊ.: 

1 “κα, τναῦρ, δῖε εἰδίαι, 16518 αἴϊα ῥὸ εὐαιγᾶα, φαῤ 8δ:ρο0η7αηι 

ϑοίμαῖϊτα: 2. εὐὐέεΡ ῥαΐοὶ αὔαν ἐτυαλι58 ἀαρανβ ράβῖκα τὐαϊγῥὶῥ, 2α8-5α 8ιιγνιι8 

ηιαηδ αἰσὶαάα αν τι γαηηαη. 8. ῥαμιῖ,.... θ6δ.,.. ῥαιγϑιην τροῖέ- 

τυοαοξ 8αϊ, πτι σαπαμδία θαι ῥὸ τυα]αηιογοῖη 186. 66 υα ἐφιυΐβ ῥιισιεὶῤϑ 

ἐΡ οἷβ αννα]να Ἴαπ ἀαη8 χοῥιθι: 5Ἰιία ἀαιῥαιι8 δι. ΟἽ ῥαγιμῖν δρίιοινν απια 

απααιοϊοῖζγν 8. 7α]ν Καιιραδίοαιη ἴηα: βιηιαϊβ- ῥα Ἰοζ αι. οί, Θδ ηἱ- 

ῥαπᾶἄανη8: ργαιιζοίοὶ εἰιδῖ8, Χγίβέιι, ἰσαβ ἰδὲ 8 βϊαϊαηᾶβ δι 69 ἐῤ 
Ῥαϊέγιιβ εἷα δαἱ απαὰ γοϊδηαῖ, 7αἢν) ἀμαϊαγ)α γώπα απ ῥύιυϊ χιὶῤῥαηπαοὶ: 

7αἴν ῥινι τυαϑὲ ηνῦ 1όβδια ῥαηήπα Ο΄αϊοϊϊαΐαμιι. 

ῥαΐηι αἰϊαΐην χίῥαημα5: τὶ τοαῖέ 

08. αἰδῖθΒ. 71 υϑραρσαηάδη 8 
ἴηα ἰἴῃ αδΔΌΓ, ρΆΒ 5) ἴδ ΔΗ ΔΓ 
Ἶ8}}: ἀἂρ ἂὰ Ῥδῖπὶ 761 Π 8: 18} "88 
νγὰ5 ΓΤ] [Θϑὺ8 βϑυηπλα Ναζογαῖδα. 
12 ἸΔῈ αἴνια δίδιδι κα τ αἱρ8 
Βυγδγαημαθ Ῥαΐθὶ πὶ Κδῆη ἢδηδ 
ἸΏ Πη8η. 179 δἴαν 1610} βϑῃ δἱ- 
σαρραηᾶδηβ ραὶ βίαπαδηαδηϑ α6- 
Ῥὰμ Ραϊίγαι: ὈΪ βΒη7α], 18 θὰ 
Ρὶχα ἰδ; δῆ δὶς ταζᾶθ Ὀεὶπαᾶ 
Ῥαπάνϑρ Ρυϊ.. 74 Ῥαμαῃ ἀπρδηπ 
ἰἀομ θη δὰ βϑύδη ᾿αΐθὶ ἢϊ 
Καὴῆη Ῥϑῆδ πη η8η. δ Β.ΏΒ 
Πδηδ νυ. 175 18}: ραιηππᾶα 
Ῥαϊίσιθ ϑαγαϊβ ΤΘϑαθ ΟἸΡΔΠΒ 
ἀὰ 55: Ῥαΐθι ἴβϑαν. Πϑηΐη8. τὰκ 
Ῥυΐγα δἰ θδη αι κὶθ. πλϊτ. 88 
πβραροθηαβ. αὖ ραϊσγοὺ Ὀαϊίγαθδ. 

ΧΧΥΠ. 
1. Αὐ τπϑυσρίη θᾶ Δ υΤΡὰ- 

δηδ, τὰ Θὰ Α]1δ] οΙα] Δ 5 
78} Ῥαὶ 

10 ἐῤ 18 Ἰαιισηῖάα ἔαιγα 

να χὶῥίϑ. 11 πμοσασοανάανν ῥαη, 
ἤπια ἤὼ. αν}, σαβαΐν ἤπα αηβαγα 

7αἢ φα ἄτι ῥαΐηιν 1αἴπαγ: 72α85-8α 
τσα8 πηι 1}16βα ῥαηιηια Ν᾽αξογαΐαμι. 
42 7αἷν αὐέγα Ἰαιφηίάα το αὖρα 
βιυαγωηαβ ῥαϊοὶ πὶ Καθη ῥάπα 
μιαθαη. 15 αὐαν ἰοϊέλ! ῥαη, αἵ- 
φασσαπάαη8 ῥαὶ βξἰαμα  απὰ» αΉ8 
χοῤῥιιγν Ῥαϊέγαιι: δὲ ϑβιιη)αὶ, 7α]ν, ῥὲι 
δύτ6 18; 7α},) αὐ γαζᾶα ῥοῖνα 
δαπαιυοὶ ῥιι. “4 ῥαρι, ατισαηη 
αγαοηι]ανν 7αἢ,) βδιυαγαν ῥαΐοὶ πὶ 
παῆθ ῥαάθα ηιαθημαῃ. 7α1) ϑ8ιι8 
πάπα ᾿γιπίαα. "πὉ 7.) σαριιπάα 
Ῥαϊέγιιδ τὐαπμγα δ ΠΙοϑιιῖβ αἱβανῖβ 
ἄτι 85: ῥαΐξεὶ Καμν Πιαγῖηβ γα; 
ῥγῖην βίηιῤαρι ἐγμιυϊαὶβ ἡ. 7α]ν 
εἰϑσασσαπαῖδ εὐ σαϊργοί δαϊίγαθα. ᾿ 

1. Αὐ ηιαιγσίη ῥαη εὐαιγβα- 
μαῆα σαγιιὶ φοηλὺ αἰϊαὶ ῥαὶ 
σιαγαηδ 7α], ῥαὶ..... 

ΧΧΥ,44. απ α]ια )ανια Ἰαπαμαξγχαα (ἃ Ἔν. ---- βοἰσιην) (ἃ, ταῦ ΑΚ αγσαῃρ 

ἐὰν ηὰ Βι. --- αὐἱῤῥαι") ἃ πουβϑίδυῦ Βυ. --- 4δ. αι, ἀπ) (: 46 ΚΙ] οί δτὰ 

ΖΘ. μΒοΒ]αβ Βι. --- 46. {θαΐη) δαὶ ἃ Βν. -- ΧΧΥῚ,1. βούμπαϊτα) ἃ: 
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2 καὶ δήςαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν αὐτὸν ΤΤοντίῳ ΤΤειλάτῳ 

τῷ ἡγεμόνι. 8. τότε ἰδὼν ᾿Ιούδας ὃ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη, 

μεταμεληθεὶς ἀπέετρεψεν τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦει καὶ τοῖς 

πρεςβυτέροις 4 λέγων ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῷον. οἱ δὲ εἶπον " 

τί πρὸς ἡμᾶς; εὺ ὄψῃ. ὅ καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ ἀνεχώρηεεν, 

καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο. 6 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπον " 

οὐκ ἔξεετιν βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβονᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐετιν. 

 ευμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόραςαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως 

εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις. ὃ διὸ ἐκλήθη ὃ ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος 

ἕως τῆς εήμερον. 9 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἱερεμίου τοῦ προ- 

φήτου λέγοντος “ καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετι- 

μημένου, ὃν ἐτιμήταντο ἀπὸ υἱῶν ᾿εραήλ, 10 καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς. 

πον τὸν ἀγρον τοῦ κεραμέως, κατὰ εὐυνέταξέν μοι κύριος. 11 ὃ δὲ ᾿Ἰηςοῦς 

λυ 1 ἔςτη ἔμπροςθεν τοῦ ἡγεμόνος καὶ ἐπηρώτηςεν αὐτὸν ὃ ἥγεμὼν λέγων" 

εὺ εἶ ὃ βαειλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὃ δὲ ᾿ηςοῦς ἔφη αὐτῷ " εὺ λέγεις. 

12 καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖεθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεεβυ- 

τέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο. 18 τότε λέγει αὐτῷ ὁὃ ΤΙειλᾶτος " οὐκ ἀκούεις 

πόςα εου καταμαρτυροῦειν; 14 καὶ οὐκ. ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἕν 

ῥῆμα, ὥςτε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν. 1δ κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ὃ 

ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέεμιον ὃν ἤθελον. 16 εἶχον δὲ τότε 

δέςμιον ἐπίςτημον λεγόμενον Βαραββᾶν. 17 ευὐνηγμένων οὖν αὐτῶν 

εἶπεν αὐτοῖς ὁ Τ]ειλᾶτος τίνα θέλετε ἀπολύεω ὑμῖν, Βαραββᾶν ἢ Ἰηςοῦν 

τὸν λεγόμενον Χριετόν; 18 ἤδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν. 

19 καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος ἀπέεςτειλεν πρὸς αὐτὸν ἣ γυνὴ 

αὐτοῦ λέγουςα μηδὲν «οἱ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ... 42... Ἰεραήλ 

ἐετιν, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ ε«ταυροῦ, καὶ πιςτεύεομεν ἐπ᾽’ αὐτῷ. 

48 πέποιθεν ἐπὶ τὸν θεόν, ῥυςάεθω νῦν αὐτόν, εἰ θέλει αὐτόν ̓  εἶπεν 

γὰρ ὅτι θεοῦ εἶμι υἱός. 44 τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ οἱ λῃςταὶ οἱ ευςταυρωθέντες 

αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν. 45 ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας ἐγένετο «κότος ἐπὶ 

πᾶςαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. 46 περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀἄνε- 

βόηςεν ὁ ᾿ηςοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων “ ἡλεὶ ἡλεὶ λιμὰ ςαβαχθανί; τοῦτ᾽ 

ΧΧΎΠ,, 2. ΤΠειλάτῳ], -εἰ- 8έοέ8 Β, 8650 πᾶν Ὁ, μᾶνβ Δ μπᾶ 81, 

τ κι- ἘΚ. --- 6. κορβονᾶν] Ε ΟἾχ. νρ, κορβανᾶν ἔΚ. --- 12. καὶ πρεεβυτέ- 

ρων) Β΄ΠΒΈΠΓ ΟὮγ., κ᾿ τῶν πρ. ἕΚ. ---- 42, πιετεύςομεν) ΑΞΌΥΤΤ, πιςτεύ- 

εὠμεν ΒΕῊ. --- ἐπ’ αὐτῷ] ἘΚ, αὐτῶ ΑἹ 1ὖ νᾳ. --- 456. ἐγένετο ε«κότος] 

ΓΔ, εκότος ἐγ. ἘΚ. --- 46. ἡλεῖ] ἣ- ΕΒ μϑιυ., Ποῖὲ ΔΌα Γρα. -- 

«λι ἘΚ, -λει ΕΠ), ἜΠ ἢ. ---Ῥ ξαβαχθανί] ἘΚ, -νει Ἤ Ἔ!. --- δἰδαοίμαηὶ α. 

Μὐϊηϑβοϊυϊονιη παρ οἶξ, θοιυοῖδὲ ἀον ΤΠοαι δι ογβο]υ οὶ σιοϊδοϊιο ρ'ϑβϑῖ- 

Τοδίτηα μην βϑ] δι Βα. --- 46, ὈΣ ἴύθ 1] πἰππᾶοῃ] ϑέοϊζμης τυἷ6 Υ΄. 45. 

τ π Συ 
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βἰ ηἰβίδηβ ταϑηδσθίηβ Οἱ [68ὰ, οἱ δἰαδυριθάθίηδ πα. 2. 1848} μϑ᾽ϊπάδη- 

ἄδηϑ ἴθα ραϊαια μα Δ ἢ Δηδα] ὰη ἰπα Ῥαπηζίι. Ροὶϊαίαα Κἰπαϊηδ. 

8 Ῥδᾶπαῇ ρσαβαὶ απ [485 5ὰ ρα! )]αη 8 1ηὰ βαΐθὶ ἀὰ βίαμπαϊ σαϊαα- 

Βδὴ5 ψ8γ0, ἰἀγοίσοηάβ ρα ναηάϊάα ῬδηΒ ῬΥγΪπ8 (ρα Β ΒΤ] Π 126 

συάΊατα Δ} βἰπἰβίατη 4 αἰἱβαπάβ: ἔγαινδασηΐα τὴ]8Β σα] θνἼαπβ ὈΪῸΡ 

ΒΥ Κη. Ρ οἷβ ψϑρυπ: [θὰ Καιὰ υηβίβὺ θὰ νυἱΐθῖὶβ. ὅ 188}: αὐναῖγρᾶηαβ 

Ῥαΐτα βιυ Ὀτγαᾶτα ἴῃ 41} θα], 14} ρϑ]θῖ θη 5. ἀ8ῃ 81} 8}} 811. 6 10 ῥΡαὶ 

σαα͵δηβ ηἰτηδηἀδὴβ Ῥδὴ5 βκαύίδηβ ἀθρὰπ: πὶ βκυϊα δῦ Ἰαρήδη Ῥ8ῺΒ 

πη Κααγθασηδη, ἀπίθ ἀπαδυ δῖ! Ὀ]ΟΡ 5. ἰϑύ. 7 ραταπὶ ρδη πἰπηδηδη5 

ϑρδαβίθασ ἃ8 βαΐϊμη ρᾶπα Δκὺ Καβίϊηθ, ἀπ ἀββ]μαη ἃπὰ ραϑίϊη. 

8 ἀαρὈδ8 Βαϊξϊαῃβ νὰν} ΔΚΥΒ 75. ΔΚΥΒ ὈΙΟΡῚΒ αηᾶ Πἷπα (ἀρ. 9. βᾶ- 

πα υδ]] πο Ραΐα αἰρᾶπο βαΐγῃ Ταϊγαϊμαδη ρῥτασίοία αἱραπαάδῃ: 

4: υἀϑηθιααῃ θ.1Π8 ὑἰσιιηβ Βα θ παΐζθ δηαδναῖγθὶ Ρ18 ναὶ ροα]ηΒ, 

Ῥαΐθὶ ραυδῃπϊαθάσπη ἔγατη βαπατῃ [Βγ86]15, 10 184 αἱρθθιαῃ ᾿ἴῃ8 ὑπὰ 

αἰαὶ Καβίη5, βύναθυνθ ΘΔ ΌΔῸΡ τ218 ἔγαυ)α. 11 10 Ιϑθρὰβ βίορ ἴαυσδ 

κιπάϊηδ, 140} ἔγϑἢῃ πα 58. Κιπαϊηβ αἰραηαβ: θὰ 18 μία ἀδηβ Τὰ ἀ16 Ὁ 

ΙΘΒ5Ὰ8 4 ἄπ ᾿τϊπᾶ: θὰ αἰρῖθ. 12 148} τ] θη θὶ ΎΟΒ] 05 νγὰ8 ἔγδυω 

Ῥαΐπὰ ραα]ατη Δ βιηϊβύαγῃ, πὶ ναὶ ΐ Δηοῖ. 18 ῬαπῸ ἢ 480 ἀὰ ἰτητη8. 

Ῥρι]αΐαθ: πἰὰ Πϑβθὶβ δὴ Ηἰὰ δηὰ ῬὰκΚ νοϊμνοα]απα ὁ 14 184 ἢ] 

ΔηΘΠΟΥ͂ ἰηγτηδ ΜΊΡΙα πὶ δἰμμαη ϑαχαθ, βυύγᾶβυγθ 811 Δ] οἰκία 56 Κίη- 

αϊηβ ΕἸὰ. 15 δἂπὰ ἃ] Ῥδῃ Τυα]οῃ Ὀἰα 8 τνὰθ δὰ Κἰπαϊηβ ἔγαϊθίδῃ 

αἰηδπα Ὀ᾽Ζαὶ τηϑηδρθίη Ὀθηα]αη, Ῥϑηθὶ πὶ] θάση. 16 Ππεαρεαϊαθαπηπῃ 

Ῥᾶῃ Ὀαπάϊδη ραϊασῃϊᾶδηα « Βαϊΐξαδηαπα  ΒαγαΌΡδη. 17 ρσϑαιῃδηδίγα 

Ῥδη ἴτὰ, 48} ἴπὶ Ῥρι]αίαβ: Ἰῦδηδα Ψ 1] ΘΙ οἱ ἔγαϊθίαιι ἱζτνβὺ ΒΑΥΘΌΡΔΏ 

Ῥδὰ Ιθβὰ, βαϑὶ μαϊίαάα Χυϊβίυβ 18 τῦῖδββα δπκ ᾿αΐθὶ ἴῃ Π6 15 αἰρο- 

Ῥὰη ἰηᾶ. 19 βιἰαπαὶϊη Ῥδη ᾿ἰτηπηα 8ηδ Βίδπαβίο!α, ᾿πϑαπαϊᾶα αὐ ἰττηᾷ 

4685 18 αἱβαπᾶθὶ: ἢἱ ναὶμῦ ρὰ8 184 βϑιηταδ ραγϑὶ {1 .... 42... 18- 

78. 6115. ἰβύ, αἰβίθισααδιι πὰ δῇ Ῥαϊησηα ρϑ]σὶπ [οἱ σαβαὶ υαΐμηα) 1861 ρὰ- 

Ἰδ Ὀ͵]άτι ἱσσηα. 48 γταιδαῖαα ἀὰ σαᾶδα; Ἰ᾿δαβήαᾶαι πὰ πᾶ, 1408] νν1}1 

πᾶ; ΟΡ δυϊς βαΐίθὶ σιααϊὶθ ἰπὶ βαηθβ. 44 Ῥαίαῃ βάτο 184} αὶ ναὶ- 

ἀρα]δηθ αὶ τὶ αθηγδηγϊ δὴ ἰσσαα ἰα τυϑιἸαθάπη ἰτησηα. 45 ἔγαια 

βϊ βίοῃη Ῥδη ἢυ6 1] αἱ ὑγαῦρ τἰαὶδ αὐἴδΥ 411] αἰγθαὶ ὑπαὶ Πγ6 11 πἰπηάοηῃ. 

46 10 Ῥᾶῃ ὈΪ 06 11ἃὰ πἰππαοῃ αἰ ητορίαδ Τθβιι5 δύ θημαὶ ταὶ κιϊαὶ αἱ απ αβ: 

ὨρΙθὶ, μϑ]ϑὶ, ᾿πηα βι ΔΚ Ῥδηὶ, Ῥαΐθὶ ἰδῦ: σὰ Ρ πθίηβ, σ᾽ πιθίηβ, ἀπ 06 

ΧΧΥΊΤΙ, 8. 5] νη 4126] Δ ΝῺ Βα Ὀγθίη41Ζθ. --- 6. Καασθαπηδη} 

Καιξηβαηη ΖΖ. 80,181, Καιτθαηπδαῃ (Δ. --ο δηαδυδίγθι) παν αἰγὶ 

(Δ. -- 15. Τραυ] ἢ} Τραυίαποι ΟΔ, ἀοοΐ ἰδὲ ἀὰ]}5 8οηϑδέ δέοίβ Εφηι. 

ΧΧΨΠ, 9. Ραΐθι) αἱ ἀπααννῖγθὶ ϑοζοσοόη παοΐ, Ζαοῖι. 11,18; υοί. 

ὈΓΒ 5 α᾽: ργεοίζιην ααἀργοιταϊὶ ηιοα. --- 117. 61} υσῖ. ὦ 18,39. --- 42. οἱ 

δ Βα υδΊ 8) Ζιβαίςφ παοΐ, Δῆῖς 1δὅ,333. Ταβ 65 εἰοῖν τὶ οἷπα 7 6 γ6 
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ἔςτιν θεέ μου, θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες; 47 τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ 

ἑςτώτων ἀκούςαντες ἔλεγον ὅτι Ἡλίαν φωνεῖ οὗτος. 48 καὶ εὐθέως 

δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν «πόγγον πλήςας τε ὄξους καὶ περιθεὶς 

καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν. 49 οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον ᾿ ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται 

Ἡλίας εὐςτὼν αὐτόν. 80 ὃ δὲ ᾿Ιηςοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ 

ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα. 51 καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέταςμα τοὺ ναοῦ ἐςχίεθη εἰς 

δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω, καὶ ἣ γῆ ἐεςεείεθη, καὶ αἱ πέτραι ἐεχίεθηςαν, 

92. καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθηςαν καὶ πολλὰ εὥματα τῶν κεκοιμημένων 

ἁγίων ἠγέρθη. 58 καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔτγερειν 

αὐτοῦ εἰεῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίεθηςαν πολλοῖς, δά ὃ 

δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν ᾿Ιηςοῦν, ἰδόντες τὸν 

τειςμὸν καὶ τὰ γενόμενα ἐφοβήθηςεαν εφόδρα, λέγοντες ἀληθῶς θεοῦ ᾿ 

υἱός ἐςτιν οὗτος. δδ ἧςαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεω- 

ροῦςαι, αἵτινες ἠκολούθηςαν τῶ ᾿Ιηεοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦςαι 

αὐτῷ 566 ἐν αἷς ἢν “Μαρία ἣ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία ἣ τοῦ ᾿Ιακώβου 

καὶ ᾿Ιωςῆ μήτηρ, καὶ ἣ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου. δ17 ὀψίας δὲ γενο- 

μένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούειος ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, τοὔνομα ᾿Ιωςήφ, ὃς 

καὶ αὐτὸς ἐμαθήτευςεν τῷ ᾿Ἰηςοῦ δδ οὗτος προςελθὼν τῷ Τ]ειλάτῳ 

ἠτήςατο᾽ τὸ εὦμα τοῦ ᾿Ιηςοῦ. τότε ὁ ΤΤειλᾶτος ἐκέλευςεν ἀποδοθῆναι τὸ 

ε«ὧμα. ὅ9 καὶ λαβὼν τὸ εὖμα ὃ ᾿Ιωςεὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ εἰνδόνι καθαρῷ, 

60 καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ, ὃ ἐλατόμηςεν ἐν τῇ 

πέτρᾳ, καὶ προςκυλίςας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν. 

Θ1 ἢν δὲ ἐκεῖ Μαρία ἣ Μαγδαληνὴ καὶ ἣ ἄλλη Μαρία, καθήμεναι ἀπέ- 

νᾶαντι τοῦ τάφου. 62 τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐςτὶν μετὰ τὴν παραςκευήν, 

ευνήχθηςαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαριςαῖοι πρὸς ΤΤειλᾶτον 698 λέγοντες᾽ 

κύριε, ἐμνήεθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὃ πλᾶάνος εἶπεν ἔτι ζῶν μετὰ τρεῖς 

ἡμέρας ἐγείρομαι. 6ά κέλευεον οὖν ἀςφαλιεθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς 

τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωςειν αὐτὸν καὶ 

εἴπωειν τῷ λαῷ " ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἔεται ἣ ἐςχάτη πλάνη 

χείρων τῆς πρώτης. 65 ἔφη αὐτοῖς ὃ ἸΠειλᾶτος ̓  ἔχετε κουςτωδίαν ̓" 

ὑπάγετε ἀςφαλίςαςεθε ὡς οἴδατε. 66 οἱ δὲ πορευθέντες ἠςφαλίςαντο 

τὸν τάφον ςφραγίςαντες τὸν... . 

ΧΧΥΙΙ, 47. Ἡλίαν] ΓΚ, Ἡλείαν 62. . --- 48. πλήςας τε] τὲ 

ζολϊ Ὁ. --- 49. «ὠεων] “Κ, Πϑεγαηβ ΕΠ ο᾽ να; εὥςαι δ΄ {δέόγατε ἔφ. 
- δ4. ἐςτὶν] ἃ ἔρ', δοηϑὲ ἣν. --- 64. κλέψωςειν αὐτόν] ΕΗΥΤΙ ΟἸγ. 10 

γνῷ, νυκτὸς κλ. αὐτ. ΕἼΤ], αὐτὸν νυκτός 5. -- Ο65. ἔφη] ΒΕΘΗ [Ὁ νρ, 

ἔφη δὲ 5ΌΥΤΙ. 
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τοἶβ ὉΠ 47 10 βυμμαὶ ῬὶΖθ Ἰαΐηδὺ βίαηααηάαηθ σϑἢδιβ]η ἀΔη85 

αθΡυη Ραΐοὶ Ηδ] δὴ ἡ ΟΡΟΙΡ εὰ. 48 14} δ η5 βρυαρίαα δἰηΒ τ8 1πὶ 188 

Π8 ΒΒ ιὴ {Ὁ]]]ΠΔΠᾺ 5 αἰκοῦϊθ, 14 1ὰρ]δη δ. δηὰ τὰ ἀὐαροῖτά δ ἴη8. 

4909 10 Ραὶ δηβρατδὶ αϑραῃ: 1ϑὖ, οἱ βδὶῦϑιη, αἰτηδῖ ΗΠ 6 ]1Ϊὰ5. ἡδβ]Δῃ 1Π8. 

50 10 [6818 αὔίιγα Ὠγορ͵] 8. βύϊ θη δὶ ταὶ Κι] αἱ δ ῆἔδι]οῦ δηηδη. 51 18ἢ 

Ῥδη {ὰγἤδ ἢ 8115 αἰβκυϊημοᾶα ἴῃ να, ἱὰραρτο πἀπὰ ἀδ]αῦ, 768: αἷτρᾶ 

Ἰηγϑίυαἰάα, 14} βίαϊμοβ ἀἰβδκυιϊ ποάθάπη, 862. 14 Ὠ]αΐναβ 08. ὑβ]0Κ- 

ποάράπῃ, Δ τηϑηδρα 1οἰϊκα θῖΖσθ ᾿σραηάδηθ  Ί Π81Ζ6 υὐτΐίβη. ὅθ 148 

ἀϑραρΡ  ἀ8 5. τι5. Ὠ] αἰ νγαθηοτα. ΔΙΆΥ ὐσὶδῦ 15. ἱππαίραρραηαδηβ ἴῃ ΡῸ 

γγϑίμοη Ὀδαγρ' 18 αἰδπρὶ θη 511 τηϑηδσαῖη. ὅ4 10 Βυπάᾶαίαθ5 148 

Ῥαϊ τὴρ ἰμτηα τυνἱζαηάδηβ Τθραδ, ραβαὶ υδϑηάδηὴβ Ρὸὼὸ τϑίσοη ἰδ ἢὸ 

Δα Ραηοηβ, οὨίθάπη δΌγαθδ, αἱ ραπάδπβ: 1 βαη]αὶ ριαῖβ Βαμα ἰδ 

β8. ὅ5 θα ηθ]ἢ βρη 1αἰηδὺ αἰ ΠΟΠΒ5. ΠΠΘΏΔΡῸΒ [ΙΓ ΓΟ ΒΑ Δ 618, 

Ῥοσοϑὶ Ἰαἰδυ ἀθαάθπη αν Τϑϑαϑ ἔγατα (141611418, ἀπ ὈΔ ἢ 7}8Π 68 618 ᾿τηγηδ, 

ὅ6 ἴῃ βδίη6 1] ψὰβ Νίαι)]α δὸο Μαράδιθηθ, 14} ΔΊδι)α 50 ΙΔ ΚΟΌΪ5 148 

ΤΟΒΘ 215. δἰ 6ὶ, 164 ἢ ἰδ ϑὶ βιιηῖννα Ζαι θαι δῖα. δή 10 Ῥδῃ βϑῖρα σγᾶῦρ, 

αϑ τη η πη ρα ὶρΒ δ΄ ΑΥΘΙ τ θ αἰαθ ὈΊσΖα ΒΒ πᾶπιο Τοβοϑῦ, 586ὶ 184} 51108 

ΒΙροηϊᾶα θϑαα. δ8 βδῇὴ δἱραροδηαβ αι Ροι]αύδιι ὈΔ 0 Ρ1Β 16 1115 ΘΒ 15. 

Ῥαπαῇῃ Ρρι]αίτϑ πβ] δι 146 σι θδῃ Ῥαΐα 161 κ. 59 14 πἰτηθπηαβ βαία 16 κ 

Ἰοβϑῦ Ὀϊναηα 1ὼ Βαῦαπα Ὠγαϊ ͵δησηα 60 ἰΔἢ ρα]αρίάα ἴἰὰ ἴῃ ἢ1π- 

ἡαιτηᾶ βϑι πδιύσηα Ε]αῖννα βαΐθὶ πϑηπ]οαα ἃπᾶ βέδϊηδ, 84 [αασνὶν- 

Δ η 48. βίαϊ δ τὴ] ΚΊ]γάσηα ἀθαγΟηΒ. ΡῚ5. Ὠ]ΑΙ 18. σα]. 61 ψαϑὰῃ Ρδῃ 

Ἰαϊῃαν Δαν] Μαραάδ]θη6 188 50. δῆβρατῶ Μία] βιἰδη θη. δηᾶννῖγ 15 

Ῥαμτηα Ὠ]αϊνα. 62 ᾿βαμϊη θᾶ ἄδρα, 5861 ἰδύ δίασ ραγϑβιζ θη, 

Βααθύλτ ΔῸΒϑίϑηβ σαι ἀ]δη8. Δ ἢ ἘΔΥΘΙ541615 ἀὰ Ῥοιϊαίαθι 685. αἱ- 

Ῥαμάδῃβ: ἔγασἼα, σαι θάπτη βαϊθὶ 818 αἰτἼαη 5 αὰ 0 παὰἢ ΠΙΡαηαΒ: 

ΘαΥ ῬυηΒ ἀαραᾷηβ ὉΥΓΘΙβα. 64 α]ῦ πὰ ψιΐϊδη βϑιητηα Π]αῖνα τὑπὰ 

Ῥᾶμα Ῥυϊάϊαη ἀδρ, ἰθαὶ αὖξο αἰτηαημάδηβ θαὶ βροῃη͵οβ 15. ὈΪηϊπηδίηδ 

᾿τητὴα δ αἱραῖπα ἀὰ τπδηδσθίη: ὈΥΓΑΪΒ. 15. ἀδαβθδίη), 18 ἰδῦ 50 Βρ6ὶ- 

ΑἸΖΘῚ αἰγζῖρα τὑγαϊγϑῖσθὶ ῬΙΖαὶ ἔγαμηθῖη. 65 σΔΡ0 ἴτὰ Ροϊϊαίπθ: ΠαΌΔθ 

γνΔΥα]ΔηΒ, ραρρῚΡ τὶζαϊ ἀπ σσᾶθθ Καπηὰρ. 66 10 οἷϑ ραρρῃαδῃβ 

σα] Καπ Ραΐα ὨΪαῖνν, ΓααγΒΙρ]]ηδη5. Ῥᾶπηδ .... : 

ΧΧΨΗ, 56. Ιοβοχὶθ) Ια βηιαηη πὰ Βογηπαγαξ παοῖν 1, 8,39 Τῆς 

1δ,40.47, Ἰοδοζ (Δ Ηεμψηθ. --ὀ 68. ἔγδι)α)] ηϊοῖιέ αὐοοϊοιγσὲ ΟΑ. -- 
64. Ρυϊα] 4} Ῥυϊα)]η ΟΑ. -- βρϑὶϊζθ] ΟΔ ζγ βρϑάϊζοὶ. ---- 66. Ναοΐε 

Ῥδηδ σγοθο ΤᾺ ϊοο ἕω ΟΔ. 

ΧΧΨΗ, 49. π8β]4}} σγίεοῖ. εὔςων. 7)6᾽ Πιυβηϊζου απ ϑδίέοῖίο (68 

Ῥαγεϊσὲρβ ἰδὲ ἀιιγοϊιαιι5 ἄφηιὶ σοί. Θρυαομφοῦγαιιοῖι σοηια!θ, υσῖ. 1, 18,8 

ὦ ἀὐα]υγ βο]νοϊγι τοῖν αὐιοῖν 1, 19,48, ἐογηον 11ς 10,406. --- 605. τταγα] 8 8} 

υσὶ. “οιιδίοα 65) ἃ ὈοΓ  οῖα (φύλακας Ὁ). 
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 ΟΠΘΏΏΘ5. 
“ἢ 

4δ.... ὅτι ἐγὼ κατηγορήεω ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα ἔςετιν ὃ κατη- 

ὙγὙορῶν ὑμῶν Μωεῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε. 46 εἰ γὰρ ἐπιςτεύετε Μωτεῖ, 

ἐπιςτεύετε ἂν ἐμοί " περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν. 47 εἰ δὲ τοῖς ἐκεί- 

νου γράμμαςειν οὐ πιςτεύετε, πῶς τοῖς ἐμοῖς βήμαςειν πιςετεύςητε; 

ΔῚΣ 

1 Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ ᾿Ιηεοῦς πέραν τῆς θαλάςεης τῆς Γαλιλαίας 

καὶ τῆς Τιβεριάδος 2. καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὅτι ἑώρων τὰ. 

κημεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀςθενούντων. ὃ. ἀνῆλθεν δὲ εἰς τὸ ὄρος ὁ 

"Ἰηςοῦς, καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν. αὐτοῦ. 4 ἢν δὲ ἐγγὺς τὸ 

πάςχα, ἣ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων. 5 ἐπάρας οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ Ἰηςοῦς 

καὶ θεαςάμενος ὅτι ὄχλος πολὺς ἔρχεται πρὸς αὐτόν, λέγει πρὸς τὸν 

Φίλιππον πόθεν ἀγοράςομεν ἄρτους, ἵνα φάγωειν οὗτοι; 6 τοῦτο δὲ 

ἔλεγεν πειράζων αὐτόν." αὐτὸς γὰρ ἤδει τί ἔμελλεν ποιεῖν. 7 ἀπεκρίθη 

αὐτῶ Φίλιππος ̓  διακοείων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦειν αὐτοῖς, ἵνα 

ἕκαςτος βραχύ τι λάβῃ. 8 λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, 

ΤΑνδρέας ὃ ἀδελφὸς (ίμωνος ἸΤέτρου 9. ἔςτιν παιδάριον ἕν ὧδε ὃ 

ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια “ ἀλλὰ ταῦτα τί ἐετιν εἰς 

οςούτους; 10 εἶπεν δὲ ὃ ᾿Ιηςοῦς  ποιήςατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεεεῖν. 

Ὧν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεςον οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν 

(ὡςεὶ πεντακιςχίλιοι. 11 ἔλαβεν δὲ τοὺς ἄρτους ὁ ᾿Ιηςοῦς καὶ εὐχαρι- 

«τήςας διέδιυκεν τοῖς ἀνακειμένοις, ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅεον 

ἤθελον. 12 ὡς δὲ ἐνεπλήεθηςαν, λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ᾿ ευναγαάγετε 

πὰ περιςςεύςκαντα κλάςματα, ἵνα μή τι ἀπόληται. 18 εὐνήγαγον οὖν 

καὶ ἐγέμιταν δώδεκα κοφίνους κλαςμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν 

κριθίνων, ἃ ἐπερίΐεςευςεν τοῖς βεβρωκόειν. 14 οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες 

Υ, 417. πιετεύςεητε] ΞΔ ΟἾγ., πιετεύςετε ἘΚ 16]]. (πιετεύετε ὙΤΤὮ. 

-- ὙἹ,1. καὶ τῆς, Τιβεριάδος Κὶ ( μαοσἧ, σοῦ), τῆς Τιβ: ἈΦ -Ξ-Ξ τὰ 

-«ἡμεῖα)] 5ΛΤΙ ΟἸσ. 1 νρ, αὐτοῦ τὰ «ςημ. ἘΚ γ6]]. -- ὅ. τοὺς ὀφθαλμοὺς 

ὃ Ἰηςοῦς) ΒΙΠΑΒΌΚΙΜΤΤ 1 νρ, ὃ ᾿Ιηςοῦς τοὺς ὀφθ. ἵΚ. --- 7. ἕκαςτοε] 

ΒΙΠΑΒΙΜΤΌ τ νρ, ἕκαετος αὐτῶν ἜΚ. --- 1. ἔδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις) 

ΘΙ ΑΒΙΠ ΟἾγ. ΔΕ 2]α νρ, ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς 

ἄνακ. ἸΚ: 

ΤηϑηἈσΘῚηΒ Π]ὰ] ϑέοίιιγιφ αὐἷο ΥΚ. 9 ο 4,1; υσῖ. Ὁ ΘΕΒΞΙ νος (Ὁ). -- 

ἡ. 16101}] ΝΥ 161] Ττυὰ (υσί. Καὶ 11,1.16) τιῖξ ϊιοϊδιοῖέ αἰ Ὁ 6 {31α (Ὁ); 

Τ Ἰϊοϑὲ “πιοαϊοιηι ηιϊῖα", ἀ680]. οσ να. --- ὃ. 480 4115] αὐτῷ {ε]υϊς παοῖῃ 

Ψ. 10. 
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ΟΠ 8ηΠ65. 
ὟΣ 

45... Ῥαΐδὶ 1ς ψυοῃιθα]αι 1Ζνν 18 ἀπ αἰ: ἰδύ 8861] ψτοῇ δ 

ἰχινβ, Μοβοϑ, ἀὰ βαμητηθὶ 105 θη. 46 160αὶ 4115 Μοβθ ρδὶδαθι- 

ἄραθρ, σα θαυ Δα ᾽ ἀθα θ᾽ τϊδ; Ὀ Τὰ Κ δὰ 7818 σαιηθ] 148. 47 Ῥαηαθ 

πὰ 781 }18 πῃ 6] τὰ πὶ σα] 06 1}, Γραῖνα πηθί ηδ1π) νϑαχαδπη) σα] δι 741} ὃ 

Ν: 

1. Αἴαν Ῥαΐα βρϑ αὶ [6885 ταἴδυ τηᾶγθὶη ρῬῸ ΟΔ] 6116 18 ΤΊ Αἰσαα6. 

2 ἸδΔὮ Ἰαἰδϑύϊ δ ἰπὰ πη ηθοθῖ 5. ἢϊα, πηΐθ ραβοσαη [1] η5 θοΖοὶ σαΐδ- 

σψᾶς ὈΪ βακαίτη. 8. υϑ14 6] θη δηἃ ἔδιγριηὶ [ΘΒ 5 18} 181Π87 σαβαΐ 

τ Β᾽ροηῃἼαιη βϑί παῖ. 4 πνᾶβὰῃ Ῥδη ποῖῦᾶ ρᾶϑχδᾶ, 80 αἀπ]}05 [παᾶδ16. 

ὅ Ῥᾶγτὰ πβμοῖ δυροηᾶ [6818 18 ραυτηϊάα βδυληθὶ τηϑηδ θη 5. ἣΠι 

14.414 ἀπ ἱτητηα, σὰ ρ ἢ ἀὰ ΕἸΠΡΡαα: ΤΡ γῸ Ὀπρήδηι Ὠ]Δ] θα 8, 6] τηϑδῦ- 

͵Ἰαῖηα θαι 6 Ῥαΐπῃ!. βᾷᾶημ αἂρ ἔτδϊβδηαβ ἴηδ; 10 β] 08 σπῖϑβῶ βαΐθὶ 

μαθδῖᾶα ἰαυ]αη. 7 ἃηάμοῦ ᾿σηα ΕἼ ΡΡαΒ: ὑναῖτπη πη ήδτα βκαῦίθ 

Ὠ]ΑΙΟΒ πὶ σϑηοδὶ εἰηα δίῃ, θ6ὶ πἰπηδὶ ΠΡ )1Ζ ἢ 1611]. 8 4Ὁ} 8185 

ῬΙΖΘ ΒΙΡοῃ͵Θ 18, Αμάγαῖϊαϑ, Ὀσοραν Ῥαϊίσαιϑ ϑϑιτλοηδιβ: 9. ᾿δβῦ τηϑρι]ᾶ 

ΔΙΠΒ. ΠΟΥ, Βᾶθὶ ΠΑΡΆ “6΄ ὨΪΔΙ ΘΒ ὈΑυὶΖθί δ η5. 1840 0 ἤβκϑηβ; δκϑὶ 

Ῥαΐα ἴῦι ᾿ἰβύ ἀὰ 5υύῦ1Τ τηϑηδραία Ὁ 10 10 Ιϑθϑ8 αὯ0: σϑῦγκοὶρ Ρδη8 

ΙΏ8 58 ΔΗΘΚΟΙ Δ. σψαϑὰῆ Ῥᾷη ΠΑΝῚ τηϑηᾶρ δῆηϑ β᾿διηπιὰ 5Βδαδ. 

Ῥᾶσῃ δηδιτα ἀθάθπη σα] ΤῸΒ ΤΡ] βύαθθ ἔμ Ὀαδβαηά]οβ. 

11 παῦλὰῃ θᾶ Ῥδη8. Ὠ]ΔΙ ΌΔη5. [Θϑτι5 18 ἀν] πᾶοπηπ σα δ] Ῥαΐὶπὶ 

ΘΠ ΔΙΚΌ Ὀ]Δηἀδγη; ΒΑΙΔ]ΘΙΚὸ 18 ἢ ΡῬΙῚΖ6 ἤβκθ, ὅντα ἢἰὰ 5 ψ]]αράπη. 

12 Ῥαπαῃ, ὈΠΡ6 βαᾶδὶ ψαῦῦθιη, (Δ ἀπ ΒΙρΡοῃ)απη Ββοὶ παῖῃη: ρἉ]Π 510 

Ῥοβ ἢϊ πη θῖμΒ ἀγασβηοβ, μοὶ αὶ ίαὶ πὶ ἔγδαϊβίμαὶ. 18 Ῥαμπῃ 

σα ]Θθαη 18 ἢ σα] ἀ θά ἽΡ᾽ [Δ᾽ Π]ΟῺΒ ΘΑ ΌΤΕΪΚΟ ἃ5. Βπλῦ Π]ΑΙ θάτὰ βῖ μὴ 

ῬαυὶΖθίηδιη, ᾿αΐθὶ αἢϊέποαι Ῥαϊπὶ τηδιαπᾶδπι. 14 Ῥαγτὰ ῬΔῚ ΠΊΔΠΒ 

1)16 ὕεγβϑε 0}. 1,29 ΠΙ|Ι,8---ῦὅ, 28--26. 29---82 Ν΄,21--28., 88ὅ---88 

ϑηα φανῆ οὐδ)" σζιιὴν Τοῖϊ ἀιγοῖν ΘΚοὶν οὶ η5- Ζίἑέαξε ογηαϊέοα. ΜῈ 

ν,45 δοεσίηηὶ (Δ. 1)ορροϊ ον  ογιῖρ ϑοβίο]ις Γὰγ αἷς Ὑογ86 Ν1,9---18, 

αἄα αἴδ86 ατον ἔην (ἸΑ αἰἰοῖν ἐν ϑκοῖσ. ΨῚ1 ογπαϊέογ δἰηα. 

ΥἹ, 4. ραβδχα)]) ΟΛ τη 90}. ἔν Ῥϑβίκα. ---- 10. 71 ΒΚοίσ, ξγοὶ τοἱοαογ- 

σοργεθοη. --- 11. ΒΔ. 816 10} ΟΔ, βαιλδ]θίοι Ῥὰπ ΒΚοῖγ. --- 12. ,8Ρ0 4] 

ΟΑ, 480 ϑικεῖγ. --- ἀγαυῃβηοβ) (ΑΔ, ἀγαῦβηοβ 5Κοῖσ. --- με] ΟΔ, οἱ 

δκοῖν. ---- 18, υ5 Ππλῦ Β]αϊθαπι θαΐηι Ῥαγισθί πα] (ΑΔ, ἃ8 Ῥαΐμι "δ᾽ 

Β]αἰ θατα ῬΑΥΖθί πατ 8}} “θ᾽ ἤβκαῃη 5Κοῖσ. --- ἀἢϊποάα Ῥαΐτα] (Δ, 

ἀΠΙΓηοα ἃ αὖ Ῥαΐτ 5 Κϑῖτ. 

ΥΙ, δ αϑθοῦ δυϑοπα) ϑέθιϊιηρ τοῖο 10, Θ.90 16,98 ὦ 17,1; υοῖ. τὰ νᾳ. -- 



92 Φομδηηθβ ΥἹ, 15---92. 

ὃ ἐποίηςεν ςἡμεῖον ὃ Ἰηςοῦς, ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐςτιν ἀληθῶς ὁ προφή- 

τῆς ὃ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόεμον. 15 ἸΙηςοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουειν 

ἔρχεςεθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν, ἵνα ποιήςωειν αὐτὸν βαειλέα, ἀνεχώρηςεν 

πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος. 16 ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο, κατέβηςαν οἱ 

μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλαςςαν, 117 καὶ ἀναβάντες εἰς τὸ πλοῖον 

ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάςεεης εἰς Καπερναούμ. καὶ «κοτία ἤδη ἐγεγόνει, 

καὶ οὔπω ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς ὁ ᾿Ιηςτοῦς, 18 ἥ τε θάλαςεςα ἀνέμου 

μεγάλου πνέοντος διηγείρετο. 19 ἐληλακότες οὖν ὡς «ςταδίους εἴκοει 

πέντε ἢ τριάκοντα θεωροῦει τὸν ᾿Ιηςοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάεςης 

καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον, καὶ ἐφοβήθηςαν. 20 ὃ δὲ λέγει αὐτοῖς" 

ἐγώ εἶμι, μὴ φοβεῖςθε. 21 ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον, 

καὶ εὐθέως τὸ πλοῖον ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον. 22 τῇ 

ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑςτηκιὺς πέραν τῆς θαλάςςης εἶδον ὅτι πλοιάριον 

ὥλὰ» οὐκ ἣν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν, καὶ ὅτι οὐ εὐυνειςῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 

Ἰηςοῦς εἰς τὸ πλοιάριον, ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον, 

- ἄλλα δὲ ἦλθεν πλοιάρια ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου ἔφαγον 

τὸν ἄρτον εὐχαριετήςεαντος τοῦ κυρίου 24 ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι 

Ἰηςοῦς οὐκ ἔεςετιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβηςαν εἰς τὰ- πλοῖα 

καὶ ἦλθον εἰς Καπερναοὺμ ζητοῦντες τὸν Ἰηςοῦν. 25 καὶ εὑρόντες 

αὐτὸν πέραν τῆς θαλάςςης εἶπον αὐτῷ ̓  ῥαββί, πότε ὧδε γέγονας; 

20 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιηςοῦς καὶ εἶπεν “ ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ 

με οὐχ ὅτι εἴδετε εημεῖα, ἀλλ᾽ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτά- 

εθήτε. 27 ἐργάζεεθε μὴ τὴν βρῶειν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶειν 

τὴν μένουςαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώςεει᾽ 

τοῦτον γὰρ ὃ πατὴρ ἐςφράγιςεν ὁ θεός. 28 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν᾽ 

τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ; 29 ἀπεκρίθη ᾿Ἰηςοῦς καὶ 

εἶπεν αὐτοῖς τοῦτό ἐςτιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ ἵνα πιςτεύςητε εἰς ὃν 

ἀπέςτειλεν ἐκεῖνος. 30 εἶπον οὖν αὐτῷ ̓  τί οὖν ποιεῖς εὺ ςημεῖον ἵνα 

ἴδωμεν καὶ πιετεύεωμέν «οι, τί ἐργάζῃ; 531 οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα 

ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθώς ἐεςετιν γεγραμμένον ̓  ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν. 82 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὃ ᾿ηςοῦς “ ἀμὴν ἀμὴν λέγω 

ὑμῖν, οὐ Μωεῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ᾽ ὃ πατήρ 

ΥἹ, 16. πάλιν] Β΄ΠΑΒΌΚΙΛ τ νρ, γος Κ. - 117, ἀναβάντες) 

ἈΞ Θτ., ἐμβάντες. ἘΚ... --- οὔπιϑ}. ΘΙΠΒΙ; 1 Ρ]6 1. οὐκ ΟἿ. 

ΟΗ͂Ξ νρ. ---- 21. λαβεῖν αὐτόν] ἘΚ, αὐτὸν λαβεῖν ἢ τηΐη. --- Ο422, εἶδον] 

ΑΒΙ, δα ῇ]α, εἶδεν 5150) ῬοΙ  ρ δ νρ, ἰδών ἘΚ. --- εἰ μὴ ἕν] ΒΙΠΟΑΒΙ, 

ὈοΥΒ ρ]αδ νρ, εἰ μὴ ἕν ἐκεῖνο εἰς ὃ ἐνέβηςαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἘΚ 

ΟἾ τ. -- 28. ἦλθεν πλοιάρια] ἘΚ, πλοιάρια ἦλθον Καὶ (παοΐ, 17ς 4,36). 

24 ἐνέβηςαν εἰς] 5 δορῖ νρ, ἐνεβ. αὐτοὶ εἰς ἔΚ. ---- 25. ῥαββί] ἕΚ, 

ῥαββεί ἐπ ἀογν Ῥείάοη, Τ᾿ οφοηδίοθοη Ἢ μπᾶ Ἔ. --- 80. εἶπον οὖν] ἔΚ, 

εἶπον 248. 254 η. 



ΨΦοΠΔηη68 ΓἾ, 18---82, 99 

σαβοὶ υδη ἀδη8 ῬοοΘὶ σαίανα ἰδίῃ 6818, αΘΡη ᾿αΐθὶ βὰ ἰδέ ὈΪ βυη- 

741 ργασίθίαθ βὰ αἰππδηάα ἴῃ ΡῸ τηϑῆδθθρ. 15 10 Ιϑβθ8 Κυαπηδηάβ 

Ῥαΐθὶ τηυσηδϊ ἀθάὰση ἀϑράρσαῃ 18} ΜΠ] γα « 'πῶ Ὁ 6ἱ αν ἀθαρίηδ πᾶ 

4 Ρίυααπα, Πα 414 αἰΐγα ἴῃ {ΑἸ ΓΡ ΠῚ 18 αἰηθ. 16 10 5.18 βϑῖρθα γδυῇ, 

αἰ ἀ]οααη ΒΙΡΟΠ]ΟΒ 186. δῆ ΠδΥθῖη, [17 18 αϑϑίριη ἴῃ Β εῖρ, 1414]6- 

ἀαημὰ αἱ τραγθίη ἴῃ Καΐαγμαιμη. 840} Γ]415 1 ρᾶη νᾶ 1848 πὶ 

αἰ14α]Ὶ6ὼ παῦῆραμ ἀπ ἴῃ ΙΘθὰ5. 18 10 τδγθὶ πα τη] ΚΙ] ΔΙΏΓη8, 

ΙΔ 1 ΥΤαΙ Βα γγαὰ5. 19 Ῥᾶσῃ [αυ] μα ηΒ Βν)016 Βρϑῦγαθ "Κ΄ 14} 

“6΄ ΔΙρὈ αι 1᾽ σαβαιῦαηα ἴθι ρσαρσαηάδη ἃηδ τη ΓΘ 18} ΠΘΙῦ8 5Κῖρ8 

αἰαιαηάδη 14 οὨίθαάπη 518. 20 βαύὰῃ 18 4 «ἴὰ Ὁ: 1|κ ἴῃ, ἢἰ 

ΟΘΘΙΡ ἰχυνγὶθϑ. 21 βασι ψἱ]]ἀθάπη πὰ ΠἰμηΔη ἴῃ ΒΡ, 788: ΒΠΒΑΙνν 
Ῥαΐα βκὶρ ψᾶὺρ δῆδ δἰγρθαὶ ἂπὰ Ῥοϑὶ οἷβ ἰΔἀ]θάπη. 22. ᾿ξέατηϊη ἀαρσα 

ΙηϑΠδΡΘῚ Β61 500 ΒΙημαδΥ τηδιθίη, βϑθθη βαΐθὶ β᾽τρ ΔῆΡΔΓ πὶ νὰβ 

7 1ηΥ 4116 αἷη, 18} βαΐθὶ τὴρ ΠῚ] 4810 ΒΙΡΟΠ͵ἾαΠ) ΒΘΙ Π81Π [6818 ἴῃ 

Ῥαΐα βκῖρ, δἱκ αἰπαὶ ΒΙ ΡΟῃ͵]ΟΒ 185 ρβ! θαη. 28 δῆρατα Ῥδη βκῖρᾷ ΘΠ ἢ 

τι5 ΤΙΡαϊ τάδ ΠθΓῦα Ῥδιητηδ βίδα, θᾶγθὶ τη! θάπη Ὠ]Α1, πὰ Ῥᾶ81η- 

61 ἀν! !πὰοάα ἔγαα,. 24 βαρ! ρδη ράβαῦῦ τηδηδροὶ βαΐθὶ [6508 

ἰβῦ δίηδὺ ὩΪἢ ΒΙΡΟΠ͵ΟΒ 18, ραβύςραῃ ἴπ Βεῖρα 181} αθιαὰῃ ἴῃ Καΐατ- 

ΠϑῸ ΠῚ ΒΟΚ] Δ ηἀδη8 Ιθθὰ. 25 140}: Ὀϊρθύπη πα Πἰπᾶδαν τηϑυθίη αΘ ΡΠ. ἢ 

αἀὰ ἱπηηλᾶ: ΤΔΌΡΘΙ, ἴδῃ ΠΟΙ αδιηῦ 26 Δηαποῦ ἴπὰ 1Θθὰ5 188 680: 

ΔΙΏΘη ΔΘ αἷρθα ἰζν 8, ΒΟ ὶ 0 τὰκ, Πὶ ᾿αΐθὶ βαρ ἰδ καῖ. 148 

Γδαγαύδη͵α, αἷς βαῦθὶ τηδύϊἀθάυρ Ῥ΄ΖΘ Πἰαῖρθθ 18 δαᾶδὶ συσρυῦ. 

21 πγϑυγ κ]αὶ ἢ Ῥᾶηᾶ ταδῦ βᾶπα γα] αβαηϑη, αἷς ταῦ θᾶμα ψὶβαπάδῃ 

ἀὰ ᾿ΙΡαϊηδῖ αἰνγθίμοη, Ῥαπμθὶ δι πὰ8 τηδη85 ΟΊ ΟΙΡ ἱσῖὶβ; ΡΠ δὰκ αἰΐα 

βαβιρ αι σαρ. 28 Ῥᾶγὰῃ ἀρρὰῃ ἀπ ἰηηηδ: [8 ἰδαδίτηδ, οἱ ψϑυτγκ- 

Ἰαϊμηὰ πϑυγβύννα συιαϊβὴ 20 δηαπμοῦ Τθϑὰ8 184 Ὁ ἀὰ ἰπι: βαΐ-ἰδύ 

αυγθῦν σα Ἶ5, δἱ ρα] Ὁ] 41 Ῥδιητηθὶ ἰπβαπαϊᾶδ 1αϊη8. 350 αθρὺπ ἀὰ 

ἵτητηα: ἈΡῬδη ἴὐὰ ἰδ] θὰ ἰαίκηθ, οἱ βαϊ υδίτλα [8 ρϑ] δα ἠδίταα ΡΒ ὃ 

10 ψδυτκοὶβῦ 91 αὐΐδηϑ ὑηδᾶγδὶ τϑηηδ, τη ἀθάσμ ἃπὰ ΔΟρΙάδὶ, 

ΒΆΒΥΘ δύ ρϑιηθ]]: Π]αἰΓ ὰ8 Εἰμλῖπα ραῦ ἰπὶ ἀὰ πηαίΐαη. 92. βδτθἢ 

αΡ ἰτὰ ΙΘθαβ: ΘΠ ἀμλθη αἷθα ἰχν δ, πὶ Μοβθα σδῦ ἰζΖνν 85 ΙΑ 5 

Βϊτηϊηδ, 8 αὐΐα τηθὶηϑ μα ᾿ἰχννβ Β]ΑΙΕ ὰ8 ἰμηΐηα θᾶμα 5.7 ΘΙ Π81}. 

ΥἹ, 20. 15] ὧν (Δ δοίμαϊιο ογ]οϑβοιοη. -- 28. σασγβέν ἃ] υδῦγονα (ΑΔ. 

ΥἹ, 18. 10 πλᾶγθ1] υσί. “αΥ 6 ατἰοηι ὈΘΠ1α νῷ (Ὀ 8). --- 21. ἴη8 

πἰση8} 1)45 Οδ]οϊιἐργομοηιθη, δίοθιέ ἴηι (ὐοΐ., αδισοϊοπιοηα σπυοηὶ σγίθοῖι. 

Τοαΐ, νοΐ 8οϊξοη Ὁοὐ ἄθην γογθιι, υοὶ. Θίοϊποιδι ΖΖ. 87,151. --- 

260. Δ ἔδυχαίδη͵α)] Ζιιδαὶςξ παοῖ, ὦ 4,48; υοί. ΔῸὈΪ (Ὀ)λ. -- 27. ρΊΌΙΡ 

1χ0}18] δέοι τυρ παοῖν Υ. 82: σαῇ ᾿ἰχνν δ: υσὶ. δ) ΟἾγ., Δ ὈΓΒ51α; ἃ 68. 

Βτοι θοτα, Ὀῖο βοιϊβομ ΒΙΌ6Ι. 8 



84 ΦΖομάπη68 Υ͂Ι, 88---5ὅ, 

μου δίδιωειν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν. 88 ὁ γὰρ 

ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐςετιν ὃ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς 

τῷ κόεμω. 84 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν 

ἄρτον τοῦτον. 8ὅ εἶπεν δὲ αὐτοῖς ὁ ᾿Ιηςοῦς ̓  ἐγώ εἶμι ὁ ἄρτος τῆς 

ζωῆς. ὃ ἐρχόμενος πρός με οὐ μὴ πεινάςῃ, καὶ ὁ πιςτεύων εἰς ἐμὲ οὐ 

μὴ διψήςῃ πώποτε. 86 ἀλλ᾽ εἶπον ὑμῖν ὅτι ἑωράκατέ με καὶ οὐ 

πιςτεύετε. 81 πᾶν ὃ δίδωςίν μοι ὁ πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν 

ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω, 88 ὅτι καταβέβηκα ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμ- 

'ψψαντός με. 40 τοῦτο δέ ἐςτιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με ἵνα πᾶς 

ὃ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιςτεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀνα- 

«τήεω αὐτὸν ἐγὼ ἐν τῇ ἐςχάτῃ ἡμέρᾳ. 41 ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι. 

περὶ αὐτοῦ, ὅτι εἶπεν " ἐγώ εἰμι ὃ ἄρτος ὃ καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 

42 καὶ ἔλεγον οὐχ οὗτός ἐετιν ᾿Ιηςοῦς ὃ υἱὸς Ιωςεήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν 

τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; πῶς οὖν λέγει οὗτος ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

καταβέβηκα; 43 ἀπεκρίθη οὖν ὃ ᾿Ιηςοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς ̓  μὴ γογγύζετε 

μετ᾽ ἀλλήλων. 44 οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ὃ πατὴρ ὃ 

πέμψας με ἑλκύςῃ αὐτόν, καὶ ἐγὼ ἀναςτήεω αὐτὸν ἐν τῇ ἐςεχάτῃ ἡμέρᾳ. 

45 ἔςτιν γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις " καὶ ἔεονται πάντες διδακτοὶ 

θεοῦ. πᾶς οὖν ὃ ἀκούων παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχεται πρός 

με. 46 οὐχ ὅτι τὸν πατέρα τις ἑώρακεν, εἰ μὴ ὃ ὧν παρὰ τοῦ θεοῦ, 
ς 

οὗτος ἑώρακεν τὸν πατέρα. 47 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃ πιςτεύων εἰς 

ἐμὲ ἔχει ζωὴν αἰώνιον. 48 ἐγώ εἰμι ὃ ἄρτος τῆς ζωῆς. 49 οἱ πατέρες 

ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον 50 οὗτός ἐςτιν ὃ 

ἄρτος ὃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων, ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ 

ἀποθάνῃ. 51 ἐγώ εἶμι ὃ ἄρτος ὃ ζῶν ὃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς ̓  ἐάν 

τὶς φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, Ζήςεται εἰς τὸν αἰῶνα ̓  καὶ ὁ ἄρτος δὲ 

ὃν ἐγὼ: δώεω, ἣ «ἄἀρξ μού ἐεςετιν, ἣν ἐγὼ δώςεω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόεσμου 

ζωῆς. ὅ2 ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ ᾿Ιουδαῖοι λέγοντες ᾿ πῶς 

δύναται οὗτος ἡμῖν τὴν ς«ἄρκα δοῦναι φαγεῖν; 598 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὃ 

᾿ηςοῦς : ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν ε«άρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ 

ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. δ4 ὃ 

. τρώγων μου τὴν «ἄάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ 

ἐγὼ ἀναςτήεω αὐτὸν ἐν τῇ ἐςχάτῃ ἡμέρᾳ. δὅ ἣ γὰρ «ἄρξ μου ἀληθῶς 

ΥΙ, 89. ζωὴν διδούς] ἘΚ ΟἿγ ΔΌ6ᾳ, διδοὺς ζωήν ΑΚ οΥἘ5 νε. -- 

55. πεινάςῃ --- διψήςῃ] ὄΚ, πεινάςει --- διψήςει ΟἾτ. --- 86. ὅτι] ΚΛ 68, 

ὅτι καί ἔΚ. --- 40. ἔχῃ] ἘΚ, ἔχει ἘΉΤΛ. --- ἐν τῇ] 50Τ᾽ Οἢγ. δ οὔ σα 

γνῷ, τῇ ᾿Κ το]]. --- 45. ἀκούων] ἘΚ, ἀκούςας ΒΙΠΑΒΟΚΙΜΨΤΤΙΙ. -- 46. τὶς 

ἑώρακεν] ΓΚ ΟἾτ., ἐώρακέν τις ΒΙΠΒΟΠΙ,Τ 10 νρ. --- θεοῦ], πατρός ἩΆΤ 

ὅ1η. --- 80. ἵνα τις] ἜΚ, μέ δὲ ηιιῖβ δ Ὁ οα ΓΕ 2 (Ὁ) νρ. --- καὶ μή], καί {εἼυ1 τῇ 

ῬΙΘγ. νῷ. - ὅ2, τὴν ςάρκα δοῦναι] ὈΚΙ͂Τ 846 6834 νρ, δοῦναι τὴν ς. "Κ. 

-» αν αι αι πιο πα 



Φομδηπθ5 ΥὟἹ, 88---δὅ. 90 

99 58. δ]κ ΗΔ115 σαα!]5 ἰϑύ, βδϑὶ αδἰβϑίαϊρ τιι8 πη 718} ραῦ ἰρ4ῖη ρ᾿]Ζαὶ 

τηϑηδδθᾶδὶ. 84 Ῥαπὰῇ ἀθρὰπ ἀὰ ᾿ἰπητηδ: ἔτδυ]α, [γα ν1 915. ΟἹ ὉΠΒ1Β8 

Ῥδηδ Ὠ]αἰἢ, 85 14}: αἀΡ ἀπ ἴτ ΤΘΡαΒ: 1[κ ἴτὰ 58. Ε]α 5 ΠΠραἰπαῖβ; ρθᾶπδ 

σαρραπάδη ἃ 1η18 πὶ Πυρρυθῖρ 1868 βᾶπα ρϑὶδιθ]θπμαδη ἀὰ τηΪ5. πὶ 

Ῥδαγβϑὶρ Ἰὐδηθπῃ. 96 δἰκϑὶ 480 ᾿ἱφυνὶβ βαΐθὶ σϑβθυα ΤΪΚ 18} πὶ σ8- 

Ια θοῖρΡ. 517 411 βαΐθὶ σαῦ στὴϊβ αἰΐα, ἀὰὰ Π218 αἰτῖϊρ, 181} βᾶηᾶ ρβδρ- 

σαπάδη ἀπ τλΪβ8. ἰ ἀβυγαῖσρα αὖ; 88 αηΐθ αὐἰβίαϊρ' ὰ8 ΕΙ μηδ, Π1ἢ Ρ6οὶ 

ἰδυαὰ νν1]]8  τππϑῖηδηδ, 81. Ἡ 178 ᾿ῚΒ. ΞΘ ηα]Δ ΠΟ] η5 ΤΪκ. 89...... 

40 Ῥαΐαῃ Ῥδῃ ᾿ἰδϑύ νν1}}]8 8. βαπα]δπα 5 ΤΩΪΚ, οἱ Τα 5861 ΒαΙ 10 

Ῥδᾶηδᾶ βαηπ 740 βραδιὰ 610 ἀὰ ᾿ππιᾶ, δἱοὶ 11 θη δἰ ῖπο, 188. ΡΤ ΙΒ] 8 

πῶ ἴΚ 'ἴῃ βρϑαϊβίίη ἄδρα. 41 Ὀιγοαϊάθάση βδη Τπᾶδῖθὶβ ὈΪ ἴπδ, απΐθ 

ΠᾺΡ: ἵ[ ἴτὰ Ὠ]ΑΙ ΒΒ. βΒῷ αὐβίθιρδη δ ὰ5. Πἰτηΐηα, 42 Δ} ἀθρυῃ: ηἷὰ 88 

δύ ΙΘβῈ5 58. ΒΌΠ.Β Ιοβθῆβ, ᾿ἰΖθὶ ννοὶβ Κυῃρθάστη αὐΐδη 140 αἱ θϑίῃ 

Τυαῖννα πὰ ΟΑἸΡῚΡ 56 βαϑΐίθὶ ὰβ Βιμηΐηα ἰδίαι ἢ 48 δηαμοῦ θη [6805 

8 }} αἀἂΡ ἀἂὰ ἴτ: πὶ ὈΙγοαθὶρ τὴΐρ ᾿στῖ]β πλϊθδθο. 44 πὶ τη η8 τηδρ 

αἰτῆδη αὖ στηΐβ, πἰραὶ αὐΐα βαϑὶ βδαῃᾶϊᾶα τ ὐρίηδὶρΡ ἱπα, 1848 1Κ 

τὐταΐβ]α πὰ ἴῃ Ῥαιητηδ βροαϊβέϊη ἄαρα. 45 ᾿ἰβῦ ρϑῃιθ ἀπᾶ ργδαξοίατη: 

1848}: ναὶ ραπα 811] Ἰδιβι δὶ σααῖϑ. ρα πὰ 858 ρα δυΒΊ]  Π5. δἵ αὐ] 

788}: ραηδπὶ ραροὶρ αἀὰ τηῖβΒ. 46 πὶ βαΐίβθὶ αἰΐδῃ βϑῦυϊ ἴῦ848, ηἷθδὶ 5861 

γ 88 ἴγατη ϑύ{1η, 858. 5810 αἰΐδῃ. 47 δ’ΘΠ 816 αἷρθα ἰχνὶβ: β86ὶ ρϑ- 

Ἰδα 61 ἅἂὰ τὶβ αἰῃ ᾿ἰθαΐη αἰνγθίμομ. 48 ἵἴκ ἴπὶ βὰ Ὠ]αὶ5. ΠΡ αΙ Παΐβ. 

49 αὐΐδηθ ἰχϑαταὶ τηϑύϊἀθαη τηϑηπαὰ ἴῃ δυρ᾽αδὶ 1418 ραϑναϊίθῃ. 

50 858 ἰδύ Β]ΑΙβΒ βαϑὶ 8 Εἰμιῖπα αὐδίαϊρ, οἱ βδϑὶ θ15 τηδί͵αὶ, πὶ σδαδαῦ- 

ὯΔ]. 51 1Κ ἴτὰ Β]αἰἶβ βὰ ᾿ραπμάδ, 8ἃ τ85. Ὠἰπηῖπα αὐτηδηδ; 608] [088 

τη δ] } ῬῚΒ. Ὠ]ΔΙΡ1Β, ΠΑΡ ἵπ αὐθκαῦρ; 14 δὴ βὲ δ]αϊβ Ῥϑηθὶ 1 

σἰρα, 161κ τηϑὶη ἰβύ βαΐθὶ ἵἴκ οἷρα 'ἰπ Ῥ΄ῖΖοβ τηϑηδβθᾶϑὶθ Πα Ι παῖδ. 

2 Ῥᾶπαῇ ΒΟΚαπ. τ 85. τηΐβθο Ππᾶαῖθὶβ αἰ ραπάδηβ: Τυαῖνα τλᾶρ 88 

ἈΠ518. Ἰ6ΙΚ ρα ἀὰ πηλαϊ]αηϑ ὃ8 βασὰθ 480 ἀὰ ἴπὶ 6808: ΔΙΏΘΠ 

6 αἷθα ᾿φυνθ, Πρ 8] ταδί] 161 Κ ΡῚΒ Βα πα. Δ 5 18} ατὶσοῖκαῖρ 

18. Ὀ]ΟΡ, πὶ Βαραὶρ ΠΙΡαΐῃ ἴῃ ἰζνν 8 Β] θα. δ4 βαϑὶ τηδί]1} τηθῖη 161 κ 

788} ἀτρρῖιΡ πιϑίη Ὀ]ΟΡ, δἷῃ 1 θαΐη αἰνγθίηοῃ, Δ 1Κ γγαΐβ]α ἴηα ἴῃ 

Ῥαιημης βρϑαϊβίϊη ἄαρα. ὅδ᾽ βαίβ δὰὶς 161Κ τηθ δία Ὀἱ Βα η7αὶ δύ τηδῦβ, 

ΥΙ, 89. 15ὲ ατι Ὑογδοθη υοον βου οῖθον δον δργμησον, ἐὐογάτη, ἀα 

«οὐ Τϊηραης ἠέ ἄδην συοη Υ. 40 ἑαοηέϊδοῖ, ἐ8έ. --- 40. νι 1178] ψ ]Π]8η (Δ. 

ΥΙ, 8ὅ. 141} 80] υσίῖ. ΠΕ 2: οἱ αἱαϊξ. --- 45. σϑβδαβ)δη 8] ΝΥ 

ἀκούων, υοί. 17 19,11 90,45. φσαμδυβΊδ 8. δέοθέ τὐολϊ τἰπέον ἄθηι Εϊη- 

ἤπιρβ νον σϑθδιη. --- 40. ἔγδτη αἰ{1}} ἐγ θεοῦ παοΐ, θην τοῦ ατιδῳοἼιθη- 

αοην αἰϊΐπ, αἰΐαη ἀθηὶ ἢ. αἰίδη. --- 580. πὶ σδάδαβρηδ!) καί ζεἢ1ξ, υοὶ. 

γ΄. δ1 ιὐνὰ τὶ ῬΙΘΥ. να: εὐ δὲ χιιδ θα ρ80 πιαπαιοανογῖέ, ποθ᾿ πιογϊαξμγ. 
: 5 



86 Ζομδηποϑ ΥἹ, ὅ6--11. ΥἹΙ, 1--Τ. 

ἐετιν βρῶεις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐςτιν πόεις. δ6 ὃ τρώγων μου 

τὴν «ἄρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ. 

δὲ καθὼς ἀπέςτειλέν με ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ Ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὁ 

τρώγων με κἀκεῖνος ζήςεται δι᾽ ἐμέ. δδὃ οὗτός ἐςετιν ὁ ἄρτος ὃ ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες ὑμῶν τὸ μάννα καὶ 

ἀπέθανον ὃ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζΖήςει εἰς τὸν αἰῶνα. 59 ταῦτα 

εἶπεν ἐν τῇ ευναγωγῇ διδάεκων ἐν Καπερναούμ. 00 πολλοὶ οὖν ἀκού- 

ςαντες ἐκ τῶν μαθητιῦν αὐτοῦ εἶπον ̓  ς«κληρός ἐςετιν οὗτος ὁ λόγος᾽ τίς 

δύναται αὐτοῦ ἀκούειν; 61] εἰδὼς δὲ ὁ Ἰηςοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογτγύ- 

ζουςει περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς ̓  τοῦτο ὑμᾶς εκανδα- 

λίζει; 62 ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου. 

ἣν τὸ πρότερον; 68 τὸ πνεῦμα ἐςετιν τὸ ζωοποιοῦν, ἣ «ὰἀρξ οὐκ ὦὧὦφε- 

λεῖ οὐδέν τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν, πνεῦμά ἐςτιν καὶ ζωή ἐετιν. 

θ4 ἀλλ᾽ εἰεὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἱ οὐ πιςτεύουειν. ἤδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ 

Ἰηςοῦς τίνες εἰεὶν οἱ μὴ πιςτεύοντες καὶ τίς ἐςετιν ὁ παραδώςεων αὐτόν. 

65 καὶ ἔλεγεν ̓  διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός 

με, ἐὰν μὴ ἢ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός μου. 66 ἐκ τούτου οὖν 

πολλοὶ ἀπῆλθον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίεω καὶ οὐκέτι μετ᾽ αὐτοῦ: 
ς 

περιεπάτουν. 67 εἶπεν οὖν ὁ ᾿ηςοῦς τοῖς δώδεκα “ μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε. 

ὑπάγειν; 68 ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ (ίμων ἸΤέτρος᾽ κύριε, πρὸς τίνα 

ἀπελευςόμεθα; βήματα Ζωῆς αἰωνίου ἔχεις “ 69 καὶ ἡμεῖς πεπιςετεύκαμεν 

καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι εὖ εἶ ὁ Χριςτός, ὃ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος. 

10 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὃ Ἰηςοῦς᾿ οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην ; 

καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐςετιν. 71 ἔλεγεν δὲ τὸν ᾿Ιούδαν (ίμωνος 

Ἰςεκαριώτην᾽ οὗτος γὰρ ἤμελλεν αὐτὸν παραδιδόναι εἷς ὧν ἐκ τῶν δώδεκα. 

ΜΗ: 

1 Καὶ περιεπάτει ὃ ᾿Ιηςοῦς μετὰ ταῦτα ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ οὐ γὰρ: 

ἤθελεν ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἀπο- 

κτεῖναι. 2 ἣν δὲ ἐγγὺς ἣ ἑορτὴ τῶν ᾿Ιουδαίων, ἣ «κηνοπηγία. 8 εἶπον 

οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ̓  μετάβηθι ἐντεῦθεν καὶ ὕπαγε εἰς 

τὴν ᾿Ιουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηταί εου θεωρήςεωςει τὰ ἔργα «εου ἃ εὑ 

ποιεῖς 4 οὐδεὶς γὰρ ἐν κρυπτῷ τι ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρηείᾳ. 

εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωςον ςεαυτὸν τῷ κόςμῳ. ὅ οὐδὲ γὰρ οἱ 

ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίετευον εἰς αὐτόν. 6 λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιηςοῦς ̓  ὃ 

καιρὸς ὃ ἐμὸς οὔπω πάρεετιν, ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἐςτιν᾿ 
ς 

ἕτοιμος. 7 οὐ δύναται ὁ κόςμος μιςεῖν ὑμᾶς, ἐμὲ δὲ μιςεῖ, ὅτι ἐγὼ 

ΥἹ, ὅ8. ζήςει)]͵ ΕΑΞΝΥΛ ΟὮγ., ζήςεται ἩΠΤΙ. -- 68. λελάληκα] {77 

ΟἸγτ. 1 νρ, λαλῶ ἕΚ. ---- 70, δ᾽ Ἰηςοῦς) 7 τὖ νρ, ζομε ἜΚ. --- 171. Ἴςκα- 

ριώτην] ἘΚ, ᾿Ιεκαριώτου (ΤΤ (ιυἱθαογ] ογσοϑέοιξ -την. -- ΟΥΠἠ, ὃ. ἃ εὐ] 

τ 7Π ΠΝ, 

τι ὅ. 0’ 



ΤοΠΔΏΠΘ6Β ΥἹ, 56---71. ΝΠ, 1 --Τ. 81 

716. Ῥαΐα Ὁ]ΟΡ πθίῃ ὉΪ βαη)αὶ ἰδ ἀγασοῖς. 56 5861 τί] ταθίῃ 16 

Δ} ἀτίροκιρ τίη Ὀ]ΟΡ, ἴῃ ᾿Ὼ18 1510 188: 1Κ ἴῃ πὰ. 87 βϑαβυγθ 

᾿ηβαηάϊᾶα τἰς Πα μ δ αὐΐα, Δ ἢ ἴἰς ρα ἴῃ αἰίηβ, 18} βαθὶ τηδ]} 

Τα Ϊ τ, 8} βὰ 11] ἴῃ τθῖηα. ὅ8 βὰ ἰδέ 1418 βαϑὶ ὰ8 Εἰπηΐηδ αὐἰβίαϊρ, 

Ὡἰ βύαβνο τηδυὶἀθύπη αἰΐδηβ ᾿ζυγασαὶ τπϑηπδ δ ραἀαυ θποάθαπῃ; Ρ 

βαϑὶ τι} } Ῥᾶηδ Π]αὶ ἢ 1 Ρα]} ἴῃ αἰακάυρ. 59 ᾿αΐα )8 0 ἴπ βυυπᾶρορθ 

Ἰαἰβίαπβ ἴῃ Καίΐδυπααιη. 60 Ῥᾶηαῃ τπᾶπαραὶ σα βθη θηΒ Ὀ1Ζ6 

ΒΙΡοῃ͵Θ ἰβ αθρὰπμ: Βαγάα ἰδῇ βαΐα σψαιγά, [088 τηὰρ 18. ΠϑαβΊοη ὃ 

61 1Ὁ νἱΐαπμάβ Τοϑὰβ ἴῃ 815. 5010 Ῥαΐοὶ Ὀϊγοάϊἀθάσῃ βαΐα ᾿δ] βίροῃ- 

ἾΟΒ ἴθ, αὰ ἀπ πη: βαΐω 1Ζν} 18 φϑηαγΖ 0 602 4081 πὰ ρΆΒΑΙ 10 

ΒΌΆΠ ΙΔ η5 υϑδίθίρσαη, βαάθὶ ψὰϑ ἴΔασ θ15) 68 δῆχμηδ ἰδῦ 5861 ΠΡ 

τ }1}0, Ῥαΐα 16ἰκ πὶ Ῥούθι ψαϊῃύ. Ῥὸ ψϑαγάδ βοϑὶ 1ἴς γοάϊάβ 1Ζ 18, 

ϑὮτας ἰδύ 18} Πα η5 18δύ, 64 δἰκθὶ βπᾶὰ ἰζναῖα βΒαμηδὶ, βαῖθὶ πὶ ρἂ- 

Ἰδα Ὀ]α πα. ννῖβθαῃ θα τ8 ἔρυμϊδί)α ΙΘθ8. Τυαγ]αὶ δπα Ρδὶ πὶ ρϑὶδα- 

δηᾶδη8, 8 [85 δῦ Βαϑὶ ρϑ] θῖν ᾽η8. 65 141} 480: ἀὰθρ6 480 ᾿ζνν 18 

Ῥαύοὶ πὶ δἰηβῆτ Πηᾶρ' αἰπμηϑῃ αὖ Π1Β, ΠἰΡαὶ ἰδ δἰρίθαη ᾿πητηὰ ἔγδ 

αὐϊίη ταθὶ παθῦπγα. 66 ἀσαὴμ ὈῬαιητηδ τ 6 18 τϑηδρδὶ σΘ]ΠΡη ΒΙΡΟΙΠ7Θ 18 

1θα καὶ 18 Ῥαηαβθὶθ5 τὰ ἴση ἢ] ἸΔα]θάθη. 67 Ῥᾶγαῃ ἀΔ}0 ΘΒῈ8 

ἀπ βαΐτη ὑγνα!] ἱηυ: 1081 7180}: 108 ψ 1161] σα] ραη ἢ 68 βαηὰῃ δπᾶποῦ 

Ἰπγτηδ, ϑϑιμηοη Ραϊίγαβ: ἔγαυ)α, ἀπ Τυδιήτηδ, σα] ΘΙ θαῖτηδ ὃ ψαῦγαδ 110 4]- 

ΠαΪ5. αἰ ννθί ΠΟ ΠηΒ Πα θαῖθ. 69 164} νγϑὶβ σαι ἀθάθπτη ἰδ ἢ αὐ καμροάππη 

Ῥαΐθὶ Ῥὰ 15 Χυϊϑίαβ, βΒη 8 ρυιαὶβ ΠΡ ηαη8. 10. Δ πα ΠΟΥ τὴ 1ΘΒὰ8: 1ὰ 

1ἰκ ᾿χν 5. 1Ρ᾽ ρσανγα]ᾶδ 718} ᾿ἰζυναγα 1 η8 αἰα Δ α]5 δι 71 ἀρὰ} Ρδη 

Ῥᾶμα Τὰάδηῃ ΞΘ ΟΏ15, [δκαυϊοῦπ, 858. δπκ Πα δα ἴῃ σα] θν Ἴδη, Δ1ΠΒ 

γἰϑαηαθ ρ1Ζ6 ἔγγα]106. 

ΥΠ. 

1 9}Ὲ4ἢ Ἰραῦθδαδ Ιϑϑὰβ δαἴδι βαΐα ἴῃ Οδ] 6 ]αῖα; Ὡ1 ἃὰκ ψ]]ᾶδ ἴῃ 

Ταᾶαῖϊω σαρραπῃ, αηΐθ Βοι ἀθάπη ἴπὰ θᾶ] Τὰ 1615. ἀδαϊηθᾶῃ. 2. ΒῈἢ 

Ῥᾶπ πϑῖσα ἀα]}085 Τπαδὶθ, 50 ΒΘ ρυαβίακϑίηβ. 8 Ῥμαῃ ἀθραῃ ἀπ ᾿τητηδ 

ὈγΟΡΥ]ι85 186: 816} Ῥάᾶρτο 88} ραρρ ἴῃ Τυδεΐδη, οἱ 1848 81 ΒΙ ΡΟ; )ΟΒ 

« Ρϑίμδιὶ Ὁ βαι αϊηα ψνϑαγβύνγα ροῖπα ῬοΘὶ θὰ ἰδ}158. 4 πὶ τηϑηηᾶ 

ΔΚ ἴῃ Δηδϊδαρηθίη θὰ ἰδ} 18} ΒΟΚΘΙΡ ΒΚ ἀϑκαηραᾶπα ψίβδῃ. 

7041 Ῥαΐα ἰδυ)}δ, Ὀδιγῃθὶ ῬὰκΚ 5] θη ᾽Ζαὶ τηϑηδϑθᾶδὶ. ὅ πὶ δὰκ 

Ῥὰὶϊ Ῥγχοθιυ]ιβ 186. ραϊδυί θά ἰτησηα. 6 Ῥαυαἢ (Δ ἴηι [Θ58: 1Ω6] 

ΤΘῖη Ὡἰ δῇ δύ, 0 Π16] ᾿ἰζυαν βιηὐθίηο δύ τηϑηνγι. 7 πὶ Τηδρ' 80 

ΙΔ ΏΆΒΘΌΒ ἤ]δηῃ ἱφνν δ, ἵν τὶκ ἢ]; πἀπῦθ ἴκ νοι ποά]α ὈΪ ἰη5. Ῥαίοϑὶ 

ΥἹ, 64. σα!οῖνν 10} ΟΑ γῶν" σαίθνσθὶρ. --- ὙΠ, 2. ΒΙΘΡγαβίδκθΙ 8] 

(ΑΔ δὼ" Ὠ]ΟΙ τα-. 

ὙΠ Όδὲ [1614] ον θμἐ ΠΟ] θηοΥ Ζιιβαΐς: ἀαπαοῖν ἴ: εα 6 ΕΥ̓ΘῸ ἐθηι- 

2ΟΥΘ. 



ϑ οῦ Φομδῆηθ8 ΓἾἿΠ], 8---91. 

μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐςτιν. 8 ὑμεῖς ἀνάβητε 

εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην ̓  ἐγὼ οὔπω ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, 

ὅτι ὁ ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται. 9 ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτοῖς ἔμεινεν 

ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ. 10 ὡς δὲ ἀνέβηςαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, τότε καὶ αὐτὸς 

ἀνέβη εἰς τὴν ἑορτήν, οὐ φανερῶς ἀλλ᾽ ὡς ἐν κρυπτῷ. 11 οἱ οὖν 

Ιουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ ἔλεγον ποῦ ἐετιν ἐκεῖνος ; 

12 καὶ γογγυςμὸς πολὺς περὶ αὐτοῦ ἢν ἐν τοῖς ὄχλοις ̓  οἱ μὲν ἔλεγον 

ὅτι ἀγαθός ἐςτιν ̓  ἄλλοι ἔλεγον " οὔ, ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὄχλον. 13 οὐδεὶς 

μέντοι παρρηςείᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν Ιουδαίων. 

14 ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεςούςεης ἀνέβη ὃ ᾿Ιηςοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδί- 

δαςκεν. 15 καὶ ἐθαύμαζον οἱ Ιουδαῖοι λέγοντες " πῶς οὗτος γράμματα 

οἶδεν μὴ μεμαθηκώς; 16 ἀπεκρίθη οὖν ὃ ᾿ἸἸηςοῦς καὶ εἶπεν  ἣ ἐμὴ 

διδαχὴ οὐκ ἔετιν ἐμὴ, ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με. 17 ἐάν τις θέλῃ τὸ 

θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώςεται περὶ τῆς διδαχῆς πότερον ἐκ τοῦ θεοῦ 

ἐετιν ἢ ἐγὼ ἀπ’ ἐμαυτοῦ λαλῶ. 18 ὃ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν τὴν 

ἰδίαν Ζητεῖ ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέιψαντος αὐτόν, οὗτος ἀληθής 

ἐετιν καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔςετιν. 19 οὐ Μωεῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν 

νόμον; καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόμον. τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι; 

20 ἀπεκρίθη ὃ ὄχλος καὶ εἶπεν ̓  δαιμόνιον ἔχεις ̓  τίς ςε ζητεῖ ἀποκτεῖναι; 

21 ἀπεκρίθη ᾿ηςοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς ̓  ἕν ἔργον ἐποίηςα καὶ πάντες 

θαυμάζετε. 22 διὰ τοῦτο Μωςῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν, οὐχ ὅτι 

ἐκ τοῦ Μωεέως ἐςτίν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν πατέρων, καὶ ἐν ε«αββάτῳ περιτέμ- 

νετε ἄνθρωπον. 28 εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν ςεαββάτῳ, ἵνα 

μὴ λυθῇ ὃ νόμος Μωςεέως, ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίηςα 

ἐν «αββάτῳ; 24 μὴ κρίνετε κατ᾽ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίειν κρίνατε. 

25 ἔλεγον οὖν τινες ἐκ τῶν ἹἹεροςολυμιτῶν ᾿ οὐχ οὗτός ἐςετιν ὃν ζητοῦειν 

ἀποκτεῖναι; 26 καὶ ἴδε παρρηείᾳ λαλεῖ, καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουςειν. μή- 

ποτε ἀληθῶς ἔγνωςαν οἱ ἄρχοντες ὅτι οὗτός ἐςτιν ἀληθῶς ὃ Χριςτός; 

21 ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐςτίν ΄ ὁ δὲ Χριςτὸς ὅταν ἔρχηται, οὐδεὶς 

γινώεκει πόθεν ἐςτίν. 28 ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάεκων ὁ ᾿Ἰηςοῦς 

καὶ λέγων κἀμὲ οἴδατε καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί, καὶ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ οὐκ 

ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἔςετιν ἀληθινὸς ὃ πέμψας με, ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε ̓" 

29 ἐγὼ δὲ οἷδα αὐτόν, ὅτι παρ᾽ αὐτοῦ εἶμι κἀκεῖνός με ἀπέετειλεν. 

90 ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάςαι, καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν χεῖρα, 

ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἣ ὥρα αὐτοῦ. 81 πολλοὶ δὲ ἐκ τοῦ ὄχλου ἐπίςετευςαν 

εἰς αὐτόν, καὶ ἔλεγον ὅτι ὃ Χριςτὸς ὅταν ἔλθῃ, μήτι πλείονα εημεῖα 

ΝΠ δ. ὃ; ἐμὸς. καιρός) ΠΠῚ ΘΕ Τα τσ ὃ καιρὸε ὃ ἐμός ἡ -- 

10. οὖν ὁ] ΚΓΠ Ρο6ἵ, οὖν αὐτοῖς ὁ ἔΚ. ---ὀ 25. Ἱεροςολυμιτῶν] ἽΚ, 

-ειτῶν 5΄ηΒ0. --- 27. ἔρχηται) “Κ Ομγ., ἔρχεται ΕῊἩ. -- 29. ἐγὼ 

δέ] ΒΙΏΠΧ ῬἈοΓΗ", ἐγώ Κ δορῖία νυν. -- 91. πλείονα ςημεῖα] ϑ΄η 

ΒΡΟΚΙΥΧΤΙ ΟἸγ. 1 νῷ, πλ. εημ. τούτων ἔΚ. 

β 
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γναυγδύγα 1Ζ0 Ὁ011ὦ 5 ηα. 8. 105 σα] 10 τὰ ἅα]}Ρ Ρο, ἰθ 1κΚ πὶ πδὰμ 

σϑιοῖρα ἴῃ Ῥὸ ἀα]Ρ, απίρ τη ηδία Τὴ6] πὶ δι ἢ 511}}}} 1θύ, 9 Ῥϑίυἢ 

Ῥδῃ ἂρ ἀὰ ᾿ἰπὰ νυὶβαηαβ ἴῃ Οδ]θιἸαῖα. 10 10 Ὀ1Ρ6 ρα!]ραπ Ῥδὶ Ὀσορτ- 

}18 18, απ 164} 186. ραὶαὶρ ἴῃ Ῥὸ ἀὰ]ρ πὶ δηδδαρΊο, δ8Κ. 5501οαο 8δῃηδ- 

Ἰαῦρηϊρα. 11 Ῥαπὰῃ Ταδαϊθὶβ βοκιάθάπη ἱπῶ ἱπ ὈΙσαὶ ἀυ])ραὶ 148 

αθραῃ: [ὑδ. ἰδῦ 1αΐηβϑῦ 12 8Δἢ ὈἰγοάθίηΒβ τὰκ] « ὈΪ πα Ὁ ψὰβ ἴῃ 

τηϑηδρθίῃ: Βα ἀρθρυπ βαΐθὶ Βα) ηΒ5 δύ; δαὶ σΘΡπ: π6, 81 

ΘΥΖΘῚΡ ΡῸὸ τηδηδροῖὶη. 18 πῇ Ῥδῃ δἰηβῆθη Βθραῦῃ ὈΔΙΡαΡα τοὐϊάβ 

ὉΪ ἴπῶ ἴῃ 8 1815 πδϊθ. 14 10 Ἰυᾳ ρῬδῃ πῶ τη] α]αὶ ἀα]Ρ υββίαϊρ ΤΘΒῈΒ 

ἴῃ 841} 184}: 1αἰβίαάα. 15 164}1} 5:1 δ] κα θάτπῃ τηδπεαρθίηβ αἰ ηά8η5: 

Τραῖνψα 8Βὲ ὈΟΚΟΒ. Καῆῃ ἀπ] δι ρα 16 δηάμοῦ Ῥδῃ ΤΙϑϑὰβ 188 480: 

Β0 τηθίηδ ᾿αἰβθὶπβ πἰβύ τηθηδ, αἷς μ16 βΒδη ] μα 5 ταῖς. 17 1608] [) 885 

{11 τ 1Π]8 ἢ 18 ἰδ), αὐ καμπαὶ ὈΣ Ρὸ ]Ἰαϊδϑίῃ {γα σαᾶα 5]7δἱὶ, 

δὰ ἱκὰ ἔγαια τὴἱβ Β:] 01 τοῦ]α. 18. βαϑὶ {1} 815 5] 0 1η τοᾶρϑὶρ, Βδ8α- 

ΒΙΡῶ βθῖμδ βοκθϑῖρ; 10 β8θὶ βοόκϑὶρ βδάμῃιρῶ ὈῚΒ βδπα)]θη 1] 5 511, 588 

ΒΆΠ] ΙΒ ἰδῦ 188: ἱπηα!ρα ἴῃ τσὴ ηἰβύ. 19 πἰὰ Δίοθθβ ρδὲ ἱζυῖβ 

ψὶοΡ 18} Ὡἰ δἰπβῆυση ἰσγᾶτα ἰδ} Ραΐία ψὶΐορ; [θὰ τηΐκ βοῖθὶρ 

ἀαϑαϊμηθη 20 Δηαποῦ 50 ταδηδροὶ 188: αΘΡαπ: μα] ρου ΒΘΡαὶβ; Τῦ885 

Ῥαϊς βοκϑὶρ υδαϊτμηθη 21 δηάαμοῖ [Θθὰ5 180: 480 ἅὰ ἱπ: δἷη δυο 

σαίασιᾶδ, 7848} 418] 5:1] Κορ. 22 ἀὰρ᾽Ὀ᾽8Ὲ Μοβϑθβ αἰραῦῖ ἱζχὶβ Ὀϊμη δ, 

πὶ Ῥαΐοθὶ ἔγαπλ Μίοβθ 5ἰ]αὶ, δ 'ἂβ αἰΐζατη, 1648} ἴθ βαρραΐο Ὀἰμλδιτ 

τηϑῆηϑη. 29. 184 Ό81]1 Ὀϊπηδὶύ πἰτηῖ πηϑηηδᾶ ἴῃ Βα Ραΐο, οἱ πὶ μαίαϊσαϊᾶδα 

ἱορ βραΐίω Μοβοζίβ; 10 τοῖβ αίσορ, πηΐθ 4|1|8ηὰ Τηϑπηδ ὨΔ᾿]8η8, 

σαίανιας ἴῃ Βα θαΐοῦ 24 πὶ βίο]α! ἢ ὈΪ βίαπαὶ, δῖ Ρὸ σαγαὶ ΐοηῃ βίϑιϑ 

Βίο]αὶθ. 25. φοραμαρμῃ βδηῃ βυμηδὶ δῖΖθ [αἰ γαβδα] τη θιΐθ: πὰ 58. ᾿ἰβὺ 

Ῥδιημηθὶ βοκ͵αηα αϑαϊτσηθη 26 ἸΔῈ 58ῖ, δηαδαριθα τοῦθ 148 νϑὶῃύ 

ἅὰ ᾿τηηῖῶ πὶ αἱραπᾶ; ἴθ] δαΐῦο ὈΪ βαη7δὶ αὐ Κα ροάση Ῥαὶ τοὶ κα θϑίθὶ 

Βῷ δύ ὈΪ βαῃ7)αῖ ΣΧ υϊβίυβ 27. δἰζθὶ Ῥαᾶμα ἰζυπηαμη, ἸῦαΡρτο ἰβδῦ; Ὁ 

“Χυϊρθίτιβ, ὈΠῸ6 αἰπαϊρ, πὶ τϑηηδ νγαὶϊῦ Τρ ΡΙῸ ἰδ. 28 Ὠγορίᾶδ δῇ ἴῃ 

41} 1αἰβ]α μα Τϑϑὰβ 188 αἰραπμαβ: 18 τὶκ Καππὰρ 18 πῖαρ ΤΡ Ρτο 

πηι; 7188 δὲ στὴΐϊβ βΒ:0]η πὶ αϑῖη, ἂς ἰβῦ βιπ]θῖηβ βαθὶ βδπαϊαάθ τ], 

Ῥαπρὶ 118 πὶ Καπηαρ. 29 10 ἵἴκ Καῆη 'πᾶ, πηΐθ ἔγϑμι ᾿τητηδ πη, 88 

15. τὶς ἰπϑαηᾶὶάα. 80. βοκιάθάπιπ Ῥ8π ἱπα ραΐίδμδῃ, 188: πὶ ΔΙ ΠΒΠ.Π 

υϑ]αρίαα, δὴ πα μΒαπᾶα, ἀπίθ δα ΡΠ ἢ πὶ αὐ 478 Πγ6 11 15. 81 1Ὁ 

τηϑηαραὶ ὈΙΖΟΒ ΤΠ ΠΆΡ ΘΙηΒ. σαὶ ἀθάαῃ ἱτησηα 1818 αρρὰπ; « οἱ Ὁ 

Χυϊθύαβ, θᾶ αἰταῖρ, ἰδ] [61] τη προ η5. ἰ Κηΐη5 ϑ7]αὶ ᾿δίπηθὶ 88 

ΨΙ!, 81]. οἱ Χυϊβίαβ θη αἰταὶρ 1041] 6 1,., Χτ. Ῥδῃ αἰτὶθ ᾿θαὶ οἱ (Δ, 

ΥΙΙ, 12. ἴῃ ταθιμαρ δἰ ϑιὐησιίαν" παοῖ, Ῥὸ τηδηδροίὶπ; ὑσῖ. τ το 

(ΘΙ). --τ Βα) θὶ 8] αἰ {ἀφο Ανάογιοι, υσὶ. Καρ. ΥἹΙΠΙ. --- 156. τιὰ- 

ὨΔΡΘΙΠΒ) παοῖ ΜΙ 9,38 εἰ. ἃ.; ἀαπαοῖν ἴ: ἐμγαθ. 
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ποιήςει ὧν οὗτος ἐποίηςεν; 82 ἤκουςαν οὖν οἱ Φαριςαῖοι τοῦ ὄχλου 

γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα, καὶ ἀπέετειλαν ὑπηρέτας οἱ Φαριεαῖοι 

καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, ἵνα πιάεσωειν αὐτόν. 88 εἶπεν οὖν ὃ ᾿ηςοῦς ἔτι 

μικρὸν χρόνον μεθ᾽ ὑμῶν εἶμι καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντα με. 

84 ζητήςετέ με καὶ οὐχ εὑρήςετε, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ὑμεῖς οὐ δύναςεθε 

ἐλθεῖν. 85. εἶπον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς ποῦ οὗτος μέλλει 

πορεύεεθαι ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήςωμεν αὐτόν; μὴ εἰς τὴν διαςπορὰν τῶν 

“Ἑλλήνων μέλλει πορεύεςθαι καὶ διδάςκειν τοὺς “Ἕλληνας; 86 τίς ἐςτιν 

οὗτος ὃ λόγος ὃν εἶπεν “ ζητήςετέ με καὶ οὐχ εὑρήςετε, καὶ ὅπου εἰμὶ 

ἐγὼ, ὑμεῖς οὐ δύναςθε ἐλθεῖν; 857 ἐν δὲ τῇ ἐςχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ 

τῆς ἑορτῆς εἱςτήκει ὁ ᾿Ιηςοῦς καὶ ἔκραξεν λέγων ̓  ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέεθω. 

πρός με καὶ πινέτω. 88 ὃ πιςτεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἣ γραφή, 

ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύςεουειν ὕδατος ζῶντος. 89 τοῦτο δὲ 

εἶπεν περὶ τοῦ πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιςτεύοντες εἰς 

αὐτόν: οὔπω γὰρ ἣν πνεῦμα ἅγιον, ὅτι ᾿Ιηςοῦς οὐδέπω ἐδοξάςθη. 

40 πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου ἀκούςαντες τῶν λόγων ἔλεγον" οὗτός 

ἐςτιν ἀληθῶς ὃ προφήτης 41 ἄλλοι ἔλεγον οὗτός ἐςτιν ὃ Χριςτός" 

ἄλλοι ἔλεγον μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὃ Χριετὸς ἔρχεται; 42᾽ οὐχὶ ἣ 

γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ ς«πέρματος Δαυεὶδ καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς κώμης, 

ὅπου ἣν Δαυείδ, ὃ Χριςτὸς ἔρχεται; 43 εχίεμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο 

δι αὐτόν. 44 τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάςαι αὐτόν, ἀλλ᾽ οὐδεὶς 

ἐπέβαλεν ἐπ’ αὐτὸν τὰς χεῖρας. 45 ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς 

ἀρχιερεῖς καὶ Φαριεαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι ̓  διατί οὐχ ἠγάγετε 

αὐτόν; 46 ἀπεκρίθηςαν οἱ ὑπηρέται “ οὐδέποτε οὕτως ἐλάληςεν ἄνθρω- 

πος ὡς οὗτος ὃ ἄνθρωπος. 47 ἀπεκρίθηςαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαριεαῖοι " 

μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνηςθε; 48 μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίετευςεν εἰς 

αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαριςαίων; 49 ἀλλ᾽ ὁ ὄχλος οὗτος ὃ μὴ γινώςεκων 

τὸν νόμον ἐπικατάρατοί εἶςιν. δ0 λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὃ 

ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν νυκτός, εἷς ὧν ἐξ αὐτῶν: 651 μὴ ὁ νόμος ἡμῶν 

κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀκούςῃ παρ᾽ αὐτοῦ πρότερον καὶ γνῷ τί 

ὙΠ, 82. οὖν] ΚΌΤΤ «2, γομῖε ἘΚ Ῥ61ᾳ νρ. --- 85. εὑρήεωμεν] ΗΛ, 

 τοομεν ἘΚ ΤΕ]]. ---- 40. τῶν λόγων] ΚΑΉΗΤΤ 1 νρ, τὸν λόγον ΘΛ. --- 42. Βηθ- 

λεέμ] “Βειῃ!οη θην μον “οἰ Ἰοοην Ἰαΐ. --- 44. ἤθελον ἐξ αὐτῶν] ἔΚ, ἐξ 

αὐτῶν ἢθ. πίη 2561. 202. --- δ0. πρὸς αὐτὸν νυκτός] ΚΙΠΔΤΤ {1α νρᾳ, 

νυκτὸς πρὸς αὐτόν ἔΚ. --- δ]. ἀκούςῃ παρ᾽ αὐτοῦ πρότερον] ἘΚ ΟἾτ,, 

πρότερον ἀκούςῃ π. αὖτ. Χ ([) 5. νρ 2. 1. 

τὸ ἅγιον ἐπ’ αὐτοῖς; υσί. 1) ({ἡ. --- 44. Βαμηδ!ῃ Ῥδη 1Ζ6] ϑέεϊιιφ τοῦθ 

7 11,37.406 ἶς 8,3. ---- 46. πὶ Ἰυδηῆσῃ αἷνν το 44] οὕτως ἐδὲ το] ατι8- 

σοαγ οί, τυοί. ἡ 9,5. παι 51. τἰραὶ υγ}18] είν το Μὼ 8,97 

( 13,29), 
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ἰανγἀο 82 πιαυϑίἀοᾶθη Ῥᾶη Βδτοιβαϊθῖθ θΡὸ τηϑηδρσϑίη Ὀἰγοα]αηδοίῃ 

ὈΪ ἴπῷ Ῥαΐίβ.. ἱπαμδαηαϊαράπη Δηαραβίδηβ ρὲ] Βδγθ βαὶθὶβ 18 ἢ δὶ 

ΔΆ Ϊβίδ 5 σα α]ΔηΡ, οἱ σία δ Ὁ δἰπα πη. 88 Ῥαᾶπαμ 480 ΙΘΒα8: πϑὰῃ 

161 11 Πυθὼ τὶ ᾿ἰφνν5. 'πη, 184ῃ δ σασρα ἀὰ Ῥαγήτηδ Βα ηαἾ Δ 11 ΤΩΙΚ. 

94 ΒΟΙΚ6 1 τκ 248 πὶ ὈΙΡΊΙΡ, 1608} Ῥάᾶγϑὶ ἴτὰ ἵἱκ, 118 πὶ τηᾶρα αἰτηδη. 

80. Ραγὰῆ αρΡαῃ ᾿αδὶ Τπᾶϑῖθῖβ ἀὰὰ 518 ΤΪ8580: ἴὐϑαγθ δῷ ΒΚ} σᾶρσρϑῃ, 

Ῥοὶ νγοὶβ πὶ Ὀϊρι της τη ΗἸρδὶ 1ῃ αἰβίαμϑίη ρίπαο ΒΚα}} σαρραῃ 188 

ἰαϊδίδη Ῥιαάοθὺ 80 Τὰ 51]41 βαΐω ψαιυγά, βαΐθὶ 480: βοκϑὶρ τηὶκ 148 

τὶ ὈΙΡΊΠΡ, 7188 Ῥάᾶγθὶ ἴτὰ ᾿Κ, 108 5] Τρ ἢ αἰτηϑη 817 10 ἴῃ βρϑαϊβίϊη 

ἄαρῶ Ῥαγησηδ τα] 1] }1η 1] 815 βίο Τθϑὰβ 186 χορ δ αἰΡαπαβ: αθ αὶ 

Τύδηθ Ῥδυτβ]αὶ, ρασραὶ ἀὰ τὴῖβ 1608} ατίσρκαὶ. 88 βαϑὶ σϑίδαθοιρ ἀὰ 

15, ϑύαθθ ασὯΡ φΘΙΊΘΙΘΙΏΒ, ΔΙῸΒ Β γΔΙΏδῚ 15. Υἰπηϑηα Ὑγα 5 

Πραηαϊη5. 859 Ῥαύαῃ βδη 40 ὈΪ δτηδῃ Ῥδποὶ βκαθάπῃ πἰτήδη Ὀαὶ 

σΑ Δα ]αημἄδηθ ἅἀὰ ἱτητηδ; ππύθ πὶ ΠΔα θη ψγὰβ8 δῆτα 88 ψοῖῃ8, 

δηδ τη, απΐθ ΤοΘὰΒ ΠΘῸ θη Ὡ1 μδΌΠΙΡ5. 85. 40 τοδπαραὶ θδπ 

Ῥίσοβ τηϑηδρθίηβ δαιαθήθδηβ ὈΪσθ αασᾶθ ἀθρυπ: δῷ ἰδ Ὀΐ βαπ7)δὶ 

88, Ῥτϑαΐοίθθ. 41 βυσηδὶῃ αἀθραπ: β ᾿ἰδὺ Χυϊβίαβ. βασηδὶῃ ἀΘΡαΠ: 

ρα] Ῥαὰ 'ὧ5 Θδ]θι]αΐα Χαϊθῦαθ αἰτὶθῦ 42 πὶ ρϑιηθὶθη5 480 βαϑΐβθὶ 

15 {ταῖν Πα ΘΙ 15. 181 ἂ5 ΒΘΡΙΔΙ Παΐτη. πϑῖρθδα, Ῥᾶῦοὶ σψὰθ αν θὶα, 

Χυϊδίαβ αἰτοῦ] 48 Ῥϑηυῇ ταϊβεϑα ὶδθ ἰη Οἰσαὶ τηϑηδρϑίη ΥῸ ὉΪ 1Π8. 

44 βιυσηδὶῃ θᾶ 1Ζ26 ψὶαράση ἔδη ἱπᾶ; δκϑὶ πὶ δἰμΒηπ πιβ]αρίαξ 

δὴ 'πῶ Ππαηᾶάμσηθ. 45. ρβ!ραπ Ῥᾶη βδᾷὶ «ἁπαραμίοβ ἀὰ ᾿Ῥαΐτη δμα- 

τϊβύαμη συάϊατα 714 Εδγθίβαίαση; Ῥασὰῃ αορυμ ἀὰ ἱπὶ αϊηδαὶ: ἀπ} 6 

πὶ αὐΐδαμπαρ πα 46 δηαποίαῃ ρὲ] δηα ραμίοβ: πὶ υϑημπη αἷνν τοὐϊαα 

τη Πη8, ΚΒ ΆΒΘ Βῶ Τηϑῆηδϑ. 47 Δ ηαποίπθπη Ῥδὴ ἱπὶ Ῥαὶ Εαγϑιβαϊθὶβ: 

10αὶ 7188}: 115 ἰδ υζι δὶ δ] αθ 48 Βαϊ, δὰ δμβῆπη Ὁ1Ζ6 σϑῖὶκ ρϑὶαὰ- 

ὈΙάΘαῚ ἰσῦσηα δἰθθαυ Εαγθίβδὶθῦ 49 841] 5οὸ τηϑδηδρϑὶ, Ῥαῖθὶ πὶ Καππ ἢ 

ψἱ ΟΡ, [τα] ραπδὶ βἰπα. ὅθ 40 Νικαπάθιηαβ ἀὰ τη, Β86ὶ αἰ14 4]5 ἀὰ 

᾿τητης ἴῃ πϑῃΐ, ΒΌΤΩ5 ἰβθαη 5. 1ζϑὶ: 561 ἴρῶὶ πιο ἀηβδι 500}10 ταδη- 

μδπ, πἰραὶ Τα 18 μαῦβοὶρ ἔγαμη ἱτητὴα 188 αὐ καπηδὶρ Τα ἰδυ]αὶ 

ΝΠ, 41. Ρ80] Ρὰα (ΑΔ. -- 44. ον... μὰ υδ]αρίαω δὲ58 Γ΄. δῷ 

Βαΐῃ Ῥαΐθὶ αμοΐν ὧν ΘΙτθῖν. ΝΠ, κ. 1. ὧν ὕγοίογονῦ Παδϑμης. --- 4θ. ἀηᾶ- 

Βμοίππ Ῥαϊὶ δπάρδίοβ)] ἀπμαποΐαηῃ Ῥᾶπ αὶ Δηαραβίοβ αἰ ραπάδηβ βαΐθὶ 

ΙΚοῖν, --- 47. 50}}] ΟΛ, βἰὰ 51|καῖν. --- 48, δἰ Ῥαι Εδγϑὶβαὶθ)] δἰρθαα 

Ῥὶχθ Εν, 5ικοῖσ, --- δ0, 1Ζϑὶ] Δ Κγ ἴσ6. --- 5ὅ1. τηϑηπηα}} 5 Καὶν., μη Πη8, 

ΟΑ. --- εἱρθαὶ --- [1] 8] {ο]υ1ὲ ἧμιν ΒΙΚοῖτ, 

ΨΙΙ, 85. Ῥία 401 κἂν Ἑλλήνων. 7) 65 ἰδέ αἷο γοεσεϊηιὰ βέσε {70ε:- 
δοἰφιιηρ (68 Ῥιιω αῖδ;, γι" Καὶ 1,93 5ἰοῖιέ Κτυϑκοβ (Δ), αἄα ζυῖοῦ αδΥ 

ΟἸογοηβαία ἄο5 Ναϊϊοπαϊοϊαναϊίογβ υὐοὴ Ιουδαῖοι μη Ἕλληνες ὃε- 

ἐομὲ ιὐἱγα, υσῖ. ἯΓ. ϑοϊιιῖσα ΟΥἱοοῖι. 1,ο]ιιυονίο ἐηι Οοἱ. (Βογϊὺ, 1908) 

5. 226). --- 89. Δπιὰ βα ψνϑίμα ἅπᾶ ἰμ] παοῖν Αροϑβίοίψ. 19,6: πνεῦμα 
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ποιεῖ; δ2 ἀπεκρίθηςαν καὶ εἶπον αὐτῷ ᾿ μὴ καὶ ςεὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; 

ἐρεύνηςον καὶ ἴδε ὅτι προφήτης ἐϊς τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγείρεται. 

ΨΠῚ; 

12 ΤΤάλιν οὖν αὐτοῖς ὃ ᾿Ιηςοῦς ἐλάληςεν λέγων “ ἐγώ εἰμι τὸ φῶς 

τοῦ κόσμου ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήςῃ ἐν τῇ ε«κοτίᾳ, ἀλλ᾽ 

ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. 18 εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαριςαῖοι " εὺ περὶ 

ςεαυτοῦ μαρτυρεῖς  ἣ μαρτυρία εου οὐκ ἔςτιν ἀληθής. 14 ἀπεκρίθη 

Ἰηςοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς ̓  κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἀληθής ἐεςτιν 

ἣ μαρτυρία μου, ὅτι οἶδα πόθεν Ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω “ ὑμεῖς δὲ οὐκ 

οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ἢ ποῦ ὑπάγω. 15 ὑμεῖς κατὰ τὴν «ἄρκα κρίνετε, 

ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα. 16 καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, ἣ κρίεις ἣ ἐμὴ; 

ἀληθής ἐετιν, ὅτι μόνος οὐκ εἰμί, ἀλλ᾽ ἐγὼ καὶ ὃ πέμψας με πατήρ. 

17 καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ γέγραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων ἣ 

μαρτυρία ἀληθής ἐςτιν. 18 ἐγώ εἶμι ὃ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ, καὶ 

μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὃ πέμψας με πατήρ. 19 ἔλεγον οὖν αὐτῷ ̓  ποῦ 

ἐςτιν ὃ πατήρ εου; ἀπεκρίθη ᾿Ιηςοῦς " οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν πατέρα 

μου" εἰ ἐμὲ ἤδειτε, καὶ τὸν πατέρα μου ἤδειτε ἄν. 20 ταῦτα τὰ βήματα 

ἐλάληςεν ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ διδάεκων ἐν τῷ ἱερῷ " καὶ οὐδεὶς ἐπίαςεν 

αὐτόν͵, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἣ ὥρα αὐτοῦ. 21 εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὃ 

ῬἸηςοῦς ἐγὼ ὑπάγω, καὶ ζητήςετέ με, καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθα- 

νεῖςθε΄ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ δύναςεθε ἐλθεῖν. 22 ἔλεγον οὖν οἵ 

"Ἰουδαῖοι “ μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν, ὅτι λέγει“ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ 

δύναςεθε ἐλθεῖν; 28 καὶ εἶπεν αὐτοῖς " ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐεςτέ, ἐγὼ ἐκ 

τῶν ἄνω εἰμί ὑμεῖς ἐκ τοῦ κόςμου τούτου ἐεςτέ, ἐγὼὺ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ 

κόςμου τούτου. 24 εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖςθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις 

ὑμῶν ἐὰν γὰρ μὴ πιςτεύςεητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖςεθε ἐν ταῖς ἁἅμαρ- 

τίαις ὑμῶν. 25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ ᾿ εὺ τίς εἶ; καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὃ Ἰηςοῦς" 
τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν. 26 πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ 

«' 

κρίνειν “ ἀλλ᾽ ὃ πέμψας με ἀληθής ἐςετιν, κἀγὼ ἃ ἤκουςεα παρ᾽ αὐτοῦ, 

ΝΊ], 52. ἐγείρεται] ΒΙΗΒΗΚΟΙΛΑΙΡΤΓΔΙΙ Ὁ νρ, ἐγήγερται ἘΚ ΟἾγ. 

-- Ὑῆ, 58 -- ὙΠΠ, 11. ἀ. Ἀ. ἄΐο Ἐρίϑοας υοὴ αοΥ μοιχαλίς 671: ὅη 

Β ΑΒΟΠΓΧΔ (Ὁ, μπᾶ Δ μαῦρον, οἴμοη, 7γοΐθη Τανν ΓΔ 816 σοί 8850), 

τηΐη, Δ ΌἾΕα. ὔϑομδο δοὶ Οτίρθποα πὰ ΟΠ υδοβύοση 5. Ζ7)ι70ν 

Αϑέογίσονν τοῖγὰα 51. ἦν ἘΜΛΙΙ, ἄγον Ονοϊέξ ἦν. 5. οἰναγαϊίογιδίεγέ. -τ 

ΨΠ1,12, περιπατήςῃ] ΕΌΒΞΌΛ, -εει ΕΗ ΟἾγ. ---Ἡ 14. ἢ ποῦ] λΛ ἔα νρ, 

καὶ ποῦ ΚΕ Η «0 ας 12. --- 20. ἐλάληςεν] ΘΙ ΒΌΚΙ,Τ' ΟἼγτ. ότι ἢ Ὁ 661, 

ἐλάληςεν ὃ ᾿Ιηςοῦς ἘΚ ΟἸγχγ ῖχυ 626. --- 26, λαλῶ] {7 ΟἾγτ. Ἰοχιοῦ 1 νῷ, 

λέγω ἕΚ; υσί. Υ. 98. 

οἵη ΜΠ βυογδίγναγιῖδ ἀ68 {Ἰθογβοίζογ 8; ἀϊιηίοῖν νη ἰῦ να: ργἰποϊρίμηι φιιοᾶ 

(ᾳιιτα). 



Φομδηηθ68 ΥἼΙ, 52. 11], 12---27. 48 

ὅ2 ἃπαμοίαη 18 αΘΡὰη ἅὰ ἰτητηδ: 108] 14 Ρὰ 15 Οδ]θι]αῖα 15 8- 

ΒοΪζϑὶ 78 ἢ δαὶ Ῥαῦθὶ ργδσξθίαϑ 8 Οδ]ϑι]αΐα πὶ ἀΥΓ ΙΒ Ὁ. 

ἍΠΠῚ 

12 Αἴγα ἀπ ἴπὶ [685 τοάϊὰα ἀἀραἢ: ῖκ ἴῃ ἸὰΠΔΡ Τηδηδβθάδίδς; 

Βδϑὶ 1αἰβύθι 0 τὰκ πὶ ρασρὶρ ἴῃ στίαϊζα, αἷς Δ ΌΔΙΡ πὰ ΠΡ] ἰδ. 

13 Ῥαπὰ αθρυη ἀὰ ᾿πητηᾶα θεαὶ Εαγθιβαϊθίὶθ: Ρὰ ὈΪ Ῥὰϊκ β]θδη νυϑὶὺ- 

γψοάοθὶβ: 80 ψοιύνοα!ρθα ρϑίηα ηἰβύ βαη)θίηα. 14 Δπαῃοῦ Τϑϑὰβ 148 

480 ἀὰ ἴπη: 14 74 Ὀδὶ 11ς νυοὶϊύνγοα]α ὈΪ γαῖ κ Αἰ] 8, σα η7α δύ 80 νυϑὶὺ- 

γνγοάϊρα πηθῖηα, απίθ νγαὶϊδ ΠΡ ΡΥῸ ααπὶ 14} ἴθ} φρϑὶθῖθα, ῦ 718 πὶ 

να Ρ ΤΑ ΡΥο αἷπηα, ΔἸ ΡῬαὰ 80 σαθῖρα. 15 715 ὈΪΣ Ιθἰ κα βίοῃιρ, ὃν 

1κ πὶ βίο]ω δἰπμποβαη. 106 140 -Ῥδῃ 1404] Βίο]α 1, βίδα τηθῖηδ Β. 761 η8, 

ἰϑύ, αηΐϑ 81Π8 πὶ 1πΏ, αἷς 1 8 βαϑὶ βϑηῃσῖάδ της αἰΐα. 17 14. Ῥδῃ 

ἴῃ ψ]οᾶα ᾿φυγαυύϑιησηδ, στ 6}}10 ἰδὺ Ῥαΐθὶ να α]θ τδηπηθ σοι οαθα 

Βαηΐα ἰδῦ. 18 11 ἴῃ 8861 σι ϑιύνψοα)ω Οἱ τΐϊκ ΒΒ] Όαη, Ἰὰὰᾷ ννοϊυνοαθιθ 

Ὀϊ τὶς 58θὶ βαπάϊάδα μαἰ αὐΐαᾶ. 19 σορθὰῃ βᾶη ἀὰ ἰπηπηδ: [γγ ᾿ἰδὺ 58 

αἰΐα Ῥοιμβὴὺ ἀπαᾶμποῦ Ιϑθϑὰβ: πὶ τς Καμηαρ πἰῃ αὐΐϑη τηθίπδηδ; ἱἢ 

ταὶς Κα θα ϑὶΡ, 14 Ῥαὰ αἰΐαηῃ τυθίηδηα Καμθθάθιρ. 20 Ρὸο ψαυγᾶβ 

τοῦϊαα 1ῃ ραζΖϑαν]α]τῖο, 1418]8 15. ἴῃ 41Π; 18 ἢ ΔΒ μπη Πἰ [ΑἸ Δ ἴπ8, 

απηΐθ ὩΘα  Ῥδηὰἢ Ὡΐ αδτὴ [06 118 156. 21 Ῥᾶπαῃ αΔ}0 αἴίξζγα ἀπ ἴῃ} 1658: 

1 ρα] ῖθα, 14 βοκϑὶρ τὰκ, 714} ἴῃ ἔγανδατγῃΐαὶ ᾿ἰσυναγαὶ σϑδαδαρθη]Ρ. 

Ῥδαϑὶ 1 Ὴ ραρρα, 115 ΠῚ ΠΠΔΡῸΡ αἰτηδη. 22 σορὰη βδη Τπαδῖθῖβ: ηἰθ αὶ 

ὩΒαΪμηδὶ 515. 5110 1η, δἱ αἱριρ: βδᾶβθὶ {κ ραρρα, 1015 πὶ ΓΤηΔΡῸ Ρ αἰπηδη ὃ 

28 Δ} 440 αὰ ἱπὶ ΙΘϑὰδ: 115 18 Ῥαΐῃ) ἀδίαρτο 5], 10 1Κ αἂϑ βϑϊῃ 

ἸΌΡΑΡΥΟ ἴῃ; 118 ὰ5 βϑιημηδ [αἰ θα 5] 8}, 0 Κα ὮΙ ἴ ἃ8 ῬδῃγΠ18. 

ξαϊτ αι. 24 Δ Ὁ πὸ ᾿Ζ 15 ρβαῦοθὶ σααδαθ οἱ} ἴῃ ἔγανδαγ  1π ᾿Ζυνϑγαῖμη ; 

δα] δκ πὶ ραϊδα οὶ Ῥαΐθὶ 1 ᾿τὰ, ρσϑᾶάδα 10 ἴῃ ἔγαναυτ {τὴ ᾿ζυνγᾶ- 

Ταῖτη. 2050 βαγὰἢ ἀρΡὰπ ἀπ ᾿πηπηᾶ: θὰ [085 ἰδ 188 480 ἀὰ ἴτὰ 6505: 

ϑηθβίοαρθιηβ, Ῥαΐθὶ 140 τοᾶ]α ἄὰ ἰζηνῖδ. 26 τηϑηδρ ΒΚ8] ὈΪ ἱζνὶβ τοῦ- 

δ 184} βίο δῃ ; αἰκθὶ βαθὶ βδηαϊᾶδ τ Β 761 Π 5 δύ; 14 1κ Ῥαΐθὶ μδὰ- 

Βῖαα αὖ ἰτηπηῆα Ῥαΐα γοἄΐα ἰπῃπ Ῥαμλμηα ζαϊγσαι. 2170 πὶ ἔγοραῃ Ὀαΐθὶ 

ΝΠ, δ2. ἀηαποίπη --- ᾿πητλ8] (ὰ, Ὡπαμοίαη --- αἸραπάδηβ 5 ΚΘ]. 

-- ΥΙΠΠ, 16. 240-88) Καιβηιαμη ΖΖ. 31,189, Ραμ (ΑΔ. γϊ]. γγγοᾶθ 

ΗΖ. Αη2. 47,381. δα ἰοβομ: 86α οἱ 8ὲ ἐιαϊῖοο. 

ΥΙΙ, 585-Ν Π, 11: ἀἴδ μοιχαλίς-  ρίδοαθ ἐδὲ ην ἄον σοί. Βίϑοϊ ιὐὶδ 

ἡ ΠΥ Ῥογίαρο ηυτοϊυξ οηἐμαϊέογ σοιυοδοηι. --- ἍΠΠΙ, 28. 165085] Ζιιδαΐξ 

ἐηυ Βεσίηηη ἄἀον Ῥογορο, αἰι8 οἴηοην 1, οἰ ἑϊοηαῦ ϑἑαηιηιεηα. --- 0 ἱκ ἢ 

υοί. ἴα (θετ); 10 12 γὼ" ἐπι  παοῖΐν σοῦ. ἱρ ἐξέ ἑη δοίάθη Ἐὰ θη, «ὐο]ιῖ 

πὶ θην σοί. ϑ'ργα οι οθγ νοεῖν χιιχιιβουγοῖδοη. -- ἃ Ῥαιαμηδ ξαϊσγῦδα]) 

ἄας ῬγοΉΟΉιθγ, δἐο]ιέ ἴηι ἀἴοδοῦ Ποαθηβανγὶ δἐοἐβ ὑοῦ. --- 25. διιαβίο θ᾽ Π5] 



44 Φομδῆηθ8 ΥἼΠΙ, 28---51. 

ἔλεγεν. 28 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὃ ᾿Ιηςοῦς ̓  ὅταν ὑψώςητε τὸν υἱὸν τοῦ 

ἀνθρώπου, τότε γνώςεςεθε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπ’ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, 

ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ πατήρ ιου, ταῦτα λαλῶ. 29 καὶ ὃ πέμψας 

με μετ᾽ ἐμοῦ ἐςετιν οὐκ ἀφῆκέν με μόνον ὁ πατήρ, ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεςτὰ 

αὐτῷ ποιῶ πάντοτε. 80 ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος, πολλοὶ ἐπίετευςαν εἰς 

αὐτόν. 81 ἔλεγεν οὖν ὁ ᾿Ἰηςοῦς πρὸς τοὺς πεπιςτευκότας αὐτῷ ᾿Ἰου- 

δαίους ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού 

ἐετε, 82 καὶ γνώςεςεθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἣ ἀλήθεια ἐλευθερώςει ὑμᾶς. 

99 ἀπεκρίθηςαν αὐτῷ ̓  «πέρμα ᾿Αβραάμ ἐςμεν καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν 

πώποτε᾽ πῶς εὑ λέγεις ὅτι ἐλεύθεροι γενήςεεθε; 34 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ 

᾿ηςοῦς ̓  ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὃ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός, 

ἐςτιν τῆς ἁμαρτίας. 85 ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν 

αἰῶνα " ὃ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 36 ἐὰν οὖν ὃ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώςῃ, 

ὄντως ἐλεύθεροι ἔςεεθε. 81 οἶδα ὅτι «πέρμα ᾿Αβραάμ ἐετε΄ ἀλλὰ 

ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. 38 ἐγὼ 

ἃ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρί μου λαλῶ" καὶ ὑμεῖς οὖν ἃ ἠκούςατε παρὰ 

τοῦ πατρὸς ὑμῶν ποιεῖτε. 89 ἀπεκρίθηςαν καὶ εἶπον αὐτῷ ὃ πατὴρ 

ἡμῶν ᾿Αβραάμ ἐςετιν. λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιηςοῦς εἰ τέκνα τοῦ ᾿Αβραὰμ 

ἦτε, τὰ ἔργα τοῦ ᾿Αβραὰμ ἐποιεῖτε. 40 νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, 

ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα, ἣν ἤκουςα παρὰ τοῦ θεοῦ" 

τοῦτο ᾿Αβραὰμ οὐκ ἐποίηςεν. 41 ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς 

ὑμῶν. εἶπον οὖν αὐτῷ ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα, ἕνα πατέρα 

ἔχομεν τὸν θεόν. 42 εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰηςοῦς εἰ ὁ θεὸς πατὴρ ὑμῶν 

Ὧν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω οὐδὲ γὰρ 

ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἐκεῖνός με ἀπέςετειλεν. 43 διατί τὴν λαλιὰν 

τὴν ἐμὴν οὐ γινώςκετε; ὅτι οὐ δύναςθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν. 

44 ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐετὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς 

ἁμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἣν ἀπ᾽ ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ 

ἀληθείᾳ οὐχ ἕςτηκεν, ὅτι οὐκ ἔςτιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ 

ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύετης ἐςετὶν καὶ ὃ πατὴρ αὐτοῦ. 

45 ἐγζὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιετεύετέ μοι. 46 τίς ἐξ ὑμῶν 

ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; εἰ ἀλήθειαν λέγω, διατί ὑμεῖς οὐ πιςτεύετέ 

μοι; 47 ὃ ὧν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ βήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει διὰ τοῦτο 

ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐςετέ. 48 ἀπεκρίθηςαν οὖν οἱ 

"Ιουδαῖοι καὶ εἶπον αὐτῷ ̓  οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι ζαμαρείτης εἶ 

εὺ καὶ δαιμόνιον ἔχεις; 49 ἀπεκρίθη ᾿Ἰηςοῦς “ ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω, 

ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου, καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με. 50 ἐγὼ δὲ οὐ 

Ζητῶ τὴν δόξαν μου ἔςτιν ὃ ζητῶν καὶ κρίνων. 51 ἀμὴν ἀμὴν λέγω 

ΝΠΙ, 88. οὖν] ἐεμῖϊέ ΟὨτ. ΓΕ ΞΡ ]τὰ νρ. --- ἃ ἠκούςατε] ΒΙΠΟΒΟΚΙΧ 

ΟὨγ. (ἔ μαοῖν σοῦ, ὃ ἑωράκατε ἔΚ; εορόηδο πμαὲ ΓΚ ὅ δεὶ ἑώρακα. --- 

40. εἰ] ΞΙΏΒΟΊΙΧΤΤ 10 νρ, εἰ δέ "Κ. ---- ὅ0. ἐγὼ δέ] ἘΚ, ἐγώ ΟἾγ. τ]π. 



Φομβαηηρθθ ΠῚ, 28---δ1. 45 

αὐΐα ἴὰ 40. 28 ἀρὰ Ῥᾶὴῃ ἂὰ ἴπὰὶ ΙΘ8θ8: βρη ἀϑηδαθ οὶ ΡΠ 

ΒΆΠΕ τηϑη8, ρᾶπαἢ αὐκΚαηπαὶρ ᾿αΐθὶ τς ἴπὺ, 184 δῇ τὴ]β Β:]01η ἴδα7α 

πὶ νγδὶΐ, αἷς βναβυγθ 1αἰϑίαα γαῖ αἰΐα τηθὶηβ, ραΐα γοᾶ]α. 29 14} 586] 

βδηῖᾶς τὰκ τὶ τηΐβ ἰδῦ: δ Ὀ1|ΔῚΡ ταῖ8 αἰ πδιηχηδ δἰΐα, απίθ 1 ραΐθὶ 

161 καὶ ᾿τηα ἰαυ)α Βἰηζθῖπο. 80. βαία ἰὴ τοα]δηάϊη τηϑηδρδὶ 

ραϊαπ θά ἰπητηα. 851 Ῥᾶπαῃ (ἂΡ ΙΘβὰβΒ ἄἀὰ βαϊτὰ ρδὶδ ]δη ἃ πα 

515 Τἀαϊαμη; 4081 115 σαβίδηαιρ ἴῃ τψϑῦγαᾶα Πηθ᾽ Πϑιητηϑ, ὈΪ 5.781 

ΒΙΡΟΠ]ΟΒ. τ 61 Πη 8] 51}, 82. 1648}: αὐκα μηδ βαη7α, 14} 50 5.78 ἔΓ]ΔῈ85 

115. ὈΥΙσΡΙῚΡ. 8995 δηαμοίαπῃ ἰπητηᾶ: ἔγαϊνν ΑΙΌΥΔΠΔΏ15 Β] τα 1840 ΗΪ 

ΤΠ ΒΚ] ποθὴ 817 δημπη; Τυαῖνγα θὰ αἰΡ15 Ῥαΐθὶ ἔ}1]8] 

γα Ρὴ 984 Δηάμοῦ τὰ ἸΘΒθὰ5: ΔΘ ΔΙΏΘΠ, αἰρ8 1Ζ 518 ᾿αΐθὶ Γᾶ Ζα]ῃ 

Βαϑὶ [Δ }}}0 {γα αγῃῦ, Β᾽κα Κα ἰδῦ ἔγανδασηῖαι. 95. βδἢ βϑῃ β καὶ Κ πὶ 

ΒΡ ἴῃ ραγᾶα ἀὰ αἷνα, ΒΌΠῸ5 ΨΊΒΙΡ ἀὰ αἷνα. 96 4081] πὶ ΒΌΠΙΒ 

1218 {Υ]Δ}85 ὈΓΙΟΡῚΡ, ὈΪ Β. 7841 {{1]|41 βαρ. 81 ψαῖῦ ᾿αΐϑθὶι ἔγαϊνγ 

ΑὈΥΔΏ ΔΒ. Β] 00; 8Κ6Ὶ ΒοΟΚΘῚΡ Π15. υϑαϊμηδη, ἀπ ϑυσα τηθῖη ἢΪ 

ϑσϑγηοῦ ἴῃ ἰζ 18. 88 1 βαΐθὶ ραβαῦ) δὖ αὐ ἢ τηθὶ ηδιητηδ τοα]8, 188 

Ἶὰ8 Ῥαΐθὶ παιυβϑιαθαὰρ ἔγαμη αὐ ᾿φυγαγαηητηα ἰδ} 10. 99 δηδμοίαπῃ 

ἦΔ φθραη ἀπ ᾿ἰτπηα: αὐΐα πΠΒΔΥ ΑὈΥΘΏδι δύ. 40 ἴῃ 1655: ἱὉθ 

Ὀᾶτηὰ ΑΡΥΔΉΔΙΪ5. ΘΒΘΙΡ, ψαυγβύνγα ΑἸ Υδῃδιαὶθ αν θάθιρ. 40 10 

ΤῸ ΒΟΪΞΘΙΡ της ἀβαϊπηδη, Δ ΠΠ8ΔῺ ΖΘ6Ὶ Βιιη78 1Ζ 15 τοῦϊᾶδα, θοΘὶ Πδὰ- 

5144 ἔγτϑηλ σας; Ῥαΐαἢῃ ΑΡΥΔΏδ πὰ ἢ ἰαιᾶα. 41 105 ἰδ}}}0 ἰο]4 «αἰ πη 5 

Ἰσυγαῦῖθ. Ῥδηὰῃ ἀθρὰῃ ᾿πητηδ: 615 18 ΠΟΙΙΠαΒβσαὰ ὨΪ Β] 1 σαραα- 

Τϑηδὶ; δίημϑηδ αὐίδῃ δἰραγη, ρα. 42 σα ἀὰ ἴπὶ Τοβαβ: 48] ρῈΡ' 

αἰΐα ἴσνδὺ τγϑϑὶ, ἐπὶ οά θα ρ ρᾷὰ πλῖκ, αὖθ ἴΚ ἴγατὰ σα ΥΥΘ ἢ 8ἢ 

ᾳϑὰ; πἰῇ βᾶῃ δς ἔγϑιη 18 Β:1010 Ωἱ α81}, 8Κ 15. τηἱς ᾿ἰηβϑηαϊᾶδ. 

48 ἀα]ῦ06 τη] θη τηϑῖηα πὶ Καηπθὴ ππίθ πὶ τηᾶρὰ  μαιβ]δη πδυτχὰ 

᾿ηθῖη. 44 Ἰὰ8 18 αἰζη αἸαθααϊδα 5171} 148 Ἰαθύα Ββ. ̓ 15 δὐί! 8 ΖΑ ΥῚΒ 

ΜΘ ἰδ]. 181Πη5 ΤΠ ΘΠ ΔΌΤ θ7]Δ τγὰ8Β ἔτασι ἔα σ δ] 14 ἢ ἴῃ δὰπῃ- 

781 ΠῚ ραβίορ; απίθ ηἰδὺ Βα π]ὰ ἴῃ ᾿ττη8. ρθη τοάρθὶρ Παρ, τ8. 561- 

ΠδΔΙη τοάρθιρ, πηΐθ Ἰαρηΐα ἰδύ 8 αὐΐα 1ῖ8β.ἁ. 45 1 ἱἵκ, βαΐβθὶ βαῃ͵]ᾶ 

γοάϊαδ, Ὡἰ ρα] 610 τη]5. 46 [085 ᾿ἰζασα σάβαῖῖ ταῖς ὈΪ ἔγανδασμ 

Ῥᾶπᾶθ βϑιαη]α αἷρᾶ, ἀαγῦ6 πὶ ρα] δα 6 τιϊθῦ 47 858 Βα ηα5 8 σαᾶα 

νναῦγας σα 5. ὨΔΌΒΘΙΡ:; ἀαρ6 115 ἱ Ὠδαβοὶρ, απΐθ τ5 σαᾶα Ὡἰ Εἰ}. 

48 ἀπαποΐιη θᾶ ᾿αὶ Τά β16 15 1848 θὰ π ἀπ ἰπιπγα: πἰὰ γαῖα αἰ θ8 

618 Ῥαΐθὶ βαιηαυθιῦθβ ἰΒ ΡῬὰ 184 ὈΠΏΘΠΙΡου Βαθαϊβῦὺ 49 ἀπαμοῦ [Θ505: 

᾿ς Ἀμμ] θοΩ τἰ Πα, ΔΚ ϑθῦα αὐΐδῃ τί παηδ, 8 ἢ 18 ὉΠΒΥ ΟΥΑΙ 

τὴϊκ. 860. 1ἰς πὶ βοόοκ)]α Ὠδαμθίη πηρθίηα; ἰδ βαϑὶ βοόοκϑὶρ ἴδῃ βίο]ρ. 

Ὁ] ΔΙΏΘ ΔΠΊΘη αἷρᾶ ᾿Ζυνὶβ: Ἰᾶθαὶ 85 ψϑαγα τηρθίη ἔαβίαι θ, ἄδυθρα πὶ 

ΝἼΠΙ, 45. τοάϊάα)] ζγ λέγω παοῖι ἄδθη πογαιιϑσεϊιοηάοη ΥΎΥ.; υοῖ. 

α68 Ἰοαιον ([: ἰοσιιξιι8 διιθι, παοΐν σοῦ) Ὁ. --- 46. πὶ ραϊδαθθὶ }}] οἤῆς 

ὑμεῖς παοῖν Κ΄. 4δ. --- δ0, 1Κ]Ί οἴηο δέ παοΐ, Υ΄. 49. 



40 Φοθδῃπθα ΥΠ1|, δ2---ὅ9. ΤΧ,.1---]. 

ὑμῖν, ἐάν τις τὸν λόγον τὸν ἐμὸν τηρήςῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήςῃ εἰς 

τὸν αἰῶνα. δ2 εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι “ νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμό- 

νιον ἔχεις. ᾿Αβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται, καὶ εὺ λέγεις “ ἐάν τις 

τὸν λόγον μου τηρήςῃ, οὐ μὴ γεύεηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα. ὅ8 μὴ 

τὺ μείζων εἰ τοῦ πατρὸς ἡμῶν ᾿Αβραάμ, ὅςτις ἀπέθανεν; καὶ οἱ προ- 

φῆται ἀπέθανον᾽ τίνα ς«εαυτὸν εὺ ποιεῖς; δά ἀπεκρίθη ᾿Ιηςοῦς " ἐὰν 

ἐγὼ δοξάζω ἐμαυτόν, ἣ δόξα μου οὐδέν ἐςτιν. ἔςτιν ὃ πατήρ μου ὃ 

δοξάζων με, ὃν ὑμεῖς λέγετε. ὅτι θεὸς ἡμῶν ἐςτιν, δῦ καὶ οὐκ ἐγνώ- 

κατε αὐτόν, ἐγὼ δὲ οἷδα αὐτόν καὶ ἐὰν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν, 

ἔςομαι ὅμοιος ὑμῶν ψεύετης᾽ ἀλλ᾽ οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ 

τηρῶ. ὅ6 ᾿Αβραὰμ ὃ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάςατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν. 

ἐμήν, καὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη. ὃ7 εἶπον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι πρὸς αὐτόν" 

πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις καὶ ᾿Αβραὰμ ἑώρακας; ὅδ εἶπεν αὐτοῖς ὁ 

"Ιηςοῦς ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν ᾿Αβραὰμ γενέεθαι ἐγὼ εἰμί. 59 ἦραν 

οὖν λίθους, ἵνα βάλωςιν ἐπ᾽ αὐτόν" Ἰηςοῦς δὲ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν ἐκ 

τοῦ ἱεροῦ διελθὼν διὰ μέςου αὐτῶν καὶ παρῆγεν οὕτως. 

ΧΕ 

1 Καὶ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. 2 καὶ ἠρώ- 

τήςαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες  ῥαββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ 

οἱ γονεῖς αὐτοῦ ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; 9. ἀπεκρίθη ᾿Ιηςοῦς οὔτε οὗτος 

ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ 

ἐν αὐτῷ. 4 ἐμὲ δεῖ ἐργάζεεθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με, ἕως ἡμέρα 

ἐςτίν “ ἔρχεται νύξ, ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεεθαι. ὅ ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ 

(ὖ, φῶς εἶμι τοῦ κόεμου. 6 ταῦτα εἰπὼν ἔπτυςεν χαμαὶ καὶ ἐποίηςεν 

πηλὸν ἐκ τοῦ πτύεματος καὶ ἐπέχριςεν αὐτοῦ τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς 

ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ, 17 5᾿καὶ εἶπεν αὐτῷ ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν 

κολυμβήθραν τοῦ (ιλῳωάμ, ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεςεταλμένος. ἀπῆλθεν οὖν 

καὶ ἐνίψατο καὶ ἦλθεν βλέπων. 8. οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες 

αὐτὸν τὸ πρότερον, ὅτι προςεαίτης ἢν, ἔλεγον ̓  οὐχ οὗτός ἐςτιν ὁ καθή- 

ἱενος καὶ προςαιτῶν; 9. ἄλλοι ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐςτιν ἄλλοι δὲ ὅτι 

ὅμοιος αὐτῷ ἐεςετιν ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν ὅτι ἐγώ εἰμι. 10 ἔλεγον οὖν 

- αὐτῷ “ πῶς ἀνεῴχθηςάν εου οἱ ὀφθαλμοί; 11 ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ 

ΝΠ, 55. ςεαυτὸν εὖ] ΒΕΉΞΟΌΛ, ς«εαυτόν (ΤΤ ἰὖ νρ. --- δ4. ἡμῶν) ἘΚ 

Ἔρ, ὑμῶν Ε' Ὅτ. 806 61α. -- ΙΧ. 1. παράγῶών] ἘΚ, παραγῶν ὁ 

Ἰηςοῦς ΕἼΗ Ὁ γ. οἱ 9] νρ. --- 6. αὐτοῦ --- τυφλοῦ] Α( τηΐη 157. 

254, Το γ᾽ 5ο]ηιοίφιι χιυοὶθν 1,οβαγίθη: 4) τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλ- 

μοὺς τοῦ τυφλοῦ ἘΚ πηα Ὀ) αὐτοῦ τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς 51Π 

ΒΙ, τηΐη 1. 88. --- 7. οὖν] ᾿Κ, γο1: Γ᾽ ταῖη δυο. 80]. --- ὃ, προςαίτης]) 

ΘΙ ΑΒΟΣΌΚΙΙΧΤΙΣ Οἤγ. ἢ ξραᾳ νρ, τυφλός ἔΚ. --- 9. ἐκεῖνος δέ] {Π7 

ΔΌΟΘΘΙΖρ]α, δέ γε: ἘΚ. 



Φοβδηηθ5 ΥἾἼΠΙ, 52---9. ΙΧ,1-- ͵ὶ. 41 

ΘΆΒΑΙΟΙΡ αἷνα ἄαρθ. ὅ2 βῬαηπῃ ἀθΡυη ἀἃ ἰτημὴϑ ᾿αὶ Τὰ 41618: ηὰ 

αὐ Καηροάσηη Ὀαΐθὶ ἀπ] ροημ ΠαραϊθΒ. ΑΡτδηδιη σϑαάδυρηοαα 88 

ΡΓδαϊοίθίβ, 18} Ῥὰ αἰθὶ5: 74 0αὶ 1085 τηθῖη νϑυγα ἔαβίαϊ, πὶ Καιβ]αὶ 

ἀαῦβραι αἰνὰ ἄαρο. ὅϑ ἴα] Ῥὰ τηδῖζᾷ 18 αὐ! ἀπΒαυδιημηδ Α ὈΓΘΔΉΔΙΏδΔ, 

βΒᾶθὶ ρσδαδαρ θαι 16}. Ῥυδα[θίθὶθ σαάδυρποάράπη, Ἰύδηα ῬῈΚ β]θδὴ 

[α0}15 θα δά ἃπαμοῦ [66ὰ8: 1404] 1ς Πα 78 ταῖς ΒΡ, 80 ΠΔΌ 6118 

πθίηϑ πὶ ψαϊπΐθ δύ; ἰδ αὐΐα τηθίη8 8861 δα ΙΡ τηϊς, Ῥδη6ὶ 108 

αἰθὶρ Ῥαΐθὶ ρὰ Ρ ὑπδδὺ ᾿ἰδύ. δδ 14} πὶ Καπηὰρ ἴπῶ; ἴθ ἴκ Καῃῃ ἴη8; 

Δ} 1640α1 θαι ᾿αΐθὶ πὶ Κυαπη͵αα ἴηδ, Βα ρΆ] ΘΙ ΚΒ ᾿χνν 185. ΠΠῸρΡΏ78; 

αἰκ Κη ἰηὰ 8 ψαιγα 18 {.8{8. ὅ6 ΑὈγδῆδηα αὐΐα ἰζννδὺ δία αδ δ] 

ΘΆΒΘΙΟΙ ἀδρ' τηϑῖηδηδ, 8} σαβαῖῦ 180 [ἀρὶηοάα. 517 βᾶπαῃ ἀρὰ Ρδ] 

Τυσαῖθὶα ἀπ ᾿τηπηᾶ: ἢτηΐ {ἰρὰη5 1016 δα ἢ δαῦδῖὶθ 14.ἢ ΑὈΥΘΔΉΘΗῚ 

Βαυῦ ἡ ὅδ Δ ἴτὴ 1681|85: δΙΏΘη ΔΙΏΘη αἰρδ ᾿Ζ 15: Δ ΌΤ Ῥ1Ζ61 ΑΥΤΆ ΠΔΙΩ 

ΔΌΣ, ἴπὶ 1. ὅ9 βῆ ΘΙ) Βίϑι 8 η8, 6 ψ ϑαγΡοΙηα ἃπὲ 1η8; 

10 Ιϑϑὰβ βᾶῃ ρϑίδ! ἢ 511 184 δ᾽ 4] 18. 410 8] 6] απ 8. βαῖγ ἢ τ] 6] Δ 8 

1η85, 784 Ἰραυροάδ βἃ. 

ΙΧ, 

1. 794} βαϊγρασραηαβ ρσαθτηϊᾶδ τη ὈΠΙΠἀδιητηα 18. σα δορὶ. 

2 δύῃ ἔλθη ἰπὰ ΒΙΡΟΠ͵ΟΒ ἴα αἰ ρΡαηάδηῃβ: ΥϑΌΡ ΘΙ, [485 ἔγανγδασηΐδ, 

βΒᾷὰ Ῥδὰ ἔδαγθιη ἴθ, οἱ ὉΠ ΠηΠ45 ρα θδασδηΒβ γΥΡ0} 8. δηαμοῦ 1Θθπ8: πἢ 

58 {γαυδυσγηΐα πἰῃ [Δαγθὶη ἰ8, δκ οἱ Ὀαϊγῃία ψϑασθοίηα συ δαυγβύν 

σαα15 δηδ ἰτητηδ. 4 1 ΒΚ81] συγκα ὑϑυγβύννα Ὀ1Β 58) α] Δ 18 ΓΩΪΚ, 

πηΐθ ἄδρδ ἰδ; αἴθ πϑῃΐβ, βδηθὶ πὶ ϑηηδ τηᾶρ ΘΌΣΚΊΔη. ὅ ρθη 

ἴῃ Ῥϑιημηδ [αἰγγῦδιῖι ἴση, Πα 0 ̓πὶ Ὁ1Β [αἰσῦαὰ5. 6 ᾿Ῥαία αἰρᾶπαβ ρ8- 

ΒΡδΙ ἀδ]ᾺΡ, 180 σανδασηΐα [ἀπ] τι βδιητηα ΒΡ Βτα] σα, 164 ἢ ρϑβηηδὶΐ 

ἱπηπηα δὴ ΔΙΡΌΠα Ραΐα ἴδηϊ Ῥαγημηα Ὀ]]ηἀϊη, Ὁ ἴὰῃ 4ΔΡ ἀπ ἱἰπητη8: 

ρασρ ῬΔΠΔη ἴῃ ΒΜ ΌΠΪΒΙ ΒΙ]ΟΔΙΩΪθ, βαΐθὶ ραβδὶ τ]δάα ἰπβαπα 105. 

ΘᾺ] Ρ 184} δ σοῦ 140: αδπὶ Βα 8 πη 85. ὃ ῬδΠῸἢ ρΑγΔΖΏΔῺΒ 14} Ραὶ 

ΒΑΙ μα Δ 5 πῶ Γἀαγ 0 15, Ῥαΐθὶ 18 ὈΙάασνγα γγὰ8, αΘΡαπ: πἰὰ 88 δύ βϑαϑὶ 

βΒαΐ δἰ μίσοπμ θ᾽ 9. βυμηδῖῃ ἀΘΡυπ: Ῥαΐθὶ 58. δῦ; βισηδὶῃ βαΐθὶ σϑ] ΚΒ 

Ῥϑιαταδ ἰβύ; ἱ ἰβ δῦ: Ὀαδΐθὶ ᾿Ξ ἢ. 10 Ῥᾶπὰῃ ἀθρὰμ ἀὰ ᾿τητηδ: 

Τυαῖνγα δα κηοάρθαθηῃ ρθ5 Ρὸ διροηδῦ 11 Ὡπαμοῦ 161ὴ8 8 αΔ0: 

ΥΠῚ, ὅ2. ἀδυβραυ] ΟΔ, υσὶ. ΕΒ. ὃ 9δ4 Αι. 8. --- ὅ8. ἴτὰ 1Κ] ΟΑ, 
ἱκ ἴτὼ ΟΓ,. --- ΤΧ, 4. Ραηθὶ)] ὥρρϑείγδηι, Ῥα.1 (υἱὲ Τωιηι ΓΚ οἵη θη 

Βιιομιδίαθοη) ΟΔ; υοί. ΜΙ 95,40.4δ. ---- ἡ. Βυγατα 51] βυνατη8] (Δ, γαασϊτογέ 

ατι8. Βα, 51, 

ΙΧ, 6. σαβιμαῖῦ ἱτητηᾶ 88 ΔΌΡΌΠΑ) ϑέειζιηρ τοῖο Κ΄. 11: Ὀϊδιηδὶί 

ΠλΪ8 ΔΠΡΌΠᾶΔ. 



᾿ οο ΦΟΠΔΠΠΟΒ ΙΧ, 12---91,. 

εἶπεν " ἄνθριυπος λεγόμενος Ἰηςοῦς πηλὸν ἐποίηςεν καὶ ἐπέχριςέν μου 

τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέν μοι ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ 

αλωάμ. ἀπελθὼν δὲ καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα. 12 εἶπον οὖν αὐτῷ " 

ποῦ ἐςτιν ἐκεῖνος; λέγει " οὐκ οἶδα. 18 ἄγουειν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρι- 

ςαίους, τόν ποτε τυφλόν. 14 ἢν δὲ εάββατον ὅτε τὸν πηλὸν ἐποίηςεν 

ὃ ᾿ηςοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς. 15 πάλιν οὖν ἠρώτων 

αὐτὸν καὶ οἱ Φαριςαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν. ὁ δὲ εἶπεν καὶ αὐτοῖς ̓  πηλὸν 

ἐπέθηκέν μου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ ἐνιψάμην καὶ βλέπω. 16 ἔλεγον 

οὖν ἐκ τῶν Φαριςαίων τινές" οὗτος ὃ ἄνθρωπος οὐκ ἔςτιν παρὰ τοῦ 

θεοῦ, ὅτι τὸ ςάββατον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι ἔλεγον πῶς δύναται ἄνθρωπος 

ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα εἡημεῖα ποιεῖν; καὶ εχίεμα ἢν ἐν αὐτοῖς. 17 λέγουειν 

τῷ τυφλῷ πάλιν εὺ τί λέγεις περὶ αὐτοῦ ὅτι ἤνοιξέν εου τοὺς 

ὀφθαλμούς; ὁ δὲ εἶπεν ὅτι προφήτης ἐςτίν. 18 οὐκ ἐπίετευςαν οὖν οἱ 

Ιουδαῖοι περὶ αὐτοῦ, ὅτι τυφλὸς ἣν καὶ ἀνέβλεψεν, ἕως ὅτου ἐφώνηςαν 

τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος, 19 καὶ ἠρώτηςαν αὐτοὺς λέγοντες᾽ 

οὗτός ἐετιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη; πῶς 

οὖν ἄρτι βλέπει; 20 ἀπεκρίθηςαν δὲ αὐτοῖς οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπον᾽ 

οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐςετιν ὁ υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη ΄- 21 πῶς 

δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν, ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ" τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς 

οὐκ οἴδαμεν. αὐτὸς ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήζατε, αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ 

λαλήςει. 22 ταῦτα εἶπον οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς ᾿Ἰου- 

δαίους " ἤδη γὰρ εὐυνετέθειντο οἱ Ιουδαῖοι ἵνα ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήςῃ 

Χριετόν, ἀποευνάγωγος γένηται. 28 διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπον 

ὅτι ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήςατε. 24 ἐφώνηςαν οὖν ἐκ δευτέρου τὸν 

ἄνθρωπον ὃς ἢν τυφλός, καὶ εἶπον αὐτῷ δὸς δόξαν τῷ θεῶ ̓ ἡμεῖς 

οἴδαμεν ὅτι ὃ ἄνθρωπος οὗτος ἁμαρτωλός ἐςτιν. 25 ἀπεκρίθη οὖν 

ἐκεῖνος εἰ ἁμαρτωλός ἐςετιν οὐκ οἶδα ἕν οἶδα ὅτι τυφλὸς ὧν ἄρτι 

βλέπω. 26 εἶπον δὲ αὐτῷ πάλιν τί ἐποίηςέν «οι; πῶς ἤνοιξέν «εου 

τοὺς ὀφθαλμούς, 2:1 ἀπεκρίθη αὐτοῖς εἶπον ὑμῖν ἤδη καὶ οὐκ ἠκού- 

κατε ́  τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ 

γενέεθαι; 28 ἐλοιδόρηςταν αὐτὸν καὶ εἶπον εὖ εἶ μαθητὴς ἐκείνου, 

ἡμεῖς δὲ Μωςέως ἐεμὲν μαθηταί: 29 ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωςεῖ λελά- 

ληκεν ὃ θεός, τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πόθεν ἐςτίν. 80 ἀπεκρίθη ὃ 

ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς ̓  ἐν γὰρ τούτῳ θαυμαςτόν ἐςτιν, ὅτι ὑμεῖς 

οὐκ οἴδατε πόθεν ἐςτίν, καὶ ἀνέῳξέν μου τοὺς ὀφθαλμούς. 81 οἴδαμεν 
μι 

δὲ ὅτι ὁ θεὸς ἁμαρτωλῶν οὐκ ἀκούει, ἀλλ᾽ ἐάν τις θεοςεβὴς ἢ καὶ τὸ 

ΙΧ. 11. ὕπαγε νίψαι] ΚΧΙΤ ΟἾτ. ταΐη (ἔ μαοῖν πο), ὕπαγε εἰς τὴν 

κολυμβήθραν τοῦ (ιλωὰμ καὶ νίψαι ἜΚ. --- 15. καὶ αὐτοῖς] Α τηΐη 18 α, 

αὐτοῖς “Κ. ---ὀ 19. οὖν] με]ι1} 46. -- 25. ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος) 51 

ΑΒΏΙ, πχΐῃ ἰῦ νῷ, ἀπ. οὖν ἐκ. καὶ εἶπεν ΓΚ ΟἾγ. --- 28, ἐλοιδόρηςαν] 

ἘΚ, ἐλ. οὖν τιΐῃ ῥρϑαο, οΗ 2, -- 851, δ θεὸς ἁμαρτωλῶν] ΒΛ ΟἾγ. 89, 

ἅμ. ὃ θεός ἔΚ. 



ΦοΒδηπο5 ΓΧ, 12---Ὁ91, 49 

τηϑηηδ Παϊΐαηβ [ΙΘΘ 5 81 ρσανϑαγΐα 146 Ὀϊδηλαὶϊῦ τὰΐβ ϑαρομα 18 

4ΔΡ τοΐβ: ραρρ δύβιννδμδη ἴῃ Ῥαΐα Βυ ΓΑ 8] Θ᾽ΠΟδμλΒ; 10 ἵΚ ρα]δῖρ 

788 ὈΪΡΔμδηα8. ἀθ8αῃῦ. 12 σορὰμ βᾶη αἀἃ ἰμημηᾶ: ΤΟΔῚ ἰβύ 8 ἴθ 

ΪἴβΒ. αΔΡ: πὶ νι αἱύ. 18 ραϊ υπμᾶπμα ἴπὰ ἀὰ Βαγοίβαίΐαση, ρᾶηα βδθὶ νγᾶ8Β 

ὈΠΪΠπὰ5. 14 ψαϑὰῃ Ῥδη βαρραΐο, θη ραία [απἰ ρανϑυγηΐα Τθβ5 18 ἢ 

ὉΒ] ΑΚ ἱτητηᾶ ἀαροπα. 15 αὐνζε Ῥδπ ἔγθὰη ἱπα 184 δ] ἘδυΘΊΒ816185 

Τυαῖνγα π858}): 10 185 αἂ 14ἢ Ῥϑίηι: ἔδπὶ ραϊαρίαα τἷβΒ ἅΔπ8ἃ ΔΌΡΌΠ8 

78 δέρνοι, 188: βαῖῖῦα. 16 αϑθρὰῃ βδῃ βυμημδὶ ΡΖ Βδγθίβαϊθ: 88 

τηϑηπῶ ἰθὺ ἔγταια ρα, ρᾶπᾶθ βαρραίΐθ ἀδρα ἢ σὶΐαὶρ. βυχηδὶῃ 

αθθαπ;: Τραῖννα ταᾶρ τηϑηηϑ {τα ϑ αν 85 5 ]  ῖοα (αὶ ΚῊΪΠΒ ἰδυ]δῃ Ὁ 

Δ} τϊββϑαὶθθ ᾶῚ τρ ἰᾳ. 17 ἀορυπαἢ ἀπ βδιηητηδ ἔδυ 15 ὈΠ1 Πα] 

αἴϊτα: θὰ θα αἰθὶβ ὈΪ βϑηδ δἱ υϑίδακ Ῥὰ5 δυροημδαῦ 0 ἴθ ἀραῃ: 

Ῥαΐοδὶ ρυϑυΐοίαβ 1ϑύ. 18 ἢ ραϊδαθιάθάση Ῥδη Τπαδϊθῖὶθ ὈΪ ἰὴ Ῥαΐοὶ 

15. ὈΠΠ65 Ὑγ651 14} π556}0]1, απίθ αὐνορίἀθάσθη Ῥ8η8 ἴδασγοθίη 156, 18 

ἀΒδαὶ Πα η58. 19 184} γα ἴπη5 αἰραηα8η8Β: 588 δῦ Β8 ΒΠῸΒ ἸΖΎΔΥ 

Ῥδποὶ 115 αἰρὶρ Ῥαΐθὶ ὈΠπα5 ραθαυσὰηβ δυσὶ} Τραῖνγα πτιὶ 58 1}01} ὃ 

20 Δηαποίαμ Ῥδη ἵπὶ Ῥαὶ [δαγϑῖῃ 15. 18} αἀθρθαπ: ψιύαση βαΐθὶ δ ἰδύ 

ΒΆΠΙΒ ὉΠΒΔΓ, 1840}: Ῥαΐθὶ Ὀ]1ΠηΠα5 σαθδυγδηβ 80; 2110 Τῦαῖνγα πὰ 

ΒΔΙΓΟΙΡ πὶ τυϊΐασα, δἰ θδα [45 ἀβ] ΔΚ ἱσασηᾷ θῸ ΔαροΠδ τγ 6 Ὶ5 πὶ υϊΐατχα ; 

Β1Π0ῶ αϑυνβδηΒ ἰδ, ἰη8 Υ ΔΙ ΠΡ, 5110 8 ὈΪ ΒΚ τοᾶ]αὶ. 22. Ῥαΐα αϑρὰῃ 

Ῥαὶ [Δἀγθίη 18, απίθ οὨίθάπῃ 515 Γαἀδίπηβ; ᾿ᾳθᾶη ΔΚ σα θα 518 

Τα δ16 18, οἱ, 1 αὶ ἴῦ85 ἴθ Δα δῖ] Χσϊθία, αὔδηδϑι ΒΥ ΠΔΡΌΡ ΙΒ τυ ῖγ- 

Ῥαϊ. 28 ἀσῃθρθ Ραὶ ὈθυυβΊοθ 156. σθραη ὈῬαΐθὶ ἀϑυϑῆβδηβ ἰδ, 5110 81 

ἔγαϊπἰὶθ. 24 αὐνορίἀθάση βᾶη Δ αγδιητηδ βίη θα θᾶπῶ τδηπδη 58θὶ 

γψγὰ5 Ὀ]ΪηαΒ, 186 αθρὺπμ ἀὰ ᾿ἴτγηα: οἱ παυμοῖη ουᾶα! νγοὶβ δα τη 

Ῥαϊοθὶ 8ὼ τηϑηηδ ἔλτανααγῃΐβ ἰδέ. 25 Ῥαπὰῃ ἀημάμοῦ 7αϊη8: 16 Ὀαὶ {τὰ- 

ΔΌΣ ἷβ δύ, ἰἰς πὶ σγαῖϊῦ; Ῥαΐ-δίη σγαῖϊῦ οἱ ὈΠΪπαθ πγαθ, 10 πὰ 54 110ὰ. 

20 Ῥαπὰ ἀθρὰμῃ « ἀὰ ἱπημηα» αι: ἴυὰ σαΐανγίαα Ῥὰδὺ Γλαῖνγα τι5- 

Ιαὰὶς ΡῬὰΒ δυρομαῦ 217 δηᾶμοῦ ἴτ: 480 ἰδ 1ὰ 746 πὶ μαυβιαθασθ : 

τύ αἰΐγα ἡ ]16ῚΡ Παυβ]δη ἡ 1Ραὶ 14 118 116 10 βαιάτηδ 5] ΡΟΠ͵ΟΒ. ἡ  411- 

βαρ 28 Ῥϑῃαῇ ]Δ] οι. πισταὶ 14 αΘραπ: β᾿ὰ 15 ΒΙΡοπϑὶβ βαυητηδ, Ὁ 

γγοὶθ ΜΌΒΘ. 5] ΡΟη͵ΟΒ Βα. 29 νυϑῖὶβ υυϊΐαση ρῬαΐθὶ ἀπ Μοβθ τοάϊαἃ 

ΒῸΡ, 0 βᾶμὰ πὶ Καπηῦτη, ἤΡΆΡγῸ ἰδύ. 80 Ὡπαμοῦ 858 τπδῆπδ 18 αΔ Ὁ 

αὰ ἴτὰ: ὰκ ἴῃ ᾿αϊητηδ ΒΒ] 416 1Κ δύ, Ῥαΐθὶ 115 πὶ πῖαρ Τραρτο ἰδ, 

78} ἀϑίααὶς τΐϊΒ ἀαροπα. 81 πιψασαθῃῃ Ῥᾶη βαΐθὶ ρα ἔγαν δυσὶ γα 

πὶ ΔηαἀΠδαΒοθ, ἃΚ αὶ Τῦὰ8 ρα Ὀ]οδίτθὶβ ἰδ 18} τ Π]}8 ἢ ἰ5 δα} 1, 

ΙΧ, 28. Μοβθ] Μοβθ5 (Δ. ---ὀ 81. ρυαθ)οβίγθὶϑ] Πομοῦ ΒΒ. 

41,509 ΄., ΕΟΙοβίγοῖβ (Α. 

ΙΧ, 16. βαμμαὶ ρῖΖθ ΕἈγθὶβαὶθ)] σοιυδηηἴοθα δέοιϊζσ, υσῖ. 10. 6,3.19,39 

Μς 13,18.(. Ἐνθοηδο ἃ οϑῦ. αἀϑιυοϊοϊιονᾶς δέοϊζιωῳ τι} ὦ 9,40, ἀπο 

ἀα8 σ. Ῥαὶ πιἰϑαμάδηβ υϑγαρϊαβέ. --- 17. Δαν 15] υσὶ. ποτὲ Κ΄. 18. 

ΒυτοῖυθοΥΡ, Ὠῖθ οοίβομο ΒΙΌ6Ι. 4 



60 Φοθδηηθβ ΙΧ, 82--41. Χ, 1---]Ἰ2. 

θέλημα αὐτοῦ ποιῇ, τούτου ἀκούει. 852 ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούεθη 

ὅτι ἤνοιξέν τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου" 985 εἰ μὴ ἢν οὗτος 

παρὰ θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν. 84 ἀπεκρίθηςαν καὶ εἶπον 

αὐτῷ - ἐν ἁμαρτίαις εὺ ἐγεννήθης ὅλος καὶ εὺ διδάςκεις ἡμᾶς; καὶ ἐξέ- 

βαλον αὐτὸν ἔξω. 85 ἤκουςεν ὃ ᾿Ιηςοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ 

εὑριὺν αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ ̓  εὺ πιςτεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ; 86 ἀπε- 

κρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν ̓  καὶ τίς ἐςτιν, κύριε, ἵνα πιςτεύεω εἰς αὐτόν; 

91 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὃ Ἰηςοῦς : καὶ ἑώρακας αὐτόν, καὶ ὃ λαλῶν μετὰ «οὔ 

ἐκεῖνός ἐςτιν 88 ὃ δὲ ἔφη πιςτεύω, κύριε" καὶ προςεκύνηςεν αὐτῷ. 

89 καὶ εἶπεν ὃ ᾿Ιηςοῦς᾿ εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν κόεςμον τοῦτον Ἦλθον, 

ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωειν καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται. 

40 καὶ ἤκουςαν ἐκ τῶν Φαριςαίων ταῦτα οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτοῦ καὶ εἶπον 

αὐτῷ ̓  μὴ καὶ ἡμεῖς τυφλοί ἐςμεν; 41 εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιηςοῦς ̓  εἰ τυφλοὶ 

ἦτε, οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν νῦν δὲ λέγετε ὅτι βλέπομεν  ἣ οὖν 

ἁμαρτία ὑμῶν μένει. 

Χ, 

1. ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃ μὴ εἰςερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν 

αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης 

ἐςτὶν καὶ λῃςτής᾿ 2. ὁ δὲ εἰςερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐετιν 

τῶν προβάτων. ὃ τούτῳ ὃ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς 

φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ κατ᾽ ὄνομα καὶ ἐξαγει 

αὐτά. 4 καὶ ὅταν τὰ ἴδια πρόβατα ἐκβάλῃ, ἔμπροςεθεν αὐτῶν πορεύεται, 

καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδαειν τὴν φωνὴν αὐτοῦ " 

ὅ ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήςεουειν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ’ αὐτοῦ, ὅτι 

οὐκ οἴδαειν τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν. 6 ταύτην τὴν παροιμίαν εἶπεν 

αὐτοῖς ὃ ᾿Ἰηςοῦς᾽ ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἔγνωςαν τίνα ἢν ἃ ἐλάλει αὐτοῖς. 

“ εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιηςοῦς᾿ ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγώ 

εἶμι ἣ θύρα τῶν προβάτων. 8 πάντες ὅςοι ἤλθον, κλέπται εἰςεὶ καὶ 

λῃςταί. ἀλλ᾽ οὐκ ἤκουςαν αὐτῶν τὰ πρόβατα. 9 ἐγώ εἰμι ἣ θύρα᾽ δι᾽ 

ἐμοῦ ἐάν τις εἰςέλθῃ, εωθήςεται καὶ εἰςελεύςεται καὶ ἐξελεύςεται καὶ 

νομὴν εὑρήςει. 10 ὃ κλέπτης οὐκ ἔρχεται, εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύςῃ 

καὶ ἀπολέςῃ ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωειν καὶ περιεςὸν ἔχωςειν. 11 ἐγώ 

εἰμι ὃ ποιμὴν ὃ καλός ὃ ποιμὴν ὃ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθηειν 

ὑπὲρ τῶν προβάτων 12. ὃ μιεθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὧν ποιμήν, οὗ οὐκ 

εἰεὶν τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίηςειν τὰ 

᾿ Χ, 4. τὰ ἴδια πρόβατα] ΓΚ ἔρ νρ, τὰ ἴδια πάντα Πὐοζομϑίοη, Ἵ, τὰ 

ἴδια 5᾽Ιη ΟΡ, --- δ, ἀκολουθήςουειν] ΕΒ Ομχ., ἀκολουθήεωειν ΞΌΛΤΤ. 

- 10. ἐγὼ ἤλθον] ἕΚ, ἐγὼ δὲ ἦλθον οἴγυῖσε ΟἸν’.-958. Ὦ ἃ. 



Ζομδηηοβ ΙΧ, 82--41. Χ, 1--19. 51 

Ῥαϊαιηα μϑαβοῖρ. 92. ἔγαμι αἷνγα πὶ ρϑῆῃδαβὶρ ψγὰ8 Ῥαΐθὶ αι ακὶρ Τυὰ8 

δυροηδ, ὈΠΙηΠἀδιητηα ρα δαγϑηδιητηδ. 899. ἢΪῃ ὑγοβὶ δὰ ἔγδιηα ραάδ, ἢἰ 

τη θα ἰαυΐαῃ πὶ ναὶ ῃύ. 84 ἃἀπαμοῦαῃ 14} αοραπ ἀὰ ᾿γητηδ: ἴῃ ἔτγα- 

ϑυγ ἰὴ θὰ ρα θαῦγδηΒ ψψαῦβῦ 4115 18 ἢ μὰ ΙΔ΄βθὶβ δὶ 188 α8- 

ΔαΓΡαΠ ἰτατηᾶ αὐ. 85 Παυβῖαδα [688 βαῦθὶ πϑνυγραη ᾿πηπγδ αὖ, 184 ἢ 

Ὀΐσαῦ ἱπὰ ἀρὰ} ἀὰ ἱπηηδ: θὰ ρὰ-α-ἸΔ 615 ἀὰ βαπδα σα 18ὴὺ 86 ἀπα- 

μοῦ 1αἷπβ 18} 480: δὴ 10ὰ8 ᾿ἰδύ, ἔγαι])α, οἱ ρϑὶδα ͵δα ἀὰ ἱτητηαῦ 87 4,80 

Ῥαῃ ἰμητοᾶ 1685: 8} ραβαμῦῦ ἴῃ 8 5861 τοάθὶρ τὴῖρ Ῥυδ, 88 ἰδβύ. 

88 [Ὁ 1ἴΒ φᾶρυμ: ραϊδαθ)]α, ἔγασ)α; 168 ἰηνγαὶϊξ πα. 59. 1848} 48} [Ι6βυϑ8: 

ἄπ βίασδϊ 1 ἴῃ βῬαιημηδ [αἰσλαιπ αδτὴ, οἱ δὶ ὑηβϑ] θη 8 Βα] Π) 8118, 

Δ Ῥαΐ βαϊυδημάδηβ ὈΙΪηἀαὶ γαῖ ραῖπα. 40. 188 ΠΒαυβιάθάση Ρ1Ζθ 

Ἑαυθίϑαὶθ βασηδὶ Ῥαΐα, ρδὶ νυ ἰβαηαδηβ τὰ] ἱτητηδ, 18 ἢ αΘΡ απ αἀα ἱτητηδ: 

ἰδ] 718} ψϑὶβ ὉΠ δὶ β] α 41 α ἱπὶ Ιϑϑαβ: 10 Ὀ]Ϊπδὶ ὙγΘΒΘΙΡ, 

πὶ θᾶὰ Βαρδϊἀθαθρ ἔγωπδυγηΐαϊβ; 10 πὰ αἰῚΡ ᾿αΐθὶ σαβαϊ σαι; οἱ ρδῃ 

ἔγωγ ὐβ ἰσυγασῶ ΔΙ ἸΒ1Ό. 

ἢ 

1 Αἴγηθῃ διῆθῃ αἷρᾶ ἱζυνβ, Βαθὶ ἴηη πὶ δἱρασρὶρ βαδίσῃ ἀδὰγσ ἴῃ 

ραγτάδῃ ἸΆτη6, 8 βίθιρὶρ δ])ᾶ το, β ἢ ΕΠ} 5 δύ 184} παϊαθα]α. 2 10 

5 ἱπηραρρα 5 ρβαῖσ ἀδὰν Παϊγαθὶβ ἰδύ Ἰαῖηρθθ. ὃ. Ῥδιησηὰῃ ἀδατγδ- 

αγ5. Ὁ5]ΚΙῚΡ, 7184 Ρὸ Ἰασαρα βδυϊπδὶ 1ἰ56 μδυβ]απα, 181 Ρὸ βθβομδ 

Ιασα θα Βαϊ ὈΪ πύλη Δ υδύϊαῃ!ρΡ Ῥο. 4 1Ὲὰ} βᾶη Ρὸ 5 ϑβομϑ 

« Ια Ὁ υϑύϊι!, ἔδυγα ἱτὰ ραρρὶρ, 14} ὸ Ια 'ἰπ8 ]Ἰαἰβίἠαπα, 

πηΐθ Καμπαη Βύϊθηδ ἴθ. ὅ 10 ἔγαιηαθήαηδ, Ὡἰ Ἰαἰδίαπα, ἀκ Ια μαπα 

ἴαστα ἱτατηα, ἀπίθ πὶ Καμπὰῃ ὈΪΖΘ ἔγαιηα θΊαπθ βύϊθπμα. 6 Ρὸ ρϑήακοη 

αᾺΡ ἴπὶ Ιθβὰβ: 10 Ἰαϊπαὶ πὶ ΠΌΡυη 1θὰ ψαϑ, βαϊοὶ τοαϊάα ἂὰ ἴτη. 

 Ῥαπμὰἢ ἀΔΡ αἴχα ἀὰ ἴπὰ ΙΘ5 5: ΔΘ ΔΙη6η, αἷρθα ᾿ἰχνὶβ ρβαΐθὶ εἰς ἴτὰ 

αἀδὰν Ῥ᾽Ζ6 Ἰααῦθ. ὃ. δ)]1αἱ βυγχᾶὰ τηδηδραὶ Βυῦ]6 αἀθλπη, δία θοΒ. Ββἰπα ἸΔῃ 

να θα] 5; ἀκ ὶ Ὡἰ Βαυβιαθάπη ἰπὰ ῬῸ ἰᾶσαθα. 9. ἴκ τὰ ᾿Ῥαΐα ἀδυτγ. 

Ῥαῖσῃ ταῖς Ἰαραὶ Τῦὰ5 ἱπηραρρὶθ, ραηῖβὶ, 18 ἱπηραρρὶρ 18 αἰραρρὶρ 

78} πὶη]α Ὀἰριῦρ. 10 Ῥίαθ5. πὶ αἰπῖθ, πἰραὶ οἱ βύῖ]αὶ 14 αἰβηθῖθαὶ 

788 {τγααϊβί)αϊ; 10 1 αδιὴ, οἱ 1ἰραΐῃ αἱρϑίπα 18} τϑηδρῖΖο δἰρθὶηδ. 

11 1κ ἴῃ Πεϊγάθὶβ ροαὰβ. Βαϊσγα ϑὶβ βὰ ροᾶάδ βαίνγαϊα βϑῖπα Ἰαρὴ]Ρ ΔῸΣ 

Ἰᾶγαρα. 12. 10 δϑηθὶβ 18} β8θὶ ηἰδύ Παϊγάθὶθ, ὈΙσθὶ πὶ βἰπα ἰδτθ8 

Βυνθβδα, βαβαῖ 1} πα] αἰπηαημάδῃ 184 Ὀ]]ΘΙ ΡῚΡ Ῥαίΐτα Ἰαθιθατα 14} ΡὈ]Ϊα- 

ΙΧ, 41. αἰρὶΡ] αἰἱρίριρ ΤΑ. 

ΙΧ, 40. Ββαχμμδὶ) Ζιϑαίω μαοῖ, ἄοη Ῥαγαϊοἰδέοϊϊογι, υοὶ. Κ΄» 16. --- 

Χ, 4. Ρο βϑυθβομδ ἰδταθδ) 7)16 Τ᾿ γσὰηπειης Ἰαταθα οηἐβρυίοιέ ἄθηι Τοαΐ 

416} Ποφοηβίοη ᾿Κ. 
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δῶ Ψοδηη65 Χ, 18---84, 

πρόβατα καὶ φεύγει, καὶ ὃ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ «ςκορπίζει τὰ πρό- 

βατα. 18 ὃ δὲ μιεθωτὸς φεύγει, ὅτι μιεθωτός ἐςτιν, καὶ οὐ μέλει αὐτῷ 

περὶ τῶν προβάτων. 14 ἐγώ εἶμι ὃ ποιμὴν ὃ καλὸς καὶ γινώεκω τὰ 

ἐμὰ καὶ γινώεκουςεί με τὰ ἐμά, 15 καθὼς γινώεκει με ὃ πατὴρ κἀγὼ 

γινώεκω τὸν πατέρα, καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων. 

16 καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔςτιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης ̓  κἀκεῖνά 

με δεῖ ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούεουειν, καὶ γενήςονται μία 

ποίμνη, εἷς ποιμήν. 17 διὰ τοῦτο ὃ πατήρ με ἀγαπᾷ, ὅτι ἐγὼ τίθημι 

τὴν ψυχήν μου, ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν. 18 οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ’ 

ἐμοῦ, ἀλλ᾽ ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ᾿’ ἐμαυτοῦ. ἐξουςίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν, 

καὶ ἐξουείαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ 

τοῦ πατρός μου. 19 εχίεμα οὖν πάλιν ἐγένετο ἐν τοῖς Ιουδαίοις διὰ 

τοὺς λόγους τούτους. 20 ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτιῶν ̓  δαιμόνιον ἔχει 

καὶ μαίνεται" τί αὐτοῦ ἀκούετε; 21 ἄλλοι ἔλεγον ταῦτα τὰ ῥήματα 

οὐκ ἔςτιν δαιμονιζομένου “ μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς 

ἀνοίγειν; 22 ἐγένετο δὲ τὰ ἐγκαίνια ἐν Ἱεροςολύμοις " καὶ χειμὼν ἢν᾽ 

28 καὶ περιεπάτει ὃ Ἰηςοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ «ςτοᾷ (ολομῶνος. 

24 ἐκύκλωςαν οὖν αὐτὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ ̓  ἕως πότε τὴν 

ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ εὺ εἶ ὁ Χριςτός, εἰπὲ ἡμῖν παρρηείᾳ. 25 ἀπε- 

κρίθη ὁ Ἰηςοῦς εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιςτεύετε᾽ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν 

τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. 26 ἀλλ᾽ ὑμεῖς 

οὗ πιςτεύετε, ὅτι οὐκ ἐςτὲ ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν, καθὼς εἶπον 

ὑμῖν. 27 τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούει, κἀγὼ γινώεκω 

αὐτά, καὶ ἀκολουθοῦςεί μοι, 28 κἀγὼ ζωὴν αἰώνιον δίδωμι αὐτοῖς, καὶ 

οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐχ ἁρπάςει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός 

μου. 29 ὃ πατήρ μου ὃ δέδωκέν μοι, μεῖζον πάντων ἐςτίν, καὶ οὐδεὶς 

δύναται ἁρπάζειν αὐτὰ ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός μου. 80 ἐγὼ καὶ ὃ 

πατὴρ ἕν ἐεμεν. 51 ἐβάεταςαν πάλιν λίθους οἱ ᾿Ιουδαῖοι, ἵνα λιθάεωειν 

αὐτόν. 82 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿ηεοῦς ̓  πολλὰ καλὰ ἔργα ἔδειξα ὑμῖν 

ἐκ τοῦ πατρός μου᾽ διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον λιθάζετέ με; 99 ἀπεκρί- 

θηςαν αὐτῷ οἱ Ιουδαῖοι ᾿ περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν ςε, ἀλλὰ περὶ 

βλαςεφημίας, καὶ ὅτι εὖ ἄνθρωπος ὧν ποιεῖς ςεαυτὸν θεόν. 84 ἀπεκρίθη 

Χ, 14. γινώςκουςεί με τὰ ἐμα] Β΄ πΠΒ)1, 1Ὁ νρ,, γινώςεκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν 

ἘΚ (τ. --- 16. γενήεονται] ΒΙ ΠΟ ΒΌΠ,Χ ΟἾτ. (ἔεονται γ6θοη, ἔεεται), γενήςεται 

ἘΚ 10 ΡὈΙΘΓ. νρ. - 26. ἀπεκρίθη] Ξ΄ πη), ἀπ. αὐτοῖς "Κ 1ὖ νρ. --- 26. ὅτι 

οὐκ] ΒΙΠΒΌΙΧ ΟἾγ. τηΐη ὈὉΓΗ291 νρ, οὐ γάρ Κ 8266. -- 29, ὃ δέ- 

δωκεν] 5΄ΠΒἼ, ΔΡΟ ΘΓ 29] νρ (υσί. “. 6,39), ὃς δέδωκεν (ἔδωκεν) "Κ 

ΟἾγ. --- μεῖζον] ΑΒΧ 10 νρ, μείζων ἔΚ. --- 82, διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον) 

ἘΚ ΔΌοΥΗΣΩ] νρ, διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργων Κὶ ταΐη. --- 899. ἀπεκρίθηςαν 

αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι] Β΄ΠΑΒΚΤΙΜΈΧΤΤ [Ὁ ΡΙοΥ. νῷ, ἀπεκρ. αὐτῷ οἱ 1. λέ- 

γοντες Κ ρα. 



Φοβδηηθβ Χ, 18---84. 59 

ΕἿΡ, 18}: 586 να] γα] Ρὸ 7184} αἰβίδῃ}! Ὁ Ῥὸ Ιαπῖρα. 18 10 βὲὰ 

ἀβηθῖὶβ ΔΡΙ ΠΡ, ἀπίθ ἀβηθὶθ ἰδ 181} πὶ Καγ-ϊδί πα ῬῖΖθ δι 6. 

14 1 πὶ Βεαϊγθὶβ βὰ ρσοάὰ 18} Καῆπ τηθίηα δ} Κυαηπθπ ΓΚ ΡῸ 

τηθΐηθ, 15. βυαβῦγθ Κϑῆη ΤῊ αὐΐα Δ 1 απ αἰΐαη, 140 βδίνγαϊα 

τηθῖὶπῷ ἰαρήα ἴδαν Ῥὸ ἰαῶρα. 16 14} δῆρατα Ἰδιαρα δἰ βορϑὶ πὶ βὶπᾶ 

ῬὶΒ. αν ἰδύγβ, 18 ῬῸ 5.4] Ὀγῖρρδῃ, 188}: βύϊηο05. τιϑί μαῖζοβ Ὠϑαβ]ηᾶ, 

88 νναϊθαπα δἷῃ ἀνθ], δἰὴβ Βαϊγαθῖβ. 17 ἀσῆρα αὐΐα τὶκ ἔτγ)0}, 

αὖθ 1 ἰαρ͵α βαΐνγαϊα τηϑῖπδ, οἱ αἴίσγα πἰθαὰ θο. 18 πὶ ᾿ῬαΒῃ πη ὨΪΤΩΪΌ 

Ρο αἵ «218, αἰκοὶ 1 Ἰαρὴ]α Ρὸ δῇ)» 115 β] θη; πα] απ] μᾶρα ἀβαρ]δῃ 

Ῥο, 1818} ψεοϊαπΐηϊ μαῦα αἰίγα ηἰσηθη ῬῸο. ῬὸῸ δηδῦαϑη πᾶπὶ αὖ αὐ 

τηθἰηδϑτησηα. 19 Ῥαηὰῇῃ τηϊββαα δ αὐἴίζχα ψΔΥΡ τὴ Πιδαίστα ἴῃ ὈΪΖ6 

ψαῦγάθ. 20 σορυπαῃ τηϑηδρδὶ ἴΖθ: ΠΏ] οη ΠΌΔΙ 7148: ἀνγδίτοοῦ ; 

1ῦ0ὰ Ῥδιημηδ μααβοὶρ 21 βυσηδὶῃ ἀοραπη: ροὸ ψγϑῦχαδ πὶ Β᾽πα ἀπΠ8]- 

Ῥοη Παρ ηα]η5; 1θ 8] ταδρ' ἈΠ Πα] Ὀ]]πΠἀδίτη Δαροπα π5]Κϑη ὃ. 22 γα 

Ῥδῃ πη] 0} 10 ἴῃ Ταϊ Βα]  τηδὶ, 18 τυἰπσαΒ τὰ8. 29 148 Τραυθοᾶδ 

Ιθβραθ ἴῃ 810 ἴὶῃ υδῖσαὶ ϑϑαϊαθμλοηϊθ8. 24 Ῥᾶπμαῃ Ὀἰσαπμὰη ἰηᾶ 

Ταάαῖθὶβ 18 ἀΘΡὰπ απ ἰπηγηδ: ἀπα [8 βαΐνγαϊα, ἀθϑᾶτα ΒΘ ϊθ ἡ 1808] 

Ῥὰ 81]. 15 Χυϊβῦαβ, αἱ πηδῖὶθ ἀπάδαριθα. 265 δῃηθμῃοῦ « ἴὰ Ὁ [6808: 

ΠᾺΡ ἰσυν 8, 188 ΠΙ ρα ὶθ; ψϑαγβῦνε θΟΘὶ 1κΚ ἰδα]α ἴῃ Πδτηΐη αὐ] 5 

τη 61 η18, ΡῸ ψ οι οα]αημα ὈΪ τὶ; 26 δἰκθὶ 1.8 πὶ ραὶϑαρθρ, αἀπίρ πὶ 

5) Ἰατθρθθ. τη αῖΖζθ, βαθΘ ΩΔ 0 ἰσν 1858. 21: Ἰαταθα τηθῖὶπα βύϊ πδὶ 

Ἰ6 1 ηδὶ Ὠϑαβ]απα, 18} 1 Καῆῃ Ρο, 714 ἰαἰβίίαημα τὰκ. 28 18} 1κ 

᾿θαΐη αἰνγθίποι οἰῶ ἴτη, 18 πὶ ἔγδαϊδίμθηα αἷνν; 8} Πἰ {γα ]ρ 

Τυαϑῆαη ῬῸ 8 Παηάδα μηθῖηαὶ. 29 αὐΐα τηθῖη5 βαΐθὶ ἔγαρϑε τη]β, 

ΠδῖΖο Δ]] τὰ ἰδ, 18 ὯὩΪ Αἰνν ΔΙΠΒΗΠ τηδρ' {γα υ] γὰ θῸ τ παηᾶδα 

Δ 15. τ θ᾽ 8. 90. 11ς 148 αἰΐω πθὶΠ5 αἰη 5], 81 πϑιηπῃ αὔίγα Ββίαϊ- 

ὩΔῺΒ ᾿ὰϊὶ Τυδαϊοῖθ, οἱ ψϑυγροῖὶπα ἃηὰ ἰπ8. 82. ἃπάμοῦ ἱπὶ [ΘΒ808: 
τηϑηᾶρα »Ὅαα, νναυγβύνγα αἰδαρίαα 12.015 τ δἰ! τα  πδιητηϑ, 1π 08 1}18 

Ῥὶχσθ νυδυγβῦννθ βύδι Θ᾽ τ 88 δηδῃοίπη ἱτηπὴα αὶ Ταδαϊθὶβ: ἴῃ 

ΒΟΟΙΒ. ννααγυβύῦν8Β ΠῚ βία! ]απὰ ῬῸΚ, αἷς ἴῃ τναὐδιη θυ οὶ πδ, 18 ᾿δίθὶ θὰ 

τηϑηηδ τ βαπ5. [αι }15. θα δ] Ρᾶπ ἀπ συ. 84 ὩΔπαάποῦ ἴπὰ 1ΘΒα5: 

Χ, 8ὅ8, γι δ)δηλθυθ η8] (Δ, τγα]δηλθυθ ημαἷὶβ Ηενηθ. Υυὶ. ΕΒ. ὃ 157 

«μην. 1. 

Χ, 18. τὴῖβ αἰζϑὶ 1κ Ἰαρ]α Ῥὸ 8] 8οϊιοῖρηξ ἐῃῳ ΟΑ᾽ ϑοὴὶ Βοϊγοῖθον ἀθογ- 

ϑΡγιη θη, τὐογ θη, σι 8οῖη. 1)α 1 ἀον Ῥαβϑιι8 εὐϑρυμοίοῖ, σο ο]1ξ Παθοὸ 

(ιοὐο ἔην Ὁ) τηΐῃ 64. 251 15), ἐδέ ἐγοίς Καιιβηιαηη ΖΖ. 81,189. τὐορονν ταὶβ 
Β11 01 η τοοηΐρ τὐαῇιγδο]ιοϊγϊο]ι. --- 29. αἷν] Ζιδαΐς παοῖν Υ΄. 38. 



δ4 Φοῆδηποα. Χ, 80 ---42, ΧΙ, 1---ἹἸ4. 

αὐτοῖς ὁ ᾿Ἰηςοῦς οὐκ ἔςετιν γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν " ἐγὼ εἶπον, 

θεοί ἐςετε; 85 εἰ ἐκείνους εἶπεν θεούς, πρὸς οὺἣς ὃ λόγος τοῦ θεοῦ ἐγέ- 

νετο, καὶ οὐ δύναται λυθῆναι ἣ γραφή 986 ὃν ὃ πατὴρ ἡγίαςεν καὶ 

ἀπέςετειλεν εἰς τὸν κόςμον, ὑμεῖς λέγετε ὅτι βλαςφημεῖς, ὅτι εἶπον ̓" 

υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰμι; 587 εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ πατρός μου, μὴ 

πιςτεύετέ μοι᾿ 88 εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιςετεύητε, τοῖς ἔργοις 

πιςτεύςατε, ἵνα γνῶτε καὶ πιςτεύςητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν 

αὐτῷ. 989 ἐζήτουν αὐτὸν πάλιν πιάςαι᾽ καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς 

αὐτῶν. 40 καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ιορδάνου εἰς τὸν τόπον ὅπου 

ἣν ᾿ἸΙωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ. 41 καὶ πολλοὶ 

Ὦἧλθον πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐποίηςεν ςημεῖον οὐδέν, 

πάντα δὲ ὅςεα εἶπεν ᾿Ιωάννης περὶ τούτου ἀληθῆ ἣν. 42 καὶ ἐπίετευςεαν 

πολλοὶ εἰς αὐτὸν ἐκεῖ. ᾿ 

ΧΙ. 

1 Ἦν δέ τις ἀςεθενῶν, Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς κώμης 

Μαρίας καὶ Μάρθας, τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς. 2 ἢν δὲ Μαρία ἣ ἀλείψαςα 

τὸν κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξαςα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς 

ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠςθένει. 8 ἀπέεςτειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ πρὸς 

αὐτὸν λέγουςαι " κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀςεθενεῖ. 4 ἀκούςας δὲ ὃ Ἰηςοῦς 

εἶπεν " αὕτη ἣ ἀςθένεια οὐκ ἔςετιν πρὸς θάνατον ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς δόξης 

τοῦ θεοῦ, ἵνα δοξαςθῇ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ δι᾽ αὐτῆς. 5. ἠγάπα δὲ ὃ 

Ἰηςοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον. 6 ὡς 

οὖν ἤκουςεν ὅτι ἀςθενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ὦ ἢν τόπῳ δύο ἡμέρας᾽ 

“ ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς " ἄγωμεν εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν 

πάλιν. ὃ λέγουειν αὐτῷ οἱ μαθηταί  ῥαββί, νῦν ἐζήτουν ςε λιθάςαι οἱ 

Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ; 9 ἀπεκρίθη ᾿Ἰηςοῦς οὐχὶ δώδεκά 

εἶειν ὧραι τῆς ἡμέρας; ἐᾶν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προεςκόπτει, 

ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόςμου τούτου βλέπει᾽ 10 ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ 

νυκτί, προςκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔςτιν ἐν αὐτῷ. 11 ταῦτα εἶπεν, 

καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται ̓  ἀλλὰ 

πορεύομαι, ἵνα ἐξυπνίςκω αὐτόν. 12 εἶπον οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ̓" 

κύριε, εἰ κεκοίμηται, «ωθήςεται. 13 εἰρήκει δὲ ὃ ᾿Ιηςοῦς περὶ τοῦ 

θανάτου αὐτοῦ ̓  ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήςεως τοῦ ὕπνου 

λέγει. 14 τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιηςοῦς παρρηείᾳ ̓  Λάζαρος ἀπέθανεν, 

Χ, 86. βλαςεφημεῖς) “Κ αἴρδ νρ, βλαεφημῶ ΟἾγ. ο, διαδρ)οηναΐ 

ΔΌΘΙΗΣΙ. - 89, ἐζήτουν) ἔΚ, ἐζ. οὖν ΒΙΠΑΚΙΧΔΙΙ (Οἢγτ.: ἠθέληςαν 

οὖν) 1 (ατιθον ἔ: φιαογεθαηέ ατζθηι) νῷ. --- αὐτὸν πάλιν] ΒΙΠΟΑΚΙΧΔΙΤ 

([), πάλιν αὐτόν ἔΚ. --- ἐκ τῆς χειρός) ἔΚ, ἐκ τῶν χειρῶν τηΐη γιαγῖθυν8 

1 νῷ. -- 41. μέν] ἘΚ, ζογιἴε ταῖὶπ ραᾷιο. ΟἾγσ. --- ἐποίηςεν ςεημεῖον οὐδέν) 

ΚΙΙΜΧΤΙ ΟὨγ. ταΐῃ, εημ. ἐπ. οὐδ. ἔΚ, --- 42. εἰς αὐτὸν ἐκεῖ] {0Π7, ἐκεῖ 



Φομδῆηθθ Χ, 8ὅ---42, ΧΙ,1-- 15. δ0 

πἷὰ ἰδ σαι 1 ἴῃ πὶ ζοᾶα ᾿συγαγδιητηδ: ἵΚ αὰΡ, σαάδ δ] ὃ 85 1604] 

Ἰαἰπδηβ 480 ρσυᾶα, ἀὰ Ὀαίμηθὶ νναυσαὰ σα ϊβ γὰῦρ, 184} πὶ τηϑῃΐ ἰβύ 

σαϊαϊται Ῥαΐα ραιηθ!ᾶο; 86 Ῥδηθὶ αἰΐα σαν θί αῖάα 14 ᾿ηβαηαϊάδ ἴῃ 

Ῥδηα [αἰγῖσα, 105 αἱ Ῥαΐθὶ τγαϊαιλθυαα, απύθ 480: Βα παβ ρσαα!δ τὴ ὃ 

87 πἰδα ἰαυΐαι τγαυγβύνγα αὐ! η8 ΤηθΊη18, Πἰ ρα 61 ταῖϊθ; 88 10 

Ἰα αὶ ἰαυΐαα, πἰθα ταΐβ σα] 41}, Ῥαΐπηλ τνϑαγβύνθπη σι] Δα] 41], οἱ 

αὐ Κυπηδῖρ 78 ρϑ] δα 71} Ῥαΐθὶ ἴῃ τὴΐβ αὔΐα 14} 1κ ἴῃ ᾿τηταδ. 959 8βο- 

κιάθάπη ἰπὰ αἴξχτα ρσαΐδμδη, 14} υδ14 474 τ παηάπτὰ 1Ζ6. 40 148} ρα]αὶρ 

αἴϊτα αἴαντ Ταυγτάδηα ἴῃ θη βίδα Ῥδυθὶ νγαὰϑ ΟΠ ΘΠΠ65. ἔγαπ δῦ ἀΔῸΡ- 

͵Ἰαπᾶβ, 184 β81|148 αῖηδύ. 41 1848} τηϑπᾶρδὶ αθυαπῃ αὖ ᾿πατηδ 18} αΘ ἢ 

Ῥαΐθὶ Ομ ΏΠ68 ραίανγίαα ὑβῖκῆθ πὶ δἰμόμαῃ; 10 δἰ]αία Ῥαΐθὶ ἀρ 1ο- 

ΒΔΠΠ6Β5 ὈΪ] βᾶπᾶ, Β.η7}8 γὰ8. 42 ἸΔἢ ραϊδαθ!ἀθάπη τηδπᾶραὶ ἀπ Ἰτητηδ 

7 ῖΠδυ. 

ΧΎ. 

1 Υδβθιῃ! Ῥδῃ Β8 Β᾽α τ, 1,8 Ζαιῖβ δ΄ ΒΟρδηΐαθ, υ5 Παϊτηδὶ Ν81- 

ἡ π5 14 Μαυβθίηβ, βυυϑίσβ 'ἴΖοθ. 2 ψᾶϑὰῃὴ Ῥδὴ Μίαδι])α, βοϑὶ ββὶ θοᾶβ8 

ἔτη ὈδΙδᾶπα 18} Οἶδα [οὔσῃ 1ἰΒ βδκυΐία βϑιπϑιησηδ, θ᾽ ΖΟΖθὶ 

ὈΤΌΡΔΙ Τι σαγαϑ βία Κα 8858. ὃ ᾿ηβδησιάθάση θᾶη θο5 βυν δύνα 18. ἀὰ 

᾿πγτηδ, αἰ Ραμα ρίηβ: ἔγαυ)α, βαὶ, βδηθὶ ἔγΓ1705 βία ΚΒ ἰϑῦ. 4 10 15 ρᾷῃδαυβ- 

Ἶδηα5 480: 80 βἰυκοϑὶ ηἰδὺ ἀὰ ἀδῦρδα, ΔΚ ἴῃ Πϑυ μοὶ παῖ σα α15, οἱ Πδαἢ- 

7αϊάδαᾷ Ββυπιβ συαὶβ θα ᾿αΐα. ὅ {τ]οάσῃ θδη Τθβὰβ Μδυρδη 188 

ΒΥ Βα 1ΖῸ5 188: 1ιᾶσασα. 6 βυύχὸ ϑυβίαδ Ῥαίθὶ βία Κα γαθ, δηθὰ ἢ Ὀ8ῃ 

5814 ἴῃ ῬΘΙΏΓΩ61 νγ88 βίδαβ ὕνϑηϑ ἀδρθηβ. 7 βαριοῃ βδῃ δἵδανι ᾿αΐία 

480 ἀὰ 5ΒΙροπἼαιῃ: ραρρϑιη ἴῃ Τυδείδη αἴΐγα. ὃ ἀοραη ἀὰ ἱττηδ βὶ 

ΒΙΡΟΠΙΟΒ: ΤᾺ ΌΡοὶ, πὰ βοκιαθάπη θὰ]. αἰναίγρδῃ βίδίηδτα Τὰ 1615, 18} 

αἴϊτα ραρρὶβ απ ὃ 9 δηάμοῦ Ιθϑὰ8: πΐὰ ὑν δ! βἰπα Τυθῖ]οα ἀδρ]8᾽ 

781 Τῦαϑ ρα ρΡῚ ἴῃ ἄδρ, πὶ σαβίρραϊ, απίθ ΠἰὰΠᾺ}0 15 ξαϊυῦδαβ ρα- 

ΒΘΙΙΡ; 10 «Ὁ ὈῬ8η 7408] [085 ρασρὶρ ἴῃ πϑῃΐ, σαβύϊρσαὶϊρ, απίθ πὰ Π8α 

εἷδβῦ ἴῃ ἰτησηθ. 11 ἢο Δ 18} δἷδι βαΐα αἰθὴρ ἀὰ ἴτὰ: ΤιαζαυαΒ, ἔτ]- 

Ἰοπαθ ἀΠΒ8 7, ραβδί θρ; ἃΚ6ὶ ραρρϑιῃ, οἱ υϑυγακΊαὰ ἴῃ. 12 Ῥϑηθῇ 

αθΡυπ Ραδὶ βὶροῃΐοβ 18: ἔγαιἼ)α, Ἰα δὶ ΒΙ6ρὶ, ᾿δῖ]5 ναί θ]ρ. 18 ἀαρυῃ 

Ῥδῃ Ιϑϑὰβ ὈΪ ἄδυβρα 15; ἱρ αϊπαὶ μυρίάθαθη Ὀαΐθὶ ἰβ ὈΪ 5160 αϑϑθὶ. 

14 Ῥαηὰῃ Ῥδῃ 480 ἀὰ ἰπὰ [6508 βν7ν Κα Ραθα: Τιϑζαγὰβ σαβχαὶί, 1ὅ 148 

[αρῖπο ἴῃ ᾿ἰσυγαῦδ, οἱ ρϑ] δ Ὀ]α 1}, ἀπύθ πὶ τγὰβ αῖηδυ; δἰκθὶ ραρρϑῖὰ ἀἃ 

Χ, 84. 85. ρᾷα4)] (Δ, μέοϊὲ αδροκιϊ"έ. 

ΧΙ, 4. 18] ΟΔ, τυογϑοϊγίοθοη, Γὰν ἰβ ἃ. ἡ. Ἰθβαβ. --- 11. ραρβϑιῃ) 

Ῥιιγαὶ παοῖν Υ΄. 1δ (ιρνα 7). --- 18, ὈΪ 5160] υσί. 66: ἐ6 βοηῖπο. 

εἰς αὐτόν ἘΚ, εἰς αὐτόν ΟἸτ. ἰξ νρ. --- ΧΙ, 8. αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ] 5 ταΐῃ 

ΔΟΘΙ ΟΣ γρὶ αἱ ἀδελφαί ἕΚ. 



δθ ΦοΒΘΠΠ65 ΧΙ, 15---87. 

15. καὶ χαίρω δι’ ὑμᾶς, ἵνα πιςτεύεητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ ἀλλ᾽ ἄγωμεν 

πρὸς αὐτόν. 16 εἶπεν οὖν Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος τοῖς ευμμαθη- 

ταῖς αὐτοῦ" ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς, ἵνα ἀποθάνωμεν μετ᾽ αὐτοῦ. 17 ἐλθὼν 

οὖν ὃ Ἰηςοῦς εὗρεν αὐτὸν τέςςαρας ἡμέρας ἤδη ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ. 

18 ἣν δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροςολύμων ὡς ἀπὸ ε«ταδίων δεκα- 

πέντε. 19 καὶ πολλοὶ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθειςκαν πρὸς τὰς περὶ 

Μάρθαν καὶ Μαρίαν, ἵνα παραμυθήεωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ 

αὐτιῶν. 20 ἣ οὖν Μάρθα ὡς ἤκουςεν ὅτι ᾿Ιηςοῦς ἔρχεται, ὑπήντηςεν 

αὐτῷ, Μαρία δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο. 21 εἶπεν οὖν Μάρθα πρὸς 

τὸν ᾿ηςοῦν κύριε, εἰ ἧς ὧδε, οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὃ ἀδελφός μου. 

22 ἀλλὰ καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅςα ἂν αἰτήςῃ τὸν θεόν, δώςει «οι ὃ θεός. 

28 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰηςοῦς  ἀναςτήςεται ὃ ἀδελφός εου. 24 λέγει αὐτῷ 

Μάρθα᾽ οἶδα ὅτι ἀναςτήςεται ἐν τῇ ἀναςτάςει ἐν τῇ ἐςχάτῃ ἡμέρᾳ. 

25 εἶπεν δὲ αὐτῇ ὃ Ἰηςοῦς ̓  ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάεταέις καὶ ἣ ζωή ᾿ ὁ πιετεύων 

εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ, ζήςεται. 26 καὶ πᾶς ὃ ζῶν καὶ πιετεύων εἰς ἐμὲ 

οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα ̓  πιςτεύεις τοῦτο; 27 λέγει αὐτῷ “ ναί, 

κύριε ἐγὼ πεπίετευκα ὅτι εὺ εἶ ὁ Χριςτὸς ὃ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὃ εἰς τὸν 

κόςμον ἐρχόμενος. 38 καὶ ταῦτα εἰποῦςα ἀπῆλθεν καὶ ἐφώνηςεν Μαρίαν 

τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρα εἰποῦςα ὃ διδάεκαλοε πάρεςτιν καὶ φωνεῖ 

ςε. 29 ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουςεν, ἐγείρεται ταχὺ καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτόν " 

950 οὔπω δὲ ἐληλύθει ὃ ᾿Ιηςοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ᾽ ἣν ἔτι ἐν τῷ τόπῳ 

ὅπου ὑπήντηςεν αὐτὼ ἣ Μάρθα. 581 οἱ οὖν ᾿Ιουδαῖοι οἱ ὄντες μετ᾽ 

αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαρίαν ὅτι 

ταχέως ἀνέετη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθηςαν αὐτῇ λέγοντες ὅτι ὑπάγει εἰς 

τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύςεῃ ἐκεῖ. 32 ἡ οὖν Μαρία ὧς ἦλθεν ὅπου ἢν ὃ 

Ἰηςοῦς, ἰδοῦςα αὐτὸν ἔπεςεν αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας λέγουςα αὐτῷ ᾿ κύριε, 

εἰ ἢἧς ὧδε, οὐκ ἂν ἀπέθανέν μου ὃ ἀδελφός. ᾿39 ᾿Ιηςοῦς οὖν ὡς εἶδεν 

αὐτὴν κλαίουςαν καὶ τοὺς ευνελθόντας αὐτῇ ᾿Ιουδαίους κλαίοντας, ἐνε- 

βριμήςατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν, 984 καὶ εἶπεν ̓  ποῦ τεθή- 

κατε αὐτόν; λέγουειν αὐτῷ “ κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε. 85 καὶ ἐδάκρυςεν ὃ 

Ἰηςοῦς. 86 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν. 87 τινὲς 

ΧΙ, 19. πρὸς τὰς περί] ΓΚ, πρὸς τήν ΙΔ ΒΟΠΧ 1 νρ. -- 21. οὐκ ἂν 

ἀπέθανεν ὃ ἀδελφός μου] ΒΙΠΒΟῚΧ (ΟὨ τ.) τμαΐῃ 8951, ὃ ἀδ. μου οὐκ ἂν 

ἀπέθανεν ἔΚ (ΟὨγ.) θοΟΥΗ͂Ξ νρ. 12)16 ὕηιδίοϊϊιηγ σοσογθογ ᾿Κ εὐἱγᾶ 

νοη Κ΄. 82 ϑοοϊηπι θέ δον. --- 25. εἶπεν δέ] 5΄᾽η ταΐη ρᾶαο. Ὁ, εἶπεν 

οὖν Χ πηΐη, εἶπεν ἔΚ. --ὀ 29. ἐκείνη δέ] ΒΒ ΒΟ ΣΧ τηΐη (6), ἐκείνη Κ 

δοορ γῇ. -- 80. ἣν ἔτι] ΒΙΠΒΟΧ τη ὑο τ Ηξρ νρ, ἔτι ἣν Ε' 860, ἣν 

ἘΚ ΟἸγ. --- 85. καὶ ἐδάκρυςεν)] 5΄πΠ0 1Ὁ νρ, ἐδάκρυςεν ἔΚ. 

ἰ8έ αἴὸ δἐοῖίο παοῖν ἽἸ σεάπαοτε τὐογάθη. --- 51. ῬγαΙβ πη Δ η8)] ἀαβ τυογ- 

ατιϑηοϊνοηο καί Κο 1 ἤθη ἃ Ὁ 66 {{{5] (0). 



Φομϑηηθβ ΧΙ, 16---87. δ᾽ 

ἰγησηδ. 16 βῬαηὰῃ σα βοπιδβ β8ϑὶ Παϊΐααα Πιαϊτηιβ θ81π σϑῃ] δὶ θά τὰ 

ΒΘΙΠδΙΤη: σαρρδτῃ 8 νγθ 8, 6ἱ ρϑβν αι πηδ, ταὶ ἱἰσηβ. 17 αἰ η 68 

Ῥᾶῃ Ι͂Θϑὺ8 Ὀϊραῦ ἴπὰ Ἰᾳρᾶη ἤᾶνοΟΥ ἀᾶρᾶηθ Παραηάδη ἴῃ ἰαῖνδ. 

18 γνγαϑαῃῃ Ῥδη Βϑρϑηΐα ποῦ ΤΔἰ σα Βδ] τ δὴ, Ββαθ 6 δηἃ ΒΡΘΆΓαΙΤΩ 

γα ΑΙ] πὰ πη. 19 140} τηδηᾶραὶ [πα δῖ6 σϑαθιηὰῃ ὈΪ ΜΙ ΑΥρδη 1848 Νῖδ8τ- 

78, οἱ ραρυαϊβει ἀθαάθίηδ 1108. ὈΪ ρᾶπα σον 'ἴζο. 20 10 Μάτγρδ, βπη- 

Β6ὶ αυβίαα βαῦΐθὶ [θϑὰϑ αἰτϊρ, ψὶργδϊαα]α πᾶ; ἴρ Μαῖα ἴῃ ρσαγᾶᾶ 

Βαύ. 21 Ῥαηθῃ 40 Μάρθα ἀὰ Ιοβϑθαδ: ἔνδα)α, 10 656 158 6, πὶ δὰ 

σα ΠΟαΘαῚ ὈΤΟΡΔΙ Ἰηθῖη5. 22. δἰκθὶ 18}: πὰ νγαϊΐ, οἱ Ὀ᾿βῦδἢ Ροὶ 

ὈΙΑ]15. σα, βΡΙΌΙΡ ῬὰΒ ρὰρ. 28 σἂῇ ἰζαὶ Ιϑϑὰθ: υδβίδηαιρ τόρ ᾶῦ 

Ῥϑίηβ. 24 480 ἀὰ ᾿ἰπηὴηᾶὰ Μαῦρα: γγαὶϊῦ ᾿αΐθὶ υυϑϑίϑη αι ἴῃ αϑϑίδββδὶ 

ἴῃ ᾿αμῃηπηὰ Βρϑαϊδίϊη ἄαρᾷ. 25 480 δὴ « ἰζαὶ Ὁ Ιϑβυβ: 1ὁ ἴτ 80 

υϑϑύαϑθ 1840 ᾿ἸδῖηΒ; Β861 ρα 10 ἀπ τ18, ρβϑὰἢ σα- Ὀ4- δα ]}Ρ, 11- 

Ῥαϊᾶ; 26 14} Τυαζαῃ 8861 11 410 18 σδ δαὶ ἀὰ τηΐβ, πὶ σϑαδαθηρ 

αἷνγν. ρα 615 ραίαὺ 217 Δ ἱτητηϑ: 78], ἔγϑυ7α, 1 σα 18 Ῥαΐίσθὶ 

Ῥὰ 18 Χυϊϑίαβ, Βηπ8 οθα 5, 88. ἴῃ ρβᾶπϑ ἔαϊσυα αἰμηθηᾶα. 28 148} Ῥαΐδ 

αἰρᾶπάρθὶ ρα] 18 ψοριᾶα Μδυδη, βυνἰβύαυ. βϑῖηα, θ᾽αὈ)]ο αἰ ρδπαθὶ: 

Ἰαϊβδυθὶβ ααῖὰ 18 ΠΑΡ ρὰκ. 29 1Ρ 1αἴηα, βαπβοὶ παυβίᾶδ, ὉΥΓΔΙΒ 

Βρυϑαΐο 14} 146]6 ἀπ ἰτητηα. 80. πΙρΡ- θα. πα ηθ ἢ} αηδηὰ [6888 ἴῃ 

Θη5α, ΔΚ ψὰ8 πϑαμ θαμὰ ἴῃ βδιητηδ βίδα βᾶγθὶ σδηηούϊαδ, ἱἰτημηϑ 

Μαιρα. 91 Ταἀεϊοὶβ θᾶ Ῥαΐὶ τὸὶβαπάϑηβ τὴ ᾿ἰσαὶ 'ἴπ σατᾶα ᾿γαΐβὺ- 

δ μάδη8 178, σαβαὶϊ απ άδϑηβ Μδυ]δη βαΐθὶ βργϑαΐο ἀββίορ 14 υ8146]8, 

Ἰᾳα]θἀ μὰ ἢ αἴαγ σαὶ αἰραηάδηβ Ῥαΐθὶ ρὰρρὶρ ἀὰ ΒΙ]αῖνγα, οἱ ρυϑὶζαὶ 

αῖπαγ. 952.10 Μαι]α, βαμπβϑὶ αἂτὰὶ Ῥδυθὶ ψὰ8 [Θ88, ραβδὶ δ πη 61 ἴη8 

αἀγᾶὰβ ἰσστηὴὰ αὶ ἔούπτη αἰ ρΡαπμαθὶ ἀπ ᾿τητηϑ: ἔγαυ]α, 10 π ΘΊβθ θα ΠΟΙ, ἢΪ 

Ῥδὰἢ ραβυνα!ϊ τηθίηϑ ὈγΓΟΡᾶγ. 88 Ῥᾶπαῃ 6888, Β η86ὶ ρΆΒ8}) 1]ὰ ργοὶ- 

ἰδ ηἀ θη ἢ Γαδ! 5 ̓ δῖθὶ θυ τὴ]ρ σαὶ οτθίδπαδηβ, ᾿ησϑαύϊα8 

Δῃταΐη 8} ἱππασία Εἰ Β]Ραη. 84 8} 480: ἴὑδγ Ἰαρί θα ἰπαϑ 
αθρὰῃ ἀα ἰτητηδ: ἔγα]α, ἈΪγῚ 784 58110. 85 748} ἰαστῖάα [Θβὰ8β. 86 Ρδ- 

τὰ ἢ αΘΡὰπ Ρδὶ Τὰ αϊθὶβ: βαὶ, Τυαῖννα ἔτοάα ἴπὰ. 811 βασηδὶ δὴ ἷἰΖθ 

ΧΙ, 16. Θιαϊμλ8) ἱ Κ ὃ ἐη φζα]ιϊγολοϊνογν νρ- 58.. --- 18. Ταϊταδδὰ- 

Ἰννυαΐαγὴ] Δ, Ηδυηθ, Ταϊγ αβααγυΐτη 6 1.. Βογηπαγαΐξ; υοί. Ὑ. ϑδοϊιιῖχο 

ΚΖ. 41,174. -- 424. βΒροράϊβίϊη])] βρϑαϊβίδη (Δ. -- 81. ρσγϑὶίβ] ΟΑ δὶ 

δστιρίαὶ. --- 82, νϑὶβϑὶβ] (Δ Κὰγ πνϑϑϑὶθ. --- 88. ργοϊἰδπα θη] (Δ ἐὰν 

σγθίδπα θη. 15 βδοποὶμέ αοὐ γογϑιυιοῖ, σοηϊαοίι τὐονγ θην σιι 8οῖρν, ἀμ γι 

Ἡαδι οτθίαϊ ρσγυθίαπαθὶη ἢου φιιδέοϊ θη. --- 84. Ἰαρϊἀ θα }} Καιβηιαηη 

2ΖΖ. 81,189, Ἰασϊἀδάση ΟΑ. 

ΧΙ, 16. βοιπαΐμ)] Ζιηβαΐφ, υοί. [ἘΠ΄ --- 17. 1ᾳῬδη Βάνου ἀδρδηβ]) υσί. 

85]. -- 19. σφαθιλπῃ Ὀἱ ΜαυΡδῃ] ὈΪ -Ξ περί δεισοὶδέ, ἀα!β ἄφην σοί. Τεοαΐ 

μγδρυ ἰοῦ, ας Εαϑϑιρ τον “Κ χιισγιριθ σοίοσοι καὶ; παολιεγὰ σίϊοῖν 



8 Ψοῃδῆηθβ ΧΙ, 88--47, ΧΙΠϊ, 1--Τ. 

δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον οὐκ ἠδύνατο οὗτος ὁ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ 

τυφλοῦ ποιῆςαι ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ; 98 Ἰηςοῦς οὖν πάλιν 

ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον ἦν δὲ ςπήλαιον καὶ 

λίθος ἐπέκειτο ἐπ᾽ αὐτῶ. ὁὉὁ9 λέγει ὁ Ἰηςοῦς ἄρατε τὸν λίθον. λέγει 

αὐτῷ ἣ ἀδελφὴ τοῦ τεθνηκότος Μάρθα᾽ κύριε, ἤδη ὄζει ̓  τεταρταῖος 

γάρ ἐςτιν. 40 λέγει αὐτῇ ὃ Ἰηςοῦς᾽ οὐκ εἶπόν τοι ὅτι ἐὰν πιςτεύεῃς, 

ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ; 41] ἤἢραν οὖν τὸν λίθον οὗ ἢν ̓  ὃ δὲ Ἰηςοῦς 

ἣρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπεν ̓  πάτερ, εὐχαριετῶ «οι ὅτι ἤκουςάς 

μου. 42 ἐγὼ δὲ ἤδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις " ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον 

τὸν περιεςτῶτα εἶπον, ἵνα πιςτεύεωειν ὅτι εὖ με ἀπέεςετειλας. 43 καὶ 

ταῦτα εἰπιὺν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγαςεν Λάζαρε, δεῦρο ἔξω. 44 καὶ ἐξῆλ- 

θεν ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας κειρίαις, καὶ ἣ ὄψις" 

αὐτοῦ εουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιηςοῦς  λύεατε αὐτὸν καὶ 

ἄφετε ὑπάγειν. 45 πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ιουδαίων οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν 

Μαρίαν καὶ θεαςάμενοι ἃ ἐποίηςεν, ἐπίετευςαν εἰς αὐτόν 46 τινὲς δὲ 

ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαριεαίους καὶ εἶπον αὐτοῖς ἃ ἐποίηςεν 

ὃ ᾿Ιηςοῦς. 47 εὐνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρικεαῖοι... .. 

ἘΠῚ: 

1... εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἣν Λάζαρος, ὃ τεθνηκὼς ὃν ἤγειρεν ἐκ 

νεκρῶν ὃ ᾿Ἰηςοῦς.. 2 ἐποίηςαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἣ Μάρθα 

διηκόνει, ὃ δὲ Λάζαρος εἷς ἢν τῶν ἀνακειμένων εὺν αὐτῷ. 8 ἣ οὖν 

Μαρία λαβοῦςεα λίτραν μύρου νάρδου πιςτικῆς πολυτίμου ἤλειψεν τοὺς 

πόδας τοῦ ᾿Ιηςοῦ καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ " ἣ 

δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀεμῆς τοῦ μύρου. 4 λέγει οὖν εἷς ἐκ τῶν 

μαθητῶν αὐτοῦ, Ἰούδας (ζίμωνος ὃ ᾿Ιεκαριώτης ὃ μέλλων αὐτὸν παρα- 

διδόναι ὅ διατί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοςίων δηναρίων 

καὶ ἐδόθη πτωχοῖς; 6 εἶπεν δὲ τοῦτο, οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμε- 

λεν αὐτῷ, ἀλλ᾽ ὅτι κλέπτης ἢν καὶ τὸ γὙλωςςόκομον εἶχεν καὶ τὰ βαλ- 

λόμενα ἐβάςεταζεν. 7 εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ιηεοῦς " ἄφες αὐτήν, εἶς τὴν ἡμέραν 

τοῦ ἐνταφιαεμοῦ μου τετήρηκεν αὐτό᾽ 8 τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε 

ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 9 ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς 

ἐκ τῶν ᾿Ιουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐςτιν᾽ καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰηςοῦν μόνον, 

ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωςειν, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 10 ἐβουλεύ- 

ςαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωςειν, 11 ὅτι πολλοὶ 

ΧΙ, 41. οὗ ἢν] ΑΚΤΤ τηΐη ([), οὗ ἢν ὃ τεθνηκὼς κείμενος ΓΚ ΟἾγ. 

- 42. ἐγὼ δέ] Κ ἢ νρ, κἀγώ τηΐη 806 Ὲ{ἔ}ὀἕΞῚ. --- 44. τὰς χεῖρας καὶ 

τοὺς πόδας] ΑΛ τηΐπ, τοὺς πόδας κ. τ. χεῖρας "Κ 1ΐ νρ. --- 45. ἃ ἐποίηςεν) 

ΑΒΕῚ, Ρ668], ἃ ἐπ. ὃ Ἰηςοῦς ἐΚ «ΓΗ 2 ρὃ. --- ΧΙΙ,1. δ᾽ Ἰηεοῦς] ΕΑΛἧΤΤ 

ΓΗ ΡΣ νρ, ζο}1} ἘΚ τὙ611. Αθ οθ. --- 4. ὃ ᾿Ἰεκαριώτης] Ε, Ἴεκαρ. ἘΚ. -- 

10. ἐβουλεύςεαντο δέ] ἜΚ, ἐβ. οὖν ΝῸ τηΐϊη. 
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αθθαπ: πα τηδηΐα δῷ ᾿ἰΖσθὶ αϑ]αὰῖκ δαροπα βαηητηδα ἈΠ 1η ραίαυ)δῃ 

οἱ 78} 886 πὶ σϑάδιρηοαθαὶ" 88 βαᾶμαῇ 1658 αὔίγα ᾿ηγϑα 108. 1 8185 

ΒΙΠΐη ραρρὶρ ἀὰ Ὀδιημηα Ὠ]αῖνγα. τᾶϑὰῃ θᾶ Βαϊαπαϊ δὴ δβίδϊηδ 

αΐαυ]αρίἄα σὰ αἵατο. 8359 αὯὉ [Ι65ι8: δἰπιρ Ῥᾶπα βίαϊη. σα ἀὰ 

Ἰτηηλ]ᾶ Βυϑίαυ Ρ18 ἀδαθιηβ Μάγρα: ἔγασ]α, 1ὰ [18 δῦ; βαυταάορβ δὰκ 

ἰδὲ. 40 8} ᾿ἰζαὶ Ιθρρὰβ: πὰ 40 ΡΒ ᾿Ῥαΐθὶ 1408] ρα θῖβ, σα βα 1015 

ψ]] θὰ συάίθῦ 41 ἀβῃοΐαη Ῥᾶη Ῥᾶπᾶ βίδϊη βαγθὶ νγγα8. 10 Ιθϑθὰβ ὑζαῃ- 

μοῦ διρομα ἰὰρ δ αΔ}0: αἰΐα, αν Ποὺ Ῥα8, απίρ Δημαἀμϑβ᾽ 488 1η]8; 

42 Ἰὰὴ Ῥδπ ἰκ ψῖβϑα Ῥαΐθὶ β᾽πύθιηο πὴῖβ ΔηἀΠϑαΒ6 18; δὶ πη τηδηδ- 

β61ηΒ. Ῥίζοβ Ὀιβίαπαδηαθὶηβ 48}0, 6] δα ]αϊηα Ῥαῦθὶ θὰ τηῖκ ᾿π58η- 

ἀ1άθ8. 48 14} βαΐα αἱθδηαβ βιϊ ηδὶ τα Κ|]αὶ Ὠσορίάδ: 1άζαγα, Β1ΓῚ αὐ} 

44 Δ} υὐγᾶπηῃ 8 ἄδιθα ραθιηδηΒ ΠΩ ΌΠΒ 184} ἔοΐα 5 [85 Ἴδη, 18 

5. 18. Δαν 8116 ὈΪαπάδηϑ. 4Δ0 ἀὰ ἴτὰ Ιθθὰβ: δηάθίπα!Ρ ἴπὰ Δ ἢ 

161} ραρραῃ. 45 Ῥαπαὴ τηϑηδσαὶ θ1Ζ6 πα 8161] μα] αἰτηαπάδηβ δὖ Μδγ- 

ΤΠ 74} Βα απ ἄδηβ Ραΐθὶ ραίανϊάδ, ρα θά πη ᾿πηπλα. 46 βυτϊηδῖθ- 

Ῥδὴ ἰΖζθ ρϑ!ρθαη ἂὰ Ἑαγοίβαϊαιη 1Δἢ ἀθρὰη ἀπ 'πὶ βϑίθὶ ραίανιάδ 

Ιθϑ58. 47 σδϊθβᾷῃ βδη βδϊὶ δυμυμϊβίδηβ ρπια]δηβ 181 δὶ] Εδυϑὶ- 

ϑνθυδὶ....... 

| .ῸΠΕ 

1......1ἢ ΒΟΡδηϊη, Ῥάγοὶ ψγὰ8Β Τιζαγὰβ 58 ἄδαρθα, Ῥϑηθὶ αὐτὰϊ- 

Βα ᾧἃ8 ἀδαβαίτη Ιθθὰ5. 2 βᾶγσὰ ἢ ρσασνδατῃίθαση ἱτητηὰ πϑἢῃζαπχαῦ 

Ἰαῖηδγ, 1. Μαυρα δηαρδμίάα; 10 1 ναζαγιθ 5 Βατηβ θ1Ζθ Δηδκατ Ὁ- 

Ἰδθπάδηθ τ σὰ. 8.10 Μαι]α πᾶ ρυαπα Ὀδ᾽βαηΐβ παυτδαβ Ρδι1- 

Κοϑίηϊθ Β] σα! Ὁ15. 14} ραβαὶ θοάα ἔούαηβ [θϑὰὰ 184} ὈΙΒναΥ Ὁ [οὔ ΠΒ 18 

Βἰκα {8 Βοἰ παιησηα; ἴθ 88. ραγὰβ [115 ψνὺῦ ἀδαπδὶβ Ρ΄Ζοβ Βα] θοπ αἶβ. 

4 “Δ ᾶπῃ δἰῆβ Ὀ1Ζ6 β'ροῃ]β ἴθ, 7π84845 ϑ'θ: ΠΠΟἢ18. Βὲ [β]ζαυϊοῦθβ, ἰΖθὶ 

Βκαῦαα 81Κ ἀὰ ραϊθνἼαη ἱπᾶ: ὅ ἀυῦ6 Ραΐα ὈδΙβδῃ ἢ {γα ϑαῦ ν᾽ ὰ85 

ἴῃ Ὁ βικαίίθ 14} {γᾶ 81}}} ψϑϑὶ βαγθααῬὃ 6 Ῥαύυρ-Ῥᾶπ α}Ρ, πὶ Ρϑϑὶ 

ἴηᾷ δ1Ζ6 Ῥᾶγθδηθ Καγα τγϑβϑὶ, δῖ απίθ Ῥίαθ5 νγὰθ 181 ἄγκα πεαραϊάδ 

788: Ῥαΐα πη ψαῦγρϑηο θᾶΥ. 7 σὰ Ῥϑη 1ϑ8885: 1ϑὺ 116; ἴῃ ἀδρ' ρῬ Β] 15 

τηΘΙ 5. Τα βίαια θαΐα. 8 0 Ῥϑηβ8 ὑπ]θάδηβ βἰηίθίηο ΠΌΔΙ Ρ ΤΡ ἴΖ- 

Ὑ18, 10 τὶκ πὶ βἰηΐθίπο ΠΌΑ. 9. ἔδηρ Ῥδῃ τηϑπαρθίηβ ἢϊὰ 1π64]8 

Ῥαϊθὶ Ιϑϑὰβ Ἰαῖπαν δύ, 188 αθιηπη, πὶ ἴῃ ΘΒ δἰ ηἶθ, ΔΚ οἱ 8 1,Ὁ- 

ΖΦ γι 56 ᾽υθῖηδ, Ῥϑηθὶ υὐγαϊϑί θα ὰ5 ἀαῦβθαῖα. 10 τσπδὶ θα απ Ρ -Ῥ 8 

δ}. Ῥδ1 δυθυτηϊδίδηβ. σα] η5, οἱ 184} 1ζαῦϑὰ ἀϑαηθιηθίηθ, 11 πἀπίθ 

ΧΙ, 45. Ζαααῖοὶ)] ΟΑΔ᾽ Κὶν Φυάαῖθ. 

ΧΙ, 8. 18 ὈΙϊβναγ Ὁ [οὐὰηθ 18. βκαζία βϑι παιηπλα) Θέρμης παρ 

9] 11,2. --- 4. ᾿ποὶ βκαί 8 δὲς ἀπ ραν Ἴδη ἴπ8] υσί. Ὁ ο θ᾽ : αι ἑποῖ- 

ριοδαΐ φυ ἰγαᾶογο. Ὁ: ὃς ἤμελλεν παραδοῦναι αὐτόν. --- 6. Ραίυθ- 

Ῥᾶῃ 480] υσί. πος αΐονν ἀϊαῖὶξ ἀοοῦ (Ὁ). --- 9. Τϑβ5] Ζιβαΐφ μι Βε- 

ϑύπη ἀον Ῥεγίκορθ, ατι8 δἴγιθηι Τ,οτεϊοηαν βἐαηιηιθηα. 
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δι αὐτὸν ὑπῆγον τῶν ᾿Ιουδαίων καὶ ἐπίετευον εἰς τὸν Ἰηςοῦν. 12 τῇ 

ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούςαντες ὅτι ἔρχεται 

Ἰηςοῦς εἰς Ἱεροςόλυμα, 18 ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον 

εἰς ὑπάντηειν αὐτῷ καὶ ἔκραζον  ὠςαννά, εὐλογημένος ὃ ἐρχόμενος ἐν 

ὀνόματι κυρίου, βαειλεὺς τοῦ ᾿Ιεραήλ. 14 εὑρὼν δὲ ὃ ᾿Ιηςοῦς ὀνάριον 

ἐκάθιςεν ἐπ᾽ αὐτό, καθώς ἐςετιν γεγραμμένον᾽ 1δὅ μὴ φοβοῦ, θύγατερ 

(ιών ̓  ἰδοὺ ὃ βαειλεύς εου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. 16 ταῦτα 

δὲ οὐκ ἔγνωςαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον, ἀλλ᾽ ὅτε ἐδοξάςθη ὃ 

Ἰηςοῦς, τότε ἐμνήεθηςαν ὅτι ταῦτα ἣν ἐπ᾽ αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα 

ἐποίηςαν αὐτῷ. 117 ἐμαρτύρει οὖν ὃ ὄχλος ὃ ὧν μετ᾽ αὐτοῦ ὅτε τὸν 

Λάζαρον ἐφώνηςεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 

1ὃ διὰ τοῦτο ὑπήντηςεν αὐτῷ ὁὃὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουςαν τοῦτο αὐτὸν 

πεποιηκέναι τὸ ςημεῖον. 19 οἱ οὖν Φαριςαῖοι εἶπον πρὸς ἑαυτούς᾽ 

θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ἐὑφελεῖτε οὐδέν " ἴδε ὃ κόςμος ὀπίεω αὐτοῦ ἀπῆλθεν. 

20 ἢςαν δέ τινες Ἕλληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προςκυνήςεωειν ἐν 

τῇ ἑορτῇ 21 οὗτοι οὖν προςῆλθον Φιλίππῳ τῷ. ἀπὸ Βηθεαϊδὰ τῆς 

Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες ᾿ κύριε, θέλομεν τὸν Ἰηςοῦν ἰδεῖν. 

22 ἔρχεται Φίλιππος καὶ λέγει τῷ ᾿Ανδρέᾳ, καὶ πάλιν ᾿Ανδρέας καὶ 

Φίλιππος λέγουει τῷ Ἰηςοῦ. 28 ὁ δὲ Ἰηςοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων᾽ 

ἐλήλυθεν ἣ ὥρα ἵνα δοξαςεθῇ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 24 ἀμὴν ἀμὴν 

λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὃ κόκκος τοῦ είἰτου πεεὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, 

αὐτὸς μόνος μένει ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει. 25 ὃ φιλῶν 

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέςει αὐτήν, καὶ ὃ μιεῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ 

κόςμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. 26 ἐὰν ἐμοί τις δια- 

κονῇ, ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ἐκεῖ ὃ διάκονος ὃ ἐμὸς 

ἔεται “ καὶ ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ, τιμήςει αὐτὸν ὃ πατήρ. 27 νῦν ἣ 

ψυχή μου τετάρακται, καὶ τί εἴπω; πάτερ, εὥςόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης. 

ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην. 28ὃ πάτερ, δόξαςόν «εου 

τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ̓  καὶ ἐδόξαςα καὶ πάλιν 

δοξάςω. 29 ὃ οὖν ὄχλος ὁ ἑςετὼς καὶ ἀκούςεας ἔλεγεν βροντὴν γεγονέ- 

ναι ἄλλοι ἔλεγον ̓  ἄγγελος αὐτῶ λελάληκεν. 30 ἀπεκρίθη ὃ ᾿Ἰηςοῦς 

καὶ εἶπεν οὐ δι᾽ ἐμὲ αὕτη ἣ φωνὴ γέγονεν ἀλλὰ δι᾽ ὑμᾶς. 81 νῦν 

κρίεις ἐςτὶν τοῦ κόςεμου τούτου ̓  νῦν ὃ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκ- 

βληθήςεται ἔξω, 82 κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἀπὸ τῆς γῆς, πάντα ἑλκύεω 

πρὸς ἐμαυτόν. 38 τοῦτο δὲ ἔλεγεν εημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν 

ἀποθνήςκειν. 84 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ὄχλος ἡμεῖς ἠκούςαμεν ἐκ τοῦ 

ΧΙ], 18. διὰ τοῦτο ὑπήντηςεν] ΒΒΗΔΛ πη 4 663]ὃ, διὰ τ. καὶ ὑπ. 

ἘΚ ἔνρ. --- ἤκουςαν] 5ΛΙΤΠ, ἤκουςεν ἘΚ τ6]]. --- 20. τινὲς “Ἑλληνες) ἕΚ, 

τινὲς τῶν Ἑλλήνων ΟἾγ. --- 21. οὗτοι οὖν] “Κ, οὗτοι ἢ, γηΐη ῥϑῦσ. 88. 

- 26. τὶς διακονῇ] ΒΙΠΑΒΚΙΙΜΌΧΤΙ Οἢν,, διακονῇ τις ΓΚ, --- ἐκεῖ ὃ 
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ταδηπαρδὶ ἴῃ 015 σδυαπηπη Τἀ416] 14 ρα Ιἀθάπαῃ Τθθὰ8. 12 1{πππη]η 

ἄαρα τηδηδροΘΙη5 Η]ὰ βοὶ απ δ αἀα]ραὶ, σδηδϑαβ)αημδηβ Ῥαΐθὶ αἰ 

1658 ἴῃ Ταἰγα θαι] νηὶ, 198 πθη ἀβίδηϑ ρϑ Καῦδρτηθ 148 υὐτὰη- 

πὰ ΙΡταρδιηοίζδη ᾿τητηὰ 184 Ὠχοριαθάπῃ: οβαῆμᾶ, ῬιυΡΙᾶ8 βα αἷ- 

τηϑηᾶδ ἴῃ ΠϑΙΪη [γΔῸ}1Πη5, Ὀίααδη8Β [57861156. 14 ὈΙραῦ Ῥδη [6585 8511, 

ραβαῦ δῆϑ 'π8ᾶ, Βαβι ᾿ἰδύ ρϑτθθ!ρ: 1ὅ Πὶ ορβ Ῥᾳ5, ἀδιμίδυ ϑΊοη, 

58], δίυἀδη5 ῬοῖηΒ αἰ} βίδα δηα {Ὁ]1ὴ δβι]ὶαῦβ. 16. βαϊρ - θη 

πὶ Κυαηρθάμῃ ΒΙΡΟΠ͵)ΟΒ 18 {γαμϊθῦ; ΔΚ ὈΪΡῸ6 ραβύγθυδιὶ 5. νγαᾶβ [65118, 

Ῥάπαῃ σαιαππάθάπη βαΐθὶ ραία γὰ8θ ἀὰ ρᾶγτηα βϑγηθ}}]0, 1418 βαΐαᾶ 

σαϊανιθάσπη ἰγσηα. 17 πψοϊύνοάϊαα θᾶ 50 τηϑηδροϑὶ, 561 γγὰβ τὴῖρ 

᾿ττηδ, θᾶη ΤϑΖαῦὰ ψορΙα ὰ5 Ὠἰαῖγγα 7888 υὐγϑιϑια ἴῃ. 8 ἀδαβδίτη. 

18 ἀαρθδ 1αἀ]οάσῃ ραηηοίδῃ ἱτηπηα τηϑηδρθὶ, απὐθ παυβδια θά οἱ 

βϑαϊαι 661 θὸ ἰαῖκη. 19 Ῥϑῆπῃ δὶ ἘδΥθΙβαῖ 615. ΘΠ απ 518 ΤΑΪΒΒΟ: 

ΒΘ Ῥαΐθὶ πὶ Ῥούθιρ νυδιῃηύ: 881, 80 τῃδῆδβθαβ δΙδυ ᾿ἰτητὴβϑ σϑ]δὶ Ὁ. 

20 ψΘΒΌΠΟΙΡ-ῬΔη Βδατηδὶ Ρίυααο ῬῖΖθ υὐὐ]ὶηηδηάδηθ, οἱ ἱμὶθηα ἴῃ 

ῬΙΖαὶ ἀα]θαὶ. 21 βαὶ δὐααϊθαάπη ἀὰ ΕἼ] ρα, Ῥατάχηδ ἔγαταη Βορβαθὶδ 

Θ41611416, 184 Ῥθάπῃ 'ἴπα αἱρβαηᾶάϑηβ: ἔγαυ)α, σι] θίγηα Τοθὰ σαβαιδη. 

22 ρα σοὶ ΕἸΠΡΡῸΒ 188 αἰρὶρ ἀὰ Απάγαϊη, 4} αὔίοχα Απηάγαῖαβ 18 ἢ 

ἘΠΙΡΡαΒ. αοραῃ ἅἂὰ ΙΘθὰα8. 28 10 Ιϑϑὰβ ἃῃπαποῦ ἴῃ αἰραπηᾶβ: η8ΠῈ 

Τ06118 οἱ βύνθυϑι δὰ Β.Π 8 Τη8 5. 24 ΔΙΏΘη ΔΘη αἰρ8 ᾿ἰΖν 15: ΠΌΔΙ] 

ΚΑΌΓΠΟ λα 615 ρϑαυ Βα πο ἴῃ αἰγρα ραβν 1}, 1100 αἰπαῖα ΔΠΙΠ1ῸΡ: 

10 1804] ραβυν! , ταϑηδρ ΔἸσδη Ὀδὶσρ. 26 β86ὶ {{1]00 βαΐνγαϊα Β611η8, 

ἔγδαϊβύθι 0 ̓ἰχαὶ, 18 βαθὶ δ} βαΐγνγαϊα βϑίηαθ 'ἴῃ βϑηια [δίγῦαα, ἰπ 

ΠΡαΙη81 αἰνγθίποη δ σοὶ  ᾽σα]. 26 ἸαΌΔ] τὴ15 [845 Δηα δ 781, τὶκ 

Ἰαἰδβί)αι: 181} Ῥαγθὶ ἴτὰ 1, βᾶγὰῃ 588 Δα ΔΒ. ΤΘ]η5 Ίβδη ΒΑΌΔΙΡ; 

788 1601 Τῦ85 τὴ δηα θϑ 1}, Βυν υδὶ  ἴπᾶ αἰΐα. 217 πὰ Βδίνγαϊ δα τη θὶηδ, 

ϑδατοθηοαδ, Δ ἴθὰ αἰρϑα αὐΐα, πᾶβθὶ στὰϊκ 18 ᾿ἰσζαὶ [6114]. δϑὶ 

ἄυρὈο αδπὶ ἰπ Ῥίζαὶ 1υθ11αἱ. 28 αἰΐα, βαῦμϑὶ πϑῖθο βοίπαία! 481 

Ῥδη βέϊρηδ τὸ εἰμηϊηα: 8} Βαῦῃῖᾶα 188 αὐίγα δα 78. 29 τηϑηδροὶ 

Ῥδῃ βϑὶ βίον φϑῇῃδυβ)απαϑὶ, αθθαη ῬθΙθοη να ρθαη; Βαμα ἀΘΡυμῃ: 

ΔΡΡῚ]Β. ἀαὰ ᾿τητηδ τοάϊᾶθ. 80 δηάπῃοῦ Τθθ18 18 80: πὶ ἴῃ ταρίηϑ 850 

ΒΌ πα γα, δἰκ ἴῃ ἰσαῦα. 851 πὰ βίϑδαδ ᾿ἰδύ Ῥῖσζαὶ τηϑηδβθᾶδὶ, πὰ 88 

τ Κα ΡῚΒ ἔαϊῦδαβ ἀϑυαῖγρααα αὐ. 82. 14} 1 14.081 ὑβϑμδαμῃ]δᾶα δῇ 

Αἰγθαὶ, 4116 αἰδίπβε ἀὰ πϊβΒ. 88 βαίαρ- Ραμ 40 Ὀαπαᾶπ͵αμαβ Ευ]]16ὶ- 

Καιηστηδ ἀδαβρϑα βικαϊάα ρσαάδαρπαη. 84 ἃπάμῃοῦ ἱπητηϑ 850 τηϑηαρ οὶ: 

ΧΙ], 11. Ταάαῖρθ1)] ΔΑ ἐγ Τυάεῖθ. --- 14. ἀβ81|1ὰ σαβαῦ] ΟΔ, 74 βσαβαὺ 

ρρϑίγδην μαοῖ, Υ. 8. -- 26. ΔπάραΒ}}0}} ΟΛΔ᾽ ἐὰν δια θὶρ; υσί. 

Μ 27,3 1, 6,40. 

διάκονος] Λ, ἐκεῖ καὶ ὁ ὃ. “Κ, --- 82. ἀπό] Ὁ], Οἢν. Ὀοοἕβ 6] νρ (α 

ἐόγγα), ἐκ ἘΚ. --- πάντα] Β᾽πῇ (Ὁ παοΐ ἑλκύςω) ὁ νρ, πάντας ἘΚ ΟἾτ. 
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νόμου ὅτι ὁ Χριςτὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ πῶς εὺ λέγεις ὅτι δεῖ 

ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐετιν οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 

που; 85 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὃ Ἰηςοῦς᾽ ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν 

ὑμῖν ἐςτιν. περιπατεῖτε, ἕως τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ «κοτία ὑμᾶς κατα- 

λάβῃ καὶ ὃ περιπατῶν ἐν τῇ «κοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπαγει. 86 ἕως 

τὸ φῶς ἔχετε, πιςτεύετε εἰς τὸ φῶς ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένηςεθε. ταῦτα 

ἐλάληςεν ὃ ᾿ηςοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ᾿ αὐτῶν. 317 τοςαῦτα αὐτοῦ 

ςημεῖα πεποιηκότος ἔμπροςεθεν αὐτῶν, οὐκ ἐπίετευον εἰς αὐτόν, 88 ἵνα 

ὃ λόγος Ἣ ςαἴου τοῦ προφήτου πληρωθῇ, ὃν εἶπεν κύριε, τίς ἐπίετευςεν 

τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ ὃ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη; 939 διὰ τοῦτο 

οὐκ ἠδύναντο πιςτεύειν ὅτι πάλιν εἶπεν Ἡςαΐας “ 40 τετύφλωκεν αὐτῶν 

τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωει τοῖς ἡ 

ὀφθαλμοῖς καὶ νοήεςωςει τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιετραφῶει καὶ ἰάεωμαι αὐτούς. 

41 ταῦτα εἶπεν Ἡκαΐας, ὅτε εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ ἐλάληςεν περὶ 

αὐτοῦ. 42 ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίετευςαν εἰς 

αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαριςεαίους οὐχ ὡμολόγουν, ἵνα μὴ ἀποευνάγωγοι 

γένωνται᾿ 48 ἠγάπηςαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ 

τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ. 44 ᾿Ιηςοῦς δὲ ἔκραξεν καὶ εἶπεν ὃ πιςετεύων εἰς 

ἐμὲ οὐ πιςτεύει εἰς ἐμὲ ἀλλ᾽ εἰς τὸν πέμψαντά με, 45 καὶ ὁ θεωρῶν 

ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με. 46 ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόςμον ἐλήλυθα, 

ἵνα πᾶς ὃ πιςτεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ «κοτίᾳ μὴ μείνῃ. 47 καὶ ἐάν τίς μου 

ἀκούςῃ τῶν ῥημάτων καὶ πιςετεύςῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν οὐ γὰρ ἦλθον 

ἵνα κρίνω τὸν κόςμον, ἀλλ᾽ ἵνα «ὥεω τὸν κόεμον. 48 ὃ ἀθετῶν ἐμὲ 

καὶ μὴ λαμβάνων τὰ βήματά μου ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν ̓  ὁ λόγος ὃν 

ἐλάληςα, ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐςχάτῃ ἡμέρᾳ. 49 ὅτι ἐγὼ ἐξ 

ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάληςα, ἀλλ᾽ ὃ πέμψας μὲ πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν 

ἔδωκεν .... 

ἸΧΘΕΠῚ. 

11... εἶπεν “ οὐχὶ πάντες καθαροί ἐςτε. 12 ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς 

πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἀναπεεὼν πάλιν εἶπεν αὐτοῖς" 

γινώςκετε τί πεποίηκα ὑμῖν; 18 ὑμεῖς φωνεῖτέ με΄ ὃ διδάεκαλος καὶ ὃ 

ο κύριος. καὶ καλῶς λέγετε εἰμὶ γάρ. 14 εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς 

πόδας, ὃ κύριος καὶ ὃ διδάεκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν 

ΧΙ], 84. ὅτι δεῖ] ΤΛ 1Ὁ ρΡ]δσ., δεῖ ἘΚ γυ6]]. αὶ συν. --- 86. ἐν ὑμῖν] δ5΄η 

ΒΟΚΙΜΝΧΤΤ [Ὁ νρ, μεθ᾽ ὑμῶν “Κ Ογ. --- 87. τοςαῦτα] ἃ, τος. δέ ἘΚ. 

- 89. Ἡεαΐας), Τδαΐαβ 185αἴαβ8 ἰῷ νρ. --- 40, πεπώρωκεν] “Κ Οἢγ., ἐπώ- 

ρωςεν ΑΒΈΚΙΙΧ. --- ἰάεωμαι] ΠῚ Γ, ἰάςομαι ἕΚ. --- 47. πιςτεύςῃ] 5. τηΐῃ 

(Ε παοῖν σοῦ), μὴ πιςτεύεῃ ἜΚ α; μὴ φυλάξῃ ΒΙΠΑΒΚΙΧΤΙ τΐῃ οὶ] νρ;, 

φυλάξῃ Ὁ ΔΌΘΕΙ Ξ- κρίνω ἢ ἘΚΓΛΙΙ νηοῦ τὖ νρ»,; κρινῶ τ - 

48, κρινεῖ] ΕΚΗ͂ΤΤ ἑἐκαϊοαν᾽ξ τὸ νο, κρίνει ἘΓΛ ἐμαϊοαξ ἃ. -- Ο49. αὐτός] 
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ψγοὶβ αυδίἀθάμπτη δη8 νυ ἱϊοᾶα Ραίοὶ Χυϊβίαβ βἰ7αὶ ἄὰ αἰαὶ 1488: Τυαῖννα 

Ῥὰ αἰρὶθ Ῥαΐθὶ βἰζ]αβ ἰδ ἀβῃδα ]δη 88 ΒΜ 5. ΤηΔηΒ Γῦδ5 δύ β8ᾶ Β88- 

8 δ η8᾽) 9895 (Δ βδᾶπ ἀὰ ἴτῇ 1685: θῇ 1610}] τὴ6] 8} 1Π 1Ζ- 

15 ἰϑδῦ. ραρΡῚΡ βᾶπᾶθ ᾿ὰΠᾺ}0 ΠΑΌΔΙΡ, οἱ Υἱα 12 ἱΖν8 ἢ ραΐδμδι; 184 ἢ 

Βδιϑὶ σαρρὶρ ἴῃ στἱαΐϊζα, πὶ ψαὶῦ 80 σαρρὶρ. 86 βᾶπαᾶθ 8} ΒΑΔ}, 

ΘΔ 610 πὰ ΠὰΠ848, οἱ Β.}8 ΠἸὰΠ8 415 τγαῖγρθαῖΡ. Ἀδαΐα τοαϊαδ 6868, 

788 ραϊαὶρ 14} ρα! 51Κ ἔδαγα ἴτη. 917 βιὰ 8]ὰ ἰτηήτηδ ἰδ κηθ ρσϑίδα- 

Ἰαπάϊῃ ἴῃ δηάναῖνθ)α 1Ζ6, πὶ ραὶδα  ἀθάαη ἰτήτηδ, 88 οἱ Ῥαΐα ψδυσὰ 

Ἐδα 5. ρυδαξοίδυϑ δία] ποῦ 6] Ῥαίθὶ ἀρ: {τ8}]4, Τῦὰ5 σδὶδαθαα 

Βδϑβθῖηδὶ η58γ81 Δ ΔΙΙΏΒ [ΓΔΌ]1]η5 ᾿υδιητηα Δα Πα] 05 ΔΥῸ ὃ 

89 ἀαρὈδ πὶ τηδῃζθασῃ ρα] ]Δη; απηΐθ αἰΐζγα 0 Εβδθίδβ: 40 σδἂ- 

ὈΠπαΙάδ 1ἴΖ6 διροηδ 184 σδαδαθριαδ 1Ζ6 Πδϊυΐοηδ, οἱ Πἰ σϑυτηϊ θά θὶηδ 

ΔΌρϑι 8 ἔγορθοῖηα Παϊγθη 188 ρανθηαϊαθάρθιηδ 18 ρϑηδβιθα]δα 

1ἴη5. 41 Ῥαία 40 Εδβδθίαβ, Ῥδηὴ β810ὺ ψα]ρὰ 15 140 τοαϊάα Ὀ [1Π8. 

42 θαμὰ θη βθθδαῃ 18} 8 βδῖπη τϑι κατη τηϑηδρδὶ σϑ]δι θα ἢ 

αὰ ᾿τητηδ, ἀκοὶ ἔαυσω Εδυθβαίτη πὶ Δ η 81 δ᾽, Θ᾽ ὰϑ ΒΥ ΠΔΡΌΡΘΙΠ 

ΠΪ ὑϑδαγρϑηδὶ δα θῖηα. 43 {τ]οάθαθη δὰ τηδὶ8 δα θη τηδη- 

πΐβα δὰ μϑαμθῖη σααϊθ. 44 10 Ιϑϑὰϑ στορίᾶδ 180 αΔ}0: Β86ὶ ρϑϊδὰὺ- 

ὈΘῚΡ ἅὰ τὴῖ8 πἰ ρα ϑῖ ἀὰ τηΐβ, δἰς ἀὰ ὈῬϑιητηδ, Βα ηα]Δ 1 τηϊκ. 

45 Δ} Β8.61 βδῖ 1} τὰκ, Βα 10 ρβᾶηδ βαπα]απμαάδῃ τὴῖκ. 46 1κΚ Π᾿υΠδὰ 

ἴῃ Ῥδιηπια ἔαϊυ δὰ δὴ, οἱ Ἰθδζαῃ Β8θὶ βσϑὶδαθ]αὶ ἀἃὰ Π18, ἴῃ τἱα]Ζ 

Πὶ νγ1881. 47 14} 1404] 88 τηϑὶ παῖη) Ὠδι5]αὶ υϑασαδιη 7184 σϑ] δα 74], 

1 πὶ βίο]α ἰπϑ; πὶῃὴ Ῥᾶῃ αδηὶ οἱ βίοϊαιῃ τηϑηϑβθαᾶ, 8 οἱ σϑηδβΊδα 

Ιηϑηθθθα. 48 5861 ἔγακϑηῃ τὴβ 18 ΠῚ Δηἀη 1} σαυσγαδ τηθϑῖηδ, Πδ- 

Ὀαϊὰ Ῥᾶπα βίοϊδμάδη δὶς. παυγὰ Ῥαΐθὶ στοά, βαΐα βίο]! 'ἴπα ἴῃ 

Βρϑαϊβίϊη ἄδρα. 49 πὑηΐθ ἰἰς 5 Τὴ18 5] ᾽η πὶ τοαϊᾶβ, ΔΚ β8θὶ βδηᾶῖαδ 

τη ἰ]ς αὐΐα, Β8 ἢ τοἷβ ΘηαΡαβη αἰσαΐ.... 

ΧἼΠῚ. 

11... 80: Ηἱ 8411] Ὠσγαϊη͵δὶ βαρ. 12 ΒΊΙΡΘἢ Ῥδῃ ἀβρνοῦ ἴο- 
Ὁ η5 1Ζ6 18} πη ψ851]05 ΒΘΙΠΟΒ, ΔηΔΙΓΤ απ αΒ αὐΐζτα 040 ἀὰ π᾿: 

σα Κῦα σαύαν τάδ ᾿χνῖθὺ 18. 118 ψΟρΡΘΙα ΤΙ: 1ΔΊΒΆΥ 615. 18} ἔγδα]α. 

8116 ΑἸΡΙΡ, ἴτπὰ δὰ. 14 Ἰαθδὶ πὰ « ἴκ Ὁ ἀβΡΟἢ ᾿χιν]8 ἔούπ 5, ἔγαυ)α 

ΧΤΙ], 42. βυπαρορθίη ἢ]] ΒΥ ΠΑΡΟΡΘΙ ΠΙΒΥΔΟΓΡΘΠ δὶ ΟΑ. -- 47. τηᾶ- 

8864 1] Ἰηϑηδηδδοα (Δ. -- ΧΠῚ, 12, να) πιιΐίααὰα (Δ. -- 18. Ἰαϊ- 

ΒΆΧΘΙΒ] 1 ἰβαυ ϑἰβαυθὶβ ΟΔ. 

ΧΠΙῚ, 18. νυϑῖ]α)] καί σον νγαῖ]αὰ ἐδὲ τυερφοίαδβ8θηι, τὐθῖϊ ηυϊέ ἄορι ἩΤοΥ ἐς 

οἴηιθ μδι 1,οἸίϊον (ΝΥ. 117) θεσίηηί. 

ἘΚ, οὗτος ἃ, ἐκεῖνος Οἢγ. --ὀ ΧΙΠ, 18. ὃ διδάεκαλος καὶ ὁ κύριος) 

ΌΤΙ Ὁ γρ, ὃ κύριος καὶ ὃ διδ. ἘΒΔΗΛ ΟἸὨγ, 



θά Φομδῆηθθ ΧΠἼΠ]Ὶ, 15ὅ---8ὅ. 

τοὺς πόδας. 1 ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν, ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίηςα 

ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ποιῆτε. 16 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔςετιν δοῦλος 

μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ, οὐδὲ ἀπόετολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν. 

17 εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐετε, ἐὰν ποιῆτε αὐτά. 18 οὐ περὶ πάντων 

ὑμῶν λέγω. ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην ̓  ἀλλ᾽ ἵνα ἣ γραφὴ πληρωθῇ ̓  

ὁ τρώγων μετ᾽ ἐμοῦ τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ. 

19 ἀπ᾽ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέεθαι, ἵνα ὅταν γένηται, πιςετεύξητε 

ὅτι ἐγώ εἰμι. 20 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃ λαμβάνων ἐάν τινα πέμψω, 

ἐμὲ λαμβάνει, ὃ δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τὸν πέμψαντά με. 21 ταῦτα 

εἰπὼν ὁ ᾿Ἰηςοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι καὶ ἐμαρτύρηςεν καὶ εἶπεν ̓ 

ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώςει με. 22 ἔβλεπον οὖν. 

εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταί, ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει. 258 ἣν δὲ ἀνα- 

κείμενος εἷς τῶν μαθητιὼν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰηςοῦ, ὃν ἠγάπα ὃ 

᾿Ιηςοῦς: 24 νεύει οὖν τούτῳ (ίμων ἸΤέτρος πυθέεθαι τίς ἂν εἴη περὶ 

οὗ λέγει. 25 ἐπιπεσὼν δὲ ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ «τῆθος τοῦ ᾿ἸἸηςοῦ 

λέγει αὐτῷ ̓  κύριε, τίς ἐετιν; 426 ἀποκρίνεται ὁ ᾿Ιηςοῦς ̓  ἐκεῖνός ἐεςτιν 

ὦ ἐγὼ βάψας τὸ ψωμίον ἐπιδώςω. καὶ ἐμβάψας τὸ ψωμίον δίδωειν 

᾿ούδᾳ (ίμωνος ᾿Ιεκαριώτῃ. 27 καὶ μετὰ τὸ ψωμίον, τότε εἰεῆχθεν εἰς 

ἐκεῖνον ὃ ε«ατανᾶς. λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Ἰηςοῦς " ὃ ποιεῖς, ποίηςον τάχιον. 

28 τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀνακειμένων πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ᾽ 

29 τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωςςόκομον εἶχεν ὃ ᾿Ιούδας, ὅτι λέγει 

αὐτῷ ὃ ᾿Ιηςοῦς  ἀγόραςον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν, ἢ τοῖς 

πτωχοῖς ἵνα τι δῷ. 30 λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος εὐθέως ἐξῆλθεν᾽ 

ἣν δὲ νὺξ ὅτε ἐξῆλθεν. 81 λέγει οὖν ὁ ᾿Ιηςσοῦς᾿ νῦν ἐδοξάςεθη ὃ υἱὸς 

τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὃ θεὸς ἐδοξάεθη ἐν αὐτῷ. 52 εἰ ὁ θεὸς ἐδοξάςθη 

ἐν αὐτῷ, καὶ ὃ θεὸς δοξάςει αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ, καὶ εὐθὺς δοξάςει αὐτόν. 

88 τεκνία, ἔτι μικρὸν χρόνον μεθ᾽ ὑμῶν εἶμι Ζητήςετέ με, καὶ καθὼς 

εἶπον τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύναεθε ἐλθεῖν, καὶ 

ὑμῖν λέγω ἄρτι. 84 ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, 

καθὼς ἠπάπηςα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 85 ἐν τούτῳ 

γνώςονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐςετε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις. 

ΧΊΠΠ, 18. τίνας] ΒΙπΒΟΙΠΝ, οὕς ἘΚ 1Ὁ νρ. -- 26. βάψας] ἘΚ, ἐμβάψας 

ΑὈΚΤΙ͂. --- 29. γάρ] εἶνε ταῖη 251. --- 81. λέγει οὖν] ὕ᾽, λέγει ἘΚ, --- 

88. μικρὸν χρόνον] 5΄ηΠΧΓ (ΟΒ τ.) ο([}1, μικρόν ἘΚ (Οτ.) ΔὉ 6 “5ᾳ νϑ. 

- ἐγὼ ὑπάγω] ὉΤΤ (Οτ.) 66 835] νρ, ὑπάγω ἐγώ ἘΚ (0 χ.) 4. 

υσῖ. ΖΖ. 81,191. α 8εμγοῖθέ: οἱ ἀφιι8 οἰαγίβοαθιξ θιύν ἕν ϑοηιθέϊ 80 εἰ 

οοἩζίμιο οἱαγὶβοαυϊξ φῆι (ἄϊα ογϑίε Πὰ 6 ἄθ5 γογ8685 Κι}. Εἴη 

βοΙοἼοΥ υἱσαγ]αξοϊγυδβοῖον ἩΤΦοἤιδοῖ, ἀοΥ Βιοϊυδέαθογν Ὁ να ν ΚὌηηΐθ, {η 

γογϑινανηφ ηυϊέ ἀον Εὐγιγυημουη αν 9719,98, αἴό ἀπάογις 4685 Τοριριι8 

νογαηία θὲ Ἰναϑ θην. 



Φομβδηηθβ ΧΠῚ, 1ὅ---85, 6ὅ 

8} Ἰαἰβαγθὶθ, 18} 118. Βα] 1Χ 018. Π18680 θνναῆδη ἔοΐαηθ. 15. ἀὰ 

ἔγιβα ἴδ] δὰ κ αὔραν ᾿ζυγῖθ, ΟἹ βυναβννθ 11ς σαΐαννιαᾳ 12 0.}18, βνγα 105 δῈ- 

͵α10. 16 διῆγθῃ διηθῃ αἱρᾶ 12.018: πἰδῦ ΒΙΚΑ ΚΒ τηδῖζα ἔγα 71} ΒΘΙ ΠΔΙΏΤηδ, 
πΪῃ ἀραυβύδα!αβ. παῖζε Ῥϑιημηδ Βα] η 1η Β1Κ. 17 βαπᾶθ Ραΐα ψιαΡ, 

ϑυᾶεαραὶ 51], 4041 ἰδ} Ραΐα. 18ὃ 21 ὈΪ 4]18η8 1Ζϑν 185 αἷρᾶ. 1κΚ 

ψγαϊῦ Τυδυ]8 8 σαν! δ; Αἰ οἱ πϑ.}}}0 ταῦθ] Ῥαΐα ρϑιηθ]140: 5861 

πηαῦϊαα, τὴ] Π18. Π]Α1, ἀϑῃοῦ ἀπδὰ της [Α]γΖηδ θη. 19. ἔγϑιη ὨΙΤΏΤΊ8, 

αἰρὰ ἱφνν 185, Τα θ12Ζ61 νϑαγ 1, Θ᾽ Ὀ1Ρ6 νγαῖγθαὶ, σαϊαα } 81 Ῥαΐθιὶ 1 ἴτὰ. 

20 δΔιηθῃ διΙΏΘΠη αἰβθὰ ᾿ἰζν]8: 5861 δηαἀηϊη 0 ρΡᾶπα ρ8Πη6ὶ ἰὶς 1ΠΒ88η6]8, 

ΤΙ ΔΗ ΠΩ; 1Ρ 5861 τὴΐκ παῖ], δηαηῖ 0 Ῥᾶηδ, 58 πη] ηδῃ 

γαῖ. 21 ᾿αΐα αἱραηᾶβ Ιϑβιιβ ἱπασορθηοᾶδα δῃτηϊη 1846 νοι οαϊαθ, 16 ἢ 

α80: δῆθῃ διηθῃ, αἷρθα 'ζν 15. Ῥαύθὶ δ᾽ η5 ᾿ζυναῦῶ σφ] ΘΙ ἢ τ. 22 ἢδ- 

ἢ Βοιῦαη αἰ 518 ΤῊ]850 ρθ8] ΒΙΡΟΠ]ΟΒ, ρδρ ]δ πα δηδ Ὀ1 Πρδη]δπϑ 460]. 

25. νναθὰἢ Ῥδη ΔηΔΙ Ὁ] Π685. 81η8 126 ΒΙΡΟη͵Θ 156. 1ὼ Ὀδιπηδ [ΘΒΌ]Ε, 

Ῥᾶπϑὶ ἔη]οας Ιθϑυϑ. 24 Ὀδηανι ἢ θδη βϑιητηα ϑϑίμηοη Ῥαϊσαβ (ἃ 

{τ πη ΔΒ γγ881, ὈΪ βϑηθὶ 0. 25 δηδιυσ θαι θ8η 8108 βυν8ἃ 

θη Ὀδττὴδ [6515 ἀα ἢ Ἰπημηδ: ἔται])α, [0845 ἰδ 26 Δηαῃοῦ [6Β08: 

Βῷ ἰδ βδιμηθὶ 1 αἰαδαρ]αημαβ Ῥαηα Ἀ]41 οῖρα. 14} υἱαδαρ)]απαβ 

Ῥᾶμπαᾶ Ὠ]Α1 ραῦ Ταά]η θη ο 8, δ καγιοίαα. 217 14}: δα βδιήτηδ Ἀ]αῖρὰ 

Ῥδη ρϑ]αὶρ ἴῃ 1αϊπδηα ϑαΐδηδ. σα βδᾶῃ ἀὰ ᾿ἰπητηᾶ [68ὰ8: βαΐθὶ ἔδ]18, 

ἴῶνγοὶ βρτϑαΐο. 28 Ῥαίαῃ βδῃ αἰηβμη ἢ] ψῖδδα ρ΄Ζ6 δηδκυμ 7] η- 

ἄδηθ, ἀα 08 440 ᾿πητηϑ. 29 ϑυμηδὶ τη θαάη, 6ἱ απύθ ἀὐα Παραϊάδ 

Ταᾶαθ, θαίθὶ ἡϑθὶ ἱτατηα Ιθθαδ: Ὀαροὶ Ρἰχοὶ βαυγθοίηα ἀπ ἀυ]θαὶ, 

ΔΡΡαὰ ᾿αϊμη ἀπ]θάϑμη οἱ [8 σῖίραιι. 830 ὈΠΡ6 δπᾶάπαιη βϑη8 Ε]αὶὺ 

718, ΒΌΠΒ. σΆ 1810 αὖ. ψαΒῸἢ Ῥᾶη Πδηΐβ, ρῬ80 ρϑ]αὶρ αὖ. 81 ἀἀΡ βδῃ 

Ἰϑραβ: πὰ ραβυγθυδῖα δ 8 Ὺ} ΒΌΠᾺΒ ΤηΔηΒ, 8 ἢ σα θ᾽ ΠΘΌΒΙΡΒ δύ ἴῃ ἸΏ Τη8. 

82 Ἰαθαὶ πὰ ρ Ρ δα ]}05 ἰδὲ ἴῃ ἰγησηα, ἴὰ ἢ ΡῈ Ρ Βδαμϑῖρ ἴπᾶ ἴῃ 818 

788: β π5 δυάς πᾶ. 89. ὈΔυΠΙ] ἃ, δ 6101] τλ6] Τὰ] ᾿Ζνν18 1Π|. 

ΒΟΪΚΘΙΡ τὰκ, 78 ϑναβνθ 480 ἅὰ Ταἀαϊατη, οἱ Ῥδαθὶ 1 βᾶσρα, 115. Ὠἷ 

γᾶσ 0 αἰτηϑη, 180} ἰζνῖθ αἰἷρὰ πὰ. 84 δημαθυβη πϊὰ}]ὰ οἹα ᾿ἰφυνὶβ, οἱ 

{]Ὸ0Ὸ} ᾿᾿σνν δ 1850 5.16 ὑκ {ἸΠ]οαα ᾿ἰσννῖθ, 6] 18} 115 {{]Ὸ Ρ ΠΊῖθθὸ 1Ζ2- 

ννἶθ. 85. Ὀὶ βαιηηια αὐ κυπηϑηα 4118], θ᾽ 6Ὶ τθὶ πὶ ΒΙΡΟΠ)ΟΒ. ΒΒ] }, 40 αὶ 

ΧΙΠΠ,16. [τα}1 5] ΟΔ, γμίομθέ αδροίι γί. --- 85. αὐκαμπηδηά) αἵ- 

Καππαπᾶδ (Δ. 

ΧΙΠ], 18. οἱ ἀϑα}}}0 πανὶ Ῥαΐα ρβαμλθ]14 0] δέοι τοῖο Ὁ οἴ“ ς 

νρ (Ὁ). -- 20. βαθὶ δηδηϊῖὶθ θᾶμα βαποὶ 1ϊς ἰπϑ8η47]4) υσί. σιιὶ 

αοοὺρὶέ δὴν χιιθηὶ Ἠιίβοῦο δ Ὁ {ἢ (ασοορὶξ); ἢ παοΐν σοῦ: χιιοὴλ 600 τ5πῖ- 

8670. --- 20. υἱάδαρ͵]αη 8) ἤν βάψας, υσί. ΒΒ. 1δ,16δ. --- 69. εἱ- 

Ῥαι] (ον {ὐρονϑοίσον Καιβθέε δὼ ἄν Ὑογίαφε αἷ8 1. 54. αἰ. --- 82. Βδὰ- 

ΒΔ 4] Και να. ϑἐοιέ ἔην ἄθηὶ Ῥγὰξον ιν οἶμια ΕΠ ηιοϊγ τι υολὶ «7 13.,.38, 

Βιτσοίυθοσα, ΐ6 σοιβομο ΒΙΌ6Ι. - ὃ 



θθ Ζομδηποθ ΧΠΙ, 86---38, ΧΙΥ, 1---16. 

86 λέγει αὐτῷ (ίμων ἸΤέτρος ̓  κύριε, ποῦ ὑπάγεις; ἀπεκρίθη ὁ Ἰηςοῦς " 

ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, οὐ δύναςαί μοι νῦν ἀκολουθῆςαι, ὕετερον δὲ ἀκολου- 

θήςεις. 817 λέγει αὐτῷ ἸΤέτρος᾿ κύριε, διατί οὐ δύναμαί «οἱ ἀκολου- 

θῆςαι ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ «οὔ θήςω. 88 ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιηςοῦς᾽ 

τὴν ψυχήν του ὑπὲρ ἐμοῦ θήςεις; ἀμὴν ἀμὴν λέγω «οι οὐ μὴ ἀλέκτωρ 

φωνήςει, ἕως οὗ ἀπαρνήςῃ με τρίς. 

ΧΙ ΙΝ. 

1 Μὴ ταραςςέεθω ὑμῶν ἣ καρδία ̓  πιςτεύετε εἰς τὸν θεόν, καὶ εἰς 

ἐμὲ πιετεύετε. 2 ἐν τῇ οἰκίῳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰειν " εἰ 

δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν “ πορεύομαι ἑτοιμάςαι τόπον ὑμῖν 8. καὶ ἐὰν 

πορευθῶ, ἑτοιμάεω ὑμῖν τόπον ̓  πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήψομαι ὑμᾶς 

πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγώ, καὶ ὑμεῖς ἐκεῖ εἶτε 4 καὶ ὅπου. ἐγὼ 

ὑπάγω οἴδατε καὶ τὴν ὁδὸν οἴδατε. δ λέγει αὐτῷ Θωμᾶς κύριε, οὐκ 

οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις, καὶ πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι; 6 λέγει 

αὐτῷ ὃ ᾿Ιηςοῦς ἐγώ εἰμι ἣ δδὸς καὶ ἣ ἀλήθεια καὶ ἣ ζωή ̓  οὐδεὶς ἔρ- 

χεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾽ ἐμοῦ. 17 εἰ ἐγνώκειτέ με, καὶ τὸν 

πατέρα μου ἐγνώκειτε ἄν καὶ ἀπ᾽ ἄρτι γτινώςκετε αὐτὸν καὶ ἑωράκατε 

αὐτόν. ὃ λέγει αὐτῷ Φίλιππος ̓  κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα, καὶ 

ἀρκεῖ ἡμῖν. 9 λέγει αὐτῷ ὃ ᾿Ιηςοῦς τοςοῦτον χρόνον μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι, 

καὶ οὐκ ἔγνωκάς ἯΙ Φίλιππε; ὃ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακεν τὸν πατέρα᾽ 

καὶ πῶς εὺ λέγεις δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα; 10 οὐ πιςτεύεις ὅτι ἐγὼ 

ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὃ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐςετιν; τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν 

ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ, ὃ δὲ πατὴρ ὁ ἐν ἐμοὶ μένων αὐτὸς ποιεῖ τὰ 

ἔργα. 11 πιςτεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὃ πατὴρ ἐν ἐμοί᾽ εἰ 

δὲ μή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιςτεύετέ μοι. 12 -ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ 

πιςτεύων εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήςει, καὶ μείζονα 

τούτων ποιήςει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα πορεύομαι. 18 καὶ ὅ τι ἂν 

αἰτήςητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήεω, ἵνα δοξαςεθῇ ὁ πατὴρ ἐν 

τῷ υἱὼῶ. 14 ἐάν τι αἰτήςτητέ με ἐν τῶ ὀνόματί μου, ἐγὼ ποιήςω. 

15 ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήςατε. 16 καὶ ἐγὼ ἐρω- 

ΧΙ]Π,86. ἀπεκρίθη] ΒΟ, 1 ΡΙ6σ. νρ, ἀπεκρ. αὐτῷ ἜΚ Οἤἢγχ. α. -- 

ὅπου ἐγώ] Βιη ΘΑ ΡΤΙΧ ΟἾγχ. τ ἰ νρ, ὅπου ἔΚ. --- ἀκολουθήεςεις] Α 

ΟἾτ. τηΐῃ, ἀκολουθήςεις μοι ἔΚ. --- 88, ἀποκρίνεται] δ) ΑΒΟΣΧ, ἀπε- 

κρίθη ΚΗΜΤΤ 46, ἀπεκρίθη αὐτῷ ἜΚ "ΐαᾳ. --- ΧΙΥ, 8. καὶ ὑμεῖς ἐκεῖ εἶτε] 

Οἢτ., καὶ ὑμ. ἣτε ἔΚ. --- 11. εἰ δὲ μή] ἕΚ, εἰ δέ --- μὴ πιετεύετε 6. -- 

12, πατέρα] ΒΙΠΑΒΌΙΟΟΧΤΤΙ ΟἾγ. ταί τῦ (ανμβ6γ7 6) νῷ (υσί. Υ. 98), πατέρα 

μου ΓΚ. --- 14, μὲ] ΒΙΠΒΒΒΗΌΓΔ τη ο() να, γος ΑΠΑΚΙΜΜΟΒΛΕΤΤ 

αϑρσαᾷ (υσί. Υ-. 18). 



Τοβδπποθ ΧΠΙ, 88---38, ΧΙΥ͂, 1--16. 67 

Ζτιαρα Παραϊα τὴ ἰσυὶδ τηἶβδβο. 56. ΡῬδηπῃ 480 ἀὰ ᾿πηπλᾶ ϑϑίμη θη 

Ραϊῖταβ: ἔγαυ)α, 1084 σαρρὶδὴ Δηάμα Ἴδη Β 158 680: Ῥδαθὶ ἴκ σαρβρᾶ, 

πὶ τηᾶρὺ τὰκ πὰ 1αἰβίήαη; 10 ὈΠΡ06 Ἰαϊϑίθιβ. 837. Ῥᾶγὰὴ Ραιίγαϑ 40 ἀὰ 

ἱτπητηα: ἔγαυἾα, ἀσῦ6. ἰ τᾶς θὰ ]Ἰαἰβίζδη πα Βαΐνναϊα τηϑηδ ἔΔΌΥ 

Ῥὰκ 1αρ]Δ. 838 δῃηάμοῖῦ Ιϑβιβ: βαίννδὶα βϑίηα ἔδῸΓ τὴῖκ 14 Ρ}18 ΔΙΘΩ 

δηθὰ αἷθα ῬαΒ, οὶ μαηᾶ πὶ ἢσακοὶρ, ἀπίθ θὰ τὰκ αἰαὶ κὶθ Καπμηδη 

Ῥυίμα Β᾽  Ῥδηη. 

ΧΙΥ; 

1 ΝῚ ᾿πάσγορηδὶ ἱσνδι Παϊτίο; ρα] δα 6 10 ἀὰ σαᾶᾶ Δ ἀὰ πλ18 σἃ- 

ἸδαοῖΡ. 2. ἰπ ψαγάβ δὐὔϊϊηβ ταθὶ β Βα] θγΟΒ ΤΩΔΠΔΡῸΒ Βἰπα:; δῦ 8η 

πἷρα ννϑβθὶπα, δἰ ρραὰ αθΡ͵]απ ἀὰ χη β: ραρρα Τὴν) πη βίδα 1Ζυν]5. 

8 1418} Ῥδη Ἰαραὶ ρᾶσρϑ, τηϑην)δ 12 νν}]5 βίδα, αἴγα αἰπηα 18} ἔγϑηϊτηδ 

ἐχυνὶβ ἀὰὰ πιῖ8 5101, οἱ ῬάΓΟΙ τὰ 1, Ῥασαἢ ΒΒ] 714}: 1.8. 4 4ῃ: ῥ᾿ᾶ- 

οὶ 1 ραρρὰ Καμηιρ 140 Ῥᾶπὰ ψὶρ Καπηαρ. ὅ βάστα 40 ἱπηπηἃ 

Ῥοιηδβ: ἔγαιΊα, πὶ πὶϊύατη 80 ραρρὶβ, 14} Ἰυαῖννα τηϑρατη Ῥᾶπα τ] 

Καππαη 6 (80 ἰπηηϑ ΙΘϑ8: [κΚ 'ἰπΔ 58. ΨΊΡΒ 84 Β}7}α Δ ἢ 11 4]1Π8. 

ΔἰΠΒΠαη πὶ αἰταϊρ αὖ αὐ, πἰρα Ῥδὶγῃ τὶκ. 7 10 Κυπρθαθὶρ τηϊκ, 

ΔἰρΡαῖ Καμθοαθὶρ 74} αἰΐδη ταθίηδηδ; Δ ἢ θ8η ἔγδιη Πἰτηπηᾶ πὰ ΠΡ 

ἴηᾶ 4}: ραβδί ἴη8. 8 1 ΕἸΠΡΡαΒ ἀρὰς ἀὰ ἰττηδ: ἔγαυ)α, δαροὶ 

515 Ρᾶηδ αἰίδη; βαΐα ἢ σϑηδῃ ἀη 515. 9 βϑυὰῃ 480 ᾿τητηδ 1Θ5π8: 5υύ8- 

ΙΔ τἃ τηθ]18. ταὶ ᾿φν 18 γαϑ, 788 ὯΙ αὐ ρ68 ταῖκ, ΕἸ ΡΡα ὃ 5861 ραβδ) 

ταἶκ, σάΒ8 0 αἰίδῃ, 784 Τυαῖνγα θὰ αἸΡ18: δασϑὶ ἅη 815 Ρδηδ αἰΐαη ἡ 10 πὶὰ 

σϑ] Δα θα ρβαύθὶ 1ς 1ῃ αὐ 14 αὐἰΐα 1ῃ τὴ] ἰδ) βὸ σψδυσγάδ βοοϑὶ ἴκ 

τοά]α ᾿χυνῖϑ, αἱ Π}15 8] 01η ὯΙ τοῦ], ἀκ αὐΐα 5δθὶ 1 τὴ ]β δύ, δα 8 8}10 

Ῥο ψαυγβύννα. 11 Οδιδαῦθιὶρ τὴ βαΐθὶ 1κ ἴῃ αὐ] 184} αἰΐα ἴῃ τη]δβ; 

ΙΡ 7404] « αἱ , ἴῃ Ρίζθ ψδυγϑύνγθ [1] ρα δ οὶ τὴ]58. 12. ΔΘ η 

ΔΙΏΘη αἷρα ᾿ἰχν 5, 5861 σαὶ θθια τηϊβθ: ΡῬῸ ψδασβῦνα ροϑὶ ἱκ ἰδϑυ)ᾶ, 

78} 15. ὕδα}] 186 τηδΐσομπα ραὶπὰ ἰδ) ρθ; πηΐθ ἴα ἀὰ δἰζΐη σαρρᾶ. 

18 1Δ ἢ Ῥαϊθὶ ἴῦὰ ὈΪα]10 ἴῃ πϑιηϊη τηθὶ πϑιήσηδ, βραΐδα ἴαυ})α, δἱ Βδὰῃ- 

͵αϊάδα αὐΐὰ ἴῃ βΒᾷπαιθ. 14 Ἰα δὶ [015 ὈΪΑ]1Ρ τὰκ 1Π ΠΔΙΏΪΠ ΤΠ] ΘΙ ΠΔΙΠΤΗ8, 

ἰἰς ἰδ)]α. 1 Δ Όδ1 τῖῖς {70}, Πα ΒΠ]Πη5. Τ ΘΙ ΠῸΒ5 [αβίαϊα. 16 Δ ῃ 

ΧΙΝ, 11. πη] (ΟΔ βῴὥυρηῖοβ ᾿υϊηῖου αυγβῦνθ (ἰοὴ6 (1). --- 18. 104] ΑΔ, 

Τοῦ Βογηπαγαξ 1884. 

ΧΤΠ, 36. πα μα Π8Πη68 --- ααθ]} ἀπεκρίθη. Τεηιὶγυῖδζοης αὐ αἴθ ξα]ιῖ- 

γοϊοίνοη, διἰοίίοη, το ἀποκριθείς ηιϊξ οἵμμοηι Ῥογ θην 65 ϑαφοηβ υογϑιυα εν, 

ἐδέ. ΕἸ θοη50 ὦ) 18,δ.87.. --- 88, Ῥ61) υσῖ. α (Ὀ). --- Καμηδη) Ζιβαΐφς πααῖν 

1, 33,84. --- ΧΤΥ, 17. αἰίδῃ πιθίπδηδ) 7)16 Εἰ ἀβἐεϊϊιιης οηἐβργιοϊιξ σόπαιῖ ἀοΥ 

παίει 465 ταὶκ ἑηι Ῥογαογβαΐς. .] 8,19, τὐὸ ταὶκ σον ΚαΠΡΘαΘΙΡ 

δου, Ἰναΐ αὐιον αἰΐατι πυθίπαηδ αἷδ οἰοίοίια Θὲοϊ]ινρ. 
5Ξ 



68 ΤΟμδούδε ΧῚΥ, 117-81] χύῖξα 

τήςω τὸν πατέρα, καὶ ἄλλον παράκλητον δώςει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ᾽ 

ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα, 17 τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὃ κόεςμος οὐ δύ- 

ναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώςεκει αὐτό ὑμεῖς δὲ γινώ- 

ςκετε αὐτό, ὅτι παρ᾽ ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔςεται. 18 οὐκ ἀφήςεω ὑμᾶς 

ὀρφανούς, ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. 19 ἔτι μικρὸν καὶ ὃ κόςμος με οὐκέτι 

θεωρεῖ ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με, ὅτι ἐγὼ ζῶ, καὶ ὑμεῖς ζήςεςεθε. 20 ἐν 

ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώςεεθε ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν 

ἐμοὶ καὶ ἐγὼ ἐν ὑμῖν. 21 ὃ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, 

ἐκεῖνός ἐςτιν ὃ ἀγαπῶν με. ὃ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήςεται ὑπὸ τοῦ 

πατρός μου, καὶ ἐγὼ ἀγαπήεω αὐτὸν καὶ ἐμφανίεω αὐτῷ ἐμαυτόν. 

22 λέγει αὐτῷ ᾿Ιούδας, οὐχ ὁ ᾿Ιεκαριώτης " κύριε, τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν 

μέλλεις ἐμφανίζειν ς«εαυτόν, καὶ οὐχὶ τὼ κόσμῳ; 285 ἀπεκρίθη ᾿Ἰηςοῦς 

καὶ εἶπεν αὐτῷ ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήςτει, καὶ ὃ πατήρ 

μου ἀγαπήςει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευςόμεθα καὶ μονὴν παρ᾽ αὐτῷ 

ποιήςομεν. 24 ὃ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ᾽ καὶ ὃ 

λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔςτιν ἐμός, ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός. 

25 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ᾽’ ὑμῖν μένων. 26 ὃ δὲ παράκλητος, τὸ 

πνεῦμα τὸ ἅγιον, ὃ πέμψει ὃ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς 

διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήςει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν. 27 εἰρήνην 

ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν" οὐ καθὼς ὃ κόεμος δίδω- 

ειν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταραςςέςσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω. 

28 ἠκούςατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν ὑπάγω καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς" εἰ 

ἠγαπᾶτέ με, ἐχάρητε ἂν ὅτι πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα, ὅτι ὃ πατήρ 

μου μείζων μού ἐςετιν. 29 καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέεθαι, ἵνα ὅταν 

γένηται, πιςτεύςητε. 80 οὐκέτι πολλὰ λαλήεω μεθ᾽ ὑμῶν " ἔρχεται γὰρ 

ὃ τοῦ κόεμου ἄρχων, καὶ ἐν ἐμοὶ εὑρήςει οὐδέν, 31 ἀλλ᾽ ἵνα γνῷ ὃ 

κόεςμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα, καὶ καθὼς ἐνετείλατό μοι ὁ πατήρ, οὕτω 

ποι. ᾿ ἐγείρεεθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν. 

ΧΟ Υ" 

1 Ἐγώ εἶμι ἣ ἄμπελος ἣ ἀληθινή, καὶ ὃ πατήρ μου ὃ γεωργός 

ἐετιν. 2 πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ 

καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ. 8. ἤδη ὑμεῖς 

καθαροί ἐετε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. 4 μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ 

ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ἐὰν 

μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε. 

ΧΙΝ,16. μένῃ μεθ᾽ ὑμῶν] ἘΚ αὶ νρ, ἢ μεθ’ ὑμῶν ΤΟΧ 6, μεθ᾽ 

ὑμῶν ἢ δῖπ Οὗγ. 801 2ᾳ. --- 22. τί] ΑΒΌΕΙΧ 10 Ρ]δυ. νρ, καὶ τί ἘΚ 

ΟἾγ. 4. -- 28. ὅτι πορεύομαι] ΒΙΠ ΑΒΟΚΉΠΧΤΤ Ομγ. ᾽ὖ νρ, ὅτι εἶπον " 

πορεύμαι ἕΚ. --- 80, εὑρήςει] ΚΙΤ (ἔ παοῖν σοὔ), οὐκ ἔχει ἕΚ 1 ρΙεγ. νᾷ- 

δ ἐκ να 

σον μος νυ, λων διδι νυν. ΣΝ ννν ϑμμμΔ ων. Δ. κι ......-...β 

νων  “: 



Φοθδημοα ΧΙΝ,17---31. ΧΥ,1--4. 69 

1κ ὈΪά7α αἰΐαη, 714 δηραιᾶηα ρδιδκὶθίαι οὶ] συν 15, 6] 51781 στρ 1Ζ- 

ν185 Ἃἀἃ αἰνὰ, 17 Δῆτηδ Β. 705, ρθη 6ὶ 50. ΤΙ] ΠΔ5ΘΙΡΒ Ωἰἱ τηδρ' ΠΙΠΊ8Η, 

ἀπίθ πὶ 5810 10 ἴπᾶ, ΠῚ Καηη ἴηδ; ἰῦ 1015 Καπηὰρ 'πᾶ, ἀπίθ 18. τ ]ρ 

12 υνν18 ὙΙΒῚΡ 186 1 1Ζ0}15 δύ. 18 ηἰ ἰοϑΐα 'ζυν 5 ψὶάανν ΓΔ 5; αἰτηδ 

αὖ ἰφυννῖ8. 19 δῇ 6101], 184 80 ΠηϑηδΒοῖ 5 ΓΚ πὶ ῬαΠδΒΘΙΌ5. 8Βδ]- 

ΟΡ; 1 718 ΒΦΙΠ] τὰκ, Ῥαΐθὶ 1κ 1108, 14 1085 ΠΡῚΡ. 20 ἴῃ 761- 

πϑιητηᾶ ἄαρα αὐ Καηηδιρ 118 ᾿αΐθὶ 1ς ἴῃ αὐζπ τηθὶ ηδτήσηα 184} 18 ἴΠ 

ταΐβ 88}: ἰἰς ἴῃ 1215. 21 58θὶ Βαθαϊα ἃπαΌΒη1η8Β ταθίηο 5 88 1αβϑία! Ὁ 

Ῥοβ, 88 ἰβδῦ 5861 ἔγ]οΡ τὰκ: 181} Ῥδηῃ 5861 {π|]|0Ὸ0 τϊκ, [{τ7ο 8 ἔγατα 

αὐτί τηθὶ πϑιητηϑ, 718} ἰκ {110 ἴηδ 7188 σδρδίτ 714 ἰμησηα τὰκ 81]- 

Ῥᾶη. 22 δῦ 6ΔΡ ἰτητοδ Τυ8885, πὶ 5 [5]αυ])ούθβ: {γα}, [8 ΜΑΥΡ, 

οἱ 818 τηπηδῖὶδ ρα ΔΙ Γ ἢ }7}64 5 ραϊς 51] Όαη, 10 βΡὶζαὶ τηϑηδβθαᾶδὶ πῃ 

28 ΔηαΠοῦ ΙΘθὺδ 78} αὰ Ὁ ἀὰ ᾿ἰττηδ: 1808] [5885 Π1κ {γ1]0Ρ, [788] νγαυτα 

τθίη [βία , 14} αὐΐα ταθὶηβ ΕΠ]]ῸΡ ἴπδ, 1846 ἀπ ἱταπηδ ρα] ΘΙ θῸ08 78} 

ΒΌΠθγοΒ. αὖ ᾿ἰσησηᾶ σαύδιιοθ. 24 10 5861 21 {το τὰκ, Ρὸ ψᾶυτάδ 

τηθίηδ ἢ ἔαβίαϊθ; 188: Ῥαΐα τυδασα Ῥαΐῖθὶ Βαυβϑὶρ ηἰδῦ τηθίη, αἷς Ὀ1Β 

58 6] 618 ΓΤ} αὐζηβΒ. 25 βαίῳ τοαϊάβ ᾿ζν 5 αὖ ἰζνν 5 τ ΒΔ 68. 

20 ΔΡῬῬδη 88 ραιδκιθίαβ, δῆτα 8ὲ ννϑῖμα, βϑηθὶ βαπθὶ ρ αὐΐα ἴῃ ΠϑΙΏΪη 

Τ ΘΙ ΠΘΙΏΓηδ, 88 ΖΝ 15. [Δ] 8610 δἱ]αΐα 14} σαπηδια οὶ ᾿ἰΖ 18 4}1186. ᾿αΐθὶ 

48 ἄπ ᾿ἰχν 5. 217 ραναῖτθὶ ὈΠΘῚΡὰ 15, σαὶ] ταθὶη οἰρα 1Ζ 15; 

πὶ βυαβνθ 580 ΤΠ ΠΆΒΘΌΒ ΟΊΌΙΡ, ᾿ς οὶθα ᾿φυν58. ἢἰ Ἱπατο Πδῖηδ ᾿Ζυγαγα 

Βαϊγίομα π]ἢ δυχ  ]} πα. 28 Ἡδαβι θα Ρ 6] ἴκ 4 ᾿ἰχὶβ: ρα] θα 

78}: αἴτὴῶ δὖ ᾿χνὶδ; 7404] ἔ])] οαθα θὴρ ταὶ, ρα 105 Τρ ποα θεῖ Ρ 

οἱ 1ἰς ρᾶαρρὰ ἃ αὐ: πἀπηίθ αὐΐα τπθὶ πη τηδῖσα τοΐβ ἰδύ. 29 18} πὰ 

σἂ ᾿ἰχυνὶβ, Γϑα ΖΘ ὶ Δα], οἱ ὈΠΡ6 νϑίῖγρθαὶ, ρα]δα θα]. 80. Ῥαδμδᾶ- 

ΒΘΙΡ5. ἢ]ὰ πὶ τ 178 τὴ] ᾿Ζ 15; αἰ] Βαθὶ θ᾽ζαὶ τηϑηαβϑαᾶδὶ ΓΙ ΚΊΙΠΟΡ, 

78} ἴῃ Τ18' ΠῚ ὈΪΡῚΠΡ νναϊύ. 91 δκ οἱ υὐκαπηδὶ 50 τη 56 05 βαίθὶ 

ἴκ ἤ]οαα, αὐΐδη πιθίηδηδ, 8 βυγαβυγθ ΔηΔδα τ]8. αὐΐα, στὰ ἴαυ78. 

ὈΤΥΘΙΒΙΡ, ρσαρραηι ρῬάΡτο. 

ΧΥ. 

1 Τκ τὰ σψοϊπαύσία θαΐα Βα] 6 ῖηο, 180 αὐΐα τ 5 υϑαυγβύν)α 18. 

2 811 (αἴὴηθ ἴῃ 8 ΠΌΔΙ Δ η6. ἈΚΥαη φΟῸΡ, ἀβηϊτὶρ ἰἴα: 184} 8]] 

ΔΙζτῶπ αΙσταδ Π6, Δ Ὠ ΑΙ ΠΘῚΡ ἴα, οἱ τη παρῖΖο Ἀκτὰη Ῥαϊγαϊηα. 8.1ὰ 

7.8. γα 7] ΒΒ] } ἴῃ ῬῚΒ ϑαγαϊβ Ῥαΐοθὶ τοάϊάς ἀὰ ἱσν 5. 4 τῖβαὶρ 

ἴῃ τἷθ 8 ἰκ ἴῃ ᾿ἰχνῖθδ. ΒΨ} 6 δὲ οι παΐδὶ ΒΒ Ὡἰ τηᾶρ ἀΚτύαη Ὀαΐγαῃ αἵ 

518. 5111, ἰθα ἰδύ ἀηὰ ννϑιπαΐγνγα, βνὰ} πῃ 788, πἰθα ἴῃ τοΐβ Β'0}. 

ΧΙΝ, 17. 19. τηϑηδβθ1 05) ΟΑ ἐὰν -86 08. -- 28. ψδυγὰ] νατὰ (ΑΔ. 

ΧΙΝ, 28. 118} ψδαγα] Ζιιβαΐξ, υορ Δ, ἐδέ ἀιιγοῖυ αἀἰο δοίάθη ἢ. ἸΔῈ 

νογαπίαβε. Καιβηιαηη ΖΖ. 81,189. τυἱ1] 7. Ὁ βἐγοίοϊιετ. -- ΧΥ͂, 2. μ0}] 

Ζιιδαίς παοῖ, ΜΙ 7,19 1, 8,9. 



{0 Ψοῆδηηθα ΧΥ, ὅ---25. 

ς 

ὅ ἐγώ εἶμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν 
͵ 

᾿ 

αὐτῶ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύναςθε ποιεῖν 

οὐδέν. 6 ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ 

ἐξηράνθη, καὶ εὐυνάγουειν αὐτὸ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουειν, καὶ καίεται. 

ἐὰν δὲ μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ βήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν 

θέλητε αἰτήςεεθε, καὶ γενήςεται ὑμῖν. ὃ ἐν τούτῳ ἐδοξάεθη ὃ πατήρ 

μου, ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε καὶ γενήςεςεθε ἐμοὶ μαθηταί. 9 καθὼς 

ἠγάπηςέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ ἠγάπηςα ὑμᾶς μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ 

ἐμῇ. 10 ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήςητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, 

καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός μου τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν 

τῇ ἀγάπῃ. 11 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα ἣ χαρὰ ἣ ἐμὴ ἐν ὑμῖν μείνῃ 

καὶ ἣ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ. 12 αὕτη ἐςτὶν ἣ ἐντολὴ ἣ ἐμή, ἵνα ἀγα- 

πᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπηςεα ὑμᾶς. 13 μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς 

ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ. 14 ὑμεῖς 

φίλοι μού ἐςετε, ἐὰν ποιῆτε ὅςα ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν. 15 οὐκέτι ὑμᾶς 
ς ς 

λέγω δούλους, ὅτι ὃ δοῦλος οὐκ οἷδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος ὑμᾶς 

δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι. πάντα ἃ ἤκουςα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώριςα 

ὑμῖν. 16 οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξαςθε, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ᾿καὶ ἵνα 

ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε καὶ ὃ καρπὸς ὑμῶν μένῃ, ἵνα ὅ τι 

ἂν αἰτήςητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου δῷ ὑμῖν. 17 ταῦτα ἐντέλ- 

λομαι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 18ὃ εἰ ὃ κόεμος ὑμᾶς μιςεῖ, γινώεκετε 

ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίεηκεν. 19 εἰ ἐκ τοῦ κόεμου τε, ὁ κόεσμος 

ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόεμου οὐκ ἐςετέ, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην 

ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόεμου, διὰ τοῦτο μιςεῖ ὑμᾶς ὃ κόςεμος. 20 μνημονεύετε 

τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν οὐκ ἔςετιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου 

αὐτοῦ. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουειν. εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρη- 

ςαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήςεουειν. 21 ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήςουειν 

ὑμῖν διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδαειν τὸν πέμψαντά με. 22 εἰ μὴ 

ἦλθον καὶ ἐλάληςα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον νῦν δὲ πρόφαειν οὐκ 

ἔχουει περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν. 235 ὃ ἐμὲ μιεςῶν καὶ τὸν πατέρα μου 

μιςεῖ. 24 εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίηςα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος πεποίηκεν, 

ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον νῦν δὲ καὶ ἑωράκαει καὶ μεμιεήκαει καὶ ἐμὲ καὶ 

τὸν πατέρα μου. 25 ἀλλ᾽ ἵνα πληρωθῇ ὃ λόγος ὁ γεγραμμένος ἐν τῷ 

ΧΥ, 6. ευνάγουειν αὐτό] 5΄πΏΠ ΧΔΙΤ 6 ρα, ευνάγ. αὐτά ΓΚ Δ᾽ οΥΠ", 

- 11. μείνῃ) Κ ΟἾγ. ἢ, ἢ ΑΒ [1Ὁ (αμθον ἔ) νᾳ. - 14. ὅςα] ΓΚ, ἅ 5΄1π 

ΠΧ ΡοΙΗ ς νρ, ὅ Β δρα. -- Ἰ6. καὶ ἔθηκα ὑμᾶς) [ογῖε Δ νὰ 4 νιϊη. 

- 24, πεποίηκεν] ἵΚ, ἐποίηςεν 5΄ΠΑΒΌΙΚΙΧΤΙ Οἢγ. 

ευλλέγουειν 277,16 1,6,44. --- 18. ἔγΙΑΡ ν᾽ 41) υἱοί ριον πίον ἄόην ΕΠ- 

Πιιθ σονν Ῥὶσαὶ νογϑοϊγίθθογ, [1 {τα ρννα ᾿ ἀγάπην Τὶ. ἔ: πιαΐοῦα ας 

αὐϊοοίϊοηο. -- 14. Ῥαῖθ1) ζὼ, ὅςα απο, “7 10,41 16,1 118,92. κι. ὃ. -- 

160. ἀὰ αἰνὰ) Ζιινϑαΐξ παοῖ, 9“ 8,3ὅ 13,34 14,16 ει. ἄ. 



Φοβδηπθα ΧΥ, 5---2ὅ. Υ: 

δ 1ἴκΚ τ ῬὈαΐα ψοϊπαίσια, 10 718 τ ϑιπδίαϊηοβ; Βαθὶ Ὑ1Β10 ἴῃ τὴῖβ 148 

1κ ἴῃ ἰἱπηπηα, θὰ ΑΙ Ρ ἀκύθη τηϑηδρ, ᾿αΐθὶ ἴθ ΓΚ ΠΙ ΤΩΔΡῸΡ 

ἰαὰ͵ατι πὶ ψγαὶῃῦ. 6 πἰρὰ βδθὶ ψῖθὶῦ ἴῃ τὴΐθ, υδναϊγραάα αὐ 5016 

νυϑϊηδίαϊ 8, 18} ρα θααγβη 164} σα] ]δαάα, 18} ἴῃ ἴοη ραϊαρΊαπα 1Δἢ 

᾿Ἰηγδηη͵Ἶαᾶα. 7 ΔΡῬδη 740αὶ 5} ἴῃ τηΐθ, 18 ψαυγάῶ τηθῖπα ἴῃ 

ζυνν 18 51η4, Ῥαίαυδῃ δὶ 1 ]6 1} ὈΪ. 71, 788 νναῖγ 1 ᾿ἰφυνῖθ. ὃ ἴῃ Ῥδιητηδ 

Βα 08. δύ αὐΐα πλθίηβ, οἱ δκγδῃ τηϑηδρ ὈΔΙΓΘΙΡ 718 νγϑῖγ ρα ταθὶηδὶ 

βροῃἦοθ. 9 βύαβνθ {{|]οα ταῖκ αὐΐα, βνδ 1Κ ἔτ]ο αὶ ̓ φνν8; ψ18810 

ἴῃ {τα ρυναὶ τηθῖηδὶ. 10 1606] δηθὈιιθ 18 ΤΙ ΘΊηΟ05. [αἀδβίαϊα, 51} 1ῃ 

ἔαρ ναὶ σπαθί ηδὶ, βυύαβυγθ 1 ΠΔΌΌΒΏΪΩΒ. αὐ η8 πη θ᾽ 5. Ταβίδι δ, 7184 ἢ 

θῶ ἴῃ {Ια ρνγαὶ 186. 11 βαΐα τοαϊᾶβδ 1Ζνν 18, 61 [Δ ΠΘ 05 τηθίηδ ἴῃ ᾿Ζνν 15 

Β1781, 14 [6645 ἴζψατα υϑία]]}ὰ] δα. 12. βαΐα ᾿ἰδύ δηδθιβηΒ ΠΠΘ1η8, 

οἱ {{] 0} ᾿ἰζνν 18 ΠΏ1880, βυᾶϑθ [Κα {τ]]οᾶα ἰσνν]5. 18. τηδίζθιη Ὀ1Ζδὶ 

ἐγ ρ νν] τηϑῆπῶ Πἰ ΠΌΔΙ, οἱ [0845 βαΐνεαϊα βϑίηδ 180 }}1} ἴδαῦ ἔγ)]Ο Πα 8 

ΒΘ ηδη85. 14 1185 {{Π]ΟΠἋΒ ταθίηδὶ Β1] 0}, 16 041 ἴ8}}} Ῥδΐίθι 1Κ ἀπαρίπαα 

1 18. 15. ῬδμδβοὶθΒ ᾿Ζ158 ὯΙ αἰἷρὼ 5Καϊκαῆθ; απθ ΒΚ Κα πὶ παῖϊῦ 

7ῦα ἴδ}}0 15 ἔγαι)α, 0 1Κ ᾿'ζνδ (40 {τ]]οη 8, ἀπίθ 4}1 βῬαῦθὶ παυβιᾶδ 

αὖ αὐὐη τηθὶ παιητηδ, σϑκαηηϊῆδ 123} 18. [16 ΠῚ 1.18 ΓΚ ραν)! θα, 

8Κ ᾿κ ραν] ᾶα 12.186 «( 7188 ρσαβαίϊἀδ 1Ζ 18 Ὁ» 61 18 βηΐϊνϑὶρ Δ ἢ 

ΔΚΥΔ ὈΔΊΓΑΙΡ, 16} ΔΚΥΔη ᾿φυναῦ ατὰ δἰννὰ 51]81, οἱ βαίδιυδῃ Ῥ6ὶ Ὀϊα]α 10 

αὐΐαθ 1Π ΠΔΙΏΪΏ ΤΘΙΠΘΙΏΤηδ, ΡΊΌΙΡ ᾿ἰζνῖ8. 117 βαΐα δηδθῖααδ, 1Ζ.}18. 6] 

ΕΥ]ῸΡ ἴΖνν18 Πη1550. 18 8041 80 τη 5665 1Ζγν} 15. ἢ]α], Καπηθὶ δὶ τῖκ 

{γατηδῃ ᾿ζυνὶϑ Π]α1α. 19 16.081 Ὀ1Β {1γδ 5 ὑγθβ ῖ, ΔΙ θδα Βο τη ηαβθαβ 

ΒυγΘΒΔ 5 ἔγ]]ο θα]: ΔΡΡδη απύθ ἃ8 βαμιτηδ ἔα Ἰ τ ῦα Ὡἰ 517}, δἱς ἴΚ σ8- 

νυ] δ ᾿φνν 5 ἃ5. Ῥδιητηα [αἰ γῦδα, ἀαρ 06 ἢ]αϊὰ ᾿χν 5. 50 ΤΠΔΏΔΒΘΌΒ. 

20 ρφβιααηθὶρ ΡΒ ψνααγαῖβ Ῥαΐθὶ ἢ σὰ Ρ ἀὰ ᾿ἰχνὶβ: ηἰδῦ ΒΚΑΙ ΚΘ τηδῖζα 

ἔγα } 1 ΒΘΙ δ μλα. ἸδαὈδὶ Γ1ς Θά, 18} 'Ζνν 5 τ Καπα : 160 8ὶ τ θ ἢ 

ψϑαγα [αβία! θα θη, 180 ἰσαῦ [αϑίδϊηα. 21 δκ βαΐδα αἱ]αΐα ἰδυ͵αμα 

12.185 1 ΠΔΙΆΪΠΒ τα θ 1 18, απΐθ εἰ απ ρᾶηδ Βαηα]αμάδη ταϊκ. 22. Ὠ1}} 

αθια͵αὰ 141} το! θα͵αα ἀὰ ἴτὰ, ἔγανααγῦ ἢ Πα θα αθάθιπα: 0 πὰ [1η]- 

ἸΟΩΒ δ] Βαρθαηα Ὀἱ {τανααγῃῦ βθῖηα. 28 βδϑὶ της Π]Α 1, 14 αὐίϑῃ π161- 

ϑηδ Β]α1]ρ0. 24 10 Ρο ψαυγβύνα ἣἰ ραϊα σι θαϊαι ἴῃ ἴπὼ θΟΘῚ ΔηΡᾶΥ 

ΔΙΏΒΠ.ἢ Πἰ σαί, [γα γαασηῦ πὶ Παρθαϊἀθαθὶπα; 10 πὰ 74 ραβθ ἢ 

τᾺΪΚ 184 Π]αϊάθάπη 14 ταὶς Δ αὐΐϊαη τηθίηϑπμα. 25. δἷς οἱ ὑδ[1]]- 

ΧΥ, 6. ᾿ῃγδηη͵δᾶα) ἰηθτϑη []1Δὰ (ΑΔ. --- 15. ἔται)α)] Δ, πίοπέ 

 αδροϊοϊι γέ. -- 16. 14} ραβαῦϊαα 12} 15] “ιδίαβϑεηρ, ἀτπγοῖν ἀα5 ἀορρεῖξο 

ἰφινῖβ ϑογ ϑαοθιέ. --- 20, ἔγϑα]]η} ΟΑ, μοδε αὐοοϊοιὶξέ. 

ΧΥ, ὅ. 5501ε) ΟΑ. 17)21686 1ιοδαγὲ δογιθξ αἰ οἴμιον ἘΦ Υισοο] δἰ. ΟΕΥ̓ 

ὧν 4. “1. σἰοϊοϊιαμἑοάοη ῬΌγηιοη, οὗτος μηὰ οὕτως, αἷδ ΄γαᾶο αἢ 

αὐοβοῦ ϑέοϊϊο ἔην ἄθη σγίθοῖν. Η58. ιυϊοαογ]οῖς δοεσερσηεὶ. Δαβηιαηη, ἴ70}- 

δίγόηιν εἰϑιυ. ἀπ ογη Βνα την Βᾶ. --- θ. ρα] δαᾶα) υσί. σιιηι αβϑῖυ Ἰιβδαηαδ " 



4 Φομδῆηοβ ΧΥ͂, 26---ΟΥ͵, ΧΥῚ, 1---20. 

νόμῳ αὐτῶν, ὅτι ἐμίςηςάν με δωρεάν. 26 ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος 

ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ παρὰ 

τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήςει περὶ ἐμοῦ. 27 καὶ ὑμεῖς 

δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς μετ᾽ ἐμοῦ ἐετε. 

ΧΥΙ.. 

1 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα μὴ «κανδαλιςεθῆτε. 2. ἀποευναγώγους 

ποιήσουσιν ὑμᾶς ἀλλ᾽ ἔρχεται ὥρα, ἵνα πᾶς ὃ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ 

λατρείαν προςφέρειν τῷ θεῷ. 8. καὶ ταῦτα ποιήςουειν, ὅτι οὐκ ἔγνωςαν 

τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ. 4 ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἣ 

ὥρα αὐτῶν, μνημονεύητε αὐτῶν, ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ 

ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεθ᾽ ὑμῶν ἤμην. ὅ νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν 

πέμψαντά με, καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με΄ ποῦ ὑπάγεις; 6 ἀλλ᾽ ὅτι 

ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἣ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν καρδίαν. 7 ἀλλ᾽ 

ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λέγω, ευμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω : ἐὰν γὰρ 

ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ὃ παράκλητος οὐκ ἐλεύςεεται πρὸς ὑμᾶς ἐὰν δὲ 

πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς. ὃ καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν 

κόςμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοςεύνης καὶ περὶ κρίςεως. 9 περὶ 

ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιςτεύουειν εἰς ἐμέ 10 περὶ δικαιοςύνης δέ, ὅτι 

πρὸς τὸν πατέρα μου ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με 11 περὶ δὲ κρί- 

ςεως, ὅτι ὃ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται. 12 ἔτι πολλὰ ἔχω 

λέγειν ὑμῖν, ἀλλ᾽ οὐ δύναςθε βαςτάζειν ἄρτι. 195 ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, 

τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδητγήςει ὑμᾶς εἰς πᾶςαν τὴν ἀλήθειαν οὐ γὰρ 

λαλήςει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ ὅεα ἂν ἀκούςει λαλήςει, καὶ τὰ ἐρχόμενα 

ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 14 ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάςει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καὶ 

ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 15 πᾶντα ὅςεα ἔχει ὃ πατὴρ ἐμά ἐςτιν. διὰ τοῦτο 

εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει, καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 16 μικρὸν καὶ 

οὐκέτι θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεςθέ με, ὅτι ὑπάγω πρὸς 

τὸν πατέρα. 17 εἶπον οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους" τί 

ἐςετιν τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν 

καὶ ὄψεεθέ με; καὶ ὅτι ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα; 18 ἔλεγον οὖν᾽ 

τοῦτο τί ἐςτιν ὃ λέγει τὸ μικρόν; οὐκ οἴδαμεν τί λαλεῖ. 19 ἔγνω δὲ ὃ 

- Ἰηςοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾶν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς περὶ τούτου ζητεῖτε 

μετ᾽ ἀλλήλων ὅτι εἶπον μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν 

καὶ ὄψεεθέ με; 20 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι κλαύςετε καὶ θρηνήςετε 

ΧΥῚ, 4. ἡ ὥρα αὐτῶν] ΑΒΙ ΠῈ2 ΡοΟΥ 25]. νρ, ἡ ὥρα ἵΚ. -- 

μνημονεύητε] ἘΚ, μνημονεύετε ΕΙΓΔΛ. --- μνημον. αὐτῶν) “Κ, τούτων 

Ομγ. --- 7. ὑμῖν λέγω] ΚΙΎΤΤ ΟἾτ. 4, λέγω ὑμῖν ἘΚ. ---ὀ ΕΙ18. ἀκούςει] 

ΒΌΒΗΥ και νρ, ἀκούςῃ ΓΚ ΟἾτ. δοα ἢ βθἜηα, ἀκούει 5121, 6]. -- 

16. οὐκέτι] ΒΙΠΒΌΒΙΙΡΙΛΙΤ: Ομγ. ΡοΥΣρ νρ, οὐ ἘΚ δά, φηιοάϊοιηιν ααἄ- 

ἤπια τ ριιοίϊπην ααΐνις ᾳ. -- ῴ 19. ἔγνω δέ] ὕὉΤΤ ἔρσα νρ, ἔγνω οὖν ἔΚ. 



Φομδηηθα ΧΥ, 2θ---27. ΧΥΙ, 1--20. 18 

ποᾶραϊὶ νδυγα Ῥαία ραυηθ]]ᾶο ἴῃ ψιζοᾶα 126: οἱ Π]αϊάθάπη ΤΙ Κ ἃυνν70. 

26 ΔῦῬαδῃ ρδῃ αἰτϊρ ρασακιθίαβ Ῥϑηθὶ τς Ἰηβαη 78 12.715 ἔγαγὰ αὐ], 

ΔΏΤΩΘ ΒΕ Π7ΟΒ 1Ζ6 1 ἔγωγ αὐ! ἢ ΟΥΤΙ ΠΡ, 88. νυνὶ ὑννοα θὶρ ὈΪ τ κ. 27 1828 

Ῥᾶη 718 νι οι οα οι , απίθ ἔγαμη ἔγαγηα τὴ] τ]85. 5] 0. 

ΧΕΙ; 

1 Ῥαία τοάϊάα ᾿φνν18, Θ᾽ 1 δῇαγαν ))αϊη θα. 2. τ5 σϑαπτῃθίτη αγρὶ- 

Ραμα ἱχυ δ: δἰκϑὶ αἰτὶρ [06 118, 6ἱ βαιά ἢ 1Ζ61 Βα] 10 ᾿ἰζννδ, Ραρρ- 

ΚΟῚΡ παπβ]α βα θη ρα. 5.182} βαίω ἰδυ]απμα, ππΐθ πὶ αὐκαηροάπη 

αἰΐδηῃ πὶ τΐϊ. 4 δὶ βαΐα γτοαϊᾶα ᾿ζν 18, 6ἱ ὈΙΡ6 αἰτηδὶ 850 6118 

1Ζθ, σϑιηαποὶρ ΡῖΖθ Ῥαΐθιὶ 1ς 480 ἰζνβ. 1ρ Ῥαΐα 1χνν15 ἔγατη ἔγαπηδ 

πὶ αὯΡ, υαπίθ τ] ἰζννὶβ ὰ8. ὅ 0 πὰ ρασσὰ ἀὰ βϑιητηδ Βα η ]Δ Πα] η 

ΓΩΪΚ, Δ ἢ Δἰηθηαη 8 ΖΝ 18 ΩΪ ἐγ ΠΡ Τ1Κ: Δ ραροῖβὴὺ 6. δκοὶ 

αηΐθ Ραίΐία τού 115, σϑανθα ρσϑαδαθιἋ δ, ̓χυγαῦ Παϊτίο. 7 δἰκϑὶ 1 

Β.Π]8 12 18 αἷρθῶ: Ὀαύϊζο δύ ἱζυν 18. Οἱ 11ς σϑ]θῖραα; πἀπίθ α δὶ 1ἰς πὶ 

ΘᾺ ΘΙΡα, Ραγακιθίαβ πὶ αἰ] δὖ ᾿χνῖθ; ΔΡΡαη 7404] σαρσα, βΒ8η67]8 

ἴηα ἄπ ἰφν 8. ὃ 7184} αἰτηϑη 8 15 σαβακὶρ ρῸ τηϑῆαβοῦ Ὀἱ ἔγανδατσῃηΐ 

788: ὈΪ ραγδι τῳ 78 Ὁ βίαθα; 9. ὈΪ {γανϑαγηῦ γι 15, [ρα] Ῥαΐθὶ 

πὶ ρα απ θ᾽] πα ἀὰ τηϊβ; 10 10 δὲ σαγδι μύρα, Ῥαΐθὶ ἀπ αἰ] τ ΘΙ Π8 ΠῚ 18 

σασρα, 18} ἰ ῬΦΠΆΒΘΙΡ 5 ΒΑΙΟΡ τῖ; 11 10 ὈΪ βίδα, βαΐθὶ βὲ σὑϑὶκϑ 

Ῥ1Ὶ5 [αι ῦδαβ δἰδοι θ5 ψὰῦρ. 12 Ναα φϑημοῦ 881] αἰρᾶη 1218, 

ΔἸΚΘῚ ΠῚ τσ {ταραῖϊγαη πὰ. 135 10 Ῥδῃ αἰ] 7618, δ μηδ. Β.1Π70Β, 

ὈΥΟΡῚΡ ἰφν 5 ἴῃ 4181 Βα η]αὶ; πἰῇ Ῥδη τΟαΘῚΡ δῇ 518 ΒΒ] Ὀ1η ΔΚ 5υύἃ 

ΕΠ βν.)6 Πϑαβοὶρ ΤΟ Ρ, 14 Ραΐα παν αῖῦθο ραύθι ΠΡ ᾿ἰχυνῖβ. 14 1αϊη5 

ταὶς ὨΔΌΠΘΙΡ, ππίθ ὰ8 τηϑ παυα μηδ ὩΪ]Ρ 1840 ραύθι ῃρ ᾿ἰχνβθ. 1 41] 

Ῥαΐϊθὶ αἷἱῃ αὐΐα, τπϑθΐίηῃ δῦ; ἀσ ἢ ρ 6. Ὁ βαΐῦθὶ τι8 ταϑθ] ηδιημηδ Πίστη Ἰδἢ 

σαῦθι 1] ἰχννῖ58. 106 [,610}] δὰ 8 ΠΩ ΒΑΙΠΟΡ τ]; 140 αἴίχα [6101] 

ἦΔ 8. ραβδίθο αλκ, απίθ ἴἰκ σασσα ἄὰ αἰἰπ. 17 Ῥᾶγαῃ ρθη ἃ8 Ραϊμὰ 

ΒΙ Ροη͵αι « ἴθ Ὁ αἀὰ 518 Πηΐββο: [8 δύ βαία βαΐθὶ αἱδὶρ ἀπβῖ8: 1610] 

Οἱ Ὡἰ ΒΑΙΟῚΡ τὰκ, 718 αἴζγα 1610} Δ ἢ φΆΒΑΙΙ]Ρ τὰκ, Δ ἢ ὈῬαΐθὶ ἱκ 

ϑαρσρα ἃ αὐ πὸ 18 σορθυμαῃ: βαῖα [θὰ Β᾽αὶ βαΐθὶ αἱδὶρ: 1610}}, Ὡἱ 

υϊύατα τὰ αἰρὶΡ. 19 10 Ιϑϑὰ8 νβθαρῃ! βΡαΐθὶ σψι]αραάὰη ἰηδὰ γα μηδ ἢ 

7Δ}8 Ὁ ἴα: Ὀἱ βῬαΐα Βοισθὶ τ} ἰζνν 5 τϊθθὸ θαΐθὶ 0: [6101] Δ} πὶ 

ΒΘΙΤΟΙΡ τα ]]ς, 184} αἴξζτα 16 1011 18} σαβαῖο]  Κ. 20 διῆθῃ, ἃῃηθη, αἷρἃ 

ΧΥῚ, 9. ᾿Ῥαί61] Ο1,. Βογημαγαξ 1875, Ῥαΐα βαΐθὶ (δ Βεογηπαγαξ 

1884 Πομηθ. 1)οοἷν ἰ8ὲ σι δοαοβέοη, ἀα  Ῥαῖα ἄογηι Ῥαγαϊϊεοϊ ἰδηλιι5 ξεν διΟΥ. 

ΧΥῚ, 6. ρβδαδαθίαα) παοῖ ὦ 13,40. ---- 10. πα} πᾶμε ἱγροηαιοΐο 

ηυϊέ ἄθοι οὐκέτι παοῖν καί σιιβαπιηιθη; υσὶ. ατοῖν α: ριιδίϊϊηι ααἤιιο. --- 

1κ] Ζιιδαΐξ παοῖν Υ΄. 17. ---- 18. αἱ 103] κὰν γῆ. λαλεῖ παοῖν αἰ ΡῚΡ ὁ΄ λέγει. 

γσὶ. αἰοῖν Ὁ): ὃ λέγει «νὰ ἃ: χιια αἱοιί. 



14 Φοβδῆηθβ ΧΥΙ, 21---88, ΧΥῚΙ,,1---δ. 

ὑμεῖς, ὃ δὲ κόςμος χαρήςεται ὑμεῖς λυπηθήςεςθε, ἀλλ᾽ ἣ λύπη ὑμῶν εἰς 

χαρὰν γενήςεται. 21] ἣ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα 

αὐτῆς ὅταν δὲ γεννήςῃ τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διὰ 

τὴν χαράν, ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόεμον. 22 καί ὑμεῖς οὖν 

νῦν μὲν λύπην ἔχετε᾽ πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήςεται ὑμῶν ἣ 

καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ᾽ ὑμῶν. 28 καὶ ἐν ἐκείνῃ 

τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήςετε οὐδέν. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὅςα- ἂν 

αἰτήςητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου, δώςει ὑμῖν. 24 ἕως ἄρτι οὐκ 

ἠτήςεατε οὐδὲν ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτεῖτε καὶ λήψεεθε, ἵνα ἣ χαρὰ 

ὑμῶν ἢ πεπληρωμένη. 25 ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν ἀλλ᾽ 

ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήεω ὑμῖν, ἀλλὰ παρρηείᾳ περὶ 

τοῦ πατρὸς ἀναγγελῶ ὑμῖν. 26 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί 

μου αἰτήςεεθε, καὶ οὐ λέτω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήςεω τὸν πατέρα περὶ 

ὑμῶν: 2427 αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε 

καὶ πεπιςτεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ θεοῦ ἐξῆλθον. 28 ἐξῆλθον παρὰ τοῦ 

πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόςμον πάλιν ἀφίημι τὸν κόσμον καὶ 

πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα. 29 λέγουειν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ̓  ἴδε νῦν 

παρρηείᾳ λαλεῖς, καὶ παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις. 90 νῦν οἴδαμεν ὅτι 

οἶδας πάντα καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς ςε ἐρωτᾷ ἐν τούτῳ πιςτεύομεν 

ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες. 81 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιηςοῦς " ἄρτι πιςτεύετε; 

82 ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐλήλυθεν ἵνα «κορπιςεθῆτε ἕκαςετος εἰς τὰ 

ἴδια καὶ ἐμὲ μόνον ἀφῆτε" καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ πατὴρ μετ᾽ ἐμοῦ 

ἐςτιν. 88 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε. ἐν τῶ κόεμῳ 

"θλίψιν ἔχετε ̓  ἀλλὰ θαρεεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόεσμον. 

ΧΟΝΙΣ 

1 Ταῦτα ἐλάληςεν ὃ ᾿Ιηςοῦς καὶ ἐπῆρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς 

τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπεν ̓  πάτερ, ἐλήλυθεν ἣ ὥρα᾽ δόξαςόν οου τὸν υἱόν, 

ἵνα ὃ υἱός εου δοξάςῃ ςε, 2 καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουείαν πάςης «αρ- 

κός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῶ, δώςῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. 8 αὕτη δέ 

ἐςετιν ἣ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώεκωει ςὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν καὶ 

ὃν ἀπέετειλας ᾿Ιηςοῦν Χριετόν. 4 ἐγώ ςε ἐδόξαςα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον 

ἐτελείωςα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήςω  ὅ καὶ νῦν δόξαςόν με εὖ, πάτερ, 

παρὰ «εαυτῷ τῇ δόξῃ ἣ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόεςμον εἶναι παρὰ τοί. 

ΧΥῚ, 20. ὑμεῖς] ΒιηΒΌΛ Δ'Ό ο6 ΓΠ 3ᾳ, ὑμεῖς δέ ΓΚ αὶ νρ. --- 21. τίκτῃ] 

ἘΚ, τίκτει Λ. --- γεννήςῃ), -εει Η. --- 22, νῦν μὲν λύπην] διηΠοΒΟ ΠΥ 

ΟἾγ. Ὀοο ΓΞ νρ, λύπην μὲν νῦν ἔΚ. ----ὀ 29, λέγουςειν] ΒΙηΠ ΒΟ  ἾΛΤΤ 

64, λέγ. αὐτῷ ἘΚ 1ὖὉ ρΡΙεν. -- ΧΥΠ,1. ἵνα ὃ υἱός] ΒΜ ΑΒΟ Ὁ Δ ἢ. 

γϑ, ἵνα καὶ ὁ υἱός ἘΚ ΟἾγ. ᾳ. --ὀ ῴ 2. δώςῃ) ΒιΠΑΟΟΚΜΘΧ, δώςει ΒΕ 

ἨΗΠΎΓΔΛΤΤΙ. --- 8. γινώεκωςει]) ἕΚ, γινώεκουει ΑΠΟΠΥ͂ΔΛ. 



Φοβδῆηεβ ΧΥ͂Ι, 21---88, ΧΎῦΙΠΙ,, 1--ὃ. 45 

ἰψν 15. Ῥοὶ ρύυϑιθρ 18 σαῦηορ 1.5, 10 ᾿ηϑῆαθοῦ5 [ἀρίπορ; 115. βΒδὰτγ- 

σα 8:85 ψαῖγθ1Ρ, ἀΚ6ὶ 80 βδῦγρα ἰἴσαγα ἀὰ [6 4ἱ ταῖν]. 21 αἷηο, 

Ῥαῃ Ὀαϊγθ, βαῦσρα παραὶ, πηΐθ αα ἢ} 6118 ἱσοβ; ἱρ ὈΠΡ6 ραθδῦγδῃ 

ἰθὺ Ῥᾶγη, πὶ βαπμαβοῖρθ5. εἰ ραθδη ὈΪΖὸς ἃρίοηβ ἴασσα [Πα 81, ππηΐθ 

ΘΑ ΌΔΆΓΔΏΒ γα τηδηηδ ἴῃ ἴαϊγῦαα. 22. 18} Ῥδῃ 71.085 Δ}κ πὰ βαῦσρα 

ΒΔΡΑΙΡ, 1Ρ αἴογα βαῖ λα 118 784}} ἔα σῖΠηΟ ᾿ἴΖναῦ Βαϊγίο, 1. Ρὸ [ρα 

Ἰσνᾶτῶ Πἰ αἰμβῆαῃ Πἰμὶρ δῇ ᾿Ζν 8. 28 140 ἴῃ 7] παηὴὰ ἄαρα ΤῊΪΚ 

πἰ {γα ΠΡ νι μΐαϊθ. διηθῃ δῖῆθῃ, αἷρὰ ᾿ζνν 18 ρῬαῖθὶ θ᾽βῦδῃ Ῥ6ὶ ὈΙΔΠΡ 

αὐΐαη ἴθ ἡϑιηΐη τηϑὶ Πδιητηδ, σΊΡΙΡ ἰσνῖθ. 24 πα μϊΐα πὶ ὈΘαᾺΡ ηϊ 

γγαὶ ΐδ!5. ἴῃ ΠΔΙ]η ταθ πδιήτηδ; ὈΪα]αῖ 0 14 πη], 6ἱ ΓᾺΔ 608. ᾿σννᾶγα 

517αὶ υϑ.11 48. 25 βαΐία ἴῃ ρδϊακοη ἐοαϊᾶδ ᾿χνὶδ; ΔΚΘῚ αἰτὴρ [06118, 

Ῥαηαῇ ἰφννβ πὶ ρδηδβοῖ 5 ἴῃ σα] κοιλ τοα]α, αἷς δηαδαριθα ὈΪ αἰίαῃ 

σαϊοῖῃα ἰχν 18. 26 ἴῃ 7αϊπαιηπηα, ἄαρῶ ἴπΠ ὩδιηΐΪη τηθὶ παπᾶ Ὀ16]}1Ρ, 

Δ πὶ αἷρα ἰζν5 61 1κϑ΄ Ὀϊα)αα αἰΐϊδῃ ὈΪ ᾿ἰχνὶβ; 217 δ 5108 αἴΐα 

{ὙΠῸ} ἰχνίβ, ἀπίθ 718 τὰκ ἐγ] θα Ρ 140} κα] θ᾽ θα πα Ῥαΐθὶ 1 για 

ραᾶδ ἁὐγϑηπ. 28 ὑζααα]α ἔγατῃ αὐ 1641} αἰ 4}]86 ἴῃ βᾶπα ἔδίσισα; 

αὐἴίχα ὈΠΘΙΡα βασι ξαϊγῦαιι 181 ρασρα ἀα αἰἰΐη. 29 Ῥᾶγὰ ἀο ΡΠ 

Ῥαὶ βϑ'ροηῃ]οβ 18: Βαῖ, πὰ ϑηαδαρὶθα το θὶβ 18 ρα] ΚΟΠΟ Πἰ δἰ ΟΠ ἢ 

αἰρῖθ. 890 πὰ ψιΐαπι οἱ θὰ Καηῦ 4114, 14 ἃ πὶ βαυ οἱ θὰϊς [85 ἔγδιἢ- 

Πδὶ; ὈΪ βϑιητηα ρα]δα ͵ατα ραΐοὶ θὰ ἔγαιη ρσαάα υγτϑηῦ. 51 δπᾶμποῦ 

ἴτα [Θϑιδ: πὰ ρα οὶ ἢ 82. βαΐ, αἰταὶ Πυθῖ1α 74 πὰ ηδη}, οἱ αἰβίδῃ- 

78 Τυδυ]ϊσαἢῃ ἅτ βοϊπαίγῃ, 1868 ᾿ς αἴηϑηα ὈΪΘΙΡΙΡ; 714 πὶ ᾿πὶ 8128, 

πηΐθ αὔδα τὴ] τὴ18 ἰδέ. 83 βαίΐα χοαΐϊαδ ᾿χυεὶβ, Ρ6ὶ ἴῃ τὴΐβ σαν 

αἰσοὶρθ. ἴῃ βῬαμηταα [αἰσῦαὰ ΔΡΊΟΒ Ὠδθαϊα ; αἰκϑὶ βῬυδίβιίθι  1Ζυνὶβ, ἹΚ 

σα] αϊαῖάα βᾶηα ζαϊνυα. 

ΧΥῚ!. 

1 Ῥαία, τοάϊάα Τοβὰβ ἁσα μοῦ ἀαρομὰ βοῖπα απ Πἰταΐηα 7. ὯΔ: 

αὐΐα, απ 6118, Ὠδι 61 Ῥοηδηδ 5 ηπ, οἱ ΒΌΠῸ5. θ6Ίη5 ΠδᾺ 781 Ρὰκ ; 

2 βϑύδβνγθ δἰραῖ ᾿πηπγὰ τυ ] ἀπ 1 41181Ζ6 Θ1Κ6, οἱ 411 βαΐθιὶ αὔρα ᾿τηγηδ, 

σἰθαὶ ἴτπὰ ᾿ἰθαϊα αἰννθίηοη. 8. 50}: βδὴ ᾿ἰϑύ 50 δἴνυθίηο ΠΡ] ηΒ, οἱ Καη- 

πθῖηα ΡὰΚ αἰπᾶπα Βα ηἾαηα ΚΡ 14 ῬΆΠΘῚ ᾿ἰηβαπηα!]θβ, Τθθὰ Χυβία. 

4 τ Ῥὰκ Βαμα ἀπὰ αἰγραὶ; νασγβῦν ἀδίδ ῃΒ Ῥαΐθὶ αἰραῖῃ τοΐβ ἀὰ 

σι ϑαγ κἤαη. ὅ 180 πὰ ΠδΌΠΘΙ ΤἸκΚ, Ρὰ αὐἰΐα, αὖ Ῥὰ5. αἰ! ὶπ Ῥαιητηδ 

ΧΥῚ, 20. συθιῦ] 0} ΟΑ ἤν συϑῦ!ρ. --- 21. ΠῚ Ῥαμπαβϑὶθ5 πὶ] αἰ} ἐδὲ 

ἐδογσοϑοϊιγλοθοη, οἰ" χοὶσὲ δριγο πυρὴν Πἰαβμῦ, ἀαΐον ἰἰοδὲ Βογηπαναὰξ 

ηἰ Ῥαμάαβοῖθβ. 7)οοἷν υσὶ. ὦ 8,43. --- 82. ἀὰ Βροίπαϊι) Πουηδ ηιὶϊέ Εἰϊλοῖι- 

δύο αἰ 9] 8,44, ἀὰ Βοϊμαιηηα ΒογηΪαγαξ, ὈΪ βοῖθα Ἡγοας ΗΖ. Αηςξ. 

47,38ὅ, ἀὰ βρῖμα ΟΔ. -- ΧΥ͂ΤΙ, 8. βαπ͵δη8) Βογηπαγαΐς, Βαπ͵α (Δ. 

ΧΥ͂Ι, 21. ρα θδαγδη ᾿ἰδῦ θᾶγη} Ῥαβϑὶυ παοῖ σα θα ασα ἢ5. ᾺῚΡ τη; 

υσὶ.  (ιαοῖ, σοῦ): παΐιι5 {ον ὶξ ἡ [αλι8. 



1θ Φοβδηποβ ΧΥΪ]],6--28, 

6 ἐφανέρωςα εου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὗς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ 

κόςμου. «οἱ ἢςαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον εου τετη- 

ρήκαειν᾽ 17 νῦν ἔγνων ὅτι πάντα ὅεα δέδωκάς μοι παρὰ ςοί ἐετιν᾿ 

ὃ ὅτι τὰ ῥήματα ἃ δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον ἀλη- 

θῶς ὅτι παρὰ «εοῦὗ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίετευεαν ὅτι εὖ με ἀπέετειλας. 9 ἐγὼ 

περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ οὐ περὶ τοῦ κόεμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς 

μοι, ὅτι ςοί εἶσιν, 10 καὶ τὰ ἐμὰ πάντα ςεἄά ἐςτιν καὶ τὰ ςὰ ἐμά, «καὶ 

δεδόξαςμαι ἐν αὐτοῖς. 11] καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῶ κόεμῳ, καὶ οὗτοι ἐν 

τῷ κόεμῳ εἰείν, καὶ ἐγὼ πρὸς ςὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρηςον αὐτοὺς 

ἐν τῷ ὀνόματί εου ὦ δέδωκας μοι, ἵνα ὦειν ἕν καθὼς ἡμεῖς. 12. ὅτε 

ἤμην μετ᾽ αὐτῶν ἐν τῷ κόεμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί 

ςου, οὗς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ δ᾽ 

υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἣ γραφὴ πληρωθῇ. 15 νῦν δὲ πρὸς ςεὲ ἔρχομαι, 

καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόεμῳ, ἵνα ἔχωει τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπλη- 

ρωμένην ἐν αὐτοῖς. .14 ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον ςου, καὶ ὃ κόςεμος 

ἐμίςηςεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰεὶν ἐκ τοῦ κόςεμου, καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ 

τοῦ κόςμου. 15 οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόεμου, ἀλλ᾽ ἵνα 

τηρήςῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ. 16 ἐκ τοῦ κόεμου οὐκ εἰςείν, καθὼς 

ἐγὼ ἐκ τοῦ κόεμου οὐκ εἰμί. 117 ἁγίαςον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ εου΄ ὃ 

λόγος ὃ εὸς ἀλήθειά ἐετιν. 18 καθὼς ἐμὲ ἀπέετειλας εἰς τὸν κόεςσμον, 

κἀγὼ ἀπέετειλα αὐτούς εἰς τὸν κόςμον. 19 καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω 

ἐμαυτόν, ἵνα ὦςειν καὶ αὐτοὶ ἡγιαςμένοι ἐν ἀληθείᾳ. 20 οὐ περὶ τούτων 

δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ “καὶ περὶ τῶν πιςετευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν 

εἰς ἐμέ, 21 ἵνα πάντες ἕν ὦςιν, καθὼς ςεύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν «οί, 

ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἕν ὦςιν, ἵνα ὃ κόςμος πιςτεύςῃ ὅτι εὖ με ἀπέ- 

ςτειῖιλας. 22 καὶ ἐγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα 

ὦὧςειν ἕν καθὼς ἡμεῖς ἕν ἐεμεν, 28 ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ εὺ ἐν ἐμοί, ἵνα 

ὦςιν τετελειωμένοι εἰς ἕν, καὶ ἵνα γινώεκῃ ὃ κόςμος ὅτι εὖ με ἀπέ- 

ςτειλας καὶ ἠγάπηςας αὐτούς, καθὼς ἐμὲ ἠγάπηςας. 24 πάτερ, ὃ δέδω- 

κάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦςιν μετ᾽ ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶει 

τὴν δόξαν τὴν ἐμήν, ἣν ἔδωκας μοι ὅτι ἠγάπηςάς με πρὸ καταβολῆς 
ς 

κόςεμου. 25 πάτερ δίκαιε, καὶ ὃ κόεςμος ςε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ ςε ἔγνων, 

ΧΥῚΙ, 7. ἔγνων] δὅῖη (για δεῖ ΟἿ τ. αἰ 1,ο5αγὲ ογιυὰ γι), ἀοδσὶ. ἔγνυυκα 

τηΐη οοσπουὶ Δ Ό Ο61Π{ 3, ἔγνωκαν ἕΚ αὶ νρ, ἔγνωςαν [1Χ ΟἾγ. --- παρὰ 

ςοί] Χ τη, παρὰ εοῦὗ ΓΚ. --- ὃ. ἔλαβον ἀληθῶς) Β΄η 4.) 46ᾳ, ἔλαβον 

καὶ ἔγνωςαν ἀλ. ἘΚ 1 Ρ]εΥ. νϑ. -- 17. ἐν τῇ ἀληθείᾳ] ΑἈΒΟΓΏΠ77 τὖ 

ῬΙΘΥ. νῷ (υσί. Υ. 19 ἐν ἀληθείᾳ), ἐν τῇ ἀλ. εου ΓΚ. -- 19. ὦειν καὶ 

αὐτοί] ΒΙΠΑΒΟΣΌΚΙ ΧΎΤΤ τὖ νρ, καὶ αὐτοὶ ὦειν Κ. -- 24, ὅ)] ΙΒ 

νρ- Η558., οὕς Κ, -- Οκἀκεῖνοι] ἕΚ, καὶ αὐτοί ΟὨτ. --- ἔδωκας] "Κ, δέ- 

δωκας ἩΠΤΤ75. 



Φοβδῆηθ ΧΥΠ,6---25. 7: 

ψΌ]Ρδα, Ῥαηθὶ μαθαῖᾶδ αὖ Ῥα8, ΓΔ 1Ζ61 5ὰ [ΑἸ ΓΟ Β5 γ681. 6. ρα αἰ γμ148 

Ῥοϊπαῖα πᾶμηο πδΠΠδ 1 Ῥδη 26] αἰρϑ! τηἶβ 15. Ῥαιητηα ἔαϊγῦαα. Ὀεἰηδὶ 

ΘΒ 8 ἢ τηἷβ αὔρα! 1η5, 14} ᾿αΐα ψαυσὰ Ῥοϊπαΐα ρσαΐαβίαϊ θά πη. 

7 τὰ υὔκαηρα οἱ 4114 Ῥοορὶ αἱρδῖνψ τηϊβ, αὖ Ῥὺβ βὶπα; 8 υαηΐθ Ρο 

σψαυγᾶα Ροδὶ αἰραῦν τὴ18, αὐραῦ ἴτὴ, 184 οἷβ πιὰ ὈΪΐ 5αη]αὶ βαΐβὶ 

ἔγτατη Ῥὰ5. αἀὐγϑηῃ, 74 σα] ἀθάὰθπ βαΐθὶ θὰ τὰκ ᾿ηβαηα 1.68. 9. 1Κ 

Ῥὶ ἴπ8 ὈΪ4)]α; πὶ ὈΪ βῬο τπϑῆᾶβορ ὈΪα7]α, αἷς ὉΪ βᾶηβ βᾶηζθϑὶ αὐραῦι τη ]5, 

αηίθ Ῥεϊπαὶ βηα. 10 14} τηϑῖηᾶ 8116 βϑῖπᾶ βἰπα 148: βθίπϑδ τηεϊη8, 

Δ ΒααΒΙθ5. πὶ ἴῃ Ῥαΐη. 11 πὶ βδπδβοϑὶρΒ ἴτπὰ ἴῃ ᾿ᾶιηπια ἔαϊ τυ; 

'Ό Ραϊ 'ἰπ Ραμα ξαϊυ]υδα βἰημα, 18}. ἰϊς ἀὰ Ρὰ8Β ρᾶρρα. αἰΐαω σνγϑίῃδ, 

[αβ΄δϊ ἴῃὴ5 ἰπ πϑηλΐϊη Ὀο᾽πϑιητηδ, ρᾶηΖθὶ αὐραΐ 115, οἱ βίη δἱῃ 

Βαβο ννἱῦ. 12 Ῥᾶπ ψνὰβ τὴΐρ ἢ ἴῃ Ῥαιησηα ξαϊγυαα, 1κ [αβίαϊἀα 

ἴη5 ἴῃ παιηΐη Ῥϑπϑιητηα. ῬϑηΖ6Ὶ δἰραῦῦ τηῖβ ραΐαβίαϊ δ, 18} αἰ μΒη πη 

15 ἴὰ πὶ {ταηϊβύποαδ, ἴθ ΒΒ Βα Π 8 ἔνα] αβίαϊβ, οἱ βαΐα σϑιηθ!ϊο τ8- 

11} ψααγθὶ. 18 10 πὰ αἀὰ ΡὰΒ ρᾶρρα, 148} βαΐβ στοᾶ͵]ὰα ἴῃ τηδηδβθ- 

ἀδὶ, οἱ δεῖμα αῃμ θα τηθῖηα ὉΒ[Ὰ]]1ἀὰ ἴῃ 5186. 14 1κ αὐραῦ ἴτὴ σνγασσγα 

Ῥοϊπαία; 14} 80 τη ηθ 86 08 ἤΠ]δῖάα ἴη8, αηΐθ Πἰ β'ηα ὰ8. βδιητηᾶ [8]Ὑ- 

Τύδα, βυαθννθ 1 ὰ85. βδιητηδ [ΔἸ γυαιι Πἰ τη. 15 πὶ Ὀϊα]α οἱ ἀβηῖτηδ15 

ἴῃ 8 15 ᾿Ῥδιημηα [αἸγῦαα, αἷς οἱ θαΐγραὶβ ἴπὶ ἔϑασα βδιθτηδ ὉΠΒΘΙ]11. 

16 ὰ5 Ῥαϊημὴδ [αἰ γῦαα πὶ Βηα, βναβυνθ Κα ὰΒ βδιητηδ δι γ δα Ωἱ ἱτη. 

17 ψϑιμαὶ 1ἴῃ5 ἴῃ Βα η)α]; ψδυγα ᾿οϊηδΐα βιιη7]6 δῦ. 18 βύνϑβυγθ ΓΚ 

ἸηΒΔ 6165 π᾿ ΤΘΉΆΔΒΘΡ, Ββδὴ [Κα ἰημϑδπαϊᾶδ ἴῃ5 ἴθ Ὸ τηϑηδδθά. 

19 Δ ἔγαιη ἰπὶ ἴἰς θα τὶκΚ ΒΒ] η, οἱ βἰ]δίηδ 184 8 γί] ἴῃ 

Β. 76]. 20 ΔΡῬῬαμ πὶ ὈΪ βδη8 Ὀἱα]8 δ᾽ πδη8, 8. « 7848: Ὁ Ὀὲ Ῥδηβ ρδ- 

ἸΔῈ ] μη. ραϊτῃ ναυταδ ἴΖ6 ἀπ μϊθ, 21 6ἱ 8111 δἷπ β]αῖηδ, βυἃ- 

5} 6 θα, αὐΐα, ἴῃ Π1Β 14 1 ἴῃ 8, οἱ 148 βαΐ ἴῃ πρρ]κὶβ δἰπ β᾽7α πᾶ, 

οἱ 80 8 ΏΆΒΘΌΒ ρϑ]Δα ]αὶ βαῦθὶ θὰ μ1κ ἰπβαπαϊᾶθα. 22. 14} 1κ ψα]ρὰ 

Ῥδηθὶ σα τῖβ, ρα ἴση, οἱ ϑι]αῖϊηα δἴη, βύαϑνγ τῖῦ αἷη 5818. 29 1κ 

ἴῃ ἴτπὶ 18 ἢ θὰ ἴῃ Π18, δἱ β]αῖπα αδίδα παηαὶ ἃ δἰ παιτηδ, 18ἢ ΚΟΠΗΘΙ 

ΒΟ ΤΠ ΠΆΒΘΌ5 βαϊοὶ θὰ τὰκ ᾿βδη 168 784} ἔν] 65. 18, βύγαβυγθ ΓΚ 

{Ρ]οᾶθ8. 24 αὐΐα, ᾿Ῥαΐθὶ αὐσαΐυῃ τῶϊβ, τ }]ᾶὰ οἱ βῬασθὶ ἴτπὰ ἱκ, 184 βαὶ 

Β]]αῖηδ, ΤΡ τηΐβ, οἱ βαὶ ραϊηα α]ρὰ τηθίημαηα βᾶποὶ ρσαῖῇ τηΐβ, αηΐθ 

{γ]] 0 65. τὰκ [}Δ Ὁ σα βικα Ὁ [αἰγγσααβ. 25 αὐΐα ραγαῖϊῃΐα, 18} Β0 τηδηᾶ- 

ΧΎΥΤΙ, 20. δκ 188] 2. ϑδύγηηι ξογαογὲ αἴ Εγσᾶηφις πυορ 188. [10 

ἄγ, Βυϊοίον, ἐδὲ δ 18} παι σ. --- 28. Καπηθὶ] ΟΑ ἐγ Καπηὶ, υσὶ. Κὶ 14,8. 

ΧΥΠ,, ὅ. μαραϊάα αὖ Ῥυ8] υορί. ἀϊε δέοϊζμηφ νου «αἵ (Ὁ). ὔϑοηβο 

Ογίροη8. --- ὃ. πϑυαὰπ Ὀὶϊ Βα}7α1} αὖθ αἰ ἔλαβον ἐπ "Κ ἢσ. Ἡογίε καὶ 

ἔγνωςαν {εϊυϊοη ἐπ ΤἸδογοϊμδεϊηνηιιοισ τιϊέ τὰ ῬΙθυ., σγαᾶθ τοῖο ἐπ ΒΒ ἘΑΌ. 

-- 11. Ῥαηζρὶ] μαοΐ Υ ΎΊ,. 9.192; τοῖ. ἴσα γε (Ὁ). -- 14. πὶ ἴπ] ϑέοϊζωηρ 

μαοῖι Υ΄. 10. 



“8 Φοῆδηποα ΧΥΠΙΙ,26, ΧΥΠΙ,1---18. 

καὶ οὗτοι ἔγνωςαν ὅτι εὖ με ἀπέςετειλας. 26 καὶ ἐγνώριεα αὐτοῖς τὸ 

ὄνομα εου καὶ γνωρίεω, ἵνα ἣ ἀγάπη ἣν ἤγαάπηςάς με ἐν αὐτοῖς ἢ κἀγὼ 

ἐν αὐτοῖς. 

ἈΠ: 

1 Ταῦτα εἰπὼν ὁ ᾿Ιηςοῦς ἐξῆλθεν εὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν 

τοῦ χειμάρρου τοῦ Κέδρων, ὅπου ἢν κῆπος, εἰς ὃν εἰςῆλθεν αὐτὸς καὶ 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. ὁ ἤδει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν τό- 

πον, ὅτι πολλάκις ευνήχθη ὁ ᾿ηςοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 

8 ὃ οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν «πεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ Φαρι- 

ςαἴων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φάνῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων. 

4 ᾿ηςοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ᾽ αὐτὸν ἐξελθὼν εἶπεν αὐτοῖς΄- 

τίνα ζητεῖτε; ὅ ἀπεκρίθηςαν αὐτῷ “ ̓Ιηεοῦν τὸν Ναζωραῖον. λέγει 

αὐτοῖς ὃ ᾿Ιηςοῦς ἐγώ εἶμι. εἱετήκει δὲ καὶ ᾿᾿οὐδας ὃ παραδιδοὺς αὐτὸν 

μετ᾽ αὐτῶν. 6 ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὅτι ἐγώ εἶμι, ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίεω 

καὶ ἔπεεςον χαμαί. 7 πάλιν οὖν αὐτοὺς ἐπηρώτηςεν " τίνα ζητεῖτε; οἵ 

δὲ εἶπον ἸΙηςοῦν τὸν Ναζωραῖον. ὃ ἀπεκρίθη ᾿Ἰηςοῦς ̓  εἶπον ὑμῖν ὅτι 

ἐγώ εἶμι εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν. 9 ἵνα πληρωθῇ 

ὃ λόγος ὃν εἶπεν, ὅτι οὺς δέδωκάς μοι, οὐκ ἀπώλεεα ἐξ αὐτῶν οὐδένα. 

10 (ίμων οὖν ἸΤέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυςεν αὐτὴν καὶ ἔπαιςεν τὸν 

τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον τὸ δεξιόν " ἢν δὲ 
ς ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος. 11 εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ιηςοῦς τῷ ἸΤέτρῳ ̓  βάλε τὴν 

ς 

μάχαιραν εἰς τὴν θήκην. τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέν μοι ὃ πατήρ, οὐ μὴ 

πίω αὐτό; 12 ἣ οὖν «πεῖρα καὶ ὃ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν 

Ιουδαίων ευνέλαβον τὸν ᾿Ιηςοῦν καὶ ἔδηςαν αὐτόν, 19 καὶ ἀπήγαγον 

αὐτὸν πρὸς Ἄνναν πρῶτον ἢν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς ἢν ἀρχ- 

τιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου" 14 ἢν δὲ Καϊάφας ὃ ευμβουλεύςεας τοῖς 

"Ιουδαίοις ὅτι εὐμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀπολέςθαι ὑπὲρ τοῦ λαοῦ. 

15 ἠκολούθει δὲ τῷ ᾿Ιηςοῦ (ίμων ἸΤέτρος καὶ ἄλλος μαθητής. ὁ δὲ 

μαθητὴς ἐκεῖνος ἣν Ὑνωςτὸς τῷ ἀρχιερεῖ καὶ ευνειςῆλθεν τῷ ᾿ἸἸηςοῦ εἰς 

τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, 10 ὃ δὲ Ἰ]έτρος εἱετήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω. 

ἐξῆλθεν οὖν ὃ μαθητὴς ὃ ἄλλος, ὃς ἢν γνωςτὸς τῷ ἀρχιερεῖ, καὶ εἶπεν 

τῇ θυρωρῷ, καὶ εἰςήγαγεν τὸν ἸΤέτρον. 17 λέγει οὖν ἣ παιδίεκη ἣ 

θυρωρὸς τῷ ἸΤέτρῳ μὴ καὶ εὖ ἐκ τῶν μαθητῶν εἰ τοῦ ἀνθρώπου 

τούτου; λέγει ἐκεῖνος ̓  οὐκ εἶμί. 18 εἱετήκειςκαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ 

ΧΎΥΠΙῚ, 1. τοῦ Κεδρων] ΑΚ (Κέδρων) Δ οοἴραᾳ νῷ, τῶν Κεδρῶν 

ἘΚ, --- 18. ἢν γάρ] ἘΚ, ἣν δὲ οὗτος ΟἼγ.-Η155. -- 15. ἄλλος] 5΄η 

ἈΒΌΒαΡΡ τὸ ( ΒΟ ΠΗ: ὙΠ αἰἴ115) ΝΒ, ὃ ὥλλος Κ ΟΠ. 1 γεγεῖ 

ἐκεῖνος] “Κ, ὃ δέ φηειν ΟἾγ. 

μπᾶ “13,36. --- 10. Παϊΐζδηβ. γὰ8 πϑιηΐη) υσῖ. 17,16,90 19,3. τῷ δούλῳ 

ζολῖε; 58} τὐοῖδί αἰ ἀα8 οὐγννιϊξ οί θα} νον] σο]ιοην6 5.κα}}κ φιγιοΐε. 



Φομδηπμοβ ΧΥΠ͵Ι, 26. ΧΥΤΙ, 1--18. 79 

8608 Ῥυϊκ πὶ υὐκαηρα; 1 ᾿κὶ Ῥὰκ Καηρα. 14} Ραὶ υἱκαπρθάση βαΐαὶ 

Ῥὰ εκ ἰηβαηϊᾶθθ. 26 714} ραϊκδῃπῖαδ ἵτὴ ΠᾶπηΟ Ῥοίηδία 18} ΚαΠη]8, 

οἱ ἔπαθα Ῥοοϑὶ ἐγ) οα65. τα, 1π ἴτὴ β174] 184} 1ἰς 1 τη. 

ΧΥΠΙῚ. 

1 Ῥαία αἰἱραπᾶβ [θθ8 πα] τὴ] ΒΙΡΟΠ]τη 56] 811 ΕΥ̓ΔΥ ΤΙ ΠΠΟΙ 

Ῥο Καϊάτομ, Ῥαγθὶ ψἂβ δυγίίραγαβ, ἴῃ Ῥδηθὶ ρα] δὶρ [ΘΒὰ5. 18 ἢ ΒΙΡΟΠ͵ΟΒ 

ἰῖ5. 2 νίβϑαῃ Ῥδη ἰδῇ [Ι[υἀΔ8 88. βφϑ] θη 5 ἰηα ᾿δηδ βίδα, βαΐοϑὶ 

αὔα ρσαϊᾷα]α ΤἸοβὰΒ 7841) 8 7 ΤΡ ΒΙρΡΟΠ͵]Δη) Βϑί ϑῖμη. 8.10 ΙᾳΔ8 δι ; 

Πδηϑὰ 78} ᾿ῖσθ σαα͵απθ 7184}. ΕΔΥθ Βα 16 πα θα ίδηβ, 1Δ4α7].ἢ 161 Πα γαῖ θ8 

ταΐ ν᾽ βικθίμωδπι 8} Βαΐσαμη 8 ΘΡΏΔμ. 4 ἰν [Ιϑβὺβ ψἰλᾶπαθ 8Πὰ Γ᾿ 
Ῥοϑὶ αϑηυὰῃ δη8 πᾶ, ἀβράρραπαθ αὐ (Δ Ρ ἴτὴ : 88, ΒοΚκοὶ ἢ} ὅ 8πᾶ- 

Βϑἤδπαδηβ ᾿πγηϊα αΘΡαπ: [68ὰ, Ρᾶηδ Ναζογαϊα. βϑγθ 680 1πὶ ΘΒ85: 

ἱκ ἴῃ. βίοθιῃ δὴ 714} [1888 βἃ Ἰθϑ)η 8. ἴη8 1] τ. 6 Ῥϑύπῃ 5.018 

4} ἴα Ῥαϊθὶ ἴκ ἱπὰ, ρϑ! ]θαπ ἰθυκαὶ 1848 σϑασυβαη 4180. 7 ῬΑΡΤΟἢ 

Ῥδῃ ἰμῃβ αἴγα ἔγϑῃ: Τύδηᾶ ΒοΚϑὶθ  ἴΡ οἷβ φθρὰῃ: ἴθϑαὰ, Ῥᾶηᾶ Νᾷζο- 

χαΐὰ. 8. ἃηῃαποῦ Ιϑβὰδ: αὯ0 ἰΖν}185 βαΐθὶ 11. ἴτὰ; α αὶ πὰ ΓΚ ΒΟΙΚΘΙΡ, 

1601} Ὁ Ῥδηβ ραρσϑῆ. 9. οἱ βία !!ποᾶθαὶ ραΐα ψαυγα ᾿αΐθὶ αἀ0, 6δἱ ῬδηζΖεὶ 

αὐρεαῖθ τηΐβ, πὶ ἔγδαϊβύϊαα 'ζθ δἰπατησθθθῃ. 10. 10 ϑϑίπηοηῃ Ῥδί γ5 

ΒΑΡ ΠαΒ Παῖτα, ἀβ]δὰϊς ἰπὰ 18} Β]Ϊ0ῃ ΡῚ5 Δα απ) 15.158. σα ]1 8 5.κ8]}1 

78} αἰηγαϊμηαιῖῦ ἱπησηα Δ850ὺ ἰδίηῃβο; Β80 βδη ἢ διίδηβ ψγὰ8 ΘΠ ΐη 

ΜΑ]αΒ. 11 Ῥϑγὰς Δ} Ι͂Θϑὰ5 αἀὰ Ραϊΐγαα : Ἰαροὶ βᾶπα Παῖγα ἴῃ ἴὈαΓ. 

ΒΌΚ] Ῥϑηθὶ ρσαῦ τπὰΐϊβ αἰΐα, αἰὰ αἀγίριαα ραπαὺ 12 Ῥαγὰ Πδηβαᾶ 88} 

88. Ῥυαβυπαϊαθ8 14} ἀηα ὈφῃϊοΣ Τὰ 416 ἀπαρυὶριη ΤΘθὰ 7848}: σα θα π απ ἢ 

ἴηϑ, 18. 184} σαϊδι μὰ ἱπὰ ἀπ Απηΐηῃ ᾿παΠϊβῦ; 58ὰ 88 ΔῈῸΚ ΒΔ 1 ὮΤΑ 

ΚΚαϊδῆπ, βαϑὶ νὰβ Δι ματα ϊβύβ υυϑῖμϑ 15. αὔθ}. 14 ψαβϑὰῃ Ρδη Κα- 

7αἴα, βαθὶ σαγαρίποᾶδ Τὰἀδίατη Ὀαΐθὶ Ὀδίϊσο ἰδὺ δἰπᾶπα ᾿πΠΠ8Π ἔτἃ- 

αἰδδη [Δὰν τπδπαρθίη. 15 γα Ἰαϊβύϊαα Τοϑὰ ϑϑίπαομ Ῥαϊίγαβ 18 ἢ 

ΔΏΡαΙ βίροπμθὶθ. βᾶῃ! ἤδη βὶροῃθὶβ νγὰβ Καῃ 5. βαισηα ρα] 18} 

ΤΡ Πρ] αὶ τὶ ΙΘϑὰὰ ἴῃ το θη ὈΪΒ5. συσ]ηβ. 16 10 Ῥαϊίγαβ βίορ 

αὖ ἀδάτοτα αᾶ. Ῥᾶγα δ α]8 αὖ Β8 ΒΙΡΟΠΘΙΒ ΔῊ ΔΓ, Β8θὶ γγϑ8 Κα Ὀ8 

Ῥαμητὴδ σα), 18} (ᾺΡ ἀδανανναταδὶ 14} αἰΐδα ἢ ἴππὶ Ραϊΐσα. 17 Ῥδυὰῃ 

αᾺΡ 7αἴηα ρὶνὶ, Βὸ ἀδαγανασαο, ἀὰ Ῥαϊίζσαα : ̓θαὶ 181} Ρὰ ΡῖΖθ β' ροῃ]θ 

158. ΡῚΒ τηδηϑὺ ἰδ 15. 480: πὶ ἰ. 1δὃ Ῥαγὰῃ βίορθαμπ ΒΚΑΙ ΚοΟΒ 748 ἀπᾶ- 

ΧΥΤΙῚ, 2. ρϑ]θν)απ 45) ρὰ- παοϊιέγα τοῖν τὰ δον σοβο]υγὶε ον. --- 9. αἵ- 

5. ΜῈαβηιαηη, αἰσαῦ ΟΑ. -- 15, Ῥαϊζχσα8] ρτὰβ ΟΔ, οὔηθ ΑΡ[ιϊγζιιγ8- 

Ζοϊο]ιοι. 

ΧΎΤΗ, 1. Ιοβι18] 18 ΟἋ, δβέαξὲ ἰβ. -- ὅ. ὉΠ α ἤδη Δ 5 --- αΠΘΡᾺΠ] 

ἀπεκρίθηςαν: Πεηυϊγυίβαοης αὐτὸ αΐο σξαϊιϊγοϊοϊιοην ϑἐοίϊεγι, το ἀποκριθείς, 

ἀποκριθέντες κεὐῥ οἴηονι Κ᾽ ουϑιη 685 ϑαροηβ υεγϑιηάφη εἰμα. Υ ῖ. Υ.87 



δὃ0 Φομδῆηθβ ΧΥ͂ΠΙ, 19---80. 

ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, ὅτι ψῦχος ἦν, καὶ ἐθερμαίνοντο ̓  ἢν 

δὲ μετ᾽ αὐτῶν ὁ ἸΤέτρος ἑςτιὺς καὶ θερμαινόμενος. 19 ὁ οὖν ἀρχιερεὺς 

ρώτηςεν τὸν ᾿ηςοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς 

αὐτοῦ. 20 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ᾿ἸΙηςοῦς " ἐγὼ παρρηείᾳ ἐλάληςα τῷ κόεμῳ᾽ 

ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν ευναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερὼ, ὅπου πάντοτε οἱ 

᾿Ιουδαῖοι ευνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάληςα οὐδέν. 21 τί με ἐπερωτᾷς; 

ἐπερώτηςον τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάληςα αὐτοῖς ἴδε οὗτοι οἴδαειν ἃ 

εἶπον ἐγώ. 22 ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς τῶν ὑπηρετιῶν παρεςετηκὼς 

ἔδωκεν ῥάπιεμα τῷ ᾿Ἰηςοῦ εἰπών οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ; 28 ἀπε- 

κρίθη αὐτῷ ὁ ᾿ηςοῦς᾽ εἰ κακῶς ἐλάληςα, μαρτύρηςον περὶ τοῦ κακοῦ " 

εἰ δὲ καλῶς, τί με δέρειε; 24 ἀπέετειλεν οὖν αὐτὸν ὁ ἼΑννας δεδεμέ- 

νον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα. 25 ἢν δὲ (ίμων ἸΤΠέτρος ἑετὼς καὶ 

θερμαινόμενος. εἶπον οὖν αὐτῷ ̓  μὴ καὶ εὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ; 

ἠρνήςεατο οὖν ἐκεῖνος καὶ εἶπεν οὐκ εἰμί. 96 λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων 

τοῦ ἀρχιερέως, ευγγένὴς ὧν οὗ ἀπέκοψεν ἸΤέτρος τὸ ὠτίον οὐκ ἐγώ 

ςε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ᾽ αὐτοῦ; 27 πάλιν οὖν ἠρνήεατο ὃ Πέτρος, 

καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνηςεν. 28 ἄγουειν οὖν τὸν ᾿ηςοῦν ἀπὸ τοῦ 

Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον ̓  ἢν δὲ πρωία. καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰεῆλθον εἰς 

τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθῶειν, ἀλλὰ φάγωειν τὸ πάεχα. 29 ἐξῆλθεν 

οὖν ὃ ἸΤειλᾶτος πρὸς αὐτοὺς καὶ εἶπεν ̓  τίνα κατηγορίαν φέρετε κατὰ 

τοῦ ἀνθρώπου τούτου; 80 ἀπεκρίθηςαν καὶ εἶπον αὐτῷ ᾿ εἰ μὴ ἣν οὗτος 

κακοποιός, οὐκ ἄν «οι παρεδώκαμεν αὐτόν. 81 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὃ 

ΤΤειλᾶτος “ λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν. 

εἶπον δὲ αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἡμῖν οὐκ ἔξεςετιν ἀποκτεῖναι οὐδένα. 52 ἵνα 

ὃ λόγος τοῦ κυρίου πληρωθῇ, ὃν εἶπεν ς«ημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν 

ἀποθνήεςκειν. 338 εἰεῆλθεν οὖν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν ὁ Τ]Τειλᾶτος καὶ 

ἐφώνηςεν τὸν ᾿ηεοῦν καὶ εἶπεν αὐτῷ ̓  εὺ εἶ ὁ βαειλεὺς τῶν Ἰουδαίων ; 

84 ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιηςοῦς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ εὺ τοῦτο λέγεις, ἢ ἄλλοι «οι εἶπον 

περὶ ἐμοῦ; 85 ἀπεκρίθη ὃ Πειλᾶτος ̓  μήτι ἐγὼ ᾿Ἰουδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος 

τὸ ςὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν ςε ἐμοί τί ἐποίηςας; 86 ἀπεκρίθη 

Ἰηςοῦς ̓  ἣ βαειλεία ἣ ἐμὴ οὐκ ἔςετιν ἐκ τοῦ κόςεμου τούτου. εἰ ἐκ τοῦ 

κόσμου τούτου ἢν ἣ ἐμὴ βαειλεία, οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο 

ΧΎΙΠ, 18. ἢν δὲ μετ᾽ αὐτῶν ὁ Πέτρος] "Κ ἔρ, ἢν δέ μετ᾽ αὐτῶν 

καὶ ὃ ΤΊ. τη θοα νῷ. -- 22. παρεετηκώς)] ἜΚ κμδβιυ., ἑστηκώς 1 πλ]η. 

-- 24, ἀπέετειλεν οὖν] ΒΟῚΧΔΤΙΤΞ Δ ΓΕ 2, ἀπέςτ. δέ δῖη τη, ἀπέετειλεν 

ἘΚ α. -- 25. ἠρνήςατο οὖν] ΟΡ ἘΛΜΥΓΔΛ, «ἃ: αὐ {16 πογαυϊέ ἔ: 116 ατιἐθηι 

ηθφ., ἠρνήεατο Κ Ρεοῆ ρα νρ. -- 28, πρωία] ΕΟΗΚΒΎΓΙΤ" ΟἾτ., πρωί 

δ ΑΒΟΠΒαΡΡΙ ΝΜ ΌΧΔΛΙΤ5. -- Ο ἀλλα] 5 ΑΒΟΞΒαΡΡΔ Ὀρ, ἀλλ᾽ ἵνα “Κ 

Δ 6 ΠΗ 2ᾳ. -- 29. Τ͵ειλᾶτος] ΓΚ α, ΤΠ. ἔξω βιη ΒΟ" ΧΤ,, ᾿γογαβ παοῖ “αὦ 

608 ΔΡΟΘΙΗ͂ΣΟ νρ΄. --- 81. εἶπον δέ] ΑΠΒΌΡΡΚΊΤΘ, Π, εἶπον οὖν “Κ ΟἾτ. 

Δ ΡΟΡΕΣΩ νρ. --- 82. κυρίου] ΟἾγ. τη, Ἰηςοῦ ἘΚ, --- 86. ἡ ἐμὴ βαει- 

λεία] 5΄ΠΒῸΡΡ τη]η (Ὁ χ.-1{5.), ἣ βας. ἣ ἐμή ἾΚ. 



Φομδηηθα ΧΥΠΙ, 19 --360. 81 

Ρδῃϊοβ Παιισα σψαὰν Κ͵]απἄδηβ, αηΐθ. Καὶ ἃ α8, 18} γα θα πῃ ΒΙΚ: 

78} Ῥαὴ νγὰβ τἱρ ἴτπὰ Ραϊζγαβ βίδπ δ η 5. 184} Ὑγαυ 7) Δ η 45 Βῖ]ς. 19 1Ὁ 

πὸ Δα Πατηϊϑία ρα] ἔγαἢ 1θ8ὰ Ὀἱ βΙ ρΡοη͵αηΒ 15. 14 ἢ ὈΪ Ἰαϊβθίη 156. 20 δπᾶ- 

ΠοΙ͂ τη ΤΘϑαβ: ἴς δηαδαρ]ο γοαϊῆα τηϑηαϑθαδὶ; ἰἰς βἰπύθιηο αἰ δ 

ἴῃ σεσαμαθαὶ 16} ἰπ σαάπαβα, βάγθὶ βἰπίθίπο Ταδαῖθὶβ σααίϊμηθηα, 78} 

ῬΙαΌ)]οΟ πὶ τοάϊάα νγαϊῃῦ. 21 [018 τὰκ ἐγ ΠηβθὉ [τα Ῥδη5. δα8- 

απ δηβ ἴα τοἀϊαθα]αα ἀὰ ἱπι; βαὶ, ραὶ ψιύαῃ Ῥαΐθὶ Ὁ ἴκ. 22 10 

Ῥαΐα αἱραπαϊη ἰτηιηδ, βαὴ5 δηαραῃηίθ «(αὐ)» »5ἰδηάαπαᾶθβ ρα 5188 

Ἰοῆη Τοϑαϑ Παρὰ : συναῖι ἀμ Π 8715 βατητηδ τοὶ κἰ βύϊη σα} 1 Ὁ 28 δπα- 

Ποῖ « ᾿Ἰσηθ Ὁ 6588: 160 41 αΌ]αΌα τοαϊάδ, τυ ον θὲ ὈΪ Ῥαΐα π0]], 

αἰρθθαα αὶ να, ἀαῦθ ταὶς δ᾽ μϊθὺ 24 Ῥαπὰῃ ᾿ἰπβαπαϊᾶα ἰη8 

ΑΠπα5 ραθαπμαδηδηδ ἀπ Καήαῆη, Ῥδηγπηα πιαϊβῦϊη σαα]ῖη. 25 10 8εῖ- 

0 Ῥαϊίσαβ ψὰ5 βίδπαδησβ 18 νυ 7] 5. ΒΚ. Ῥαγὰἢ ἀοΡαπ ἀπ 

Ἰγητηϑ: ἷὰ 18} θὰ ΡὶΖθ β'ροῃ)ο Ρὶ59 18. 10 15. ἴδιαι κα 14 0: Π6, 

Ηΐ ἴω. 26 (ΔΡ ϑυιὴβ βίζβ βκα!ῖθ ᾿᾽5. τηαϊβῦϊπβ στ] 8, 58 Ἡ]0]15 

ψὰ5 βδιητηθὶ δἰπηδίπηαὶϊὺ Ῥαϊίγαβ ἀαβο: πἰὰ Ραϊς Β8 0 ἴκ ἴῃ δατίραταᾶξ 

Τρ τσὴ 217 βδυὰῆ αἰγεα αἰδιαῖῖς Ῥαϊζγαβ, 18 βὰμ8 μᾶπα Ὠγακίάδ. 

28 1ὃ0 οἷβ ἰδῦπαῃ 1θϑὰ ἔλα Κααῆημ ἴῃ ρῥγαϊζουίααη. βῬᾶπμὰἢ τγὰβ 

Τα ΡΊΏ5. 0 οἷβ πὶ ἰἡα]θάπη ἴῃ ρῥταϊζουϊα, οἱ πὶ Ὀἰβαπὶ ποάθα θη, 

εἰς τηϑιϊἀ θα θίηα ρᾶθχα. 29 Ῥδιθἢ αὐϊ4 474 αὖ Ρο᾿αῦαβ ἀπ ἴτὰ 18 480: 

00 τ ῬΑ ἂπὰ Ῥᾶπα τηδηηδη Ὁ 90 Δησῃοίπη 1410 ἀθΡρὰῃ αα 
ἰσηϑ: πῃ τοδὶ δῷ 1 ]00}15, αὶ Ῥαα πγθὶ8 αὐρϑθηα θὰ5 ἴπᾶ. 81 βὰ- 

ΤᾺ (40 ἴτὰ Ῥοιϊαύαβ.: πἰτὶ πὰ 75 18}: Ὀἱϊ νιιζοάε ᾿χνναγδτηγηδ βίο] 

ἴῃ. Ὁ 68 σϑρθυπὰῃ ἀπ ᾿ἰτηπὴα ΤΠ αἰῖθῖβ: ἈΏΒ15. πὶ ΒΚα] ἃ ἰδῦ ἀβαϊμηδῃ 

ΤΠ 6. δἰ Πα Θὰ. 92 οἱ ψϑσγαὰ ἔγϑῸ) 5 βία] ] πη οα θαι, Ῥαΐθὶ ἀ}Ρ, 

Ῥαμαν)α πη. ΠὉ]ΠΘΙ Καθλμηα ἀδαθαὰα βἰτα]άα σαβυυ]ίαη. ὃ5. « βασὰῃ Ἢ 

ΒΑ] ἴῃ ῥναϊίααγία αὔγα Ῥοιαίυ5 181} σψορίάα Τθϑὰ Παρὰ} ᾿πηπλᾶ 

Ρὰ ἰ5Β Ῥίπαδῃδβ Τυδαϊοὺ 94 Δηθποῦ ΙΘθὰ5: δῦὰ ῬὰΒ βι]0᾽η θὰ βαΐα 
᾿ αἰθὶθ Ῥαὰ δηβραιαὶ ῬὰΒ ἀθθὰμ Ὀὶ ταἰκὴὺ 85 ἃπάμποῦ Ῥοι]αΐαβ: σ αἰϊθὶ 

ἰἰς Ταδαῖαπ Ὁ 850 Ρίυααα ὈῬοῖπα 8 ρααΊ]αηβ ἀπμαα μΠὰπ θὰ Κ τηΪδ5; 

ἴῦα ραίαν θθὴὺ 86 δηάμποῦ θθαβ: Ρἰπαδηρατγαὶϊ ταθίηα πἰβὺ τπ8 βατημηδ 

αϊγγοδα; ρ ἃ Ῥαιημηδ [αἰσῦῦαα τυ ϑϑὶ τηϑῖηα Ῥιαἀδηραγαϊ, αἰ ρθαὰ δηᾶ- 

Ραῃΐοβ τθὶηδὶ υϑαδααϊαραθίπηπα, οἱ πὶ ραν πϑϑῆαὰ Τπαδίπμη. 

ΧΥΝΊΠ, 20. σαάμαβα) (Δ, ηὐἱὲ αἰιδροβο]ιγϊοθοηθηι συα-. --- 22. αἱ- 

βία 848] βίαπαδθμβ Δ. 1)6α8 ϑἑηρίεα βύημῖοβ. Ἡγοηη 1, 1,19 ὃ 

παρεςτηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἀπγ ον Βα βία πάπα β ἴῃ ἀπά νναἰγθ]8 οι ]8Β 

ἐδεγϑοίφέ τοὐἰγα, 80 ἰδὲ ἀαϑ πῖῦν πιδρίϊοϊι, τυοὶϊ ἀτός ααἀτογθίοι 6 Βοβεϊηιηυιης 

α8 Τοεγθαϊργὰβα οἰγϊσογηια βοθυ ογϑοίφε (ἀοοῖι τοὶ. Δῖς 1δ,39. ΑἸ]οὶνι- 

δἐοῃοη 68 παρεςτώς παρεςτηκώύς ευὐγα ἀτγ ον ἀα58 Κοηιροβίξιηι τἰθογεγαφεΉ. 

υσὶ. Μς 14,47.70 1δ,8δ. --- 86. ἀυϑαδπαϊαθαρὶηα) πβαδπαθαϊάοῖπα (Δ. 

Βιτοιύθοτο, θὶρ βοιβομο ΒΙΡ6]. ᾿ θ 

υ 
{Ὠ 



80 Τομαμπηϑε ΧΎΤΙ πὴ, 10. ΧΙ ῚῚ 15 

ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ιουδαίοις " νῦν δὲ ἣ βαειλεία ἣ ἐμὴ οὐκ ἔςτιν 

ἐντεῦθεν. 87 εἶπεν οὖν αὐτῷ ὃ ΤΠειλᾶτος : οὐκοῦν βαειλεὺς εἶ εὐ; 

ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιηςοῦς εὺ λέγεις ὅτι βαςειλεύς εἰμι ἐγώ. ἐγὼ εἰς τοῦτο 

γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόςμον ἵνα μαρτυρήςω τῇ 

ἀληθείᾳ πᾶς ὃ ὧν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς. 68 λέγει 

αὐτῷ ὁ ΤΤειλᾶτος " τί ἐετιν ἣ ἀλήθεια; καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν 

πρὸς τοὺς Ἰουδαίους καὶ λέγει αὐτοῖς ἐγὼ οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίεκω ἐν 

αὐτῷ. 989 ἔεςετιν δὲ ευνήθεια- ὑμῖν ἵνα ἕνα ὑμῖν ἀπολύεω ἐν τῷ παςχα. 

βούλεςεθε οὖν ἵνα ἀπολύεω ὑμῖν τὸν βαειλέα τῶν Ἰουδαίων; 40 ἐκραύ- 

γάςαν οὖν πάλιν πάντες λέγοντες ̓  μὴ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν. ἢν 

δὲ ὃ Βαραββᾶς λῃετής. 

ΠΝ: 

1 Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ ΠΠειλᾶτος τὸν Ἰηςοῦν καὶ ἐμαςτίγωςεν. 2 καὶ 

οἱ «τρατιῶται πλέξαντες «τέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν 

κεφαλὴν καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν, ὁ. καὶ ἔλεγον " 

χαῖρε, ὃ βαειλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων “ καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ῥαπίεματα. 4 ἐξῆλ- 

θεν πάλιν ἔξω ὁ ΤΠειλᾶτος καὶ λέγει αὐτοῖς " ἴδε ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, 

ἵνα γνῶτε ὅτι ἐν αὐτῷ οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίεκω. δ ἐξῆλθεν οὖν ἔξω ὁ 

ἸἸηςοῦς φορῶν τὸν ἀκάνθινον ς«τέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. καὶ 

λέγει αὐτοῖς ἴδε ὃ ἄνθρωπος. 6 ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 

οἱ ὑπηρέται, ἐκραύγαςαν λέγοντες ̓  «ταύρωςον, «ταύρωςον αὐτόν. λέγει 

αὐτοῖς ὁ ΤΤειλᾶτος ̓  λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ «ταυρώεατε᾽ ἐγὼ γὰρ οὐχ 

εὑρίεκω ἐν αὐτῶ αἰτίαν. 7 ἀπεκρίθηςαν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι " ἡμεῖς νόμον 

ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν νόμον ἡμῶν ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι ἑαυτὸν θεοῦ 

υἱὸν ἐποίηςεν. ὃ ὅτε οὖν ἤκουςεν ὁ ΤΤειλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλ- 

λον ἐφοβήθη, 9 καὶ εἰεῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ λέγει τῷ 

᾿Ἰηςοῦ ΄- πόθεν εἶ εὐ; ὃ δὲ ᾿Ιηςοῦς ἀπόκριειν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ. 10 λέγει 

οὖν αὐτῷ ὁ Τ]ειλᾶτος ̓  ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουςείαν ἔχω 

«ταυρῶςαί «ε καὶ ἐξουςείαν ἔχω ἀπολῦςαί «ε; [11 ἀπεκρίθη ᾿Ιηςοῦς᾽" 

οὐκ εἴχες ἐξουείαν οὐδεμίαν κατ᾽ ἐμοῦ, εἰ μὴ ἣν «οἱ δεδομένον ἄνωθεν᾽ 

διὰ τοῦτο ὁ παραδιδούς μέ «οι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. 12 ἐκ τούτου 

ἐζήτει ὃ ἸΤειλᾶτος ἀπολῦςαι αὐτόν ̓  οἱ δὲ ᾿Ιουδαῖοι ἔκραζον λέγοντες " 

ἐὰν τοῦτον ἀπολύεῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίεαρος ̓  πᾶς ὃ βαειλέα ἑαυτὸν 

ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίεςαρι. 13 ὃ οὖν ΤΤειλᾶτος ἀκούςας τούτων .... 

ΧΎΪΤΙΗΙ, 88. ἡ ἀλήθεια] ἡ τη, ἀλήθεια ἕΚ. --- 89, βούλεεθε οὖν ἵνα) 

ΒΙΩΚΟΥΤΤ, βούλ. οὖν ἐΚ. --- ἀόπολύεω ὑμῖν] ΒΙπΠΑ ΒΙΟΞΌΡΡΚΙ ΓΧΎΤΤ τὖ νρ, 

ὑμῖν ἀπ. ΓΚ. -- ΧΤΧ, 2. αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κεφαλήν] ΑΤΙΤΙ, αὐτοῦ τῇ 

κεφαλῇ “Κ {Πρ να: ἐπιροϑιιογιγέ οαρὶέὶ οἴιι8. ---, ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 

αὐτοῦ (, βῳ,06᾽ ὁ ὅθ ἃ οαριέ οἷνι8. --- 4. ἐξῆλθεν] Β΄ ΠΌΒΌΡΡΓ ταΐῃ 

δοθῖρσα, ἐξ. οὖν “Κ 1“. -- 5, ἔξω ὁ Ἰηοοῦς] ΚΟὌΌΛΙΠ ἃ, ὁ Ἰήῆς: ἔξ 



Φομβδῆηθ ΧΥΊΠ], 87---40. ΧΙΧ, 1---13. 83 

10 πὰ Ρίυδεαηρατγαϊ τηθῖηα πἰϑὺ ρῬάρτο. 57 Ῥαγὰῃ Δ0 ᾿πητηᾶ Ῥοιϊαίαβ: 

8ΔΠ πὰἢ Ρίυάδη8 ἴα Ρὰ Δ ηπαμαααεμαβ Ιθθὰ8β « αὰὉ : δὰ αἱΡῖβ οἱ 

Ῥίυαδη5 ἴπὴ 11. 1 ἀὰ Ῥϑιητηδ σα ΤΆ Π5 ἴτὰ 18 ἀὰ βατηγηδ αδτὰ ἴῃ 

Ῥδιηπηδ [δἰ ῦδαὰ οἱ ψοϊυπψοα]αι 8781. Τυαζαῇ Β8οὶ ἰεύ Β η708, πδὰ- 

561] ΒΕ ΌΠΟΒ τηθϊπαῖσοθ. 98 Ῥϑηθ Δ ᾿τησοῦα Ῥοι]αίαβ: [08 δύ 80 

8.574} Δ} ᾿αΐα αἰραπα5 « δἴξζγα Ὁ ρᾷϊαὶρ αὖ ἀὰ Ιπἀδίυτη 1646 68} 

ἴτα : ἱκ δίπομαη ἔαϊσῖπο πὶ Ὀἱρὶία ἴῃ Ῥδιήτηα. 859 10 ἰδ Ὀἰα δ ᾿χυν]β 

οἱ αἰῆδηδ ἰζνὶβ ἔγΓα] θα ἴῃ ρᾶβχα; 1] 61απι πὰ οἱ ἔγαϊθίδα ἱχυνῖβ θ8Πη8 

Ρίααδη Τὰαϊθὺ 40 10 οἷβ χορ ἀθάπηῃ αὔίεχσα 4114] αἱβαπᾶδῃηβ: Ππ6 

Ῥᾶηδ, δκ ΒαυδΌρδη; βὰῃ δὴ ψὰϑ5 58 Βαύδῦρα νδια θα]. 

ΧΙΧ 

1 Ῥαῆηὰπ Ῥᾶη πϑῖὴ Ρϑιαίαβ [Θθὰ 1846 ὑβΌ]αρρνγ. 2. 180 αὶ ρμϑ- 

αἀνδα μι ύθθ ἀβυαππη ψ]ρ]6 5. Ῥδυγηθτη 180 ραϊαρί ἀθάθπη ᾿ἰτητηᾶ 8 η8ἃ 

Βα 181} σγαβϑίαὶ ρδατραγοῦδὶ ρσαναβίαθάθση ἴη8, 8. 1410 ἀθρυπ: 

4118 Ῥία δὴ Τπᾶδῖ6! 1840 ρϑθαῃ ἰἱγητὴα ΒΔ] η5 Ἰοῆπη. 4 αἰϊαα]8 

αἴΐτα αὖ ῬοΙ]αίαβ 18} Δ} ἴηι: Βαϊ, αὐὐ μα 1218 ἴπα αὖ, οἱ πο 0 

Ῥαΐθὶ ἴῃ ἰτητηδ πὶ δ᾽ ηοἢ [ΑἸ σῖπὸ Ὀὶραῦ. ὅ Ῥᾶγὰῃ τ] 6]8 τὖ ΙΘ588 

Ὀαϊγτγαπαθ Ῥᾶηα δι Θίη8η τϑὶρ 181 Ῥὸ ρῥϑιυγρυσοάομ νι αβί]8. ἰδῇ 

ασᾺΡ ἴα: « βὲὶ αὶ 88 ἰδ 88. τηϑηηθϑ. 6. ῬδΥὰἢ ὈΠΡ6 βοίσθῃ ἰπηᾶ βαϑὶ 

τη 155. ΡΌα]ΔΠΒ. 18 Δα Ὀϑηΐοβ, τορι ἀθάση αἰραπᾶάδηβ: ΒΗΤΔΙΗΘΙ, 

πΒΏΤΘΠΘΙ ἰη4] ΟἈΡ ἴτὰ Ῥϑι]αῦαβ: πἰτῖθ πα 108 18} Βται]]ρ. 1Ρ 1κ 

ἕαϊνί δα ἴῃ ἰτσηᾶ πὶ Ὀἱριία. 7 δηαποίμη ἰτγηθ Τὰ ἀδῖθῖα : τϑὶβ τ  ο 

αἰπαμη, 7184 ὈΪ βαϊμημα νἱΐοάα ὉΠΒΑΥΔΙητηἃ Β8|κ8] ρϑβυ ΐαη, απΐθ 51Κ 

ΘΠ] Δ. ο 18. δῖιππὶ σαΐανναα. ὃ. ὈΪΡ6 ρδῃδαβιάδ Ρϑι]αίαβ ραΐα σναυγὰ, 

τη8 18 οἰίᾳ 88. 9. 7184ἢ ραὶδὶ ἴῃ ργαϊΐδαυα δὐγα 1841}. σἂ ἀὰ [Θβ588: 

ῬΡΆΡΙΟ ἰΒ θὰ 10 Ιϑϑ8 δῃηδανδαγαϊ αἰ ρα ἴσα. 10 Ῥαγὰ (ὯΡ0 

᾿στηᾷ ῬοΙΪαἴαβ: τἀὰ τὴἷθ ηἰ τοάρθίβ πὰ ψαῖϊϑδῦ βαΐθὶ ψδὶ πα πὶ 81} 

ὈΒΏΤ ΔΙ] Δη Ρὰκ 180 πα] πὶ αἷἢ ἔγαϊθίαπ θὰ κὴ 11 ἀπαποῦ Ἰθβαβ: 

πὶ δἰῃύθα θα. τὶ η}]6 αἰπῆση ἃηὰ ταΐκ, πἰῃ ποδὶ ρὰ5. αἱρίθαῃ ἴὰ- 

ῬΆΡτο; ἀαῃρθ βὲ. ρα]θν)Ἴδηαθ τὰκ ῬὰΒ. τηδϊσθίη {γαννααγῃῦ ΠΑ ΌδΙα. 

12 ΒΥΔ ἢ Ὀδιητὴα βοϊίαα Ῥοϑι]αύαβ ἔγαϊθίδη πα. Ὁ Τπααῖθὶβ ἢτο- 

οἰάθάπη αἰἱραπᾶδηβ: αθαὶ ρῬᾶπη8 [γα] ϑυϊδ, πὶ 15. {πο π 5. Καῖβασα; βΒ8- 

ΤυᾶΖαἢ ἱσοὶ δυμδη Βὲ]ς 5] Δ τα}, ἀπά βίαπα! καῖβατα. 185. Ῥϑηθὰῇ 

Ῥοι]αῦαθ Πδυβ]δηαβ Ρίσο...... 

ΧΎΤΙΙ, 88. αὔγα σι αὖ Καιβηιαηη, ΖΖ. 81,189, υσῖ. 9 19,4. 

-- ΧΙΧ, 2. νἱρ]α] ψὶρρ]α δ, ἀοοῖ, υσί. ῆῶς 18,17. --- 5. Βαὶ 88 :δὲ 

58 Ἰη8Πηη8] υοῖί. ΘΙτοῖν, 1: βαὶ δ ἰδύ ψὶρῦὰθ σαᾶϊα᾽ ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ 

Θεοῦ ὦ 1,99; βαὶ ἰδ Καιββριαηη ΖΖ. 81,188. 

-- {. θεοῦ υἱόν] ΞΓΔΛ, υἱὸν θεοῦ ἔΚ. -- 18. τούτων (τῶν λόγων)) 

ὈΒΟΡΡΕΗΊΒΥΓΔ, τῶν λόγων τούτων ΒΙΔΑΒΙ, Δ. 
ΘᾺ 



84 1 Κα 1,.1---19. 

Εὐαγγέλιον κατὰ Λούκαν. 

ΠΕ 

1 ᾿Επειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρηςαν ἀνατάξαςθαι διήγηςειν περὶ τῶν 

πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων, 2 καθὼς παρέδοεαν ἡμῖν οἱ 

ἀπ’ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου, 8 ἔδοξεν κἀμοὶ 

παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶειν ἀκριβῶς καθεξῆς «οἱ γράψαι, κράτιετε 

Θεόφιλε, 4 ἵνα ἐπιγνὼῶς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀεφάλειαν. 

ὅ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βαειλέως τῆς ᾿Ιουδαίας ἱερεύς 

τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας ᾿Αβιά, καὶ ἣ γυνὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν 

θυγατέρων ᾿Ααρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλιςάβετ. 6 ἢςαν δὲ δίκαιοι 

ἀμφότεροι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάςαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ 

δικαιώμαςειν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι. 7 καὶ οὐκ ἣν αὐτοῖς τέκνον, καθότι 

ἢν ἡ ἜἘλιςάβετ ετεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις 

αὐτῶν ἢςαν. ὃ ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς 

ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ θεοῦ, 9. κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας ἔλαχεν 

τοῦ θυμιᾶςαι εἰςελθιὼὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου, 10 καὶ πᾶν τὸ πλῆθος 

ἣν τοῦ λαοῦ προςευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος. 11 ὥφθη 

δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου ἑςτὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυεσιαςτηρίου τοῦ θυμιά- 

ματος. 12 καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεςεν ἐπ᾽ αὐτόν. 

18 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος ̓  μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία, διότι εἰςη- 

κούςεθη ἡἣ δέηείς εου, καὶ ἢ γυνή εου ᾿Ἐλιςάβετ γεννήςει υἱόν «οι, καὶ 

καλέςεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιωάννην. 14 καὶ ἔςεται «οι χαρὰ καὶ ἀγαλλία- 

εις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γενέςει αὐτοῦ χαρήςονται. 15 ἔεται γὰρ μέγας 

ἐνώπιον τοῦ κυρίου καὶ οἶνον καὶ είἰκερα οὐ μὴ πίῃ καὶ πνεύματος 

ἁγίου πληςθήςεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, 16 καὶ πολλοὺς τῶν 

υἱῶν ᾿Ιεραὴλ ἐπιετρέψει ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν᾽ 17 καὶ αὐτὸς 

προελεύςεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἡλιοῦ, ἐπιετρέψαι 

καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήςει δικαίων, ἑτοιμάςαι 

κυρίῳ λαὸν κατεςκευαςμένον. 18 καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον ̓" 

κατὰ τί γνώςομαι τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἶμι πρεεβύτης καὶ ἣ γυνή μου προ- 
ς 

βεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς. 19 καὶ ἀποκριθεὶς ὃ ἄγγελος εἶπεν 

Ι, ὅ. ᾿Ααρών)] Απαγογν ηυϊξιίον ἦρι Ἰαΐ. Η55. --- ᾿"Ελιςάβετ] ἐΚ Ἔ Ἤ: 

-βεθ -δοίϊ, Ὁ (φ. Τ.) οἷα νρ; -ει- δἐοίβ Β, ηιδῖδὲ ὅ1π, υδγοϊηζοῖξ (Ὁ. -- 

ἡ. ἣν ἣ ᾿ἘἘλιςάβετ] ΞΙΠΒΌΠΓΧΔΞἝΕ 1 νρ, Ἔλις. ἣν Κ. --- Ο14, ςοἱ χαρα]) 

. Θυεῖν., χαρὰ τοὶ ἔκ: 

«ἀγιἀογια παοῖν Υ. 91. --- 15. ἴῃ τψαιλθδ1] μαοῖν Υ.. 44; υοῖ. ὧγν μιέογο 

ΟἹ], ἐν πυομῖγ8 6. --- 18. Καηππαμ)} ίμγαϊ ἰὐοσοη 465 φ. 1 18 ἢ α6η8 

ΓΘΙΠ8. 



Τα5 1,1---19, 85 

Αἰνδρρθ1]0 ΡΑΙ ἢ ΤΠ Κδη δηϑϑύοαθι!ρΡ. 

ἽΕ 

1 Ὁπ8 τι 8 τηϑηαραὶ ἀρ ΠΠΠ ΓΤ 6]7]84η ἰπβαῃηῦ ὈΪ ροΒ σδἕα!]α- 

ΘΙ ΒΙ ἀΟη5 ἴῃ 5 Ὑγϑὶ  ϊη5, 2 βύναθνθ ΔηΔί] ἢ) ὉΠ5158 βδῖθὶ ἔΓΔΙῚ 

ΤυατἸβύϊη 511 ΔΒ 1708. 18 Δηαρδηΐοβ γοθὰη 18 ψαυχαϊβ; 8. ρα]Ἱϑὶ- 

Καϊάφ ἰδ τὴΐβ [148 Δ μη Ὑνϑὶ μδιητηδ) ἔγαπλ ἃπμαβίοαθι δὶ 8]] τη 

σἸαρρν θα δἰδυ]α βία αἰπ σα 7]ο 5. τη 6]}]14 ἢ, ᾿α θέα Ῥαϊδαΐοιία, 

ἀ 6ἱ ρακιαηηδὶβ ΟΙΖ6 ὈΪ βοϑὶ ρϑ]δῖϑι 5. 185. ψναῦσγαάθ αβίαρ. ὅ γψγὰβ ἴῃ 

ἄαρατα Ηρθγοάθθ δ πδηΐϊβ Τὰ αῖαβ σαα]α Πϑηϊη ΖΈΚαΥαθ, υ85. ΔΙΔΥ 

ΑὈΙ]1 5, 16 ἢ Θ᾽ η5 15. ᾽ἂϑ ἀδαμίσιη ΑΒΠΔΥΟΏΒ, 18 ἢ ΠΘΠ1Ο ἴΖῸὸ5 ΑἸ]6]βα- 

Ῥαὶρ. 6 νϑϑαπαῃ Ρδη ραγαιῃΐύα Ὀὰ ἴῃ πα γδῖγ 7]. σαα]β, σαρραπάοηξ 

ἴῃ 8] τὰ ΔΘ Β.Ϊ πὶ 18} ραγ δὶ  θίτη ἔλα} 5 ἀηαμα. 7 Δ πὶ σψ͵88 

τὴ ὈΔΥΠ6, αηΐθ ὰΒ ΑἸ] Βα ἢ Βίαϊτο, 184 θὰ ἔγϑιυγδὶ σα ἀαρθ ΒΘ᾽ Π 8126 

γγΘθαη. ὃ γᾶ βᾶῃ, τ] Ῥάπη6ὶ ραα]ποᾶα 15 ἴῃ ΊΚΟΙ Π]18. ΒΘ 15 

ἴῃ δηανοαίγθ)]α ραϊθ, 9. ὈΪ ἈΠ 76 συα]παϑβϑαιθ Ὠ]δαῦδβ τσὴ ὈΥΓΔΠΠ 

ἀπ Β8|714, αἰραρρθηαβ ἴῃ 81} ἔγαι)ῖηβ, 10. 14} 4115. δ! πἤτηδ τ γὰ85 Τη8Δη8- 

ΘΘ 18 ὈοΙἀδπμάβηβ αἴ [0611] νυ ται ηθΒ. 11 σᾶ βδᾶη ᾿τπἃ ἴῃ 

Βίπηδιὶ ἀρο] 5. ἔΓΔῸ]]η5. βίθηδπαβ δῇ ὑα πβοη ὨπΠΒ]αβίβα!β Ῥυντηϊ- 

ΘΪη5. 12. 14} ρϑδασορηοᾶξδβ Ζϑ κυ] ραβδὶ Δ Πη 65, Δ ἃρὶ5 αἸἰβασδτβ 

ἴη8. 18 σὰ βδηῃ ἀπ ἰτησηϑ δὰ ροαΒ: ΠΗ ΟΥΒ Ρᾳ5, Ζεκατιῖα, ἀὰθ 6 

δ᾽ δηαμαιβια ἰδ Ὀϊᾶα ᾿οῖηα, 188 46η8 ᾿οϑίηδ ΑἸ] θΙβα θα ραθαϊνϊα 

Βαηπι ῬῈ185, 18 αἰ ῦα15. ΠδῖηΟ 18 ΤΟ ηηθῃ. 14 Δ} παῖϊγθὶρ ῬὰΒ [ἀΠ6 8 

Δ βθρηϊρα, 18} τπϑπᾶραὶ ἴῃ ραῦδανθαὶ 18 αρὶηοημα. 15 ψαῖγθὶρ 

δα κΚ τ Κ|]Β ἴῃ ηανδιγθ)]α ἔγϑα]]η8 18 τπνϑῖη Δ ἸαΙρὰ πὶ ατὶρκιὰ 

7Δ 8 Δῇτ 5. ὑγθϑὶ ΠΒ5. ρα Ὁ]]]ὰα πα Ῥδη ἴῃ δα αὶ δἰ ρθηΒ. Βϑὶ ΠΙΖΟΒ, 

16. 14}} τη παρείη 8 Πῖννθ [ΒΥ8 6115 ραναηαθὶρ αὶ ἔγαυ πη ρουιάδ 1Ζ8. 

117 Δ} 5108 ἐααγδαϊ τα ἴῃ μα δῖ θ)ὰ 18. ἴθ ΘΠ 14} τηϑῃΐζαϊ! Ηαδϊ- 

1611 η5 σαν] Παϊσίοπα αὐΐδμθ ἀὰὰ ὈΔΥΠ 8 ΠῚ) 18} απίδ]δ 5 ἴῃ ἔγοίθίῃ 

σαγ αἰ ΠΐαϊΖθ, τηϑ να ἔγα)} 1] τηδπαρθίη ρϑδσαα, 18 181 ἀἀὉ Ζ8- 

Καυὶαβ ἄπ βαιητηδ ἀρρηϊαα: ὈΪΠ06 Καπητῖ ρθαΐα ἢ Ικ ταὶ 15. ἴτὰ βί πθῖρϑ, 

Δ 8 αΘ0Ππ5. τηθίηϑ ἔγδ Δ] το Ζθὶ ἴῃ ἀαρϑμηι Βϑι παῖη. 19 18 Δα Πα Π Δ η 68 

Ι, ὅ. ρυα]4] ρα}} ΟΔ. --- αθἰη8] ΟΑ Κι 4618. 

{νον 5 ον ἐ{ἐ: αἰπαροθ!]ο Ραΐτῃ ΤΠ Καη αηδβίοαθ}}] ΔΝ ὑρη Ἰαΐ. 

148. “ἱποὶρτ!, 76οοἷν δἐοὲ8β αηὶ ον ϑ'ριξξο. 17)16 τὐὐδργιιοίίοίια ΕΌΥηι αεΥ̓ 

ΤΥ ογ8ο]υν [Ὁ Ἰιαὲ αἷο ϑαϊξθιγο- ἩΓιοηοΥ Αἰοιυῖη- Η58. ον ]ιαϊξοηι: αἴναροθ]]Ὸ 

Ῥαϊνῃ ΤΚαη. 

Ι, 8. 141} δῆμηϊη ΘΙ μαυηση8) Ζιϑβαίς παοῖ Αρρ. 1δ,398: ἔδοξεν 

γὰρ τῷ πνεύματι ἁγίῳ καὶ ἡμῖν; νυοἱ. Ὀρσΐα. -- 10. ὈοΙἀδπαδη8) 



δὸ 1Κ8Β1, 20 --89. 

αὐτῷ ᾿ ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ ὃ παρεετηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ ἀπεετάλην 

λαλῆςαι πρὸς ςἑ καὶ εὐαγγελίςαςθαί «οι ταῦτα ᾿ 20 καὶ ἰδοὺ ἔεῃ εἰωπῶν 

καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆςαι ἄχρι ἣς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ 

ἐπίετευςας τοῖς λόγοις μου, οἵτινες πληρωθήςονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν. 

21 καὶ ἢν ὃ λαὸς προςδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρο- 

νίζειν αὐτὸν ἐν τῷ ναὼ. 22 ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἠδύνατο λαλῆςαι αὐτοῖς, 

καὶ ἐπέγνωςαν ὅτι ὀπταςίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ “ καὶ αὐτὸς ἢν δια- 

νεύων αὐτοῖς καὶ διέμενεν κωφός. 28 καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήεσεθηςαν αἱ 

ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 24 μετὰ 

δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας εὐνέλαβεν ᾿Ἐλιςάβετ ἣ γυνὴ αὐτοῦ καὶ περιέ- 

κρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουςκα 25 ὅτι οὕτως μοι πεποίηκεν ὃ 

κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν τὸ ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις. ᾿ 

20 ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεετάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ὑπὸ τοῦ θεοῦ 

εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας ἣ ὄνομα Ναζαρέθ, 2] πρὸς παρθένον μεμνη- 

ς«τευμένην ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα ᾿Ιωεήφ, ἐξ οἴκου Δαυείδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς 

παρθένου Μαριάμ. 28 καὶ εἰςτελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπεν ̓  χαῖρε, 

κεχαριτωμένη, ὃ κύριος μετὰ ςοῦ, εὐλογημένη εὑ ἐν γυναιξίν. 29 ἡ δὲ 

ἰδοῦςα διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ καὶ διελογίζετο ποταπὸς. εἴη ὁ 

ἀςπαςμὸς οὗτος. 80 καὶ εἶπεν ὃ ἄγγελος αὐτῇ ΄-. μὴ φοβοῦ, Μαριάμ" 

εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῶ. 81 καὶ ἰδοὺ εὐλλήψῃ ἐν γαςτρὶ καὶ 

τέξῃ υἱόν καὶ καλέςεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰηςοῦν. 582. οὗτος ἔςται μέγας 

καὶ υἱὸς ὑψίετου κληθήεςεται, καὶ δώςει αὐτῷ κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον 

Δαυεὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 838 καὶ βαειλεύςει ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ιακιὼὺβ εἰς 

τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βαειλείας αὐτοῦ οὐκ ἔεται τέλος. 654 εἶπεν δὲ 

Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον ̓  πῶς ἔεται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώεκῳω  ; 

95. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ ᾿ πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύςεται ἐπὶ 

ςέ, καὶ δύναμις ὑψίετου ἐπιςκιάςει «ο΄ διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον 

κληθήςεται υἱὸς θεοῦ. 36 καὶ ἰδοὺ ᾿Ελιςάβετ ἣ ευγγενής εου καὶ αὐτὴ 

ςυνειληφυῖα υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐςτὶν αὐτῇ τῇ 

καλουμένῃ «τείρᾳ᾽ 817 ὅτι οὐκ ἀδυνατήςει παρὰ τῷ θεῷ πᾶν ῥῆμα. 

θὃ εἶπεν δὲ Μαριάμ’ ἰδοὺ ἣ δούλη κυρίου, γένοιτό μοι κατὰ τὸ βῆμά 

του. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτῆς ὁ ἄγγελος. 839 ἀναςτᾶςα δὲ Μαριὰμ ἐν 

Ι,260. Ναζαρέθ] αἴο ἀϊέοοίο ῬΌγην ἀοΥ̓ ᾿ἰοφοηϑίον ἘΚ, γιαηιϊοῖν, ΚΙ παΐ 

τεθ, αἷ6 7ϑηφογη ΤΠ ούμιθυ, ΚΕ μπὰ ΚΑ βοϊυγοίθοη, -ετ. Το φ. Ἢ 8ο)ιοῖηί 

τετ, 1 62. Ἔἰ -εθ σοϑβοϊυγλοῦθην ζιν παῦθη. --- 817. παρὰ τῷ θεῷ] ἘΚ αριιά 

ἀδηι δα ἢ νῷ, παρὰ τοῦ θεοῦ διηΒΏΠ,Ξ, τῷ θεῷ τη ἀδὸ Ὁ 66 171. 

1281] (ον βοἰσινισευαγίαπέθ. ϑ1᾽λ ὲ βηιοέ δἰ αἰ οῖην ὧν ἃ Ὁ 6 Ε 214: φιοά 

(6. φιυῖα) 8ῖ6 δογιδαϊαϊδϑοέ (6 θοηραϊαϊ) δαηι; τὐἷο ἦγ σοῦ 18ὲ 816 ηνἱ ἀθηὶ 

μΓϑρΥιγίοίνονν Τεαὶ ποηιδίητοτε: ηιαϊῖβ 6586, ἰδία βαϊμίαΐίο εἰ χιιοά 

δῖ5 ὑοηοαϊαϊιδεεέ οαηὺ οἷ; 1 8ἰζηνηιξ σὺν σοὺ, υσί. Εὐϊγυϊοϊέμηφ. 



ΤΑΊ ' 20---89. 87 

Βα ΔΡΡΊ.Β (Ὁ ἅὰ ἱμητηα: ἴκ ἴτ ΟΔΌΥΙ6] Βα βίδπμδηαβ ἴῃ Δηαν ΙΓ 78 

σαα]θ, 164. ᾿πβαηα]0 5. ἰῃπ γοα͵αη ἀὰ Ῥὰ5. 74} τα] υ]αη ΡΒ Ραΐδ. 

20 Δ «( βαὶ Ὁ βι1αῖβ. βαθδημαβ 184} πὶ τηᾶραη δ τοά]δη ὑπα ρδηδ 

ἄδρ' οἱ ψαῖσραὶ ραΐα, ἀπ 6 οἱ πὶ ρα] 1465 ϑυγα δὴ ΤηθΙ ηδίπη, ΡῬοϑὶ 

ἈΒ[0]])]απ αι ἴῃ τ6]8 Βθ ΠϑΙητηθ. 21 181 νγαβϑ τηϑηδρθὶ ὈθΙ Δ ηἀΔη5 

ΖΑ Ἰτα 115, 18 5114 4]6 1] θά αη Τα Ἰαὐ]6 41 ἰὴ ἴῃ ᾿᾽Ζαὶ 41ῆ. 22 υϑ- 

σαρραηαβΒ θᾶ πὶ τηϑηΐία ἀὰ ἴτὴ τοά]ϑηῃ, 14 ΟΡ ᾿ῬδΙΏΤη6] 5 

σΆΒαῦ ἴῃ 418; 184}: 8108 ψὰ8 Ὀδηαν͵δη 8. τὴ 14 ψγὰ8 ἀατη 5. 29 184ἢ 

γα Ρ, ὈΡ6 υϑία!]!ποάθάπη ἀδροβ δηα ὈΘ 615. 15, βάρ ἀὰ ρατάδ βΒοὶ- 

ΠδΙΏΙη8. 24 αἰδυαῃ θᾶ Ῥ8η5 ἀαρθηϑ ᾿ΠΚΠΡῸ να ΑἸ]ΘΙ Βα δ 4618 

158. 15 σαϊδαρηϊάα ΒΒ}. ΤΠΘΠΟΡΒ. ἤμηξ, αἸΡαπμαθι; 260 βαΐθὶ βνᾶ 118 

ραϊανια ἔχασα ἴῃ ἀδραῖη βαϊμαθὶ ᾿π Βα} αἰηίτηδη ἰανοὶῦ τ θη 1Π 

ΘΠ ΠΔ 1. 26 βαπαῃ ρδη ἴῃ ΤΠΘΠΟΡ βϑιϑῦ]η ᾿ΠΒΘΠΑΙ ΡΒ. νγὰ8 ΔΡΡῚ 8 

ΟΔΌΥΘΙ ἔλαιη ραᾶα ἴῃ Ὀϑαγρ ΘΔ] 61] 188. 561 Παϊίδαι ΝαζΖαυαὶρ, 21 ἀὰ 

Τρ αὶ ἴῃ ἔγαρῚ ὈὐΪτ ΔΌ1]η, ὈἰΖθὶ παῖηο Ιοβϑὲ, ὰ5 ραγᾶα Πυθα ]β, 

Δ πᾶηλο ὈΙΖΟΒ τράβα ]5 Μαυϊδιη. 28 18} ρϑ]θῖ θῬαη απ ᾿π 88 ΔρρῚ]Β 

ἀὰ σαὶ 80: ἔδρίηο, δηβίαϊ δαδαμαῦία, ἔγααγα τ Ῥυδ5; Ριυρίαο μὰ 

ἴῃ αἴποῦη. 29 10 58] ραβδὶ υδη 81 ρα] βηοάδα ὈΪ ἱππαίραῃίαὶ 15 718 ἢ 

Ῥαμία 518. Ἰυθ] κα νγϑϑὶ 8Βο ρο]ϑίπβ [βαΐϑὶ στὰ ΡίαΡΙ ἃ ̓ἴζα]]. 80. 14} 

48 ἀρρΊ]α5 ἀὰ ἰζαὶ: πὶ ορβϑ βα8, Μαγίδιη, Ὀϊσαβέ δὰκ αηβύ ἔταπ σααδ. 

91 14 88], ρϑῃϊμηΐβ ἴῃ ΚΙ] Ρ πη 14} ραθαϊτῖβ Βαπα Δ} Βαϊίαϊβ ΠδτηῸ 

ΪΒ [ϑθβὰ, 82. 58 γαῖ τῖΚ|15Β 18} βαπὰβ δα ἰβύϊηβ. Παϊίααδα, 14} 

δ᾽ΡΙα ᾿τητὴϑ ἔγασἑα ρα βίοι Παννϑίαἷβ αὐϊηθ ἰΒ. 98. ἰΔἢ Ρίυαδμορ 

αἴᾶν σαγάδ ΤΑἸτΟ ἿΒ ἴῃ ἀἰα κάθ, Δ Ῥ᾽αἀϊπαββαιβ 15. πὶ γα ΓΡῚΡ 8η- 

αρθῖβ. 84 40 βᾶὴ Μαιΐδιηη ἀὰ βαιητηα ἀρρίϊαα: Τυαῖνγα β᾽]αὶ ᾿αΐδ, 

Ῥαμαᾶθὶ αθδῃ πὶ Καηηῦ 85 ἰδ δηαπμαῆαπαᾶβ βὰ ἀρρὶϊαβ αὯ} ἀὰ ἰζαὶ: 

ΔΉτηα γ᾽ ῃ5. αὐραρρὶρ δῆὰ θακ, 188 τπαίϑ. δα ἰβύϊη5. αὐαγυβιαα θα 

Ῥαξ, ἀὰθρθ οἱ « 311} Ὁ βαοὶ ραδαίϊταα: τϑῖῃβ Παϊΐαδα. βαπαβ σααΐβ. 

96 14} Βαϊ, ΑἸ]θίβα αὶ Ὁ μἰ 0]. Ῥαῖπα, 8 βὸ ἰῃκῆθὸ βαπαὰ ἴῃ δ᾽ἀοπλΐη 

ΒΘΙ ΔΙ Πγ8., ἰδ ἢ 58 ΤΠΘΠΟΡΒ Βαϊ βία ἰδὲ ἰζαὶ βοὶ Βαϊΐζαϊε βίαϊσο, 87 ὑηΐθ 

ηἶδὺ πῃτηδηθὶρ σαάα αἰπῆὰθημ παῦγάθ. 88 0 Ρᾶὰπμ Ματγίδιη: δαὶ, 

Ρὶν! ἔραυ)η8, νγαῖτθ αὶ τΐβ Ὀἱ ναῦσάα Βοϊπαμηα. 8} φσαὶαὶρ ἔαϊγτα 

᾿ζαῖ 88. δρο!] α8. 89 ἀββίαπαδπᾶρὶ θα Ματγίδμι ἰπ Ῥαΐπι ἀαρατη ἰάα7α 

Ι, 28, ἀΔΡῸ5) ἀδρὶβ (ΔΑ. --- 29, ᾿Ἰηπαίραῃξαϊ] ἰππαραμίαὶ (Δ, ἠέ ϑὅριι- 

76) Οἴη.68 ἐδ} 9.650) 16 θη θη, ὑ Ὁ} δ. --- Τ06 16 1 Κα ΟΔ βὰν γΟ Ποἰ Κα, υοῖ. 

ΝΠ, ὃ 59}. 

Ι, 20. απὰ βᾶμπε ἀδρ 61] υσί. ἐἰϑηιι6 ἵγρη αΐοηι χιὸ ἰὸ να, ἀϊεϊίοῖι 
μου 1). --- 21, 10 Ἰαϊἀθαϊ 1η8] Κν" ἐν τῷ χρονίζειν αὐτόν: αν ἴ7ϑογ- 
ϑείξον Γαιβέο αὐτόν κὰϊδο]ιϊτοῖ, αἷς ΟἸ)οέ. -- 29. Ὀϊ ἱππαίραμίαϊ 18] 
«Ἀγπμάογιοιρ ἀιιγοῖ. ἄα8 Ὁογαιιδρο]ιοηιᾶθ ἰδοῦςα συογαρηίαιθέ: 5ῖ6 βἐϊηινιὲ σαι: 
ὕγι ἱριέγοὐέιι οὐλι8΄ Δ Ὁ ΕΠ οἵα, αὐ ὑμέγοϊξιμι οἰνια 6. --- Ῥαϊθὶ βγὰ Ριυρίάα 



δὃ8 λικα5 1, 40---Οὐ, 

ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ ςπουδῆς εἰς πόλιν 

Ἰούδα, 40 καὶ εἰεῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ ἠςπάςατο τὴν Ἔλι- 

ς«ἄβετ. 41 καὶ ἐγένετο, ὧς ἤκουςεν ἣ Ἐλιςάβετ τὸν ἀςπαςμὸν τῆς 

Μαρίας, ἐςκίρτηςεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς : καὶ ἐπλήςεθη πνεύ- 

ματος ἁγίου ἣ Ἐλιςάβετ, 42 καὶ ἀνεφώνηςεν φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν ̓" 

εὐλογημένη εὺ ἐν γυναιξίν, καὶ εὐλογημένος ὃ καρπὸς τῆς κοιλίας ςου. 

48 καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ ἣ μήτηρ τοῦ κυρίου μου πρὸς μέ; 

44 ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο ἣ φωνὴ τοῦ ἀςπαςμοῦ εου εἰς τὰ ὦτα μου, 

ἐςκίρτηςεν τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάςει ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. 45 καὶ μακαρία 

ἣ πιςτεύςαςα ὅτι ἔεται τελείωςεις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου. 

406 καὶ εἶπεν Μαριάμ μεγαλύνει ἣ ψυχή μου τὸν κύριον, 47 καὶ ἢγαλ- 

λίαςεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῶ θεὼ τῷ εωτῆρί μου, 48 ὅτι ἐπέβλεψεν - 

ἐπὶ τὴν ταπείνωειν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακα- 

ριοῦείν με πᾶςαι αἱ γενεαί, 49 ὅτι ἐποίηςέν. μοι μεγαλεῖα ὃ δυνατός᾽ 

καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 50 καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς γενεῶν 

τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. δ1 ἐποίηςεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεεκόρ- 

πιῖςεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν, 52 καθεῖλεν δυνάετας ἀπὸ 

θρόνων καὶ ὕψωςεν ταπεινούς, ὅ8 πεινῶντας ἐνέπληςεν ἀγαθῶν καὶ 

πλουτοῦντας ἐξαπέεςτειλεν κενούς. ὅ4ά ἀντελάβετο ᾿Ιεραὴλ παιδὸς ᾿αὐτοῦ, 

μνηςθῆναι ἐλέους, δ καθὼς ἐλάληςεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ 

᾿Αβραὰμ καὶ τῶ «πέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα. δ6 ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ 

εὺν αὐτῇ ὡςεὶ μῆνας τρεῖς καὶ ὑπέετρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. δ τῇ 

δὲ ᾿λιςάβετ ἐπλήεθη ὃ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννηςεν υἱόν. 

δ8 καὶ ἤκουςαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ ευγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνεν 

κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ᾽ αὐτῆς, καὶ ευνέχαιρον αὐτῇ. 59 καὶ ἐγέ- 

νετὸο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἦλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον καὶ ἐκάλουν 

αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν. 00 καὶ ἀποκριθεῖςα 

ἣ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν ̓  οὐχί, ἀλλὰ κληθήςεεται Ἰωάννης. 6] καὶ εἶπον 

πρὸς αὐτὴν ὅτι οὐδείς ἐετιν ἐν τῇ ευγγενείᾳ εου ὃς καλεῖται τῷ ὀνό- 

ματι τούτῳ. 62 ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖεθαι 

αὐτόν. 68 καὶ αἰτήςας πινακίδιον ἔγραψεν λέγων ̓  ̓Ιωάννης ἐςτὶν τὸ 

ὄνομα αὐτοῦ. καὶ ἐθαύμαςαν πάντες. 64 ἀνεῴχθη δὲ τὸ «τόμα αὐτοῦ 

παραχρῆμα καὶ ἣ γλῶεςα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν. 65 καὶ 

᾿ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτόν, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ 

ὀρεινῇ τῆς ᾿Ιουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα, 66 καὶ ἔθεντο 

πάντες οἱ ἀκούςεαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες τί ἄρα τὸ παιδίον 

-ΠΠΠΠΠΠππΠΠΠΠπΠπ΄ΠΠΠπΠΠΠπππ'- --ττιππς|ἰςῖ7τς7τ|]ὸΔ2Ἥῇτᾶὦ7’:’τ’ττΠτ2ὯΠὯἷἕ“ἥἵτῖἷ΄͵ς------- 

1,80. εἰς γενεὰς γενεῶν] ΑΟἸΘΕΘΉΚΟΝΓΔΙΤ Ὀο, εἰς γενεὰν καὶ 

γενεάν ΒΙΠΕΝΟΒ ΓΒ 2ρη]α. -- ὅ9. ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ] ΒΠΒΟΠ Ξ 

16 φῖθυ. νῷ, ἐν τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ ἴΚ. --- 62. αὐτόν] “Κ, αὐτό ΒΒ ΓὉ. 

-- - 65; ἀὐτόν] 8;. αὐτοῦ Τῆς, αὐτούς “Κ. 



Τακα8 1,40--66. 89 

ἴῃ Ὀαϊγραῃμθίη βηϊαηηο ἴῃ Ὀδαγρ [πα]η5, 40 1Δἢ ρϑ]αὶρ ἴῃ ρατᾶ 

ΖδἸ κυ ϊη5. 18 ρος ΑἸἸΘΙβα θα. 41 141} ψὰγρ, βύ01|ξέ δπαυδᾶα ΑἸ|6]- 

Βα θα σοϊθίη Μαυϊΐηβ, [δ] κ Ῥδιπ ἴπ αἰἷρᾶὰ [ἴΖοβ, δ 8 σαί! ]ποάδ 

ΘΏΠΪη5. ΘΙ 18. ΑἸΙΘΙΒα θα, 42. 12 υαὔγγορίαα βύϊθηδὶ τ] 114] 1Δῃ 

αὰ0: Ῥίαριάο Ρὰ ἴῃ αἴποι, 148 θυ ΡΊαο ἀΚγδῃ αἰ ραὰβ Ῥθηϊ8. 48 718} 

ΤΌΔΡΙῸ τΐβ ραΐδα, οἱ α60}1 δἰ θὶ {γδι1)1}8 τ 61 15 αὖ ᾿18 44 58ὶ 8118, 

ΒΆΠΒΘΙ ψᾺΥΡ βθϊθηδ φρο] ΘΙ 8185 ρθ᾽ Πα1Ζ08 ἴῃ δῖιβα) τηθ᾽ δίνη, ἰδ 1] αὶ 

Ῥαΐα ὍΔ ἴῃ βρη ῖραὶ ἴῃ νι αὶ τηθίηδὶ. 45 1840} δυαάαρα 85ὸ σαϊδαθ- 

δηλ 61 Ῥαΐθὶ ναὶ αδίδα δ θ1Ζ6 τοαϊάδηθ σαὶ ἔγϑηι ἔγαυ]η. 46 184} 

αὰ Μανίδιη: τα] 116 14 βαΐναϊα τηθίηδ ἔγαυ]αθ, 47 18} βρη θα Δ Π)8 

6 ]η5 ἀὰ ρσυᾶα Πδρ]Δη ἃ ΤΙ δὴ. 48 αηΐθ ᾿η88 0) ἀπ Ὠπαϊνθίηδὶ 

Ῥίυ)οβ βθί παῖΖοβ; 88] 4}115, ἔγαιη Εἰσησηα ἢ φαδἀαρ]αηα τ Κ 4116 Καπη]ᾶ. 

49 πηίθ σεύατ δ Π118 τ] 1161 Βὰ πιϑῃξαὶρα, Δ ἢ 61 ἢ ἤϑηο 15. 50 7848 

Θυτηϑμἰσίθὶ 18. ἴῃ δ᾽ αἴ 5 8146 Ῥαΐτη οσδηᾶαη ἴη8. 561 σαίϊανιαα 5 1Π- 

Ῥοίπ ἴῃ διτηδ Ββθ μϑιητηδ, αἰβίϑϊάα, τη] 1] Ραμ ηΒ. ραμαραδὶ ΠΑΊΣ] Π8Β 

Βθίηϊθ; 52 ρσεσγδαβίαα τη οίρϑηΒ. αὐ ϑίοϊαιὴ 18 ἢ ἀβηδαῃϊαα σα Πδ]- 

ψὶάδη5; 53 ρυθάδρϑηβ ρᾷΒοΟθΙαα Ῥίαθ6 18 σαθὶσηδηδη5 ᾿πϑαηᾶῖαδ 

Ιαῦβαη5. ὅ4 Β]οι Ια Ἰβυδθὶα Ῥίατηδρι ΒΘ ΠϑΙΏΤη8, ΘΔΙΠΠΠ8 45. ΔΥΡδ- 

Βαϊγίθίηθ, δῦ βναβυνθ τοαϊάα ἃ αὐΐα ἀπϑαγαῖτη Α ΛΘ Π δα 18 {γαὶ- 

γνῶ 18 απα αἷν. ὅθ6 σαϑίορ βᾶμπ Μϑυίδιη τ] ᾿ἰχᾶϊ β02 8 ΠΠΘΠΟΡ5 ὈΥΪΠ5 

8} ρανδηαϊᾶα 51 ἀὰ σαγάδ βϑ ϑιητηδ. ὅδὅ17 10 Αἰ]θίβα αὶ θ᾽ αδ.}}- 

ποᾶδ 116] ἀὰ Ὀαΐϊγαῃ 18} ραραι σαηπ. δ8ὃ 181} παυβίαθάμπη Ὀϊδιίδη δ 

78}: ραπὶ 705. 'ἴσοϑ, απίθ ρϑιἹ Κι ]14ἃὰ ἔχασα δυτημαϊγίθιη βϑίηδ ὈΪ 1Ζαϊΐ, 

88 υτὐἱρίαρι᾽ποάθάπῃ σαὶ. 59 ἰδ να ἴῃ ἄᾶαρα δῃίααϊηῃ, αθιηπη 

Ὀϊμηδιΐδη βαΐα ὉΔῚ 18} Πα μαϊθαη ἴπα ἴδ Πδιηΐὴ αὐ] 5 18 Ζα κατίδῃ. 

00 181} ἀηαμεαῆεαμπαθὶ 5ὸ δἱροὶ ἰβ. 480: π6, 8κ Ὠδϊζαϊάαι ΤΟ ΘΠ ΠΘΒ. 

ΟἹ 1841 αθθπαη ἅὰ ἰσᾶὶ βαΐθὶ πὶ δἰηβῃπη ἰδ ἴῃ Καη͵]α ᾿οΙμδυμηδ 586] 

Βαϊίαϊάδα βαθλτηθ πϑιηΐϊη. 62 ραρθαπασπιαθάση Ῥᾶῃ δἰ 18, βραΐα 

Ἰυαῖνγα ψ]] θα] μαϊΐδη ἴημα. 68 ἰδ 15. βοκήδηαβ ΒΡ11Ἃ4. [81] ρϑ[Ὠ]Πη16- 

1ᾶώ αἰραπαβ: ΤΟΠΆΠΠΘΗ ἰδῦ ΠΘΠηΟ 8; 14} Β114 4] ἰ Κι θά απ 411]. 64 ὑ8- 

Ἰαϊζηοδ Ῥδη πη 05 18 ΒΌΠΕ 8} [πρρῸ 15, 14}: τοᾶϊαα θ᾽] πα 5. σαῇ. 

05 14} νῶν δῆδ ἃ] αἴθ ἃρὶβ βδΐτη Ὀϊδιαη δ ᾿π8, 184 ἰπ 8114] Ὀδὶγ- 

δαμοίη Τπᾶδῖαϑ θυ ϊᾶθ ΘΘαη 8116 ΡῸ ναστᾶα. 606 ἸΔῃ σα!αριἀθάσῃ 

811ἱ αὶ παιβ] μά δ 8 ἴῃ Παϊν τη Βϑι πϑιητηδ, αἰ Ραμ άδηΒ: [λα 5Καὶ]} Ραΐα 

1, 54. Ριυσμαρὰ) Δ᾽ Νὰ Ῥίυϊηαρδαθ. --- δ5. ἔγαϊννα] ἔγαὶνν (Δ. ΒΨ 

68, ρϑῃμ}61144] ΟΑ; υσῖ. κὶ 8,18, ΕΒ. ὃ 382. --- θὅ. Ὀἱδιτα μι δη}] Ὀἰβὶ- 
ἰὰπαδηάδμι (ἰΑ. 

Ι, 68. πδπὶ βσδῃτηθ 1144) Κωι. θοΞρι]ατ: δὲ αοσοορτξ ρισίανοηι (ΕΠ 

-68) Θἐ βογίρϑὶξ, τ0ο0 “δὲ αροορὶξ᾽ ἀα8 σγίοοϊι. καὶ αἰτήςας ογϑεἰζέ. Τὴ σοί ἐδ 

αἶόδ6 Ναγὶαηέο ηϊξ ἄθοὶ ἩΤον αι (65. εἰὐϑρυίϊησί. Τοαΐοβ Ὁ βο]ι οἴ ΖΘ 

τον θη. 



90 Τατᾶ8 1, 8.1: 80. ἩΠΣ[1--1ῦ. 

τοῦτο ἔεται; καὶ γὰρ χεὶρ κυρίου ἣν μετ᾽ αὐτοῦ. 67 καὶ Ζαχαρίας ὃ 

πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήςθη πνεύματος ἁγίου καὶ προεφήτευςεν λέγων 68 εὐὖὐ- 

λογητὸς κύριος ὁ θεὸς τοῦ ᾿Ιεραήλ, ὅτι ἐπεεκέψατο καὶ ἐποίηςεν λύ- 

τρώειν τῷ λαῷ αὐτοῦ, 69 καὶ ἤγειρεν κέρας εὠτηρίας ἡμῖν ἐν τῷ οἴκῳ 

Δαυεὶδ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ, 10 καθὼς ἐλάληςεν διὰ «τόματος τῶν ἁγίων 

τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ, 171 εὠτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ 

ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μιεούντων ἥμᾶς, 72 ποιῆςαι ἔλεος μετὰ τῶν 

πατέρων ἡμῶν καὶ μνηςθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ, 189 ὅρκον ὃν 

ὥμοςεν πρὸς ᾿Αβραὰμ τὸν πατέρα ἡμιῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν 74 ἀφόβως 

ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ῥυςεθέντας λατρεύειν αὐτὼ 75 ἐν δειότητι 

καὶ δικαιοεύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ πάςας τὰς ἡμέρας ἡμῶν. 16 καὶ εὖ, παι- 

δίον, προφήτης ὑψίετου κληθήςῃ  προπορεύςῃ γὰρ πρὸ προςώπου" 

κυρίου ἑτοιμάςαι ὁδοὺς αὐτοῦ, 17 τοῦ δοῦναι γὙνῶειν εὐτηρίας τῶ λαῷ 

αὐτοῦ ἐν ἀφέςεει ἁμαρτιῶν αὐτῶν Τὰ διὰ ς«πλάᾶγχνα ἐλέους θεοῦ ἡμῶν, 

ἐν οἷς ἐπιεκέψεται ἣμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους, 179 ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν «κότει 

καὶ «κιᾷ θανάτου καθημένοις τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς δδὸν 

εἰρήνης. 80 τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι καὶ ἢν ἐν 
᾿ [4 

ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν ᾿εραήλ. 

ΤΙ 

1 Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καί- 

ςαρος Αὐγούετου ἀπογράφεεςεθαι πᾶςαν τὴν οἰκουμένην. 2 αὕτη ἣ ἀπο- 

γραφὴ πρώτη ἐγένετο᾽ ἡγεμονεύοντος τῆς (υρίας Κυρηνίου. ὃ. καὶ 

ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεεθαι, ἕκαςετος εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. 4 ἀνέβη 

δὲ καὶ ἸΙωςὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲθ εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν, 

εἰς πόλιν Δαυεὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου 

καὶ πατριᾶς Δαυείδ, ὅ ἀπογράψαςεθαι εὺν Μαρία τῇ μεμνηςτευμένῃ 

αὐτῷ γυναικί, οὔςῃ ἐγκύῳ. 6 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλή- 

εθηςαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν, 1 καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν 

πρωτότοκον καὶ ἐςπαργάνωςεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν τῇ φάτνῃ, 

διότι οὐκ ἣν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι. 8 καὶ ποιμένες ἢςαν ἐν 

τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάςεοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς 

ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν. 9 καὶ ἄγγελος κυρίου ἐπέετη αὐτοῖς, καὶ δόξα 

1,66. καὶ γάρ] ΒΙΠΒΟΣΌΙ, 10 νρ, καί ἘΚ. -- Ο78, ἐπιεκέψεται] 5΄η 

ΒΙ,, ἐπεεκέψατο ἔΚ ἰΐ νρ. --- Π, ὅ. Μαρία] ϑοπγοίθησ 65 Τυύριι8 Ἔ15, 

Μαριάμ ἔΚ., γῶρῖ. 1,3,16.19. --- 9. καὶ ἄγγελος] Κ΄ΙΠΒΙΞ 66, καὶ ἰδοὺ 

ἄγγελος ἘΚ ΔΡΟΓΗΞ]α νρ. 

Τεαΐ σοαγιηφοτια (ὐἴο886 ζιι ταρὶ ποπμϊη ϑαυσχίτη (ὑσὶ. 1, 3,1): 80 Βογη- 

πμαγάΐ, Βγαιο, ἬΨ. ϑοιι)ε ΚΖ. 41,108. Ηοψηος πιὰϊὲ (ἀϊβογ οἶν τ ϊβατι- 

αἴη Κἰηαῖηα 8418 Κγ ἀα8 {γϑργιιησίίοϊιο. 

ϑανο 



Τιακαβ 1, 67---80. 11,1 .---10. 91 

ὈΔΥῺ ψαϊγρθαηῦ Δ βρη μαηάπβ ἔγαυ) 8 νὰϑ Τὴ] ἰτητηᾶ., 677 Δ ἢ 

Ζεϊταυὶαβ, αὐΐα 18, σία! ποᾶα Δῃτηη 5. νγθὶ 18. 188 ρυδυῖθίάα 184} ἀΔ4Ρ : 

68 Ριυθοῖο5. ἔγασ)α σα 5.8 6}15, απΐθ σαυγθίβοαα 7148 ρανγαανΐα 8- 

Ἰαυβϑὶπ τηϑηδρσϑίη Βϑῖπδὶ, 69 14} υὐγϑϊβία Πδαση ΠαΒΘΙ Πδῖ5. ὉΠΒ15. ἴῃ 

ραγάα. θανθαϊβ Ρίπτηαραιβ Β6ῖ 185, 70 βαβθ τοαϊάα ῬΑ ΤΠ ΠΡ 

Ὑ ΘΙ 4126 Ρ1Ζ6 ἔγαιη δηδβίοαθιηδὶ δἰ 185 ρυϑαΐθίθ βϑίηδῖζθ, 71 οἱρδῃ 

ὨδΒΘΙη ἃ8 Β] πη δ ἀηδαγαῖτη Δ ἢ ἃ5 Ππαηᾶδα 4]1δῖΖθ ρ1Ζ6 παίαπαδηθ 

ΠΒ186, 12. ἰαυδῃ δι αἰγρα Ὁ αὐΐαιη ἀηβδγαῖτη Δ ἢ σϑΙΠΠ8η 

ὑσὶρονγοβ ΘΙ δῖΖοΣ Βϑί πϑῖΖζοθ, 19 Δἰθὶ8Β βδηθὶ 5'ΟῸΥ ρα ΑἸ ΥΔΏ ΔΙ 

αἰΐαῃ ἀηβαύϑηϑ, οἱ βΚ(ΘῸΪ ὑη818 1714 ὑπᾶροὶπ ᾧἃ8 δαπᾶδι ἤ]αημ46. ὰπ- 

ΒΑΥΔ1Ζ6 ρα]δυβ ἀδίτη Βα κί ποη πὴ 175 1π Β.η7}81 74 ρσαγδὶ θη 1Π 

ΔῊ γα 0784 15. 4118}5 ἀασϑη5 ἸΠΒατΔη5. 706 140 Ρ, ὈδΡΏΪ]ο, ρυϑαΐοίαβ 

ὨΦα ἰβύϊη8 παϊΐαζα; ἔαυγαρσαρρὶθ δὰ Κ ἴδασα δηαναῖν θ]α {π80]}1}8, 

τηδ δ ὙΙρΔΠΒ ἰπηπηᾶ, 1717 ἀὰὰ ρθαη Καῃθὶ Ὠδβθίπδῖὶβ ΤΠ 8Ρ61}) 

ἴθ. ἴῃ δῇορία ἔγασδαγηΐθ ἴσο, 78 βαῖγῃ ἱ᾿πξθιπδηάθίη δυτηδῃ δίτγύθὶ ῃ 

οΟΑΙΒ. ΠΒΑ115, ἴῃ Ὀδιητηθὶ ρϑυγθῖίθορ ὑπβϑᾶῖα ὈΥΥᾺΠΒ 8. ὨΔΌΒΙΡΑΙ, 

19 ραρδιγ ἢ 8η αὶ ἴῃ στίαϊζχα 18 βκαᾶδια ἀδιβρὰβ βιίαπάδι, ἀπ 

σϑυαὶ τη ΓΟὔ 5. ὈΠΒΔΥΔΏΒ ἴῃ ]ρ ραν δὶ} 116. δὃ0 10 βαῖΐα Ὀδύη ὑΟΙΒ 

78}: ϑνῃθηοάδ ϑῃγηΐη 88} πγὰ8 δηα δι ρίαοιη πα ἀἀρ' δία θ᾽ 818 

ΒΘ δῖζοβ ἀὰ ἸΒγδϑϊδ. 

ΠῚ 

1 γα Ρδῃ ἴῃ ἀδρϑηβ ᾿δίμ8η8Β, ὈΥΥΔΉΠ ρδρυοίίθ ἔγατὴ ΚΑΙΒ878 

Αραβίδα, φσδιηθ]]αη 8114 πη τα] ηραστα. 2. 50ῇ βδῃ ρἹἸβύγ δ 6] 618 

Τταϊδία 0 δὖ [ν]βαηαϊη Κιπαΐϊηα ΘΥΤΪ818] ΤΑΡΊΠΟΠΙη ΘΔΌΓΙΠΩ 

Κι τοί ηδαῖαα. 8.148 ἰΔἀ]θάσπη 4114], δἱ τ θ]]δὶ πϑβϑίπϑ, ΠΡ ΑΥ]]ΖᾺ ἢ 1 

ΒΘΙηδὶ Ὀδυσρ. 4 Ὀτυτσδηη θη 80 Ἰοβϑῦ τ Οδ᾽βϑι]αἰα, υ5 δαῦτο Νἅἃ- 

Ζαγαὶρ, ἴῃ Τᾳιαδίδη, ἰῃ Ὀδασρ Πανγθὶ 8. βοὶ Πμαϊίδαα ΒΘ δ δίμα, ἀα θρ6 

οἱ νγὰ8 8 ρατᾶδ Γαἀτοί παῖ Πανοίαΐβ, ὅ ἀπδιαθιαπ τοΐρ Μαυϊη βοὶ 

ἴπ {γαρὶ τ 85 ἰτητηα αθ 5, τ ἰβαη θη ἱΚΊ]Ροη. 6 0 ῥ8ῃ, 

μὴ] ΡΡαποὶ ῬῸὸ ψθθυῃ δῖ παῦ, δία ]Π]ποάθάσῃ ἄδροθ ἅἀὰ Ὀαΐσϑῃ ἰΖϑὶ. 

Ἵ 78} ρᾷῦδι βυπὰ Ββοίπδηδ θδηα ἔλασλ ΡΔῸΣ 14} Ὀἰνγδημα ἴπα 18} ρσἃ- 

Ἰαρίάα ἰμᾳ ἴῃ ασθϑύϊῃ, απΐθ πὶ 88 ἱπὰ ΤΌΤΩ1Β πῃ βίδα βϑισηα. ὃ 18ἢ 

Βαϊ α]οθ. θη ἴῃ Ῥδιηγηδ βδιηΐϊῃ απ 8, θα ΚΠ Δ Π5 1848 πυϊΐδῃ- 

ἀδῃ5 δῆ ὕνγοση πδῃΐβ αἴατο Παϊγα δὶ βοὶπαὶ. 9 0 ἀρρὶ 5 γα} 18. Δ η8- 

αϑιὴ ἴῃ5 18 γα] ΡΒ {γα} 5. ὈΙΪΒΚαΙΠ 1ἴη8, 181 ομίθάση αρίβα τηϊκὶ- 

Ιδιώσαα. 10 1815 σἂ ἄὰ ἴτὰ 88 Δρρὶ]αβ: πὶ οροῖρ, απίθ δαὶ, Βρ111|0 

Ι, 185. Αγϑμδ) ΑΡτάαμδταα (Δ. --- 79. ἀδαθρυ5) ΟΑ ἐν" ἀδαθαῦβ. 
-- ΤΠ, ὅ. αθ'η5] (Δ δὲν α61η8. 

1,10. ἔτατη δηδβίοαθ δὶ δἰνη 185] υσὶ. 6: α ργίηοὶρίο ἐοηυρογῖδ; οἱ α 

Ῥυϊηοὶρῖο; 1: αὖ ὑμϊέϊο. --- ΤΙ, 2. τυϊβαμαϊη Κἰπαΐϊηπα ϑ δ ὶ8] ἐμ ἄρ 



92 1]τὰ8 11,11--- 58. 

αὐτοῖς ὃ ἄγγελος ̓  μὴ φοβεῖςθε᾽ ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν 

μεγάλην, ἥτις ἔεται παντὶ τῷ λαῷ, 11 ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν εήμερον εωτήρ, 

ὅς ἐςτιν Χριεςτὸς κύριος, ἐν πόλει Δαυείδ. 12 καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ 

ςημεῖον, εὑρήςετε βρέφος ἐςπαργανωμένον καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ. 

18 καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο εὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος ετρατιᾶς οὐρανίου 

αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων 14 δόξα ἐν ὑψίετοις θεὼ καὶ ἐπὶ 

γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας. 15 καὶ ἐγένετο ὧς ἀπῆλθον ἀπ᾽ 

αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ ποιμένες εἶπον 

πρὸς ἀλλήλους ̓  διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ καὶ ἴδωμεν τὸ βῆμα τοῦτο 

τὸ γεγονός, ὃ ὁ κύριος ἐγνώριςεν ἡμῖν. 16 καὶ ἦλθον ςπεύςεαντες καὶ 

ἀνεῦρον τήν τε Μαρίαν καὶ τὸν ᾿Ιωεὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ 

φάτνῃ. 17 ἰδόντες δὲ διεγνώριςαν περὶ τοῦ βήματος τοῦ λαληθέντος 

αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου. 18 καὶ πάντες οἱ ἀκούςαντες ἐθαύ- 

μαςαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς 19 ἣ 

δὲ Μαρία πάντα εὐνετήρει τὰ βήματα ταῦτα ευμβάλλουςα ἐν τῇ καρδίᾳ 

αὐτῆς. 20 καὶ ὑπέετρεψαν οἱ ποιμένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν 

θεὸν ἐπὶ πᾶειν οἷς ἤκουεαν καὶ εἶδον, καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς. 

21 καὶ ὅτε ἐπλήεθηςεαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν, καὶ ἐκλήθη 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιηςοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ ευλλη- 

φθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ. 22 καὶ ὅτε ἐπλήεθηςαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθα- 

ριεμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωςέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροςεόλυμα 

παραςτῆςαι τῷ κυρίῳ, 28 καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ κυρίου, ὅτι πᾶν 

ἄρςεεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ κυρίῳ κληθήςεται, 24 καὶ τοῦ δοῦ- 

ναι θυείαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν νόμῳ κυρίου, ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο 

νοςςοὺς περιςτερῶν. 25 καὶ ἰδοὺ ἢν ἄνθρωπος ἐν Ἱερουςαλὴμ ᾧ ὄνομα 

(υμεών, καὶ ὃ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προςδεχόμενος 

παράκληειν τοῦ ᾿Ἰεραήλ, καὶ πνεῦμα ἢν ἅγιον ἐπ’ αὐτόν᾽ 26 καὶ ἢν 

αὐτῷ κεχρηματιεμένον ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον 

πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χριςτὸν κυρίου. 217 καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι εἰς τὸ 

ἱερόν ̓  καὶ ἐν τῷ εἰςαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰηςοῦν, τοῦ ποιῆςαι 

αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθιεμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ, 28 καὶ αὐτὸς ἐδέ- 

ξατο αὐτὸν εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ καὶ εὐλόγηςεν τὸν θεὸν καὶ εἶπεν " 

29 νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν εου, δέςεποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά «ςου ἐν εἰρήνῃ, 

90 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ εὠτήριόν εου, 81 ὃ ἡτοίμαςεας κατὰ 

πρόεςωπον πάντων τῶν λαῶν, 32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν 

λαοῦ εου ᾿Ιεραῆήλ. 98 καὶ ἢν ᾿Ιωεὴφ καὶ ἣ μήτηρ αὐτοῦ θαυμάζοντες 

1, 12. καὶ κείμενον] Β΄ ΠΟΒΙΡΩ͂Ξ ὈοΘΥρ᾽ 21ᾳ νρ Οναοῖι Υ΄. 16), κεί- 

μενον ἘΚ (ατι6᾽ 8). --- 14. εὐδοκίας] 5΄ 1 ΑΒΈΠ 1Ὁ νρ, εὐδοκία “Κ ΟἸ τ. 

-- 28, αὐτόν] ΜΌΓΛ ταΐη, αὐτό ἘΚ. 

Ζιιβαΐζ. --- 25. Δῆτηδ νγϑὶ 5 νγν85] 27 Θέείϊνης υσῖ. ἴῦ Ρ]ΘΓ. νρ (Ὀ). 



1Κ88 1Π,11---82. 99 

1Ζυνῖθ [Δ 614 ταὶ Κι], 561 νυνὶ 10 411δἱ τηδπαρθῖὶη, 11 βαΐθὶ ρα δΌγΔ 5 

ἰϑὺ ἱζυὶθ Ὠϊτηηα ἀρῶ Π85]Δη685, 5861 δύ Χγιβίαθ. ἴταυ7]α, ἴῃ δα 

Ῥανϑίαϊθ. 12 146} βαΐα ᾿ἰζν 8 ὑδῖ]τηΒ: Ὀἱρια Ῥάτη Ὀἰναπάδη 184 ρσ8- 

Ἰαρία ἴῃ ἀπθίϊη. 18 124 Δῆδ 5 ΔΥΌ ΤΡ ᾿διτηα δρρίϊαιι τηδηδροὶ 

Π87}15 Εἰ Δ Κα Πα15. Παχ)απάδηθ σα 784} αἰἱραπάδηθ: 14 ψυ]ρὰβ ἴῃ 

Βδα ἰδία ραᾶα 140 δπηἃ δἰγθδὶ ραν θὶ ἴῃ ΤηΔΠ ΔΙ ΚΟΟῚΒ. Ὑ1]]}1Π8. 

15 181 ὙΑΥΡ, ὈΪΡ6 ρα! ρθη αὶ ἴτὰ ἴῃ Εἰμηΐη Ρᾳὶ δρρ]]]αθ, 1848: Ῥαὶ 

ΤΊΔ 5 αὶ Παϊγα]οβ ασθρυπ ἀπ 515 ΤηΪθ50: βδϊσῃραρρδίτηα 1 ππᾶ Β9- 

ῬΙαμ μα 18}: Βαϊ υαῖτηα πναατὰ Ῥαΐα ϑῦγρᾶηο, ᾿αΐθὶ ἔγαι)α ραϊζδη- 

πἰάα ἀΠη8]186. 16 Δ αθηπῃ ΒΗΪαΤ͵] Δ Δ η5 1846 Ὀϊρσοίπη Μίαγϊδη 184ἢ 

Τοβϑῦ 714} ραΐα δύῃ Ἰίραπᾶο ἴῃ ασοίϊπ. 17 ραβδὶ Δ Πα 8η5 θᾶ σα Κδη- 

πἰάρθάπῃ Ὀἱ βαΐα ψαυγαὰ ᾿αΐθὶ το] νὰϑ ἀὰ ἴτὰ ὈΪ ραΐω θᾶγη. 18 148 

811δἱ Ῥὰὶ ρεαῃμϑαβΊ)αηαδηβ 511 4]  ἸΙ ἀθάπη ὈΪ Ρὸ τοαϊάοπα ἔγατμη βδίπτη 

Βαϊγά]αιη ἀπ ᾿. 19 10 Ματγίδ 4116 βαΐίαβίδι θὰ θὸ ψαυγᾶα, ρδρκΊ]δη οὶ 

ἴῃ Παϊγυϊη βοιπδιησηθ. 20 184 ρσανδπαϊθάπη δἰ ρδὶ Πδὶγ 705. τ 1Κ1]- 

δα δη8 78}. ΠΑ 2] 88 ρα ἴῃ 4]]αἰσθ ὈΊσθοὶ ραῃθαβιαθάθη 8} ρ8- 

Βϑιῦαῃ βναθνθ ΤΟῸΠΡ τγαϑ ἀὰ ἴτη. 21 181} ὈΠΡ6 υδία!ποαάθάμπῃ ἀδρῸΒ 

δῃίαα ἀὰ Ὀἱμηδϊΐδη 1η8, 18} Παϊΐϑη 88 ὩϑΠΊΟ 15 [65ὰ8, βαΐα αἱρθᾶῇο 

ἔγϑτὴ ἀρριδα ΔΓ 1261] σΔΏΌΤΩΘΠΒ 651 ἴω αρα. 22. 14 ὈΡΘ υϑ8- 

ξα]ποάθαθη ἀαρῸΒ ΠΥΔΙ ΠΟΘΙ 415 1Ζ6 Ὁ ψιΐοαα ΜοβθΖίβ, Ὀσδῃςθάπη πᾶ 

ἴῃ ΤΑΙΓΌΒΔΙΘΊη, αἰβαίζαη ἴδυσα {τυ}, 285 βύᾶβυνγθ ρϑιηθ]]α ἰδὲ ἴῃ 

νυ] οάα ἐγ) πηΒ: ὈῬαύθὶ Τα ραμηδκαπαᾶδὶσθ 5] Καηαβ αἱρὰ ὙΥΘΙΠΒ 

ἔνδυ]ηθ Παϊίαα, 24 80 οἱ ρϑθθὶπα ἔγϑην ᾿τητηϑ Π8], σαβυγθ αἰρδῃ 

ἰδῦ ἴῃ ψιὶῖύοαα {γα} πη5, ρα] ακ γα δα  θοημΟ ἰρραὰ ὕνγοβ ΤΡ ΡΟΠΒ 

ΔΏαΙΘ. 265 βϑυὰῃ γγἯδθ Τῆϑηπδ ἴῃ [ΔΙ ΒΔΙΘΓ, ΟΙσθὶ ὩδΔΠΠΟ ΔΙ Οη, 

18}: 886 τῦϑπηδ νγὰ8Β ρϑυδὶίθ 18 ραδείδαγ ίβ, Ὀϑἀδμαθ ΙΔ ΡΟ 815. 15- 

γ8.6118, 18 δῆτηδ Θ᾽ 5 νγὰβ δὴ ᾿'τητηα. 26 180} νδβ ἰτστηδ σαί 8 

ἔλτϑ Δ ρδΐλγηδ γ᾽] ἢἰ Βα απ ἄδαθα, ἔβαν 126 βϑῖῦϊ Χυϊδία 

γα) 8. 2107 8} αδῖὴ ἴῃ δῃτηϊη ἴῃ θἰσϑὶ 810; 1848 τὶ Ῥδη61 1ΠΠ- 

αὐϊα απ ὈΘγιθ] 05. ραΐα θα Τοϑα, οἱ αν ἀθάθίπα ὈΪ Ὀἰα ἢ 7] πὶ τοῦ 5 

ὈΣ 'ἴπα, 28 14} 15. ϑπάηϑηι ἴπ8 8 Π8 ΔΥΓΪΏΒ ΒΘΙΠΔΠΒ 8ἢ Ρὶαρίαα σαάδ 

788 αἀΡ: 29 πὰ ἔτγαιθὶ αὶβ Βκακ Ῥϑίπαμδ, γα ποπα ἔγαι)α, ὈΪ ναῦγᾶβ 

Ῥοίπαιστηα ἰῇ ραν αῖγθα; 890 Ῥᾶπᾶθ βϑυθῃ δαροπμα πηθὶπα παβθὶῃ 

Ῥοϑίηα, 81 βοϑὶ τηϑη θα ἴῃ ἀπάναίν θ7α 811αἴζο τηαπαροῖηο, 92. 1ἰὰ- 

ὯΔΡ ἀὰ Δπαμυ]θῖηαὶ Ῥίπάοιη 1. ψα]ρθὰ τηδηαροὶη Ὀοὶπαὶ 1βγα6]ἃ. 

ΤΙ,10. 8614] ΟΑ ἐμ" ἴα μθᾶ. --- 21. 22. πϑϑαϊποάθαπη)] (Δ Πὰν 

ΒΓ] ποάθαάπηῃ, υσί. ΕΒ. ὃ ϑ4ά. --- 25. συδαίαυν 8] (Δ, ηὐἱέ αἰι866- 

8ο]υγἹοθοηθηι σᾶ δ-. --- 26. ἔδαγ 26] ΟΑ ἐὰν ἴδαγ ὶχθὶ. -- 29. ἔγα]θὶαὶβ 

(ΛΑ ΝῪ Ττα]οθίαϊβ. --- 861. δηάτγαὶγ 78] ἀπαηαν αἰγθ)]α ΟΑ. 

1, 22. ΤαῖγαΒ8 |61}} μαοΐ Υ. 9ὅ. -- 24. ἔγαμυ ἱτητηδ)] ογ ἀν ΘΉ αοΥ' 



94 [μι|κ85 11, 84---51. 

ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. 84 καὶ εὐλόγηςεν αὐτοὺς (ζυμεὼν 

καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ ̓  ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶ- 

ειν καὶ ἀνάςεταειν πολλῶν ἐν τῶ ᾿Ιεραὴλ καὶ εἰς εημεῖον ἀντιλεγόμενον. 

35 καὶ «οὗ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύςεται δομφαία, ὅπως ἂν ἀποκα- 

λυφθῶειν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογιεμοί. 36 καὶ ἢν Ἄννα προφῆτις, 

θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς ᾿Αςήρ. αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολ- 

λαῖς, ζήταςκα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενείας αὐτῆς, 591 καὶ 

αὐτὴ χήρα ὡς ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεεεάρων, ἣ οὐκ ἀφίετατο ἀπὸ τοῦ 

ἱεροῦ νηςτείαις καὶ δεήςεει λατρεύουςα νύκτα καὶ ἡμέραν. 88 καὶ αὕτη 

αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιετᾶςα ἀνθωμολογεῖτο τῷ κυρίῳ καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ 

πᾶςι τοῖς προςδεχομένοις λύτρωειν Ἱερουςαλήμ. 959 καὶ ὡς ἐτέλεςαν 

ἅπαντα κατὰ τὸν νόμον κυρίου, ὑπέετρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὴν 

πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέθ. 40 τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο 

πνεύματι πληρούμενον «εοφίας, καὶ χάρις θεοῦ ἢν ἐπ᾽ αὐτό. 4] καὶ 

ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ᾽ ἔτος εἰς Ἱερουεαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ 

πᾶάςχα. 42 καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἀναβάντων αὐτιὺν εἰς Ἵερο- 

εόὀόλυμα κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς 438 καὶ τελειωςάντων τὰς ἡμέρας, ἐν 

τῷ ὑποςτρέφειν αὐτούς, ὑπέμεινεν ᾿Ιηςοῦς ὃ παῖς ἐν Ἱερουςαλήμ, καὶ 

οὐκ ἔγνω ᾿Ιωεὴφ καὶ ἣ μήτηρ αὐτοῦ. 44 νομίεαντες δὲ αὐτὸν ἐν τῇ 

ευνοδίᾳ εἶναι ἦλθον ἡμέρας δδὸν καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς εὐυγγε- 

νέειν καὶ ἐν τοῖς γνωςτοῖς, 45 καὶ μὴ εὑρόντες αὐτὸν ὑπέετρεψαν εἰς 

Ἱερουςαλὴμ ζητοῦντες αὐτόν. 46 καὶ ἐγένετο μεθ’ ἡμέρας τρεῖς εὗρον 

αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόμενον ἐν μέεῳ τῶν διδαςκάλων καὶ ἀκούοντα 

αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς. 47 ἐξίεταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες 

αὐτοῦ ἐπὶ τῇ ευνέςει καὶ ταῖς ἀποκρίςεειν αὐτοῦ. 48 καὶ ἰδόντες αὐτὸν 

ἐξεπλάγηςαν. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἣ μήτηρ αὐτοῦ ̓  τέκνον, τί ἐποίη- 

«ας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὃ πατήρ εου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν «ςε. 

49 καὶ -εἶπεν πρὸς αὐτούς τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; οὐκ ἤδειτε ὅτι ἐν τοῖς 

τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί με; 50 καὶ αὐτοὶ οὐ εὐυνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ 

ἐλάληςεν αὐτοῖς. 561 καὶ κατέβη μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέθ καὶ 

ἣν ὑποταςςόμενος αὐτοῖς. καὶ ἣ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει τὰ ῥήματα ἅπαντα 

ΤΙ, 96. μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἕπτ] ΞΙΒΟΙΧΆΑΞΞ᾽ δ οΊρ τη. το ἔτ 

μετὰ ἀνδρὸς ἑπτά “Κ Ρο], ἔτη ἑπτὰ μετὰ ἀνδρός ΑΚΤ 653. --- 57. καὶ 

αὐτή] ἘΚ οἱ ἔρβα 6, καὶ αὕτη ΑΤΤ οὐ ᾿ναθο τὰ Ὀ]61. γρ. -- 88, Ἱερουςαλήμ! 

5ΙΩΠΒΞ ΡοοΙ  ρ:1αᾳ, ἐν Ἵερ. ᾿Κ. --- 89, κατά] Β᾽ΙΠ ΘΠ ΔΙΤΕ οηϑυΐα 86- 

οὐράν ἴοφθηι ἰῦ νῃ, τὰ κατά ἔΚ. --- 48, ἔγνω ᾿Ιωεὴφ καὶ ἣ μήτηρ 

αὐτοῦ] ἘΚ ΡοΙαᾳ (ἔγνωςαν Δ πιΐπ ῥῬαο. ἔς ,), ἔγνωςαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ 

ΘΙΏΒΠ)], ἃ 6 τς. --- 48. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἣ μήτηρ αὐτοῦ] 5ΙΒΒΟΠΙΠΧ 

Δ 6 1 (παοΐ Υ. 49), πρὸς αὐτὸν ἣ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν ἔΚ. --- 5]. τὰ 

ῥήματα ἅπαντα ταῦτα] ΑΚΙ͂Τ (Ὁ πάντα οἤνηα ταῦτα) (8.6), πάντα τὰ ῥβή- 

ματα ταῦτα ἘΚ ΡΟ ΠΗ 2ρ1]) να. 

ζὰὰ 
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98 14 ἢ νγᾶὰβ Ιοβϑῦ 148} αἱδϑὶ 18 5:1 δ] Κὐαηάομα δηὰ ᾿αΐὶπὶ ροοϑὶ γοάϊάδ 

θα ΌὈΪ ἰη8Δ. 94 1Δἢ Ῥίυρ[᾽αα ἴπὰ ϑ'νιηδίοη 184 αΔ0 αἀὰ ΜΔ], δἷἱ- 

Ῥοίῃ 15: β8], 588 ΠρῚΡ ἀὰ ἀὐαδα 848} υδδίαββαὶ τηϑηδραῖζθ ἴῃ Βγ86]8 

188: ἀὰ {αικηδὶ ἀπἀϑαῖκαηδὶ. 85. 148} βᾶπ βϑίπδ Β]1001}85 Βαΐῖγγδὶα βδϊσῃ- 

ΒΑΡ αῖσαβ, 6ἱ δηαμυ!)αϊηᾶαι. ἃ8Β τηδηδραῖὶμη Ὠϑίχίδτη τηϊζοπθίβ. 

86 1Δ ἢ ψ5 Αηπδ ρεϑαυζαοίθβ, ἀδαμίαν ΕΔΠ1 6115, ὰἃ8 Καμ]α Αβοσῖβ; 508 

ἔγυαθ!] ατα ἀδρθ τηϑηδραῖζθ απ 61 τ] ΔΌΪη 16γ8 Βα η ἔγαμι τηᾶρδ- 

Ῥοίῃ βϑίηδὶ, 87 Β5Β0ὴ Ῥδη ψίασνγο 1616 δξαπίθμαπα 120 Βάνγου, 808 

πὶ δῇ] ἔαϊγγα 410 αϑύα θπ] πὰ 14 ἢ ὈΙάοτα Ὀ]οίΐδπαθ ἔγαῦαη πϑῃϊζατη 

78 ἀάρᾶτη. 88 βΒοῸῇῃ ῥϊχαὶ 0611δἱ αἰβίαπαδηαθὶ Δ μδ μαἰύ ἔγαυ)η 188 

τοαϊάς Οἱ ἴπῶ [1π] 4116] βαΐτὰ ὑϑροιἀδηάδιη Δ θοη [δἰ αΒθα] ΤΉ. 

89 Δ: ὈΠῸ6 υδίϑαμαπ «ἰ]αΐα ὈΪ ψίζοαα {γα} 5, σανδηαϊάράση 511 

ἴῃ ΟΔ]θ:]αῖαη, 'π Ὀδαγρ' Βοῖίηα Νάζαγαιρ. 40 10 Ῥαΐα θα ψΟἢΒ 188 

Β η θηοαα ΔΏΤΪηΒ {]]Π8 485. 1848 Παπαυρθίηδ, 18 αηβίβ σα αΐβ τνὰβ 

ἃηδ ἱτητηᾶ. 41 4 ψιϑίοάθαάμπῃ ρ81 ὈΪΓΒ]0Β 15. 16γὰ Τυδι 6 ἢ ἴῃ Ταϊτα- 

ΒΆ]6ὰ αὖ αἀα]Ρ ρΡαβκα, 42 12 ὈΪΡ6 ψᾶὺρ ὕψι! ν πίστι, ἀϑρασραηάδτη 

Ῥδῃ ἱπὶ ἴῃ ΙΓ αβααϊντὴα, Οἱ Ὀϊα7]α αὐ] αῖ5, 48. 184 δῦ μη δτη 

ῬδηΒ ἄδρδηβ, τ ρθη θ σανδηαϊ θάμ 51 αἴΐγα, σαβίορ [Θ5 8 88 τηϑ- 

σὰΒ ἴῃ [ΔΙ Γ ΒδΊθα, 18 ἢ πὶ συἰβθθάὰπῃ ΤΙοβϑῦ 718 δἱροὶ 15. 44 ΠυρἼ]δη- 

ἄοπα π᾿ ρα ΒΙ ἢ ρ7Δ ἴηα θα θη Ο8ρῚ5 τυὶρ 18} βοκίαθαάθπη 1η8 

ἴῃ Κϑῃ]ρ7Ίδπηι 1648 ἴῃ Καῃθαι. 45 184} πὶ Ὀἱριίδηομδ ἴηι σανγϑηαϊα6- 

ἀπῃ Β1}ς ἴῃ [αἰγαβαὶθη) βΒοΟΚ͵ηοηα ἰηπ8. 46 8 ἢ ψ 80 ἴδ ἀρ ηΒ 

Ῥυΐηβ, Ὀϊρθύαη ἰπὰ ἴῃ Δ]ὴ βἰίδηάδη ἴῃ τη] ]αῖμη 185 γα 14 Ὠδα8- 

͵απάδῃ ἱπὰ 18} Πα πη ηάδη ἴηῃ5. 47 ἀβρϑιὶβηοάθάθῃ Ῥδη 811 αὶ 

Πδβ] μάθη. 18 δη8 ἰγοαθίῃ 18} δπααυγδαγαατη 18. 48 84} ραβδὶ- 

Ἰυδηάδηβ ἴη8. 8114 4] 61 ἀθάαη, 18 ἢ 48} ἀὰ ᾿πητὴϑ 80 αἰἱβϑὶ 15: τῆδρϑα, 

1τῦὰ σαΐανν 68 ὉΠΒ Βνν8 58], 58 αὐΐα ᾿θίηβ 184 1 τὶππδπᾶομδ βοκίαθ- 

ἄὰσμὰ Ῥὰκ. 49 8: 440 ἀὰ ἰπὰ: [8 Ῥαύοὶ βοκιάθάμθ ταὶ κὺ πἰὰ τ ῖ556- 

αἀαΡ ᾿αΐθὶ ἴῃ Ραΐτα αὐ τυ 15. βκυϊᾶα τϊβαηῦ δὅ0 14} 116 πὶ ἔτο- 

Ραμ Ρδιησηα ψϑαγᾶδ ᾿αΐθὶ τοαϊάα αἀὰ 'σὰ. 51 82 ἰᾳ4.14]4 τὴ] ἰὼ 188 

αᾶτα ἴῃ ΝΑΖΑΓαῖρ, 18 τνὰϑ αἰ μαυβαηβ τὰ; 18} αἰρϑὶ 18 ραίαβίαϊ ἃ 

1,857. ὈΙοΐαπα 6] ΑΔ Κι" ὈΙοϊαπαθὶ. --- 41. ὈἰσαΒ] 8] ΟΔ᾽ μὰν Ῥθϑταβ- 

Ἶοβ. - 48. θάμ 6] (ΑΔ δ)" τ ΡῬαμοὶ. --- πυὶββθάπη} πβοάπη (Δ. 

--- 4θ. 41}] 411 (Α. 

1, 84, ἴπ8] ϑϑισμίαν οἠοηθαν αἰυγοῖ, ἀἀ8 υὐγηϊξξοϊ αν τοῦαιῖι8- 

σοϊοηαα Ὀϊ μα νυογανία θέ; Μαθηνιανν, ἄρμμαον 1)8. --- 857. 1606] οἴη ὡς 

τὐἷθ ἃ 66]. η (Ὀ). --- ἔγαα]δη} Ζμβαΐφ; υσί. 1,.1,74 λατρεύειν αὐτῷ ἃ. ἑ. 

κυρίῳ (7. 68), 8ἰοἴν6. αὐτοί Ὑ. 88, {θυίρονια ἰδὲ ὈΪοίδῃ π ηιϊξ Ο)οῖὲ 

δοῖοσί. --- 88, ἴῃ 4]]α) (Δ, αἰ ξαϊπρ στυοὴν Τοαΐ ἀον γογίαρσε αὖ- 

τυοϊοϊιοηα; ἀαΐνον" αἰϊαῖτη ϑέοϊφεμηθιγο ΖΖ. 87,172. --ὀ ἠἀῥ44. Ὠυρ)] Δ η0η8] 

οἶα δέ τυἷὸ ὈΟΘΙ6514. 
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ταῦτα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. δ2 καὶ ᾿Ιηςοῦς προέκοπτεν ςοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ 

καὶ χάριτι παρὰ θεὼ καὶ ἀνθρώποις. 

181}: 

1 Ἔν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίςαρος, 

ἡγεμονεύοντος ἸΤοντίου Τ]Τειλάτου τῆς ᾿Ιουδαίας, καὶ τετραρχοῦντος τῆς 

Γαλιλαίας Ἡρώδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετραρχοῦντος τῆς 

᾿Ἰτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ Λυςεανίου τῆς ᾿Αβιληνῆς τετραρ- 

χοῦντος, 2 ἐπὶ ἀρχιερέων Ἄννα καὶ Καϊάφα, ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ 

Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ. 8. καὶ ἦλθεν εἰς. πᾶεαν τὴν 

περίχωρον τοῦ ᾿Ιορδάνου κηρύεεων βάπτιεμα μετανοίας εἰς ἄφεειν ἁμαρ- 

τιῶν, 4 ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἡεαΐϊου τοῦ προφήτου λέγοντος " 

φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ᾽ ἑτοιμάςτατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας 

ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ “ ὃ πᾶςα φάραγξ πχηρωθήεςεεται καὶ πᾶν ὄρος 

καὶ βουνὸς ταπεινωθήςεται, καὶ ἔεται τὰ «κολιὰ εἰς εὐθεῖαν καὶ αἱ τρα- 

χεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας 6 καὶ ὄψεται πᾶςα «ε«ἀρξ τὸ εὠτήριον τοῦ θεοῦ. 

Ἴ ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτιςεθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ  γεν- 

νήματα ἐχιδνιῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούςεης ὀργῆς; 

ὃ ποιήςατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας, καὶ μὴ ἄρξηςεθε λέγειν 

ἐν ἑαυτοῖς ̓  πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὃ 

θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ. 9 ἤδη δὲ καὶ ἣ 

ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται " πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν 

καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 10 καὶ ἐπηρώτων 

αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες τί οὖν ποιήσωμεν; 11 ἀποκριθεὶς δὲ λέγει 

αὐτοῖς ὃ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι, καὶ ὁ ἔχων βρώ- 

ματα ὁμοίως ποιείτω. 12 ἦλθον δὲ καὶ τελῶναι βαπτιεθῆναι καὶ εἶπον 

πρὸς αὐτόν διδάεκαλε, τί ποιήσωμεν; 19 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς" 

μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράεςετε. 14 ἐπηρώτων δὲ 

αὐτὸν καὶ οἱ ςτρατευόμενοι λέγοντες ̓  καὶ ἡμεῖς τί ποιήεωμεν; καὶ εἶπεν 

πρὸς αὐτούς μηδένα διαςείςητε, μηδένα εὐκοφαντήςητε καὶ ἀρκεῖςεθε 

τοῖς ὀψιωνίοις ὑμῶν. 15 προεδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ καὶ διαλογιζομένων 

πάντων ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ ἸΙωάννου, μήποτε αὐτὸς εἴη ὁ 
ς 

Χριςτός, 16 ἀπεκρίνατο ὃ ᾿Ιωάννης ἅπαςει λέγων ἐγὼ μὲν ὕδατι βα- 

Π1, 1. Τραχωνίτιδος] ἘΚ, Τραχωνείτιδος Β΄. --- ᾿Αβιλήνης) ἘΚ, 

᾿Αβειλήνης ΑΒ. -- 2. ἀρχιερέων] Τυριι5 4 (υ. Θοαθη)) ὙΠοοάογοῦ 16 Ρ]6.. 

γα, ἀρχιερέως ἔΚ. --- 10. ποιήεωμεν] ἘΚ, ποιήςομεν αΚῦ 1 νρ. -- 

12. ποιήεωμεν) ἘΚ, ποιήςομεν ΑἸ] ἰὖ νρ. --- 14. οἵ ςτρατευόμενοι] τηΐῃ, 

ς«τρατευόμενοι Κ. --- ποιήεωμεν)] ἘΚ, ποιήεομεν ΑΟΚΤ[ 1 νρᾳ. --- μηδένα 

εὐκοφαντήςητε] 5΄η ἮΝ, μηδὲ εὐκ. ἘΚ. 

ΕΞ. δ᾽ 374,3 ΑἨηι. --- 15. 811ἱ τηϑηδρθὶη] 4114] Ζι βαΐς, τὐοἢ] παοῖν ἀθηι 

ἤσ. Ῥαρσκ]απάδτῃ δ]]αΐπη. 
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ῬΡο ψαῦυσάα 4118 ἴῃ Βαϊ θη βϑί διητηϑ. 52 14} 1685 Ῥδῖῃ ἔγοα θη 784} 

δία 140. δηθίαϊ αὖ ρυαάα 14 ΙΔ ΔΙ. 

ΠῚ: 

1 Τὴ 1θτῷ Ῥδη Βιη αι απ] Ια ηαβαδὰβ ΤΟΙ αἰ γα Καϊβαυ δ, 

ΥΤΑΡῚ οΠαη Ῥαηίδι Ῥοϊδίαι Τπᾶδῖα, 164 Πάστγαρίη)α Ρ᾽8 Ο8]6 1185 

ΗἩθγοάθίθ, ΕἸ ρΡραασα ἢ Ῥᾶη ὈΤΟΡΙΒ 16 βδυγγδρίη]α 18 Τίαχαῖαθ 18Δῃ 

ῬγδκΚδαποιθἀδὰθ ἸΔηα 5, 16 Τινβαηΐϊααβ ΑΘ Ι]ο πὶ Παυτγαρίη)α, 2. αὖ 

Δα γαϊβίδιη ρα]δη Αηπΐη 181} Κα]αῆη, ψαὺρ σψαυτα ρσααΐβ αὖ Το- 

ὨΔΉΉΘΗ, ΖΘ ΧΑΥ ΒΒ Βα Πδα, ἴῃ ΔΌΡΙα αὶ. 8. 16 αι 854 8118 η)8 σα. 788 

Ἰδαυαδηδαβ τα] Πα 5. ἀ δι ρθη Ἰατοίροβ ἀὰ ἔγαϊϑία ἐγανδαγΐθ, 4 5πχἃ- 

ΒΘ. φϑΙΏ6 114 ἰδ ἴῃ ὈοκΚοῖη τναιγᾶθ Εἰβϑθιϊη5. ργαπίδίαιια αἰ Ραμ 1Π8: 

Βύ θη νορ͵] 5. ἴῃ Δα αἱ, τηϑηνν οί τνὴῖρ ἔλα] 5, ταὶ πίοϑ ϑαγ- 

ΚΘῚΡ βίαϊροβ ἴδ; ὅ 811] ἀδ]ϑὶ υϑέι]]]} αι. 76 4}} ἔαϊσραη]θ 14} Ὠ]αΐπΘ 

Βα παν] α, 16 ἢ γαῖ Ραΐα σπταῖαο ἀὰ ταὶ διητηα 14 πϑαυ αβέθβ 

ἀὰ νυῖραμι 8] Ὠἰαῖμη. 6. 18}: ρΆΒΔΙ ΠΟΙ 411 1θἰ κα παβϑίῃ ριαϊθ, 7 (Ὁ 

Ῥαῃ ἀὰ βαΐτὰ αἰραρραπάθίτη τηϑηδρϑίτη ἀδαρἼαηῃ ἔγαμλ 518: Καπὶ Πδαγθ6, 

105 φσαίαικηϊάα ἱχν 8 ΙΔ ἴαατα δια δηδυγαὶ θη ΠαὐϊΖε 

ὃ ψϑυγΚΊα! 0 πὶ αἰκύδη ψαϊγραΐα ἰαγθῖροβ 140 πὶ ἀυρίπηδὶρ αἰρδη ἴῃ 

Ἰχνὶθ: δἰΐίδηῃ δἰρατη ΑὈΤΆΠμαα; αἷρθα δὰκ ἰσν5 Ῥαΐθὶ τηᾶὰρ βΡ {8 

Βίαϊ δὴ θαΐπὶ τὉΥ815]84 Ὀᾶγπῶ ΑὈταμααα. 9 ἀρθαῃ ὰ 50 δαϊσὶ δὖ 

δυγύϊη Ὀαρτηθ ἸΙρῚΡ: 41] πὰ ὈδρΊηΘ Ὁπρδἰαμάαηθ. ἀκύδη ΡΟα τ|8- 

γηαϊίαα 14 ἴῃ ἴοη ραϊαραᾶα. 10 14} ἔλθη 'πᾶ τδηδρθίηβ αἰ ρ8η- 

ἄδηθ: δὴ ἴθὰ ἰδυ]αϊγηα 11 Δηᾶῃ δ αεπαᾶβ Ῥδῃ 480 « ἀὰ ἴτὰ : 88 

Βα θαπμαθ ὕνοϑ ραϊᾶοβ σι θαὶ βαμληγα ἀπ μαϊη, 8 βαθὶ παραὶ τῦ8- 

ὑϊπη5, Βδυηδ]θῖκο ἰδα)αϊ. 12. αϑθαση θδη « 7148 ») τποΐϑι7]05 ἀδαρ]δῃ 

Δ}! αθρὰῃ ἀπ ἰμημηᾶ: Ἰαἰβατὶ, [8 ἰδα͵αϊταα 18 Ῥαγὰῃ ἋᾺΡ ἀπ ἴτα: 

ῃἱ ψαϊῃῦ αν θαύθὶ σαγαϊα βἰὐαὶ ἰσυνίβ, Ια β)] αὶ. 14 ἔγθμθη ΡῬᾶπ 'πᾶ 

Δ ἢ αὶ τα] οπάϑηϑ αἰ ραπᾶδηβ: 18} τγοῖβ τῦα ἰαυ]αῖτηα Δ ἢ ἀΔ0 ἐὰ 

ἴπι: Πὶ ΠΡ ΠΘ ΗΠ αΠπ ΠΟΙΟΡ, πὶ τη ΘΠ ἢ ΔΗΘΙΠΔ ἢ ἐ]41 ἃ 140 γα] δὶ 

ΔΏΠΟΙΏ ἰσυγαταῖτη. 15 δὖ ψϑη͵αηθῖπ Ῥδη αἰαὶ τηδπαρθίη 18ῃ Ῥᾶρκ- 

Ἰαηάδηι Δ]]αἴτὰ ἴῃ Παϊσίαιη βϑίπαΐγη ὈΪ Τομαηπϑῖπ, πὶ δυο δὰ ὑγΘ8] 

Χυϊείαβ, 16. ἀπᾶποῦ Ῥ8ῃ ΤΟΠΘΠΠ65. Α]]αἰπὶ αἰραμᾶβ: ἱΚὸ 4}1Π15 12} 18 

ΠῚ, ὅ. ἀ4161] ΟΑ γν ἀ418. --- 14. 14 410] Παπαάσίοδϑο: σα οἸα δ] 

Βί7 αἱ, υσί. οοημέεη ει οδίοίο ᾿ῦ ὈΙΘΥ. νᾳ. --- 15. Το μθ᾽ ἢ] (Δ Κὰν ΤΟ ἀπ Π ΘΗ. 

1Π, 8. δκύδὴ ψδϊγραία] ϑδιίησιΐανῦ μαο Μ, 8,8, υσῖ. ὁ (Ὁ). -- 

9. 1ὰ 50] οἴη καὶ εὐἱοὸ Ὀ6ᾳ: ἑαην ατέοηι (ΜΙ 8.10), ἘΠ 2 51] νο: ἑαηὶ θηἴηι, 

(Ὁ. - 14. Ραὶ τι] ομϑ 8) αἷ8 ἘΠ βργοϑοϊνιηᾳ (68 Ῥαὶ δὲ [ αὲδ 

“νοοῖ. Ἡογίαρο Πιδοϊιδέιυα]νγ 86" οἰγϊοῖ, ον ΑΥἐκοῖ ἀρ ϑιιοἸθιθη; ἰοὺ σοί. 
Αὐεϊοῖ ἐδὲ γυϊο]ιὲ αἷ8 αὐϑοϊις ποξιυοητο σὺν εγαοϊιέθη, ὑσὶ. 1, 30,590 εριὰ 

Βιτοιυθοτρ, Πὶρ οοιϊβομθ ΒΙΌ6], : Ἴ 
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πτίζω ὑμᾶς ἔρχεται δὲ ὃ ἰεχυρότερός μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦςαι τὸν 

ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίςει ἐν πνεύματι ἁγίῳ 

καὶ πυρί 117 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα 

αὐτοῦ καὶ ευνάξει τὸν εἶτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον 

κατακαύςει πυρὶ ἀςβέκτῳ. 18 πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν 

εὐηγγελίζετο τὸν λαόν. 19 ὁ δὲ Ἡρώδης ὃ τετράρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ᾽ 

αὐτοῦ περὶ ἩἫρωδιάδος τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ πάν- 

τῶν ὧν ἐποίηςεν πονηρῶν ὃ Ἡρώδης, 20 προςέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ 

πᾶςει καὶ κατέκλειςεν τὸν ᾿Ιωάννην ἐν τῇ φυλακῇ. 21 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ 

βαπτιεθῆναι ἅπαντα τὸν λαὸν καὶ ᾿Ιηςοῦ βαπτιεθέντος καὶ προςευχομέ- 

νου ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανόν, 22 καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 

εὠματικῷ εἴδει ὡςεὶ περιςτερὰν ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ 

γενέεθαι λέγουςαν  εὺ εἶ ὃ υἱός μου ὃ ἀγαπητός, ἐν ςοἱ ηὐδόκηςα. 

23 καὶ αὐτὸς ἢν ὃ ᾿Ιηςοῦς ὡςεὶ ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμενος, ὧν ὡς ἐνο- 

μίζετο υἱὸς ᾿ἸΙωςήφ, -τοῦ Ἡλεὶ 24 τοῦ Ματθὰτ τοῦ Λευεὶ τοῦ Μελχεὶ 

τοῦ ᾿Ιαννὰ τοῦ Ιωεὴφ 25 τοῦ Ματταθίου τοῦ ᾿Αμὼς τοῦ Ναοὺμ τοῦ 

"Ἐελὶμ τοῦ Ναγγαὶ 26 τοῦ Μαὰθ τοῦ Ματταθίου τοῦ (εμεεὶν τοῦ ἸἸω- 

ς«ὴφ τοῦ ἸΙωδὰ 27 τοῦ ᾿ωαννὰ τοῦ Ῥηςὰ τοῦ Ζοροβάβελ τοῦ (ζαλαθιὴλ 

τοῦ Νηρὶ 28 τοῦ Μελχεὶ τοῦ ᾿Αδδεὶ τοῦ Κωςεὰμ. τοῦ Ἑλμωδὰμ τοῦ Ἣρ 

29 τοῦ ᾿Ἰωςεὴ τοῦ Ἐλιέζερ τοῦ ᾿Ιωρεὶμ τοῦ Ματθὰτ τοῦ Λευεὶ 80 τοῦ 

(υμεὼν τοῦ Ἰούδα τοῦ ᾿Ιωεὴφ τοῦ Ἰωαννὰν τοῦ ᾿Ἐλιακεὶμ 81 τοῦ 

Μελεὰ τοῦ Μαϊνὰν τοῦ Ματταθὰ τοῦ Ναθὰν τοῦ Δαυεὶδ 82. τοῦ ᾿Ιεςςαὶ 

τοῦ ᾿ὡΩβὴδ τοῦ Βοὸζ τοῦ ζαλμῶν τοῦ Νααςεὼν 33 τοῦ ᾿Αμιναδὰβ τοῦ 

᾿Αρὰμ τοῦ Ἐερὼμ τοῦ Φαρὲς τοῦ ᾿Ιούδα 34 τοῦ Ιακὼβ τοῦ ᾿Ιεαάκ τοῦ 

᾿Αβραὰμ τοῦ Θάρα τοῦ Ναχὼρ 35 τοῦ (ζεροὺχ τοῦ Ῥαγαῦ τοῦ Φαλὲγ 

τοῦ Ἔβερ τοῦ (αλὰ 86 τοῦ Καϊνὰν τοῦ ᾿Αρφαξὰδ τοῦ (ὴμ τοῦ Νῶε 

ΠῚ, 23. Ἣλ-] ἘΒΞΛ 10 ΡΙδσ. νρ. -- 25. 24, 28, Ηλεί; Λευεί; Μελχεί, 

᾿Αδδεί] Ἦ Ἔ ἘΚ, -ἰ ἘΚ, -- 24, Ἴαννα)] ἘΚ οἑαϊξ ᾿Ιανναί. -- 28. Ἐοελίμ)] 

Ἦ ( παοῖν σοῦ), Ἐελί ἘΚ, -εἰ . --- 26, Μαάθ] Ταπαι, ([) νε. -- 

ζεμεείν! τσα]ινγ"ϑο]νοϊη Το Ἢ Ὦ ϑερηιοῖην Ὀ6, ζεμεεί ΓΚ. -- Ἰωδαά)] Ἢ Ἦ, 

ἸἸουδά ἔΚ. --- 27. ἸἸωαννά] ΚΝΤΤῚ Δ οοΥ 2,121, ᾿ἸΙωαν(ν)άν ἔΚ. --- Νηρί] 

ἘΚα, -εἰ Ἤ Ἤ. -- 28, Ἥρ] παΐη ([) νρ, βοηϑὲ Ἦρ. --- 380. Ἰωανναάν) 
5. Καὶ ταΐῃ, Ἰωανάν ἘΔΛΙΤ τηΐη. --- 851. Μαινάν] ΓΚ, Μαεινά Ἵν» Ὦ. 

-- 82, ᾿ὡβήδ] ΓΚ, Ἰωβήδ Ἤ ἮἜ. --- Βοόζ] ἘΚ, Βοός Ἔ. --- Νααςςεών] 

ΝΑ] α580Ή, Η5. (ὶ Ὧ65 ΝΊ ὋὍηνηόν Ηϊογοηψηιι8. ---Ἢ 83. ᾿Αμιναδάβ] “Κ, -ει- 

Η5. Ὁ. --- Ἰωράμ ἐε)ιἶέ ιυἱό ἔπ. ἄθη Τυροη ἘΚῚ ΚΡ 1, ---ὀ 84. Ἰςαᾶκ)] 
15α}} ἃ Ὁ 66 (πναοῖν Ἰαέ. «σοὶ ᾿Ἰςάκ Β΄ ΠὉ. --- Θάρα] ΓΚ μιἶἰν Θάρρα. 

29. Μαίίαρδῃηϊβ) μαοΐν Υ΄. 81. --- 88. ΑἰΖοι] υσί. ΠΗ͂ 1,13 ᾿Αζώρ. 
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ψγαϊίη ἀδαρ͵)α, Ὁ σαροὶρ βνηθοχα τηΐβ, ὈΙΖΘὶ ἴκ ΠΙ ἴτπὰ γαῖ 8. δηᾶ- 

Ὀἰπάδη βααααγαῖὶρ ΒΙΚΟΠΙΒ 15: 58} ᾿ζνν15. ἀδαροῖ ἴῃ Δ Πλ]Π ΘΙ ΠΔΙΏΤΩ8 

1848 ἔχμϊη. 17 Πα ΡαΠμα5. νἸ ΙΒΙςταΌΣΟΙ ἴῃ Ὠδηάδα βϑηδὶ 18} σι γ͵ϑί- 

ΠΟΘῚΡ ραριαβκ βϑίη 186 ὈΥΙΡΡῚΡ Καῦγη 'π Ὀδηβία βϑ᾽ πδιητηδ, 10 δῆδπᾶ 

τη οὶ ΤὰΠπῚη ἀρ πδηϊη. 18. τϑηαραρ- θη 184 Δ. ργαΐβί- 

απ. δα βρη ]οάς τπδηδροθίη. 19 10 Ηθγοάθα 88. ἰδ γαυῖκοβ σαΒθ ΚΠ Β 

ἔγδιη ἱπιπηὰ ὈΪ ΗΘγοάϊδαθιίη, 46 η ὈΤΟΌΥΒ 18, 718}: ὈΪ 411 Ῥοϑὶ ρανϑασῃζα 

ἘΡ18 Ἡθνοᾶθθ. 20 δηϑδϑαΐϑαϊς 184 βαΐα δῆὴϑ 8114 18 ἢ ραϊδαὶς Το ΠΘΠ 

πη αυκαγαὶ. 21 νῷ Ῥδῃ, ὈΡ6 ἀδαρίαάα 4116 τηϑηδρθίη, 18 δὖ [688 

παἰαδαρ!ἀατήγηδ, 18} Ὁ] α] πῃ ἀβΒ] αζηοα ὨϊμΪ 8, 22 1Δἢ δἰϊ4α]8 δῇτηδ 

πῶ ΘΙ 1Θ Κ15. Β᾽ απ δὶ Βυν 6 Δ ΚΒ 8η8 ἴη8, 784 βίη ὰ8 Πἰτηΐϊηδ 7 αἷ- 

Ῥαπαᾶθὶ: Ῥιι 18. ΒΌΠ.Β τη ηΒ. 88. ἴα, 'η θα ΖΘ] νγαῖ]8 ρ δ] Καῖ. 285. 718} 

8108 γγ88 [6818 5096. 1676 Ὀ 1176 ὑἰρῖνγθ ἃ ρα 81, βυγαθὶ ΒΌΠΠ5 ΠῚ Π6Β 

ν 48 Ιοβϑῆβ, βιιηδαβ Ηο οῖθ, 24 βαηδιαβ Μαύβρδίθ, βαηδι5 1 αἱνν 618, 

ΒΌΠΔαΒ. ΜΑΙ ΚοΙβ, ΒΌΠΔι5. Φ 8 1 ηΒ, ΒΌΠΔΙ5 ΤΙΟΒϑῆβθ, 25 βυπϑαβ Μαίία- 

Ῥίννῖθ, Βα ΔῈ5. ΔΙΏΙΊΟΏΒ, Βα ηΔῸΒ ΝΘΌΓΩΪΒ. ΒΌΠΔΙΒ ΑἸ] ΘΙ 8, ΒΌΠΔᾺΒ 

Ναρραὶθ, 26 ρᾳμδυβ ΜδῆΔΡῖΒ, βδαμαὰβ Μαίερίδιβ, βυηδιβ δὶ μη]- 

ΘΙΠΪΒ, Βα ΔΒ ΙΟΒΘΗδβ, βαπαιδ ἸΟαΪη8, 21. ΒΔ ΙΟΠΘΠΠΪηΒ5, ΒΌΠΔῸΒ 

Ποβδίηβ, Βηδαβ ΖαθγΘΆΡΦ1118, Βαπθα5 8] Δ Ό1611856, Βαμα ΝΟΙΙΠΒ, 

28 βΒηδα5. ΜΑΙ] .Θ 5, βαηδαθβ ΑΘα θη 5, ΒΌΠΔᾺΒ ΚΟΒΆΙΩΪΒ, ΒΌΠΔΙΒ. ΑἸν- 

ΠΊΟάΔΙΏΪΒ, ΒΔ ΗΘΥΪθ, 29 Βα Π ΔΒ [ΟΒ6 ΖΒ, ΒΌΠΔΒ ΑἸ] Θ᾽ αἰ Ζϑ ] Σ18, Β8- 

ὩΔᾺΒ ΙΟΥΘΙΓΪΒ5, ΒΌΠΔῸ5 Μαὐα θα ηἶβ, Βαμα Γι ῖθ, 90. Βα Πα 

ΒΤ ΔΙΟΠΒ, ΒΌΠδΔι5. ΤΟ] Πη5, ΒΌΠΔΠΒ ΤΟΒΘΗ͂Β, ΒαΠΔῸΒ ΤΟΠΔΠΠΪΠΒ, ΒΌΠΘΙΒ 

ΑἸ] ΘΙ ΔΙΚοιμαΒ, 51 βαηδὰβ ΝΜ δ] αἰδηΐβ, Βαπαὰβ ΜΔ ϑΙ 815, ΒΒ ΝΜ αἰΐα- 

Ῥαηΐβ, βΒυμδαβ ΝΆΡΘΏΪΒ, βαηδὰβ Πανγϑιϊβ, 82 βαπμδὰβ [Δ᾽ Ε581218, 88- 

πᾶ ΟΌΘΙα15, Βα δ α5 ΒΘαδα ΖΒ, ΒΌΠΘΙΕΒ ΘΙ ΟἾΒ, ΒΌΠΔ ΒΒ ΝΑΒΘΒΒΟΠΪΞ, 

88 Βιηϑαβ Αὐηθ Δ Δ Ό15, Βα Πδι5. ΑΥ̓Δταἶβ, ΒΘ 5. Αἰσουῖΐβ, ΒΌΠΘ 5. Εὰ- 

ΤΑΙ ΖΒ, ΒΌΠΔῸΒ [πη 5, 94 Βα ηΔῈ85 [ΔΙΚΟ ΪΒ, Βα 88 [58 κἰ8, Βα Πατι5. ΑὈγ8- 

ὨΔΠΪΒ, ΒΌΠηΔῈΒ ῬΔΥΪηΒ, ΒηδΔι5 ΝΑΪΚΟΥΪΒθ, 80 Βηϑιδ ϑαϊσοκίθ, Βὰ- 

ΔΒ Βαρδν πα, Βαπδ 8 Ἐδ]αῖρὶδ, Βαμα α5 ΑἸΑΙγΒ, Βα 8Β ϑαϊδιΏΐα, 

86 βυπδιι8 Καριηϑηΐβ, Ββαηδιθ ΑΥακβααϊθ, ΒΌΠΔΠ8. ΞΘΠΊΪθ8, ΒΌΠΔΕΒ 

1Π, 17. ἨΔ ΌΔΠ48] υσί. “Παϑθη8᾽ ΔΌΘΙΙτΣ, “δὲ Κ6Υθη.8 ὁ. --- 21. 22. 

ὈΒΙαΚηοαδ --- αὐ 7] --- ψὰνθ) 7)16 έγϑα βηϊέα τὐογάδθη υοη διἰοίςοη- 

διιγο ΖΖ. 87,389. οἹνιγια φιιγοϊοποηαάοη, αγα [ἴ Ναο]ιαϊυιιισονυ τ Ή 

10 νῷ οὐκιᾶγί. -- 22, ῬῬυζΖθὶ] παοῖν ΜΊ 8,17; παοῖ, σοὐ Κογγίσιογέ ἴ: 

ἴηι, χιιο θοηο. -- 38. τὐὖ σα Ρ 41] μρκίαγε Ἡοαογσαῦα τόρ ἀρχόμενος. 

Ναοῖ, Βογηπαγαξ 8οῖ] ἀρχόμενος αἷξ Ῥαβδῖυ το ἄρχω απ ρεοξαιθὲ 8οϊη: 

“μηΐον (ΟἸΠογβαηι. --- Βνδθὶ ΒΌΠΩΒ Τὰ πΠβ ΜᾺΒ [οβθῆβ8] ἀαηαοῖν ἢ: 

δέοι οοξηιαϊαίιν" Πἰλιι5. 1Ο56}7ι.. --- 25. Ανητη 85) παοΐν ΜΙ 1,10 ΟΚ.. -- 
ΤῈ 
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" 

τοῦ Λάμεχ ὃ17 τοῦ Μαθουςεαλὰ τοῦ Ἐνὼχ τοῦ ᾿Ιάρεδ τοῦ Μαλελεὴλ τοῦ 

Καϊνὰν ὃ8ὃ τοῦ Ἐνὼς τοῦ (ὴθ τοῦ ᾿Αδὰμ τοῦ θεοῦ. 

ἼΒ. 

1 ᾿Ιηςοῦς δὲ πνεύματος ἁγίου πλήρης ὑπέετρεψεν ἀπὸ τοῦ ᾿Ιορδά- 

νου καὶ ἤγετο ἐν τῷ πνεύματι ἐν τῇ ἐρήμῳ 2. ἡμέρας τεςεαράκοντα, 

πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου. καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις 

ἐκείναις καὶ εὐυντελεεθειεῶν αὐτῶν ὕετερον ἐπείναςεν. ὃ. καὶ εἶπεν 

αὐτῷ ὃ διάβολος᾽ εἰ υἱὸς εἰ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται 

ἄρτος. 4 καὶ ἀπεκρίθη ᾿Ιηςοῦς πρὸς αὐτὸν λέγων ̓  γέγραπται ὅτι οὐκ 

ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήςεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι θεοῦ. ὅ καὶ 

ἀναγαγὼν αὐτὸν ὃ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάςας τὰς 

βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν ςτιγμῇ χρόνου. 6 καὶ εἶπεν αὐτῶ ὁ διά- 

βολος΄ «οἱ δίίςκω τὴν ἐξουείαν ταύτην ἅπαςαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, 

ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται, καὶ ὦ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν. 7 εὺ οὖν ἐὰν 
προςκυνήςῃς ἐνώπιόν μου, ἔεται εου πᾶςα. ὃ καὶ. ἀποκριθεὶς αὐτῷ ὃ 

Ἰηςοῦς εἴπεν᾽ γέγραπται κύριον τὸν θεόν εου προςκυνήςεις καὶ αὐτῷ 

μόνῳ λατρεύςεις. 9 καὶ ἤγαγεν αὐτὸν εἰς Ἱερουςαλὴμ καὶ ἔετηςεν: αὐτὸν 

ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ ̓ εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε 

ςεαυὑτὸν ἐντεῦθεν κάτω. 10 γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ 

ἐντελεῖται περὶ ςοῦ. τοῦ διαφυλάξαι ςε, 11 καὶ ὅτι ἐπὶ χειριὺν ἀροῦείν 

ςε, μήποτε προςκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα «ου. 12 καὶ ἀποκριθεὶς 
ς 

εἶπεν αὐτῷ ὃ ᾿Ιηςοῦς ὅτι εἴρηται “ οὐκ ἐκπειράτεις κύριον τὸν θεόν εου. 

15 καὶ εὐυντελέεςκας πάντα πειραςμὸν ὁ διάβολος ἀπέετη ἀπ᾽ αὐτοῦ ἄχρι 

καιροῦ. 14 καὶ ὑπέετρεψεν ᾿Ιηςοῦς ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος εἰς 

τὴν Γαλιλαίαν “ καὶ φήμη ἐξῆλθεν καθ᾽ ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ. 

15 καὶ αὐτὸς ἐδίδαςκεν ἐν ταῖς ευὐναγωγαῖς αὐτῶν, δοξαζόμενος ὑπὸ 

πάντων: 16 καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Ναζαρέθ, οὗ ἢν τεθραμμένος καὶ εἰςεῆλ- 

θεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτὼ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν «αββάτων εἶς τὴν ευνα- 

γωγὴν καὶ ἀνέετη ἀναγνῶναι. 17 καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον Ἤεαΐου 

τοῦ προφήτου, καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἣν γε- 

γραμμένον᾽ 18 πνεῦμα κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχριςέν με εὐαγγελί- 

. καεθαι πτωχοῖς, ἀπέςεταλκέν με ἰάεαςεθαι τοὺς εὐυντετριμμένους τὴν καρ- 

δίαν, 19 κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεειν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποετεῖλαι 

ΙΝ, 1. ἐν τῇ ἐρήμῳ] 5Ι5ΒΠ1, 4 ὉΠ 2ρ1ᾳ, εἰς τὴν ἔρημον ΓΚ οοἐρ5"] 

νῃ. -- Οἃ8, ἀποκριθεὶς αὐτῷ ὁ ᾿Ιηςοῦς εἶπεν] ὨΛ, ἀπ. αὐτῷ εἶπεν ὁ 1. 

ἐΚ. --- γέγραπται] ΒΙΠΒΌΠΞ «οὐ θ2ρ1.2 νρ, ὕπαγε ὀπίεω μου εατανᾶ" 

γέγραπται ἘΚ. --- κύριον τὸν θεόν εου προςκυνήεςεις)] ΒΙΠΒΌΚΊΥΌΛΞ 

ὈσΘη  ρ121α νρ (74,10 Ῥοιίογοη. 6,18), προςκυνήςεις κύριον τὸν θεόν 

εου ἾΚ. -- 1]. καὶ ὅτι] ΒΔΑ ΒΚΙΜΥΝΌΞ οἷα νρ, καὶ ἘΚ Ῥ. 
ἰνῶν ϑαῦν υ 
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Νδιθ115, Βαμα [ϑγραὶ κίβ, 87 βαπᾶσβ ΜΑΡυδβ4]15, Βα ημδῸΒ ΑἸΠΟΚΙΒβ, 

ΒΆΠΔΙΒ [ἀτραϊθ, βαηδιθ Μ4]811816115, βΒαμδὰβ Καθίπδηΐβ, 98 βηδα8β 

ΑἸποβὶβ, βιιπαὰβ βθαῖβ, Βα ηδΔι8. ΑἀδΠΪ5, Βα ηδαΒ. σ»Θα 8. 

ΙΥ. 

1 ΤΡ [Θϑ08, Δα η5 ὑγ 18. [1}15, σαυνδηαϊάα βὲ}ς ἔγαιὴ Ταυτάδηδα 

1848} [δα μδη5 8 ἴῃ δῃ πη ἴῃ ϑῈΡ1αὶ 2 ἀᾶρθ βάψου ἰἰραηβ, ἔτγδι- 

585. ἔγατα ἀϊαρθαϊα. [848 πὶ τηδίϊαα ναὶῃῦ ἴῃ ἀαρϑτα 76] Πδίγη, 18} δὖ 

τπβίαα πα πμαΐπὶ Ραΐπὶ ἀαρᾶιη, ὈΪΡ6 ρυθάδρβ ψγᾶῦρ. 38.164 ἀρ ἀὰ ᾿ἰτημηᾶ 

ἀϊαθαϊαβ: 80αὶ βαπδιβ 58171418. σπαῖβ, αἱρ Ῥδιησηα βίαϊηα οἱ νγαῖσθδὶ 

ΗΑ θ5. 4 84} δηάποῖ Τϑθὰ5 ψίρτα ἴηδ αἸΡΑΠπα5: ρϑιηθ]]α ἰβύ βαΐθὶ 

αἱ ὈΪ δ]αῖὶθ αἰπδηδ ρα τϑηηα, 8Κ Ὁ] 411] σαισγᾶθ ριιαϊβθ. ὅ 188 

δια απ 5. ἴηϑ αἰ αΪδι5. 8η8 ἔαϊσραηὶ μαπῃδία, αὐδαρταβ, ᾿τησηδ, 8118}}8 

Ῥὶαα! ΠαθΒα 5. ΡῚΒ. τη] Πρ Κα ἷ5. ἴῃ ΒΕ Π|κῶ τη 6115. 6 1846 σΔΡ ἀπ ἱτητηξᾷ 

πὶ ἀἸααΪϊα5.: ΡὰΒ5 σὶρα Ῥδία ννυδ] αὶ ῬῖΖθ δ]]αΐα 18 ψα!θα 1Ζ6, απῖθ 

μἶβ δἰρίθαμ δύ, 188 Ῥ᾿ΒΙσδιηθἢ Ὀ6Ὶ ψ1]]718ὰ, οἷρα Ῥ᾿αΐία. 7 θὰ πὰ 

Ἰαθαὶ ᾿πν  ᾽ [18 τὶ κ ἰῃ παν αιγ 78 πηθὶ μδυήτηδ, τγαῖγ 1] Ῥϑίη 411. ὃ 18} 

ἈΠαΒα ἤδη α5. ἰπηπγὰ ΤΘΒιι5 4: ρϑηηθια ἰδέ, {γϑααη σα Ῥοίπδηα ἰη- {{, " 

ννθιύαῖθ 18} ἰπητηϑ ἰπδηλτηδ {]18{8}7818.. 9 ῬάΡτοὴ ραίδαῃ πα ἴῃ 

Τα ΒΒ Ί]θτὴ 188: ραβαύϊαδ πῶ δηϑ οἸ ὉΠ 8105 184} αΔ0 ἀὰ ἰπημηϑ: 78- 

δὶ Βα η8 517]815 σααὶβ, γαῖ Ρὰκ ρᾶρτο ἀδῖαρ; 10 ρδιηθιϊα ᾿ἰϑῦ δὺϊ 

Ῥαΐθὶ ἀρρί!πηὶ Ββοίηδὶηη ΔΠΔΌΙααΙΡ Ὀϊ ρὰκ ἀὰ ραίαβίδῃη Ῥακ, 11 14} 

Ῥαΐθὶ δπα πᾶπάσση Ῥὰκ υὐμαρδηᾷ, οἱ 8 ΠῚ ραβίβρο)αὶβ ὈΪ βίδι πᾶ 

Τούα Ῥϑίημαπα. 12 718 δηαμαδπηαβ 480 ἰτητὴᾶ [688 βαΐθὶ αἰρθδη ἰδ: 

πὶ {ταῖθαῖὶβ ἔγαῦ]αη ρα θοίμπϑηβ. 18 1840} ἀϑῦϊα πα 8. 411 ἔγαϊβίο 70 

αἸΌ 5, αἰβίο  [αῖστα ᾿τπηα πα 16]. 14 14 σανϑηαϊαδ Β1Κ [6588 

ἴῃ ΠΔηδὶ ΔΏΤΩΪΠΒ ἴῃ ΟΔ] 61] ῖαη, 8 ΤΟΥ]. ΟΥΥΆΠΠ 8ΔΠηα 811] σαν] 

Ὀἰβίίθπμθ Ὀἱ ἰπ8. 15 88} 15 1αἰδίαα ἴπ σδαῦτθὶπι 'σθ, ταὐ Κ᾿ 145. ἔχασα 

Δ]]αῖη. 16 184} αδτὰ ἴῃ ΝαζΖαγαὶρ, βαγϑθὶ ψὰβ Τ0α]0 8, 18} ρδ]αὶρ 'ππ 

Ὀ Ὀϊα ί7α βοιπϑιηπλα ἴῃ ἄαρα Βα αΐο 1ἴπ ΒΥ ΠΔΡΌΡΘΙη 18} ἀββίορ 5ὶρ- 

οδη ὈΟΚοΟΒ. 17 18 αὐρίθαηοβ νυ ΘΒῸῚ ἢ Τὴ ὈΟΚΟΒ ΕἸΒΆΘΙΙη5. ὈΓϑι- 

[ϑῦαβ, 84 ἀβ᾽ακαπαθβ ῬῸΒ ὈΟΚΟΒ Ὀϊραῦ βίδα, ῬδΥΘῚ ψγὰβ σαι] α: 

18 δΔῇτηβ {γα η5 ἃ ηδ ΤΪΒ, ἰπ ὈΙΖΘὶ ραβαὶρθοᾶα τ ἀὰ ν᾽] θυΐδῃ 

ἀπ]θα αἴτη, ᾿πβαη αι τὰκ αἀὰ σΑΠ ΔΒ] Δ ΡΔηΒ δι᾽ ] ἀδηπ Παϊν ΐη, 

19 τηϑυ͵δη ἔλα μα Ῥαηδίμι ἔγαϊθῦ 14 ὉΠ] π αἷμ βίη, {τα]θέδη σαί 8 Π 8 

ΠΙ, 87. Μα]δἰ]αὶθ}18] Μα]δ!αἰθῖβ αα. α«ἀμοῖ, ᾧ μαὲ “Μαϊοῖδεν. 
- ΤΥ, 8. βαπααβ) ΟΑ Εἰ" Βπα8. --- ὅ. ἀϊδθυ]αι5) ΟΑ ἢ" ἀϊαθα]αβ. 

-- 18. ἐιδιβίο 70] Ολ Γὰγ {ταϊδία θη1ο. --- 17. ΕἸΒα ΘΙ η8)] (Δ Νὰ 

᾿ὐβαθίϊηβ. --- ρυδαΐθίι8] ρταϊθοίαβ (Δ, γι" ρυδαϊοίδαβ ; 

--.......».“΄ 
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τεθραυςμένους ἐν ἀφέεει, κηρῦξαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτόν. 20 καὶ πτύ- 

ξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθιςεν, καὶ πάντων ἐν τῇ ευνα- 

γωγῇ ἧςαν οἱ ὀφθαλμοὶ ἀτενίζοντες αὐτῶ. 21 ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς 

αὐτοὺς ὅτι εήμερον πεπλήρωται ἣ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠεὶν ὑμῶν. 

22 καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς 

χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ «ς«τόματος αὐτοῦ καὶ ἔλεγον" οὐχ 

οὗτός ἐςετιν ὃ υἱὸς Ιωςεήφ; 23 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς πάντως ἐρεῖτέ 

μοι τὴν παραβολὴν ταύτην ̓  ἰατρέ, θεράπευςεον ςεαυτόν  ὅςα ἠκούςεαμεν 

γενόμενα ἐν τῇ Καπερναούμ, ποίηςον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι «ου. 

24 εἴπεν δέ᾽ ἀμὴν ὑμῖν λέγω ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐςτιν ἐν τῇ 

πατρίδι αὐτοῦ. 25 ἐπ᾽ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλαὶ χῆραι ἤἢςαν 

ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡλίου ἐν τῷ ᾿Ιεραήλ, ὅτε ἐκλείεθη ὃ οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη 

τρία καὶ μῆνας ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶςαν τὴν γῆν, 26 καὶ 

πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἡλίας, εἰ μὴ ἐἰς (άρεπτα τῆς (ιδῶνος 

πρὸς γυναῖκα χήραν.- 27 καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἢςαν ἐπὶ Ἑλιςαίου τοῦ 

προφήτου ἐν τῷ ᾿Ιεραήλ, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίεθη, εἰ μὴ Ναιμὰν 

ὃ (ζύρος. 2ὃ καὶ ἐπλήεθηςαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ ευναγωτγῇ ἀκούοντες 

ταῦτα, 29 καὶ ἀναςτάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως καὶ ἤγαγον 

αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ᾽ οὗ ἡἣ πόλις αὐτῶν ᾧκοδόμητο, εἰς τὸ 

κατακρημνίςαι αὐτόν 80 αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέεου αὐτῶν ἐπορεύετο. 

51 καὶ κατῆλθεν εἰς Καπερναοὺμ πόλιν τῆς Γαλιλαίας καὶ ἢν διδάεκων 

αὐτοὺς ἐν τοῖς εάββαειν. 52 καὶ ἐξεπλήςεοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, 

ὅτι ἐν ἐξουείᾳ ἣν ὃ λόγος αὐτοῦ. 33 καὶ ἐν τῇ ευναγωγῇ ἣν ἄνθρ.- 

πος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ 

λέγων 84 ἔα, τί ἡμῖν καὶ «οί, ηςοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέςαι ἡμᾶς; 

οἷδά ςε τίς εἶ, ὃ ἅγιος τοῦ θεοῦ. 85 καὶ ἐπετίμηςεν αὐτῶ ὁ ᾿Ιηςοῦς 

λέγων ̓  φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. καὶ ῥῖψαν αὐτὸν τὸ δαιόμνιον 

εἰς μέεςον ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ, μηδὲν βλάψαν αὐτὸν. 86 καὶ ἐγένετο 

θάμβος ἐπὶ πάντας, καὶ ευνελάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες" τίς ὁ λό- 

γος οὗτος ὅτι ἐν ἐξουείᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάςεςει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύ- 

μαςειν καὶ ἐξέρχονται; 81:7 καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα 

τόπον τῆς περιχώρου. 88 ἀναςετὰς δὲ ἐκ τῆς εὐναγωγῆς εἰςεῆλθεν εἰς 

τὴν οἰκίαν (ίμωνος. πενθερὰ δὲ τοῦ (ξίμωνος ἣν ευνεχομένη πυρετῷ 

μεγάλῳ, καὶ ἠρώτηςαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς. 839 καὶ ἐπιετὰς ἐπάνω αὐτῆς 

ΙΝ, 20. ἐν τῇ ευναγωγῇ ἧςαν οἱ ὀφθαλμοί] ΑΚΙ͂Τ Ὁ, ἐν τῇ ευναγ. 

οἱ ὀφθ. ἤςαν ὄΚ τὸ ρΡΙογ. νρ. -- 24, ὑμῖν λέγω] ΑΒΘΉΗΨΥΓΛ, λέγω ὑμῖν 

ἘΚ ΤΟ]]. -- 25. ὅτι] ΘΙΏΠΧΛ 66], ο]υϊέ ΚΟ 10 Ρ]ου. νρ. --- 27. Ἑλιςαίου)] 

Ἕλι- ΛΔ Ποῖϊ- δὰ νρ.-Η9ς5., Ἔλι- ἘΚ Ῥοα ]. --- -ἰτεαίου Β᾽π ΑΒΚ(-ειςαίου) 

ΘΓΌΥΝΔ ΔΡ 64], -ἰεεαίου ΓΚ ἔᾳ. --ὀ ἠἰΝΜαιμάν])] ΒίπΠΑΒΟΠΚΠΗΠ Νεμᾶν Χ 

Νοπαη, 8.6 2611, Νεεμάν ἘΚ Νοαρηιαη ἔα. 
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ἴῃ »αρυαΐβίθιη, τϑυ]ϑῃ 761 {δι} 15. δηἀδῆθιη. 20. 14 ἔα α]} Ῥοβ5. Ρο- 

ΚΟΒ 1848 υϑρὶθαπαβπ πα θδῃηΐα βαβαῖ. 14} ΑἸ] τη ἴῃ Ὀ᾽Ζαὶ βυνπμαρορθίη 

ΘΒ ΔαρΟπδ [αἸν ν᾽] ηοηδ αἀα ᾿τητη8. 21 ἀαρᾶηη ρβδη τοα͵]δη ἀἃ 

ἴπ0 Ῥαῦθὶ πἰθησηα ἄαρα ἀβ]]] ποθ Π τηθ]ὰ ΡῸ 15 διβδπ) ᾿χυνδυϑίση. 

22 180) 4114] δ] Κ|ο νι ϑὶνγοαϊθάπιη ᾿τπμηα 16 ἢ 5116 4] κάθα Ὁ ΡῸὸ 

ψγαῦγα ἀηβίαϊθ ΡθῸ ἀϑρεαρρϑηάοηαδ 18 ΤΠ ᾶ 8 88 ἀθρὰπ: πἰὰ 88 

ἰθῦ Βα ητ18 [οϑϑῆβὺ 25 Δ 40 ἀὰ ἴτὰ: δαΐίζο αἸΡῚΡ τΐϊβ ΡῸὼ φδ]σ οΙ: 

Ῥὰ 161κΚὶ, μδ116ὶ Ῥα]ς β!!ραπῃ; ᾿ῦδη Η]ὰ Βααβιθάαγη νγνϑαγραη ἴῃ ΚΚαΐαγ- 

ῃϑαιϊη, ανγοὶ 78} ΠΟΥ ἴῃ ραῦθαγθαὶ ρϑῖπμαὶ. 24 80 βϑῃ: διῶθῃ 1Ζνν18 

αἰἷρα, Ῥαΐθὶ πὶ δἰπβῆθη ῥτϑαΐοίθ ΔηἀδηθὴΒ ἰδὲ ἴῃ ρα θα δὶ Β6]η8]: 

25 ΔΡΡδῃ ᾿ὶ βη7αὶ αἷρα ΖΒ βαΐθὶ ὨἸΔΠΕΡῸΒ Μ]ΔΌΟΠΒ ΘΒ 1 

ἀαράτὰ ΗΘ] Θ᾽ ὴ5. ἴῃ Ἰβσαθὶα, θᾶη ρα] κηοαα Πἰτηϊη5 ἀὰ ΘΓ ὈΥΪΤῚ 

78} ΤΠ ΟΌ 8. Βδῖῃ85, Βθύ2 δσεσ γα ΒΌΠΓᾺΒ ΤῊ }]ς1 18 δπα 4118 αἰσρα: 26 14ἢ 

ὩΪ ἀὰ Δἰηαϊαη θ1Ζὸ ᾿πβαμα 05 885 Ηδ6]1848, 81]8 ἴῃ βαγαϊρία βθ᾽ ΟΠ 818 

ἀὰ αἰποη ψὶασοη. 2: 1840 πηδηᾶραὶ θγαΐβΉ}] 81 τνοϑὰη τῇ ΗΔ] οἰβαῖα 

Ῥγδαϊθίθα ἴῃ 1βγαθ]α, 18} ἢ] ΔΒ. ἢ 126 ΠΥ ηΪ48. πγα5, 4116 Νίτηδη 

Βᾷ δα, 28 δὴ [1181] ψϑαυθὰμ 4118] πιοα]8β ἴῃ Ὀὶσαὶ 5 ΠΔρΡΌρΡΘΙη 

Βδαβ] απ άϑηΒ Ραΐία. 29 14 βία πα δ ηβ ἀβιτβαπ ἰτητὴα αὖ ἃ5 Ὀϑυτρ 

Δ} Ὀταβίθαθπῃ πὰ ππα Δ βίο 15 ἔαρ} 18 ἀπα βδμπηιηθὶ 50 ὈΔΌΣΡΒ 

'Ζθ ρδύϊπηγϊα 88, ἀὰ δἰάσδαβίαη ᾿πα ραρτο. 80 1 18. Ῥαϊσῃ]οῖραπαβ 

ΡῬδίσγἢ πα] η8 ἴη8 144]. 81 148}: ρϑ]δὶρ ἴῃ Καίδγπδατη, Ὀδατρ Θϑιοὶ- 

Ιαϊαβ 18 ἢ νγὰ8 Ἰαἰβ]απ 8 15 ἴῃ Βα δίϊη. 32. 18} 5114] οἰ κιαθάσπη ὈΪ 

Ρο Ἰαἰβθίῃ 18, απίθ ἴῃ νι α]ἀαΐη]α νγὰθ ναυσ ἴθ. 88 18} ἴῃ Ρἰζαὶ 

ΒΥ ΠΡΌΡΘΙη γ8Β Τηϑηπηδ ὨΔΌΔΠα5. ΔΗ Δ ΠΗ] θΟΩΒ. ὉΠΗΓαϊη͵απα Δ ἢ 

ὉΓΒσορίαα, 84 αἰρᾶμπαβ: 160} τυ. τπΠ5 788 Ῥαδ, ΙΘθὰ ΝδΖοΟσΘ πα ὃ ἡδτηΐ 

ἔγδα βία ὉΠ518 ΚαηΠ ῬαΪϊκ, Γῦ88 ἰ8β, βα ννϑῖμπα σααϊθ. 85 18} ρᾷ]ύο- 

01 ἰπλιηὴὰ ΤΘΒὰ8 αἰ ρδηάβΒ: δἴάοθη 184 ἀβρᾶρρ ἃ8 βϑιημηα. 8} ρδ- 

ὙΓΡΆ ΠαΒ. 'πα 88. ἈΠΠΙΡα ἴῃ τηϊἀἸαῖμη ὈΥΥΔ ΠῚ δῇ ἰμημνα, πὶ ὑγδὶ δὶ 
ΒΆΒΚΑΡ)] πα 5. ̓τητηὰ. 86 14} νὺρ δἰβιδα μα η « ἅπα Ὁ Δ]|18η5, 8} 
τοαϊἀθάσῃ ἀὰὰ 518. τηΐβθὸ αἰρβαπάδμηβ: 8 ψαῦσαθ Ραΐα, Ῥαίθὶ πὰρ 
τα] Δα 78 78} τηδΐαὶ Ὡπδθὶ πα] Ῥαΐτα ἀπηγαϊπἤατη. Δ Βτηϑηι 8} ἃ8- 
Βασραπμαῦ 97. 18} υδἀἀ7α τθυῖρα ἔγαμ ἰτηπηα ἃ Πα Δ]18 85 Βίβα πη ΡὶΒβ 
ὈΙΒαηαηθ Ἰα πα 18. 88 πββίαπαδπαβ Ρὰη 8 Ρἰζαὶ βυυπαρορσαὶ Θά] ἴῃ 
ϑάγα ϑθ μΟ ηἾ8. βυγαϊηγο Ῥᾷη ΡῚ8 βϑπηοηΐβ τὰ8. ἈΠΑ Πα θδίά αι ὈΤΙΠΠΟῚ 
ΤΩ] Κ1]α], 18} Ὀθάπη ἰηα Ὀἱ Ρο. 89 ᾿δὴ αἰβίαπαάδημαβ αἴδυ ἴα σάβοκ 
----.-..- 

ΙΝ, 28. 161κ|}] ΟΑ γὰν Ἰδκὶ. --- 27, Ἠδἰ]θἰβαῖϊα] ΟΔ ἐὰν Ηδἰοἰβαῖδα. 
-- 86. ἀπὰ 4]]1Δ 8] Ογοηιιοιί, 418 π5 (Δ. 

ΙΝ, 88. υὐδυορί α] ἄας ἤσ. φωνῇ μεγάλῃ ἐξέ ἐπὶ σοί. τυερσοίαββθηι 
παοῖ; Μο 1,58. --- 84. ΝΑσογθμ] υσὶ. “Ναξογοπο 6154 (Ναζωρηνέ Ὁ 
Ναζορηνέ ἘΔ 
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ἐπετίιιηςεν τῷ πυρετῶ, καὶ ἀφῆκεν αὐτήν παραχρῆμα δὲ ἀναςτᾶςεα 

διηκόνει αὐτοῖς. 40 δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου πάντες ὅςοι εἶχον ἀεςθε- 

νοῦντας νόςοις ποικίλαις, ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάετῳ 

αὐτῶν τὰς χεῖρας ἐπιθεὶς ἐθεράπευςεν αὐτούς. 41 ἐξήρχετο δὲ καὶ δαι- 

μόνια ἀπὸ πολλῶν κράζοντα καὶ λέγοντα ὅτι εὺ εἶ ὃ Χριετὸς ὃ υἱὸς τοῦ 

θεοῦ. καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ἤδειεςαν τὸν Χριετὸν αὐτὸν 

εἶναι. 42 γενομένης δὲ ἡμέρας ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον, 

καὶ οἱ ὄχλοι ἐζήτουν αὐτὸν καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ καὶ κατεῖχον αὐτὸν 

τοῦ μὴ πορεύεεθαι ἀπ᾽ αὐτῶν. 48 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι καὶ ταῖς 

ἑτέραις πόλεειν εὐαγγελίςαςθαί με δεῖ τὴν βαειλείαν τοῦ θεοῦ, ὅτι εἰς 

τοῦτο ἀπέεςταλμαι. 44 καὶ ἢν κηρύςεων ἐν ταῖς ευὐναγωγαῖς τῆς Γαλι- 

λαίας. ᾽ 

νὰ; 

1 γένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖεθαι αὐτῷ τοῦ ἀκούειν τὸν 

λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ αὐτὸς ἣν ἑςτιὺς παρὰ τὴν λίμνην Γεννηςαρέθ. 

9. καὶ εἶδεν δύο πλοῖα ἑετῶτα παρὰ τὴν λίμνην οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες 

ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα. 8 ἐμβὰς δὲ εἰς ἕν τῶν πλοίων, ὃ ἢν 

τοῦ (ζίμωνος, ἤρώτηςεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον ̓  καὶ 

καθίςας ᾿ἐδίδαςεκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους. 4 ὡς δὲ ἐπαύςεατο λαλῶν, 

εἶπεν πρὸς τὸν (ίμωνα᾽ ἐπανάγαγε εἰς τὸ βαάθοέ, καὶ χαλάςατε τὰ δίκ- 

τυὰα ὑμῶν εἰς ἄγραν. 5 καὶ ἀποκριθεὶς ὃ (ζίμων εἶπεν αὐτῷ ̓  ἐπιετάτα, 

δι᾿ ὅλης νυκτὸς κοπιάςαντες οὐδὲν ἐλάβομεν ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί «εου 

χαλάςεωμεν τὰ δίκτυα. ᾿6 καὶ τοῦτο ποιήςαντες εὐνέκλειςαν πλῆθος 

ἰχθύων πολύ, διερρήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον αὐτῶν. 7 καὶ κατένευςαν 

τοῖς μετόχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοῖῳ τοῦ ἐλθόντας ευλλαβέεςεθαι αὐτοῖς᾽ 

καὶ ἤλθον, καὶ ἔπληςαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα (ὥςτε βυθίζεεθαι αὐτά. 

ὃ ἰδιὺν δὲ (ίμων ἸΤέτρος προςέπεςεν τοῖς γόναειν ᾿Ιηςοῦ λέγων ἔξελθε 

ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἶμι, κύριε. 9 θάμβος γὰρ περιέεχεν 

αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς εὑν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ὧν ευνέ- 

ΙΝ,41. κράζοντα)] 5, κραυγάζοντα ΕΟΉΤΝΥ. --- 42, ἐζήτουν] ἘΘΉῊΤΤ, 

ἐπεζήτουν ΕΌΠΌΥΛ. --- Νν, 1. Γεννηςαρέθ] ἀϊ6 Τυρόν “ΚΙ ἢ 15. 86] οὐ θη, 

“τέθ, Ἤ ἔΚΧ Κ' “αρφοροη -έτ. --- ὅ. χαλάςωμεν]) ΤΙ τηΐη ρῥαᾶυῦο., χαλάςομεν 

Κ τηΐη ρϑπο. (ημαοἷν, ἐλάβομεν), χαλάεω ἜΚ ἴΐ νρᾳ. -- τὰ δίκτυα] 5158}, 

666 (Ἰαοῖν Κ΄. 4), τὸ δίκτυον ἘΚ Δ ΌΓΠ 2.1.2] νρ. -- 6. τὸ δίκτυον) ἘΚ, 

τὰ δίκτυα 5΄ΙΠΒΌΙ, «αΥ (ϑἰοη6 Αηηι. σιηι σοί. Το). -- 9. ὧν] ΒῸΧ 

ιιο5 σορογωηέ ἃ, ἣ ἘΚ ἰῦ νρ. 

αἩ δίοίίο 4105 ΕΙμν. δογμέ αἰ ἀον Εὐϊπιοϊγ κι υον Κ, αἱ 6 6} }α]υῦ 67) 

παῖ) νὰ 1): ὥςτε τὰ δίκτυα ῥήςςεεεθαι. ἔ 15ὲ παοΐν σοί Κογγίρφιογί. «-- 

8, Ὀ1α]4 Ῥα}κ] 8ράϊξογον Ζιϑαίΐς παοί! εἰοηὶ αὐΎ. Τοαΐ, υσί. 66: ογ0 ἐδ (1) 

παρακαλῶ); ἔ παοῖι σοῦ. 



[κὐκαΒ ΙΥ͂, 40---44. Υ᾽, 1--9, 10 

Ῥὶσζαὶ Ὀυτίπποη, 8} δῇαιοῦ 118. βαηδβαῖνν Ρᾶπ υϑϑίαπἀδηά 61 Δηα δ ἢ- 

[ἰάἀ πα. 40 τ] αποὶ Ῥϑῃ βᾶρᾷᾳ ϑίμπηο, 811] βύνα τηϑηδᾶραὶ ΒΥ 6 Πᾶ- 

ραϊάθάμπη βἰαϊζαβ βδα ἢ ἐπι τ 588] Ἰκαῖπη, Ὀυαμίθαπη ἴπ5 αὖ ἰπητηδ: ἢ 

ἴθ. δἰ ΠΥ] Διητ ἢ 'Ζθ παηάπιη8β δηδ]ρΊαη θ᾽ σα δἰ] ᾽ἴπΠ8. 41 υδὶαἀ- 

͵θάσῃ ΡῬδη 7811 ἀπ] ΡΟΠΒ δῇ τπδηδραίτη Ὠγορ͵] π ἀϑίη8. 18 αἰ Ραμ θ᾽ 8 

Ῥαΐθὶ Ῥὰ 15. Χυϊδβδίαβ, βαπαβ ρααῖβ. 184} σαβακδπαβ ἰὴ πὶ Ἰδἰ]οῦ ῬῸΒ 

τοά]αη, απΐθ νυ ἰββθάπη [81108}] Χαϊβία ἴημα θα. 42 ὈΙΡΘῊ Ῥδῃ 8 ῪΡ 

ἄαρβ, υβρᾶρσᾶηαβ σα] αὶ ἀηα Δαρ͵απα βίδα, 184 τηδηδρθίηθ ΒΟΚΙα6- 

ἄπ ἰπ8 Δ αοιαὰη πα ἰπη8 74} ρα ῃμδαϊθάπῃ ἴη8, οἱ πὶ ΔῇΠ]ΌῚ ἔδιγσα 

τη. 48 Ῥδιυ ἰβΒ 480 ἀὰ ἴῃ Ῥαΐθὶ 7184} Ῥαΐπὶ δηβρδτγαΐμη ὈΔΌΓΡΊΤΩ 

να τα θύῃ ἐκ Β.κ4] Ὀἱ ΡΙαἀδηραγάα σααῖθ, απίθ ἀπ} 6 ταῖς ᾿πβδηαϊάδ. 

44 ἸΔἢ νγῶ8 τ θυ)]δηβ ἴῃ Βυυπαρορίτη (416114188. 

Νι 

1 9848} ψψ ΥΡ, τ ᾶπϑὶ τπϑηδροὶ ἀπ δύγαιαρ 'ηἃ ἀπ Πα] ἢ νυγϑατα 

σαα!δβ, 18} 15. Β:1|08 ψὰβ βίδπ δ ηαβ ΠΘ λα Βαῖνγα δἰ ΘΒ ασαῖΡ, 2 18} 

θάΆβα ὕνα βκῖρα βίδηθδηαομα αὖ βδιηπηδα Βαῖννα, 10 ΠβκΊ]Δ 85 αἴοαρ- 

σαθμαάδηβ δῇ 'ἴπ ἀβρομπη πεΐ]αΔ. 8. ρα] Ῥδῃ ἴῃ αἷῃ ῬὶΖ6 βΒΚῖρθ, 

Ῥαΐθὶ ψγαὰβ θη ηΪΒ; δὶ μαῖῦ ἴῃ Αἰ Πα Δ ἔαϊγτα βίαρα 16101] 14 σἂ- 

Βα ηα5. ἰαἰβίαα τ βδιητηα ΒΚρᾶ τϑηδρθίηβθ. 4 ὈΙΪΡΘΒ Ῥδη ρσαδησϊᾶδ 

τοῦ] 8, 4 ἀὰ ϑρίτηοηδα: Ὀτῖρο 8η8 αἰ ρα, 184} Δύμαῃϊα ῬῸ πα] 

ἰχυγαγα ἀὰ ἤδβίτοη. ὅ 780: δηαῃδἤδεμαβ ϑϑίτηοη 480 ἀπ ᾿πητηδ : [4] Ζ) πα, 

8116 πϑηῦ δῖ μαυ δ᾽] ἄδηβ αὶ Ωἰ ΠΟΤ; 1ρ0 ΔΙΆ πϑασγαα ἢο,- 

ΠδΙητηἃ, τ ϑΙΓΡα πδἰα. 6 140 βαΐα ἰδ) άδ 5 ΘΑ] αἸ τ Π ΤδηΔΡ ΘΙ ΠΒ 

ἤβκρ ἢ]ὰ, 5ύὺᾷἷ3ϑἕϑεὺ. δία αἰβηηπρποάθάθη 'χθ. 7 184} Ὀαπασμιαθάθη οἃ- 

Ιϑηδ ροθὶ ΘΒ 1 ΔΗ ΔΥΔΙΙη ἃ Κρ, οἱ δἰ α]θαάθίηα ΠῚ] Ρ 8 1Ζ6. 

Δι. αθηλαη Δ} ρα α]]Π!]ἀθάυῃ θὰ ΡῸ βκῖραβ, Βνὺ1 βυβαθῃ. ὃ ρϑαγδηβ 

Ῥδη ϑϑιπηοη Ῥαϊσιβ ἀσᾶὰβ ἀὰ Ἰκαϊνγαιη [ΘΒ ]5 αἰραηᾶβ: [014]64 ΡακΚ)]) 

ἀθρᾶρσρ [αῖτγα ταΐβ, ἀπΐθ Τϑ μπῶ γα 5 ἴση, ἔγαπ]α. 9. 516 4|6 1Κ 

8 κΚ ἀἰβῃα δῖα ἴηδ 14 4118 Πη5 Ῥδη8Β τὰΐρ ἱτητὴα 'ἰπ σαία ϊθ Ρῖσο ΒΚ 

ν, 4. ραδηαϊαα) Π͵αβηιαηην, Βογηπαναέ, σαπρία (Δ. -- 6, πλὰ- 

ἡδρθίη 5) 77͵7α βηιαηην, τααπαρϑίη (Δ. --- αἰβηπαρποάθαπη)ἅ, (Δ; τοῦ αἷ 

ἰδὲ οἵην ἃ σοί ]ρί. 

ΙΝ, 41. 1] Ζιβαίς. Ναοῖν σοὺ βοϊιγοὶδὲ ἔ: ἡηοΥθρα"5 ε08. --- Β1108}] 

ϑραέογον Ζιιδαΐς, τὐοὐὶ ἀτιγο}) αἰ Απαπρϑϑἰοί μη τον αὐτόν (Ὁ) μη) οὐδ᾽ 

ὡρϑβιν (Ὁ σα νρ)ὺ υογαρίαθέ. --- Υ, 1. 784} 870] υσῖ. Τῆς 1,16: καί. 

-- 8. ἰδ η ἤαΐϊντα βία 4] δέοι ιὐἱοὸ ᾿ὸ Ῥ]Θυ. (ἱοϊιὲ ἔα 5) Ὁ. -- 

θ. βυύὺθ παία αἰβῃπαρποαθάπῃ]ὔ ἀηαονηο παοῖν ἄθηὶ αὔν. Τ' οαΐ, τοΉν ἀφ ὴι 

αἰιοῖν 1) δοοὶηἤιι θὲ ἐδ. Υῶρὶ. 6: τ γοίΐα αἰἰνιιοΥ δέν} δουλὴὶ (66. ϑδίηο. 
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λαβον, 1ῦ ὁμοίως δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἵ 

ἤςαν κοινωνοὶ τῷ (ίμωνι. καὶ εἶπεν πρὸς τὸν (ίμωνα ὃ ᾿Ιηςοῦς᾽ μὴ 

φοβοῦ ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔεῃ ζωγρῶν. 11 καὶ καταγαγόντες τὰ 

πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθηςαν αὐτῷ. 12 καὶ ἐγένετο 

ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας᾽" 

καὶ ἰδὼν τὸν ᾿Ιηςοῦν, πεειὶὺν ἐπὶ πρόεωπον ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων᾽ κύριε, 

ἐὰν θέλῃς, δύναςαί με καθαρίςαι. 18 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο 

αὐτοῦ εἰπών θέλω, καθαρίεθητι. καὶ εὐθέως ἣ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ’ 

αὐτοῦ. 14 καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν “ ἀλλὰ ἀπελθὼν 

δεῖξον ςεαυτὸν τῷ ἱερεῖ καὶ προςένεγκε περὶ τοῦ καθαριεςμοῦ εου καθὼς 

προςέταξεν Μωεῆς εἷς μαρτύριον αὐτοῖς. 15 διήρχετο δὲ ὁ λόγος μᾶλ- 

λον περὶ αὐτοῦ, καὶ ευνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν καὶ θεραπεύεεθαι: 

ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀςθενειῶν αὐτῶν. 10 αὐτὸς δὲ ἣν ὑποχωρῶν ἐν 

ταῖς ἐρήμοις καὶ προςευχόμενος. 17 καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν 

καὶ αὐτὸς ἢν διδάεκων, καὶ ἤςαν καθήμενοι Φαριςεαῖοι καὶ νομοδιδάςκα- 

λοι, οἱ ἧςαν ευνεληλυθότες ἐκ πάςης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ ̓ Ιουδαίας 

καὶ Ἱερουςαλήμ καὶ δύναμις κυρίου ἣν εἰς τὸ ἰᾶςεθαι αὐτούς. 18 καὶ 

ἰδοὺ ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον ὃς ἦν παραλελυμένος, καὶ 

ἐζήτουν αὐτὸν εἰςενεγκεῖν καὶ θεῖναι ἐνώπιον αὐτοῦ. [9 καὶ μὴ εὕύ- 

ρόντες ποίας εἰςενέγκωειν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον,- ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶμα 

διὰ τῶν κεράμων καθῆκαν αὐτὸν εὺὑν τῷ κλινιδίῳ εἰς τὸ μέςον ἔμπρο- 

εθεν τοῦ ᾿ηςοῦ. 20 καὶ ἰδιὺν τὴν πίετιν αὐτῶν εἶπεν αὐτῷ ἄνθρωπε, 

ἀφέωνταί «οἱ αἱ ἁμαρτίαι εου. 21 καὶ ἤρξαντο διαλογίζεεθαι οἱ γραυ- 

ματεῖς καὶ οἱ Φαριςεαῖοι λέγοντες ̓  τίς ἐετιν οὗτος ὃς λαλεῖ βλαςφημίας; 

τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ μόνος ὃ θεός; 22 ἐπιγνοὺς δὲ ὃ 

᾿ηςοῦς τοὺς διαλογιςομοὺς αὐτῶν ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς τί 

διαλογίζεεθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 25 τί ἐετὶν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν ̓" 

ἀφέωνταί «οι αἱ ἁμαρτίαι εου, ἢ εἰπεῖν ἔγειρε καὶ περιπάτει; 24 ἵνα 

δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουείαν ἔχει ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι 

ἁμαρτίας, εἶπεν τῷ παραλελυμένῳ ̓  «εοἱ λέγω, ἔγειρε καὶ ἄρας τὸ κλι- 

νίδιόν «οὐ πορεύου εἰς τὸν οἶκόν «οὐ. 25 καὶ παραχρῆμα ἀναεςετὰς 

ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρας ἐφ᾽ ὃ κατέκειτο, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ 

δοξάζων τὸν θεόν. 26 καὶ ἔκεταεις ἔλαβεν ἅπαντας καὶ ἐδόξαζον τὸν 

θεὸν καὶ ἐπλήεθηςεαν φόβου λέγοντες ὅτι εἴδομεν παράδοξα εήμερον. 

Υν,1ὅ. ὁ λόγος μᾶλλον] ὈΜΠ), μᾶλλον ὁ λόγος ἔκ [ὖ νρ. --- 17. ευν- 

εληλυθότες] ΑἿΔ τη ἃ (παοΐν ΓΙ. 1δ: εὐνήρχοντο), ἐληλυθότες ἘΚ [10 

ῬΙΘΓ. νῷ. -- 26. εἴδομεν] ἘΚ, ἴδομεν ΨΤΤΉ. 

ἑἐϊοη μαοῖν Υ΄. 19. --- 20. αἀὰ Ῥαμλιὴδ 8110 1η] Ζιδαΐφ παρ, ΜΙ 9,6 ο 3, 

(50 ατοῖν (1) πα τ παοῖν σοί). -- 25. ἔγαννααγ 618] ἄα5 Ῥγοποινηθη, {6} 

παοῖ ΜΠ 9, (υσί. αὐτοῦ, Μῆς 3,9). 1)οδ5ρὶ. ἃ 6 νρ. 
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Ῥδηχοὶ σαμαΐαη; 10 βαιῃδιθῖίκοῦ Ῥ8η Δ} Ιᾳκοθαὰ 14} ΙΟΠΔΠΠΘΗ, 

ΒΆΠΌΠΒ Ζαϊ θα δἰαβ, θαῖθὶ θη ρϑά 1] 5 ϑηοηα. δ 440 ἀὰ 

Βϑηοηδ ΙΘΒ.Ὰ5: ὯΪ ΟΡΒ. ΡΒ, γᾶ Ὠϊϊητηα ΠᾺ ΤΏΔΠΠη6 Β᾽αα Ππαυΐδηδ. 

11 14}: σαύ!αδηάδηθ Ρθὸὼ 5εῖρα δηδ δἰγθᾶ δἤοριίαπάδηβ 4]] ἴα Ἰαϊβύϊα 6- 

ἄππ αἵδι ᾿τητηα. 12. 8} γᾶ, τ δηθὶ τνὰ8 18 ἴῃ αἷπδὶ Ὀδῦσρθ, 18 ἢ 

πὶ, ταδῆηϑ 115. ρυαὐΒ6}}18. 14 ραβϑα πη απ ΙΘθὰ αὐ Βα πα 5 δηἃ 8Πη6- 

ναὶ Ὀδή ἱπα αἰραπᾶβ: ἔγαυ)α, 14 0αὶ ν 1] 618, τηᾶρῦ τὶκ σϑῃγαϊ Ἴδῃ. 

13 14} αὐτακ᾽απαβ δῆ α αὐδαϊίο]ς ᾿πηπλα αἰ θαπα 5: τ 178, γαῖ ὨΤΔΙΠΒ. 

78} Βᾷη8Β ᾿αΐα βῬυυΐβῆ]}. δῇῆδιρ δῇ ἴτημηα. 14 14} 18 [δαγθαπα ᾿τηγη8 

οἱ 8 πη ηἶἰ αΘὈΪ; δἰκΚ βαὰρρ 74 δἴδιρϑὶ θὰ κΚ 5] ΠΌΔη ρσαα]η 146 αὐθδὶν 

ἰτησηδ ἔγατη ὈΖαὶ σϑῆσδ θΙ ηδὶ Ῥθηδὶ ρῬαΐθὶ ἀπαθαὰα Μοβοα ἀὰ νυ δύ: 

ψΟαΙρΡαὶ ἱπι. 15 υβιηθυποᾶδ ρδη βμαία σψαυγα τηδὶβ Ὀἱ 'π8, 164 ρυθ- 

πη Ὠἰαηδη5 τηϑηδραὶ ὨδῈ5Ί0η 1840 ἸΘΙΚίηΠοη γα ᾿ἰτητὴα Βα ΐθ 

βθίῃδίζο. 16 10 16. 5 Δῆἤβι βαπαβ δὴ δ Ι 05. 184 ὈϊΪα]Δηα5. 117 784} 

ὙγΑΥΡ ἴῃ δἰηδιαηδ ἀδρθ, 18 15. ν'885 1818]4η 5. 8} ψ θη ΒΔ Δ 8 

Εἰ ΥθΊβαῖθὶβ 14 τυ το 8] 158 }]05, ραῖθὶ θα σϑΟΌΤηΔη81 ἃ8 Δ]] ΔΙ Τη8 

Ὠδῖτλο δ] θ 1148. 14 Γι δῖα5. 1840} Τα σαβϑα] τ ΠΟ ; 184 τη 5. ΓΘ.) 5 

γγᾺ85 ἄὰ Παϊ]αη ἴπ8Β. 18 188} βΒαὶ ἴὭ8ηβ Ὀδίταπδπ8 δηδ Ἰίρτᾶ ΤΏ ΠΒΠ 

58.6 1 γγὰ5 81108, 14 βοκίαθάαπ Γαῖα ἵπα ἱπηδύρουοῖηα 1840 ρ818- 

᾽αΙαἀθίηα ἴῃ πανί θ)]α 1ἰΒ.0. 19 14 πὶ Ὀἱριδηάδηβ ᾿υϑῖννα ἱπηδί- 

ὈθΥθίηδ ᾿ἴηἃ ἴῃ ΤηϑηδΡΘΙηΒ, πϑϑίθιρδηδηΒ 84η8 τοὶ δηα 5Κ4]|]05, β8- 

βα ! ἀθάση ἰπα τὴν Ῥαιητηα Ὀδα7]6 ἴῃ τη α]αῖπὶ ἴδασα Ιθθαα. 20 14} 

Βα ΒδΙ 8 45. ρα θη ἰΖθ 480 ἀὰ ᾿διημηδ πΒ]1 0 ]1η : τηᾶηπ8, δῇοθιίαηαβ 

Ρὰβ ἔγανδαγθὶθ Ῥοίηοθ. 21 182 ἀυσραηηαη βᾶρκἼαη αὶ ὈΟΪΚ4Ι]05 

784 ἘΔΥθβαὶθὶβ αἰ Ραμ ΔΒ: Τ088 ἰβὺ 88, βαϑὶ σοᾶθὶρ παι θη 088 

᾿Τηδρ' αῇθίδῃ ἔγαναχ 1 Π8, 4118 αἰηβ ρα 22 αὐ Καπηδηαβ θδη [6888 

τηϊτου 8 ἴΖ6 δΔη ἀ Πα ἤδη α8 4840 ἀὰ ἴμὰ: [08 ὈΙΪΡΑΡ ΚΟ ἴῃ Βαϊνίατα 1Ζ2- 

νγαταῖηι ἢ 28 ΤΔΡ δ᾽ ἰβὺ αχϑίϊζο αἰρδῃ: αῇθρθίαπαα Ῥὰ5 ἔγαυνδαγ 618, 

Ῥαὰ αἰρθᾶῃ: υὑὐγϑὶβ 18 ἢ ραροὺ 24 ΔΌΡϑη οἱ νἰζοίᾷ βῬαΐθὶ νυδι αὶ 

ὨΑθαΙα 8ᾷ ΒΌΠΙΒ 85 ἃπα αἰσβθαὶ αῇθίδῃ ἔγαν δα ὐπηθ, α0 ἀὰ 

Ῥδιημηδ ἀ8]]}0ῖπ: ἀὰ ΡΒ. αἷθα, υὐγϑὶβ 188 υϑμαῆαπαβ Ραία Ῥαάϊ Ρεὶ- 

ῃδίδ βαρ ἴῃ βαγὰ Ῥϑίπδης. 28 718}. Β Βα αδδίδπαάδηαβ ἴῃ πανὶ θ]ἃ 

ΖΘ, υβῃα ἤδη 8. ἀπ Ῥδιητηθὶ ἰὰρ, βϑιαὶρ ἴῃ σαγαὰ βϑίπαπα τα Κἰ]]α πὰ 

ΒῸΡ. 26 14} υβῆϊμηθὶ αἰββαῖ 4]]1Δη5, 88 ταἰ κι Ἰἀθᾶππ σὰ δ ἐα]]αὶ 

ΔΌΣ Ρη ἀρῚΒ18Β. αἱραπάδηβ βαϊθὶ ραβδὶ ὕληι πα] Ραρα Πἰτημια ἄδρδ. 

Ν,10. Τακοῦδὰ) ΟΔ δὼ" ΙάΚορα. --- 11. αῇοιϊαπᾶδπβ ({{ αῇθίδη- 

ἀΔ 85) σρρϑίγῦηι, ἈΠ ΘΙ Ραπμάδηβ (Δ Πενηθ. --- 15. Ἰοἰκίπομ])] ΟΔ {ιν 16- 

Κίποῃ. --- 17. ΤΑἸΓ ΒΔ] τ. 01}] υσί. ἩΓ. Θοδιῖσο ΚΖ. 41,178. --- 18. σὰ- 

ἸαρὶαἸ οἰ πα)] ΟΑ γι)" -ἀϑαἀρίμα. --- 20. αἢοίϊαπα)] ΟΑ ἤν" αθϑίαπαδ. 

Ν,10. τδῆπθ πα παΐβη8) αι ρορίϊοϊιογι απ ΜΠ 4,19 Μς 1,17, υοῖὶ. 
Θὲ: ἐαοίαηι θηῖηι υὸ8 ρίϑοαίογο8. ᾿ονηϊγιιι. --- 18, Τυαῖνγα ἐἰϑι0.1 Κορϑίγι:- 

Ἴ ἢ 
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2 καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν καὶ ἐθεάςατο τελώνην ὀνόματι Λευὶ καθή- 

μενον ἐπὶ τὸ τελώνιον καὶ εἶπεν αὐτῷ ̓  ἀκολούθει μοι. 28 καὶ κατα- 

λιπὼν ἅπαντα ἀναςετὰς ἠκολούθηςεν αὐτῶ. 29 καὶ ἐποίηςεν δοχὴν 

μεγάλην Λευεὶς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ “ καὶ ἢν ὄχλος τελωνῶν πολὺς 

καὶ ἄλλων οἱ ταν μετ᾿ αὐτῶν κατακείμενοι. 80. καὶ ἐγόγγυζον οἱ 

γραμματεῖς αὐτῶν καὶ οἱ Φαριςαῖοι πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγοντες᾽ 

διατί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐεςθίετε καὶ πίνετε; 81]. καὶ 

ἀποκριθεὶς ὃ ᾿ηςοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς “ οὐ χρείαν ἔχουειν οἱ ὑγιαίνοντες 

ἰατροῦ ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες 32 οὐκ ἐλήλυθα καλέςαι δικαίους ἀλλὰ 

ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν. 33 οἱ δὲ εἶπον πρὸς αὐτόν ̓  διατί οἱ μαθη- 

ταὶ Ἰωάννου νηςτεύουειν πυκνὰ καὶ δεήςεις ποιοῦνται, ὁμοίως καὶ οἱ 

τῶν Φαριςαίων, οἱ δὲ ςοἱ ἐςεθίουειν καὶ πίνουειν; 84 ὃ δὲ εἶπεν πρὸς 

αὐτούς μὴ δύναςθε τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος ἐν ᾧ ὃ νυμφίος μετ᾽ 

αὐτῶν ἐςτιν, ποιῆςαι νηςτεύειν; 85 ἐλεύέξονται δὲ ἡμέραι, καὶ ὅταν 

ἀπαρθῇ ἀπ᾿ αὐτῶν ὃ’ νυμφίος, καὶ τότε νηςτεύςεουςειν ἐν ἐκείναις ταῖς 

ἡμέραις. 86 ἔλεγεν δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι οὐδεὶς ἐπίβλημα 

ἱματίου καινοῦ ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν ̓  εἰ δὲ μήγε, καὶ τὸ καινὸν 

εχίζει, καὶ τῷ παλαιῷ οὐ ευὐμφωνεῖ τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ. 87 καὶ οὐδεὶς 

βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀςκοὺς παλαιούς ̓  εἰ δὲ μήγε, βήξει ὃ νέος οἶνος 
ς 2 

τοὺς ἀςκούς, καὶ αὐτὸς ἐκχυθήςεται καὶ οἱ ἀςεκοὶ ἀπολοῦνται 88 ἀλλὰ 

οἶνον νέον εἰς ἀςεκοὺς καϊνοὺς βλητέον, καὶ ἀμφότεροι εὐντηροῦνται. 

39 καὶ οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν εὐθέως θέλει νέον λέγει γὰρ᾽ ὃ παλαιὸς 

χρηςτότερός ἐςετιν. 

ΠΕ 

1 ἘΥένετο δὲ ἐν «αββάτῳω δευτεροπρώτῳ διαπορεύεεθαι αὐτὸν διὰ 

τῶν «πορίμων, καὶ ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τοὺς «τάχυας καὶ ἤσθιον 

ψώχοντες ταῖς χερείν. 2 τινὲς δὲ τῶν Φαριεαίων εἶπον αὐτοῖς ̓  τί 

ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξεςτιν ποιεῖν ἐν τοῖς ς«άββαειν; 8. καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς 

αὐτοὺς εἶπεν ὃ ᾿Ιηςοῦς οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε ὃ ἐποίηςεν Δαυείδ, ὁπότε 

ἐπείναςεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾽’ αὐτοῦ ὄντες; 4 ὡς εἰςεῆλθεν εἰς τὸν οἴκον 

τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέςεως ἔλαβεν καὶ ἔφαγεν καὶ ἔδω- 

κεν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, οὗς οὐκ ἔξεςετιν φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς; 

ὅ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι κύριός ἐςτιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ 

Υ, 28. καταλιπών] ἘΚ, καταλείπιυν ΕΛΤΤἧ. --- 29, Λευείς] ἨΠ Ἔ, Λευίς 

ἘΚ. -ο, 85. καὶ τότε] ΒΙΔΠΕΜΔ ΡῸΘΕΙ ΡΟ, τότε Κα νῦν. - ὙΠ 

τοῖς] ΒΙ, 10 νρ (ὐ νρ ἢ ἰαδβθη καί --- οὐ νιον Πς 3,326 τ066), καὶ τοῖς ἕΚ. 

», -- ΥἹ, 1. 764} νᾶ] 4 ηάἀογις μαοῖν Μὸ 3,28; υοῖ: 16: οἱ (Ὁ). -- 

8. [655 6480] Κογαηϑίοί Ἂμ (05 ϑιθ7οῖί8 τὐοἱν παρ, Υ. 9: ϑανηδὶ 

Εδτθίβαῖθ αΘΡθαη. --- 4. ψὶβαπάβδη) Ζιϑαίς παοῖ, Πῆῖς 3,906, 
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27 ἸΔῈ αἵδι' βαία υαϑι4 476 7184} ρϑβδῦ τηούδυϊ, Π8Πλ]ὴ [1 ́ννννῖ, Βα 8} 

88, τηοίϊαβίααα, 181} 440 αἀὰ ἱἰιητηᾶ: [Ιαἰβύθι δίδαυ τηϊθ. 28, 4} δ1- 

1 θῬαημθ Δ]]αΐτη, πἀδβύθη δ η 5 144]8 ΔΙΆ ᾿ττηα. 29 18} ρσανδυγῃΐδ 

ἀδαμῦ τϊκι]ὰ ΤιαῖυγοῖΒ σὴ ἴῃ ρΡαγᾶδ ΒΘ ΠϑΙΏΤη8, 80 ΥΥγ85 

τηϑηαρθὶ τηοΐϑγ]6 τηϊ κι] 1418 ΠΡ δΥϑῖΖθ, Ῥαϊθὶ θη τὴ 'πὰὶ 8η8- 

Κυμη δ] ἄδη8. 80. 16}: Ὀἰτοά! θά ὈΟΚΑΙ]08. 1Ζ6 1848 Εδγθίβαὶθῖὶβ ἀὰ 

ΒΙομ͵Ἴαι 15. αἰ ρα ΠάδΔη5: ἀα}6 τὴ] βίη τηούδι]δηη 18} Γγανν αν ἢ [δ Ί τὴ 

8 0}14 14 αὐἱρκια ὃ 81 16 δηαμαἤςαπαβ ΤΘθὰΒ Ὁ ἀα πη: πὶ βδατ- 

Ῥὰαη Πα ]]αὶ Θ᾿ οὶ, 8Κ δὶ ππῃ 8118 Πη5. 952. Ὡἱ αϑῖὴ ΙΆΡΟΠ ρδ ΔΙ δ Β, 

αἷς ἔτανϑαν δη8 ἴῃ ἰάγοῖρα. 95.10 δἷβ αθρῦῃ ἀὰ ᾿τημηδ: ἀα}ῦ6 ΒΙρΟοη- 

705 Τομδῆπ 65 [αβύδημα αὔΐα 14 ὈΪάοΒ. ἰδ] δηα, Βατηδ]θῖκο 184 Εἰ τ ]- 

Βδῖθὶ, 10 Ραΐϊ Ῥοϑίπαὶϊ β'ροῆῃοη τηδίζαπα 141} ατὶρκαη" 84. Ῥδυθ ἰδ 

σἂ ἀὰὰ ἴα: πὶ τηαραα Βαμα η5. ὈΤΌΡ 818, πηΐθ δὰ Ὀσαρίδαβ. τὴ] ἴμὶ 

δῦ, ραίδα)αῃ αϑίδη. 85 δῦϑδῃ αἰτηδπα ἀδροβ, 14} Ῥδῃ αἰηϊτηδάδ δῇ 

ἴῃ δῷ Ὀυυθρίδαβ, 14 ρδη [αδίαμα ἴῃ 76] παΐτη ἀαρα. 86 ἀαραῃ ἢ 81 

784} ραϊακοὴ ἀὰ ἰμ, βϑῦθι δἰηβῆη Ρο]δῦ ΒηΔΡρΊη5. Π11}18. ἣἱ [ἀρ] δη8 

ΒηΘΡΘΗ [αἰγ π͵δηδ, αἰ ρα 184} 58 πϊὰ}6 αἰξαασ ἃ, 186} Ῥαιηγηδ [αἰ ΤΠ] 1 

πὶ ραύϊϊα Ῥαΐία δὲ Ῥδαησηα ηἰυ)η. 07 714} δἰπβῆθη πὶ οἱαῦα ντοὶῃ 

ηἰα͵αῖα ἴῃ ὈΔΙΡΊΉΒ. [ΔἸ 74 5, ΔΙ θα αἰδίαϊα Ῥαΐα πἰπ70 61] ρ 88 

ὈδΙρΊηΒ. 18}: Β1100 ἀδραΐῃρ, 148 Ῥ8ὶ Ὀδ]ρθὶθ ἔγααϊδίπαημα; 88 δκ ψγϑίῃ 

Ἰασραῖα ἴῃ ὈΔΙρη5. ἡἰ 7 Δ η5 ρυΐϊαηα, 14 ὈΔ]0 05 σαίαβίδη δα. 99 188 

δῖηθυ αὐ καηάδηθ ΤΑΙΓΏΪ, ἢ ΒΌΠΒ ΜΠ]1 Ἰαρο; ΑἸΡΙΡ δὺκ: βαΐᾶ 

ζαϊγ7ο Ὀδῦϊζο ἰϑύ. 

ΥΙ. 

1 9}Δἢ ψΥΡ ἴῃ Βα ρθαΐο Δηβρδγδιητηδ {τὰτηϊη σαρραῃ ἱστητηδ Ῥ ΙΓ 

Αἰ 15 .Κ, 71. γὰρ ἀθάσῃ ἃ ἤβα ΒΙροηΪΟΒ 18 18} τηδύϊἀθάση ὈΠπδυδηἀΔῺΒ 

Βαηάπῃλ. 2 10 βαῃλδὶ Βαγθίβαὶθ αθρι απ ἴπὰ: [θὰ ἰδ) Ῥαΐθὶ ηἰ 

ΒκΚαϊα δῦ δα ἴῃ Βα αΐο ἀαρατη ὃ. 18 δηαπεααπαβ ψΊρτα 15 

Ιθϑὰβ αΔΡ: πὶ Ραΐα ἀδϑαρρυγαα ραΐθὶ ραίαναα αν θα, ΡῬᾶῃ ρυθάδρβ 

ν88, Β|Π|0α 188 Ῥαϊθὶ πὴρ σα ποθαη 4 ἴὐαῖνα ἱπηρα]ὶρ ἴῃ 

ραγὰ ραϊθ δ Π]Ιῦϑη5Β ἔδασ]αρθῖ 18 ἀβηθᾶὴ ἰδ τηδίϊάα Δ 

ρα Ῥαΐϊτὰ τὴ 815 σἰθαημάδιη, ῬϑηΖθὶ πὶ 5κυϊ]α ἰϑῦ τηδίαῃ, ηἰθαὶ 

αἰηδίτη σαὐ͵]αι }ϑ ὅ Δ σὉ ἀὰ 1ῃηΔ ᾿αΐθὶ ἔγα)]α ἰδύ 58 ΒΌΠ.Β. ΤΏ8ῺΒ 

Υ, 28. 14 4]6 αἴδυ ἰυητηα) ᾿αηασίοδδο: 1αὶβὺϊα ἃ. --- 81, Ἰο Κοὶβ] (Δ 

ἰὼ" Ἰοικοὶβ. -- 5885, Εαγθίβαὶθ] ΟΔ ἐὰν Ἑδτυοιβαῖθ. --- 859. ατὐὶρκαηαδῃθ) 

αὐἱροαπάδηθ (Δ. -- ΥἹ, 1. ὑπαπδηάδηβ) (Δ, Ὀϊηδθπαπάδηβ ἔρρείγδηι. 

Υ, 858. βἱροῃ)οβ.] Ζιβαΐδ παοῖ. Μ 9,14 Με 3,18, υσῖ. Ὀσ6ΙΒ5: 

ἐνὶ αὐέοηι αἰδοὶριϊὶ (ἀο5ρ]. [0). --- 84, Βα ῃμπαπθ ὈσΓῸΡ ἔα 18] υσὶ. Μ 9,1. -- 

88, σἰαίαη} παοΐι -.Μ 9,17, υσῖ. Ὁ 6 ΕΣ Ί] σα: ηνἰξέιωιέ (βάλλουςιν Β᾽ηἶ 



110 1 υκαϑ ὟἿ, 6---24, 

ε«αββάτου. 6 ἐγένετο δὲ καὶ ἐν ἑτέρῳ «εαββάτῳ εἰςελθεῖν αὐτὸν εἰς τὴν 

ευναγωγὴν καὶ διδάεκειν. καὶ ἢν ἐκεῖ ἄνθρωπος, καὶ ἣ χεὶρ αὐτοῦ ἣ 

δεξιὰ ἢν ξηρά. 7 παρετήρουν δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαριςαῖοι, εἰ ἐν 

τῷ εαββάτῳ θεραπεύςει, ἵνα εὕρωςει κατηγορίαν αὐτοῦ. ὃ αὐτὸς δὲ 

ἤδει τοὺς διαλογιεμοὺς αὐτῶν καὶ εἶπεν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ξηρὰν ἔχοντι 

τὴν χεῖρα ̓  ἔγειρε καὶ «τῆθι εἰς τὸ μέςον ̓  ὃ δὲ ἀναςετὰς ἔετη. ῶ᾽ εἶπεν 

οὖν ὃ ᾿Ιηςοῦς πρὸς αὐτούς ̓  ἐπερωτήεω ὑμᾶς τί ἔξεςετιν τοῖς εάββαειν, 

ἀγαθοποιῆςαι ἢ κακοποιῆςαι, ψυχὴν εὥςαι ἢ ἀποκτεῖναι; 10 καὶ περι- 

βλεψάμενος πάντας αὐτοὺς εἶπεν αὐτῷ ̓  ἔκτεινον τὴν χεῖρά εου. ὁ δὲ 

ἐξέτεινεν, καὶ ἀπεκατεετάθη ἣ χεὶρ αὐτοῦ ὧς ἣ ἄλλη. 11 αὐτοὶ δὲ 

ἐπλήεθηςαν ἀνοίας καὶ διελάλουν πρὸς ἀλλήλους τί ἂν ποιήςειαν τῷ 

Ἴηςοῦ. 12 ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐξῆλθεν εἰς τὸ ὄρος 

προςεύξαςθαι καὶ ἣν διανυκτερεύων ἐν τῇ προςευχῇ τοῦ θεοῦ. 18 καὶ 

ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, προςεφώνηςεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἐκλεξάμενος 

ἀπ᾿ αὐτῶν δώδεκα, οὺς καὶ ἀποςτόλους ὠνόμαςεν, 14 (ζίμωνα ὃν καὶ 

ὠνόμοαςεν ἸΤέτρον, καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ᾿Ιάκωβον καὶ 

Ἰωάννην, Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον, 15 Ματθαῖον καὶ Θωμᾶν, ᾿Ιά- 

κωβον τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου καὶ (ζίμωνα τὸν καλούμενον ζηλωτήν, 

16 Ἰούδαν ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιούδαν ᾿Ιεκαριώτην, ὃς καὶ ἐγένετο προδότης. 

17 καὶ καταβὰς μετ᾽ αὐτῶν ἔετη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος μαθητῶν 

αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάςεης τῆς ᾿Ιουδαίας καὶ Ἱερου- 

ςαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ (ιδῶνος, οἱ ἦλθον ἀκοῦςαι αὐτοῦ 

καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νότων αὐτῶν, 18 καὶ οἱ ὀχλούμενοι ἀπὸ πνευ- 

μάτων ἀκαθάρτων, καὶ ἐθεραπεύοντο. 19 καὶ πᾶς ὃ ὄχλος ἐζήτει 

ἅπτεεθαι αὐτοῦ, ὅτι δύναμις παρ᾽ αὐτοῦ ἐξήρχετο καὶ ἰᾶτο πάντας. 

20 καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 

ἔλεγεν μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐςτὶν ἣ βαειλεία τοῦ θεοῦ. 

21 μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι χορταςθήςεεθε. μακάριοι οἱ κλαί- 

οντες νῦν, ὅτι γελάςετε. 22 μακάριοί ἐετε ὅταν μιςήεωςειν ὑμᾶς οἱ 

ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίεωειν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίεωειν καὶ ἐκβάλωειν τὸ 

ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 28 χάρητε ἐν 

ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ ςκιρτήςατε, ἰδοὺ γὰρ ὃ μιεθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς κατὰ ταῦτα γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 

24 πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουείοις, ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκληςειν ὑμῶν. 

ΥΊ, 10. ἐξέτεινεν] ΒΩ Χ [Ὁ νρ (μπαοῖν ΜΙ 13,13 ς 8,5) ἐποίηςεν ἔΚ. 

-- 23. ἐν τοῖς οὐρανοῖς] ΒῊᾺ ΒαΒ. οἵ, ἐν τῷ οὐρανῷ ᾿Κ [Ὁ ρ]6γ. νρ. 

Ῥδ41ὰ] υοί. Μ 9.9. --- 16. ρα!) ηα5. 1η8] Κ) προδότης παοΐ, ΠΗ͂ 27,3 

.] 18,2. --- 11. 78. δΔηρδγαῖζο Ὀδαγρο]) τοί. 66: δὲ αἰταγι (6: αἰϊογα}) 

εἰυτίαξιηι (6: οὐἱυϊέαξίιη). --- 20, δῆτα] Ζιβαίς παρ, Π δὅ,8. --- Ὠϊ- 

τη 6] δέαίέ τοῦ θεοῦ παοῖν 1 ὅ,3; υσῖ. οἵ: γοσγρη οσαοϊογιηι. --- 22, αἵ- 

ΒΚ 8 η64] οἶα ὅταν «τσο]ὶ παρ, ἄοην Π0. γον θη. 
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88 Ῥαιαα βαρῦθαΐο ἄβρα. 6 141} ψῶὺ βᾶῃ ἴῃ δηρδύϑιησηα ἄδρᾶ 

Βα Ὀραΐο ρϑὶ θη ἱπητὴᾶ ἴῃ ΒΥ ΠΔρΌροΙη 18: δἰ Β]8η. 180} 8 741 Π8Γ 

τηδηη8, 18 Ππαμάᾶτβ 15 Β0 ὑδίηθυο γγὰ8 βϑασβαβ. 7 ν]δϊἀθα απ ἢ Ῥ8ῃ 

Ῥαϊ ὈοΚαιοθ 141 Ταγθίβαὶθῖβ, 18 ἰπ Βαραΐο ἄδρα [1Ἰθἰκὶ πο ϑάϊ, οἱ 

ὈΙρσθύθίηδ 11] ἀὰ ψΤΟΒ͵] δὴ ἰπα. ὃ 10 158. νυ ΒΒ τ] ΟΠ η5 156. 14 480 

ἀὰ Ῥαιητηᾶ τηϑηη, ᾿διητηᾶ βᾶυγβ]α Βα ρδπηαϊη δῆτ: ΥΓϑὶβ 184} βἰαπὰ 

ἴῃ τ] ] τη. θαυ 5 αὐγθίβαημαβ ρϑβίορ. 9 αδῇ βδῃ Ι͂ϑϑὰβ ἀὰ ἰπι: 

[τὰ] π8 ᾿χνν 18 [θα ΒΚκυ]α ἰδῦ βαῦαΐο ἀδρϑιῃ, θα ἰδ] Ῥαὰ πὰ 

[δ 7], Βαΐνγαϊα σϑηδβΊαη θᾶ αΒαᾳ15|}14η 10 184}: υββϑ᾽ 8 Π 5. 4118 }8 ἴῃ8 

αἂΡ ἀὰ ᾿μϊηδ: αἵγαῖκοὶ ΡῸὸ παπᾶὰ Ῥοίηα. Ὀδιὰῃ 18 αἵτεακίάα, 148 σἂ- 

Βίοβρ 50 δπάαβ 18, βύναθννθ 80 Δῆβαια. 11 10 οἱβ 1114] σδασρθαπ ὑπ- 

{γοα θη 16 ἢ τοαἀϊαθάση ἀὰ 818 στϊθθοὸ [08 αν] οῖπα Ῥαιήτηα [6888. 

12 18} ψῶὺ ἰπ ἄδραῃη Ὀαδίμ), οἱ υδια]6 Ιϑδβ ἴῃ ζαϊγραῃὶ Ὀϊα Δ; 

78} γᾶβ πδῃΐ βδιγνϑίιαη8 ἴῃ ὈΙἀ8ὶ συαΐϊβΒ. 18 14 ὈΠῸῸ σγᾶὺρ ἀδρϑ, 

αὐγόορίάα 5 ΡΟΠ͵Δ 5 ΒΘ 85. 8 σαν ])α η5 σ5. ἴπὼ ὄν! !, Ῥδηζρὶ 

8. δρϑαβύι! αηβ πϑιηηϊᾶα: 14 βοίτμσοῃ βϑηθὶ 7184} παιηπϊα Ῥαϊέίγα, 

788. Απαγαΐδη ὈΓΟΡΔῚ ἰΒ.; Ιακοῦι 7148: Τομδηπθη, ΕἾΠΡΡα 1848 ΒαΡα- 

Ἰοιηδῖα; 1ὅ Μαβρβαῖα 141} Ῥοιηδῃ, Ιδοῦια ρ8πα ΑἸΐαϊα 5. 18 ϑϑίιηοη 

Ῥᾶπα Βεαϊΐαμδῃ Ζο]οίθπ; 16 ΤΙυἄδη [ΙΔ ΚΟΡΔῸ8Β 88 [ὰἀϑη 1Βἰταυϊούθῃ, 

Β8.61 18 γγδὺρ βϑὶθν)απαβ ἴη8. 17 14} αἰραρραπαβ δ] τα] ἴτ σαβίορ 

δῆϑ Βίδαα ᾿Ὀηδιηταϑ 18 Ὠϊαμηδ Β'ΡΟΠ͵]6 15 188 ἢἤδϑηϑϑδ τα κ]αὶ τηδη8- 

σΘη5. δῇ δ] τήσηϑ Πα δ185. 180} Τα Γαβαὰ 7184 Ῥ᾽Ζ6 Δα. τηδυθίη Τ ΤΟ 

788: ϑϑίαομθ [14 ἃηθαγαῖχο Ὀϑαγρθ), 18 βαϊθὶ αθηὰπ ὨϑαβΊδη ἱπητηᾶ 

18}: ΒΔ Ι]7 απ 51}. βααῃῦθ βϑίμαῖζο; 184 θ81] δηδμδθαϊ 885 ἔγϑηη ΔΏΙΗ ΠῚ 

ὉΠΉΓ ΔΙ] ῖτη, δ ἢ ρα 8111 81 ϑαγρθαη. 19. 18} 4118 γηπαρϑὶ βοκιάθάαῃ 

δὐύθιαη ᾿ἰσατηδ, πηΐθ τηϑηΐθ αἵ ἱπηπια 5814 α]4 18 ραηδδίαθ 8|1 88. 

0 14} 18. ἀβῃαδπηαβ δαροπα βοῖπϑ ἀὰ β᾽ροῃἼαια βϑί παῖμα 680 : δαᾶ- 

δαὶ 705 ἀπ]Θἄδη8 ΔΒ μη, πηίθ ἰσυνανα ἰδῦ ΒΡ αἀδηραγαϊ Ηἰμῖπθ. 21 δὰ- 

ἀραὶ 118 σγθάδρδῃβ ππι, αηΐθ βαααὶ γαῖ]. δαᾶεαρδὶ 115 σγυθίδ 88 

πὰ, απίθ ὉΓΒ]ΟΠ] πα. 22. δυᾶδραὶ β] 0}, Ῥᾶηῃ β]απαὰ ᾿χ 15. ΓΔΒ 

7. ἃἰβικαιαδπμα ἰχυνὶβ 18 Δ το απ 148 υβυγαϊγραηα πϑηλΐη ἰἱζυνᾶ- 

ΤΆΙΩΤ ἃ, 5.071 6 ἘὈΡΙ]ΔΙΙηΒ ἴῃ ΒΌΠΘΙΒ. ΤΙΏ8ηΒ8; 29 ἔαρ πο ἴῃ Δ᾽ ΠΥ Πη8ἃ 

ἄαρα 18 Ἰαϊ κι, ἀπίθ 58], τϊσᾶο ἰχαῖα πϑηαρα ἴῃ ὨΙΤ Δ; ὈΪ 

Ραμα δαὶς αν ἀθάαπ ργασπίθίαμ αἰΐαηβ ἴΖθ. 24 ἈΔΡῬδη ναὶ ἱΖ) 15 

ΥἹ, 7. οἰ κίποάρθα] ΟΔ δ" Ἰοκίποάραϊ. --- 11. ἑαυ! οἰπα] ΟἋ 
Κὰν ἰανϊ ἀθαθίηϑ. --- 12. Ῥαϊγ δ καηα 5) (Δ κὰν Ῥαϊσ να καπαβ, υοί. ΕΒ. 

δ᾽ 278. ---- 156. ΑἸ αϊα5] ΟΑ ἐὰν" ΑἸΤαϊδαβ. --- 17. δἱραρρδῃα8)] αἰρασσδρ- 

ϑαπαβ (Δ. --- Εἰαπα)] ΟΔ Κι" Ἀἰσῃτηδ. 

ΥἹ, 12. 1.1} ψγ}] υσί. Μῖς 8,13: καὶ ἀναβαίνει. --- [6518] Ζιιβαΐς 

σιι Βορίηη οὐ Ρογίμορθ, αὐι8 οἴροηι 1,οἰἰϊοηαῦ βἰαηιηιοηα. --- 15. ΜᾺΡ- 



112 ΤΚ85 ὟἹἿ, 28--- 42. 

25 οὐαὶ ὑμῖν οἱ ἐμπεπληςμένοι νῦν, ὅτι πεινάςετε. οὐαὶ ὑμῖν οἱ γελῶν- 

τες νῦν, ὅτι πενθήςετε καὶ κλαύςετε. 26 οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπω- 

ειν πάντες οἱ ἄνθρωποι, κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφή- 

ταῖς οἱ πατέρες αὐτῶν. 27 ἀλλ᾽ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουςειν ἀγαπᾶτε 

τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μιεςοῦειν ὑμᾶς, 28 εὐλογεῖτε 

τοὺς καταρωμένους ὑμῖν, προςεύχεεθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς. 

29 τῷ τὐπτοντί ςε ἐπὶ τὴν εἰαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ «τοῦ 

αἴροντός εου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύςῃς. 90 παντὶ δὲ τῷ 

αἰτοῦντί ς«ε δίδου, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ εὰ μὴ ἀπαίτει. 51 καὶ 

καθιὺς θέλετε ἵνα ποιῶςειν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς 

ὁμοίως. 82 καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐεςτίν; 

καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶςειν. 53. καὶ ἐὰν 

ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐςτίν; καὶ γὰρ 

οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦειν. 34 καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾽ ὧν ἐλπί- 

ζετε ἀπολαβεῖν, ποία΄ ὑμῖν χάρις ἐςετίν; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς 

δανείζουειν, ἵνα ἀπολάβωει τὰ ἴςκα. 85 πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς 

ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες ̓  καὶ ἔεται ὃ 

μιςθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔςεεθε υἱοὶ ὑψίετου, ὅτι αὐτὸς χρηςτός ἐετιν 

ἐπὶ τοὺς ἀχαρίετους καὶ πονηρούς. 86 γίνεεθε οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ 

ὃ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐςτίν. 37 καὶ μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε᾽ 

μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδικαςθῆτε ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήςε- 

ςθε: 98 δίδοτε, καὶ δοθήςεται ὑμῖν μέτρον καλὸν καὶ πεπιεςμένον καὶ 

ςεςαλευμένον καὶ ὑπερεέκχυννόμενον δώςουεςειν εἰς τὸν κόλπον ὑμῶν τῷ 

γὰρ αὐτῷ μέτρῳ ὦ μετρεῖτε, μετρηθήςεται ὑμῖν. 59 εἶπεν δὲ παρα- 

βολὴν αὐτοῖς μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν δδηγεῖν; οὐχὶ ἀμφότεροι 

εἰς βόθυνον πεεοῦνται; 40 οὐκ ἔςετιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάεςκαλον 

αὐτοῦ  κατηρτιεμένος δὲ πᾶς ἔςεται ὡς ὁ διδάεκαλος αὐτοῦ. 41 τί δὲ 

βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ «εου, τὴν δὲ δοκὸν 

τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμῷ οὐ κατανοεῖς; 42 ἢ πῶς δύναςεαι λέγειν τῷ 

ἀδελφῷ «εου ̓  ἀδελφέ, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοου, 

αὐτὸς τὴν ἐν τῶ ὀφθαλμῷ εου δοκὸν οὐ βλέπων; ὑποκριτά, ἔκβαλε 

πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ εου, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν 

ΨΙ, 26. πάντες] ΑΒΕΗΚΝΜΡΟΒΙΧΞΙΤ Ομν. δ τβ 2 ρ11αᾳ, ζοΠ 

ΕΜ ΘΥΓΔΛ. -- κατὰ τὰ αὐτά] Β΄ ΒΟΚΆΧΞΙΤ οὁ6, κατὰ ταῦτα ἕΚ 

ΓΞ ρ τ 51αᾳ νρ. --- 834, δανείζητε] Π0ῸΤΤ, δανείζετε ΕΕΜΗΛ. --- 86. γίνεςθε] 

ΒΙΏΒΌΠΙΞ ΔΌΟΘΗ͂ΞΙαᾳ Οιαοῖν ΜΗ ὅ,48), γίνεεθε οὖν ἘΚ ἔρΤ" νρ. --- 81. ἵνα 

μή] ΑΌΛ δοϑῇ (παοῖι ΜΠ 7,1), καὶ οὐ μή ἘΚ ΠΡ. 2] νρ. -- 38. καλὸν 

καί)  νρ (Ζ. 7.)», καλόν ἘΚ 1. --- μετρηθήςεται] ΒΡ θα Οναοῖν ΪΜῆῶ6ε 

4,34), ἀντιμετρηθήςεται “Κ γοηιείϊοξι)" ᾿ῦ Ὁ]ΡΥ. νβ΄. 

ἴατ1]814] 68. ἐδέ φιυοι οἰπαἐ, οὐ νὸρ Ὀὶαρ οἷν 1648} τηξ Αδϑϊο]νέ τὐορθε- 

ἰπϑϑεη οα67γ νογ 80] ογ 61, ατιϑροξαίοηι ἐἰ5έ. 
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Ῥαΐμη ραθοίραιη, απίθ 1ὰ Πα δΙα ρσαθ]δῖδῦ Ἰζνγασα. 25 ναὶ ᾿ζνῖ8, 108 

βδάϑ 8 πὰ, ἀαηΐθ συθᾶδρδὶ νναῖγθθ; νὰ] ἱζνδ, 118 Π]ΔὨ7]Δη 85 ΠῸ, 

ἀπΐθ σφ ΠΟ 78 ργυθίδη Ουρι ηπηϊἃ. 26 ναὶ, Ῥδὴ νγαῖ]α ἱζχὶβ αἰραπα 

4}1δὶ ΤΏΔ 5; ΒδΙηΔ]ΘΙΚΟ 4118 ἰανἀθάσθη σα]! πρεαρτδαξοίαση αὐΐϑῃΒ 1ΖΘ. 

21 ἃΚοὶ ᾿Ζ 8 αἰρὰ Ῥαΐϊτη μαιυβ]απάδτη : ἔγ17] 0 Ῥθη5 Ὠαίδπ δ ᾿Ζ ΙΒ; 

γγ811α δια Ῥαΐτα ἢ] αηδιη ἰσῖθ. 28 ῬΙΌΡ]αῖΡ θη γα] ραη 88 

1Ζ.} 15; ὈΙα] Ια ἔγαμη βαΐτη ΔΘ ΔῊ Δ η δὴ ἱχνγῖθΒ. 29 Ῥαιήτηδ βίδα- 

ἰδ πα] θὰ ὈΪ Κίπημ, φϑίθυνθὶ ἱστησηᾶ Δ Δηθαγα; 18} βαϊητηα πϊ- 

τη αἵ ρὺΒ ναβϑίήα, 7184} ραϊᾶα πὶ ψδυ7]αῖϊθΒ. 80. Τυδσηθῃ ἢδη 

ὈΙα]αμᾶδηθ Ῥὰκ ρἱῇ 14} δῇ Ῥϑιησηα πἰτηδπαϊη βθὶπ ἢ] ἰαβθὶ. 51 18 

Βυγαβθυθ 1614 οἱ ἰδυγαϊηδ 115. Τη8 5, 184 ἢ 108 ἰδ7α]α τὴ Βδιη δ] ΙΚο. 

92 ΔΌΡδαη αὶ ἔ]οὰ βᾶηβ ἔπ] ἀθη5 ᾿ζνν δ, 108. ἰσνὶβ Ιᾶσπθ ἰδ 

788 δὶς θα] ἔγανδαγτ θη Ῥδη5 ἔπ) Ομ ἀϑ 5 511. {ΠΠοηα. 38.180 160 αὶ 

ῬίαΡ ἰδυ)αϊα Ῥαΐτπη ΡαΡ ἰδυ͵απμαδηη ᾿φυνΒ, ἴα ἰσννὶβ ΙΔ η6 δῦ ἡ Δ 

δας δ] ἔγαννδαυ ίδη5 βαΐα βαῖηοὸ ἰδυ]απμα. 84 4} 16 αὶ 16! 014 ἔταμ. 

Ραϊμηθὶ πψϑηθὶαὰ Δηαηϊτηδη, [8 12 0018 ἰδ 6 δῦ ἢ Δ δὰκ ἔγανδαγῃΐζαὶ 

ἔγαυνϑαγ  ϑῖτη 16] 86, 6] δηαηϊτηϑίηδ βϑιηδ]ααα. 895. βνθραιῇ ἔγ]οα 

Ρδη8 ἢ]δπμ 5 ̓συσαγᾶπβ, ῬΙᾺΡ ἰδυαϊαὰ 14} ΘΙ 814 πὶ νυ ἢΐαὶβ πΒυΘΏΔΉΒ, 

788}. αῖΓΡῚΡ τϊχᾶο ᾿ἰσνατα τηᾶπδᾶρθα, Δ ὑγαῖγθῚΡ βαπ]αβ ΒΔ. ΠἸΒΌΠΒ, 

ἀηΐθ ἰἴ5 σοβ ἰδὺ Ῥαΐτη πηΐαρταιη 18 πη56]]ατη. 856. νγαϊτραϊα Ὀ]6ῚΡ- 

δ ηάδηβ, θαυ 188 αὐΐα ἰφνγαῦ 1608. ᾿ἰβύ. 317 188} πὶ βίο)Ἱᾶ, οἱ ἢ] 

βίο)αϊπᾶδα ; πὶ δἰάομηαϊα, 8} πὶ δἰαδοτηαπᾶς; ἔνα] θίαϊ ἃ, 848 ἔγα]θ- 

ἰδπᾶα. 88 ρ᾽ραϊα, 148 ρίραᾶα ᾿ἰζινὶθ, υυϊθβ σοᾶάδα [8 ἢ αΐαγῖα]]α 16 ἢ 

ϑανίραηδ 6 αατραΐαπα οἱ θαάδα ἴῃ Ὀδυτὰ ᾿ἰχαύαπδ; θΟ᾽σαὶ ΔῸΚ ΒΔΙΉΟΙ 

ΤΣ δ ἀ]οη ῬΊσΖαῖθὶ ταϊυα τηϊίαδα ἰχνῖ5. 859 ἀρ Ῥδη ραΐακοη ἰπη: 

1081 τηϑρ' Ὀ]1η45 Ὀ]Π]πΠάδπα ὑϊαῆδη πἰὰ Ὀδὶ 'ἴῃ 48] σδανιαβαηαν 

40 ηἰἶβύ βἰ ροπθὶβ υὔαν Ἰαῖβαυ! βοίηθηδ: 0 ρδιηδην αβ Πρ] Ζι ἢ σαὶ αὶ 

ΒΨ}6 ἸΔΙΒΑΤῚΒ ἰΒ. 41 ΔΡΡδη 108 ρσαυτηθὶβ ρυϑιηβία ἴῃ δαρῖπ ὈΓΤΟΡΓΙΒ 

Ῥοιηΐβ, 10 δῆζὰ ἴῃ Ῥϑι πδιημηδ δαρὶη πὶ σϑυτηθὶθὴ 42 ΔΙρθδιὺ Τραῖττα 

τηϑρὺ αἰρᾶη ἀὰ ὈΤΟΡΥ Ὀοὶπαιητηδ: Ὀσόθαῦ Ἰθύ, ἵἴκ ἀϑυγαῖσρα ουϑιηβία 

Ῥαγητηδ ἴῃ δαρὶη ΒΘ παιότηδ, β᾿] θα ἴπ δαρίη οἰ πδιητηδ ἃηΖϑ πὶ σΔΌΓΩ- 

᾿ἠἸαπᾶβὺ 1᾿πία, ἀϑυγαῖγρ Τα 18 Ῥαυησηαὰ ἃηζα σ8 ΔΡῚη ΘΙ ΠΑΙΊΓΗΔ, 

Δ Ρᾶῃ ρσαατηἾαῖβ πϑνὺ7ὺαῖτραη ρταπιβέα Ῥαμτηδ πὶ Δπρῖὶπ ὈΤΟΡΥΙΒ ΒΘ] ηΪ8. 

ΥἹ, 27. μαϊδπδη8) Παημάρσίοδϑο: ἢ αἰ] απάδιη. 1216 Οἴο586 σομογὲ 
γοϊυέ σὶρ Βαλα άδηβ, δοηαθγη υἱοίηιο" φὰς Β]αηᾶαμι πα δέ ἀααι γον 

υογαηία θέ, ἀπ! μιςεῖν σοιο]υρῖὶοί, ἀιιγ οἷν, δῖα (Πα δ) ἀδογβοζέ ιοῖγα. 

- 86. βναϑυννθ)] ϑύανθ (Δ. --- 88, το ὐ]4] ταϊϊαὰ ΟΑ. -- 40. ραπηδη- 

ψ 18] Παηαρσίοθδο: τϑύϑ 8 Π8Β. --- ᾿αΙβαυὶθ)] ΟἿΑ {1} Ἰαἰβδυβίβ. 

ΥἹ, 29. ᾿τωσηδ)] Ζιϑβαΐςξ παοῖ, Μ, ὅ,39, υοῖ. ἴῃ Ῥ]6γ. (Ὁ). --- 85. ΡὶυΡ 

Βιτοῖτοογρ, θὲ σούϊβομθ ΒΙΌ6]. 8 



114 μκ88 ΥὟἹ, 48---49. ΝἼΙ, 1---9. 

τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ εου. 438 οὐ γάρ ἐετιν 

δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν ςαπρόν, οὐδὲ δένδρον κακὸν ποιοῦν καρ- 

πὸν καλόν. 44 ἕκαςτον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώεκεται. 

οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν ευλλέγουει εὗκα, οὐδὲ ἐκ βάτου τρυγῶει «ταφυλήν. 

45 ὃ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θηςαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ 

προφέρει τὸ ἀγαθόν, καὶ ὃ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θηςαυροῦ 

τῆς καρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ πονηρόν " ἐκ γὰρ περιςςεύματος καρδίας 

λαλεῖ τὸ «τόμα αὐτοῦ. 46. τί δέ με καλεῖτε κύριε κύριε, καὶ οὐ ποι- 

εἶτε ἃ λέγω; 417 πᾶς ὃ ἐρχόμενος πρὸς μὲ καὶ ἀκούων μου τῶν λόγων 

καὶ ποιῶν αὐτούς, ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐςτὶν ὅμοιος. 48 ὅμοιός ἐεςτιν 

ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν, ὃς ἔεκαψεν καὶ ἐβάθυνεν καὶ ἔθηκεν 

θεμέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν πλημμύρας δὲ γενομένης προςέρρηξεν ὃ 

ποτομὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ καὶ οὐκ ἴεχυςεν «αλεῦςαι αὐτήν, τεθεμελίωτο 

γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. 49 ὁ δὲ ἀκούεας καὶ μὴ ποιήεας ὅμοιός ἐετιν 

. ἀνθρώπῳ οἰκοδομήςαντι οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμελίου, ἣ προςέρ- 

ρηξεν ὃ ποταμός, καὶ εὐθέως ἔπεςεν, καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τῆς οἰκίας 

ἐκείνης μέγα. 

ΥΠ. 

1 ᾿Επεὶ δὲ ἐπλήρωςεν πάντα τὰ βήματα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ 

λαοῦ, εἰεῆλθεν εἰς Καπερναούμ. 4 ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος κακῶς 

ἔχων ἤμελλεν τελευτᾶν, ὃς ἢν αὐτὼ ἔντιμος. 8 ἀκούεας δὲ περὶ τοῦ 

᾿Ἰηςοῦ ἀπέετειλεν πρὸς αὐτὸν πρεεβυτέρους τῶν ᾿Ιουδαίων ἐρωτιὺν 

αὐτὸν ὅπως ἐλθὼν διαςώςῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ. 4 οἱ δὲ παραγενόμενοι 

πρὸς τὸν ᾿Ιηςοῦν παρεκάλουν αὐτὸν «πουδαίως λέγοντες ὅτι ἄξιός ἐςτὶν 

ὦ παρέξει τοῦτο ὅ ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν, καὶ τὴν εὐυναγωγὴν 

αὐτὸς ῳκοδόμηςεν ἡμῖν. 6 ὃ δὲ Ἰηςοῦς ἐπορεύετο εὺὑν αὐτοῖς. ἤδη δὲ 

οὐ μακρὰν ἀπέχοντος αὐτοῦ ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἔπεμψεν πρὸς αὐτὸν ὃ 

ἑκατόνταρχος φίλους λέγων αὐτῷ ̓  κύριε, μὴ ςεκύλλου ̓  οὐ γάρ εἰμι ἱκα- 

νὸς ἵνα ὑπὸ τὴν «ςτέγην μου εἰςέλθῃς {7 διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωςα 

πρὸς ςὲ ἐλθεῖν ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήςεται ὃ παῖς μου. ὃ καὶ γὰρ 

ἐγὼ ἄνθρωπός εἶμι ὑπὸ ἐξουείαν ταςεόμενος, ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν ετρα- 

τιώτας, καὶ λέγω τούτῳ ̓  πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ ̓  ἔρχου, 

καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλω μου ποίηςον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 9 ἀκούςας 

ΥΙ!, 4. παρέξει) ΟΚΜΒΌΥΝΓΛ, παρέξῃ ΒΕΉῊΤΙ. -- 6. οὐ μακρὰν ἀπέ- 

χοντος αὐτοῦ] }), αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος ἕΚ. 

ρον ἀθηι τρυγῶςιν αογ' Κογίαγο. ---τ ΘΙΏΔ45]4) Δ ίμγαΐ τοὶ Δ 7,16, 

τοί. ο6 (1). - 47. ρα] θῖ κα 180] δέοι εὐἱθ Υ΄. 48. --- Ν, ὃ, 61] Ζ'- 

βαίς, ἀοΥ ΜΙ 8,9 ἐο)ν. ΘΥ ϑδέωριμυί εὐοῇϊ αὐι8ὲ Θέοίίογ, τὐἱο αδτηῦ ὨΘΥ " 

Ἦλθες ὧδε Π 8,399 τὰ Τῦϑῃ ἨΘ᾽ αι πότε ὧδε γέγονας ὦ 6,95. 



1κ85 ΥἾ, 48---49. ὙΠ, 1---θ, 11ὅ 

48 πὶ δὺκ ᾿ἰδύ Ῥᾶρτηβ ροαβ ἰαυ)αηαβ Ἀσὰ 1101], πῸ Ῥδῃ ὈᾶρΊΩΒ 0118 

ἰδ] πη 8 ἀκα ροὰ. 44 Τγ4υ])1Ζ ἢ ταὶ {18 ὈΔρΊηΘ τ8 Βνν ΘΒ μηδ, Δ ΚΥΔΗ8, 

ΒΚ Ρ5 ἰδῦ; πὶ ΔΚ 18 Ῥδυσπμαπιὶ ᾿ἰβαπάδ ΒΚ ΚδηΒ, ἢἷἶῃΠ θ8Π ἃ8 

αἰτυαϊαη ἀ]αἱ ὑτὰάαπα πψοίηαθαβα. 45 Ὀυθοῖρθ τᾶηπμα ὰἃΒ βἰυβεῖ- 

σδτητηῦ Ὠχάα ΒΑΓ 1 ΠΒ Β61η18 ὑβϑοδὶγα ὈΙΡ, 184 0118 τϑηη8 8 

ὈΙΠ]Δμτηα αἰ γ ΒΒ. ΒΘ 1115. ἀΒΌΔΙσΙα π|011}: ἀζὰῃ 4115. αἱαυἊα]] πη ἢ 8]11- 

{1ὴ8 τοάοϑίἃ πη }8 ἰ8Β. 46 ΔρῇῬαῃ [νὰ τοῖκ Παῖα ἔγαυ)α, ἔγαυ)α! ἸΔῃ 

πἰἱ ἰδ}1ἃ Ῥαΐθὶ αἱϑα 47 Ἰρᾶζὰἢῃ βᾷ ραρρῃαβ ἃ τη18 18 Πϑαβ- 

απ ψαῦγᾶδα τηθίηα 184} ἰδ πα 5. Ρθο, αἴδιιρ]α 1Ζν 15 Τὐϑιητηδ σ8]6 1 Κ8 

ἰθδῦ. 48 ρδΊΘ 1 5. ἰδ τη {πη ] 8 Π 1 ΤᾶΖη, 5861 σγτῸ 714} ρσδαϊαρίαα 

Δ: ραδβαύϊαα ρυυπαανδαα]αα ἃπὰ Βίθδϊηαθ. δὖὺἡ βΥ ΟΠ ρᾶη ὙὙΔΌΓΙ- 

Ῥαπαδὶ Ὀϊδϑίαρα αἴῦὰ Ὀ 1] πϑιητηδ τϑζηδ 18 πὶ τηδῃΐα, ραν δρΊδῃ ἴΐα ; 

σα Β.]1ἃ ἀὰκ 8 ἃηϑ Ῥδιητηᾶ βίδϊηα. 49 10 88 μαι βΊ)αηαβ 146 ἢἱ ἰδὰ- 

δ η45. ρϑὶθῖκβ ἰδύ τηϑηη {ΠΠ| 17] 8 Πα ]π ΤᾶΖῃ 8η8 ΔΙΓραὶ πὰ οταπαα- 

νναα7α, Ῥαίθὶ Ὀϊβίαρα Ποάαβ, 184 θὰ Π5 σϑάσααβ, 8} γᾶ 80 πΒνγ8]- 

ἰθῖη5. Ῥ8. ταζηδ ΤΉ Κ1]8. 

ΨΊΙ. 

1. ΒΙΡ6 Ῥδῃ βία] ]148. 4114 ρΡοὸ ψδυσάα βθίηϑ ἴῃ ἘΠ 85 Τη8Πη8- 

ΘΟ ΠΕ, ρα] ἴῃ Καίαγπδαση. 2 δπυπααίδαθ Ῥδῃ βΒαμ]β 5ΚΑΙΚΒ βία- 

Κκαπᾶθ βινα!Ἕαν δι θ]α « ναβ , 5861 ψγὰβ μηδ ΒΥΘΙΒ. 8. ρϑῆδαβ- 

δὴ. Ῥδη ὈΪ 658ὰ ἰπβαηαϊάδ αἀὰ ᾿πητὴ8. Β᾽ βίη πᾶ 816, ὈΪα] Δ Πα Β ἰπἃ 

δἱ αἰἷπὴὶ 18}: ρσαηδβιαθαὶ θδηδ ΒΚΑΙΚ 16. 4 10 οἱἷἱβ αἰτσηδηδηβ δὖ Τθαὰᾶ 

Ὀθάυση ᾿ἰπ8 υϑάδυᾶο, αἸρθαπάδηθ ᾿αΐθὶ παὶγρθ8 ᾿ἰβύ, Ῥϑιωσηθὶ ἔγαοὶ 8 

Ῥαΐα; ὅ υπίθ ἔγΠ]ΠῸΡ ρίπαα ἀπβᾶγδ, 18ἢ ΒΥ ΠΔΡΌΡΘΙἢ 15. σαίτησία ππ- 

5ῖθ, 6 10 Ιϑβὰβ Δα] τ] ᾿τ. 840 10 Ρ8ῃ πὶ [δῖστα τυ Ἰβαη 1 η ἱτητηδ 

Ῥασηα ρατᾶδ, ἰπϑϑπαϊᾶα ἀὰ ἱτητηα 5Βὲ πυπαεαΐδαβ ἔγ]Ο πα Β, αἱραπαβ 

αἀὰ ἰτητηϑ: ἔγϑα]α,. αἰ ἀὐαῖ 61 θα, απῦθ ἢ ἱπὶ γαῖ ΓΌ5 οἱ αὐ Ἡτοῦ τηθῖῃ 

ἱπησαρσραῖθ, 7 ἀαροὶ πὶ τὰκ 51] 08 πδῖγρθαηδ γταπηΐϊᾶα δὖ ρὲι5 αἰ ΓΔ; 

8Κ αἱ. ψαυτάβ, 8 βρῆ βΒα Ῥ᾽υτηδριιβ ᾿πθῖη8Β. ὃ 8 βᾶπ δὺΚκ 

1κ τᾶπηδ 'τὰ αὖ πψϑὶασαῖη͵α ραβαῦαβ, Πα Δ η5. αὖ τηβ 511 Ὀ]π σϑαγδπῃ- 

ὑϊπη5; 1848 αἷθὰα αἀὰ βδιητηα: ραρο, 8 σαροὶα; 1840}: Δ δυϑισηδ : αἷπΠὶ 

ΠΘΥ, 7148: αἰτηϊὰ; 184} αι ΒΙΚκαῖ Καὶ τῃθ πϑιησηδ: ἰανοὶ βαΐβα, 1848 ἐδυ]Ἕά. 

9. σϑιῃδιβΊαπμβ Ῥδη ᾿αΐα Θϑὰ85. βΒ᾽] 4] ΘΙ κῖαα πα 8} σγαπα]απαε βὶκ 

ΥἹ, 48. ργυπαυννααα]αα) (ΟΛ μὰ -πααα]α. -- 49. οάπ8)] Ναηᾶ- 

οἴοδδο: αἴῦᾶ. -- ἼΠ, 2. νναβ1)] ὥρρϑείγοηι, {θὲ ΟΑ. --- 8. αἰπι) ΟΑΔ 

Τὺ ἀθτηϊ. --- 7. ἀὰθ 61] ἀΑ κὰν ἀυΡθ6. 

ΥΙ, 44. Ἰίβαη! 8) υοί. φῆι Ῥαδϑῖυ ΜΙ 7,16 “᾽ 1δ,6. 1)α5 Ῥαϑβϑδῖυ 

βοΠοῖηέ αὐτὸ αἰοβοῦ δέοι φιιογϑέ ἦν ἄθη οοὶ. Τοαὶ οἰηφοαγμησονν κι 

βου; ἀθηη ἤῖθγ δοβέοἼυνν αὐ, ατθογσοί. Ῥαγαϊοίοη: 6 (ὁ βρὶηϊβ φηϊΐηὶ 

ἤοιιβ πον Ἰοσιηξμν (πθχιιθ ἀ γυῦο πυεπαθηναγέιν ἐϑαοὶ. Ταπαοΐν αἰιοῖι 

Ὁ 8τ. : ἐκλέγονται ἐξ ἀκ. εὗκα. --- ἰταἀαη 8] ορἐβρυ οι ἑη ον Βεαοιζιης 
8Ὲ 
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ς 

δὲ ταῦτα ὁ ᾿ηςοῦς ἐθαύμαςεν αὐτὸν καὶ «τραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι 

αὐτῷ ὄχλῳ εἶπεν " λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ ᾿Ιεραὴλ τοεαύτην πίετιν εὗρον. 

10 καὶ ὑποςτρέψαντες οἱ πεμφθέντες εἰς τὸν οἶκον εὗρον τὸν ἀεθε- 

νοῦντα δοῦλον ὑγιαίνοντα. 11 καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἑξῆς ἐπορεύετο εἰς 

πόλιν καλουμένην Ναΐν, καὶ ευνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκα- 

νοὶ καὶ ὄχλος πολύς. 12 ὡς δὲ ἤγγιςεν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ 

ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς υἱὸς μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὐτὴ χήρα, 

καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς εὑν αὐτῇ. 18 καὶ ἰδιὺν αὐτὴν ὁ κύριος 

ἐςπλαγχνίεθη ἐπ᾽ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ μὴ κλαῖε. 14 καὶ προςελθιὼν 

ἥψατο τῆς ςοροῦ, οἱ δὲ βαςετάζοντες ἔετηςαν, καὶ εἶπεν ̓  νεανίεκε, «οὶ 

λέγω, ἐγέρθητι. 15 καὶ ἀνεκάθιςεν ὃ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ 

ἀπέδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. 16 ἔλαβεν δὲ φόβος πάντας, καὶ 

ἐδόξαζον τὸν θεὸν λέγοντες ὅτι προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν, κα 

ὅτι ἐπεεκέψατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. 117 καὶ ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος 

ἐν ὅλῃ τῇ ᾿Ιουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ ἐν πάςῃ τῇ περιχώρῳ. 18 καὶ 

ἀπήγγειλαν ᾿Ιωάννῃ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων. 19 καὶ 

προςκαλεςάμενος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὃ ᾿Ιωάννης ἔπεμψεν 

αὐτοὺς πρὸς τὸν ᾿Ἰηςοῦν λέγων εὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἄλλον. προεςδο- 

κῶμεν; 20 παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπον ̓  ̓Ιωάννης ὃ 

βαπτιςτὴς ἀπέεταλκεν ἣμᾶς πρὸς ςεὲ λέγων᾽ εὖ εἶ ὃ ἐρχόμενος ἢ ἄλλον 

προζςδοκῶμεν; 21 ἐν αὐτῇ δὲ τῇ ὥρᾳ ἐθεράπευςεν πολλοὺς ἀπὸ νόεων 

καὶ μαςτίγων καὶ πνευμάτων πονηρῶν καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίεατο 

βλέπειν. 22 καὶ ἀποκριθεὶς ὃ Ἰηςοῦς εἶπεν αὐτοῖς πορευθέντες 

ἀπατγείλατε ᾿Ιωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκούςατε, ὅτι τυφλοὶ ἀναβλέπουειν, 

χωλοὶ περιπατοῦειν, λεπροὶ καθαρίζονται, κωφοὶ ἀκούουειν, νεκροὶ ἐγεί- 

ρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται. 29 καὶ μακάριός ἐςτιν ὃς ἐὰν μὴ «καν- 

δαλιεθῇ ἐν ἐμοί. 24 ἀπελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων Ἰωάννου ἤρξατο 

λέγειν πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ ᾿Ιωάννου ̓  τί ἐξεληλύθατε εἰς τὴν ἔρημον 

θεάςεαεθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου ςεαλευόμενον; 25 ἀλλὰ τί ἐξεληλύθατε 

ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεεμένον; ἰδοὺ οἱ ἐν ἱματιεμῷ 

ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες ἐν τοῖς βαειλείοις εἰείν. 26 ἀλλὰ τί 

ὶ 

ὶ 

ΨΙΙ, 11. ἐν τῇ ἑξῆς] 51|, ἐν τῷ ἑξῆς ἘΡΘΉΗΠΝΛ. -- Ναΐν] “Κ, 

Ναείν Ὁ, Ναΐμ (Ναείμ) Ἢ: ἰἸΚἢ. --- 12, καὶ αυτη χήρα] ΕΕΑΉΠΛΤΙΠ, καὶ 

αὐτὴ ἦν χήρα 5ΗΠΒΟΠΒΥΞ; αὐτή Μ, αὐτὴ ΒΕΘΉΚΞΓΛ, αὕτη ΤΊ]. -“-- 

158. ἀπέδωκεν] Α, τη 89, ἔδωκεν ἘΚ. --- 16. ἐγήγερται] ἘΚ, ἠγέρθη 

ΙΑ ΒΟΠΞ. --- 19. ἔπεμψεν αὐτούς) Ξ. ἔπεμψεν ἔΚ. --- 24. πρὸς τοὺς 

ὄχλους] Β5ΌΤΤ 11 νρ, τοῖς ὄχλοις ΕΕΛΗΝΛ. 

{εἴ παοῖν ἄθηι ΜιιϑέοΥ ον ὅ[έογ8 τοϊοα ον 6] γοηάθγι εγθνμᾳ δύο τῶν 

μαθ. Τὶ. ὈοΙ 2 ρα (Ὀλ --- 25. ἐοαρίηδ1) ογιυφοϊνϑίησ νον. τρυφῇ 

ηυϊξ τροφῇ. ; 
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ἀὰ ΡίΖαὶ δίδυ) αὶ βίη θη 818 τηδηδρθίη δ : ΔΙη6η, αἷρθᾶ ᾿ἰζν 18, πὶ ἴῃ 

15γ8614 βυνδϊαπαα ρϑὶδυ θη Ὀὶραύ. 10. 141} σανδηα]δη 8 8 ΒΚ βαὶ 

ἸηΒδη 1] δη5 ἀα σαγάα Ὀϊρσθύαπ βᾶπα βίαια ΒΑΚ Ὠδῖ]δη8. 11 1848 

γα ἴῃ Ῥαιημηδ δἴαγααρσδ, 14417]4 ἴῃ Ῥαῦγρ παιηηϊάα Νϑρτα; 184} τϊάᾶ- 

1ΙΔἀ]Θάη ἱπητηα ΒΙΡΟΠἾΟΒ 18 βΆΠΟΒΔΙ Δ ἸηϑηδροῖηΒ ἢϊὰ. 12 ὈΠΡΘῺ 

Ῥᾶῃ ποῖα νγὰβ ἄδυτα ᾿ὈῖΖῸ8Β Ὀδαγρβ, βϑυὰῇ δαὶ, αὐθαῦγ 8 ηΒ 885 Π808, 

ΒΆΠΙΒ δἰηδηδ ΔἸ 6] 86 Πηδὶ, 18 8] βῖ] 00 ψίαάοννο, 18 τηϑηᾶρθὶ Ὀ͵ΖΟΒ 

βαῦγοβ ΠΟ ΤΡ 1χα]. 18. 14} σϑβδιϊυδηαβ ρθὸ ἔγαυ)α [165888] ἰηξοὶ- 

ποᾶξδ αα ἰΖαὶ 78} 4840 ἀὰ ἱσαὶ: εἰ ρυθῦ! 14 140 αυαίραρραηαβ αἰαϊ- 

1οΚ ΤΣ] τ] οτα ; 10 δὶ Ὀαϊγδηάδηβ σαβίοριαῃ; 840} αΔὉ: υσραϊααα, ἀὰ 

Ῥὺδβ αἱρᾶ: υὐὙὸϊ5] 1ὅ 14} υδϑδ βᾶὰ πδὺβ 188 αἀυρᾷπη τοά͵]δη. 88 

αἰρεαῖ ἴπα δ βίῃ 158. 16 αἰββαῦ Ῥδη 8118Δ}8 δρὶβ, 14} τ] ἀθάπη σαΡ, 

αἰρβαμάδηβ βαΐθὶ ρυδαξθίβ σΙΚ1]5 αὐτϑῖβ ἴῃ ὉΠΒ1Β, 8}: Ῥαΐθὶ σαν οὶ- 

Βοδα βΡ ᾿ηΔηδρθίη5 ΒΘ παῖζοδ. 117 1840 14 α]6 βαΐα συδυσγα δηὰ 4118 

Τυαάδϊα Ὀἱ ἴπᾶ 1840: δηα 8118η8 Ὀϊβίίζϊαπαβ. 18 18} σαύΐδι πη ΤΟΠΔΠΠΘΠ 

ΒΙΡΟΠ]ΟΒ ἰἴβ8. ὈΪ 84|1α Ῥο. 19 1δῃ δὐμαϊίαπαβ ὕνγϑηθ ΒΙΡ0Πη)]6 ΒβθΙ Π81Ζ6 

ἸΟΏΔΏΠ6Β πη ]αα ἴη5 ἀπ Ιοϑὰδ αἰραπᾶβ: Ῥᾷ ἰβ. 88 αἰτηαπᾶδ ρ8ἃ 

ΔΏΡΑΥθ πα γ᾽ 67 αἰ τηα ἡ 20 αἰπηαπαάδηβ θη δὖ ᾿τητηϑ θ 81 γγϑίσοβ αΘρυπ: 

ἸοΟμΔΠη6Β 88 ἀδαρ͵]Δ 5. ̓ ηϑαηαῖϊαα ἀρκὶθ ἀὰ ῬὰΒ, αἰἱραπᾶβ: Ρὰ 18 βΒὰ 

αἰ ΡῬδὰ ΔΉΡαγδπα πϑη͵αϊτμηα 21 ἴῃ Ῥᾶπ Ρ᾿χαὶ [6 11αἱὶ ρδ- 

ὨΔ1Π1ὰώ τη δΡΆ 5 α΄ Βϑα τὴ 180 ΒΔ 1840 8ΔΠτη8π6 ὉὈ]141Ζ6 8ἢ 

ὈΙΙΠἀδῖηλ τηδηδρδίτη ἔγασϑῦ βίθη. 22. 14ἢ δηαῃηαἤαπαβ [Θθ5 ἀὯ0 ἀπ 

τὰ : βαρρδηάθηβ ραίθι μαΐβ ΤΟ μΔ ΠΏ βδίθὶ ραβϑιυαΐβ 18} σδηϑαβιαθ- 

ἀαΐβ, Ῥαΐθὶ ἈΠ πᾶδὶ ἀββαὶ!υαπα, Πα]ίαὶ ραρραπα, Ῥυαίβ]}]α1 σϑῃγαίη- 

απάα, θϑυαδὶ ρα ῃδαβΊ]ϑηα, Ἡδυγθὶϑ υὐσϑίβαπα, ἀπ] δὶ τυ δὶ] τη υ]δη δ; 

28 14} διᾶδρβ ᾿ἰδύ βα]σαζαἢ 58θὶ πὶ ρϑιηδυΊϑᾶδ ἴῃ τηΐβ. 24 αὖ ρϑ]οὶ- 

Ῥαμᾶδπι Ῥᾶπ ᾿αΐμα δἰσατη ΤΟ ΔΠΠ65 ἀπραπη τοάΐδη ἀὰ πιϑηδρθίτη ὈΪ 

ἸΟΠΔΏΠΘΗ: ἴα δα] θα ἰπ δυβρίαα Βα ῦδη ταὰβ ἴγαπὶ σὶπᾶϑ 

ψαρα 26 δἰκθὶ 108 υδὶα]θαα 58] Δ ΤΔΠΠΔὴ ἴῃ ὨΠΆΒα]ΔΙΤΩ 

γγϑβίου σαν δι ἀδηα Ββαὶ, βαδὶ ἴῃ ναβϑίζοταη να] ραραὶπλ 14} ἐοάθίηδὶ 

ΙΒ ΠαΔ Π5 ἴῃ Ρ᾽παδηρΑΙ ]Ο τ Β᾽πα. 26 δκϑὶ γα υβ᾽α] θα Βα υδη ὃ 

Ι,, 11. Ναθὰ] δθῃ (λ, δϑομγοὶθ ογίον; υσῖ. “Ναΐην Ὀοσῖσ᾽Σ 

γρ. --- τ] ἀ]θ απ} (ΔΑ, 8οριδϑὲ ϑἰοίβ ταὶρ᾽ ἀα]θάπη; υοίῖ. δέγοιἐθοῦνο 

1. 18,387. --- 129. νᾶονο] ΟΔ Αγ πίασνο, υοὶ. ΕΒ. ὃ 2938. -- 

19. 20. ΡᾺ] αἰ θὰ - ἃ (Τ᾽ γασοραγ ποῖ), υσὶ. ὙΓ. ϑομιφο ΚΖ. 40,565. 

- 24. τηδηδοθίηλ) τηαπαροθίη (Δ. Υάῖ. Μ|[11,7 1, 8,7. 

ΥΙΙ, 9. δΔιλ6η] Ζιβαὲς παοῖ, Μ, 8,10; υοσῖ. ἴθ ΡΙου. νᾷ (μια Ὁ). 

-- ἧ Ἰ2. 828} βἱ 581100] γῶν. καὶ αὐτή. οί. 1, 5,1: 88} 18 51108. καὶ 

αὐτός. --- 18, 1688] Ζιδβαές, υσί. ὃ ᾿Ιηςοῦς 8έαξέ ὃ κύριος ἐπ 0) τονή 

οἰμῖσοθη τῶὶϊπθ Δἰϑερδοὸ αἰ. ἢ πΥ Ἰοβαβ. --- 19, ὕνγδῃβ β'ροῃ)θ) τινὰς 
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ἐξεληλύθατε ἰδεῖν; προφήτην; ναὶ λέγω ὑμῖν, καὶ περιεςότερον προφή- 

του. 217 οὗτός ἐςτιν περὶ οὗ γέγραπται ἰδοὺ ἐγὼ ἀποςετέλλω τὸν ἄγ- 

γελόν μου πρὸ προςώπου «ςου, ὃς καταςκευάςει τὴν δδόν εου ἔμπροςθέν 

ςου. 98 λέγω γὰρ ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικιὺὺν προφήτης 

᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιςτοῦ οὐδείς ἐςτιν᾽ ὃ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βαειλείᾳ 

τοῦ θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐςτιν. 29 καὶ πᾶς ὃ λαὸς ἀκούςας καὶ οἱ τελῶ- 

ναι ἐδικαίωςαν τὸν θεόν, βαπτιεθέντες τὸ βάπτιεμα ᾿Ιωάννου 80 οἱ 

δὲ Φαριςαῖοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ἠθέτηςαν εἰς ἑαυτούς, 

μὴ βαπτιεθέντες ὑπ᾽ αὐτοῦ. 31 τίνι οὖν ὁμοιώεω τοὺς ἀνθρώπους τῆς 

γενεᾶς ταύτης, καὶ τίνι εἰεὶν ὅμοιοι; 32 ὅμοιοί εἶειν παιδίοις τοῖς ἐν 

ἀγορᾷ καθημένοις καὶ προεφωνοῦειν ἀλλήλοις καὶ λέγουειν “ ηὐλήςεαμεν 

ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήςαεθε, ἐθρηνήςεαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ ἐκλαύεατε. 85 ἐλή- 

λυθεν γὰρ Ἰωάννης ὁ βαπτιςτὴς μήτε ἄρτον ἐςθίων μήτε οἶνον πίνων, 

καὶ λέγετε δαιμόνιον ἔχει. 84 ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐεθίων 

καὶ πίνων, καὶ λέγετε ἰδοὺ ἄνθρωπος φαγος καὶ οἰνοπότης, φίλος 

τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν. 535 καὶ ἐδικαιώθη ἣ εοφία ἀπὸ τῶν τέκνων 

αὐτῆς πάντων. 86 ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν Φαριεαίων ἵνα φάγῃ μετ’ 

αὐτοῦ ̓  καὶ εἰςελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Φαριςαίου ἀνεκλίθη. 57 καὶ 

ἰδοὺ γυνὴ ἐν τῇ πόλει ἥτις ἢν ἁμαρτωλός, καὶ ἐπιγνοῦςα ὅτι ἀνάκειται 

ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Φαριςαίου, κομίεαςα ἀλάβαετρον μύρου 988 καὶ ετᾶςα 

παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ ὀπίεω κλαίουςα, ἤρξατο βρέχειν τοὺς πόδας 

αὐτοῦ τοῖς δάκρυειν καὶ ταῖς θριξὶν τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμαςςεν καὶ 

κατεφίλει τοὺς πόδας .αὐτοῦ καὶ ἤλειφεν τῷ μύρῳ. 39 ἰδιὺν δὲ ὃ Φα- 

ριςαῖος ὃ καλέςας αὐτὸν εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων οὗτος εἰ ἣν προφήτης, 

ἐγίνωεκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ ἣ γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ, ὅτι ἁμαρτωλός 

ἐετιν. 40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιηςοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν (ίμων, ἔχω ςοί 

τι εἰπεῖν, ὃ δέ φηειν᾽ διδάεκαλε, εἰπέ. 41 δύο χρεοφειλέται ἢςαν 

δανειςτῇ τινί ̓  ὃ εἷς ὥφειλεν δηνάρια πεντακόεια, ὃ δὲ ἕτερος πεντή- 

κοντα. 42 μὴ ἐχόντων δὲ αὐτῶν ἀποδοῦναι, ἀμφοτέροις ἐχαρίςατο. 

τίς οὖν αὐτῶν, εἰπέ, πλεῖον αὐτὸν ἀγαπήςει; 48 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ (ίμων 

εἶπεν ὑπολαμβάνω ὅτι ὦ τὸ πλεῖον ἐχαρίςκατο. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ " 

ὀρθῶς ἔκρινας. 44 καὶ ςετραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖκα τῷ (Κίμωνι ἔφη ᾽ 

βλέπεις ταύτην τὴν γυναῖκα; εἰεῆλθόν εου εἰς τὴν οἰκίαν, ὕδωρ μοι ἐπὶ 

ΜΠ, 57. καὶ ἐπιγνοῦςα)] ΕἌΝΤΙ, ἐπιγνοῦςα ΕΟΑΗΌΛ 10 νρ. --- 44. μοὶ 

ἐπὶ τοὺς πόδας μου] Κ͵ογ 8ο]νηιοί ιν φισοῖον 1,οβαγέθη: ἃ) μοὶ ἐπὶ (τοὺς) 

πόδας ΒΧ ηυδϑϊἝυῦιὶ αα ροᾶοβ 6 εὐ Ὁ) ἐπὶ τοὺς πόδας μου ἔΚ Ὀοΐρ" νᾷ. 

ἀαημί. Ψαὶ. 6: αὦ Ῥροίγιωμ αἰαϊέ {πὶ (6: αϊαΐξ διμιομῖ: ϑίηιοινν ἐδι0.). 

Ναοῖν σοῦ 5ο]γοῖδε ἔ: 168. ἀἱαϊξ αὦ ῬΡοίγιη. --- 42. Τύᾶθτο ἀβρθὈθίηδ]) 

υσί. “πᾶς γοαάαογερῖ ἴὸ νῷ. --- 44. 440 ἅἀὰ ϑοίμηομα) ϑέθίϊιη τοἱο Ἰὖ 

γνῷ (υσί. αὐτο, [): εἶπεν τῷ (ἰίμωνἱ)). 
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ρῬιδαΐξοία αἱ, αἷθα ἰσινΐβ, 788 πιαΐὶβ ρυδυΐοίι. 27 βὲ ᾿ἰβύ, Ὀ1 βᾶποὶ 

σδτηθ]ϊα ἰδὲ: βοΐ, 1κΚ ᾿ἰπβδηα]α ἀρρὶϊα πηϑίπδηα ἴδυσα δπανγαῖγ θ7α ᾿εὶ- 

πϑιητηδ, Βδθὶ ραιηδηνια τῖρ θοίμδηδ ἴααστα Ῥυ68. 28 4ὶθᾶ 84}118 ᾿ζυνδ, 

τηδῖζα ἴῃ ὈδυΣΠ αἴποποὸ ρῥγϑαΐθίαβ Ομ η6 Ῥϑιητηα ἀ8αΡ7]8 Πα] 

δἰηβ πη πἰδῦ; 0 58 τηϊπηΐσα [1πηπ|8] ἴῃ Ῥίπαἀδηρατα)αὶ σα ]8. τηδὶζα 

ἰπηπηα δύ. 29 40} 8411ἃ τηαπαρϑὶ σα ῃμδαβ]ηϑὶ 140 τηούδυ]ο5 σαγαϊῃίδηϑ 

ἀοιηϊάθάπη ραρ, υἱδεασρ[ααὶϊ ἀδαροδίημαὶϊ Τομϑηπΐθ. 90 10 Εαγθίξαῖθὶβ 

Δ} νἱυοάεδξαβίζοβ τὰπᾶα σα αῖβ γδαθρθαη 8δηὰ Β᾽κ, πὶ ἀδαπρίάδαὶ ἔγδγηῃ 

᾿τητη8. 31 [08 πὰ ρϑ] ῖκο Ῥ8ηΒ Πη8ΠΒ 15 Καη]18, 18 06 Ββ᾽7δϊπα σδ- 

16καὶ ὃ 82. ρϑ]θιϊταὶ βημα Ὀδυπϑηη ᾿Ῥ8ϊπὶ ἴῃ σΔΓΆΠΒαὶ Ββἰἰαπάδγη 18]} 

ΟΡ] δὴ Ββοῖηα ταΪθΒ80 186 αἰἱραπάδιη: βυ]ρ] θα τη ᾿ἱζννὶβ 188: Πϊ 

ῬἸπβἀθάαρ, σϑαποάθαάθχη ᾿χυνὶβ 7185 -ηὶ ραϊρτοίαρ. 995. ὉΥΥΔΠΠ ΤΑΙ 185 

ἸΟΠΔΠΠ65 88 δα ρ]Δ 8, πῃ Π]41 τηδίδηαβ ηἰῃ τπγϑῖη ἀτὶρκαπηαᾶβ, 148 

αἰΡΙΡ: ὑμμα]ροῦ ΠαραὶρΡ. 84. υὐὐϑῆῃ ΒΌΠῸΒ ΤηΔ 8 τηδί]δη 45. δὴ 

ἀὐρκαηαᾶβ, 1848: αἸΡΙΡ: 581, δῆτα [θέα 18 ννϑὶπαταρκ)α, {γ]]ο μα Β 

τηοΐατ]6 1840 {τανγϑαγΐαῖσθ. 85. 180 ραβαη)οάα ψ8ῪΡ Ππαπαυρθὶ ἔγϑτη 

ὈΔΥΠΔΠῚ ΒΘ παῖτη 8]] τα, 86 ὈΔΡ Ῥδηῃ ἰπα βυτηβ Εδγθίβαϊθ οἱ τηδίϊ- 

ἀραὶ τ ἰττηδ; 8 δἱραρρπαβ ἴῃ ρα Ρ15 Εδγθβαῖδβ ΔΗ ΔΚ Γη- 

ὈΙ44Δ. 857 βῬᾶγὰῃ 88], αἷποὸ ἴῃ Ὀῖσαὶ Ὀδαιρ, 561 γγὰβ ἔγανδυσῃΐα, 188 

ὉΓΚΟαΠΉΔηα οὶ Ῥαῦθὶ ηδἸκ τη Ὀ1Ϊ484 ἴῃ ταζηϑ ᾿15 ΒΑ βαίαμπϑ, Ὀτὶσσθη 6] 

ΔΙΑ αἸδύσαιη Ὀδ]θαηἶϊθΒ 898 Δ βίδπαδηαθὶ ἴαισα ἔούΐαμη 185 δἰξαγο 

ΘΎΘΙαμα6], ἀσρθηη πδίδη ἔούίαπηβ 16 δρυϑὴ 8 βκυξίαᾳ ὨδαΌΙαΪΒ 

Β΄ ηῖ5. Ὀἰβυναῦ 14} Κυκίαα ἔούαπι 18 184 ραβδὶ ροᾶα Ῥδηλπηα ὈΔ]Βαηδ. 

99 ρα Βα Δ πη 5. θα 5ὰ Εδγθιβαῖαβ, βδϑὶ Πα μαῖῦ ἱπα, τοαϊᾶα 515. Δ1ΠΒ 

αἰρβαπαβ: 8ὲ 0 νγϑϑὶ ργδαΐξοίαβ, αὐ καηρϑαὶ Ῥᾷα, [00 18} ΠΣ] οἰ κα Βὸ 

αἴηο 561 {61} ᾿πγηγα, Ῥαϊθὶ ἔγαννδασηΐα ἰδέ. 40 140} Δα μα ἤαδηαδ [6805 

αΔΡ ἀὰ Ῥαϊΐγαι : βϑίτηοη, 5Κ8] ῬὺβΒ ἴῦὰ αἷρϑηῃ. ἴθ ἰ8. Δ}: 1αἰβαγὶ, 

αἷρθ! 41 ἐνὶ ἀπ]ρὶβ Βα] 5. ποθαη αἀα]ραΠ αἰ πὶ Βαμηθιηστηδ; 8118 

5Κα] 48, βκαίίθ μιῇ παπᾶ, 0 ΔηΡΆΓ μα ἰΐϊριιηβ. 42 πὶ ΒαΌΔΠ ὉΠ) 

Ῥᾶη « ἴθ Ὁ ἸθΆρτο ὑβρϑθίμα, Ὀαΐπη ἔγαραϊ. Ὁ θ8Ὶ πὰ ΡΐΖθ, αἱ, 

τϑῖ5. ἴηὰ ἔγ]]οα ὃ 48 Δ Πα Πα απ ΡῬᾶη ϑοίμηομ 0: βθᾶπηα σρανγθη͵α 

Ῥδιωσαθὶ ππαπαρῖζο ἔταραῦ, Ῥδυα 15 ΠᾺΡ ἀὰ ἰτηπΊδᾶ: ταὶ ΐαθα βίδαϊαθβ. 

44 181} σαναηα]δη 8 511 ἀὰ Ῥῖζαϊ αἴποη 480 ἄπ ϑϑίιμηοπα: ραβδὶ οἱβ 

ΝΙΙ, 26. Ρνδαΐθιι 7 ΟΛ γὼ" ρῥγδαΐοίαα. --- 80. 8π4] 61... Βεγη- 

μαγαᾶξ, ἀπιὰ “βύμιε ἀμθὶο᾽ (Δ. --- 82, σαπποαθάμτῃ) Ναρμάσίοδδο: ᾿ πα τη. 

- 88, ρστοϑιίαη 61] ΟΔ᾽ ἐν σγϑίδπαοὶ. 

ΝΠ, 28, υὐϊηηΐσα ἰμητη8) ἀα8 βἰγηῖοδα ἰσασηα το παῖ, τααῖὶζὰ 

᾿πληγα ᾿ηφιροξασέ, υοσὶ. ΤΉ): μικρότερος αὐτοῦ. --- 86. θΔΡ Ῥᾶῃ πᾶ 5. Πη8 
ἘΑγοίβαϊθὶ υοὶ. φιι Ἡογ βἐεϊϊηη [7 18,18, ατιοῖν ὦ 9,16. Τοῖς οἱοϊοῖιο 

ἰὐηιδἐοϊρ ἦρι ἴὸ νρ (Ὁ). --- 40. Ῥαϊίγδι] διὰ)" αὐτόν, τὐοἢι1 ατἰι5 οἴπθηι 

Τοἰξίοηαν οἰηρθαγιηφ θη, 00 68. δἴὉΥ ὙΥιυθο]ιδί οι βρη Τ)αβοῖγι τ οΥ- 



120 καθ ΝἪ, 48ὅ---ὅ0. ΥἼΠ, 1 --12. 

τοὺς πόδας μοὺ οὐκ ἔδωκας αὕτη δὲ τοῖς δάκρυειν ἔβρεξέν μου τοὺς 

πόδας καὶ ταῖς θριξὶν αὐτῆς ἐξέμαξεν. 45 φίλημά μοι οὐκ ἔδωκας, αὕτη 

δὲ ἀφ᾽ ἣς εἰςῆλθον οὐ διέλειπεν καταφιλοῦςά μου τοὺς πόδας. 46 ἐλαίῳ 

τὴν κεφαλήν μου οὐκ ἤλειψας, αὕτη δὲ μύρῳ ἤλειψεν τοὺς πόδας μου. 

47 οὗ χάριν, λέγω «οι, ἀφέωνται αἱ ἀμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί, ὅτι ἠγά- 

πήςεν πολύ ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται, ὀλίγον ἀγαπᾷ. 48 εἶπεν δὲ αὐτῆ ̓ 

ἀφέωνταί εου αἱ ἁμαρτίαι. 49 καὶ ἤρξαντο οἱ ευνανακείμενοι λέγειν ἐν 

ἑαυτοῖς τίς οὗτός ἐςτιν, ὃς καὶ ἁμαρτίας ἀφίηειν; 50 εἶπεν δὲ πρὸς 

τὴν γυναῖκα ̓  ἣ πίςετις εου ςέεωκέν ςε, πορεύου εἰς εἰρήνην. 

ὙΠῚ 

1 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευεν κατὰ πόλιν καὶ 

κώμην κηρύςεςων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βαεςειλείαν τοῦ θεοῦ, καὶ οἱ 

δώδεκα εὖὑν αὐτῷ, 2 καὶ γυναῖκές τινες αἵ ςαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ 

πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀςθενειῶν, Μαρία ἣ καλουμένη Μαγδαληνή, 

ἀφ᾽ ἣς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει, 8 καὶ Ἰωάννα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου 

Ἣρώδου καὶ (ζουςάννα καὶ ἕτεραι πολλαί, αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς ἀπὸ 

τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς. 4 εὐνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ καὶ τῶν κατὰ 

πόλιν ἐπιπορευομένων πρὸς αὐτόν, εἶπεν διὰ παραβολῆς. ὅ ἐξῆλθεν ὃ 

ςπείρων τοῦ ςπεῖραι τὸν «πόρον ἑαυτοῦ. καὶ ἐν τῷ εςπείρειν αὐτὸν ὃ 

μὲν ἔπεςεν παρὰ τὴν ὁδόν καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 

κατέφαγεν αὐτό 6 καὶ ἕτερον ἔπεςεν ἐπὶ τὴν πέτραν καὶ φυὲν ἐξη- 

ράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν. ἰκμάδα. { καὶ ἕτερον ἔπεςεν ἐν μέεῳ τῶν ἀκαν- 

θῶν, καὶ ευμφυεῖςαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό ὃ καὶ ἕτερον ἔπεςεν 

εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν καὶ ἔφυεν καὶ ἐποίηςεν καρπὸν ἑκατονταπλα- 

εἰονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει ὃ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 9. ἐπηρίύ- 

τῶν δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες τίς εἴη ἣ παραβολὴ αὕτη. 

10 ὃ δὲ εἶπεν ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυετήρια τῆς βαειλείας τοῦ 

θεοῦ. τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωειν καὶ 

ἀκούοντες μὴ εὐυνιῶειν. 11 ἔςτιν δὲ αὕτη ἣ παραβολή ὃ «πόρος ἐςτὶν 

ὃ λόγος τοῦ θεοῦ. 12 οἱ δὲ παρὰ τὴν δδόν εἷειν οἱ ἀκούοντες, εἶτα 

ἔρχεται ὃ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ 

ΝΙ], 44. θριξίν] ΒΙΠΑΒΟΙΚΙΡΧΞΤΤ τ νρ, θριξὶν τῆς κεφαλῆς Κ. 

-- ΨΠΠ, 5. ἑαυτοῦ] 5Κ, αὐτοῦ ἘΒΟΗΠΛΙΙ. -- ὅὃ. καὶ ἔφυεν καὶ 

ἐποίηςεν)] 5΄η" (ἀΠηγιλοῖ, Ὁ.) δ βηιοιβεαυϊέ ([: σογηιώηαυϊέ) οἱ ζοοϊέ ΘΓ, 

καὶ φυὲν ἐποίηςεν ἔΚ. 

ο 

ΝΠ], 44. στ Βϑὶ δι] υσί. Ὁ ἴα (Ὠ): Ἰαογίηνδ 5ιι18. --- 48. ΡῈ8Β 

ἔγανν αν οὶ θη 08] θὰ5 ἡαοῖι 1, ὅ,38. --τ 680. 10 18] 15 Ζιιβαίς παοῖΐν ,1.5,34. 

Ναοῖν σοῦ βδομγοῖδέ ἔ: ἴρ86 ατνἰἕοηι. --- ΨἼΠ, 1. αἴαυ Ραΐα] ἐη ἄθη Τοχὲ 

σοαγιιφονιο (ὙἹο586 σις ὈΪΡ6. --- 2. ᾽5. ῬίΖαϊθὶ] υσί. δ: χια ἀορῖ (}). 

-- 4, σϑαστηδηδῖη Ῥδη Πῖστηδμλ) Ῥίμγαὶ παοῖν ΜΙ 13,2. 



ΤακΚ885 ὙΠ], 45ὅ---60, ὙΠ], 1---12. 121 

Ρο αἰποη  εὐραρσδπαΐη ἴῃ σαγὰ βοίπϑηϑ νυ αῦο τη18 ἃπϑ οί 8 τίη 8 5 

πὶ ρα; 10 18 ἰἀργᾶτα βεϊ παῖτα ραηδῦϊάδ, τηθῖπθ 8 ἔούαηβ 16 ἢ βκαΐία 

Βϑί πϑιήσηδ, Ὀίβναυ. 45 πὶ ΚυκΙίαθβ τηϊβ; ἱῦ 8Βὶ, ἔγαπη Ῥδιησηθὶ ᾿πη- 

αὐ 47], αἰ βσυνϑὶ ὈΪΚακΚΊαη. ΤούαπηΒ τηθῖπδη8Β. 46 αθνψα πδυθια τηθὶ- 

παΐδ, πὶ Βα] ροάθβ; 10 81 Ὀαϊϑαηδ ραβϑα!θοαδα τοί πη5 τηθίηϑη8. 47 ἴῃ 

Ρίχϑὶ αἷϑὰα Ῥυθ: δῇϑίαημαε {γαυϑαγ ῦθ 18 'ἴΖ9ὸ5 ΡΟῸΒ ΠΔΠΔΡΌΠΒ, απΐθ ἔτὶ- 

1οᾶα δ]α; 10 Ῥαμπηπηθὶ 161{}}] ἔγαϊοίδαα, 1610] ἔν]οα. 48 χαρὰ Ρδη 

ἀὰ ἱχαϊ: δῇθίδμαα θὰ5 ἔγανϑαγθῖὶβ θθίμοβ. 49 12} ἀυσσαππαη βΡαὶ 

ταὶ απ κυχ ]ϑηδη5 αἰθδη ἴῃ 518 511 ὈΌ8 1: [ῦ885 88. ἰβύ βαϑὶ « 7148 Ὁ 

{γα ϑαγ αὐ η8 αῇθδίαϊ 50 10 18 σἂ βᾶῃ ἀὰ Ρ1Ζα] αἰποπ: ρϑ]ϑα 6115 

Ῥοίμα ραπαβϑίαα Ῥὰκ, σαρρ ἴῃ ραν δίνΡ]. 

ΥΙΠ. 

1 94} νγδὺρ ὈΠΌῸῸ6 [αἵδι Ῥαΐδ)], δἱ 18 18 νταίοάδ ἃῃηὰ Ὀδασοβ 8 ἢ 

Ὠδίτηοϑ τ θυ] 5 1848 να} ] 8801] 0 π48 δ᾽ υπἀδηραγα)]α σααϊθ, 184} Ραὶ 

ὕνα! τα ἱπητηα, 2. 18 αἴποηΒ βοζΖθὶ ψθθὰπ σϑ] θ᾽ Κἰποάοβ ΔΕΤαΔ 6 

 Ὁ1141Ζ6 18: Βα μύθ, 184 Μδν]α 56 μαϊΐαπα νὰβ Μαράδ]6η6, 8 ΟἰΖαῖθὶ 

δα α] θα πη] ροη5. Βῖθαη, 8.184 ΙΟΠδηηδ, 4618 Καβίηβ, ἔδυγα- 

σα ρρ] 1] η8Β Ἠθγοᾶθθ, 184 ϑαβδηηδ 718 ΔΗΡΆΓΟΒ. Ιημϑηᾶροβ, βΡοζϑοὶ δπᾶ- 

Ὀαμίθαθαυσῃ ἴμὰ ᾧἃΒ δἰρίπαπη Βο πδῖτα. 4 ρσδαυχμηδηδίτη θδη ΠΙΌΤηΔΙη 

τϑηδραῖμη 8} Ῥαΐμη ᾿αΐῖθὶ 8 Ὀδυγρίμη ρσαϊα α]θαθπη ἀὰ ἱτηπηα, 480 

Ῥαϊγῃ ρα]ακοη: ὅ αὐχσᾶπη Βαϊδηαθ ἀὰ Βεαῖϊδϑηῃ ἔγαϊνγα Βϑ πϑπαπηα; 8 ἢ 

ΤΑ ΡῬαηΘὶ δαῖθο, ϑυτη ρϑασθαβ αν τὶρ 8} ραίσα απ ψῦρ, 14} 

[ρΡ]05 Εἰμηϊηὶβ ἔγοίαῃ Ραΐα. ὁ 18 ἢ δῆρδι ρσϑδάσδιβ δὴϑ βίαϊηϑ Δ 

δ] ηδύα σα ρδυγβηοᾶδ, ἴῃ ᾿᾽Ζθὶ πὶ Παραΐϊᾶα ἀγδιαταϊθα. ἢ 18} Β0ΠῚ 

σϑαΥΘαΒ. ἴῃ τηϊἀυτηδὶ Ῥϑυσηΐνθ, 180 ταὶ ΡΒ οι πα παάδὴβ ρῬ81Ὶ δα} 18 

Αἰ Παρ ἀθάση Ὀαΐα. ὃ Δ δῆριν ρϑαάγααβ δπη8 δἰσθδαὶ ροᾶδὶ 184} α8- 

Κοίποαά 18 ἢ ἰανᾶα ἀκγαπ ἰδ πα αὶ πὰ πα 810. Ὀαία Ῥᾶη αἱρᾶπαάβ 

αἱνορίαα: δαὶ μαθαὶ ἀῦβοηα ἀὰ Πϑαβ᾽δῃ, ραῃϑαβ]αὶ. 9. {τομὴ θη 

1η8ἃ ΒΙΡΟΠΪΟΒ ἰ8Β. αἱβᾶμάβηβ, [0 51]δὶ 80 ρϑίυκο. 10 10 15. 0: ἱΖ 18 

αὐριθδη δύ Καμηδη ΓΌΠΟΒ δ᾽] παββααβ σα ]β: [0 Ῥαΐὶμπη Δηβασζαῖΐμα ἴῃ 

Βα] Κου, οἱ Βα δ ηδϑη5 πὶ ραβαὶ λαῖηα, 18 σα ΘΒ] Πα ηΒ. πὶ {τὰ - 

αῖπα. 11 ΔῦῬαῃ βαΐα ἰδύ 8ὸ ραίυκο: βαΐα ἔγαϊνν ἰδὲ νψαυσὰ ρααϊβ. 

12 10 Ραὶ νῖρτα νὶρ βίπα βῬαὶ μαιβ]απάδηβ; ῬάΡΎῸἢ αἰταὶρ ἀϊαθαϊιβ 

78 ἢ ἀϑηϊὶρ βαΐία ψαυσαὰ αἵ μαϊνγυϊη ἴΖ6, οἱ ρα θ᾽] ἄϑηΒ πὶ σϑηϊ- 

ΥΠΙ, 2. ραἹθικίποαοβ) Δ Κὰγ σαϊθκίποαοσ. ---ὀ 8. ἔδασασαρρ] ηβ) 

-σαρ]ϊηβ (Δ. --- δηαραμίθαθασῃ)] ΟΑ Κῶν δια θαι θάμπη. «--- 4. Βῖυ- 

τϑ}] (ΟΑ ἐὰν Εἰαῃτηδ, υσὶ. 1, 6,17. ---Φ- 10. σα Παυβ]ηάδη5) (Δ, τοοἢὶ 

ἐὰν Ἀδυαβήδημάδπθ: αἀδηη αἰἴθ8685 οηἐβρυλοϊυνξ ἀθηὶ σγίοοι. ἀκούοντες ἐπ 

ιοὐγὰ ἀπγοῖν Μς 4.13 θεδια φί. ])οο, ἰδὲ απ βοΐ, αὐοῦ ἀαβ ῬοΥΓοκεῖ» 

ηιῦσίτοῖι, υσὶ. ΤῈ. 15,88. 
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πιςτεύςαντες ς«ωθῶειν. 10 οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας, οἱ ὅταν ἀκούςωειν, 

μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουςιν, οἱ πρὸς 

καιρὸν πιςτεύουειν καὶ ἐν καιρῷ πειραςμοῦ ἀφίετανται. 14 τὸ δὲ εἰς 

τὰς ἀκάνθας πεςόν, οὗτοί εἰειν οἱ ἀκούςεαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνιὼν καὶ 

πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι ευμπνίγονται καὶ οὐ τελες- 

φοροῦςειν. 15 τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ τῇ, οὗτοί εἰςειν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ 

καὶ ἀγαθῇ ἀκούςεαντες τὸν λόγον κατέχουςειν καὶ καρποφοροῦειν ἐν ὑὕπο- 

μονῇ. 106 οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν «κεύει ἢ ὑποκάτω 

κλίνης τίθηειν, ἀλλ᾽ ἐπὶ λυχνίας ἐπιτίθηειν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέ- 

πωςὶ τὸ φῶς. 17 οὐ γάρ ἐετιν κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήςεται, οὐδὲ 

ἀπόκρυφον ὃ οὐ γνωεθήςεεται καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ. 18 βλέπετε οὖν 

πῶς ἀκούετε᾽ ὃς γὰρ ἐὰν ἔχῃ, δοθήςεται αὐτῷ, καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχῃ, καὶ 

ὃ δοκεῖ ἔχειν, ἀρθήςεεται ἀπ᾿’ αὐτοῦ. 19 παρεγένοντο δὲ πρὸς αὐτὸν ἣ 

μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἠδύναντο ευντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν 

ὄχλον. 20 καὶ ἀπηγγέλη αὐτῷ ὅτι ἣ μήτηρ «εου καὶ οἱ ἀδελφοί «εου 

ἑετήκαειν ἔξω ἰδεῖν «ε θέλοντες. 21 ὃ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς" 

μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰςειν, οἱ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀκού- 

οντες καὶ ποιοῦντες. 22 ἐγένετο δὲ ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἐνέβη 

εἰς πλοῖον καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς ̓  διέλθωμεν εἰς 

τὸ πέραν τῆς λίμνης καὶ ἀνήχθηςαν. 28 πλεόντων δὲ αὐτῶν ἀφύ- 

πνώςέν. καὶ κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου εἰς τὴν λίμνην, καὶ ευὐνεπληροῦντο 

καὶ ἐκινδύνευον. 24 προςελθόντες δὲ διήγειραν αὐτὸν λέγοντες ἐπι- 

«τάτα, ἀπολλύμεθα. ὁ δὲ ἐγερθεὶς ἐπετίμηςεν τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι 

τοῦ ὕδατος καὶ ἐπαύςεαντο, καὶ ἐγένετο γαλήνη. 25 εἶπεν δὲ αὐτοῖς ̓" 

ποῦ ἐςτὶν ἣ πίετις ὑμῶν; φοβηθέντες δὲ ἐθαύμαςαν, λέγοντες πρὸς 

ἀλλήλους " τίς ἄρα οὗτός ἐςτιν, ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάςςει καὶ τῷ 

ὕδατι, καὶ ὑπακούουειν αὐτῷ; 26 καὶ κατέπλευςαν εἰς τὴν χώραν τῶν 

Γαδαρηνῶν, ἥτις ἐςτὶν ἀντίπερα τῆς Γαλιλαίας. 27 ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ 

ἐπὶ τὴν γῆν ὑπήντηςεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχεν δαιμόνια 

ἐκ χρόνων ἱκανῶν καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύεκετο καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμε- 

νεν, ἀλλ’ ἐν τοῖς μνήμαειν. 28 ἰδὼν δὲ τὸν ᾿ηςοῦν καὶ ἀνακράξας 

προςέπεςεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπεν τί ἐμοὶ καὶ «οί, ᾿Ιηςοῦ, υἱὲ 

ὙΠ, 20. αὐτῷ] ΒίΠΒΗΙΠ,ΔΞ Βα5. 10 νρ, αὐτῷ λεγόντων "Κ. -- ὅτι] 

ΒΙΔΠΠΧ Βαβ. ΡΟ 6 ΓΕ 361]ᾳ, ,ε11: ἘΚ νρ. -- 21. ποιοῦντες] ΒΙΠΑΒΟΓΔΈΞΤΙΤ 

Β45. ἰῷ νρ, ποιοῦντες αὐτόν ἔΚ. --- - 22. ἐγένετο δέ) {ΠΠ7Ὶ 1 νρ, καὶ ἐγέ- 

νετο ἔΚ. --- 24. ἐπιετάτα)] ΘίπΧΓ 10 Ρ]6 1. νρ, ἐπιετάτα ἐπιετάτα “Κ. 

μαρο; ἀοοῖν Καγν αὐτοῖν τὐπέον ἰθηι Εὔη 9 αἀο᾽' Ναο]ϑαγδαέφα οὐ εὐν- 

ϑργι σι οιθ5 Ῥαὶ παοϊι γα σίου ἐν Ῥαϊθὶ υεγάγιαογέ τὐογαθγν 862), «ὐογαν 

7Δ}}: νοῦ δῇ βαυγροῖη ᾿ῦὐηξιαθιίοη. 5ο]νοίγυί. --- 25. ῬΡᾺΒ 581] 58] ηιαοῖν αἰθγῖ 

Λήηιδέονῦ ἀογ παιβφον Εογηιοῖ: τίς ἐςτιν... 1216 Ἡσχοννάν, τίς ἄρα οὗτός 

ἐετιν ἐξέ σοηαῖ ἰἰδογίγασεοη ς 4,41. 
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Βαῖηδ. 19. 10 Ραΐ ἀπ βαγχητηδ βίδϊηδ, 'Ζζθ Ῥδη μδιβ]αηα, τοὶ ἐδ θα δὶ 

ἃ ἀηἰτηδπα θαία πυγα, 1846 θᾶ] γνδυγ τ] 8 πὶ ΠαΡαηα, ραϊθὶ ἀὰ τπγ6]8 

ΑΔ θ] πα Δ} ἴῃ τηθ]α ἔγαϊβύα ὈΠ708 δἰβίαπααπα. 14 10 βαῖΐα ἴῃ 

Ῥααγπηβ σϑασὶπβαπμᾶο ρβδ]ὶ βἰπμα Ῥαῖθὶ ραῃδιβ]δη δ ὴ5 18} δ΄ ΒΑΌΓΡΟΙΩ 

14 ραβθϑίπ 18}: ραρδατ]οραμ ὈΙΖοβ ΠΡ σαρραπαδηβ ἃ ΔΡρΠδπα 

Δ πὶ ρανυϊβαηααπά. 15 1 Ραίδ δὴ ᾿᾽Ζαὶ φοάοῃ δἷγραὶ βαὶ βἰπᾶ βαὶ 

1Ζ8 ἰπ Βεαϊνθϊη ροάδιησαα Δ ἢ ΒΘ]͵δῖητηα ρϑῃ δι β]απ δ η8Β βραΐα σαυγα 

βΆΒΑθαπμα 7888: ἀκύη Ῥαϊσαηα ἴῃ Ρυ]αῖηαὶ. 16 ΔΡῇδῃ πὶ τρϑπηδ ]ὰ- 

ΚαΥπ ἰβη] 485. ἀἰβῃ α}} 10 18. Καβα δἰρθαὰ υὐ ἸΙρῪ [σ8]868.}10, δς δῃ8 

ἸυΚαυπαβία θη «58», οἱ Ῥαὶ ᾿πηραρρδηαάδηβ βδιυαῖπα πη δά. 

17 πὶ δὶς ἰϑῦ δηδίδαρη, Ῥαίθὶ βυικαπ 0 πὶ παῖ ρ δὶ, αἰ []ρῖη, ραΐθὶ 

πὶ ρακαπηδίαδι 18} ἴῃ ΒΘ Κα βδιησηδ αἰπηαὶ. [ὃ βαῖ]0 πὰ Τυδῖνγα 

ΒδαβΘΙθ; ππίρθ Βα ὶ Παρ, ρἰρϑάᾶδα ἱτῆσηδ, 18} 5861] πὶ ΠΘΌΔΙΡ, 148 

Ῥαΐθὶ Ῥαρκοὶρ Βαῦρδη, δἰηϊμηδᾶα δῇ ἴστηα. 19. αὐϊαα]θάση Ῥ8πη ἀὰ 

᾿σατηδ αἰρθοὶ 788 ὈΤΟΡΙ]Β 1ῖ6 148 πὶ τηδῃίθαθπη Δπααῖ θη ἱτησηδ δαγα 

τηδηδρθίη. 20 7148: ραίδι δὴ 80 ἰτασηα ρϑίθὶ αἰἱρϑὶ βϑῖημα 141} Ὀσορυ- 

768 Ῥοίπαὶ βαπαάδπα αὖὰ σαϑαὶ δ ΡῈΚ ραϊτπ]δπάοηα. 21 10 5. ἀπᾶ- 

Βεααπμαβ 40 ἀπ ἰπη: αἰθρϑὶ ταθῖηα 1888 ὈΓΟΡΙ])7ὰ5 τηϑὶημδὶ ραὶ βἰηα, αὶ 

νγαυγα σα 615 σα Πα Β] Δ ἀ 8185 78} ἰδ) δηβΒ. 22 ψΔΥῪΡ ρδη ἰπ δἰ πδιησηϑ 

ΡὶΖθ ἄδρθ, 18}: 18 φᾷ] αὶ ἴῃ βΚὶρ 78}: ΒΙ ΡΟ!) ΟΒ. 18, 188: 440 ἀὰ ἴτῃ: μδ]οὶ- 

δαῖτα ἰπάδιυ βδηδ, τηϑυϊδαῖνν! 140} φϑ!!ραη. 285 βαᾶτὰῃ βρη βῦ8 ἴατ]- 

ἀράσῃ, ΘΔ ΒΆΙΒΙΘΡ ; 718} αὐ 474 ΒΚασα τ πα185 'π βᾶπᾶ τηδτῖβαϊν, 14 ἢ ρδ- 

Γ]]ποάθαπη 148. ὈΪγΘ κ]αὶ ϑασραη. 24 ἀπεύραρραπαδηδ ραῃ γΥδΙβὶ- 

ἀράσπη ἴῃ αἱραμάδῃηβ: [α] ]αηα, ἔγααϊβύπαμα ἢ 10 18 υὐγϑίβαηαβ ΡΆΒῸΚ 

νἱηαα 16 Ῥδιητηα ϑρα νυ δύ! 5; 18 Δ ΔΒ] να θάα 180 8 Υ 15. 

25 αΔΡ Ῥᾶῃ ἀὰ ἱπη: [081 ᾿ἰδύῦ ρϑ] δα 61 Π5 ἰσυγαγα ορϑηαδηβ ρθ8η 5116 8- 

Ἰοικιαθάθπη αἱραπάδηθ ἀὰ 518 ΤηΪθθ0Ὸ: [088 Βαϊ 858, οἱ 7181} σπάσω 

ἔδαγ θ᾽ πα] 74 ἢ ψἴμ δ ΠΩ, 78}: αὐ μασβΊαπηα ᾿πηπηα ὁ 26 14 ἢ αὐΐαγἀ Θα π 

ἴπ ρανὶ Οδαάδγθηθ, βῬαΐθὶ ἰδῦ ψ γαῖ δ] θι]αῖα. 2: ἀβραρραπαϊῃ 

Ῥδῃ ἰπημηα ηδ Δἰγθα, σϑηχοίϊδ ᾿ἰπημηδ ταὶ ΒΌΤΩΒ 18 Ὀδαγρ 5861 Πδ- 

Ὀδϊᾶα ΠΏ ΌΙ]ΡΟΙΒ. πη61]8 Ἰαρραὰ 8 γγαβίζουη πὶ ραύαθὶθβ τγγὰβ 18} ἰπ 

ϑαᾶχαδ Πἰ ράαναθ, 8Κ ἴῃ Π]αϊναβποῖη. 28 ρϑβαὶ 8η45. Ῥδ8η [θβθὰ 18 

ἈΓΗΥΟΡ] Δ η45. ἀγαὰβ ἀὰ ἱμητηα 180} Βυϊ ηδὶ τλῖ κὶ] αὶ 40: [θὰ τηΐβ 18} 

Ῥαβ, [Ιθθὰ, βαπα ρα ΐβ δα ἰδ ϊη5. ὈΙα]α Ρακ, πὶ Ὀ8] 7] ῖ5 τηΐ8. 

ὙΙΠ, 18. 15. 1Ζ6] ΟΑ ἐὰν" τὍθὶ. --- 18. δ θ᾽ 441] ΟΑ ἢν δ δαδίὶ. 

-- 10. ραβα!ρ --- Β4}10] ΑΛ, ρὰ- ἐθὲ αὔθ αἴθ ἐαίϊδοϊιο δέοι σογαϊξοη, 

υοῖὶς τίθηειν --- ἐπιτίθηειν. --- 17. ΒΘ ΚαΠ Ῥδιητηα) Δ ἐν πα Κα τάτηξ, 

-- 28. ΔπαΒ8 1516} ἃπαϑαὶβ]οῖρ ΟΔ, ἀοοῖν ἐδὲ 1" σοίξὶσί. ---- 21. ὍπἘὰ!- 

Ῥομ5] Ναηάσίοβ8ε: 5Κ0 ἢ Β]8. 

ΨΙΠ, 14. Ραϊοὶ] 46» {δου βοίςον 8ο]ιοὶγιξ οἱ αἷς Ποϊαξίυ απ σεζαβε Ζιὶ 
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τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίετου; δέομαί ςου, μή με βαςανίςῃς. 29 παρήγγελλεν 

γὰρ τῷ πνεύματι τῶ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου ̓  πολλοῖς 

γὰρ χρόνοις ευνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεςμεῖτο ἁλύςεειν καὶ πέδαις φυλας- 

ςόμενος, καὶ διαρήςεων τὰ δεεμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς 

ἐρήμους. 30 ἐπηρώτηςεν δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιηςοῦς λέγων " τί «οί ἐςτιν ὄνομα; 

ὁ δὲ εἶπεν  λεγεών, ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰςεῆλθεν εἰς αὐτόν. 31 καὶ 

παρεκάλει αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυςεςεον ἀπελθεῖν. 82 ἣν 

δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοςεκομένων ἐν τῷ ὄρει καὶ παρεκάλουν 

αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰςελθεῖν ̓  καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 

5. ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰεῆλθον εἰς τοὺς χοί- 

ρους, καὶ ὥρμηςεν ἣ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπε- 

πνίγη. 84 ἰδόντες δὲ οἱ βόεκοντες τὸ γεγενημένον ἔφυγον καὶ ἀπήγ- 

γειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. 35 ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ 

γεγονός καὶ ἦλθον πρὸς τὸν ᾿Ιηςοῦν καὶ εὑρὸν καθήμενον τὸν ἄνθρω- 

πον, ἀφ᾽ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξεληλύθει, ἱματιεμένον καὶ «ωφρονοῦντα παρὰ 

τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιηςοῦ, καὶ ἐφοβήθηςαν. 36 ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς καὶ 

οἱ ἰδόντες πῶς ἐςώθη ὃ δαιμονιεθείς. 317 καὶ ἠρώτηςεν αὐτὸν ἅπαν τὸ 

πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ’ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ 

μεγάλῳ ευνείχοντο. αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον ὑπέετρεψεν. 98 ἐδέετο 

δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ ἀφ᾽ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξεληλύθει, εἶναι εὖν αὐτῷ ̓  ἀπέ- 

λυςεν δὲ αὐτὸν ὃ Ἰηςοῦς λέγων 49. ὑπόετρεφε εἰς τὸν οἷκόν ςου καὶ 

διηγοῦ ὅεα ἐποίηςέν ςοἱ ὃ θεός. καὶ ἀπῆλθεν, καθ᾽ ὅλην τὴν πόλιν 

κηρύεεων ὅςα ἐποίηςεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιηςοῦς. 40 ἐγένετο δὲ ἐν τῶ ὑποετρέ- 

ψαι τὸν ᾿Ἰηςοῦν ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁὃὁ ὄχλος ̓  ἦἧςαν γὰρ πάντες προςδο- 

κῶώντες αὐτόν. 41] καὶ ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ ὦ ὄνομα Ἴάειρος, καὶ αὐτὸς 

ἄρχων τῆς εὐυναγωγῆς ὑπῆρχεν ̓  καὶ πεεὺὼὺν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ἰηςοῦ 

παρεκάλει αὐτὸν εἰςελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, 42 ὅτι θυγάτηρ μονο- 

γενὴς ἣν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα, καὶ αὕτη ἀπέθνηςεκεν. ἐν δὲ τῷ ὑπά- 

γειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι ευνέπνιγον αὐτόν. 43 καὶ γυνὴ οὖτα ἐν ῥύτει 

αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις ἰατροῖς προςαναλώςαςα ὅλον τὸν βίον 

αὐτῆς οὐκ ἴεχυςεν ὑπ᾽’ οὐδενὸς θεραπευθῆναι, 44 προςελθοῦςα ὄπιεθεν 

ἥψατο τοῦ κραςπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ παραχρῆμα ἔετη ἣ ῥβύεις 

τοῦ αἵματος αὐτῆς. 45 καὶ εἶπεν ὁ ᾿Ιηςεοῦς ̓  τίς ὁ ἁψαάμενός μου; 

ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ ΤΤέτρος καὶ οἱ εὑν αὐτῷ ̓  ἐπιετάτα, οἱ 

ὄχλοι ευνέχουείν ςε καὶ ἀποθλίβουειν καὶ λέγεις τίς ὃ ἁψάμενός μου; 

40 ὁ δὲ ᾿Ἰηςοῦς εἶπεν ἥψατό μού τις, ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελ- 

ΝΠ, 84. τὸ γεγενημένον] ἕΚ, τὸ γεγονός {ΠΠ7΄. --- 38. τὰ δαϊμόνια 

ἐξεληλύθει] (ἘΧ 10 ρΡ]οῃ. νᾳ, ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια ἘΚ. - 43. αὐτῆς) 

ΟΧ τὸ νρ (ῃαον 376 ὅ,96), {ὁ} ἜΚ. 

Γν 15. ἃ. 1. Τοϑὰ5. 1». Υ. 46 παΐ 76αοοῖν απο, ἃ τ": χιῦὶ αἰαῖ, Ὁ): ὃ 

δὲ εἶπεν. 



Τ1α1κ885 ΝἼΠ, 29---46. 125 

29 απίθ δηδραθα δῆ) η βϑηιηᾶ ὉΠΏΥΔΙΠ] 1 ἀβρᾶρσρᾶη δ΄ ᾿ϑιητηδ 

ΙΒ ΠΗ; ΙΔ ΠδΡ ΔῸΪ γ16] ἔγανναὶνν 1π8, 18: Ὀυη ΔΒ νγ885 θἰβαυπδθαηά- 

Ἰοὺ 1848} ἐούα ρδη ]οτα ἔαβίαι θ8. ψγχ8β, 7148 αἰβῃηϊαραηαβ θῸ5 Ὀδηᾶ]οΒ 

ἀγα 05 85 ἔγϑιη βϑιημηα ἀπμυ] ρίη πὰ δυρίαοβ. 80. ἔγαῃ ἤδη ἴπᾶ 

[655 αἰρδηαβ: [08 ἰδῦ ἤδᾶῖῆο Ῥοίη βάστα αΔ0: Π4η]}18; υπίθ ὰη- 

Πα] ΡΟΠΒ ΤαϑΠΡῸΒ ρα] ρθη ἴῃ ἰπα. 581 14}: Ὀδὰ ᾿ἴπᾶ οἱ πὶ δηδθααὶ ᾿τὴ 

ἴῃ αἰργυαπαϊθα ρα]θῖθαη. 92 ψαβαρ- 8 161 Ππ8 7 Παϊγσᾶα βυθῖηθ τη ηδ- 

σαῖσθ Πεαϊἀδηδὶζθ ἴῃ Ῥϑιηπγαὰ ζαϊσραηἾα; 140 ὈΘάση 'ἱπᾶ οἱ υβιδα 46] 

'π ἴῃ θο ρϑ]θραη. Δ} υβ]δαριάα ἴτω. 89 ἀϑραρρθηδηβ Ῥδη ΒΌΠΒ 

Ῥαϊ πηι! θδαηβ δῇ Ῥαιηχηδ τηϑηη ρα] ]θὰπ ἴῃ ΡῸ βυϑίπα, 18} ΤΆ 858 

ΠΡαΒ δηα ἀτγίαβοη ἴῃ θᾶηδ τηδυϊβαὶνν [Δ αἰ ϑαρποάθάθη. 84 μᾶ- 

Βαὶ δ ημἀδηβ ρθδηῃ ρὲ] Πα] ἀδπμάδηΒ βαΐα αῦγθᾶηο ρϑρ]δαμαη 14 σἃ- 

ἰδ ἴῃ ὈδαΓρ 88} ἴῃ ψοῖηθα. 806. υδβ᾽α]θαθη Ῥᾶη Βα ῦᾶπη Ραΐα 

ΔΌΣ ΡαΠΟ δὴ αἀθιηὰῃ αὖ ΙΘθὰὰ Δ} Ὀἱρθίαῃ βἰίδημαδη Ῥᾶπδ ΤΠ Π8 ἢ 

Ὁ Ῥαιϊλμηθὶ ἀπ] οηΒ δἰ αἀ͵θάμππ, σανγαβίαπδ, 18} γα] μά δη ἔδαγα 

[οὔύπτη [Θ515, 18 οὨύθααῃ. 86 ραίαϊ πὰ Ῥδη ἴτὰ 7188 αὶ ραβδὶ δη- 

ΔΒ Τυαῖνγα ρϑηδ8 Βὰ δἰ μη οηδγοὶθ. 89:7 146 Ὀθάμπῃ ἱπὰ 8]]δἱ ραῦ)δηβ 

Ρὶζθ Οδαάδθμθ ρϑ]θῖραη ἔαϊγτα β'β, απίθ ἀρίβα ταὶ Κἰ]ατητηα αἰΒΠδ- 

Ὀδϊάαὶ θη. 0 18 ρϑ]ϑι βαηᾶβ ἴῃ βκὶρ ρανδπάϊᾶε βὶκΚ. 88 ὈΔΡ βδῃ 

ἴηᾶ Βῶ ΑΙ δ Ῥδιησηθὶ ῬῸΒ πῃ] ΡομΒ υδβ᾽α]θάπη, οἱ τγ6581 τὴὶρ 

ἰτητηδ; ἔτ] αἰ ]οῦ Ῥᾶῃ ἰπα Ιθθὰβ αἰραηαβ: 859 σαναπμαθὶ ΡὰκΚ ἀὰ ρατάδᾶ 

Ῥοἱπδιησηα 8} ἀΒΒΡ01}1}0 Ἰρᾶμ Ηἰὰ ραίανίαα ῬὰΒ σὰ. Δ} ραϊὶδὶρ 

Δ ηα Ὀδαγρ 8118 τυ] πη β 8 Ηἰὰ ρσαΐϊανᾶα ἰταθηα ΙΘθὰ8. 40 γὰρ 

Ρᾶῃ, τὶ ρῬαημθὶ σαναηαϊάδ ΒΚ Ιθϑαβ, πα πδηὶ ἴηα τηϑπδρθὶ; ΜΘΒῸΠ 

ΔῸΚ 41δἱ Ὀθιἀδηάδὴβ 1ἴ8. 41 Δ} 8εϊ, αϑῃλὶ ὙὙ81. Οἰσθὶ Ὥδιηο ΙΔΘΙΤῸΒ, 

Βδ ἢ ΓΔαγ η  θ]6 15 Βυ πᾶροραὶβ τγα8, 18 αὐ αδαηβ ἔαασα ἔούαμη [ΘΒ α]8 

Ὀδα ἴηὰ βαρρϑῃ ἴῃ ραγὰ βϑίπαμδ; 42 υπίϑ ἀδαμβίαυ δἴποῃο τ ἃΒ ἱπηπηᾶ 

Β76 Ψ]ηὐγνν 6 ὕνγα 6, 18} 80 βιυύναϊῖ. τ θῬαηθὶ Ρδη 147] 18, τηδπᾶ- 

ϑθηΒ. Ῥταϊπαη ἰηα. 48 Δ αἷποὸ τ ἰβαπᾶθὶ ἴῃ ταπα Ὀ]ΟΡῚΒ ͵θτὰ ὑν!ῇ, 

ΒΟθὶ ἴῃ ἸΘΚ͵]δηΒ ἔγδαδηι ΔΙ] μτηα αἰρσίπα Βϑὶ πα λτηδ, 18 μἱ τηδΐα ννἂβΒ 

ἔγατα δἰποιθ θη ρ]θἰκίποη, 44 αἱραρραηᾶθὶ ἀὰ αὔίασο δἰΐαϊτοκ 

Βκδαΐα νυ αϑί7ο0 8. 18, 18 βη8. ραβίορ 8ᾷ ΤΠΒ Ὀ]ΟΡῚΒ 'ζοθ. 45 188} αὰ 

Ιθβαβ: [088 88 ἰβκαπαβ τηΐϊβ ἢ Ἰδυρηαπάδμη ΡῬᾶπ Αἰ]αΐμα 08} Ῥαϊΐγαξ 

8}: Ῥαϊὶ μὴ] ἰμητηα: ἰδ] απ, τππαπαρϑίηβ Ὀἰραϊσ θαμὰ Ῥὰκ 8} Ρτοὶ- 

Ὠδηα, 88} αἰβὶβ.: ἴῦα8 5ὰ ὑβικαῃμβ τηϊβὺ 46 Ῥδγὰῃ 18 ΠᾺΡ: ἰαϊίοῖκ τηΐβ 

ΝἼΠΙ, 88. βα συρυθ) ΟΛ Κὰγ 86 σσσθθαβ, υσί. ΕΒ. ὃ 39 Ο. -- 
42. δἴπομο)] (ΔΑ; νογβοϊγοοη, Κ αἰθαθο ὃ --- 48. αἰποιθῃαη)] Δ, ποϑθη 

γεροϊγι βέρφθηι αἰπατασαθηαη, υσὶ. ΕΒ. ὃ 178 Αηηι. 1. --- σϑ]θι κί πο ῃ] 
(ΘΑ δι)" σαὶθκίμοῃ. 

ΝΠ], 80. πᾶπῖο ᾿θὶῃ)] δέει α68 Ῥγομοηιθηις τοὶ Μῆς ὄὅ,9. - 
99. ΒΌηΒ] Ζιβαές. παοῖ Μς ὅ,18, ἀμγοῖν ῬΦΥβοΐυυ ατὶ οἷπα ξαϊβοῖνε Βέεῖϊο 
σογαΐοη: ΕΥ̓ σοῃογὲ ᾿υὐρέεν ἀϑ]δα ἰδ ἰτὰ. --- 46. δ0. 18] (Δ, νεγϑοζγϊοῦοη 



126 καθ. ΤΠ, 47---586. ΤΧ, 1---ὃ. 

θοῦςαν ἀπ᾽ ἐμοῦ. 47 ἰδοῦςα δὲ ἣ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν, τρέμουςεα ἦλθεν 

καὶ προςπεςοῦςα αὐτῷ, δι᾿ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ, ἀπήγγειλεν αὐτῷ 

ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ, καὶ ὧς ἰάθη παραχρῆμα. 48 ὃ δὲ Ἰηςοῦς 

εἶπεν αὐτῇ  θάρςεει, θύγατερ, ἣ πίετις εου ςἐέεωκέν «ε΄ πορεύου εἰς 

εἰρήνην. 49 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ ἀρχιευναγώγου 

λέγων αὐτῷ ὅτι τέθνηκεν ἣ θυγάτηρ «οὐ, μὴ εκύλλε τὸν διδάεςεκαλον. 

60 ὁ δὲ ᾿Ιηςοῦς ἀκούεςας ἀπεκρίθη αὐτῷ λέγων μὴ φοβοῦ" μόνον 

πίετευε, καὶ «ωθήςεται. 51 ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν εἰςελ- 

θεῖν οὐδένα, εἰ μὴ ἸΤέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην καὶ τὸν πατέρα 

τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα. 52 ἔκλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. 

ὃ δὲ εἶπεν ̓  μὴ κλαίετε οὐ γὰρ ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει. 88 καὶ κατε- 

γέλων αὐτοῦ ἰδόντες ὅτι ἀπέθανεν. δά αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν πάντας ἔξω 

καὶ κρατήςας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνηςεν λέγων ἡἣ παῖς, ἐγείρου. 

δ καὶ ἐπέετρεψεν τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέετη παραχρῆμα, καὶ διέ- 

ταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν. δ6 καὶ ἐξέετηςαν οἱ γονεῖς αὐτῆς" ὁ δὲ 

παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός. 

ΙΧ. 

1 (υγκαλεεάμενος δὲ τοὺς δώδεκα ἀποςτόλους ἔδωκεν αὐτοῖς δύνα- 

μιν καὶ ἐξουείαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια καὶ νόςους θεραπεύειν. 2 καὶ 

ἀπέετειλεν αὐτοὺς κηρύςεςειν τὴν βαεςειλείαν τοῦ θεοῦ καὶ ἰᾶςεθαι τοὺς 

ἀςθενοῦντας, 8 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν, 

μήτε ῥάβδους μήτε πήραν μήτε ἄρτον μήτε ἀργύριον, μήτε ἀνὰ δύο 

χιτῶνας ἔχειν. 4 καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰςεέλθητε, ἐκεῖ μένετε καὶ ἐκεῖθεν 

ἐξέρχεεθε. ὃ καὶ ὅςεοι ἐὰν μὴ δέξωνται ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς 

πόλεως ἐκείνης καὶ τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάξατε 

εἰς μαρτύριον ἐπ᾽ αὐτούς. 6 ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς κώμας 

εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες πανταχοῦ. 7 ἤκουςεν δὲ Ἡρώδης ὃ 

τετράρχης τὰ γενόμενα ὑπ᾽ αὐτοῦ πάντα καὶ διηπόρει διὰ τὸ λέγεεθαι 

ὑπό τινων ὅτι ᾿Ιωάννης ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ὃ ὑπό τινων δὲ ὅτι Ἡλίας 

ὙΠ], 48. ὃ δὲ ᾿ηεοῦς] ΟΜΡΉΧΛ, ὃ δέ ἘΚ 1ὖ νρ. - 1. Ἰάκωβον 

καὶ ᾿Ιωάννην] 5΄ΙΠΑΙΟΧΛ νρ, Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον ἘΚ τ6}1. 10 Ρ]ΘΓ, 

- δ2. οὐ γάρ] Β΄ΙΩΒΟΑΠΕΊ,ΧΔ 80 82 ρ01321ᾳ (2,1.9,94), οὐκ ΓΚ 6 νᾷ. -- 

δ5, ἰδόντες Χ, εἰδότες ἔΚ. --- ὅ4. πάντας ἔξω] ΑΚΆΞΕΤΤΙ [αᾳ, ἔξω πάντας 

ἘΚ γ6]1]. (υσί. Τῆῶς δ,40), ἐγ ΒΙΒΌΙ,Χ 10 Ρ]ΘΥ. νρ. --- ΙΧ, 1. ἀποετό- 

λους] ΒιΠΟἾΧΛΞ δοοϑῦ νρ, μαθητὰς αὐτοῦ (ἘΕῊΓΠ ὉΠ 29511α (φαοῖν 

Δ 10,1), τοὺς δώδεκα ΑΒΠΚΜΆΒΥΓΔΙΤ (ἴΚ.. --- :. γενόμενα] ΑΧ φιαο- 

σμηῖχιθ ογαηέ ἐασία Ὁ131ᾳ, γίνομενα Κ φμας βοθαπέ δι νϑ. 

-- ΙΧ, 2. 4]1|4}85] Ζιιδαΐίς μαοῖ, Μ 10,1 (80 ατιοΐν 2 ταὶ). --- ὃ. ᾳθρυπ]) 

Ζιιαίξς παοῖν Π7ς 0,185. 
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Β5; ἱκ αὰκ υὔκυηθα τηδῃῦ πβραρραηαθίη δῇ τΐβ. 47 ραβδὶ υδπαθῖ 

θη 80 αἷπο Ραΐθὶ πὶ ραϊδυρηῃϊαδ, γοίσαπαθὶ « ἀᾶτὰ » 14} δἰάτϊα- 

βϑηαοὶ ἀὰ ἰτητηδ, ἴπ ὈΙΖθὶ αὐϊαϊίοκ ᾿τητηδ, σαύαϊ ἢ ἰτησηᾶ ἴπ ἀπά ΑΙ 078 

Δ]1α12Ζ05 Τρ ΘΙ Π5. 8} Πυαῖνγα ρα 1] πο βὰη8. 48 10 Τϑρὰβ αδῦ ἀπ 

ἱχαὶ: Ῥταΐβίθι θὰϊ, ἀδαπίαυ: ρα]αῦ θη ροῖπα ραπαβδιᾶα ρακ; ραρο 

'π σαναῖγ θα. 49 πδαβ θη ἰτημηᾶ το] ἢ σαροῖΡ ΒΌΓΩΒ ΤΠΔΠΠΘ ἔγαμα 

ΡῬὶδ. Ταγ δ  θ]οἷθ. βυυπαρορθὶβ, αἰραπαβ αἀὰ ἰτητὴα Ῥαΐθὶ ρδαδυρποάδ 

ἀδαμίαν Ῥοῖπα; πὶ ἀγαῖθθὶ Ῥᾶπα ᾿αἰβαυῖ. 50 10 18 ραῃαιβαηαβ δπαᾶ- 

μοῦ ᾿τητηϑ αἰραπᾶβ: πὶ Τὰυτῃΐθὶ; βαΐδϊημθὶ ρϑ]δαθθὶ, 18 σαηδΒβ]δάδ, 

51 αἰτπηδηαβ Ῥ8η ἴῃ ρᾶσγαάα πὶ [γϑ]δι]οῦ δἰπομαΠ ἱπηρσαρσαη, 4116 Ῥαϊ- 

{τὰ 188 ΙΔ κοῦ 74} ΤΟΠΔηΠ θη 18} ρδηᾶ αὐΐδῃ ᾿΄Ζ05Β τηϑαΐοβ 78} αἱ βϑῖῃ. 

δῶ ραϊστούαπ 8} 8118] 18} [αἰῆοκὰπ Ρο. Ὀδύθῇ αΔ}0: πὶ ρυθ, υπίθ 

πὶ ραβυγαὶῦ, 8. βθρῖρ. ὅθ 1828 ὈΙΒΙο απ ἰηα ραβδὶ ϑαπάδηβ βαΐοὶ 

σαβυνα!ῦ. δὅ4 Ῥᾶπαῇ 18 υβαάγοὶ απ α5. 8118 η8 αὖ 18} [ΔἸτρυθιραη 5 παπᾶα 

ἴΖοϑ ψορία αἰἱρθαπαᾶβ: την, αὐγθῖϑὶ ὅ5 181}: σανδηαϊᾶα ΔΠτηδη ἴΖΟΒ, 

788 υϑίορ βπὰπ8. 788}: δηδρδαπα ἱχαὶ ρΊθδη ταῦ. ὅθ 1848: υϑροὶβποάθάαπ 

ἐλαγϑίη ἱσοβὶ 10 15 ἔδασρααα ἱπὰ οἱ τϑηῃ πὶ αἰροίπα Ῥαΐα αιγθδηο. 

ἘΧ. 

1 Οδμαϊίαημαβ Ῥᾶη Ῥδη8 ὑνϑ.1 ἀρϑαβίδα! αη8 δἰραῦ ἵτὴ τη 188 

νἀ ΠῚ αὐϑὺ 8118] ἀΠΠ πα] θοσὰ 186 Βα 1 η5 ρΘ 811] Δ η. 2. 14Δἢ ἰη- 

Βαπαϊάα, ἴπηΠ5. τηθυ͵ᾶι δ᾽ πἀδηραγα)α οααϊθ Δ ἢ σα. ]}] Δ 4118η8 θ8Π5 

ΠΗ ΔΙΙΔη5. 8. 18} 0ΔΡ ἀὰ ἱπὶ: πὶ ψαϊῃῦ πἰπλδὶρ ἰπ πῦῖὶρ; πἰῃ 8]. 85 

πΐῃ ταύ ρα]ρ ΠῚμ ΙΔ Ὁ πὶ βικαίίαηβ, πἰῃ Ῥδη ὑνθίμῃμοβ ρϑῖαοβ Πα Ό8η. 

4 8} ἴπ Ῥδᾶπθὶ ραᾷασὰ ραρραῖρ, βδ 581}}0 121} βάρυοῃ ὑἀδβρᾶροδὶρ. 

δ 18} 5518 τηϑηδραὶ Β070|6 πὶ Δ Πα ηἰτη ἰδ ᾿Ζ 18, ἀβραρρθη 85 τ5 ΡὶΖαὶ 

Ὀδαγρ 7αἰηδὶ 1846 ταυϊᾶδ δῇ ἔούατη ᾿ἱχυγαγαίτη δῇ σ᾿ β᾽] αὶ ρ ἀὰ νοὶ ὑποαθδὶ 

δηδ, ἴη5. 6 υϑραρρδηάδηβ θᾶ βαϊν ἀἀ]θάση ἃπα Πδίμηοβ νυ δ᾽] ΔΙ 6 Υ- 

78 πάδηβ 188: ᾿ΘΙ Κἰ ποπάϑηβ ἀπ 841}. 7 ρδῃαυσβίάα Ῥδη ἩἩργοαΐβ Β8 

ἰαἰύγαυΚοθ ΡῸὸ ψϑυγραποηδ ἔγαπι ἰσπηα 4116 18 Ῥαβία, ππίθ ἀρὰ 

Βαμηδὶ Ῥαΐθὶ ΤΟΠΔΠΘΒ. ΟΥΤΘΪΒ ᾧἃ8 ἀδαβραίτη. ὃ βϑαπηαὶ ρᾶῃ θΡὺῃ 

«( Ραΐίοὶ Ὁ Ηθ]1ὰ8β αἰδυρίαα εἰϊς; βασηαῖα θ- δ Ραΐθὶ ρυϑαΐθίιβ ΒΌΓΠΩΒ 

ΥΠΙ, 49. ϑυυπαρορθὶ8) Α, βυυπμαροροβ ΒεγηΠηαγαΐξ, ϑυταρορδὶβ (εὐὴδ 

1,8,41 επα 7 9.239) 61,. --- δδ. αδίορ [ἡ ἀββίορ. --- ὅ6. αἱ βϑὶπμα) ΟΔ 

Γὰὼ αἀθροίμα. --- ἸΧ, 6. οἰ Κἰπομα8η8)] ΟΑΔ͵. ἶὲ" Ἰδκιποημᾶάδμβ. -- 

{. ἰαὶίσαΚ685)] ἰαἰϊίασκοα (Δ. --- 8. αθρθὰπ Ῥαίθὶ] αθρὰῃ (Δ. 2α τογ- 

“πα Ἠαο]νον' ἀα8 φγίοοῖι. ὅτι τοἱοαογσεσοθοην 18ὲ, 80 Καηγν ἨΔ οἵη Θο]ι οἰῦ- 

υογϑοΐυ ἀαγαη, βοϊμιϊα βοΐ, ἀα!θ 65. Πιῖοθν [ο7ι1ξ. ---- Βατηαὶα }} (Δ ἐν" ἀα8 

γϑρσοϊηιὰ βίο βατηαὶθ-, υσὶ. ΜΙ 96,67. 

Δ ΟΥΤΙ, 50. 158] ΟΔ᾽ {ιν ἰΒ, υοῖ. Κ΄. 46. --- δδ. ρατναπαϊαα δῃτηϑη) (67 

{)ϑογδοίςον παΐηι ἐπέςτρεψεν Κἶν ἐγαρδιζυ πα πνεῦμα Γὰν αα8 Οδ]οεῖί. 
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ἐφάνη, ἄλλων δὲ, ὅτι προφήτης εἷς τῶν ἀρχαίων ἀνέετη. 9. καὶ εἶπεν 

Ἡρώδης : Ἰωάννην ἐγὼ ἀπεκεφάλιςα ̓  τίς δέ ἐετιν οὗτος περὶ οὗ ἐγὼ 

ἀκούω τοιαῦτα; καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν. 10 καὶ ὑποςετρέψαντες οἱ ἀπό- 

«ςτολοι διηγήςαντο αὐτῷ ὅςεα ἐποίηςαν. καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώ- 

ρήῆςεν κατ᾽ ἰδίαν εἰς τόπον ἔρημον πόλεως καλουμένης Βηθεαῖδάν. 

11 οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούθηςαν αὐτῶ, καὶ δεξάμενος αὐτοὺς ἐλάλει 

αὐτοῖς τὰ περὶ τῆς βαειλείας τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θερα- 

πείας ἰᾶτο. 12 ἣἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν ̓ " προςελθόντες δὲ οἱ δώδεκα 

εἶπον αὐτῷ  ἀπόλυςον τὸν ὄχλον, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας 

καὶ τοὺς ἀγροὺς καταλύςωειν καὶ εὕρωειν ἐπιειτιεμόν, ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ 

τόπῳ ἐςμέν. 19 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἱ 

δὲ εἶπον ̓  οὐκ εἰεὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ πέντε ἄρτοι καὶ ἰχθύες δύο, εἰ μήτι 

πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράςωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα. 

14 ἤςαν γὰρ ὡςεὶ ἄνδρες πεντακιεχίλιοι. εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς 

αὐτοῦ  κατακλίνατε αὐτοὺς κλιείας ἀνὰ πεντήκοντα. 15 καὶ ἐποίηςαν 

«οὕτως καὶ ἀνέκλιναν ἅπαντας. 16 λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ 

τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγηςεν αὐτοὺς καὶ 

κατέκλαςεν καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς παρατιθέναι τῶ ὄχλῳ. 17 καὶ 

ἔφαγον καὶ ἐχορτάεθηςαν πάντες, καὶ ἤρθη τὸ περιςςεῦςαν αὐτοῖς, 

κλαςμάτων κόφινοι δώδεκα. 18 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προεευ- 

χόμενον κατὰ μόνας εὐνήντηςαν αὐτῶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐπηρώ- 

τήςεν αὐτοὺς λέγων" τίνα με λέγουειν οἱ ὄχλοι εἶναι; [19 οἱ δὲ ἀποκρι- 

θέντες εἶπον  ᾿Ιωάννην τὸν βαπτιετήν, ἄλλοι δὲ Ἡλίαν, ἄλλοι δὲ ὅτι 

προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέετη. 20 εἶπεν δὲ αὐτοῖς᾽ ὑμεῖς δὲ τίνα 

με λέγετε εἶναι; ἀποκριθεὶς δὲ ἸΤέτρος εἶπεν τὸν Χριςτὸν τοῦ θεοῦ. 

21 ὃ δὲ ἐπιτιμήςας αὐτοῖς παρήγγειλεν μηδενὶ εἰπεῖν τοῦτο 22 εἰπὼν 

ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμαεθῆναι ἀπὸ 

τῶν πρεςβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ 

τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. 28 ἔλεγεν δὲ πρὸς πάντας εἴ τις θέλει 

ὀπίεω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνηςάεθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν «τραυρὸν αὐτοῦ 

καθ᾽ ἡμέραν καὶ ἀκολουθείτω μοι. 94 ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν 

ΙΧ, 10. Βηθεαϊδάν)] ΕΨΉΗΞΌΥΛ, -δά ἘΘΤΤ τς νρ; Βηδε- Βοᾶ6- 5 πολ 
ἃ. - 11. τὰ περί] ΜΙ], περί ἘΚ. -- 18. εὐυνήντηςαν] ΒΓ τηΐη 248: 

1,βαγί πυηορν Ἢ ([ παοῖν σοῦ: οσοι γον γ1), ευνῆςαν ἘΚ 10 ρΡΙΕν. νβ. -- 

μαθηταὶ αὐτοῦ] ΜΠΓΓ δ(), μαθηταί ἕΚ. -- 28. καθ᾽ ἡμέραν] δ᾽η δ 60 

ΑΒΚΙΜΆΈΞΤΙ (6 γ.) ἔρτ" νρ, Κοϊὲ ἘΚ τ Ρ]6υ. 

--- 13. ἀὰ ᾿πϊ8] Ζιβαΐξ παοῖν ΜΙ 14,17 Μίεθ,37. --- νγϑὶβ ραρρδηῃαδῃβ) 

δέοι αὐῖο Δ Ὁ ΟΠ σ᾽ 51 νος (Ὁ) --- 14. Βα Ῥαυβαπα]οΒ νναῖστθ] ϑέθί- 

μη τοὺ Μῆς 6,44. --- 18, ψίβαδῃ Ῥο5 τηϑηδρθίηβ) δέοι τοῖο ᾿ξ Ῥ]ΘΓ. 

να: αϊσιηξ 6686 ἐιγῦαο. --- 20. θὰ ἰβΒ. Χ,. βυπαβ σα δ] μαοσῖ ΜΠ 16,16 

Το 8,29, υσῖ. Εἰ: ἐμ ὁ5 Ομ. βίμι5 ἀοὶ (1: υὐυὸ. 
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ῬὶΖθ αἰγίζαπμθ υββίορ. 9 14} αδἂῷ Ἠρτοᾶθβ: Ιομαηηδα ἢ ΒΘ] δὲς 

τηϑϊτηδὶῦ, 10 [045 ᾿ἰβύ 88, ὈΪ βᾶηθὶ 1 παιβ]α βυγ]οῖκὴ Δ βοκίαδ 'ἰη8 

βαβαῖ. 10. Δ ρανϑη]θη θη Β1 Κα ἀρϑαβύδ]θιθ ἀΒ501Π]ο θα απ 

᾿ς, 5. ]ὰ Βν.6 σαία νυνὶ ἀθάῃ. 1648 Δ ἀπ] τηθ 65 15 ΔΗ 6 47]8 Βα Παγοὸ 

ἀηδ᾽ Βία ἢ Δι ρήαπα Ὀδαγρδ παιηηϊαῖζοβ Βαϊ βαϊϊάαη. 11 10 ῬΟΒ τη8πη8- 

ΘΟ 5. ΠΗ ΡΔΠ 618 1αἰδύϊ άπ αἴδι ᾿σηπγε, 18 ἢ ΔἸ μη Β 1Π85 Τοῦ] 

ἀπ ἴὰ Ῥὸ ὈΪ Ρ᾽υἀεδηραια)α σα ]β 18 Ῥδη5. ρα ΌΔηΒ Θ᾽ Κἰημαβθβααβ ρὰ- 

Π4111484. 12 Ῥαηὰῃ ἀαρβ θη ἀπρδημ Ὠπϑίνγαη. αἰραρραπαβη8 ρθδΠ 

ἀπ ᾿τητηδ 61 ἔνα] σοθὰη ἀὰ ἱτηπηλᾶ: ἔγαϊθῦ ρῬῸ τηϑηδρθϑίη, οἱ ρδ]ϑί- 

Ῥαπάδηβ ἴῃ ἢοΒ. ἰδ 6 Ὠδίπηοδθ δῇ 5 Βα] αῖηα 1648 Ὀαρ]αϊηδ 

Β15. πηδη5, αηΐθ ΘΓ ἴῃ Δυρ͵]διημηα βίδα βίατα. 18 Ῥαπὰῃ 440 ἀὰ 

τὴ : ΟἸΌΙΡ ἴμπὰ 7.5 τηϑύδη. Ὁ οἷβ σθρὰῃ αὰ ᾿τητηδ: ηἰβύ ΒΙΠΔΔΥ ὉΠ 

τηϑῖΖ0 Βιαΐ Ὠ]αΙ θαι, 16 ἢ βκοβ ὑγαῖ, πῖρα θαι βαΐθὶ νι ϑῖβ σδρρεηβηβ 

Ὀπρ]αίμηα 411 Ὀἰσαὶ τδηϑβϑίδὶ τοαδύϊηβ. 14 ψΘθῸη δας 5.5. ὁ6 ἢπηΐ 

Ῥυδαηα 7.5 τγαῖσθ. ἃἋὯ0 δὴ ἄπ βὶροῃἼαια βϑθί παῖτα: ραν ϑαυκοῖρ ἴπη 

ΘΠ ΔἸςατα Ὀ͵δη Καὶ. 5, ἀπὰ ΠΑ )] απο ἢ ἢχγηΐ ὑἰραηβ. 15 184} ρσαϊανι θά πῃ 

Βα 78 ναίων θά ΔηδΙκα τ Ὁ] Δ 4118η85. 16 πἰμηδπαβ ρᾶπ ῬΔη85 ἢμλὲ 

ΙΑΙΡ ΒΝ 7184} ὑσϑηβ ἤβκϑηβ, πη Βδ] }8η485. ἀπ Ηἰτηϊηδ σαι ρίαεα ἴπ 5. 74} 

ΘΑ ΌΤαϊκ 7648 ρα ΒροῃἼατα ἂὰ [Δυγ]αρΊδη Οἰσαὶ τπϑηαρθίη. 17 14} ταδί 6- 

ἄὰη 18} βαᾶδὶ σαῦσθαη Α]αἱ : 188 ἀϑηδίαῃ γαῦρ, βαΐθὶ αἢϊέποαα ἰτὴ 

ΘΘΌΤΌΚΟ, δὶ Π]ΟἢΒ ὑνγα !, 18 164} γα, τὰ] απ δὶ τγ88 15. ὈΪα] πη β βαη- 

αὐτο, ραιηού θά ᾿τητηδ 5 ΡΟΠ]ΟΒ 18, 18} γα 1ἰη5 αἱ Ραπαβ : Τῦᾶπα ταὶ 

αἰρβαμα πίϑαδῃ ῬῸΒ τηδηδρθίηβὴ 19 10 οἷβ δῃαμαβαπμαδμηβ ΠΘΡαΠ: 

Ἰομδηηθη Ῥᾶηδ ἀἀααρ]απηα, δΔηραγαὶ Ῥδη Ἡδ]θίδη, βαμηδὶ ραη Ὀαΐίθὶ 

Ῥγδαξθῦαβ ΒΌΤηΒ. ᾿1Ζ6 αἰγῖσζαηθ ἀβϑίορ. 20 αδΔ0 βᾶπ ἀπ ἴηι: ΔΡΌΔΠη 788 

Ἰύϑηδ ταὶς αἷΡῚΡ ψίβαη ὃ δηαμδῆεαμπαβ θη Ῥαϊΐζσιιθ αὯΡ0: ὰ [18 

Χυϊδύαβ, ΒΌΠ.5 ραἾθ. 21 10 15 Ῥαχ ραϊθοίΊζπαπ ἴπ ἔλα Δ οἱ Δ μη 

πὶ αἱροίπα Ραΐα; 22 αἰἱραημᾶβ βῬαΐθὶ ΒΙκ8] ΒΒ ΠῈ8 ΤηΔ 8 τη Παρ ἩΪΠΠ Δ 

74 πδιτβθηδβ ἔραμαι 5] βίαι γαῖ θδη 764 ραα]ατη Δ ὈΟΚατ]ατὰ 78 ἢ 

ἀϑαΐϊγηθ Δ ἢ Ὀυ]α)]]η ἄαρα αὐτθίβαη 29 )ἀΔὉ Ῥᾶῃ ἀκ αἰ]αίση: αὶ 

Τῦα5. Ὑ{1Π αἴδὺ τἷβ ραρραῃ, ἴδ᾽ Καὶ 511 ΒΔ 84} ΠΪΤηδὶ ρα]ρδη β6ὶ- 

πδηδ αἀδρ' ΤΟ. 80 Ἰαἰβύ)]αὶ στη. 24 βαρὶ 4118. ψ1Π1 βαΐνγαϊα βϑίηδ 

ΙΧ, 11. 1ϑικἰπαβϑθαβ) ΟΑ ἐγ" 16] Ἰ παββααβ. --- 18. τη δ56 1441] (Δ 

Εἰ τα θθάδὶ; 11. βοϊιοὶμέ γααϊογὶ χζιν 8οῖη. --- τηδηδβϑὶ 81) Παηᾶ- 

σίοβ886: τη ρΘίῃ. -- 21. αἱροὶμα]) ΑΔ δὰ" φοΡθὶηδ. 

ΙΧ, 9. ἱπἃ ρϑβδὶ 8} υσί. φῦ ϑέοϊϊηφ, ὉΠ 521αᾳ (Ὁ). --- 12. 10}4})] 

Ζιιξαίς παοῖ, Μς 6,38 Μ14,1δ, υσῖ. {1: αἴο58 ατἰέοηι ἑαηϊ, 6: ἑαηὶ υεδὲ αὐδ8 

οοορὶὲ ἀοοϊηαγ6. --- ἀὰ ἰτημηα) Ζιδαίΐς παρ ΜΙ 14,17, υσί. Ὀ7: αα διίη 

([ παοῖὶ ἀιιοάδοΐηι αἰβοϊριιὶ οἰιι8). --- Ὀαρ]αϊηα. ΒὶΒ τααῖϊηβ᾽ πον 17 14,15: 

ἀτοράςεωεςειν ἑαυτοῖς βρώματα ει {Πς 6.36. ἢ τοῖο σοῦ: οηιαρὲ δἰδὲ 686α8. 

ΒυχοὶυοΥ δ, Ὀὲὶθ σούδβοῃμρ ΒΙΌ6Ι]. - 9 
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ὟΝ 

αὐτοῦ εὥςαι, ἀπολέςει αὐτήν ̓  ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέεῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν 

ἐμοῦ, οὗτος εὦςει αὐτήν. 25 τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήςας 

τὸν κόςμον ὅλον, ἑαυτὸν δὲ ἀπολέςας ἢ ζημιωθείε; 26 ὃς γὰρ ἂν 

ἐπαιςχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

ἐπαιεχυνθήςεται, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν 

ἁγίων ἀγγέλων. 27 λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰείν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων 

οἱ οὐ μὴ γεύεωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωςει τὴν βαειλείαν τοῦ θεοῦ. 

28 ἐγένοντο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους, ὡςεὶ ἡμέραι ὀκτώ, παρα- 

λαβὼν ΤΤέτρον καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προςεύξα- 

εθαι. 29 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προςεύχεεθαι αὐτὸν τὸ εἶδος τοῦ προςώ- 

που αὐτοῦ ἕτερον καὶ ὁ ἱματιεμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαςτράπτων. 80 καὶ 

ἰδοὺ ἄνδρες δύο εὐυὐνελάλουν αὐτῷ, οἵτινες ταν Μωςεῆς καὶ Ἡλίας; 

81 οἱ ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ ἣν ἔμελλεν πληροῦν 

ἐν Ἱερουςταλήμ. 82 ὁ δὲ ἸΤέτρος καὶ οἱ εὺν αὐτῷ ἢςαν βεβαρημένοι 
ὕπνῳ ᾿ διαγρηγορήςαντες δὲ εἶδον τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ τοὺς δύο ἄνδρας 

τοὺς εὐνεςτῶτας αὐτῷ. 38 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίζεεθαι αὐτοὺς 

ἀπ’ αὐτοῦ εἶπεν ΤΤέτρος πρὸς τὸν ᾿Ἰηςοῦν ̓  ἐπιςτάτα, καλόν ἐετιν ἡμᾶς 

ὧδε εἶναι, καὶ ποιήσωμεν εκηνὰς τρεῖς, μίαν «οἱ καὶ μίαν Μωςεεῖ καὶ 

μίαν Ἡλίᾳ, μὴ εἰδὼς ὃ λέγει. 84 ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος ἐγένετο 

νεφέλη καὶ ἐπεςκίαςεν αὐτούς “ ἐφοβήθηςαν δὲ ἐν τῷ ἐκείνους εἰςελθεῖν 

εἰς τὴν νεφέλην. 85 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς νεφέλης λέγουςα᾽ οὗτός 
ς μ᾿ ’ 

ἐςτιν ὃ υἱός μου ὃ ἀγαπητός, αὐτοῦ ἀκούετε. 86 καὶ ἐν τῷ γενέεθαι 

τὴν φωνὴν εὑρέθη ὃ ᾿Ιηςοῦς μόνος. καὶ αὐτοὶ ἐείγηςαν καὶ οὐδενὶ 

ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑωράκαειν. 8:7 ἐγένετο 

δὲ ἐν τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους εὐυνήντηςεν 

αὐτῷ ὄχλος πολύς. 88 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἀνεβόηςεν λέγων " 

διδάεκαλε, δέομαί εου ἐπιβλέψαι ἐπὶ τὸν υἱόν μου, ὅτι μονογενής μοί 

ἐετιν, - 99 καὶ ἰδοὺ πνεῦμα λαμβάνει αὐτὸν καὶ ἐξαίφνης κράζει καὶ 

ς«παράςςει αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ καὶ μόγις ἀποχωρεῖ ἀπ᾿ αὐτοῦ εὐντρῖβον 

αὐτόν. 40 καὶ ἐδεήθην τῶν μαθητῶν «εου ἵνα ἐκβάλωειν αὐτό, καὶ οὐκ 

ἠδυνήθηςαν. 41 ἀποκριθεὶς δὲ ὃ ᾿Ιηςοῦς εἶπεν ὦ γενεὰ ἄπιετος καὶ 

διεςτραμμένη, ἕως πότε ἔεομαι πρὸς ὑμᾶς καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν; προςά- 

ΙΧ, 28. ἐγένοντο] Ρ,, ἐγένετο ἐΚ μδιυ, ---- παραλαβών] δια ΒΗ 4Ὁ 261], 

καὶ παραλ. ἘΚ οοἴρξα νρ. --- Ἰάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην] ΟΜ ΧΞ οἱ νρ 

(ιαοῖ, ΜΙ 17,1 Ψῆἥμε 9,32), ᾿Ιωΐάννην καὶ Ἰάκωβον ἘΚ ΔΌοΟΥ ρα. --- 

θ8, ἐπιβλεψαι) “Κ (ἐπιβλέψαι αἰεογειογογν αῊΚΤΤ), ἐπίβλεψον ἘΛ 10 νρ. 

- μοί ἐςτιν) ΒΙΠΑΒΟΒΙΧ ἃ 6, ἐςτίν μοι] ἘΚ ΡΟ 2511 νᾷ. 

νῃ. -- 26. ΔἰρῇὈαι) ηαοῖν σοῦ ατιοῖν ἔ: δα. --- 81. Ρ41] αο7 {7 5οί ον 

ζαβέο οἱ αἷ8 Αγέϊιοῖ. --- 817. ἴῃ Ῥδιητηδ ἀδρ8) υἱοί ολοϊυέ Ὀοοϊγηηι θὲ τοῦ 

“ῬΟΥ αἱοηι δ Ὁ 612] (Ὁ). --- 89. ἀπ γαῖ 85) Ζιβαίς παοΐν Υ. 423, υσί. ἔατ 



ΤΠ Κα5 ΙΧ, 28---41. 191 

πδΒΊδη, γα] βίθι Ὁ ̓χαὶ; ΔΡῬδη Β661 ἔγδαϊβίθι ἢ βαϊννα!δὶ βθίηδὶ ἴῃ τη θἰ δ, 

ΘΆΠΘΔΒΙΡ Ρο. 25 ἴῦ0ο 8118 βαυγθ σαί)! 518. πηϑηῆηδ, ραρθίρθηαβ 

Ρο τηϑηαθθα 4118, ἴ0 5818 β θη ἔτγδαϊβήαμαβ δἰρθαὰ ραβδὶ θ᾽ ρ] πα ὃ 

20 β8θὶ 841118 βΒΚϑιηδιὶρ ΒΚ τηθίηθ δἰρραι τϑὶηδὶζθ ψϑυγᾶθ, ὈΊΖα ἢ 

ΒΆΠ.Β ΤΠ 5 Β᾽και δα Β1}ς, ὈΠΡ6 αἴτὴῖρ ἴῃ πα] ρα βοιπδιήσηδ 18 αὐ] 5 

8}: ῬῚΖθ ψϑίμδηθ ἄρρθὶθ. 27 αἰἱρὰῃ! βδῃ ἰζνβ Βα Π7]8: 5Β᾽ηα βυγηδὶ 

ῬΙΖ6 ΒΘ βίαπαδπάδηθ, Ῥαΐῖθὶ πὶ Καιβ)αηα ἀδιυραι, ἀηΐθ σαβαιυδπὰ 

Ριυαϊπαββαι ουαϊθ. 28 ψϑῦῦρὰη Ῥδη αἴ Ρὸ ψδυγάδ βθῦΐ2 αἀΔρΡῸΒ 

αθίατπι, σϑηϊμλδ απ Ραϊγα 1860} Το 1408 ΤΟΠΔΉΠΘ τι514.4]4 ἴῃ ἔαϊτ- 

σαμὶ Ὀ]ά͵αη. 29 18 ψαῦΡ, τ] ρΡᾶποὶ ὈΔΡ 15, βίθπηβ δηᾶναὶγθ}}Β 18 

ΘΕΆ Ραναὰ 18} ρανδβθῖηβ 18 Ποία βκοίηδηαθὶ. 90 184} βαὶ, στ αῖσοβϑ ὑννδΐ 

τα Ργοαϊάθαάπηῃ ἱτητηϑ, βαῖθὶ σοϑθὰη ΜΟΒΘ5 1848 Ηρ]ΐαβ; 81 ἢαὶ ρἂ- 

ΒΑΙ Δ ΏΘ 5 ἴῃ ψῸ]Ραᾶι αΘΡΠ ΟΥΓᾺΠΒ 15, θοϑὶ βα!αα ὑδβία)}}] πὶ ἴῃ 1α]- 

ΤαΒαΙΘη. 82 10 Ῥαϊίγαβ 14} βδὶ τ ᾿τστη γοβαη ταυτὶ δὶ 5]6Ρ8: 

σα κηϑηἀδὴ8 ρθη ροβϑιυθῃ α]ρΡὰ 18 18 ῬδηΒ5 ὕνϑη8 γν ΔΙΆ ΠΒ Ὀ8ηΒ 

τ ρδίδπἀδηϑη 5. ̓τητηϑ. 859. 718 ψΆΥΡ, Τρ Ῥθπ6ὶ δἰβικαϊβικαϊ πη ΒὲΚ 

αὖ ᾿γητηϑ, 4 Ραϊΐταθ ἀὰ Ταοδαϑ: [8] ηα, σοα ἰδῇ ὕπ815 ΠΟΘΙ ΨΊΒ8Ώ, 

Δ} ρσανϑανκ͵Ἴαϊσηα Ὠ]ΘΙ ΡΙῸΒ ὈυηΒ, δἰηα θ5 18}: δἷπα Μοβθ 184 δἷηδ 

Ηδ]1}1π, πὶ ψιίαημαθ θα αἰΡΙΡ. 84 βῬαΐα βδῃ ἱτωτηα αἰρϑηαϊη στ 8ῚΡ 

ΓΙ] τη 78 αἱαγβκαα ναι ἴη8: [δαγ]ἀθάπη θδη ἴῃ ᾿διήτηθὶ δ] ηδὶ 

αθπῃ ἴῃ Ῥαχητηδ τα] ] τη. 85. 184} βῇθηδ ψγαὺ τι βϑιτηδ τ] ΤΠ 

αἰραπαθὶ: 88 δύ ΒΌΠΙΒ ΤηθηΒ Β8. 108, βϑιησηθ Ὠϑαβ]αὶρ. 86 1848 

τα ΡΡαπϑὶ γᾶ Ὁ 50 βύϊθηδ, ὈἱριίδηΒ γὺ [6ΒῈ15 αἴηβ. 8 οἷβ βδῃβδίαθ- 

ἄπῃ 18 Τδηη πὶ ρσαίδι πη ἴῃ 81Πη81π| ἀδραμη ἢἰ σϑὶῃηῦ ᾿ΊΖθὶ ρἃ- 

Βοίσθῃ. 57 γᾶ βᾶμ ἴῃ ᾿ϑιητηδ ἄδρα, ἀ8|840 αἰραρραηᾶβδη ἴῃ δῇ 

Ταϊσρα 7, σαιηούϊαα ἰπησηδ ΤΠ ΡΘΙη5. ΕΗ]. 88. ἸΔἢ 588], τϑηηδ 18 

Ρ᾽Ζαὶ τηϑηδρθίη αἰνορίαα αἰρΡαηαΒ: 1αῖβαυῖ, Ὀ14]4 θὰ Κ ̓ ηβαισαη ἀὰ 

ΒΌΠᾺ ταϑἰ παππᾶ, ἀπΐθ αἰπδμα ταΐβ ἰϑί. 89 Δ} δαὶ, δια αἰμαϊ 'πᾶ 

ὈΠΉΤΑΙηΒ 8 ΔΠΔΙΚΒ ὨΤΟΡΘΙΡ 88 [Δ }}10 πὰ τ] ἸΡΆΡοη 14} Βα] βαὶνν 

ΠΗ αὖ τα συ Καπβ πα. 40 1848 ὈΔΡ ΒΙροῃβηβ βϑίπδηβ οἱ 

Βανι θῖηδ ᾿ἰπηπηδ, 18 πἰ τηϑςθαάιιη. 41 Δπαμαίαεηαβ θη ΙΘθὰ5 80: 

ο Καπὶ ππρϑ]δαθ]α μο 140}: ᾿μνῖπμο, τπα Τὰ Βῖαιι αὖ ἱχνβ 16 Ῥαϊδα 

Ῥαὰ] Ταΐϊυ, υσὶ. ὦ 8,53 πὰ ἘΞ. ὃ 3δ4ά Αι. 8. --- Ῥιυάϊηαβθαα)] ΟΑ 

ζὰν Ῥιααίηαβθα. --- 28. ϑῦσθαῃ Ρᾶη αἴαυ)] ΟΑ, δα απ Δ Αἰδτ 

ϑαϊφζθιιω- Ἡγιοηον Αἰι-Η5. --- 84. θη ἴῃ βαιάχηδ τα] 1 η} Παπα- 

σἴοβ86: 8 ἢ αὖ τὰ 'π τ] ϑτὰ αὐρσεασρδπάδτῃ. Τὺ. οἱ ἐηἰγαγθιιβ 

118 μι γον ὉΠ1α (ΒογΉΠΝαγαῖ). --- 86. τ] ΡῬΆΠΘῚ πὰ} ] 8 τ]Ρ- 

Ῥαποὶ ΟΑ. --- 88. βΒὰπα}] ΟΑ Κγ βαηδα. 

ΙΧ, 24. ρα Π85}10] οἷν οὗτος παοῖν ΜΙ 16,39 1ς 8,35, υσῖ. Δ ο ΣΡ ̓] 

οὲ 
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γάαγε τὸν υἱόν εου ὧδε. 42 ἔτι δὲ προςερχομένου αὐτοῦ ἔρρηξεν αὐτὸν 

τὸ δαιμόνιον καὶ ευνεςπάραξεν ̓  ἐπετίμηςεν δὲ ὃ ᾿Ιηςοῦς τῷ πνεύματι 

τῷ ἀκαθάρτῳ, καὶ ἰάεατο τὸν παῖδα καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ 

αὐτοῦ. 48 ἐξεπλήςεοντο δὲ πάντες ἐπὶ τῇ μεγαλειότητι τοῦ θεοῦ. 

πάντων δὲ θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶςειν οἷς ἐποίηςεν ὃ ᾿Ιηςοῦς εἶπεν δὲ πρὸς 

τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 44 θέεθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς λόγους 

τούτους ὃ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοςεθαι εἰς χεῖρας 

ἀνθρώπων. 45 οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ βῆμα τοῦτο, καὶ ἢν παρακεκαλυμμένον 

ἀπ᾿ αὐτῶν ἵνα μὴ αἴεθωνται αὐτό, καὶ ἔφοβοῦντο ἐρωτῆςαι αὐτὸν περὶ 

τοῦ ῥήματος τούτου. 46 εἰεῆλθεν δὲ διαλογιεμὸς ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς ἂν 

εἴη μείζων αὐτῶν. 47 ὃ δὲ ᾿Ιηςοῦς ἰδὼν τὸν διαλογιςμὸν τῆς καρδίας 

αὐτῶν, ἐπιλαβόμενος παιδίου ἔετηςεν αὐτὸ παρ᾽ ἑαυτῷ 48 καὶ εἶπεν 

αὐτοῖς᾽ ὃς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχε- 

ται΄ καὶ ὃς ἐὰν ἐμὲ δέξηται, δέχεται τὸν ἀποςτείλαντα με΄ ὃ γὰρ μικρό- 

τερος ἐν πᾶειν ὑμῖν ὑπάρχων, οὗτος ἔςεται μέγας. 49 ἀποκριθεὶς δὲ ὃ 

Ἰωάννης εἶπεν ἐπιςτάτα, εἴδομέν τινα ἐπὶ τῶ ὀνόματί εου ἐκβάλλοντα 

δαιμόνια καὶ ἐκωλύςεαμεν αὐτόν, ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ’ ἡμῶν. 50 καὶ 

εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὃ Ἰηςοῦς ̓  μὴ κωλύετε, ὃς γὰρ οὐκ ἔςετιν καθ᾽ ὑμῶν, 

ὑπὲρ ὑμῶν ἐετιν. 51 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ευὐμπληροῦςεθαι τὰς ἡμέρας τῆς 

ἀναλήψεως αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐεςτήριξεν τοῦ πορεύ- 

εεθαι εἰς ἹἹερουςαλήμ, δ2. καὶ ἀπέετειλεν ἀγγέλους πρὸ προεώπου ἑἕαυ- 

τοῦ. καὶ πορευθέντες εἰςῆλθον εἰς κώμην (αμαρειτιῶν, ὥςτε ἑτοιμάςαι 

αὐτῷ - δὅ8 καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν, ὅτι τὸ πρόεωπον αὐτοῦ ἣν πορευό- 

μενον εἶς Ἱερουςαλήμ. 54 ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ᾿Ιάκωβος καὶ 

Ἰωάννης εἶπον ̓  κύριε, θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ 

καὶ ἀναλῶςαι αὐτούς, ὡς καὶ Ἡλίας ἐποίηςεν; δ5 τραφεὶς δὲ ἐπετί- 

ΙΧ, 47. αὐτό] ὅΚ, αὐτόν ΔΛ. --- ὅ0. καθ᾽ ὑμῶν ὑπὲρ ὑμῶν] 5΄η0.08ΒἘ 

ἙΟΠΚΙΛΙΞΤΤ Ὁ νῷ, καθ’ ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν "Κ. --- Οδ2. ἑαυτοῦ] ΚΑΞΥΛ, 

αυτοῦ ΕἩΌΪΤΙ. --- δ4. ἀπό] ἘΚ, ἐκ (ἢ Οπτ. Βαβ. υχχ (οί. ὰἃ8Β ΞξξῷίΙ.ὄ ἀπό 

μη ἐκὶ. 

ἰἸοἴ,6 {7δογϑοίφινηη (165 σοί. Τοαΐο5: αϊατῖτέ οίγιιβ: αΟοηλν6 χιιαῦθ 08 ἨΟΉ, 

φοξιυνίηνιι5 οἰ66γ6 ιν αὐ 1{1{Π6 αἰαῖὶέ: ἴο6 φογυι8 ἩΟΉ Θωϊοί γη͵δὲ τη) ογα- 

ἐϊογυῖθιι5 οἱ Τοιγυῖῖδ. ον “116 Εἶν Τοϑὰβ ὅ68 σοί. Τοαΐο5 Ὀοιυοὶδί, ἀα 

ἔ ἀογί 15, του 16. σοίθϑονν να. ---ὀ 47. σαβαῦϊ 4) οὔθ αὐτό (υσί. 1ἴδὰ 

Το 9,36) παοῖν Δα ΘΕ Σ1ᾳ (Ὁ). --- δ0. ἅὰ 1] Ρήμγαϊ παοῖν Υ΄. 48, υοί. 

Ὀσαᾳ: σα 605 (1108). --- ΜΙ δἰπβηη --- Π8ΠΊΪη τη θ᾽ Δι 18) Ζιϑβϑαΐφ, Κγεὶ 

μαοῖ, Πς 9,39; υσῖ. Ἡθηλο 68ὲ ογυηι χιῦὶ πον ([οἢν Ὁ) ζαοσταΐ υἱγἐιθηι ΤΉ), 

ἨοἨιΐγι6 60 ἃ Ὅ656]. 1216 (υιοῖϊ6 ἀοΥ Τρογροϊαύϊογν δὲ αἷδ0 ἴῦ. --- 85. ἀὰ 

15} Ζι δβαΐς, τ0ο7}} αἰιυγοἷν 8. τἱγυηυϊἐἐοἴ αν ὉΟΥΪ.6Υ σοἰνθηνθ ἴτὰ υϑγαηϊα θέ. 
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ἱφυνῖὶθ Ὁ αὐ Ῥᾶπηα Βὰπηα Ῥοίηδηδ ΠΙασοὶ. 42 Ῥαύθῃ πϑαῃδη ἀπαῦ- 

ραροδη]η ἰτητηδ, ρΘΌΤΑΙΚ ἰηᾶ δα ἀΠΠα]Ρ8 164} ἰδ ϊάα. ραούαα Ῥδη 

16βθ118 Δῃταϊη βδιητηδ ὉΠΏΤΘΙΠ]1ὴ 18 ΡΘΠΔ 1144 Ῥδηα τηᾶρι 18} αἰραΐ 

ἴπα αὐ ἰ56. 435 υϑῆϊμηδηβ ρδῃ ΜΔ 4114] ἂηὰ ᾿ῖσαὶ τα! ΚΙ] πα 

σαᾶῖθ. δἱ δ᾽]] πη Ῥδη Β11 4] Κα πάδι ὈΪ 4|1ὰ βοϑὶ ραΐανιαδ 1Θθ118 

[αὐ Ῥαϊίγαβ: ἔγαυ]α, ἀαῦ6. ννϑὶβ 1 τηδῃξζθαστη τπϑαγϑῖρθαῃ ᾿διημηδ ὃ 

'ἱΡ ΙΘϑ8 αἀΡ: Ῥαία Καμπὶ ΠῚ πδρᾶρρὶρ, ρα] ἰπ ὈΙάοτῃ 14} ἴῃ δία η- 

4.1} αἂῇ Ῥᾶπ ἀπ 5ΒΙΡοη πα Βϑίπϑῖτη: 44 1Δ0}10 718 10 δίβοηδ ᾿ζυνδτδ 

Ῥο ψδυτᾶδ, πηΐθ ΒΌ 15. ΤΊΘ 5 ΒΚ] 5. δύ αὐρι θη ἴῃ ΠΔΠΘ ΒΒ ΓΒ ΠΠΘ. 

45 10 οἷ πὶ τοραη ᾿ϑιητηα ψαῦγαδ, 18 γγὰβ σῇ} 1 ἴαατα 'πη, οἱ 

τὶ Τροθ ῖηδ ἱτησηδ; 14 οὨΐθαθη ἔπ δη ἰπα ὈΪ ραΐα ψυχά. 46 ρσἂ- 

1α1 Ῥᾶπ ταϊΐοηβ ἴῃ 1η5, βαία Πγ817}15 δα 126 τηδὶβίβ γγϑϑῖ. 47 10 Τϑ518 

ΘΒ Δ η 8. Ρὸ πλϊΐοη ΑΙ γ [18 1Ζ6, {αἰ γρυ ρθη 5. ὈΔΥπ ραβδία ααγα 

51:58 48 ἸῈ8ὴ 48 ἀὰ ἴτη: βδιΖα ἢ 5861] δηαηΐη] βαΐα ὈΔῚΠ 8η8 

ΠΘΠΪΠ Π]ΘΙ ΔΙ Πγδ, ΓΚ ΔΠΘΒΪΪ ; 184}: ΒΑΔ ἢ 5αθὶ τὰκ ἈΠαΠΠΗΪ, 

Δηἀμ τ] ρᾶηδ βαπα]απάδῃ τὰἱκ; πηΐθ βἃ σἱ Π Ϊβίδ υν δα 8. ἴῃ 4181} 

ἰδ, 85Βῷ. ὙΥ ΙΓ ΡῚΡ τα Κ|1|5. 49 Δηαμαἤαπαθβ Ῥδη ἸΟΠΔΠΠ65 αδΔὉ: {8]Ζ- 

784, φαβολα) Βαμδ μα, 8η8 ᾿ΘΙΠΔΙΏσηἃ ΠΔ]}1 πϑαγθὶ λαμ δη ὉΠ 8|- 

Ῥοηθ 764 νυ άθάθπῃ ἱπημηδ, τππίθ πὶ [αἰβύθι Ὁ τὶ ἀη818. δ0 184} )8Ὁ 

ἀὰ 'πὶ ΤΘΒα85: ἢἰ ὙγᾺ7}10, απηΐθ βϑϑὶ πἰϑύ ψίὶρια ἱΖνν 8, [ΔῸΥ ἰσυν!β δύ. 

[Ὡ1 αἰμβῆση ΔῈ ἰδ ΤηΔΠηΘ, Βϑϑὶ ηἰ ραυϑανκ͵]αὶ τπϑῃῦ πῃ ΠΘΠΪπ τη 6]- 

ΠΘΙΏΤΏ8.}] 51 ψΑῚΡ Ῥδη ἴῃ Ῥϑιησηθὶ δία! ποάοαπῃ ἀαροβ ἀηαἀαπατχηΐαϊβ 

ἴθ, 18} ἰβ δηάνῖγθ! βοιπαΐα σαϊα!ριάα ἀπ ραρρθη ἴῃ [ΔΙ ΤΠ ΒΔΊ ΘΙ. 

2 18} ᾿πῃβδηάϊᾶδ ΔΙ ΤΩΝ ΤῸγἃ 515, 188 ραρραπάδηβ ρα] ΡΠ ἴῃ ΠαἰΠὰ 

ϑδΙ Δ  ᾽ῦθ, ΒΥ 76 ΓΤ ἢ τ] Δ ἰτ πᾶ. 89 18}: πὶ Δηαπθιηθη ἴη8, πηΐθ 8δηα- 

γγαῖν ὶ 18 γὰ8 ραρραπᾶο ἀὰ Ταϊστπβα]θιη. ὅ4 ραβδὶ θη 8 5. θ8η ΒΙΡΟΙ- 

708. 15. ΤαἸζοθτ8. 188} ΤΟΠΘΠΠ6Β αΘΡαμῃ: ἔται)α, τ ]]οῖσα οἱ αἱ αίτηδ, [Ὁ ἢ 

αἰρασραὶ τι8 Βἰπλϊηἃ 78} ἔγδαϊμηδὶ ἴτὴ, βύὺΐ2ε 14 Ηθ]οῖαθ σαΐανταδϑ 

90 σαν 74 45 θη ρΆΒΟΚ τὴ δ ἢ Δ} ὅπ ἴηι: πἰὰ τ ἰτὰ} Π0185 ΔΒ ΙΔΠ6 

ΙΧ, 41. πΙαάσθὶ] ΟΑ δ" Ὠϊᾶάγθ. --- 561. υβϑίαϊποάθααη) ΟΑ. ΑΥ αΒ- 

Γα]] ποάθάπῃη. --- 84, ΤΑ ΚΟΌῸΒ] Ιακαροβ ΟΔ. 

ΙΧ, 48. σῈΔ Ὁ Ῥαϊζιτιβ --- ἴῃ [αβϑία 78] Ζιβαΐς, μρέονῦ Βοριίσιης αἰδΥ 

Ῥαγαϊ πο οἐοί!ογυ φιιδίαηθ φοϊοηιηιθοη. γοῖὶ. ΜΙ 17,19{.: - -. εἴἶπον διατί 

ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς... ερά 

Μῆς 9,399: τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προς- 

εὐχῇ καὶ νηςτείᾳ. Υοί. ο6Η 2: αἰαὶξ οἱ ([ο]ι1ξ 6) Ῥοΐγιιδ: ἀοηιῖηο χιαῦα 

(ρυορίου ηιϊα ἡ ὯῸ8 ἨοΉ ροίιίνηιι5 οἴσογο {{|ι6] (ἰϊϊιιηι 6 δ. Οιεῖδιι8 

αἰαὶξ: αιυιοηίαηι Πιιϊιιϑηιοαὶ (οἰιιδηιοαὶϊ ΕΓ) ογαϊϊονῖθιι5 (ἰοπα ΒΓ) δὲ 

ἐοὺνιγυὐὲδ οἱοίξι (-ἰοίοίι} ον οἱοϊνιίιι" οὲ ἐοὶιῖο ΡΝ. τ Ε σίδὲ οἵη ιὐδγέ- 
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μηςεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν οὐκ οἴδατε ποίου πνεύματός ἐετε; 50 ὃ γὰρ 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέςαι ἀλλὰ εὠςκαι. 

καὶ ἐπορεύθηςαν εἰς ἑτέραν κώμην. δ ἐγένετο δὲ πορευομένων αὐτῶν 

ἐν τῇ ὁδῷ εἶπέν τις πρὸς αὐτόν  ἀκολουθήςω «οι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ, 

κύριε. δ καὶ εἶπεν αὐτῷ ὃ ᾿Ιηςοῦς ̓  αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουειν καὶ 

τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καταςκηνώςεις, ὃ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ 

ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. 589 εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον ̓  ἀκολούθει μοι. 

ὃ δὲ εἶπεν ̓  κύριε, ἐπίτρεψόν μοι ἀπελθόντι πρῶτον θάψαι τὸν πατέρα 

μου. 60 εἶπεν δὲ αὐτὼ ὃ ᾿Ιηςοῦς᾿ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς 

ἑαυτῶν νεκρούς, εὖ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βαεςειλείαν τοῦ θεοῦ. 

6] εἶπεν δὲ καὶ ἕτερος “ ἀκολουθήεω «οι, κύριε" πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν. 

μοι ἀποτάξαεθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μου. 62 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ 

ηςοῦς οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ᾽. ἄροτρον καὶ βλέπων εἰς 

τὰ ὀπίεω εὔθετός ἐςτιν εἰς τὴν βαειλείαν τοῦ θεοῦ. 

Χο. 

1 Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὃ κύριος καὶ ἑτέρους ἑβδομήκοντα καὶ 

ἀπέςτειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προεώπου αὐτοῦ εἰς πᾶςαν πόλιν καὶ 

τόπον οὗ ἔμελλεν αὐτὸς ἔρχεεθαι. 2 ἔλεγεν οὖν πρὸς αὐτούς ὁ μὲν 

θεριεμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ 

θεριεμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θεριεμὸν αὐτοῦ. 8. ὑπαγετε᾿ 

ἰδοὺ ἀποςτέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέεῳ λύκων. 4 μὴ βαεςτάζετε βαλ- 

λάντιον, μὴ πήραν μηδὲ ὑποδήματα, μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀςπάεηεθε. 

ὅ εἰς ἣν δ᾽ ἂν οἰκίαν εἰςέρχηςθε, πρῶτον λέγετε εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. 

60 καὶ ἐὰν ἢ ἐκεῖ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαύςεται ἐπ᾽ αὐτὸν ἣ εἰρήνη ὑμῶν. 

εἰ δὲ μήγε, ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνακάμψει. 17 ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε, ἐςεθίοντες 

καὶ πίνοντες τὰ παρ᾽ αὐτῶν ἄξιος γὰρ ὃ ἐργάτης τοῦ μιεθοῦ αὐτοῦ 

ἐετιν. μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν. ὃ καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν 

εἰεέρχηςθε καὶ δέχωνται ὑμᾶς, ἐςεθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν. 9. καὶ 

θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀεςθενεῖς καὶ λέγετε αὐτοῖς ᾿ ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς 

ἢ βαειλεία τοῦ θεοῦ. 10 εἷς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν εἰςεέρχηςθε καὶ μὴ δέχωνται 

ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε 11 καὶ τὸν κονιορτὸν 

ΙΧ, 55. καὶ εἶπεν --- ἐςτέ] μος δ᾽ ΑΒΟΒΟΑΉΠΘΥΧΔΞ ρ1], καὶ 

εἶπεν ̓  οὐκ οἴδατε οἵου (ποίου ΟἿγ. Π) τη) πνεύματός ἐςτε ΕΜ ΌΓΛ 

δ οοΥρξα νο; ἐεςετὲ ὑμεῖς ΚΝΤΙ. --- 659. ἀπελθόντι πρῶτον θάψαι] ἜΚ, 

πρῶτον ἀπελθόντι θάψαι 5΄6κ,80); πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι ΑΚΤΙΤ 

ΟΥἹρ. Βαβ. δοθῖρσίΐαᾳ νρ (ναοῖ, ΠΗ͂ 8,31). -- 62. πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿ηςοῦς] 

ΤΠ ΞΙ ΡΟ 1 νρ (ὐν]:. ΓΚ: Οὗ, ὃ Ἰηξοῦο πρὸς αὐτόν ὑπ" 

- Χ, 4. μηδένα] Βιη ΔΛ ταϊη 28. 88, καὶ μηδένα ᾿Κ 1 νρ. 

μοηθ" αἴ 1αᾳ νρ (ἀσεσί. Μ). --- 7. ταῖγ 5. δὰ 150] ϑέθίζινην υορὶ δῦ 

ιὐῖ6 1, 7,4. γάΧ(ϊ. αἀϊσηιιθ θὲ ϑηῖηι 1᾿ῦ Ῥ]ΟΥ. τνᾷ. 
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Βα 56 πηΐθ βιιηι8 ΤΔὴΒ ὩΪ α8Π0 Βαϊνϑίοια αἰΒβί]αη, ἃ ΠΔΒ]Δ}. 

64} ΙΔ ἀ͵θάπη ἴῃ Δηθαῖα μαῖα. 517 ψᾶῦρ βδη σαρρδηάδιη ἴτὴ ἴῃ ρα 

αὯΡ βυϊὴ8 ἅὰ ἰ᾿ἰμημηα: |αἰβίήα ῬᾳΚ ᾿ὶδιυδαὰσ! βααθὶ ραρρὶβ, ἔγδυ]α. 

ὅ8 840} 40 ἀὰ ἰτητηδ [Θ8π5: ἔα ΟΠ Β σΓΟΪΟΒ αἰραη 184 [πΡ]ΟΒ ὨΙΤΏΪη1Β 

Β᾽ Δ η5; 10 Βα ΠῸ5 ΤηΔ 5 ΠῚ ΒΑΔ Γρᾶν ΠΘῸΌΙΡ ρα]αρ]αὶ. ὅ9 440 βᾶπ 

ἀπ ΔηΡαγδιημηδ: 1 Ἰβῦθὶ τηῖκ; 1 ἰ5. 480: ἔγαι)α, ὑβ] α ὈΘ] τὴ18. ρα]θῖραῃ 

Γααγ 15. 18 ἀβ8]μδη αὐΐαη τηθίπαηα. 60 σα βᾶῃ ἀὰ ἰτησηα ἸΘΒῈΒ: 

1οὺ Ῥϑηβ ἄδαβρδηβ πβῆ] δ Βθίπδη5 πα ]η5: 0 θὰ ραᾶρρ' 714 φΆΒΡ1)|0 

Ριαἀεαηραγα)α σαα18. 6] 480 βδῃ 84 δῆβρατΐ: 1αἰβίω ρακ, ἔγασ]α; 10 

ἔασι 8. ἀβ] Δα 61 τηΐθ Δηα] θδη βαΐτῃ βαΐθὶ βπμα ἴῃ σαγάδ Τ᾽ ΠΔΙΏ͵ηξ. 

602. σὰ Ῥδη ἄὰ ἰτηση ΤΘθὰπ: πἰ ταϑηηδ Ὁ8]Δρ]α πη 5. απ βοίηδ 88 

ΠΟῆδη 7188} Βα] 8 η65. αὔγα, ραῦ!]5 ἰδῇ τη Ῥ᾽παδηραγα]α ρα ]8. 

Χ. 

1 Αἰδυαρ- Ῥδη Ῥαΐα πϑίδϊ κηϊάα ἔγαῦ]ω 716 Δη θαυ δηΒ Βα θαμὰ 

78} ἰπβαπαϊᾶα ἰηΒ ὕνγϑηβ θη ἔδατα δ ηανγαῖγ θ]α Βϑιμϑημηδ, 1 8}} 

Ῥαυγρθ 168} βίδαθ, βαᾶϑὶ τησηδῖαάα 16 σαρρᾶῃ. 2 ἀρὰ βδη ἀὰ ἴἰπι: 

ἀΒΔΠΒ. Τηϑηδρδ, 10 ψνϑαγβῦν)δηβ [ανγαὶ; ὈΪΔΠΡ πὰ ἔγαυ)δη ἀβαη818. οἱ 

αϑδαῖ7αϊ πνϑαγβυν)θαηβ ἴῃ ρῸ δϑϑὴ βϑίηδϑ. 8. ραρρὶρ, βαὶ 11 ᾿πβαῃηα7]8 

1Ζ 18 Βν 706 Ιᾶταρθα ἴῃ τηϊἀατηδὶ γγ]86. 4 πὶ Ὀαῖταῖὶ ρΡαρο ΠῚ τηϑίϊ- 

Ὀδρ πἰἢ ΡΆΒΙΚΟΒΙ; ἢἰ τη ηΘη Πα ὈΪ τῦῖρ ρΟῸ]] 10. ὅ ἴῃ βᾶπθ ραγαθὶ 

ἱπηραρραῖθ, ἔγαγηἶδῦ αἰθαῖὶθ: σαν θὶ Ῥααα σάτα. 6 148 Δ 8] 

517] 761} 81 ΒΌΠΙΒ σανγαῖτ 715, ρα 6 1181 0 511 πὰ ᾿τήσηϑ ραν] ᾿Ζν δῦ; 

1 7α)θαὶ πὶ, ἀὰ ἰζννθ σααηα]αϊ. 7 ἱπὰῃ θη ᾿Ῥϑηηα σάτα τ ]Β8 10 

τί δ 8 18 αἀγὶροιςαμδηβ θῸ αὖ πὶ; ναὶ θ8. δὰκ ἰδ νι δυγβίν)ἃ 

ΠΪΖάΟηΒ Βθ᾽ηδῖΖοβ. ἢ] [σαὶ θ᾽ ὰ5 σατάα ἴῃ ραγὰ. 8.74} ἴῃ Ῥοϑὶ Ῥαυσρθ 

ΒαρραὶΡ Ἰὰῃ ἀπαηϊπιαίηδ ιν, ταδί αὶ Ῥαΐα ἔαυυ!αρίάο ᾿χυνῖβ. 9 18} 

Ἰθκίπορ Ῥδηβ ἴῃ ἱχαὶ βία Καὴβ 18 αἰδὶρθ ἀπ ἴα: αἰπθιῦϊάα μὰ 1Ζνν 18 

Ριυδδηραγαϊὶ ρυαϊθ. 10 10 ἴῃ Ῥοϑὶ Ῥαῦτρθ ἱπηραρραὶρ Δ πὶ ἀπα- 

ἰγηδίηδ ἱσυγὶθ, ἀδραροαπ θη ἀπὼν ζαυγααιτα ἱΖὸβ αἰραὶθ: 11 1Δἢ 

Χ, 2, ναυγδίν)8 2) πϑατγαυν)αημαβ ΟΔ. -- δ. ἴῃ Ῥ8πη6 ρασᾶθι) ΟΑ 

Γὰν ἴθ Ῥαηθὶ ραγᾶθ. 

ΙΧ, ὅθ. Βαϊννδιϑι) οἶα ἢ. ἀνθρώπων ευὑἱ6 α6 νρ. --- 89. ρ4 ] ΘΙ Ρδὴ 

ἔδυ θῚΒ. 188 ἀ8ῆ]Π 8} ἩΓΐ6 αἴθ ϑὲἐοϊϊινψ σὑονν ἴδαν 8. υογγὰΐ, ἰδὲ ἀν σοί. 

Ἡγογεϊαιι ἀιιγ οἷν τὐνυηυϊἐἐοῖδαγο ΑἸ] δι ἀον Ῥαγεϊφιρταϊογιδεν εέϊοτι το 
Κ φιιδέαηαι6. φοἸοηϊηιθη., το] ἐγν ἘΣ γἰγιρηιθυιθῖ αν 1 8,91, ἄοββοη δέοι 

7οαοοῖν αϑιυοὶοϊιέ. ἸΔῈ ἐδέ σι οὐμϊγοη, τοῖο Υ. 60: ρὰρα δὰ. βαβρ!Πο ̓  

ἀπελθιὼν διάγγελλε. --- Χ, 2. ΑΒ8 5 τηδηδρα)] οἶα μέν (υσῖ. αϑον ΜΙ 9,87) 

τοῖο 66 (Ὀ). --- 4. πἷἢ τύ θα]ρ ἰἢ σαβ οἱ] υσὶ. Ἠοηιοὶ Ὁ ἽἼᾳ στρ, 
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τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν εἰς τοὺς πόδας ἡμῶν ἀπο- 

μαςςόμεθα ὑμῖν: πλὴν τοῦτο γινώεκετε ὅτι ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἣ βαει- 

λεία τοῦ θεοῦ. 12 λέγω ὑμῖν ὅτι (ζοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτό- 

τερον ἔεται ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. 135. οὐαί «οἱ Χοραζείν, οὐαί «οι Βηθ- 

ςαἴδάν᾽ ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ (ιδιῦνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι 

ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν εἄἀκκῳ καὶ «ποδῷ καθήμεναι μετενόηςαν. 14 πλὴν 

Τύρῳ καὶ (ιδῶνι ἀνεκτότερον ἔεται ἐν τῇ κρίςεει ἢ ὑμῖν. 15 καὶ εὑ 

Καπερναούμ, ἣ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖςα, ἕως ἅδου καταβιβαςθήςῃ. 

106 ὃ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὃ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ ὁ δὲ 

ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποςτείλαντά με. 17 ὑπέετρεψαν δὲ οἱ ἑβδομή- 

κοντα μετὰ χαρᾶς λέγοντες κύριε, καὶ τὰ δαϊμόνια ὑποτάςςεται ἡμῖν 

ἐν τῷ ὀνόματί εου. 18 εἶπεν δὲ αὐτοῖς ἐθεώρουν τὸν εατανᾶν ὡς 

ἀςτραπὴν πεεόντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 19 ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουείαν 

τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ «κορπίων καὶ ἐπὶ πᾶςαν τὴν δύναμιν 

τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήςῃ. 20 πλὴν ἐν τούτῳ μὴ 

χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάςςεεται, χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα 

ὑμῶν ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 2] ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἤγαλλιάςατο τῷ 

πνεύματι ὃ ᾿Ιηςοῦς καἀὶ εἶπεν  ἐξομολογοῦμαί «οι, πάτερ, κύριε τοῦ 

οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὰ ςεοφιῦν καὶ εὐυνετῶν, 

καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις " ναὶ, ὃ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία 

ἔμπροςθέν ςου. καὶ «τραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν ̓  22 πᾶν- 

τὰ μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς γινώεκει τίς ἐετιν 

ὃ υἱὸς εἰ μὴ ὃ πατήρ, καὶ τίς ἐετιν ὃ πατὴρ εἰ μὴ ὃ υἱός, καὶ ᾧ ἐὰν 

βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. 28 καὶ «τραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς αὖ- 
, 

τοῦ κατ᾽ ἰδίαν εἶπεν μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε. 

24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βαειλεῖς ἠθέληςαν ἰδεῖν ἃ 

ὑμεῖς βλέπετε καὶ οὐκ εἶδον, καὶ ἀκοῦςαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουςαν. 

25 καὶ ἰδοὺ νομικός τις ἀνέετη ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων ̓  διδάςκαλε, 

τί ποιήεας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήεω; 26 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν" ἐν 

τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώςκεις; 27 ὃ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν ̓ 

ἀταπήςεις κύριον τὸν θεόν εου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας εου καὶ ἐξ ὅλης 

τῆς ψυχῆς εου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰεχύος εου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας 

ςου καὶ τὸν πληςείον εου ὡς ςεαυτόν. 28 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὀρθῶς ἀπε- 

Χ, 11. εἰς τοὺς πόδας ἡμῶν] ΔΟΑΘΚΙΜΙΈΧΞΙΤ ({), ες ἘΞΥΓΔΛ να. 

--- 18, πεεόντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ] Οτΐρ. εἰδ10υ.. ἐκ τοῦ οὐρ. πεεόντα ἘΚ 

(Οτΐρ.). -- 19, δέδωκα) ΒΙΠΒΟΣΠΧ Ὁ 6 Υστ11α νρ, δίδωμι ἘΚ οα. --- ἀδικήςῃ]) 

ΕΌΒΟΌΝΤΙ, ἀδικήςει ΒΗΛ. --- 22. μαθητὰς αὐτοῦ] ΟἿΓ οα, μαθητάς ἕΚ. 

- 28. μαθητὰς αὐτοῦ] 17 οα ἢ 2 01.211. νρ, μαθητάς ἔΚ. 

πεςοῦνται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. --- 28. 118] Ζηβαίς παοῖν 1.5] Υ΄. 94. -- 

24, 1055] ἀοϑηῖ. 
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βία ]α Ῥᾶηὰ ρϑμδίπδη θη 1818 τἀ8 ᾿ῖσαὶ Ὀδασρ ᾿ἰσννᾶταὶ δηδ [οί 8 

ὉΏΒΆΓΘΏΒ Δ ΠΥ 8] τὴ ᾿ἰΖυνῖβ; ΒΘ ρα ᾿αία στο Ῥαΐθὶ αὐπϑῦυαα Β1Κ 

Θηδ ἰχυνθ ΡΒ πἀδηραταὶϊ σααϊθ. 12. αἱρὰ ᾿χν 5 Ῥαίθὶ ϑ'αμπαδαχηἼαμη [ἢ 

͵αϊπδιήσηα ἄδρα ϑαύ1Ζ0 γαῖ] ΡῬᾶὰ Ῥῖχαὶ Ὀᾶυσρ αῖπαὶ. 18 ναὶ ᾿8 

Καυταζθίη, ψαὶ ρυ5 Βαϊββαϊάδη! ὕπίθ 1 ἴῃ Τνταὶ Δ ϑθιἀοπδὶ 

ΔΌΣ πα τηϑῃθῖ5 θοζθὶ ψνυῦρθυη ἴῃ ᾿ἰΖν 18, δἰγῖΒ θαι ἴῃ 5 ατη 

788} αζροῃ βιἰδη θη ρσαϊαγοϊὶροαθαθίηα. 14 ϑνθραθῃ Τυταὶ 164 86 1- 

ἀομδὶ ΒαῦΖο ὑγαῖ 1] ἴῃ ἄαρα βίδποβ ρδ ᾿ἰζνῖθ. 15. 14} θὰ Καΐαν- 

πϑατη, ρὲ. ἀπα Ὠϊτμηΐπ ὑϑηθαῃϊαο, ἃπα Π4]]16 ραάγαιιβΊασζα, 16 βϑοῖ 

ὨδαβοΙΡ ᾿Ζ 18, ΤΩ15. Πϑβοῖρ, 7180}: 5861 αὐΡΥΙΚΙΡ ἱφυνθ, τὴ15. ὉΓΌΥΙΚΙΡ; 

10 5861 ὉπέΌΥΙ ΚΙ 18, Ὁ ΌΥΙΚΙΡ βδιηπηα βαηα]δηαΐη τ κ. 17 σανδη- 

ἀΙάθάπη Ῥδη 511 δὶ β θα ηζθμαπα τ] [Πμθαδὶ αἰἱραπηάδηβ: ἔγααἾα, 

78} ἀπμα!θοηΒ αὐ μδιβ] πη ὉΠΒ15 ἴῃ ὩδιΪη Ὀοίηϑίητηθ. 18 480 βδῃ 

ααὰ ἰτὴ : ραβθα Βαίδηϑη 5.016 Δ] Πγπη7ὰ αὐ πϑϑηδη ὰ8 Πἰσηϊηα. [9 58], 

αἴρδῦ ᾿χν 15 θα 1 ἰγαᾶδη τᾶῖοὸ ΔΌΣ Θ. 18 ΒΚΘΌΥΡ]ΟΠΟ 184} πᾶ 

8116] τηδῃ αὶ ἢ] ηα15, 188 αὶ δ δἰ ΠΟ 1ΖῊ1Β 1Ϊ ΡΆΒΙΚΑΡ]Ρ. 20 5υε- 

Ῥδὰῃ Ὀαδιημηδ ηἰ δοίη, οἱ Ῥδὶ ΘΔ ὴ5 12 718 αὐ μααβίαπαά: 0 ἔασίποα 

ἴῃ Ῥαμητηθὶ πδιηπᾶ ἰσψαζα ρσϑιηθ!ᾶα βἰηα ἴῃ Ηἰπηίηθιη. 21 ἱπαἢ Ῥἰζαὶ 

Τ0 6114] βνθρηϊάα ΔΤ ΤΟΒΒ 141 4840: δηαμαϊία Ῥ5, αὐΐα, ἔγαυ)α 

ΠΙμΪ 15. 18 ἰσρθοβ, πηΐθ δῇδὶηῦ Ῥὸ ἴδισα βηαύγαϊπ) 180 {γοαδὶπη 

788 δηάμα!ᾶθθ ῬῸ πἰαΚΙ δία. {48]1, αἰΐα, ποθ θ᾽ γ8Ὶ ρ8161- 

ΚαΡ ἴῃ δηᾶψαιγθ)]α Ῥοϊπϑιητηα. Δ} ρανϑηᾶὶθθ ἀπ βἱρομἤδιη βθὶ- 

Πδῖη αᾺΡ: 22 811 τὴ]8. αὐρίθαη δύ ἔγαμι αὐζη τη θ᾽ πϑιηπλθ, 8} Πἰ [088- 

μη Κη [88 δῦ διιητι8Β, 81] δὐΐα, 8 [ῦ88 ἰδῦ αἰΐα, 4116 βιπιβ, 8 ἢ 

Ῥδιηπηθὶ Μ1]1 Βα πα 5 δηἀμα] 7. 28. Δ} ρσαναηᾶϊὶθθ ἀπ πἰροηΐαμι 586 ἰ- 

ΠδΪΠ. ΒΌΠΟαΙΟ 480: διᾶαρα ἀιροηα, ῬΟΘὶ βϑιαηα Ῥοοϑὶ 115 ΒΑΡ. 

24 αἱρα δὰκ ᾿ἰχνὶθ θαΐθὶ τηδηδραὶ ρυϑαξοίθὶβ 18} Ρίπάδηοβ τ] θάπη 

Βα δὴ βαϊθὶ πὰ 8 βαῖ] Δ} πὶ ραβθιυαῃ, ἰδ} Βαιβἧαη Ραΐθὶ 788 

[58] Πδιιβοὶρ 188 οἱ «Φ ρὰ Ὁ Ββαυβίάθάυθῃ. 25. 8 βαΐ, σιϊοάαξαβίοὶβ 

ΒΌΓΩΒ ἀδίο ἔγαϊβαηαθ ἰπα 718} αἰθαπαᾶβ: 1αἰβασὶ, τῦα ἰδυζαπημβ Πα πα 18 

ΑἰννθίΠΟ:Β ΔΥΡ]ὰ παρα 26 βασι ΔΡ ἄπ ἰπμρηα: ἴῃ σπϊΐοάα [υἃ 

ΒδΙΉΘ] 10 δῦ) γραῖα ἀβϑίρον δὴ 27 ἴ0 1ἴ8Β δηαμεαβαηαβ ΠᾺΡ: {γῖ]05 

ἔναυ)ζαμ σα Ῥοίηδηδ τπ5. Δ]]Πδτάπλα αἰ ϊη θΘ᾽ πατήση, 18 τι8. 411αἱ βαὶ- 

ναὶ βϑίηδὶ 18} τι 4|1δἱ τυ ῃζαὶ Ροἰπαὶ 18 τ. 41|1δἱ σαμπυραᾶαδὶ Ροἰηδί, 

Δ}: πριαπα]αη Ῥοίμαπα 5.186 Ραὶς δ] ρθη. 28 Ῥϑηθῃ ἀὉ} ἀπ ᾿ἰπητηδ: 

Χ, 24. Βαῦβοὶρ δὰ}. πὶ ραβαυβιθάπη) δέγοϊίεγα ΒΒ. 15,85. -- 
0. πβίοθ] ΟΑ Κλ" πββίορ. 

Χ, 14. ἴῃ ἄδρᾷ βίδιοϑ] μαοΐ ΠΗ͂ 10,1 11,392. Τί. οὖ: την αἷθ ὅι- 

αἱοὶϊ. --- 16. ΥΌΥΪΚΙΡ τη18] ϑέοϊϊεηρ παοῖν ἄθηὶ υογαιϑρεϊποηα θη α- 

ὈΥΪΚῚΡ ἰζν δ. -- 18, ἀν αϑαπμδη τι5 Εἰμαΐη 8] τοί. σιν Θέοϊρ Δ 94,99: 
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κρίθης᾽ τοῦτο ποίει, καὶ ζήεῃ. 29 ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν ἑαυτὸν εἶπεν 

πρὸς τὸν ᾿ηςοῦν " καὶ τίς ἐετίν μου πληείον; 30 ὑπολαβὼν δὲ ὁ Ἴη- 

ςοῦς εἶπεν ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουςαλὴμ εἰς Ἱερειχὼ καὶ 

λῃςταῖς περιέπεςεν, οἱ καὶ ἐξέδυεαν αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες. .. 

ΧΎΥ. 

θη ΕΒ Ὁ τὸν ἔεςχατον τόπον κατέχειν. 10 ἀλλ᾽ ὅταν κληθῆς, 

πορευθεὶς ἀνάπεςε εἰς τὸν ἔεχατον τόπον, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς 

ςε, εἴπῃ ςοι φίλε, προςανάβηθι ἀνώτερον ̓  τότε ἔεςται ςοι δόξα ἐνώπιον 

τῶν ευνανακειμένων «οἱ, 11 ὅτι πᾶς ὃ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήςεται, 

καὶ ὃ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήςεται. 12 ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκότι 

αὐτόν ̓  ὅταν ποιῇς ἄριετον ἢ δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους εου μηδὲ 

τοὺς ἀδελφούς εου μηδὲ τοὺς ευγγενεῖς εου μηδὲ γείτονας πλουείους, 

μήποτε καὶ αὐτοὶ ἀντικαλέεωείν καὶ γενήςεταί εοι ἀνταπόδομα. 18 ἀλλ᾽ 

ὅταν ποιῇς δοχήν, κάλει πτωχούς, ἀναπήρους, χωλούς, τυφλούς, 14 καὶ 

μακάριος ἔςῃ, ὅτι οὐκ ἔχουειν ἀνταποδοῦναί «οἱ ἀνταποδοθήςεται γάρ 

ςοι ἐν τῇ ἀναετάςει τῶν δικαίων. 15 ἀκούςας δέ τις τῶν ευνανακειμένων 

ταῦτα εἶπεν αὐτῷ ̓  μακάριος ὃς φαγεται ἄρτον ἐν τῇ βαεϊλείᾳ τοῦ θεοῦ. 

16 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ̓  ἄνθρωπός τις ἐποίηςεν δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεςεν 

πολλούς 17 καὶ ἀπέετειλεν τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου 

εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις ̓  ἔρχεεθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐετιν πάντα. 18 καὶ 

ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖεθαι πάντες. ὃ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ ἀγρὸν 

ἠγόραςα καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν “ ἐρωτῶ ςε, ἔχε με 

παρηῃητημένον. 19 καὶ ἕτερος εἶπεν ζεύγη βοῶν ἠγόραςα πέντε καὶ 

πορεύομαι δοκιμάςαι αὐτά ἐρωτῶ «ςε, ἔχε με παρῃτημένον. 20 καὶ 

ἕτερος εἶπεν γυναῖκα ἔγημα καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. 21 καὶ 

παραγενόμενος ὃ δοῦλος ἀπήγγειλεν τῶ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀρ- 

γιςθεὶς. ὃ οἰκοδεεπότης εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ ἔξελθε ταχέως εἷς τὰς 

πλατείας καὶ δύμας τῆς πόλεως καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ 

τυφλοὺς καὶ χωλοὺς εἰςάγαγε ὧδε. 22 καὶ εἶπεν ὃ δοῦλος κύριε, γέ- 

ζονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐςτίν. 235 καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς 

τὸν δοῦλον ̓  ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκαςον εἰςελθεῖν, 

ἵνα γὙεμιςθῇ ὃ οἶκός μου 24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν 

Χ, 90. ἐξέδυςαν] ΒΛΉΞΥΔΛ Ροέρη]αᾳ νρ, ἐκδύςαντες [6]]. --- 

ΧΙΝ, 12. ἀντικαλέςωςείν ςε] ΞΙΠΒΌΓΠΗΧ 962, ς«ὲ ἀντικαλ, ἐΚ [0 Ρ]ΘΥ. 

νῷ. --- γενήςεται)] ΔΛ βεὲ 6 ογὶλ ὈΘΓΗ͂Σ11]α, γένηται ἘΚ [10 τ0]]. νρ. --- 

16. ἄρτον] ΑΗἿΛ 1Ὁ νρ, ἄριςττον ΕΗΞΞΌΥΤΙ. --- 2]. ὃ δοῦλος] δ΄η 

ΑΒΌΚΠΡΗΤΤ τ τρ, ὃ ὃ. ἐκεῖνος Κ. --- τυφλοὺς καὶ χωλούς] ΕἾΤ 1 

ῬΙΘΥ. νρ, χωλοὺς καὶ τυφλ. ΕΟΉΒΞΥΛ. 

18. 5 Π5] μαϊβοῖνα {ὐθογϑοίσιιη τόρ ἀπὸ μιᾶς. --- 440] ας 4. αὐτῷ ἰδὲ 

παοΐν Υ-Ὄ. 19 πὰ 90 τυορσοϊαβθθη; υοσῖ. Δ Ὁ 66 211 αᾳ (Ὀ). 
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Τα] θα Δηαμοῖς; ραΐα ἔανγϑὶ 14 110815. 29 10 185 νυ] 45 ἀϑυγϑαγῃ- 

ἰδῆα 511 ἀογηαῃ αἀὉ ὅὰ Ιοθαδ: δῃ [0885 δῦ 1018 πϑιυυ 6] Ὁ 80 δηᾶ- 

Πααπαβ Ῥᾶη ἸΘθὰΒ 440: ᾿ηϑηπδ « ΒΌΠΩΒ.» β8 1] δῇ Ταϊγαβαίθιη ἴῃ 

Τα ΘΊ ΚΟ Δ ἴῃ ταὶ θα]δηθ ἔγαυδηη, Ῥαῖθὶ 1416 Ὀϊσδαθοάθαάθη 1η8 

784 Ὀδη7)ο5. δηδὶαρ7αμάαηϑβ....... 

ΧΙΨΝ, 

9.... ῥαμα αἰαμπϊϑίδη Βαῦδῃ βίαρ. 10 δῖ. θη δαϊίαϊζαι, δ- 

ϑαρσθθαβ ΔΠΔΙς ΠΤ 6] ἂπὰ βαγητηᾶ Αἰαχηϊβίΐη βίααα, οἱ ὈΠῸῸ αἰπηδὶ 

Βαϑὶ Βεαϊμαῖϊῦ θα, αἰἷραὶ ἀὰ θὰβ: ἔγη]οηα, ἀϑραρο μϑαΐϊα. Ῥαπαῇ ἰδὲ 

Ῥυ5 Βαῦῃ]ρα ἔδσσα βαΐμα ταὶ απ κυμ ]αηάδιη θιι58. 11 ππίθ ΤυᾶΖὰῃ 

8861 δαὶ Β1Κ Β110 8, ρα μηδ] ν͵] 8, 184} Βα61Ὶ Πηδίνοὶρ Β1}ς 51|Ό8Η, 

ϑῃδαβήαδα. 12 σαρυρ-Ῥδη 714} Ῥαιηταδα Βαϊζαηαϊη δἰ: Ῥδη ναυτκ- 

7.15. υπάδατηϊτηαῦ αἰρθαι παῃίαιηδί, πὶ Παϊίαϊβ ἐγ] πη 48. ῬθίημδηΒ π]ἢ 

ὈΥΤΟΡΥᾺΏΒ ροίμδηβ ΠΙμ ΠΡ] ηΒ ῬΘΙπδηΒ. πἰῃ ρΆΥΘ ΖΔ ῺΒ ραθοίσδηβ, ᾿θ αὶ 

ααἴζο 14} οἷβ αὐίχσα παϊαῖημα Ῥαὶς Δ} ὙνΙΡῚΡ ΡὰΒ ἀβρα]άδη; 18. δκ 

Ῥᾶη σψϑιγκ]αϊβ ἀδαμύ, Παϊῦ ἀπ]Θάδη5, σασηϑίάδηβ, Πα] ίαη8, ὉΠ Πα 8ΔΗΒ. 

14 11} δυᾶαρβ δῖ γ 15, πηΐθ οἷβ πὶ Παραπα πβρ]] δὴ Ῥα5; πδβρ]ἀδᾶδ 

δας ΡΒ ἴῃ αδίαββοὶ 1286 υϑυυϑαγμίδηθ. 15. ραῃδαβ]αηθ βδ ἢ ΒΌΓΩΒ 

Ῥ’Ζοὶ δηδκατ ]απμάδηθ Ῥαία αἀ0 ἀπ ᾿ττηϑ: δαᾶδρδ 58θὶ ταδί! ΒΙαἰ ἢ 

ἴῃ Ρἰπαδηράγα]α] ροααϊὶθΒ. 16 Ῥᾶγὰῃ 6Δ0 ᾿ττὴδ ἔγαα]α: τϑηηδ ΒΌΓΩΒ 

σασνδατηΐα παῃίατηδῦ τ ΚΊ] αὶ 18 Πα Παἱῦ τηϑηαρᾶηβ. 117 184} 1η580- 

αἀἸᾶα Βα Κα βοίπαπα 06 1181] πϑῃζαπηαῦβ αἰραη Ῥαΐημ) Παϊΐζαπδμι: ρσὰρ- 

ΘῚΡ, απίθ ὰ τηνι ἰϑδῦ δ]]αΐα. 18 Δ} ἀυραμηιη Βα η5 [Δαγα ] ρ8 ἢ 

4114]. 86. ἔγυχηϊδία 80: απ Ὀδαμία 181} βαγῆ ρϑ]θῖραῃ 184} Ββδἱ- 

Ἰύδηῃ βαΐδ; Ὀ147]4 Ῥαϊκ, μα θδὶ τς ἔβασαὶ θαηαηα. 19 18 Δ ΡΔῚ 480: 

αΚα δαῆβηθ πβραχία μα Δ ρᾶρρα Ἰἰκαβ]αη βδηβδ; Ὀ1α]α ΡῸΚ, 

Βαθδὶ τὰκ [υσαὶ ρᾶμθπα. 20 Δ88 ϑτ8 αΔ0: 460 Ιἰπραϊᾶα Δ} 

αὰρθ πὶ τηδρ αἰτηδῃ. 21 Δ αἰπλαημθ 856. 5ΚΑΙ ΚΒ οαίδ ἢ {τ} 1 Ὲ 

Βϑδιητηα Ῥαΐίαβ. Ῥάᾶπαῃ ΔΙ ΠΒ 858 ρατά αν α]άδηαβ 480 ἀπ βΚαῖκὰ 

ΒΘ δι τηδ: ἀβρᾶρρ ΒΡΥΔαΐΟ ἴῃ σαύνοηβ 18}: βύδὶροθ ὈδΌγΡΒ 14} ὉΠ]6- 

ἄδηβ 8}: σαιτηαϊδηβ 18} ὈΠπάδηβ 18} μαϊίαπβ αὐξίαῃ μἰάτθ. 22. Δ ἢ 

ΠᾺΡ 86. ΒΚαῖκβ: ἔγαι)α, γὰρ 550ῦ7α ἀηδθαιβί, 188 πὰ βίδαβ 180. 

28 18} σἂ 88 ἔταιζα ἀπ Ῥαιαμηα Βα] Κα: ἀβρᾶρρ δηα πραηβ 184} 

008 188 πυροὶ ἱππαίρσαρραη, οἱ βία] ηδϊὶ ραγαβ τηθῖπα. 24 αἷρὰ 

ΧΙΝ, 14. υδίαβϑαὶ)] ΟΑ. ἐὰν υδβίαββαὶ. --- 15. ΡΊσθ] ΟΑ Ἀγ ὈΪΖα. 

- 20. βατηβ) ῥοϊσέ ἴηι ἀον Αχια αἰ ἀπ αν τοῖο 17, 9,19 Μῆς 8,38. 

- 28. υδίι]η 41} ΟΑ {ιν ΒΡ] αἱ. ---- τηα θα 1} τυ 46 ΟΑ. 

ΧΙΝ, 160. ἴται)4) Ζιβαΐζ, ατι8 οἴπμθηι 1,οἸἐϊοαν ϑβἑαηιηιομᾶ. ΥΓῖ. 

1, 11,39: εἶπεν δὲ ὁ κύριος πρὸς αὐτόν; 19,493: εἶπεν ὁ κύριος. -- 
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ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύςεταί μου τοῦ δείπνου. 25 εὐνεπορεύοντο 

δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ ετραφεὶς εἶπεν πρὸς αὐτοὺς 26 εἴ τις ἔρ- 

χεται πρός με καὶ οὐ μιςεῖ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν 

γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι δὲ καὶ 

τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, οὐ δύναταί μου μαθητὴς εἶναι. 27 καὶ ὅςτις οὐ 

βαςτάζει τὸν «ταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίεω μου, οὐ δύναται εἶναί 

μου μαθητής. 28 τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων πύργον οἰκοδομῆςαι .οὐχὶ 

πρῶτον καθίςας ψηφίζει τὴν δαπάνην εἰ ἔχει τὰ εἰς ἀπαρτιεμόν; 29 ἵνα 

μήποτε θέντος αὐτοῦ θεμέλιον καὶ μὴ ἰεχύοντος ἐκτελέςαι πάντες οἵ 

θεωροῦντες ἄρξωνται ἐμπαίζειν αὐτῷ, 80 λέγοντες ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρω- 

πος ἤρξατο οἰκοδομεῖν καὶ οὐκ ἴεχυςεν ἐκτελέςαι. 81 ἢ τίς βαειλεὺς 

πορευόμενος ευμβαλεῖν ἑτέρῳ βαειλεῖ εἰς πόλεμον οὐχὶ καθίςεας πρῶτον 

βουλεύεται εἰ δυνατός ἐςετιν ἐν δέκα χιλιάειν ἀπαντῆςαι τῷ μετὰ εἴκοει 

χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ᾽ αὐτόν; 52 εἰ δὲ μήγε, ἔτι πόρρω αὐτοῦ ὄντος 

πρεςβείαν ἀποςτείλας ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην. 38 οὕτως οὖν πᾶς ἐξ 

ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάςςεται πᾶειν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουειν, οὐ δύναται 

εἶναί μου μαθητής. 84 καλὸν τὸ ἅλας ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῆ, ἐν 

τίνι ἀρτυθήςεται; 85 οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐςετιν᾽ ἔξω 

βάλλουειν αὐτό ὃ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω... 

ΧΥ. 

1 Ἦςαν δὲ αὐτῷ ἐγγίζοντες πάντες οἱ τελῶναι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ 

ἀκούειν αὐτοῦ. 2. καὶ διεγόγγυζον οἱ Φαριεαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς 

λέγοντες ὅτι οὗτος ἁμαρτωλοὺς προςδέχεται καὶ εὐνεςθίει αὐτοῖς. 

5. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγων 4 τίς ἄνθρω- 

πος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα καὶ ἀπολέςας ἕν ἐξ αὐτῶν, οὐ 

καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ 

ἀπολωλός, ἕως εὕρῃ αὐτό; ὃ καὶ εὑρὼν ἐπιτίθηειν ἐπὶ τοὺς ὥὦὥμους 

ἑαυτοῦ χαίρων, 6 καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον ευγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ 

τοὺς γείτονας λέγων αὐτοῖς ̓  ευὐγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν 

μου τὸ ἀπολωλός. Φ λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως χαρὰ ἔςεται ἐν τῷ οὐρανῷ 

ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις οἵτινες 

ΧΙΝ, 27. εἶναί μου μαθητής] ΒΕΑΉΒΥΛ, μοῦ εἶναι μαθ. ὉΠ]. -- 

95. εἶναί μου μαθητής] ΒίπΠΒΙΒ 4 (ιαοῖ, Κ. 97), μοῦ εἶναι μαθ. ἘΚ 

νῷ. -- ΧΥΝ, 1. αὐτῷ ἐγγίζοντες) ΚΙΠΤΙ, ἐγγίζοντες αὐτῷ ΕΟΉΒΥΛ. 

γρεγῃοϊογιάιιηι. --- 82. ἸΔΌΔΙ πἰδῦ τηδῃξοὶρβ] ὧν ἀθη Τοαΐ σοι) 676 

Οοδ86 σι αἰρῇαι. γκοί. Υ. 81. Α5 σού ὧν ἔ ἐδογσοσαηοη: 8ὲ αὐέθηι 

ἱηροϑδδὶιϊ5 65:. --- ᾿Π58 4] πὰ5. αἰγα] Θέοϊϊμηρ εὐἷο ἡ ε (Ὁ). -- 88, ν]- 

Β8 ἢ ΤΊΘΙΠΒ ΞΙΡΟΙ 615) Θέοίζιο τὐἷ6 Υ΄. 97. 
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4}}15. 1Ζυν15 Ῥαΐθὶ ὯΪ δἰηΒη ΤΏΘΠΠ6 8 ΠηΠ 8126 ΖΘ ἴασσα Παϊΐδηδηθ 

Καῦβοιρ ΡΒ. πδῃςδαιηδίϊβ τηθίηἶθ. 25 τη ἀ]θάπη Ῥδη ᾿τητηα Πα ἢ- 

ΙΒ ΓΒ ηδΡ Ι, 18 σαν ϑη ] Δ 5. Β1Κ 4640 ἀπ ἰπι: 26 4081] [088 

δαρΡῚΡ ἃ τηβ 184} ] ἢ]αὶρ αὐΐδη βοίπδηδ 18} δἰ θθῖπ 141} αθῃ 4} 

Ῥάαγηδ 764} ὈΤΟΡΓ 5. 4 Βνν ἸΒΊΓ.Πη8, πϑα μα - δ Βθῖηδ 5110 1Π5. Βαῖννα]ᾶ, 

ΠΪ τηδρ' ΤΟΙ ΠΒ. ΒΙροΟμΘὶΒ θα. 217 18} 5861 ηἱ ὈΔΙΤῚΡ ραϊσαη βϑίπμδηδ 

784} ραρρδὶ δἴδυ γΪ5, Ὡἰ τηδρ ΒΘ ΤΘ]ΠΒ ΒΙρΟηΘΙθ. 28 ἰχζυαῦα [85 

τϑΙ 15. 1] απαθ ΚΘΙΚῚ {πὰ ὈΥ7]84η, πἷὰ {ταγηϊεῦ σαβιία πη 8. ταῆ ποθ ὶρ 

τη] θὸ Παραῖὶα ἀπ αθίὰπαπ; 29 ἰραὶ δαΐίο, Ὀ1Ρ06 ρσαβαί θα] ρσγαπαπ- 

γα α]ὰ 164 Πἰ τηϑῃξθαϊ υϑύϊαπδη, 4]1αἱ θ 81 ραβδὶ δη δη5 ἀπρὶ πη ηδ 

ὈΠΑΙΚαα 'πα, 80 αἰβαμάδηβ βαΐθὶ δὰ τηϑηηδ ἀπδίοαϊαα {ἰπ ὈΥ] 4 184Π 

πὶ τηϑῃΐα αϑύϊαμδη. 91 εἰρθαα [045 δ παἀδηβ ρασραπαᾶβ δέϊσραδη πὶ ρτὰ 

ΘΏΡαύδηα Ὀίυαααηῃ ἀὰ ψίρϑηδ, πἰὰ ραβδία ἔα αν 015 ΡδηΚΟΙΡ, βίαΐα 

τη θιρα τὰ ἰαϊπη ῬαΒαπα͵οτα ρδηηοίζαθ Ῥϑιητηδ τα] ὑνγαῖτη {σ᾿ ΌΤη 

Ῥαβθαηα]ο ραρρθηαΐη δηδ 511 82. ΔΙ δα [1606] ηἰδύ τυδῃςθὶρϑ)] ἡδὰῃ- 

Ῥαμὰῃ ἤαϊσγα ἰτησηῶ τϑαηα]η ᾿ηΒϑη ἀ]Δ 5. αἰσὰ ὈΙαΠΡ σαν διγ 7185. 

89 βῆ ηὰ ΠΡ.) ΣᾺ ἢ ἰσγαῖα 5861] πὶ δία! ἢ Δ] πμηπηα αἰρὶηα 5θὶ- 

ΠΔΙΏΓηδ, ὩΪ Ιηδρ ΥΪΒα ΤΘΙΩΒ ΒΙΡΟΠΟΙΒ. 84 ροα βα]ῦ; 10 7164041 βαὶύ 

Ῥαιᾶ τα θὶρ, 00 σαϑυροαα 85. Π1ὴ ἀπ αἰγβραὶ, πὶ ἄἀὰ τηδὶ βίδα 

ἔδου ἰθὺ; αὖ αϑυναῖγραπα ἰτητηϑ. 58θὶ Ππαθαὶ δάβοπα [σα] ΔΒ] ἀΟ0Π8, 

σα δι516]. 

ΧΥ. 

1 θάμα - δὴ ᾿ἰμπηα ΠΟΘΙ] δη5. 51Κ 411] πχούδυ)οβ 18 ἔτδ- 

ΔΌΣ ἴα] Ὠδιυιβῆδη ἰσητηϑ. 2. 14} Ὀϊγοαϊαθάπῃη ΕδΥθ βαΐθὶθ 148 ὈΟΪΚΔΥ]ΟΒ, 

αἰἱραημάδηβ Ῥαΐθὶ βὰ ἔλα ασ δ η5 Δηαηϊμαῖθ 1848 ταὶριηδί]}]} [πι. 

8 40 Ρᾶῃ ἀὰ ἰπὶ θὸ ρδίαϊζοη αἰραηάβθ: 4 1ὑ85 τηϑπηδ ἰζγᾶγα δἷ- 

σδηα5 αὶ Πιιπ Θ Πα Ἰμ Ὀ6 δ ἔτ] ὰβαπα5 αἰπδγήσηβ ᾿δῖζθ, πἰπὶ ὈΠ6ῚΡῚΡ 

Ῥο πἰαηξθπηα Δ πἰὰῃ δἀηὰ Δ Ρ αἱ 184} σαρρὶΡ δίασ βαιῦτηδ ἔγαϊα- 

βϑῃΐη, πηΐθ ὈΙΡῚ ΠΡ ραίαῦ ὅ 948 Ὀϊρ᾽θίδηαβ 5] 80} δῆα δι Βθ 8 

56 ΙΔ 5 ἔαρ ποπμα8θ, 6 188} αἰμηδηαβ ἴῃ βαστᾶ σα Ρ ἔγ]οπαβ. 14 

ΒΑΥΔΖΏΔΗΒ αἰραπμαΒ ἄπ ἴτη: ἔαρίπορ ΓΤ] πὴῖϊ8 βαμμηθὶ Ὀϊραῦ ἰϑμ Ὁ 

τη βαΐα ἔγαϊαβαηο. 7 αἷθὰ ᾿ἰχν 8 ᾿αΐθὶ σα [ἀπ 8. παῖ θὶρ ἴῃ 

Βιτηΐηδ ἴῃ αἰπὶβ ἔγταννδιγ 18. 1αΥΘΙΡΟΠα]ηΒ. Ῥᾶὰ ἴῃ πἰαηὐθ ὰΠ415 Δ ἢ 

ΧΙΝ,81. ἀὰ σπραηα) Ποψηο, πῖσηα Βογηϊαναΐ, πιο πα ΟΑ. - 

ῬαηκΚΟΙΡ] ΟΑ ἐὰν ῬάρκοΡ. --- 82. δἰ θῬαὺ) ὕρρβίγδηι, οἰἱραὰ ΟΑ. γρὶ. 

ΜΟ,1 9,17 1, ὅ,36 τι. ὃ. --- 84. ραδαροαα)Ί σοσογῖλθον ϑαραάα 17. 9.0, 

τοί. διεγοὶέδογο 18΄. 31,195}. -- 858. ΒαυσβΊαμᾶομα) ϑδέγοιθενυ ΒΒ. 

15:88, υοίῖ. Μ͵ὸ 4,9.28 7.16 Τὼ 8,8. 

ΧΙΝ, 28, ἀὰ υϑίϊα 8] υσίὶ. ὈΘΓΗΞα να: αὐ οολϑιιπαπάνηι, αὐ 
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οὐ χρείαν ἔχουειν μετανοίας. ὃ ἢ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουςα δέκα, ἐὰν 

ἀπολέςῃ δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ ςαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ 

ἐπιμελῶς, ἕως ὅτου εὕρῃ; 9 καὶ εὑροῦςα εὐυγκαλεῖται τὰς φίλας καὶ 

τὰς γείτονας λέγουςα ̓  ευγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώ- 

λεςα. 10 οὕτως, λέγω ὑμῖν, χαρὰ γίνεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ 

θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι. 11 εἶπεν δέ ἄνθρωπός τις εἶχεν 

δύο υἱούς. 12 καὶ εἶπεν ὃ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί πάτερ, δός μοι 

τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐείας. καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. [18 καὶ 

μετ᾽’ οὐ πολλὰς ἡμέρας ευναγαγὼν ἅπαντα ὃ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμηςεν 

εἰς χώραν μακρᾶν, καὶ ἐκεῖ διεεκόρπιςεν τὴν οὐείαν αὐτοῦ ζῶν ἀεώτως. 

14 δαπανήςεαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰεχυρὸς κατὰ τὴν 

χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑςτερεῖεθα!. 15 καὶ πορευθεὶς ἐκολὲ 

λήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς 

ἀγροὺς αὐτοῦ βόεςεκειν χοίρους. 16 καὶ ἐπεθύμει χορταςθῆναι ἐκ τῶν 

κερατίων ὧν ἤεθιον .οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. 117 εἰς ἑαυτὸν 

δὲ ἐλθὼν εἶπεν ̓  πόςοι μίεθιοι τοῦ πατρός μου περιςςεύουειν ἄρτων, 

ἐγὼ δὲ λιμῷ ἀπόλλυμαι. 18 ἀναςτὰς πορεύςομαι πρὸς τὸν πατέρα μου 

καὶ ἐρῶ αὐτῷ πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν του. 

19 οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός εου ᾿ ποίηςόν με ὡς ἕνα τῶν μιεθίων 

του. 20 καὶ ἀναςτὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ 

μακρὰν ἀπέχοντος, εἶδεν αὐτὸν ὃ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐςπλαγχνίεθη καὶ 

δραμὼν ἐπέπεςεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίληςεν αὐτόν. 

21 εἶπεν δὲ αὐτῶ ὁ υἱός ̓  πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώ- 

πιόν εου, οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός εου. 22 εἶπεν δὲ ὁ πατὴρ 

πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ ̓  ταχὺ ἐξενέγκατε τὴν «τολὴν τὴν πρώτην 

καὶ ἐνδύεκατε αὐτὸν καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑπο- 

δήματα εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ, 25 καὶ ἐνέγκαντες τὸν μόςχον τὸν 

εἰτευτὸν θύςατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν, 24 ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου 

νεκρὸς ἢν καὶ ἀνέζηςεν, καὶ ἀπολωλὼς ἢν καὶ εὑρέθη. καὶ ἤρξαντο 

εὐφραίνεεθαι. 25 ἢν δὲ ὃ υἱὸς αὐτοῦ ὃ πρεεβύτερος ἐν ἀγρῷ ᾿ καὶ ὡς 

ἐρχόμενος ἤγγιςεν τῇ οἰκίᾳ, ἤκουςεν ευὐμφωνίας καὶ χορῶν, 26 καὶ 

προςκαλεςάμενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα. 27 ὃ δὲ 

εἶπεν αὐτῷ ὅτι ὃ ἀδελφός «εου ἥκει, καὶ ἔθυςεν ὃ πατήρ εου τὸν μόεχον 

ΧΥ, 16. χορταςθῆναι ἐκ] ΒΙΠΒΏΠΕ ἀφῇ (ιαοῖν 1, 10,91), Ὑεμίςαι τὴν 

κοιλίαν αὐτοῦ ἀπό “Κ 1( ρΡ]οΥ. νρ. --- 19. οὐκέτι] “Κ τὸ ρ]οχ., καὶ οὐκέτι 

α οἵ, -- 21. οὐκέτι] ΒΙΠΑΒΌΉΚΙΜΤ τ νρ (ναοῖ, Υ΄. 19), καὶ οὐκέτι ἘΚ. --- 

22, ταχύ] ΒΙΠΒΠΧ (Ὁ ταχέως) 16 νρ, {γιὲ ἜΚ. --- αὐτοῦ] ΠΑΡΧ ΔΌΓ 21], 

{ε1| ἜΚ. 

ἐϊησὶί τὸ νρ. --- 15. ΠΑΙΡ]ο05. 561 η81Ζ08] δέμσιίαν αὐ 86: ὅη αὐγὸ 810; 

10 Ρ]θυ. να: ἦη υἱαίηι) διιαί(ηι). --- 17. αἰτη8η 48] ϑέοίζιηφ αὐο7}1 αἰ} ΟἿ᾽ 

ϑαροδηαθ (Υύ. 7), τπιϑϑίδηδηαβ (Ὑ7. 18) δοοὶη θέ. 
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πἴθηθ ρϑγδϊίαϊσο Ῥαῖϊθὶ πὶ βδασραη ᾿Ἰάγθῖροσ. 8 δἰρραὰ βυμὴδᾶ αἷπὸ 

ἀγαϊζηδηβ Βαρϑηάθὶ ἰαϊμαη, 1608] {τ} 1810 ἀὐακιηη δἰ πδιηχτηδ, πἰα 

τὰ Τὰ Καύ 1846 ἀϑρααροιὶρ ΤἅΖῃ 1848 ΒΟΚΘΙΡ ρίαρσνγαρα, αηΐθ ὈΪ- 

οἰ 9 164} Ὀἱρι απ θὲ σαῃ δι ἔτ] ΟΠ 4705 18 ραυδΖηοηΒ αἱ Ραηαθοὶ: 

ΓασίθοΡ τ τηΐ8, απίθ Ὀϊσαῦ αγαικιηθῖη Ῥδηλτηθὶ ἔγαϊαθβ. 10 βιγχυἃ 

αἰἷθα ἰχυννΐβ, [Δ Π 645 γαῖ] ἴῃ δηάναῖγθ]α ἄρρθὶθ ρυαΐἷβ ἴῃ δἰ ἰδ 

1αγοιροπ 5. ἔγαυδατ 5. 11 ἀαραρ- Δ: ΙΔ Π6. Βυχηβ δία ὑπ 8ἢ8Β 

ΒΆΠΌΠΒ. 12 18} σῷ 88 10 σὰ 1286 αἀα αὐ πη: αδὐΐα, οἱἵ Τη15, 8561 υπά- 

τἰπηδὶ Τὴ 4141] αἱρίηϊθ; 1848 αἰΒα δ]! τὰ Βγ68 βθίη. 18. 14} δἵδυ 

πὶ τϑηδρθη5 ἀαρδὴβ ᾿ιδῃΐα βϑιηδηα δ]]αΐα 886 11 }1Ζὰ βαππ8. 8} 

ΘΗ͂Ι ἴῃ Ἰαηα ἔαΐϊγγ υῖβαπμαο 184 Ἰαΐπδαν αἰβίδῃϊαα ρβαΐα βυγθβ βοιηδίβ 

1Ραμα5. αδδύϊασι θα. 14 ὈΠΡ6 βϑη ἔγανγδβ δ] διημηδ, σγαῦ ΠΥΤΒ. ΔΌΓΒ 

ΘΠ σανὶ αϊπαΐα, 186 15. ἀθρθηῃ ΔΙΆ θα ρα νγαῖσραη. 15 18} ραρσρδηδᾶβ 

ρα ἔ 8 51Κ βυυηδιησηᾶ ὈδυγρΊΔ 6. 181η18. σ8Ὸ}15, 1840 ἰπβδησϊᾶδ ἰη8 

Β41] 0705. βϑίμαϊζοβ μαϊᾶδῃ βυγθίηα. 10 14} σαϊγπῖάα βαὰ ἰδ ὨΒΌΓΗΘ, 

Ῥορὶ τηδύϊἀθάθπη βυγθίηα, 18 τηϑηηδ ᾿τατηδ πὶ ραῖ. 17 αἰτηδηαβ βδη 

ἴῃ 515 σὰ: ἴύδη Ηἰὰ 48}}6 δὐΐ] 8 γηθῖ Π18 αἰαγαβϑδαι Πα Όδηα Ὠ]Δ1Ό6, 

10 1ἴκαὶ υτδα ἐγϑαϊδῦημα. 18 πϑβίδη ἀδηαβ σαρσρα απ δὐζ τηθ᾽ ΠΘΙΓηἃ 

788 αἷρθὰ ἄπ ᾿ἰτητηδ : αἰία, γα αγ ἴα τ 18 ἴῃ Πἰστηΐη 184 1 ἀηαναῖ θ]8 

Ῥοϑιπϑιησηδ; 19 1ὰ βδηδβοὶ 8. πὶ ἴτὰ γαῖ θ 8 οἱ Βαϊ Βα πΠ85 ᾿ΘΙΠΒ; 

θαΐανγϑὶ τς 5.16 αἰηϑηα 8.8517}6 ᾿ΘΙΠ8126. 90᾽ 78} υϑϑίαηαδη θ᾽ 81} 

αὖ αὐ βριηϑιησηδ. παι θη βδη ζαϊγγα πἰβαηδῃ ράβα ἴπη8 αὐία 

15. 8: ἰπἴθιποᾶα 184 Ῥταρίαημαβ ἀταῖβ ἅμ Π8]5 18. 18 Κυκίαδ, ᾿τηΠ)8. 

21 88: Δ ἰμημῆα 88 ΒΆΠᾺΒ: αὐΐα, {γταυσαυσΐα ἴῃ ὨΪ1]η 18} ἴῃ δπᾶ- 

ναὶ γθ]α Ῥοϊπμδιηιηδ, 1ὰ απ αΒοὶθ5. ἢἰ ἰπὶ ταὶ Ό5. οἱ μαϊζαϊαδι ΒΒ. Π185 

Ῥοίμπβ. 22 σἂ βᾶῃ 88. αἰίζα ατι βκδι καῖη βϑίπαίΐίτη : βρύδαΐο ὈΥΪΠΡῚΡ 

νγαβίζα Ρὸ ἔγαμαϊβύοη ἰδ ἢ σαννα8}}} 1ἴη8 788} ΡἹΙΡ βρρυαραὶρ ἴῃ Βᾶπαᾶὰ 

ἰ5. 18: ραβίσοῃὶ δηὰ [ΟὔσηΒ ἴθ; 28. 14}: Ὀυηραη δ βύϊαν θδηδ 4168 

θη Ι ΡῚΡ, 780} τι] μάθη 5 π]βαῖὰ γαῖα; 24 τπηΐθ βὰ ΒΌΠ.Β ΤΘΙῚ8 

ἀδὰ 8 ψγὰ85 18 ρααϊαποᾶδ, 188 ἔλα] αβδ 8 νγὰβ 1840: Ὀἱριθη5 ΥΡ; 184} 

ἀυραημηαη θη. 20 ῬῬΆΒΌΡ- Δ ΒΠῸΒ 18. 58. ΔΙ ρίζα δὴ δκγα; 1848 

αἰταδηβ αἰ α]ῖα ΠΘῦ τὰΖῃ 18 σϑῃδαβιαα Βαρον 5 80 [ΔΙ ΚΙΠΒ. 

20 18} αὐμαϊζαμαβ βαμηϑηδ πηδρῖννθ ἔλα Τὰ νγοϑὶ ραΐία. 217 βαγὰὴ 

ἰβ 680 ἀὰ ᾿τσηὰ βαΐθὶ Ὀσορὰσ ᾿Ῥϑίηβ αι, δὰ 8! υβηαὶρ αἰΐὰαὰ Ῥϑῖπβ 

ΧΥ, 10. ἀρρθ]6] ΟΑ ἐγ ἀρρὶ]θ. --- 22, θυ] ΠΡῚθ)] ΟΑ ΚΝ ὈΣΙΡΡῚΡ. 

- 28. Ὀυϊηραπδη5)] ΟΑ χὰ Ὀτὶσραπᾶδηβ. --- 27. αἴβπαὶ Ὁ) Βεγηπαγαξ 

(υσὶ. Υ. 38.80), αἴϑηιδιὶρ ΟΑ. 

ΧΥ, ὃ. βαμπια αἰΠ0] ψαϊβοθιθ Αἰ {αἀϑϑιῖρ τόρ τις γυνὴ α6᾽ Ῥογίαρο. 

- 10. Ιατοίροπαΐηβ ἔγανγϑαν 18] Τ αγταίίοη, φορεῖον Υ΄. 7) --- 12. 5θὶ 

ὉΠ ΠΔῚ τὰκ ἀ41] αἱρὶη 8] ἐν αον γον δίοιιο ἃ ἀρεῖ: χοᾶ πὶὸ 

ἑαηροὶ ραγίοην βδιιρδίαηέϊαο; 8οηϑδὲ: ρογίίοηθηι βιιϑέαρἐϊαο ᾿αθ ἢῖθ 60Ή- 
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τὸν εἰτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. 28 ὠργίεθη δὲ καὶ οὐκ 

ἤθελεν εἰςελθεῖν, ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. 29 ὃ δὲ 

ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ πατρί ᾿ ἰδοὺ τοςαῦτα ἔτη δουλεύω ςοι καὶ οὐδέποτε 

ἐντολήν εου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον, ἵνα μετὰ τῶν 

φίλων μου εὐφρανθῶ 980 ὅτε δὲ ὁ υἱός εου οὗτος ὁ καταφαγών εου 

τὸν βίον μετὰ πορνῶν Ἦλθεν, ἔθυεας αὐτῷ τὸν μόςχον τὸν εἰτευτόν. 

91 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ̓  τέκνον, εὺ πάντοτε μετ᾽ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ 

ἐμὰ ς«ἄ ἐετιν᾽ 82 εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὃ ἀδελφός εου 

οὗτος νεκρὸς ἢν καὶ ἀνέζηςεεν, καὶ ἀπολωλὼς καὶ εὐρέθη. 

ΟΝ 

1 Ἔλεγεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἄνθρωπός τις ἣν πλού- 
“- 

εἰος, ὃς εἶχεν οἰκονόμον, καὶ οὗτος διεβλήθη .αὐτῷ ὡς διαςεκορπίζων τὰ 
ΞῚ “ 

ὑπάρχοντα αὐτοῦ. 2 καὶ φωνήςας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ ̓  τί τοῦτο ἀκούω 

περὶ «οὔ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας του οὐ γὰρ δυνήςῃ ἔτι 

οἰκονομεῖν. ὃ. εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος τί ποιήεω, ὅτι ὃ κύριός 

μου ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν ἀπ’ ἐμοῦ; «κάπτειν οὐκ ἰεχύω, ἐπαιτεῖν 

αἰεχύνομαι. 4 ἔγνων τί ποιήεω, ἵνα ὅταν μεταςταθιὼ ἐκ τῆς οἰκονομίας, 

δέξωνταί με εἶς τοὺς οἴκους αὐτῶν. ὅ καὶ προςκαλεςάμενος ἕνα ἕκαςετον 

τῶν χρεοφειλετιῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ, ἔλεγεν τῷ πριύτῳ ̓  πόςον ὀφεί- 

λεις τῷ κυρίῳ μοὺ; 6 ὁ δὲ εἶπεν ἑκατὸν βάτους ἐλαίου. καὶ εἶπεν 

αὐτῷ δέξαι εου τὸ γράμμα καὶ καθίςας ταχέως γράψον πεντήκοντα. 

“ ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν ̓  εὺ δὲ πόςον ὀφείλεις; ὁ δὲ εἶπεν ̓  ἑκατὸν κόρους 

εἰτου. καὶ λέγει αὐτῷ ̓  δέξαι εου τὸ γράμμα καὶ γράψον ὀγδοήκοντα. 

8 καὶ ἐπήνεςεν ὁ κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας, ὅτι φρονίμως 

ἐποίηςεν ̓  ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς 

τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἶειν. 9 κἀγὼ ὑμῖν λέγω, 

ποιήςατε ἑαυτοῖς φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, ἵνα ὅταν ἐκλείπητε, 

δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους «κηνάς. [10 ὃ πιςτὸς ἐν ἐλαχίετῳ καὶ 

ἐν πολλῷ πιςτός ἐεςτιν, καὶ ὁ ἐν ἐλαχίετῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλὼ ἄδικός 

ἐετιν. 11 εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιςτοὶ οὐκ ἐγένεεθε, τὸ ἀλη- 

θινὸν τίς ὑμῖν πιςτεύςει; 12 καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιςτοὶ οὐκ ἐγέ- 

νεεθε, τὸ ὑμέτερον τίς ὑμῖν δώςει; 18 οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυεὶ 

ΧΥ, 28: “δ΄ δέ] ΒΙΠΑΒΌΠΒΙΧ. ΡΌΘΙΗ 16; ὃ οὖν ΚῸ νο -- 

ΧΥΙ, 1. ἔλεγεν δέ] ΞΚν' ΡΔ61, ἔλεγεν δὲ καί ἘΚ τρ1}. νρ. -- 4. ἐκ τῆς 

οἰκονομίας) 5΄ΠΒ0 8, τῆς οἶκ. ἘΚ. 

νογγὰξ ἀὁγν παο]υγ ἠλοίνογη ΕἸλγηιβοϊυμθ. --- 82. Ῥσοβρδν ᾿Ῥθίῃβ) οἤϑια οὗτος 

τσ οΟἸ16. --  ΧΥ Ι, 10. ἸΘΙΕΠ]δηητα 1] οσϑὶζυ ἐγν ἃ 6, Ἰο᾿ Π]διητηα" Τοϑίζυ 

1 ΟΘΊ Τα τὸ (9) Ὑσ ἐπὶ ὀλίγα, πιετύς 1 95:95.,.99. 

μν- ον 



1ὰκ85 ΧΥ, 28---82, ΧΥῚ,͵ 1---18. 140 

ΒΕ. Ῥᾶπα αἰϊάαη, υαπίθ Πα αηὰ ἰηὰ ἀηάπδιη. 28 βᾶπὰῃ τποάδρβ 

ὙγΑΥ 14} πὶ να ἱπηράρραη, 10 αἰία 18. ἀξραρραηβ αὖ "δα 1η8. 

29 Ῥαγι 15. πα μα ἤδη θ 40 ἀὰ αἰ(1η: 88], βυα ἤ]ὰ 16γ6 βκα!κιηοάαᾶ 

Ῥὰβ 74} πὶ Ἰρϑηθαῃ δηαῦυθα βοίης αἰαν! 478, 14} Τὴ]5. Ὡἰ αν αἰραῦ 

ραϊοίη, δἱ μὴ {{]ομάατα τηθὶ παϊηὶλ Ὀϊνθδίαα; 80. 10 Ῥᾶῃ 88 Β.1ΠῈ8 

Ῥοίηβ, βαϑὶ ἔγϑὺ βίῃ βοϑ Τὴ] ΚΑΙ Κ]ΟΠ,, αδηὴ, αἰβηδίὶδύ ᾿τητηδ 5010} 

Ῥᾶπὰ αἱϊάδῃ. 81 Ῥασὰἢῃ! 40 ἀπ ᾿πληα: ὈάγηΪο, θὰ Ββἰηΐθίηο μ]Ὁ 

τἷ8 [πνἀδβῦ 714}}] 18, 18} 811 Ῥαία τβϑῖῃ Ῥοίῃ ἰδϑῦύ; 82. γαῖα σνϊβαη 18 ἢ 

Ταρίμοη βκαϊἃ ναθ, απίθ Ὀσορθᾶῦ Ῥοίηβ ἀδαρθ σᾶβ 184 ρσδαϊπηοαᾶ, 

Ἶὰῇ τα] θη 714}. ὈΙρΙ Δ 5. παν. 

ΧΥΙ. 

1 ΦΑΡΟΡ- δὴ ἄπ Β᾽ροη͵α η) ΒΘ ΠΔ1Π}: ΤΏ ΠΠ6. ΒΙΠῊΒ5 γὰ8 ραθεῖσα, 

5861 αἰῃία [Δαγαραρρίαη, 18 58 {γα ΟΠ] 05. πνὰΓΡ ἀπ ᾿τπηδ οἱ αἰβίδ }ῖ- 

ΑΘαῚ δἱσίηῃ 186. ὦ δὰ αὐνορήαπμαβ 'π8 αΔΡ αἀὰ ἰμητηα: ἀπ]ῦ6. Ἀαίϑ 

Ὠδαβία ἔγαπὶ Ῥ5) πρὶ τ ήοη 1γαραρΡ 18. ΡΘΙΠ18, ΠῚ τηαρὺ δὰϊς Τὰ 

Ῥαπδιηδὶβ ΤπταραρσρΊα εαη. 8. 40 Ῥδᾶη ἴῃ δἰβ ὰ ΔυγαραρρΊα: [υἃ 

ἰδα]αα, Ῥαηαᾶθὶ ἔγϑ7]α ΠΊΘῚ ΒΒ ΔΠΙ ΤΏ] αυταραρρῚ δῇ τϊβῦ ρτάρθδῃ πὶ 

τηδρ, Ὀϊα]Δη βίαια τς. 4 δηπρδῃΐα τ1|ς 08 ἰαυαι, 61 Ῥαη, ὈΠῸΘ 

αἰϑαιίαϊισαι υ5 Ι͂ΔαταραροΊα, ΔηἀηΪμΔ]ηδὰ ΠΪς ἴῃ ρΔΓΙΏΒ. ΒΘΙΠ8Ώ5. 

ὅ 784}} αἰμαϊίαπαβ δἰ ΠΡ ] ΠΟ ἢ ΤᾺ] Π 5] ] Δ 6 ἔγϑ 715. 561 Π15 ΠᾺΡ ΡΔΠ, 8 

{να Βί1η : Ἰύαῃ 8] Βα] ἔγαα]]η τη Παιηπλᾶἃ ὃ Θ ῬϑγῸᾺ ἢ ΠΔ}0: ἰαἰϊπ ὰπ- 

ἰαϊ πα Καβθ δ]θν δ. 14 4φᾺΡ “ἃ ᾿ϊ8: πὰ θ5. ὈΟΪτΟΒ. 18} σι βὶ- 

ἰδηβ Βρυδαίο ἀέρι Βιηΐ {ἰρηβ. 7 βαρύο Ῥδᾷη ἀπ Δ δΥδιηταδ 

ᾳὰθΡ: δῦ Ῥαῃ Ρῥιι, ᾿ϑὰη Η]ὰ Β]᾽.4] 0 10 185 480: (ΔΙ Ππαπία! παπᾶ ενϊίαθ 

Καιγηἶβ. Δ ἢ 40 (ὰ ᾿ττηδ: πἰὰ Ῥ8. ὈΟΪΚΟΒ 18. πο ]θὶ δ δαί πη. 

ὃ 714} Παχίαα 58 {τὰπ]ὰ Ραηὰ [ΔαταραροΊίαη ἸνἸ Πα] θο5, ἀπίθ ἔοι αθα 

ϑαϊανίαα; ππΐθ Ῥ81Ὶ Βα η7]05 Ρὶ8. αἰννὶβ [το ΟΖ 5. ΒΌΠῸΠ ΠΙᾺ 615. ἴῃ 

Κυαη]α Βϑι ηδιητηᾶ βίη. 9. 14 ἴκκ ᾿ζνῖθ αἰἷρα: ἰδα)αῖὶρ 1Ζ 15 {ΠΟ 5 

5 ΓΑ ΠῸ ΡΓαΙ μα Ἰπ ΊΠαἼΡΟΒ, οἱ Ρᾶη πῆϊρα!ρ, ἃπαηϊτηϑίηα ΖΝ} 15 ἢ 

αἰ θίηοβ ὨΙΘΊΙΡτοϑ. 10. βθὶ ἰὑγίρριννβ ἰϑῦ ἴῃ ΘΙ] λμηα Δ ἢ ἴῃ ΠπΠιδηᾶ- 

ϑατηηδ ἰγϊρονβ ἰδέ; 18} δὰ 1 [ἸΘΙ ΕΠ] αάτηα, πίσσα 16 ἢ ἴῃ τδηᾶ- 

θδδιημηδ τηύγρον ΒΒ ἰδὲ. 11 4081 πὰ ἴῃ ἱππὶπαδηγῆα [4] πΡ ταὶ πᾶ 

ὑὐῖρρννὶ ἢ ΔαΓΡαΡ, Ραΐα βαη)θίμο 85. ἰΖ 18 ΑΙ 610 ὃ 192. 18}} 

δ αι ἴῃ Ῥαγάτηα ἔγαιηα θ᾽] ἰτὶροναὶ πὶ Δα θα, Ραΐα ἰσνναῦ [Γὰ5 

1χνν15 σὶρ 18. πὶ δἰηβηθη ΝΕ τηὰρ ὑνϑῖιη {γα 7] τὴ ΚΑΙ ΚΙΠΟῈ ; 

ΧΥΙ, ᾿ νρυξαι δ ὁ 6] -ΘαρΊΔ ἢ ΘΑ. -- 6. δι ῦ Ἐ σεν ἤῃ {ἰραη5 

ΒᾺ΄ -- ὃ. ΒΘΒΊΟΕΙ ὍΠᾺ Γὰν ΒΒ 88. - 13. ἀφραρὶ Ὁ Δ, ΜΝ " αὐρεδατος σῇ. 

Χν, 81. νγαβὺ 188] ΟΣ Υσὶ. ἐπι ηϊδοιιὴὶ ἩρΝ 2 ΒΕΡΟΥ Εἰ 68 

Δ Ὁ (6106 } Κιι5ἐ1) α, {τ ηιδοιιην Γ[ιἰδὲϊ οὐ 681. 17)16 διεϊτιθις τοη β᾽ θῖηο 

Βυγριύῦθοτρ, Ὀίρ οούβομο ΒΙΌ6Ι. ὶ 10 
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ὟᾺ 

κυρίοις δουλεύειν “ ἢ γὰρ τὸν ἕνα μιςήςει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήεςει, ἢ 

ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήςει. οὐ δύναεθε θεῷ δου- 

λεύειν καὶ μαμωνᾷ. 14 ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα καὶ οἱ Φαριςαῖοι φιλάρ- 

γυροι ὑπάρχοντες καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν. 1 καὶ εἶπεν αὐτοῖς " 

ὑμεῖς ἐςτε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ὃ δὲ θεὸς 

γινώςκει τὰς καρδίας ὑμῶν ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα 

ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 16 ὃ νόμος καὶ οἱ προφῆται ἕως ᾿Ιωάννου᾽ ἀπὸ 

τότε ἣ βαειλεία τοῦ θεοῦ εὐαγγελίζεται, καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται. 

17 εὐκοπώτερον δέ ἐςτιν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν ἢ τοῦ 

νόμου μίαν κεραίαν πεςεῖν. 18 πᾶς ὃ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ 

γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει, καὶ πᾶς ὃ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν 

μοιχεύει. 19 ἄνθρωπος δέ τις ἢν πλούειος καὶ ἐνεδιδύεκετο πορφύραν 

καὶ βύεςον, εὐφραινόμενος καθ᾽ ἡμέραν λαμπρῶς. 20 πτωχὸς δέ τις 

Ὧν ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ἡλκωμένος. 

21 καὶ ἐπιθυμῶν χορταςθῆναι ἀπὸ τιοῦν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς 

τραπέζης τοῦ πλουείου ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη 

αὐτοῦ. 22 ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι ὑπὸ τῶν 

ἀγγέλων εἷς τὸν κόλπον ᾿Αβραάμ᾽ ἀπέθανεν δὲ καὶ ὃ πλούειος καὶ ἐτάφη. 

28 καὶ ἐν τῷ ἅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ; ὑπάρχων ἐν βαςάνοις, 

δρᾷ τὸν ᾿Αβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. 

24 καὶ αὐτὸς φωνήσας... 

ΧΟΥΤΙΣ 

9. ον ἐὰν ἁμάρτῃ ὃ ἀδελφός ςου, ἐπιτίμηςον αὐτῷ, καὶ ἐὰν μετα- 
Ρ] ΑἹ 

νοήςῃ, ἄφες αὐτῷ. 4 καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμάρτῃ εἰς ςεὲ κα 

ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἐπιετρέψῃ λέγων ̓  μετανοῶ, ἀφήςεις αὐτῷ. ὅ κα 

εἶπον οἱ ἀπόςτολοι τῷ κυρίῳ πρόςθες ἡμῖν πίετιν. 6 εἶπεν δὲ ὃ 

κύριος". εἰ εἴχετε πίετιν ὧς κόκκον ειἰνάπεως, ἐλέγετε ἂν τῇ εὐκαμίνῳ 

ταύτῃ “ ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάςεςῃ, καὶ ὑπήκουςεν ἂν 

ὑμῖν. 7 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ἢ ποιμαίνοντα, ὃς 

εἰεελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ εὐθέως παρελθὼν ἀνάπεςε; ὃ ἀλλ᾽ οὐχὶ 

ἐρεὶ αὐτῷ ̓  ἑτοίμαςον τί δειπνήεω, καὶ περιζωςάμενος διακόνει μοι, ἕως 

φάγω καὶ πίω, καὶ μετὰ ταῦτα φαγεςαι καὶ πίεςεαι εὖ; 9 μὴ χάριν ἔχει 

ΧΥῚ,15δ. βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ] 5΄ΙΠΑΒΟΌΚΙΙΒΒΥΞΖΔΤΙ, θεοῦ 

ἐςτιν ἘΚ γ6}]]., αδοηιϊηαἴϊο εδὲ 1 νῷ. --- ΧΎΤΙΙ, 8. ἐάν] ΒΙΒΌΙΧ 1τὖ νρ, 

ἐὰν δέ ἔΚ. --- ἁμάρτῃ] ΒΙηΠΑΒΙ, Δ ΓΗ τ 21]τὴ, ἁμάρτῃ εἰς εἐ Κ 66ᾳ. 

-- 4. ἀφήςεις] ἵΚ, ἄφες ΗΛ [ὑ ν(. 

ἐγγε μη ο, αἷ6 Ῥαϑδῖυ. --- 18, Δ ΠοΙἴαη 4] οἶα ἀπὸ ἀνδρός παοῖν 17 ὅ,82 

(οὕογυ5ο Ὁ 2 τη]η). -- 19. 1841 γ 8116 ψ]βθη 48] υσί. “οἵ ἴὖῦ νῷ (καί ὮὨλ. - 

20, πϑιηΐῃ αϊΐδῃ8)] υσί. ὀνόματι καλούμενος 17, 19,2. --- ΧΥΠ, 9. Ρὰ 

ΤΑΊ ἢ 81015] αὐ ἀϊῖσον Ἡδοϊιδοί ἀογ ῬΦΥΒΟΉ. 
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δηαίσα ἢ αἰηδηα Π]α] 0 188} Δηραταηᾶ ἔγ)0 Ὁ, ἰρραὰ δἰηδιητηα δηᾶ- 

{10}. 10 δῃηβραγδιητηδ [γα ηη ; ἢ ΠΑΡῸ σα ΒΚ κίηοη 184 [αϊηα- 

Ῥταϊῆημα. 14 ραπαιβδιάθάθση ρθη ἢῸ ἅ1|1ὦὼ 18} βαὶ ΤΑγθιβαῖθὶβ, [1] α- 

ἔγι]ταὶ τυϊβδη δ, 18} ὈΪΠδιηρΙ ἀθάπηῃ ἰηᾶ. 15 14 αὰῦ ἀὰ ἱπὰ: 188 

ΒΡ 0261 ραγαι πύδηβ ἀουθρ 1Ζ 18 ΒΔ η5 1ῃ παν δι γθ]α Τη8ηΠ6: 

10 σὰ Καηῃ Παϊγίομδ ἰσναῦα, πηΐθ ραΐα ἤδαθο ἴῃ Τηδηηδ δηααβϑύ 

ἴῃ Δηαναῖγθ)]α σααϊβ. 16 ψὶῖορ 714} ρυδυΐοίθιϑ απ α ΤΟΠΠΠ6η: ῬΑΌΤΟΗ 

Ῥιυάδηραγαϊὶ ρα 185 τνϑὶ]διηθυ)αᾶς 16 ΤυαΖαἢ ἴῃ ᾿χᾶὶ πδαβρ͵]δαα. 17 10 

τὐθίϊζο δύ ἰταϊη 18 αἰσρα Βἰπα δι] ρδὴ θᾶ σ]ῖοα!5 αἰπαπα τσὶ 

σαάγαβαη. 18 Ἰῦαζὰῃ ξὰ δῆρίδηαϑ θη βϑίηδ 714 ᾿ἰὰραη 5 ΔΗ θρᾶτᾶ 

ΒΟΙΙΠΟΡ, 78} Τάχα Βδθὶ δῇριίδηδ ρα], ΠΟΥΪΠΟΡ. 19 ΔΡῬδη Δ ηΠ6 

ΒΌΠΩΒ γὰϑ σΘ ὈΙΡῈ 164} ρανδβι 8 85 ῬϑΌγΡασσαὶ 164 Ὀυσβααη 18} γγαῖ]δ 

γα η8β ἄἀαρῶ δι 6 ἢ αὶ μία. 20. 10 τ] 85 Βα Π5 58. ΠΔΙΠΪΠ 

Βαϊ 1 Ζαγαβ; Βθἢ δὐνϑαγθθηβ 85 (ἃ ἀδαγϑ 18, 870 1115, 21 14 

σαῖγ 8. ΒΔ ἴδῃ αὐθάδη ᾿1ΖῸ αὐ αβαθῖηο αἵ πα Ρ185 ραὈθίρίπε, 

ΔΚ6Ὶ 188 πη 085 αἰ μηδ η δ ὴ8Β ὈΪ αροαθαάπη ὈΔΠ7ΟΒ 18, 22. γγὰγ βδῃ 

ϑαβ!ίαη Ῥδιημὴα ππη]θαϊη 14 Ὀχίροϑη γα ἀθρΊ] τὰ ἴῃ Ὀδτὴα ΑὈ- 

ΤΠ ΔΏΛΪΒ; ραβυγα!ῦ Ῥ 8 718}: Βα ραϑῖρα 7184}: ρα] δ ὴ5 γαγρ. 28. 184} ἴῃ 

4171 πῃ δ] ηα5 δαροηδ βϑῖηδ υνϊβαηαβ 1 ὈΔ] ν᾽ ηΐἷτη σαβα ρᾶη ΔΡ- 

ΤΉ ΔΙὴ ΓΙ ΓΛ ΡΓΟ 18} 1 αζΖϑτα ἴῃ ὈδΥμαΐτα 186. 24 8 18 αΓΕΤΟΡ͵]ΔΠπάΒ.... 

ΧΎΤΠ: 

ΕἸκς,, ἀζος 7 δὶ γα ϑαγκ)αὶ ὈΓΟ 8. ΘΙ η8, ράβαῖκ ᾿πηηγ8; 18 ἢ θη α Ὀδὶ 

Ἰαγθῖρο 511, {γα]θίαιθ ᾿πητηα. 4 18}) 7184081 ΒΒ θὰ ΒΔ δη8 ὰρ {τὰ- 

γΥΔΌΣ Κ͵]α] ἀὰ ᾿ῬᾳΒ, 180. ΒΡ. Β᾽ηθϑιη ἃπὰ ἀδρ' σανϑη]αὶ Βὲῖς αἱ ραπαβ: 

ἸαΤΘΙΡῸ τἷκ, ἔγαϊθίαϊβ ἰσητηϑ. ὅ ἴδ ἀϑθρὰη ἀραμπβίδα]!ϑὶβ ἀπ {γϑα]]η: 

Ὀΐϊδι!ς ἀὴΒ ρα! θη. 6 80 Ρδῃ ἴγαυ)α: 14 0841 μΒαρεϊ θά θὴρ ρϑϊδαθοὶῃ 

Β.76 ΚΔΌΓΠΟ 51 Π8 015, ΔΙ Ραὰ 705 [7184041] ΑἸ Ρ6ῚΡ αὰ Ὀαϊγαθαρταα βδτιητηδ: 

Βα 861 ΡθαΪς τι υδυγύϊτη 184} αϑϑαΐθὶ θὰ]κς 1 πη γθίη, 18} Δα Βα 6 αὶ 

Ῥδιὰ ᾿ἰψυν 8. 7 [85 θη ἴχυγατα ΒΚΆ]}ς αἰρδηαβ δυ]πάδη Αἰ δὰ Πα] ἀδηάβῃ, 

Βδθὶ αὐραρρϑηῃαϊη αἵ 8] 741 αἱ δὶ : β Π8 ΒΙ πα δυο Ρ πα Καθ οὶ ὃ 8 δΚ 

πἷὰ αἰΡΙῚΡ ἀὰ ᾿τπλα: τηϑανγθὶ θὰ ἀὰ πϑῃΐ τηδίζαα 184 Ὀἰσαυγ 85 

Δ δ ὐθὶ τηΐβ, πηΐθ πγαί]α 14} ἀσῖρκα, 184 ὈΠΡ6 ραμγδί}15 18. σατο αὶβ 

Ῥυῦ 9 ἴα Ῥᾶπκ Ρὰ ζαϊγ μα 8. ΒΚΑΙ Καὶ [αἰ παηγηγα, ἀπίθ σαίαν τα Ρὰ- 

ΧΥῚ, 18. [αἰ Ρυ αὶ 8] ΤΠ αγια 610886: Τὴ ἃ ΠῚ ΠῚ ΟἹ 1 Τὴ 1} ΤΠ ΔΙ ΟΠ]. 

γοῖ. Μ 6,94. --- 18, 588] 5861 ΟΑ ηιϊΐξ παοϊιεγασίῖοῖν φοἰλ σίου -οὶ. --- αἵ- 

Ἰοϊαη4] ΟΑ Ἀὰὺγ αβθίαμα. --- ΧΥ͂ΤΙΙ, 6. 7406 5] ἀπκγοῖ γογβοη ἐπ αρη 

Τεαὲ οἱηροαγισον. --- αἰθ6 10} ΟΑ ΚΡ ἀρΡοὶρ. ---- 9. Ῥαῃκ) ΟΑ Μὶν 

Ῥαρκ. --- ὀ᾿Ῥυ] αβιηπαηη Βογηπαγαςξ 1875, Ῥὰ8 ΟΑ Ἡδφυο Βεγηπαγαὲ 

1884. 
πΠΠς πι - ποτς-ς--ας τ -- οο---ςςς--------- -- ---- -- -- --- ----.------- --ὀ-------ς----- ---ς-ςς-.-ςς.ςς----ςςςςςς.--.-- 

ΧΥΙ, 16. παι] 4] (ον Τἰθογξοίσον Καβέο βιάζεται «ἀγὰησέ 5ἱοῖι τι 
10ὲ 
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τῷ δούλῳ ἐκείνῳ ὅτι ἐποίηςεν τὰ διαταχθέντα; οὐ δοκῶ. 10 οὕτως 

καὶ ὑμεῖς, ὅταν ποιήςητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι δοῦλοι 

ἀχρεῖοί ἐεμεν, ὅτι ὃ ὠφείλομεν ποιῆςαι πεποιήκαμεν. 11 καὶ ἐγένετο 

ἐν τῶ πορεύεεθαι αὐτὸν εἰς ἹἹερουςαλήμ, καὶ αὐτὸς διήρχετο διὰ μέςου 

ζαμαρίας καὶ Γαλιλαίας, 12. καὶ εἰςερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην 

ἀπήντηςαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἱ ἔετηςαν πόρρωθεν, 18 καὶ 

αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες ᾿Ἰηςοῦ ἐπιετάτα, ἐλέηςον ἡμᾶς. 14 καὶ 

ἰδιὺν εἶπεν αὐτοῖς πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦειν. καὶ 

ἐγένετο ἐν τῷ ὑπαγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίεθηςαν. 15 εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν ἰδὼν 

ὅτι ἰάθη, ὑπέετρεψεν μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν θεόν 16 καὶ 

ἔπεςεν ἐπὶ πρόετωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριετῶν αὐτῷ ᾿ καὶ 

αὐτὸς ἢν (ζαμαρείτης. 17 ἀποκριθεὶς δὲ ὃ ᾿Ιηςοῦς εἶπεν ̓  οὐχὶ οἱ δέκα 

οὗτοι ἐκαθαρίεθηςαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; 18 οὐχ εὑρέθηςαν ὑποετρέ- 

ψαντες δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; 19 καὶ εἶπεν 

αὐτῷ  ἀναςτὰς πορεύου ̓  ἣ πίςτις εου ςέεωκέν ςε. 20 ἐπερωτηθεὶς δὲ 

ὑπὸ τῶν Φαριςαίων ᾿ πότε ἔρχεται ἣ βαειλεία τοῦ θεοῦ, ἀπεκρίθη αὐτοῖς 

καὶ εἶπεν᾽ οὐκ ἔρχεται ἣ βαειλεία τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήςεως, 

21 οὐδὲ ἐροῦειν " ἰδοὺ ὧδε ἤ ἰδοὺ ἐκεῖ" ἰδοὺ γὰρ ἡἣ βαειλεία τοῦ θεοῦ 

ἐντὸς ὑμῶν ἐςετιν. 22 εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς᾽ ἐλεύεονται ἡμέραι 

ὅτε ἐπιθυμήςετε μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ΄ ἀνθρώπου ἰδεῖν, καὶ 

οὐκ ὄψεεθε. 28 καὶ ἐροῦειν ὑμῖν ̓  ἰδοὺ ὧδε ἤ ̓ ἰδοὺ ἐκεῖ μὴ ἀπέλθητε 

μηδὲ διώξητε. 24 ὥςπερ γὰρ ἣ ἀςτραπὴ ἣ ἀετράπτουςα ἐκ τῆς ὑπ᾽ 

οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν λάμπει, οὕτως ἔεται ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 

που ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ. 25 πρῶτον δὲ δεῖ πολλὰ παθεῖν αὐτὸν καὶ 

ἀποδοκιμαςθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 26 καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς 

ἡμέραις Νῶε, οὕτως ἔςται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 

217 ἤεθιον ἔπινον, ἐγάμουν ἐξεγαμίζοντο, ἄχρι ἣς ἡμέρας εἰςῆλθεν Νῶε 

εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ ἦλθεν ὃ κατακλυςμὸς καὶ ἀπώλεςεν ἅπαντας. 

28 ὁμοίως καὶ ὡς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ᾽ ἤεθιον ἔπινον, ἠγό- 

ραζον ἐπώλουν, ἐφύτευον, ὠκοδόμουν᾽ 29 ἣ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λὼτ 

ἀπὸ (οδόμων, ἔβρεξεν θεῖον καὶ πῦρ ἀπ’ οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεςεν ἅπαν- 

τας. 80 κατὰ ταῦτα ἔεςεται ἣ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται. 

81 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔεται ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τὰ «εκεύη αὐτοῦ 
““ ς 

ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἄραι αὐτά, καὶ ὃ ἐν τῷ ἀγρῷ ὁμοίως μὴ 

ΧΥΠ,, 17. οὐχὶ οἱ δέκα οὗτοι] ΑἸΤ ταΐη, οὗτοι δέκα ἢ Δ'Ό 66 2145, 

οὐχὶ οἱ δέκα ἔΚ. --- 25, πολλὰ παθεῖν αὐτόν] ΑΚΤΙ, αὐτὸν πολλὰ παθεῖν 

ὙΚ͵ --- 29, θεῖον καὶ πῦρ) ΑΠΙΚΜΤΤ (παοῖν σφ. 19,34 1|ΧΧ), πῦρ καὶ θεῖον: 

ἘΚ ΘῈ τῇ; 

δοϊάθη, θη σιιϑαγιηιθηο]δγῖσενι Ῥααγα δἵμα αἀπμγοῖν 184} πυογϑυιναθη. Δποῖι 

ἦγ οἷ τὐνὰ ἴῃ νρ- "58. {6]υ1ξ “οἵ παοῖΐ, “ραηπέαθαγ. --- 28, 1,015] ΜΟΊ." 

ἜΠΟΡ, υσί. “1,οἱ}" Ὁ 11ᾳ (μπᾶ )ὰ πη Υ-΄. 82). 
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61 δηδθυᾶδη ψαθῦὺ Ωἰ τη8ὴ. 10 5Βπυὰ δῇ 105, Ῥδπ ἰδ) 4116 Ρο 

ΔηΔπαδηοηδ ἰΖνν 15, αἰ ρ81} Ῥαΐθὶ βίαι κοθ ὉΠΠΌΤ κ]αὶ βατα, ἀπίρ Ρδ- 

ἰθ] βἰσ] θά ἰδ )δη σαίανιἀθάθπιη. 11 18 ναῖρ, τ Ῥᾶη6Ὶ 146] 

5. 1ῃ ΔΙ ΓΒ4]6η, 180 185 ρδϊγῃ]447]4 Ῥαῖγ τϊα]α ϑαγαδυδη 7148 (14161- 

Ἰαϊδηῃ. 12. 184 ἱπηραρρα πη] ἰτητὴϑ ἴῃ Βαχηδ Πδίτηο, ρϑιηοί θα πη 

᾿τήσηδ, ἰαϊ μὰ ὈΓα ΒΗ] αὶ τηϑπ8, Ῥα] ἢ σαϑίορθιαη {Αἰ σταρτο. 1989. 714} 81]- 

ὈΔ15 υϑῃοίοῃ βί!θηδ αἱ Ραπάδηβ: ΘΒ, [412] 4 6, ΔΥΓΊΔΙῚ Πη818} 14 184} 

ΘΠ) η 45. 40 ἀὰ ἰπ|: σαρρθηαδηβ δἴϑαροι ἰζ 185. σαα]αιη. 88 

ΜΆΓΡ, ΤΠ] ῬΆΠΘΙ σα! θαπ, σϑῃγδι 81 ψδῦγρθαη. 1 10 δἴηϑ Ῥδῃ 1Ζ6 

ΦΆΘ) 848. ᾿βδιηηγδὶ γα  η5 γγ , ρανϑηαϊαα Βἰῖκς τὰ] ΒΕ Π 81 ταὶ ΚΙ] 

ΔΙ] παθΒ σορ 106 14 αἀταιβ 8ηὴη8 8πα αν ͵ ΘΙΖῃ ἴδαγα [οὐ 18. ΔΥ}]- 

Τὰ ἀΟΠα5. ᾿ΠΠ]8; Βθἢ ψὰΒ5 ϑιηδυθιίθθ. 17 δηαἀῃδδηαβ Ῥδη ΙΘ505 

4ΆΡ: πἷὰ ἰαἰμπη αὶ ρδῆγδαι αὶ ϑαγ θα 10 βδὶ πὰ ρᾶγ 18 πὶ 

Ὀϊριϊαη81 παῦρα ραν απα]δ μη Β ΡΊ θΔ ἢ ψα]Ρὰ ροαᾶδ, πἰρθα 88 8]]8- 

Καη]αῦ 19 184} 440 ἀὰ 1᾿ηγτηᾶ : ϑοίδη δ ηα. σαρρ, ρα] ΘῚηΒ. ῬΘ᾽ηδ 

ϑαπαβιᾶα ρακ. 20 Ζγαηδη5 Ῥδὴ {τἀ ΕΑΓϑιβδίθστα: δ αἰ] Ρ1α- 

ἀἀδηραγαϊὶ οα18) δηαποῦ ἴῃ 184} ἀὯΡ: πὶ αἰ Ῥιυάδηραγαιὶ σαα1]5 

ΤΩΡ αὐνναϊηαὶ; 21 10 αἱραῃμᾶ: 581 ΠΕΥ, δἰ ρῇϑα 881 δῖ πδυ; Β81 δ, 

Ῥιυπαάδηραιαιϊ ρα] ἴῃ ᾿Ζ 018 ἰϑύ. 22 ]Δ βδᾶῃ ἀὰ 5Ι]ροῃἼαη: ΔΡΡδη 

«δ ηἃ ἄαροβ, ρβᾶη ρα ΓΘ δἰηδηα ρῖΖθ ἀᾶρθ Βηδτ5 Τ8 5 σ8881- 

Τῦδη 180} πὶ φϑβδῖ θὴρ. 29 18} αἱβαπμὰ ἱφνὶθ: 881 ΠΟΙ, Δἱρβδὰ δβ8] 

7αϊηαν; ὩΪ ρΆ] ΘΙ ΔΙ ΠΙῊ 1αἰβί]αιΡ. 24 βύαβνϑ ταὶ 018 ἸΔΌ τ οὶ ἸΔπΠ αὖ- 

7 πα 6 1] τ8 βαηα αὐ Πϊπιηα ἴῃ ραία αὖ Πιηλΐηα Βίζθηρ, 5) 

ΔΙῚ βαητιθ 8 η5. ἴῃ ἄαρα ΒΒ διησηϑ. 20 ΔΡΡδη ἴδυγθ!5. βΚαὶ 

τ Δ ηδο σα θ α]8 14. τπιβκι δα {τη Ῥαμητηα 78. 20 18 Βυγαβυνθ 

ὙΙ ἴῃ ἀᾶρᾶμη ΝΑΌΘ]18, ΒΔ γδιγθῚΡ 7148 ἴῃ ἀδρὰμη ΒΌΠδι5. ΠΊΔΏΒ. 

21 δἴπῃ 7411 ἀγταρκαη, ᾿Ἰπραϊἀθάπη 14} ᾿Ιὰραϊάοβ οδαμ, ππαὰ Ὀδηθὶ 

«ἀρ σφ] 80 Ν6] ἴῃ ἀκα; 88 αδῇὰ τα] ]ϑυνθιραῖηΒ 14 ἢ ἔγδα]βί 8 

Δ] Δ η5. 28. ΒδΙΏΔΊΘΙΊτΟ 18 5.76 γᾶ] ἴῃ ἄάρϑμ 1,οα18:; οἴαη 14} ατὰρ- 

Κκαῃ, Ὀασπίθαιιη 140 ἐγαθαπῃίθάπη, Βαϊ αθάπη, {ϊἰπητἀθάπη; 429 10 

Ῥαιημηθὶ ἄαρα δι 47] Το τ ϑαιπαδαμῖτη, τἱρηϊάα ΒΥ 1014. [Δ Γαηΐη 

τι διιηϊηα 18 ἔγδαϊδίϊα Δ]] αἰ. 80. ὈΣ βϑιηηα ψδῖΓΡῚΡ βϑδιητηᾶ 

ἄαρα, οἱ ΒΌΠΠΒ. ΤΠ 5 ΘΠ υ]7]8484. 951 ἴῃ αϊπαθτηα ἄασα, 5861 8178] 

δὴ Ὠχοΐα 18} Ιζαθα 15 1ἴῇ 18 Ζη8, ΠΩ] αἰβίοιραϊ δ] πίηδη ἢο; 188 

ΧΎΠΗ, 18. υϑμοΐίομ)] ΟΑ Νὰ ἀϑποΐαμ. --- 22. αἰῆδηα ῬῖΖθ ἄδσθ 

᾿ΘΌΠΕΒ] Αἰ μϑιηληδ, δ1Ζ6 ἀαρθ Βαμα ΟΑ. --- 24, ἸΔ]Ποἢ)] ΟΔ Κι" 

ἸΔ ἢ Πλ ]. 

ΧΥΙ, 1δὅ. Ὠγαΐπβ 870] Δηάογιηφ παοῖν Υ-. 14; υοῖ. ὈΠῚ να: ηιρ- 

ἀαένι5. ὁδὲ (αιιοῖν Τὴ «να ναὶ). --- 22. ΔΡῬΔη αἰπιαπα ἀκροβ) παρ 1, δ,8ὅ; 

τσὶ. ατἰοἱ, ΜΙ 9.15 Με 3,90. --- 21. 28. οἴπη 141} ἀγαρκαῃ εἰ810.] πιι}" αὲθ 
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ἐπιετρεψάτω εἰς τὰ ὀπίεω. 82. μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ. 88 ὃς 

ἐὰν ζητήςῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ε«ὥςαι, ἀπολέςει αὐτήν, καὶ ὃς ἐὰν ἀπο- 

λέςῃ αὐτὴν ἕνεκεν ἐμοῦ ζωογονήςει αὐτήν. 94 λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ 

νυκτὶ δύο ἔεονται ἐπὶ κλίνης μιᾶς, εἷς παραληφθήςεται καὶ ὃ ἕτερος 

ἀφεθήςεται. 95. δύο ἔςεονται ἀλήθουςαι ἐπὶ τὸ αὐτό, μία παραληφθή- 

ςεται καὶ ἣ ἑτέρα ἀφεθήςεται. 37 καὶ ἀποκριθέντες λέγουειν αὐτῷ " 

ποῦ, κύριε; ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς ὅπου τὸ εὔὖμα, ἐκεῖ ευναχθήεοονται: οἵ 

ἀετοί. 

ἸΟΨΤΙΝ 

1 Ἔλεγεν δὲ καὶ παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προκςεύ- 

χεεθαι αὐτοὺς καὶ μὴ ἐκκακεῖν, 2 λέγων κριτής τις ἣν ἔν τινι πόλει. 

τὸν θεὸν μὴ φοβούμενος καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος. 9 χήρα δὲ 

ἣν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτὸν. λέγουςα ̓  ἐκδίκηςόν με 

ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου. 4 καὶ οὐκ ἠθέληςεν ἐπὶ χρόνον ̓  μετὰ δὲ ταῦτα 

εἶπεν ἐν ἑαυτῷ ᾿ εἰ καὶ τὸν θεὸν οὐ φοβοῦμαι καὶ ἄνθρωπον οὐκ ἐντρέ- 

πομαι, ὅ διά τε τὸ παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην ἐκδικήσω 

αὐτήν, ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ με. 6 εἶπεν δὲ ὁ κύριος" 

ἀκούςατε τί ὃ κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει" 7 ὁ δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήςῃ 

τὴν ἐκδίκηςιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων πρὸς αὐτὸν ἡμέρας 

καὶ νυκτὸς καὶ μακροθυμῶν ἐπ᾽ αὐτοῖς; ὃ λέτω ὑμῖν ὅτι ποιήςει τὴν 

ἐκδίκηειν αὐτῶν ἐν τάχει. πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἄρα 

εὑρήςει τὴν πίςετιν ἐπὶ τῆς γῆς; 9. εἶπεν δὲ πρός τινας τοὺς πεποι- 

θότας ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ὅτι εἰεὶν δίκαιοι καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιποὺς τὴν 

παραβολὴν ταύτην᾽ [10 ἄνθρωποι δύο ἀνέβηςαν εἰς τὸ ἱερὸν προςεύ- 

ξαςεθαι, ὁ εἷς Φαριςαῖος καὶ ὃ ἕτερος τελώνης. 11 ὃ Φαριεαῖος εταθεὶς 

πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προςηύχετο᾽ ὁ θεός, εὐχαριςτιῦ «οι ὅτι οὐκ εἰμὶ 

ὥςπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος 

ὃ τελώνης. 12 νηςτεύω δὶς τοῦ ς«αββάτου, ἀποδεκατῶυ πάντα ὅςεα κτῶ- 

και. 15. καὶ ὃ τελώνης μακρόθεν ἑςετὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλ- 

μοὺς ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν, ἀλλ᾽ ἔτυπτεν εἰς τὸ «τῆθος αὐτοῦ λέγων" 

ὃ θεός, ἱλάεθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. 14 λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος 

δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος. ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν 

ΧΥ ΤΙ, 89. ἕνεκεν ἐμοῦ] Δ ΒοΘ 511ᾳ Οταοῖν Δ 10,39 16,95 Πς 8,35), 

{ἐ]ἱὲ ἜΚ. --- 84. δύο ἔεονται] ΑΚΜΆΠΤΤ Β65. α (υσὶ. Υ. 3ὅ), ἔεονται δύο "Κ. 

- 86. (71 ἘΚ, --- ΧΥ ΠῚ, 1 αὐτούς] ΒΌΥΤΤΙ, μεῖς ἘΘΗΛ. -- 7. ποιήςῃ] 

ΑὌΝΤΤΙ, ποιήςει ΒΗΛ. --- μακροθυμῶν] Κ (υφί. σοί. Ῥαγέ. τ 6 144} 8), 

μακροθυμεῖ ΒΙΠΑΒΘΌΠΟΧΤΙ. --- 18. ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν] ΞΙΠΒΙῸΟΝΣΧ 

Ὀ6α. εἰς τὸν οὐρ. ἐπᾶραι ΓΚ 4 νξε. 

“οσιίος5 8105 ὉΌαΙ. --- 14. ραγδιῃίοζα)] οηιραγαΐζίυ, ἀπγοῖν ἀα8 ἢ. 

Ραιπ" ἤ νογαμίαβέ, υσῖ. “πιασὶδ χάνι ὈσΘ ΓΕ 11ᾳ. 
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βαϑὶ δῇ Βα] ] αὶ, βδῃλαιθῖκο δ] ρανϑη]αὶ Β1Κ Ἰθα]αηα. 952. ραιηαῃθὶρ 

ηθηαῖθ Τοάΐθ. 88. βαϑὶ βοκϑὶρ βαΐννα]α βϑίηδ ρϑηῃδβΊδη, ἔγααὶβύθ ἢ 1Ζαὶ, 

Δ βαϑὶ ἔνδαϊβῦθι Ὁ σαὶ ἴπ τηϑίηᾶ, βϑη88}}}0 Ρο. 84 αἷρὰ ᾿'χνν]β Ραίθὶ 

Ῥίχαὶ παμῦ ὑναὶ ναϊτραπα δπη8 ᾿ρτὰ βαμλῖη, 81η8 ἀδηϊτηδάδ Δ} ΔΉ ΡΔΥ 

ὈΠοΙΡαάα; 85. ὑνοβ ψαιγραπα τρα]απάθίηθ. βαμιδηδ, δἰηᾶ ἀδηϊμηδάδ 

ἦΔ8ι. δῆβατα Ὀ]ΟΙΡαάα. 817. 14} ἀπαμααπαδηβ απ ἀὰ ᾿πητηᾶ: ΓΡΔΓ, 

ἐγ ]α ἸΡ 15. αΔΡ ἴπι: βαγοὶ 1θἰκ, Ἰαϊπᾶσο ρα] βαηα Β11ς ΑΥΔΏΒ. 

ΧΎΤΗ. 

1 ΦΑΡυΡ-Ῥὰπ 78} ραΐα κοι ἴτη ἀπ βαιηηλοὶ β᾽ πίθίηο δα] Ὀ1α]8Π 
ἦΔ 8}: πὶ ψαῖγραῃ ἀϑουπααηθ, ὦ αἸΡαηαΒ: βίδθα νὰ. ΒΏΓΩΒ ἴῃ Βατηδῖ 

Ῥδαγρ, ΡᾺΡ ΠῚ] ορϑηᾶβ 18} ᾿πδηπδὴ ΠΙ αἰδίαη 5. 85. ΒΌΡ- Ῥδῃ 14} 

ψὶάανο ἴῃ ΡΖ] Ὀδαγρ 7αϊπαὶ 141. αὐ] ἀα ᾿ταπγὰ αἰ Ραμ 61: ἔτλαν οἷ 

ΤΩΙ δὴ8 δηααβίαρθ]α τπθπϑίησηα. 4 78} πὶ ψ1688 Ἰαρσραὶ [)61]4]. 

Αἴαυα -Ῥδη Ῥαΐα αἀὉ ἴῃ 5815 Β1101π: 18.081 18 σῈ πὶ ορ' 7148: δ δ 

ὩΪ αἰβδία, ὅ 10 ἴῃ ᾿ΙΖθὶ ἀβρυϊαῦ Τ15 8Β0ο ψίάθσνο, ἔγνοια θο, 108] 

Πα 8Π6] αἰτηϑηα81 π|580]]41] τὴ]8. 6 ἀρ βδᾶῃ ἴταυ]ὰ: ΠϑΌβοιρ ἴθ 

βίδπα ᾿πνπαὶ θο5 αἰΡΙΡ. 7 Ὁ ξσὰρ πἴὰ βραντῖκὶ θᾶ π5. σαν] 85 

ΒΘΙΠ8η5, Ῥ8ΔΠ5 ΟΡ] ἀδη5 (ἃ 515 ἀαρᾶτα 14 πϑαῇῃίδιη, 14 ἢ ποθι δη 8 

ἰδ δῆϑ ἢ ὃ ΔΡΡδῃ αἱρὰ ᾿ἰζϑνὶ8 βαΐθὶ σαύσικρ ἴη5 βρυϑαίΐο. Ὁ 

ΒΥ ῬΘἢ 515 Τ8 5 αἰ 5 ὈΪ-πτοτίαὶ σα] δα θη πᾶ δἰ θαῖ} 9 6480 

θη ἀπ βδυπηϑίιη, βαῖϊθὶ ΒΒ! ] ὈΡ8 8 ἰγαυδι θη 518. 6] τγθβϑίηδ βραυ δι τα] 

788 {τς πα άϑὴθ ρδῖμὰ ΔΉ ΑΓ, ρΡῸ ραθκοα: 10. Τῆϑη8 ὑνδὶ 

δ ἀ]Θ απ ἴῃ 810 Ρ]α]4η, αἰηβ ΕΔΥθΊβϑῖτβ [8 ΔΉ ΡΑΥ Τηοίαγοῖθ. 11 β8 

ΕἈΥθιϑαῖαθ βίδπαδηβ 5815. ΡῸὸ δᾶ: ρὰρ, δνπᾶο Ρα5, απ Ώ] [πὰ 

ΒΆΒΥΘ θα] Δ ρβᾶγδὶ Τη8 8, Μ]] ΔΠΒ, ᾿γν Πα αἱ, ΠΟΤΟΒ, Αἰ Ραὰ « 748 Ἢ 

ΒΜΆΒΘ Βἃ τηοίαγοὶβ. 12. ἔᾳβία ὑναίτη ΒΊη Ραιὴ Βα θαΐαθβ δὶ αὔδα! ]]ὰ 

8 Πα πο ἀ411] 841115 Ρ᾽Ζθ ρσαβίααα. 19 18} βᾷ ῃμηοίϑυθὶβ [ΑΊΓΓΑ ΤΟ 

βία παδηϑθ αἰ 118 1 ἀπρομα Βοίηα πβῃδῆδη ἀα ΠΙτηΐηα, ἃ Β]0Ὲ 

ἴῃ Ὀτυαδίβ Βεῖποθ αἰρβαμαβ: σα, Πα] 05. 8.715 τὴἷβ {γαυναγ ἢ τη τηϑ. 

14 αἱδὰ ᾿᾿ζν 18: αὐ αϊα δῷ σαγδιῃΐοζα σαύδι μδη5 ἀὰ σα ΒΘ ΠΔΙΠΠ18 

Ῥᾶὰ γαῖ 15 αῖπδ; ππὲθ Βα ρα Ζ ἢ 5461 ΠΔΌΠΠΟΙ  ΕἸκ 51108, σα παϊν]ααδ, 

ΧΥΙΠ, 11. Ῥ44] ΟΑ, ατι8 ὈΔΡ φεᾶπαεογέ. --- Ἰη νη 441] Βογηπατγάξ, 

᾿Ἰην]ηΔη85 Πονηο, ἰανὶπαα ΟΔ. -- Αἰθθαὰ 748} υσί. Ιὲ 14.10 Καὶ 16,6. 

- 12. 0126] ΟΑ {3 ΖΘ]. 

ΧΥΊΙ, 84. Ὀαΐθι) Ζιιβαίξφ παρ (6Ρ Ππὰαιβσοη Ἡομάμησ: λέγω 

πο υ ὑὕτι!. γ01:. δ. ΒΒ. 1 18.. 14,92. 15.}.-18)8. 19,96. «βὶυ. 2 Ξ 

ΧΎΠΙῚ, 7. υβθθιἀδηαβ 150] υσὶ. 6: εὐ ραϊζίθηη8 6δὲ ὧν ἐϊ 8. --- ὃ. ΔΡῬῬΩἢ] 

Ζιιδαίξ, παοῖν ἀδοὺ πανῆσον, Ὑογθὶπάμηφ: λέγω δὲ ὑμῖν. --ο 11. Ὧη- 

Ῥᾶγαὶ τη }5)] υἠἷ. οοἰεγὶ Ἰιοηυΐηο5 Ὀς ΘΕ ]γ. --- 18. δυρομπα β6ὶπ8] υοῖ. 



159 Ικκᾶ5 ΧΎΙΙΠ, 15---89, 

ἑαυτὸν ταπεινωθήςεται, ὃ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήςεται. 1ὅ προς- 

έφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφὴ ἵνα αὐτῶν ἅπτηται᾽ ἰδόντες δὲ οἱ μαθη- 

ταὶ ἐπετίμηςαν αὐτοῖς. 106 ὁ δὲ ᾿Ιηεοῦς προςκαλεςάμενος αὐτὰ εἶπεν" 

ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεεθαι πρός με καὶ μὴ κωλύετε αὐτά ̓  τῶν γὰρ τοι- 

ούὐτων ἐςτὶν ἣ βαειλεία τοῦ θεοῦ. 17 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ δέ- 

ξητὰαι τὴν βαειλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰςεέλθῃ εἰς αὐτήν. 

1ὃ καὶ ἐπηρώτηςεν αὐτὸν εἷς ἄρχων λέγων ̓  διδάεκαλε ἀγαθέ, τί ποιή- 

ςας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήςω; 19 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Ιηςοῦς ̓  τί με 

λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὃ θεός. 20 τὰς ἐντολὰς οἶδας" 

μὴ μοιχεύςῃς, μὴ φονεύςῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήεῃς, τίιια τὸν 

πατέρα «του καὶ τὴν μητέρα. 21 ὃ δὲ εἶπεν “ ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην 

ἐκ νεότητός μου. 22 ἀκούςεας δὲ ταῦτα ὁ ᾿Ἰηςοῦς εἶπεν αὐτῷ ἔτι ἕν᾿ 

ςοἱ λείπει πάντα ὅςεα ἔχεις πώληςον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις 

θηςαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. 28 ὁ δὲ ἀκούςας ταῦτα 

περίλυπος ἐγένετο᾽ ἣν γὰρ πλούειος ςεφόδρα. 24 ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ 

᾿ηςοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπεν᾽ πῶς δυςκόλως οἱ τὰ χρήματα 

ἔχοντες εἰςελεύεονται εἰς τὴν βαςειλείαν τοῦ θεοῦ. 25 εὐκοπώτερον γάρ 

ἐετιν κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούειον εἰς τὴν βαει- 

λείαν τοῦ θεοῦ εἰςελθεῖν. 26 εἶπον δὲ οἱ ἀκούςεαντες ̓  καὶ τίς δύναται 

ςωθῆναι; 27 ὃ δὲ εἶπεν τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δύνατα ἐςτιν 

παρὰ τῷ θεῶ. 28 εἶπεν δὲ ἸΤέτρος ̓  ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ 

ἠκολουθήςεαμέν «οι. 29 ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδείς 

ἐςτιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ γονεῖς ἢ ἀδελφοὺς ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἕνεκεν 
Ωῶ 

τῆς βαειλείας τοῦ θεοῦ, 80 ὃς οὐ μὴ ἀπολάβῃ πολλαπλαείονα ἐν τῷ 

καιρῷ τούτῳ καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 81 παρα- 

λαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα εἶπεν πρὸς αὐτούς ̓  ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱερου- 

ς«αλήμ, καὶ τελεεθήςεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ 

υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου 52 παραδοθήςεται γὰρ τοῖς ἔθνεειν καὶ ἐμπαιχθή- 

ςεται καὶ ὑβριεθήςεται καὶ ἐμπτυςθήςεται, 855 καὶ μαςτιγώςαντες ἀπο- 

κτενοῦειν αὐτόν, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναςτήςεται. 584 καὶ αὐτοὶ 

οὐδὲν τούτων εὐνῆκαν, καὶ ἣν τὸ βῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ᾽ αὐτῶν, 

καὶ οὐκ ἐγίνωεκον τὰ λεγόμενα. 85 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν 

εἰς Ἱεριχὺ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προςαιτῶν. 86 ἀκούςας 

δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο. 89:1 ἀπήγγειλαν δὲ 

αὐτῷ ὅτι Ἰηςοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. 98 καὶ ἐβόηςεν λέγων" 
“ 

Ἰηςοῦ υἱὲ Δαυείδ, ἐλέηςόν με. 89 καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ 

ΧΥΠ΄ΙῚ, 18. αὐτὸν εἷς] αἱ τη οὐην χιΐᾶάσμι τῷ νῷ, τὶς αὐτόν ἕΚ. -- 

20. τὴν μητέρα] ΑΒΟΙΚΙΜΡΧΤΙ͂ ΘΓ Π 2114 να (μαοῖν 1) οί. ὅ,16 Τ1,ΧΧῚ, 

μητέρα εου ἔΚ 406. --- 25. διελθεῖν] ΑὮΜΡ 1τὉ ρῥ]οθσ. νρ, εἰςελθεῖν “Κ 6. 

- 51. Ἱερουςαλήμ)] ΒΙΠΒΗΠῈΕ 6, Ἱεροςόλυμα ἘΚ Ὁ ΡΙ6Γ. νξ. 
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ΤΡ βδοὶ Βηδίνθὶθ βΒ|1κ 8110, υβϑηδαῃ]αάα. 15. Ῥθύαη Ῥδη ἀὰ ἱἰπημηᾶ 

ὈΔΙΏδ, οἱ ἰπὶ αὐίαϊίοϊςί. ραβδὶ Δ η ἀδη5 Ῥ8ΔΠη ΒΙΡΟΠ]ΟΒ. 8ηαὈΙ π᾿ 118. 

16 10 Ιοϑὰβ αὐμαϊζαη 8 15 840: ΙΘΡ Ρὸ Ραῦηδ σασσϑῃ ἃ τη15. 188 

πὶ ὙγΑ7}}0 Ῥο, ππηίθ Ῥ]ΖΘ βυγδ]θῖ]ταῖΖα 1βύ δ᾽ παδηραγαϊ ρα]5. 17 ΔΠΊΘΠ, 

αἷρὰ ᾿χνν 18, Β86 1 πὶ Πα] 1 δα ἀδηραγα]α Ραα]Β βσ Ράτη, εἰ αἴταὶθ 

1π ᾿'ζαὶ. 18 14} ἔγϑῃ ἰπὰα Βυ 5 τϑῖκα αἰραπαβ: Ἰαῖβαυὶ Ῥ᾽προῖσα, 08 

ἰδ] 5 ΠΠΡΑΙ Πα15. ΔΙ ΘΙ ΠΟῚΒ. ΔΥΡ]α τνϑῖσραῦ 19 80 δὴ ἀπ ᾿πηπη8 

Ἰθραβθ: ἴῦ8 τὰκ αἱρὶβ Ραροῖσδηδ 1 αἰηβηαη Ρ᾽υθοῖρθ ηἶρα δἰ ἢ 8 

σα. 20 ἢοβ δῃδοιυβηϊηϑ Καηῦ: ἢἰ ΠΟΥ ΠΟΒ; Ωἶ Τα γ]415; πὶ ΕΠΠΓΑΙΕ; 

ΠΪ ρα]αρανγοί νοαβ 517 415; Βν αὶ αἰίδη Ῥοίηδηδ 11 ἢ αἰροῖη. 2110 

15. ααρα: β᾿βδία δἰ]αΐα ρεαϊαβίαϊα 15. 1. η81 τηθῖηαὶ. 22. σι 5)]4 68 

Ῥδη β᾿αΐαᾳ 1ϑϑ8 αἂ ἀὰ ἰπητηδ: ΠΔῸΠ, Δ1Π156 ΡΒ δὴ ᾿ἰβῦ: 841} βαίοϑὶ 

1 15 {τὰ Ρ 6 1 714 ρϑᾶδι]61 πη]θα δίῃ), 1841 Πα ΌΔΪ8 Πυχά ἴῃ Πἰπιϊηδ, 

78 ἰγὶ Ἰαϊβίήδη ταὶ. 285. 10 18 σαμδαβΊαηαβ ραΐα σϑαῦβ αῚ; ν᾽ 8 

δὰ κΚ σαὶ ἅ]ὰ. 24 ραβδὶ δηαβ ρδη ἰηα Τθ8ὰ8 ραῦγαηδ ΔΌΣ ΔΗ ΔΠ8, 

480: ἴυαῖνα ἀρίαθα μδὶ [απ Πα δημἀδηΒ ΠΡ] ΘΙ ρα 1 δ᾽πάδη- 

σαγα]α ρυαϊθ! 2ὅ γαρῖζο 4}}15. δῦ αἱραπῆᾶδα βαίσ ᾿αῖγῖο ΠΟΘΌΡ]ΟΒ 

ῬδισΒ] ΘΙ θη δα σαρὶρδιηπηα ἴῃ δ᾽ αἀδηρατα]α σαα]5 σαϊθῖθαη. 20 α6- 

Ῥὰη Ῥδη ρδὶ δ θυβίη 8 Πη85: 8 [88 τηδρ σϑηΐθϑη δ 21 10 15 480: 

Ῥαίΐία απιδῃοὶρο δῷ τϑηηδπὶ τηϑ ἢ θ]ρ' δύ αὖ συαα. 28 80 βδη Ῥδ]- 

{γὰ8: 581, ψγ618 δ ῆδι]ούαην αἰαΐα 7140}: Ἰαϊβ]ἀθα πὶ Ῥα]ς. 2910 15 ΠΡ. ἢ 

αἦ(ὰ 1π: δη6η, αἷρᾶ 12.115 Ῥαΐθὶ τὶ δἰπμβῆτπη δῦ Ρ᾽Ζθ δἤθίδηδπρ σατα 

ΦΙΡῬαα Γααγθίη δἰρῦαὰ Ὀσορταη5. ΑἰρΡαὰ 6 η δἰρραὰ Ῥαγπα ἴπ Ρὶα- 

«ἀἰδηραγ]οβ σααῖα, 890. 5861 πὶ δηδηϊηδὶ τηϑπερία! ἢ ̓ῃ Ρδιαηα ποΪἃ 

18 ἴῃ αἷνα βαΐμιπα αἰμηϑηαϊη ᾿ἰραΐη αἰνθίποη. 81 σαῃὶ μηδ θ. ρ8ἢ 

Ῥδπβ θ᾽ 4} ἀπ ἴπὴ: 581, αβραρσϑιὴ ἴῃ ΤΑΙ ΓΈ 58] 6, 16 ἢ αδίϊπῃδαδ 8}} 

Ῥαΐα ρϑιηθ]ῖο Ῥαϊγὴ Ῥγδαξθίμηβ ὈΪ Βαμα τη8η5. 92. δἱρίθαὰ δὰὶϊς 

Ῥίαδοιη 14 Ὀ1Π δ Καᾶδα 148 ἀηδηγδῃϊ)ααι 14} Ὀϊδροίπαᾶα, 85.140 τ.5- 

ὈΠΡΟυναημδηΒ πβηϊτηδηα ἰπαπηα, 84 Ῥυϊα] πη ἄαρσα ἀββίδπα!θ. 84 1848 

ΘἷΒ πὶ νι ΐαὶ ὈῚΒ ἔγοραῃ, 14} τνὰθ βαΐα ψαυγαὰ ραΐα!οῖη αὐ ᾿ἢ, 188 

τὶ τ ἰββθάθπα ρὸ αἰρᾶποῆα. 85 0 ββῃ, τ] ρΌαη6 1 ποῦ ν 88 15 

Ταϊγϑίκοη, Ὀ]ηϑ ΒαμὴΒ βαῦ [Δ ψῖρς ἀὰ Αἰπύτου. 86. σαῃδιπβΊαηα 8 

Ῥδη τηϑηδσοθίη [δυαγραρσρσαπαθίη ἔλα θὰ ποδὶ ραία. 817. ραΐζαϊ πῃ Ρδπ 

᾿Ἰπητηὴᾶ Ῥαΐθὶ [θϑὰθΒ Ναζογαΐιϑ βδγπραροΡ. 898 10 ἰβ παθυϊθορίαδ αἱ- 

Ῥαμᾶβ: [68ὰ, βᾷα Πεαννϑ ἶβ, ἀγηγαὶ τ] Κ}] 9599. 18} Ρ δὶ δαγραρσδηάδηβ 

ΧΥ͂ΠΙ, 26. Ῥαϊγῃ]οῖ απ] ῬδτΡΙ θα ΟΑ. --- 88. 1680] 15. ἄ. ὁ. 
Ιθϑὰβ ΟΑ. --- βῃυ) ΟΑ, Νεδοηξογηι ἀθ8 Γοκαίίυβ, υσὶ. Υ΄. 89. ϑὲο]ιο 

ἘΒ. ὃ 246. 

ΧΎΠΙῚ, 81. ὈΪ Βαμα] υσί, Ια 1,3: διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν γρα- 

φαῖς ἁγίαις περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 7)6891. ἰῇ νρ: (6 ἢϊἴλο (αιιοῖ, ὮὨ). --- 

953. θυϊα]η ἄαρα] ϑέειϊιης παοῖι Δ 90,19, υσῖ. Ὁ ΘΓ Ξ1ὰ νρ (ΧΔΟ. -- 88,10 

18] υσῖ. 6: {ἐΠ6 αμΐοηι, ἃ ἢ: αἱ {Π6, (Ὁ ὃ δὲ). : 



1584 ΤΆ 5 ἸΧΥΤΗ; 40---.18. ΧΊΧΣ, 1-10.Ψ 

ἵνα εἰωπήςῃ ̓  αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν" υἱὲ Δαυείδ, ἐλέηςόν με. 

40 «ταθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιηςοῦς ἐκέλευςτεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. ἐγγί- 

ςαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτηςεν αὐτὸν 41 λέγων τί εοι θέλεις ποιήεω; 

ὃ δὲ εἶπεν ̓  κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. 42 καὶ ὁ Ἰηςοῦς εἶπεν αὐτῷ ᾿ ἀνά- 

βλεψον, ἣ πίετις εου ςέεωκέν ςε. 48 καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν καὶ 

ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν θεόν. καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδιὺν ἔδωκεν αἷνον 

τῷ θεῷ. 

ΧΙΝΧ. 

1 Καὶ εἰςτελθὼν διήρχετο τὴν Ἱεριχώ. 2 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι 

καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἣν ἀρχιτελώνης καὶ ἣν πλούειος. 

ὁ καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν ᾿Ιηςοῦν τίς ἐςετιν, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, 

ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἢν. 4 καὶ προςδραμὼν ἔμπροςεθεν ἀνέβη ἐπὶ 

ευκομοραίαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἔμελλεν διέρχεςθαι. ὅ καὶ ὡς 

ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὃ ᾿Ιηςοῦς εἶδεν αὐτὸν καὶ εἶπεν πρὸς 

αὐτόν Ζακχαῖε, «πεύςας κατάβηθι εήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ εου δεῖ 

με μεῖναι. 6 καὶ ς«πεύεας κατέβη καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. 7 καὶ 

ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον, λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰεῆλθεν 

καταλῦςαι. ὃ εταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν κύριον ἰδοὺ τὰ 

ἡμίεη τῶν ὑπαρχόντων μου, κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός 

τι ἐευκοφάντηςα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. 9 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὃ 

᾿ηςοῦς ὅτι εήμερον εὠτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς 

υἱὸς ᾿Αβραάμ ἐςετιν᾽ 10 ἦλθεν Τὰρ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆςαι καὶ 

ςὥςαι τὸ ἀπολωλός. 1] ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα προςθεὶς εἶπεν 

παραβολήν, διὰ τὸ ἐγτὺς αὐτὸν εἶναι Ἱερουςαλὴμ καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι 

παραχρῆμα μέλλει ἣ βαειλεία τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεεθαι. 12 εἶπεν οὖν " 

ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακράν, λαβεῖν ἑαυτῷ βαει- 

λείαν καὶ ὑποςτρέψαι. [13 καλέεας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν 

αὐτοῖς δέκα μνᾶς καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς ̓  πραγματεύςεαςεθε ἕως ἔρχομαι. 

14 οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίεουν αὐτόν καὶ ἀπέετειλαν πρεςβείαν ὀπίεω 

αὐτοῦ λέγοντες" οὐ θέλομεν τοῦτον βαειλεῦςαι ἐφ’ μᾶς. 15 καὶ ἐγέ- 

γέετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βαειλείαν, καὶ εἴπεν φωνη- 

θῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους οἷς ἔδωκεν τὸ ἀργύριον, ἵνα γνῷ 

. τίς τί διεπραγματεύεατο. 16 παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτος λέγων ̓  κύριε, ἣ 

ΧΙΧ, 2, καὶ ἣν] 511η1,, καὶ οὗτος ἣν ἘΚ [: οὐ ἐξέε ογαΐ. --- 4. προς- 

δραμών) ΕΡΟΑΗΥΤΙ, προδραμών 50Λ. 

μακράν βου ον τον ϑέζγ οι; ὑσὶ. 15,13 ἀθῇδιρ ἴῃ Ἰαπα ζαΐγτα νυϊβαημαο" 

ἀπεδήμηςεν εἰς χώραν μακράν. γ᾽ ιοΙηιοΠν 15ὲ σαρσρῖᾶα Ἰαηϊ8 {)θογέγασις 

φοΉ, ἀπεδήμηςεν αἰϊοῖγν παοῖν ΠῚ 9δὅ,1δ. Υοκοῖ. ΜῸρν 12,1 δὔ! αὶ 8118} Μὶὺν 

ἀπεδήμηςεν. --- 15. αὐνηθτάα βι1ς αὔχα)] υσί. ἐπ-αν-ελθεῖν; «αἴνα 80 

αἶδ0 Ἠϊο]υέ ἐβογδο]ι 5516. 
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Δηἀθιθαη ἴα οἱ βαμαϊᾶθαϊ: Ὁ 15 πα Η]ὰ τια18. ΒΙΌΡΙ ἃ: βαηδα 1)8- 

γα 18, δὐταδὶ τὴϊκὶ 40 ρσαβίαηδπαθ Ῥδη 1θϑθὰΒ Παϊμαῖύ ἴπ8 {ἢ 8} 

ἄὰ 55. ὈΠΌῸῸ πϑῖῦα ψὰϑ βδῃ ᾿πηπηᾶ, γα ἴπὰ 41 αἱραπᾶβ: [ὑὰ Ῥὰκξ 

Ὑ116185 οἱ ἰαυὐαα } [Ὁ 15. 4} : ἔγδι)α, δἱ ἀϑβα]υδα. 42 14} Ι6βΒ5 4 

ἄὰ ἱτασηδ: 8881}, ραϊδαθοθίη5. Ῥθῖπα ραηαϑίαα θα, 49 1Δἢ βη8 υ8- 

Β8}0 6 Ἰαἰδύζαα πα ἀν] ὰἀοημα5. σαᾶα. 84} 811ὰ τηαηᾶροὶ ραβα! 8}- 

ἀ6ἱ μαῦ Βαζϑίη σιαᾶδ. 

ΤΟΝ, 

1 794} ᾿πηρα] θη 45 βδίγμ] αὶ  Ταϊγθίκοη. 2. 714} 5αὶ, σιιπηδ ΔΉ 

Βαϊΐδηβ Ζα καῖθ, ΒΒ ἢ νγὰϑ [Δα τ 1618 τηοΐαυ]θ 1418 νγὰβ βαθίρβ, 

8. 788 βοκιίάα ραβδιδηῃ ΘΒ, 085 981, 7184 πὶ τηϑῃία ἴδυτα τηϑη8- 

δοίη, αηΐθ νϑηβίδα 16101}}5 νγαὰθ. 4 1848: ὈΪΡταρΊαημαθ ἔδπν αϑβίαϊρ 8 η8 

ΒΘ Κα αρία, οἱ σΆβθῖ ἴπα, πηΐθ 15 δηα Ραΐα τὰὰπαίαα βαϊσῃραρρδη. 

ὅ 784: ὈΠΡ6 αἀτὰ ἂηὰ βδιησηδ βίδαδ, 158] 8 η 45. ἱὰ}Ρ [6Β115 σαβα 1ηᾶἃ 

7Δ 8} αὰΡ ἄὰ ᾿ττηδ: Ζδκίκαϊα, Βηϊ τ] 5 ἀα]ὰ 0 αὐβίθισ: πίμητηδ ἄρα 

ΔῈ Κ ἴῃ ρσαγᾶα ᾿ϑιηδιησηα 518] [Κα ίβαη. Ὁ 188 Βῃϊ απ] 8. αἰβίαϊσ 

18}: δημάηδηλ πὰ οὶ ποηα5Β. {ὦ 718 ραβδὶ δῆ θη 4111] Ὀϊυοαϊ θά πη, 

αἰρβαπάδηθ βαΐθὶ ἀὰ ἐγανϑανμτ 5. τη ὴ5 ραϊαὶρθ [ἴθ ραν) ἀ558]|] Δ, 

8 βίδηἀδηαβ, Ραη ΖαΚΚαϊὰ5 480 ἀὰ γα] : 881, Βα] θαΐα αἰρὶ 8 Πιθῖ- 

πΐβ, {γὰ]α, σϑ 4111 πη] θά δίμη, 14. δαὶ 1018 08 αἰ ποϊοᾶδ, βαανία! ἢ 

{γτὰρ]]ᾶα. 9 40 Ῥᾶῃ ἀὰ ἰἱπηὴᾶὰ Θϑβ βαΐθὶ Εἰμηθηα ἄαρα ΠΆΒΘΙΠΞ 

Ῥαγητηα σαγᾶα γαγΡ, απ 18} Βὰ Βηπ5 ΑΡΥΔΠΔΙΩΪΒ ἰδ; 10 ἀδιὴ αὰκ 

ΒΌΠΌΒ ΓΘ 8 ΒΟ] 184 ΠδΒ]Δη ρϑη5. γα] ΒΔ η5. 11 αὖ ρα δαβ]δη- 

ἀἀηὴ Ῥδῃ ἴπὰ Ῥαΐα, Ὀϊδαϊτα 5 480 ραακοι, ὈΪ βαΐθὶ ποῦ Τα Πα Β8]0) 

νναδ, 188 Ραμα ἱπὰ οἱ ΒῸΠΒ 5Καϊα γγο 581 δια ἀδηραναϊ σα α]5. σα βυν Κα ἢ - 

δλη. 12 Δ Ρδῃ: τηδῆηδ Β0Π15 φΟὐδκΚαπαβ ραροὶάα ἰδ η 18. ἔγαΠἸηΔ ἢ 

515. Ρυἀδηραγαγα 18 σανγαπαϊάα 5Κ. 13. δἰμαϊζαμπαβ Ῥδῃ ἰδία 5Κ8]- 

ΚΔΠΒ ΒΘΙΠΔῊΒ δίρδῦ ἴτὼ δ μὰ ἀ41105 18} 440 ἀὰ ἴῃ: ΚΑΌΡΟΡ, απἴθ 

1 αἰτηῆᾶα. 14 10 ῬδαγρίδηΒ 15. Β]α! ἀθάπῃ πὰ 188 ᾿μϑαπηαϊ θά ἢ ΔΙΓῚ 

ἴα ἱπητηδ αἰ πάη: πὶ τ ]]θῖσηα Ῥᾶηδ μ᾽ αἄδηομ αἴαὺ ἀΠ815. 18 18} 

8, ὈΠΡῸ αὐναηαϊαᾶα 51Κ αἰίνα, ἀπαπὶμηαηαβ Ρ᾽υἀδηραγα)]α 14} Ὠδἰ- 

αὶϊύ ψορἼϑῃ ἀὰ 55. Ῥ8ηὴ5 βκδ! ζαηβ Ῥαϊπηθὶ αὐραῦ Ῥαΐα Βα, οἱ σα καῃ- 

ΠΔΙά ΘΙ θα ΠΡ Υ] σὰ ἢ σα αασ θα]. 16. ηαῃ δ 88 {τατηϊδία αἰ Ραμ α5: 

ΧΙΝ, 8. ρ4 4111] σϑαάδι]αα ΟΑ, ηὐἱέ παοϊι γα σιίοῖν σφε! σίδνν τα. 
.----.ἝὅὥὕὈ.ἄὨὥὦἕἝ 

ΧΙΧ, 7. ἴῃ ραγα) ἐν. ἄθη Τοαςξ σογαΐοηα (0856, αἰο σιν Τὐγαγις 

ΟΥ̓ ΕἸἰϊίρδο: ἀὰ {γανδιγ 18. πλϑὴ5 αἱοηίθ. Υύ]. ἴτατα Ῥὶ5 ΓΔ ασαι Ρ]οὶκ 

1, 8,49. -- 10. Ῥδηδ5 γα] αβαηδη5) ρογϑοηϊ, τὐΐο 07 15,19 Βυυθβδηβ {τ170- 

αἀβαϊ" τὸ ἴδιον. Υκί. αἰτοῦ Τ' 1,1: ἔγαννδαυ δ ηβ παβΊδηῃ  ἁμαρτολοὺς 

ςὥςαι. --- 12. σαρρίάα ΙΔ Π 415] αἷ8 {ἰ δογβοί σι τον; ἐπορεύθη εἰς χώραν 
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ιἱνᾶ εου προςειργάςατο δέκα μνᾶς. 17 καὶ εἶπεν αὐτῷ εὖ, ἀγαθὲ δοῦλε, 

ὅτι ἐν ἐλαχίετῳω πιςτὸς ἐγένου, ἴεθι ἐξουείαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων. 

18 καὶ ἦλθεν ὃ δεύτερος λέγων ̓  κύριε, ἣ μνᾶ εου ἐποίηςεν πέντε μνᾶς. 

19 εἶπεν δὲ καὶ τούτω “ καὶ εὖ γίνου ἐπάνω πέντε πόλεων. 20 καὶ 

ἕτερος ἦλθεν λέγων ̓  κύριε, ἰδοὺ ἣ μνᾶ «ςου, ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν 

ςουδαρίῳ 421 ἐφοβούμην γάρ ςε, ὅτι ἄνθρωπος αὐετηρὸς εἶ, αἴρεις ὃ 

οὐκ ἔθηκας καὶ θερίζεις ὅτι οὐκ ἔςεπειρας. 22 λέγει δὲ αὐτῷ ̓  ἐκ. τοῦ 

ς«τόματός ςου κρινῶ ςε, πονηρὲ δοῦλε ἤδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐετη- 

ρός εἶμι, αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα καὶ θερίζων ὃ οὐκ ἔςεπειρα 28 καὶ διατί 

οὐκ ἔδωκάς μου τὸ ἀργύριον ἐπὶ τράπεζαν; καὶ ἐγὼ ἐλθὼν εὑν τόκῳ 

ἂν ἔπραξα αὐτό. 24 καὶ τοῖς παρεετῶειν εἶπεν ̓  ἄρατε ἀπ᾽ αὐτοῦ τὴν 

μνᾶν καὶ δότε τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι. 25 καὶ εἶπον αὐτῷ ̓  κύριε; 

ἔχει δέκα μνᾶς. 26 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι παντὶ τῶ ἔχοντι δοθήςεεται, ἀπὸ 

δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήςεται ἀϊτ᾽ αὐτοῦ. 27 πλὴν τοὺς 

ἐχθρούς μου ἐκείνους τοὺς μὴ θελήςεαντάς με βαειλεῦςαι ἐπ᾽ αὐτοὺς 

ἀγάγετε ὧδε καὶ καταςφάξατε ἔμπροεθέν μου. 28 καὶ εἰπὼν ταῦτα 

ἐπορεύετο ἔμπροεθεν, ἀναβαίνων εἰς Ἱεροςόλυμα. 29 καὶ ἐγένετο ὡς 

ἤγγιςεν εἰς Βηθεφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιών, 

ἀπέετειλεν δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 950 εἰπών. ὑπάγετε εἰς τὴν κατ- 

έναντι κώμην, ἐν ἣ εἰςπορευόμενοι εὑρήςετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ᾽ ὃν 

οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθιςεν  λύςεαντες αὐτὸν ἀγάγετε. 81 καὶ 

ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ διατί λύετε; οὕτως ἐρεῖτε αὐτῷ ὅτι ὃ κύριος 

αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 32. ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεςεταλιιένοι εὗρον καθὼς 

εἶπεν αὐτοῖς. 89 λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον εἶπον οἱ κύριοι αὐτοῦ 

πρὸς αὐτούς τί λύετε τὸν πῶλον; 954 οἱ δὲ εἶπον ὃ κύριος αὐτοῦ 

χρείαν ἔχει. 85 καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν ᾿Ιηςοῦν καὶ ἐπιρίψαντες 

ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον ἐπεβίβαςαν τὸν ᾿Ιηςεοῦν. 896 πορευο- 

μένου δὲ αὐτοῦ ὑπεετρώννυον τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ. δ871) ἐγγί- 

ζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάκει τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν ἤρξαντο 

ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν τὸν θεὸν φωνῇ μεγάλῃ 

περὶ παεῶν ὧν εἶδον δυνάμεων, 88 λέγοντες εὐλογημένος ὃ ἐρχό- 

ΧΙΧ, 22, λέγει δέ] ΕΞΕΗΒΎΤΤΙ, λέγει ΡΟ ΒΌΛ. --- κρινῶ] ΕΚΗΚΜΈΓΙΤ 

᾿ἡμαΐςαῦο δα, κρίνω ΒΛ ἐἑνάϊοο 'ΐ ΡῬ]6υ. νρ. --- 28. μοῦ τὸ ἀργύριον) 

ΒΊΉΛΔΒΙ,, τὸ ἀργύριόν μου ἘΚ 1 νρ. --- 29, Βηθεφαγή)] ϑεϊγοϊθιης (65 

Τυριι5 ἾΚΧ νοὶ. ΒὍΓ, Βηθφαγή ἔΚ. 

το ἐτζὼ ἐλθών ἀιγοῖν τὶς αἰπηαη 5 ἐἰϊδογϑείζε ἰ5ι. --- 80. ἔ]Δ ἢ 8511888] 

τοί. “γι! ην αϑδῖπαθ τὖ Ρ]6Γ. νῷ (ὧν Αη βοΐ αἡ ΜΠ 21,9: ὄνον δεδε- 

μένην καὶ πῶλον). -- 85. Ῥᾶηα {Ὁ]81] παοῖν Μῆς 11,7; υσῖ. 6: οὐ αὐ- 

αν τογπέ γρεΐϊιην οὲ (Ὁ: καὶ ἀγαγόντες τὸν πῶλον). --- νγαβί7085 56]1- 

ὯΟΒ] ϑδέοιϊην παοῖν Κ΄. 86, υοί. τὸ γα (Ὀ). 
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ἔγαυ)α, βκαίία Ῥϑίηβ ρανδυγῃία ἰδ βἰκαίίαηϑ. 17 141} 440 ἀκ 

ἱγητηδ: νγ4118, ροᾶδ 5Β].4}1, απ ἴῃ [οἰ 1] ατησηα σψαϑὺ ὑυἱροννΒ, 51]6ἷβ 

γα ΓΠ1 ΠαΡδΠ απ αἴαν αἰ πῃ Ῥδαγρίτη. 13. 18 ἀ81 ΔΏΡΑΥ αἰ Ρ4Πη65: 

ἔγαυ)α, βικαίίβΒ βϑίηβ ρανδισῃία Πι βκαίίαηθ. 19 40 βδη 14 ἀὰ 

Ῥαιητηα: 184}: θὰ 517418 πίατο μα Ῥααγρίτη. 20 14} Βυη5 48Π}| αΠἸΡΆΠΕΑΒ: 

{γϑὰ]α, 58], δῷ βκαίίβΒ. βϑίηβΒ Ῥϑποὶ παῦδϊ δα ρδϊαρἀαηα ἴῃ [ἈΠ]; 

21 οία γη15 δὰ Ῥυκ, απίθ πδηηδ ΠΑαΥῸΒ 18. ΠΙΤῺ1Β ραΐίθὶ ἢἰ 18- 

βΊα65 168 ΒηΘΙ 15 ̓ αΐθὶ πὶ βαϊβοδύ, 22. 141} σὰ ἀὰ ᾿τηγηδ: ὑκ τη θ8 

Ῥοίπδιηπηᾶ βίο]α ρα Κ, πη56]] ΒΙΚαῚκΚ 14}} Ιαία. 1556 15 βαίθὶ 11 τηδηηδ 

Βαλα 5. 'πη, πἰσηδηβ μαΐθὶ πὶ ρα 18 βηθιραηαθ βαΐθὶ ηἢἰ βαΐβο; 

28 4 ἀπ]}6 1 αὐαρθθ βαΐα δ! ]Υ τηθίη αὶ β]καί αι ἢ Δ} «ἸΚ» 

αἰτηδηα 8. Τὰ] ποτα ρα] δ θα] Ραΐα. 24 18} ἀπ βαίΐηι [αυταβίδη- 

ἀδηάδηη 480: πἰμϊρ δῇ ἰπληα Ῥᾶπα δαί 140 σὴ βαιηπια ῬοΒ5 ἰαϊ- 

μὰ ἄδ1105 μα πμαϊη. 25. 14 ἀθρθαη αὶ ᾿τητηδ: ἔλα], Πα 410 ἐα μπ πὶ 

ἀα11ο8. 20 αἱρᾶ 1115 ᾿ἰχυνὶβ βαῦθὶ Τυδυ]διηθ ἢ ΠΒαραπᾶδηθ οι ῦδάα, Ὁ 

αἱ Ῥαμημηα ἀπ Πα] 14} Ῥαΐθὶ μα ραὶ αἰηϊτηδᾶδ αὖ ἰηπηα. 21 ΔὉ- 

Ῥᾶῃ βθραῦῃ ἢΠ]ΔΠ45 τηθηδηΒ απ η8, ᾿αϊΘὶ ἢ σι] αθάπη της Ρὶα- 

ἀδηοῃ πἴ7 518, ὈΥΙΟΡῚΡ ΠΟΥ 788: ἀβαΐϊτ] δατα τ158. 28 14} αἱ ρδῃαβ 

Ῥαΐα 14α7]46 ἔγατα, πξραρραπηαβ 'π Ταἰγαβαα]ναα. 29 18 ψψάγΡ, ὈΪΡ6 

μοῦ μὰ Βορϑίαρθίη 18} ΒΘ δη ) 1, δὖ [αἰτραπ]α Ῥαίθὶ δαϊίαάδ 

αἰθνν)ο, ᾿Ἰπβαηαῖαδ ὑνϑηβ ΒΙΡΟΠ76 5θ᾽ηδῖὶζ 80 αἰραπᾶβ: ρσαρρσαίβ ἴῃ ΡῸὸ 

ψ  ΡΥαν δἰ θοη Πεΐτη, ἴῃ ὈΊΖαῖθὶ ᾿πηρασραπάδηβ Ὀϊριίαίβ Γ] Δ ΔΊ] π8 

ΘΠ ἀδηδ8η8, δ η8ἃ ᾿ϑιηγηθὶ ἢἰ ΔΙ ΠΒΠ ἢ δἰ ΙΔ ΠηΠη60 Βαῦ; Δηπαθιηἄδη- 

ἀΔη8 ᾿ηδ αὐζ πῃ 1. 51 14} 1640] [ῦ85 ἰπα15 ἔγαῖ πηδὶ: ἀα106 πα Οἱ πα ὃ 

βγῶ αἱρεῖ ἀὰ ᾿τηπηα Ῥαΐθὶ ἴγαα)]α ᾿15. σαίγηθιθ. 82. ρα] βαμάδηβ 

Ῥδη ᾿αὶ ἰπβαπαϊάδηβ Ὀϊρθίαη, βύαϑθνθ (Δ Ρ ἀα ἴῃ. 9898 ΔηαθἸπἀδηα δηλ 

Ρδη ἰὴ « Ρᾶμὰ ἔμπα Ὁ σοΡαῃ Ραΐ ταῦ θὶ5 ἀὰ ἴηι: ἀὉ10 6 δηα- 
Ὀἰπααία Ῥᾶπα ζμ]δηῦ 84 Ὁ οἷβ αϑραῃ: ἔγαυγίη Ῥδανείβ Ρὶ8 ἰβί. 

85 74} αἰζαα μα Ῥᾶηα ἔα] Τοϑὰδ 18} πϑὺν αἰ σραη Δ 5 τ ΑΒί708. ΒΘΊΠῸΒ 

δὴ Ῥᾶπα Γ]Δ τιϑβαϊ ἀθάπη Τθϑὰ. 86 ραρραηαίΐῃ βδη ἰττηᾶ τἰδίγδ- 

νυ ἀθάσ πναβίοιη βϑὶπϑίτ πη ρα. 8:7 ΙΡ6 βᾶῃ ἰβ. ποθ νγαϑ, 70- 

Ῥδη αὖ 18 4]}1η Ρ᾽8. ζαϊ ρα Π718. ΔΘ Όαρτηθ, ἀπθραηηαη 818 Κ]0 τηϑηδ- 

561 5]ΡΟΠ76 οὶ ΠοΠ ἀδη5 Πα) ΟΡ ΒΟ μδὶ τὶ κ]αὶ 1 4]]αῖζο ΡοΖ6 

ΒοΙσαῃ τη ῃΐθ, 88 αἱρβαμπάδηβ: Ριυρίαδ Βα αἰπλαπβ δ᾽ 8 η85 ἴῃ ΠΆΓΟΣ ΪΠ 

ΧΙΧ, 20. ρα]αριδηὰ) 6 1,.. Βογηπαγαξ, σαϊαρῖαα πὰ ΟΑ Πουηιο. --- 

2, Ὑ158618] ΟΑ. Κἰ πν185685. --α 29, αἰ] Βογηπαγας, υοί. Πὲ 11,1, αἵ ΟΔ. 

- 81]. ᾿πηα]8] ΟΑ Κι" ἰραῖὶβ. --- 857. Ροζϑθ]ὶ ΟΑ Ἀν" Ῥοσοὶ. 

ΧΙΧ, 17. ἴῃ Ἰ6Ὶ Π]δτ8)] Ῥοϑβίζυ παοῖ ΜΙ 9,291: ἐπὶ ὀλίγα; υοίὶ. 

Ὀοῖ νρ: ὧη ηιοαϊοο. --- 22. Δ 480] 14 τοῖς Υ΄. 17, υσῖ. ὈΘ6 111: οὐ αἰ τέ. 

-- 48} ἰαἰὰ] Ζιιδαΐς μαοῖ, ΜΙ 9ὅ,36. -- 28. 1᾽1κΚ αἰτηδη 45] υσί. ΜΗ 8,7, 
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μένος βαειλεὺς ἐν ὀνόματι κυρίου, εἰρήνη ἐν οὐρανῷ καὶ δόξα ἐν ὑψί- 

ττοις. 99 καί τινες τῶν Φαριςαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπον πρὸς αὐτόν᾽ 

διδάεκαλε, ἐπιτίμηςον τοῖς μαθηταῖς «οὐ. 40 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν 

αὐτοῖς λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν οὗτοι ειωπήςεωεςιν, οἱ λίθοι κεκράξονται. 

41 καὶ ὡς ἤγγιςεν, ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυςεν ἐπ’ αὐτὴν λέζτων 42 ὅτι 

εἰ ἔγνως καὶ εὺ καίγε ἐν τῇ ἡμέρᾳ εου ταύτῃ τὰ πρὸς εἰρήνην ςου " 

νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν εουὐ 48 ὅτι ἥξουειν ἡμέραι ἐπὶ «ςέ,- καὶ 

περιβαλοῦειν οἱ ἐχθροί εου χαάρακά ςοι καὶ περικυκλώςουςίν ςε καὶ ςευνέ- 

ξουςίν «ε πάντοθεν, 44 καὶ ἐδαφιοῦείν ςε καὶ τὰ τέκνα «εου ἐν ςοἱ καὶ 

οὐκ ἀφήςουεςειν ἐν ςοἱ λίθον ἐπὶ λίθῳ, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν 

τῆς ἐπιςκοπῆς ςου. 45 καὶ εἰςελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς 

πωλοῦντας ἐν αὐτῷ καὶ ἀγοράζοντας, 406 λέγων αὐτοῖς ᾿ γέγραπται ὅτι 

δ᾽ οἰκός μου οἶκος. προςευχῆς ἐςετιν ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήςατε ςπήλαιον 

λῃςτῶν. 47 καὶ ἢν διδάεκων τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ ᾿ οἱ δὲ ἀρχιε- 

ρεῖς καὶ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέςεαι καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ. 

ἀδ καὶ οὐχ εὕριεκον τί ποιήσωςιν ̓  ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ 

ἀκούων. 

λρις 

1 Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων διδάεκοντος αὐτοῦ τὸν 

λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου, ἐπέετηςαν οἱ ἱερεῖς καὶ γραμμα- 

τεῖς εὑν τοῖς πρεςεβυτέροις 2 καὶ εἶπον πρὸς αὐτὸν λέγοντες εἰπὲ 

ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουείᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς ἐετιν ὃ δούς «οι τὴν ἐξουςίαν 

ταύτην; 3. ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς " ἐρωτήεω ὑμᾶς κἀγὼ ἕνα 

λόγον, καὶ εἴπατέ μοι᾿ 4 τὸ βάπτιεμα ᾿Ιωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἢν ἢ ἐξ 

ἀνθρώπων; 5. οἱ δὲ εὐνελογίςαντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες ὅτι ἐὰν 

εἴπωμεν ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ διατί οὖν οὐκ ἐπιςτεύεατε αὐτῶ; 6 ἐὰν δὲ 

εἴπωμεν “ ἐξ ἀνθρώπων, πᾶς ὃ λαὸς καταλιθάςει ἡμᾶς ̓  πεπειεμένος γάρ 

ἐςετιν Ἰωάννην προφήτην εἶναι. 7 καὶ ἀπεκρίθηςαν μὴ εἰδέναι πόθεν. 

8 καὶ ὁ ᾿Ἰηςοῦς. εἶπεν αὐτοῖς οὐδὲ ἐγὼ ὑμῖν λέγω ἐν ποίᾳ ἐξουείᾳ 

ταῦτα ποιῶ. 9 ἤρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν παραβολὴν ταύ- 

τὴν ἄνθρωπος ἐφύτευςεν ἀμπελῶνα καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ 

ἀπεδήμηςεν χρόνους ἱκανούς. 10 καὶ ἐν καιρῷ ἀπέεςτειλεν πρὸς τοὺς 

τεωργοὺς δοῦλον, ἵνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ τοῦ ἀιιπελχιῦνος διῶειν αὐτῷ ̓ οἱ 

ΧΙΧ, 41. ἐπ’ αὐτήν] ΗΤῚ 10 νρ, ἐπ᾽ αὐτῇ “Κ. --- 46. ὅτι͵ ΔΟΌΚΝΤ 

ἔρια νρ Οιαοῖν Μς 11,17), {ἐἰὲ ἘΚ δορΒ211α. --- 48. τί ποιήςωειν]Ἅ 

ὈΠΓἕΔ τὸ νρ, τὸ τί π. ἕΚ. --- αὐτοῦ ἀκούων] "ΚΙ νρ», Μ' αὐτοῦ ἀκούειν 

Ὦ ἀκούειν αὐτοῦ. --- ΧΧ, 5. διατί οὖν] ΛΔΟΘΚΜΟΤΙ δοῦρα νρ (ναοῖς 

Μ 21,26 Με 11,31), διατί “Κ 6631]. --- 8, ὑμῖν λέγω] ὕ, λέγω ὑμῖν ἘΚ 

ἴξονοῖ 

Ζιιβαίᾳ παρ, ΜΙ 21,96 Τῆς 11,32; ἀαάιγοῖν ιναγὰ ἀν Ῥιμιγαὶ 468 Ῥ᾽ᾶ- 

αἰκαΐδ8, ἄογ οἸιο]νΐγν φιῦσίίοἶν σαν, πονιυοηαϊς. Υὶ. ΟΥΤα νρ (Ὀ). 
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ἐγ) 1] η5; σανγϑιν δὶ ἴῃ Πἰηληα 14 ψ] 5. ἴῃ Παυἰβίατη. 59. 14 βΒὰ- 

ΤῊ] ΒΔΥΘΙΒΆ1Θ. ὰ5. ᾿΄Ζαὶ τηδηδρθίη αΘραπ ἀπ ἸΤη )8: ἰαῖβατῖ, 58} βδί τ 

ΒΙροπἼἬατη ροιηδίη. 40 14} δηαΠἤἼδη 5 440 ἀὰ ἴπὰ: αἰρθὰ ᾿ἰσν 5 ραΐίθὶ 

7 ΌΔϊ ᾿αὶ βΒ]ανγαπα, βίαϊηοβ Ὠσορ] μα. 41 18} ϑίιη561 θα 885, βδ- 

Βα ΙΔ παβ ρὸ Ῥδαγρ ραϊρτοῦ ὈΪ Ρο, αἰἱρᾶπμαᾶβ: 42 βαΐίθι 10 νυ ββθαθὶβ 

78} Ῥὰ ἴῃ Ῥαιηπηα ἄαρὰ βοϊπαιησηα ΡῸὸ ἀὰ ρανγῖγρ]α βοιπμδιητηα! Ὁ 

πὰ σαί] ρΊ δῦ Ταῦτα ἀαραμη ᾿οίπαῖτη, 48 ᾿αΐίθὶ αἰπηαπα ἀδροβ δ ῃὰ 

Ῥαβ, 14 ὈΙΪρταραηα ἢ]δημαβ Ῥθῖημδὶ ρσᾶραὶ θὰ 128} Ὀἰδίαπααημα Ρὰκ 

7188 ὈΙΜΔΙθ]αη ἃ ας 4Π|Δρτο. 44 ἸΔἢ αἰγβαϊὶ ρὺκ σαὶ θη]δηα 14 ῬδΥπμἃ 

Ῥοίμα ἴῃ Ῥὰβ 88 Πὶ Ἰοίδηα ἴῃ βὺβ 5Βίδϊη δηὴδ βίδιηδ, ἰῇ ὈΪΖθὶ πὶ 

ὈΓΚΌΠΡ 65. θαΐα Γ16] ΙΒ  ηδ15. ᾿ ΘΙ παῖζοθ. 45 1840} ρδὶϑι ρα πα 5. ἴῃ 81} 

ἀπσδηπ ἀϑν ῖγρϑη ρ8Π5 {γα ρ] Πα 8Π5 ἴπ ἰΖαὶ 186} Ὀπρ] απ άδηβ, 46 αἱ- 

Ῥαπᾶπ ἄὰ ἴπα : ρϑτηθ!ρ ἰδ βαΐίθὶ ραυβ τη 6] η8 σαγβ ὈΙάο ἰδῦ; 10 708 

ἴηδ σαία νι ἀθάα  ἀὰ Π]Θου]α Ρίαρ6. 47 714 ν 8 1δἰβδη θ᾽ ἀασαὶ Τυδη:- 

ΤΏ ἢ ἴῃ Ρίζδὶ δίῃ: 10 81 δυμηβίδηβ σαα]Δ 5. 1840}: ὈΟΪςΔγ]05. ΒοΚΊ- 

ἀράπῃ πὸ ἀΒα15}]}8 18} Ῥδὶ ἔγατηϊβίδηβ τηϑηϑρ θη. 48 Δ πὶ ὈΙσοία 

γυα σαϊα νἀ θῖπδ; ΙΔ ΔΡΟΙ δ δ᾽] 4 Κ)]ο Ππαθαϊάα ἀπ Πϑαβ]α ἢ ἰτητηδ. 

ΧΧ. 

1 9084} 10 ἰπ βυμηθιητηδ ἀἄᾶρθ 1Δ1Π 8 ῖΖσθ αὖ 1αἰβ] πα] ἰτησὴα θῸ 

τηϑηδρθίη ἴῃ 810 18} τγϑι] δι θυ] ηαϊη, αἰθίορθαηῃ ὈῬαϊ ραα]δη5. 7184} Ὀο- 

Κα ]Ὸ05 στρ βαΐπι βἰηἰβίδιη 2 14} αϑθρὰπ ἀὰ ἱπητηα αἰραπάδηβ: αἱ 

ὉΠΕ15, ἴῃ Τυδιητηδ, νγα! αη}]6 Ῥαύα ἰδα]}18, ΔΙ δὰ Τῦ85 δῦ βαϑὶ σδῦ μὰ 8 

Ῥαίΐα να] η! Ὁ 8. δηαμαΐαηαθ Ῥᾶπ 0 αἂὰ ἴα: γαῖμα ᾿Ζν} 15. 7188 

1κ αἰμῖὶθ ϑαγαβ 16 ΟἸΡῚΡ ταΐϊβ: 4 ἀβδαρθίηθ ΤΟΠΘΠ ΗΒ. ἀσαΐ ΒΙμΪΠἃ 

νγ 5 βδὰ πΖὰῃ τ] ΔΙ ὅ 10 οἷβ βαμβίθασῃ τὰ] 518. τΪθθὸ αἰρδη- 

ἄδὴ5 Ῥαΐθὶ 1 θδὶ αἱρθαϊη: ὰἃ8 Πἰηγίηα, αἸΡΙΡ: ΔΡΡδη ἀαῖῦθ. πὶ ραϊδα- 

ὈΙάΘαῸΡ πα 6 10 αὶ αἰδαῖ: 8 τηϑηηδιη, 8118 50 τηϑηδρθὶ 

δίαϊηδιη αἰνν δι ἀΠ518; ὑγροναρθα ρα] θ)] πα ἀκ 8411] ΤΟμΔΠΠΘ ἢ 

Ῥγδυΐοία τυϊθβαη. 2 8} ἃπαμοίαμῃ οἱ ἢ τἰββθαάρίηα θρτο. ὃ 188 

1Θθτ8 ΠᾺΡ ἰπι: εἰ 1ἰς ᾿ζν 5 αἸρᾶ, ἴῃ Τυδμηῖα 8]  πη]6 Ραΐα ἰδι7ᾶ. 

9 ἄπρῶηη βᾶη ἂὰ πιαπαροὶη αἰρᾶη Ρὸ ρδήακοι : ταϑηηὰ αϑϑαύϊαα 

ΘΙ Παρ γα, 18 ΔΗΔΙΆΙΏ ἱἵπὰ σαυγβύν)αιη Δ} ἃ ῆΠαὶρ Ἰοτὰ βρϑηοθᾶ. 

10 Δ} ἴῃ ππθὶα ἰηβαπᾶϊάα ἀπ Ῥαΐϊπὶ Δαν απη ΒΊΚΑΙΚ, οἱ ΔΚυ  ἢ18Β. ΡῚΒ 

ΘΙ ΔΟΟΥαΪΒ σΘθθῖηα ἰτηϑ. ἰἷἱρ ᾿βδὶ διγίδηβ 50] ΟΡ απ 5. 1η8ἃ 

ΧΙΣ, 460. Β]6ρ})]4)] ΟΑ. Νὶνγ Β]ρυ]α, υσί. Μῆς 11,17. --- ΧΧ, 10. ρ6- 

Ὀθη4)] ΟΑ ἐω: σϑθθῖπα; δοὶ 6 ϑβο]ιοίγυὲ οἷρι ὶ δον οβο]ινϊοενν σιι βοΐ. 

ΧΙΧ͵, 42, ἴῃ Ῥαϊητηα ἀδρα)] οἶδ καίγε ιτυἱὸ Θἴα5 (Ὠ). - 48. ἀὰ 

ΠιΔ] 5]. }}} ἑαϊοηιαξίβοί 6 Ἡοογσαῦο ἄθ5 Ῥαγίϊεῖρ5, υοί. 1,18,5 Μεοη10.,46, 

τὐα]υγ ΟΠ] οὐ ἰλο}, ατιοἢ, ΜΙ 37,49; ἰτασηα ηιθέα δοὶ (οΥ Τηῇηϊίειυ- Κογιδέγιϊ- 

ὑϊοην Ἠαο]ιροδἰοῖ1ε τὐογάφη. Υσ]. αἰιοῖν Ὁ: ἀκούειν αὐτοῦ. --- ΧΧ,, θΘ. 4181] 
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δὲ γεωργοὶ δείραντες αὐτὸν ἐξαπέετειλαν κενόν. 11] καὶ προςέθετο 

πέμψαι ἕτερον δοῦλον οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες καὶ ἀτιμάςαντες. ἐξαπ- 

ἐετειλαν κενόν. 12 καὶ προςέθετο πέμψαι τρίτον οἱ δὲ καὶ τοῦτον 

τραυματίςαντες ἐξέβαλον. 13 εἶπεν δὲ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τί 

ποιήςτω; πέμψω τὸν υἱόν μου τὸν ἀγαπητόν ἴεως τοῦτον ἰδόντες 

ἐντραπήςονται. 14 ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς 

ἑαυτοὺς λέγοντες ̓  οὗτός ἐςετιν ὃ κληρονόμος ἀποκτείνωμεν αὐτόν, ἵνα 

ἡμῶν γένηται ἣ κληρονομία. 1 καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπε- 

λῶνος ἀπέκτειναν. τί οὖν ποιήςει αὐτοῖς ὃ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; 

10 ἐλεύςεται καὶ ἀπολέςει τοὺς γεωργοὺς τούτους καὶ δώςει τὸν ἀιιπε- 

λῶνα ἄλλοις. ἀκούςεαντες δὲ εἶπον μὴ γένοιτο. 17 ὁ δὲ ἐμβλέψας 

αὐτοῖς εἶπεν τί οὖν ἐςτιν τὸ γΤεγραμμένον τοῦτο᾽ λίθον ὃν ἀπεδοκί- 

μαςαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας; 18 πᾶς ὃ 

πεεὼν ἐπ᾽ ἐκεῖνον τὸν λίθον ευνθλαςθήςεται : ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέςῃ, λικ- 

μήςει αὐτόν. 19 καὶ ᾿ἐζήτηςαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐπιβαλεῖν 

ἐπ’ αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ καὶ ἐφοβήθηςαν τὸν λαόν ̓  ἔγνω- 

«αν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην εἶπεν. 20 καὶ παρα- 

τηρήςαντες ἀπέεςετειλαν ἐγκαθέτους ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους 

εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου εἰς τὸ παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχὴ 

καὶ τῇ ἐξουείᾳ τοῦ ἡγεμόνος. 21 καὶ ἐπηρώτηςαν αὐτὸν λέγοντες ̓" 

διδάεκαλε, οἴδαμεν. ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ διδάεκεις καὶ οὐ λαμβάνεις 

πρόεωπον, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάεκεις. 22 ἔξεςετιν 

ἡμῖν καίςαρι φόρον δοῦναι ἢ οὔ; 2428 κατανοήςας δὲ αὐτῶν τὴν 

πανουργίαν εἶπεν πρὸς αὐτούς τί με πειράζετε; 24 ἐπιδείξατέ μοι 

δηνάριον. τίνος ἔχει εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν; ἀποκριθέντες δὲ εἶπον " 

καίςκαρος. 25 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς ἀπόδοτε τοίνυν τὰ καίεαρος καίςεαρι 

καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. 26 καὶ οὐκ ἴεχυςαν ἐπιλαβέεθαι αὐτοῦ ῥήματος 

ἐναντίον τοῦ λαοῦ καὶ θαυμάςεαντες ἐπὶ τῇ ἀποκρίςει αὐτοῦ ἐείγηςαν. 

21 προςελθόντες δέ τινες τῶν (ζαδδουκαίων οἱ λέγοντες ἀνάεταειν μὴ 

εἶναι, ἐτηρώτηςαν αὐτὸν 28 λέγοντες᾽ διδάςεκαλε, Μωςῆς ἔγραψεν ἡμῖν, 

ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος ἀποθάνῃ, 

ΧΧ, 14, ἀποκτείνωμεν] ΑΒΚΜΟΙΤ 10 ΡΙ]εγ. νῷ, δεῦτε ἀποκτ. ἕΚ. 

- 19. οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς). ΑΒ(ΘΟΚΙΜΈΌΤΤΙ 6 (ὑσὶ. Τῆς 11,18 

ἘΚ), οἱ ἀρχ. καὶ οἱ γραμμ. ΓΚ [Ὁ ΡΙΕΥ. νρ. --ὀ τὸν λαόν] ΕΗΠΠΤ τ 

γα, [οπἰς ΑΟΝΛ, --- 427. οἱ λέγοντες] ΒΙΠΒΟΠΌΙ, 6: φιὺ ατουγ γοβιγγ66- 

ἐϊοΉοην ἨΟγν 6886 (παοΐν Μῖς 13,18, υσῖ. ΜΙ 33,.,3), οἱ ἀντιλέγοντες ᾿Κ ἃ: 

χιυιὶ σοπ γαατοιγέ γοϑιγγ οἰτοη θην Ἠο}ι 6886. 

8.61 (ογηέβργοοϊπομα Ὦ). --- Ι6588] Ζιιϑβαίς παοῖν ΠΗ͂ 33,18: Ὑνοὺς δὲ ὁ 

᾿Ἰηςοῦς. 
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᾿ηϑαηα]θάπη Ιαπεθηϑ. [11 ἰΔἢ ἀπδδίδαϊς βδηα]αη ΔΏΡάΥδηα ΒΚΑΙΚ; 

10 εοἷβ 14} 1εἴηϑηα ὈΠ ρον μάδ 8. Δ ἢ πΠΒ ΘΙ ἀΔ 8. ἰηϑαηα] Θὰ 

Ἰαῦβᾶηα. 12. 141 δηδδίδακ βαηαδῃ βυϊά]δη; 0 οἷ8θ 1418} βϑῆὰ ρϑ8- 

ΟΠαοΠπαδηΒ ἀϑϑϑαγραημ. [18 480 βδῃ β88 ἔιδ)α δῚ8Β ψθιηαρΆγαίΒβ: 

Τὺ ἰδ) Ὁ βαηα]α βαηα τηθίμδηδ ρϑπηδ ᾿Ιὰ 8; δυΐΐο ραηδ ρσαβαὶ- 

Τυδηάδηβ αἰδίαπα. 14 ραβδὶ υδηάδηβ ρθᾶῃ ἴπ8 8] δυγίαηβ ρβαῃίθαπη 

ΤΡ 818 τηΐϊθθὺ αἹρΡαπμάϑηβ, Βα ἰδ δῷ δὐΙ Πτη7ὦ ; ἰδ] δ 1η8, δἱ ὉΠ85 

γα] Ῥαία ἃυ}. 15 1888} υδυναῖ ρα 88 ἴη8 αὖ τ5 βδϊηπηια νυ πδ- 

ϑατάα ἀδαθᾷῃ. [58 πὰ ἰδι741 τὴ ἔγαα7α 15 θα ρασ δὴ 16 αἰ] 0 

Ἶ8ὰ υϑαϊβύθιρ δαγίήατη Ῥαΐτὰ 18 ΟἸΌΙΡ βᾶηᾶ ψνϑίπμαραγα Δ ΙΔΙ ἢ}. 

ϑαθμ δα β] απ ά δὴ 5 ΟΡ η 8: Π18-51181. 17 10 15 1 βϑι 8 η4 5. ἀα ἴτὴ 80: 

ΔΌΡδη 108 δῦ βαΐα ρϑιηθιᾶο: βίϑι: η8 βδιμ 161 Βαβι {ΠΠΩ7] 85, 58} 

χὰ ἀὰ Βαπθϊᾶδ ναι δ. 1η5᾽ 18 Τῦδζαῇ β8ϑὶ αἀὐαβὶ ἢ 8δη8 Ῥϑηδ βίδίῃ, 

ποκτοίααα; 10 δὴ ϑηδὶ αὐαβι, αἰβυν ρθ6 10 1η8. 19. 164} ΒοκΙα θά 

Ῥδὶ ὈοϊζαυοΟ5. 148 Δα βίη. ρα] ΒΒ. ὉΒΙΔΡΊΔη δηδ πῶ Δ Π5. [ἢ 

ῬΊζαὶ Τ 6 1141 78 οὨίθασῃ ΡῸ τηϑηδρθίη; ΤΌ Ρη ἀὰκ ᾿Ῥαΐθὶ ἀὰ ἴῃ ΡῸὸ 

ϑαήακοη 40. 20 14} «ἤθιραημάδηβ ᾿ηβδηα]!]ἀθαάθπη [6] 85, Ῥ805. ἃ 

1αἰθίη ἰδι Κη] 8 8 ΒΙ]ς ρ γ᾽ δ 5 88), 61 σαί! Δ θ᾽ ηα 18 υδΌτα 6] 

78 αὐρθθθίηδ ἰμῶ γοὶ κΊ]ω 14 δ] ἀπ 7] ΚΙπα 18. 21 180 {ΓΘ ἢ ἴη8 

αἰραπάδηβ: 14 188171, ψιύα βαΐθὶ ταϊῃΐαθα στοά θα 140 [1δ]56 15. 168 πὶ 

ΘΠ Βα 015 δημανναῖγ ὶ, αἷς ὈΪ βη781 ψὶρ ρα 15 18185615: 22. βκυ]άα ἰδ 

ὉΠΒ18 Καίβαγα οἱ σιῦδη ρα ἴα 28 ὈΙΒΑΙ Δ) 45. θδη 1Ζ8 ὉπηΒ6] 6 Ιῃ 

Ἰοβὰβ αὯὉ ἀὰ ἴπ: [08 της ἔγαΙΒΙρ ἢ 24 δἰδαρθιρ τὴἱβ βικαύυ: [015 Βἃ- 

ὉΔῚ τπαϑη]θῖ κα 788 πἰδγγη 611) δΔηαμαῆαηπάδηβ βρη ἀΘΡαῃ: Κκαϊβαι18. 

25 10 15. σαθαῃ ἀα 1: 18-ΠῈ- ΟΊ] Ὁ} 10 Ρὸ Καιβαυὶβ Καίβασα 1840 ῬῸὸ ρα ]85 

ϑσαᾶα. 26. 188 ἢ] τηδῃΐξθαθπῃ ραίδῃδῃ 18 ϑαχσαθ ἴῃ πα ναιγθ)]α τπηϑηδ- 

ΘΘ1η5 78} 511 4]Θ1 Κ]ηάδηβ δηἀαναῦγαθ 15 σαβραμεαϊαθάθη. 21 ἀπ αεἷ- 

ϑαρρδηάδηβ Ῥδηῃ Βαμηδὶ Ξδααυ)αῖθ, Ῥ8 161 αἰραπημα τιϑϑίαβϑ ἢἰ μ 58}, 

ἔρθῆπη ἰὼ 28 αἰρβαμάβδῃηβ: 8158 11, ΜΌΒΘ5. σϑδιηθιαα ὑη8, 7808] [015 

ὈΤΟΡατ σδάδαβθηδὶ αἰσαηαβ αθη, 78} 88 ὈΠΌΔΥΠΘΗΒ. σϑάδαθρπαὶ, δἱ ἢ]- 

ΧΧ, 12. ρανψοπαοπαάδηβ) ΟΑ Κγ ραν πα οηαδη5. --- 18. ρα Κγοίααα) 

ΟΑ Κὰὶν σακταίοαε, υσ]. ΕΒ. ὃ 354. --- 20. ψδυγαθ1)] ΟΑ ἢ" πδυτγάθ. 
- - 26. ἀπαανδυτγαθ) ΟΑ Κἶ" ἀπά δυνδατχαὶ. 

ΧΧ, 20. Δθϑι βδηάδηβ)] υσί. οὐ οτηι γοοοδδϑϑοὶ {(Π2)114ᾳ, δὲ οἱ 

αἰϊδοοδδίβϑοξ ἃ, εἰ οι γεαάϊϑϑδεηξ ο, οὐ βϑοθβϑογιηξ οἰ 6, εὐ γοοσαογιίοδ ἃ 

(ἀοδοῖ. ατἰοῖν 1): ἀποχωρήςαντες). --- συ αυγα61) σὴν Ρίμγαϊ υοί. ἃ 

ὉΘΥθΟγ 6 Ὁογῦα ᾿ῦ Ὀ]ΘΙ. 86) ηιο 68 (ἀ65ρὶ. Ὁ): τῶν λόγων). «Ψεάοοΐ, δ6- 

αοἴιίο ἠϊαρὶ αἰιοῖ, Υ7. 36, τῦο ἄφηι φοί. Ῥίιαὶ πναστάθ ἐρὶ ἄθη ἰαΐ. {Ἶδον- 

δοἰσιησοη οἷγυ δύησιίαν οηἐδργὶοϊέ. ἩΣΟΥ τοῖα ἀογὲ ἰδὲ ἀογ Ῥίιγαϊ φοϊιὲ 

φοίϊϑοϊν. --- 28. ἀῃβϑίθίη) παοῖν ΜΠ 93,18: τὴν πονηρίαν; υσί. πιδηιζίατς 

Βισοῖῦθοτδ, Ὀὶθ σούϊβομο ΒΙΡ0]. 11} 
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ἵνα λάβῃ ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναςτήςῃ «πέρμα τῷ 

ἀδελφῷ αὐτοῦ. 29 ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἢςαν. καὶ ὃ πρῶτος λαβὼν 

γυναῖκα ἀπέθανεν ἄτεκνος. 80 καὶ ἔλαβεν ὃ δεύτερος τὴν γυναῖκα, καὶ 

οὗτος ἀπέθανεν ἄτεκνος. 581 καὶ ὃ τρίτος ἔλαβεν αὐτὴν ὡεαύτως, 

ὡςαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτά, καὶ οὐ κατέλιπον τέκνα καὶ ἀπέθανον. 

892 ὕετερον πάντων ἀπέθανεν καὶ ἣ γυνή. 953 ἐν τῇ οὖν ἀναετάεει 

τίνος αὐτῶν γίνεται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔςχον αὐτὴν γυναῖκα. 984 καὶ 

ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ὃ ᾿Ιηςοῦς ̓  οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦειν 

καὶ ἐκγαμίεκονται, 85 οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν 

καὶ τῆς ἀναςτάςεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦειν. οὔτε ἐκγαμίζονται. 

96 οὔτε γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται, ἰεάγγελοι γάρ εἰεῖν καὶ υἱοί εἶςιν 

τοῦ θεοῦ, τῆς ἀναςτάςεως υἱοὶ ὄντες. 87 ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροί, καὶ 

Μωεῆς ἐμήνυςεν ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς λέγει κύριον τὸν θεὸν ᾿Αβραὰμ καὶ 

τὸν θεὸν ᾿Ιεαὰκ καὶ τὸν θεὸν Ἰακώβ. 88 θεὸς δὲ οὐκ ἔςτιν νεκρῶν 

ἀλλὰ ζώντων. πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶειν. 859 ἀποκριθέντες δέ τινες τῶν 

γραμματέων εἶπον διδάςκαλε, καλῶς εἶπας. 40 οὐκέτι δὲ ἐτόλμων 

ἐπερωτᾶν αὐτὸν οὐδέν. 41 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς" πῶς λέγουειν τὸν 

Χριςτὸν υἱὸν Δαυεὶδ εἶναι; 42 καὶ αὐτὸς Δαυεὶδ λέγει ἐν βίβλῳ ψαλ- 

μῶν εἶπεν ὁ κύριος τῷ κυρίῳ μου" κάθου ἐκ «δεξιῶν μου, 48 ἕως ἂν 

θῶ τοὺς ἐχθρούς εου ὑποπόδιον τον ποδῶν ςου. 44 Δαυεὶδ οὖν αὐτὸν 

κύριον καλεῖ, καὶ πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐςετιν; 45 ἀκούοντος δὲ παντὸς τοῦ 

λαοῦ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 46 προςέχετε ἀπὸ τῶν γραμματέων 

τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν ε«τολαῖς.... .. 

Εὐαγγέλιον κατὰ Μάρκον. 

ΤΊ. 

1 ᾿Αρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰηςοῦ Χριςτοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ. 2 ὡς γέ- 

γρᾶάπται ἐν τῷ Ἡ-ςαἴᾳ τῷ προφήτῃ ᾿ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποςετέλλω τὸν ἄγγελόν 

μου πρὸ προεώπου «ςου, ὃς καταςκευάςει τὴν δδόν ςου ἔμπροεθέν ςου. 

8 φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ ἑτοιμάεατε τὴν, ὁδὸν κυρίου, εὐθείας 

ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 4 ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ 

ΧΧ, 28. ἐξαναςτήςῃ] ΑΒΌΤΤ, -εει ΒΗΛ. --- 82. ὕετερον] ΚΗΒΛ οἷ νῃ, 

ὕετερον δέ ΓΚ ΓΗ͂ΣΙα. - 44. αὐτὸν κύριον] ΑΒΚΙΙΜΟΈΆΠΤΤ ἢ, κύριον 

αὐτόν ᾿Κ Δοο 2114 νρ. --- 1, 2. ἐν τῷ ἫἩ :εαΐᾳ τῷ προφήτῃ] ΒΙΠΒΗΠΔ 

ἴῤ γνῷ (ιαοῖν Μ 8,3 1, 8,2), ἐν τοῖς προφήταις Κ. 

Ι, 8. Βίαϊροβ ριαα!]β η58118] ἠαοΐν ““68αϊα5 40,3: τὰς τρίβους τοῦ 

θεοῦ ἡμῶν. Υὺ!. “ἀεὶ ποδίγ Δ Ὁ ΟΕ 2 ρ". 
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τοδὶ ὈΓΤΟΌΔΙ 15. ΡῸ 46η 78 ΥΥ815]81 ἔγαῖνγ ὈΥΟΡΥῪ βοϊ πδυησηθ. 29 βίη 

τὰ ὈΥΟΡΙ 85 θϑαῃ, 14 88 {γατηϊδία Πἰμηα Πα5. 465 ρσαάδαρποᾶα ὑπ- 

Ῥαυμδῆβ. 80 Δ πδῖὴ 8ΔΏΡΔΙ ῬῸ 46, 1848 88 ρσαβθυαῖθ ὈΠΌΔΥΓΠΔΏΒ. 

81 1848: Ῥυϊά]α πδὰ ῬῸ Βδιῃγδ]ῖο; Βα 8] 6 1 το Ῥ8η 184} δὶ βίραῃ, 188 

ὩΪ ὈΠΙΡᾺΠ Ὀαγμθ 18} ραβυγαϊίαη, 952 ὥρραϊδία 4116΄ῖχ6 ρσαάδιρποάβ 

7Δ ἢ: 80 4Θη5. 58 ἴῃ δίχαϊ υδβίδβϑδι πὰ, [0 81}18 ὈΪΖθ παῖ 46 η5Ὁ 

Ῥαὶ δὺκ βίραπ αἰῃίθάθπη ῬὸῸ ἀὰ αθηδὶ. 854 140} διιαμαῆδηαβ η40 ἀὰ 

ἴτὴ ἸΘθαβ: Ῥᾶϊὶ Β.}}]8 18. αἰνὶβ Πυρδηα 184} ᾿ἰπὰραηᾶα; 85 10 Ραϊοὶ 

γγϑῖγθαὶ βἰηα 1115. αἰνν]8 πἰαΐδη 18} ϑϑέδϑϑαὶβ ἃ8Β ἀδαβαίτη, πὶ 11ὰ- 

ῬΑΠΩ, πἰ Ἰπραπηᾶα; 86. πῃ 4116 ρδβυν δ Ῥϑη δ 05. τηδριιη, ᾿ΡΠΘΠΒ 

ΘΘΡΊ 1) ΔΚ 51 Πα 184} Β. 75 Β1ηα σα 15, αδβύαβϑβαὶβ Β1} 5 Ὑ 5 ΠΠ8Π5. 

9. ΔΡΡδη βαΐθὶ υὐγοϊβαηα ἀδαρδηβ, 188 ΜόοβοΒ θαηανιάα ἃπαὶ αἰΠ08- 

{πη 41], βυγθ αἸΡΙΡ: β8}ὺ ἔγϑι)ζαῃ ρα ΑὈΥΔΠδΙἾβ 18 ρα 58 κἰ8. 18} 

ΘῸΡ [Δἰτορὶθ. 898 δῦ δϑηῃ ρὰρ ηἰϑί ἀδυβρδῖζθ, δἰς αἰνϑὶζθ; 411ἱ δὺϊς 

Ἴγημηβ Ραμα. 39 ΔηαΠ Πδπαδηβ Ῥ8η ΒΌΓηΔ1 126 ὈΟΪΚα17]6 ἀθΡαη : 18]- 

ΒΔ, σα 11ἃὰ ααϑύ. 40 ΠΙΡ- θη βαηδβοὶρ5 ρσδαδαυγδίθα πη ἔγαὶ μηδ ἰπα 

ἢ νι ὐαῖ8Β. 41] σα Ῥδῃ ἀπ ἰτη: ὑαῖνψα αἰἱραπα Χυϊδῦαθ βαπα Πδ8- 

Ὑγ6 1615 τ ]Βαη 42. 184 5108 Πανὶ αἸΡῚΡ ἴπ ὈΟΚοΟΙ ῥββϑίτηο: 480 

γα] ἅἀὰ ἔλα] ταθὶ Πϑιημηδ: Βιὺ δὐ (δι βυγοι τΤθὶ παῖ, 45 ππίβ 1 

5818ρ]86 Β]απθΒ Ῥοίηδηβ [οὐα ραυσα [ούϊψα Ῥϑίπαὶσθ. 44 Ῥεμοϑῖα 1π8 

Τα] δ ΠΔΙ ΠΡ, 18 Τυαῖννα Βαπαβ ἰτητὴθ ἰδ 45 δὖ ρεαβδιβ) απ θη 

Ῥδη 811δἱ τηϑηδθθίη 480 ἀὰ βἰροῃήἼθιη βϑἰπαῖτη: 406 αὐβδίϊο ἔδυγα 

ὈοΚΑΥ]απὶ Ῥαίμη ννἸ]] πα ραρρᾶπ ἴῃ Τυθἰἰαΐτα........ 

Αἰϊμνᾶρρθ])]ο Ῥϑίσῃ Μδαῦκὰ δηῃδϑίοαϑθιρ. 

Τ. 

1 Απμπαβίοάθι 5 αἰ νγαρρ ]] ΟΠ 5 [ΘΒ]5 Χαϊδίδαβ ΒΌηΔῈ5 σα α15. 2 5'ῦ8 

ΘΆΤΆΘΙΡ ἰδ ἴῃ Εβαῖη Ρργασΐθίδιι : 581, 1 ᾿ηβϑηα]α ἀρρι]α ΤΟΙ 88 

ἴαατα Ῥ5, 5861 ρϑιαβηνὶρ τῖρ ροίπαπηδ ἴαυσστα Ῥὰ5. ὃ Βθμα στορ- 

7απαϊηβ ἴῃ δυθιααὶ: βῆ οὶ ὶρ {ΓΔ} 15, Τϑὶ ΐοΒ γα ΚΘ βίαϊθοΒ 

δα ηΒ8 115. 4 τγὰβ ΙΟἤηΠ65 ἀδαρ]παβ ἴῃ ΔΌΡΙ δὶ 18} τυ] Πα 5 

ΧΧ, 857. Ῥαμάνιαα) θαυ δ ΟΑ. 

ΧΧ, 82. βρϑαϊβία] υσὶ. Τῆς 123,92: βρϑάστηϊβία ̓  ἐζςχάτη. 17)689ῖ. 

μουϊϑϑίηια τ γρ. --- 87. 5810] Ζιβαΐς, (67 το} αἰ} Εἰαοάιι8 8,9. φδιρῖιοκ- 

φεϊυῖ, υσὶ. ΟΥ̓ Ξ11α: δἐοιέ αἰαὶξ, υἱαὶ νη γιϑο. --- 44. Τ)ανγ θα) οὔρια οὖν 

τοἱθ δι΄] (ἀφδοί. Ὦ). --- 460. Τυθιίαϊτη] Ζιβαές, υσὶ. Δς 16,5. 

ον ϑοπνῖΓε: Υῖ. “ἱποὶρὶξ δυαησοϊλιοι βϑοιη νην ΔΙαγοιιηι. 
: 118 
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καὶ κηρύςεων βάπτιεμα μετανοίας εἰς ἄφεειν ἁμαρτιῶν. ὃ καὶ ἐξεπο- 

ρεύοντο πρὸς αὐτὸν πᾶςα ἣ ᾿Ιουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροςολυμῖται, καὶ 

ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι 

τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 6 ἢν δὲ ᾿Ιωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου: 

καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀςφὺν αὐτοῦ καὶ ἐςεθίων ἀκρίδας καὶ 

μέλι ἄγριον. 7 καὶ ἐκήρυςςεν λέγων “ ἔρχεται ὃ ἰεχυρότερός μου ὀπίεω 

μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦςαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων 

αὐτοῦ. ὃ ἐγὼ μὲν ἐβάπτιεα ὑμᾶς ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίςει ὑμᾶς ἐν 

πνεύματι ἁγίῳ. 9 καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν ᾿Ἰηςοῦς 

ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίςεθη ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἴορ- 

δάνην. [10 καὶ εὐθέως ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος εἶδεν εχιζομένους τοὺς 

οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιετερὰν καταβαῖνον ἐπ᾽ αὐτόν. 11] καὶ 

φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν εὺ εἰ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ὦ 

εὐδόκηςα. 12 καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον. 

13 καὶ ἣν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρας τεςςαράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ: 

«ατανᾶ, καὶ ἢν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ. 14 μετὰ 

δὲ τὸ παραδοθῆναι Ἰωάννην ἦλθεν ᾿Ιηςοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κηρύςεων 

τὸ εὐαγγέλιον τῆς βαειλείας τοῦ θεοῦ, 15 λέγων ὅτι πεπλήρωται ὃ 

καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἣ βαειλεία τοῦ θεοῦ  μετανοεῖτε καὶ πιςτεύετε ἐν 

τῷ εὐαγγελίῳ. 16 καὶ παράγων παρὰ τὴν θάλατεαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν 

ζςίμωνα καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, τοῦ (ίμωνος, βάλλοντας 

ἀμφίβληςετρον ἐν τῇ θαλάςεςῃ  ἧςαν γὰρ ἁλιεῖς. 17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὃ 

ηςοῦς᾽ δεῦτε ὀπίεω μου, καὶ ποιήεω ὑμᾶς γενέεθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων.. 

18 καὶ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα αὐτῶν ἠκολούθηςαν αὐτῷ. 19 καὶ 

προβὰς ἐκεῖθεν ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα, 

20 καὶ εὐθέως ἐκάλεςεεν αὐτούς. καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβε- 

δαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μιεθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίεω αὐτοῦ. 21 καὶ 

εἰςπορεύονται εἰς Καπερναούμ" καὶ εὐθέως τοῖς εἄάββαειν εἰεελθὼν εἰς 

τὴν ευναγωγὴν ἐδίδαςεκεν. 22 καὶ ἐξεπλήςςοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ " 

ἣν γὰρ διδάεκων αὐτοὺς ὡς ἐξουείαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς. 

28 καὶ ἣν ἐν τῇ εὐναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, 

1, ὅδ. ἐξεπορεύοντο] ΕΕΡΗΞΥ͂, ἐξεπορεύετο ἀδαΡΡΙΓΤΤ, --- 10. ἐκ] δ᾽π 

ΒΗΙ,, ἀπό ΓΚ, 46 1ὖ νρ. --- 18. καὶ ἢν] ΒΙΠΑΒΏΙ, 1ὖ νρ, καὶ ἣν ἐκεῖ ἵΚ.. 

- 16. καὶ παράγων) ΒΙΩΒΌΙΠ, τ νρ, περιπατῶν δέ ἘΚ (ηαοῖν Μ 4,18). --- 

βάλλοντας] ΕἾΜΓΙΤ: (ναοῦ, Μ 4,18), ἀμφιβάλλοντας ἘΚ. 

ἀπαογιης παοῖν Μ 8,16 1, 8,231; υοῖ. ἴῦ να: “«ρογίοϑ᾽ τοιᾶ “αρογίγ (Ὁ : 
ἠνυγμένουο). --- 11. αἀτὰ}] Κὰγ ἐγένετο, τυοῖ. 9 6,19 ῆο 4,17 9,38. ἐ 1,17. 

1)ο8σὶ. ἃ: Ὃπυϑηῖϊξ στοὰ, ἔ: πυοὼ σνυεμῖξ (παοῖν σοί). --- 18. γγὰβ ἴῃ Ρ1Ζαὶ δὰ- 

ῬΙα441) ἐκεῖ ζομϊέ αἰοῖ ὧν ᾿ὸ νῷ (Ὀ). --- 21. 1η5] Ζιδαίς παοῖν Υ. 99. 

υγὶ. 1ὖῦ ῬΙΟΥ. νῷ (Ὠ). 
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ἀδαροίη ἰάτγοῖσροσ ἄὰ αἤαρθίηδὶ ἔγαναασῃίθ, ὅ 14 τυ αἀ]οάση ἀα 

Ἰτημηδ, 811 Τα αἰ ]α πα 14 Τα Γαβαα] πηθῖα, 16 ἀδαριαὶ νοϑῦῃ Δ]]δ] 

ἴῃ Ταυτᾶάδηθ δῦ] ἔταπλ ᾿τητηϑ, Δ η ἢ δ᾽ ἀμ δ η 5. ἔγανγαγ ἢ ἢ ΒΘ] ΏΔΊΓΗ. 

Ὁ. πάθαρ-Ῥαη ΤΟ Ππ65. σαν 5105 ἰἀρΊατα αἱ θα παι 14 ἢ σαῖγαάδ Π]]61η8 

ὈΪ ΠΡ βοίπδηδ 78} πγλαίϊῆω Ῥγδιηβίθι 8 18 τη} Πα ΡΊ 18. 17 1Δἢ 

τηρτίᾶα αἰραηάβ: αἰτὴϊρ βνηθοσα ΤῊΪ5. 58 δἴαυ ΤηΪβ, θΊΖθὶ 1 ηἰ 1ἴπὶ 

ταῖτθ5 δηδη ποῖ αηἦβ. ἀπ᾽ ηἄδη βδαδαγαῖρ ΒΚΟΠΘ ἰ8. 8 ἀρῬδπῃ ἱκ 

ἀδαρ]α ἰχννὶβ ἴῃ σγαίΐη, 0 15 ἀδαρϑιὶρ ᾿ἰζν 5. ἴῃ ΔΏΤΩΪη τ ΘΙ ΠΔΙΏΙΉδ. 

Ὸ Δ σὰ ἴῃ 7αϊπαῖπὶ ἄαρσαμη, αἀδιὴ [6518 ἔγαιι ΝάΖαγαὶ θ ΘΔ] 6: ]αἷδβ 

788. ἀδαρὶρβ νὰ ἔγαιη Ιομλππθ ἴῃ Ιαυτάαπθ. 10 18} βη8 πβρᾶρ- 

απ αθ 5. Ῥδιησηα σγαύϊη ρᾶβα ἢ) 5] 1] ΠΔ ἢ8. ὨΪΤΪ Δ Π5. 18 ἢ ΔΠΤΠΔ 5070 

Δ ΠΑ εἰραρραηᾶαπ δηὰ πᾶ. 11 140}: θη α8 ΠῚ ὰ5. ΠΙΠΙΠδι : θὰ 18 

ΒΙΓΠΙΙ5. τη θ᾽ η8 δῶ Πἰπ0ὲὰ, ἴθ ῬαΖοὶ σγαῖ]ὰ ρα]θι καὶ. 12. 181 }} 5 85 58], 

ΔὮπαα ἰηῶ ἀίδια ἴῃ Δ Ρ144. 18 141 85 ἴῃ Ῥ͵Ζαὶ δυριάδὶ ἄαρο Πά- 

ὍΟΥ ὑἰριηβ ἔγΓαϊβαηβ ἔγατη ϑαίδηϊη, 18 88 ΤΡ ἀϊπΖαιη, 7164 ΘΟ ΡῚ 615 

παρα ϊἀθάπη ἴημα. 14 10 αἴδ βαΐθὶ αὐριθβῃὴβ ψγὺ ΙΟΠΔΠΠΘΒ, 

δῖ [655 ἴῃ Δ] αἶα τ θυ] 5 αἰνγασρθ]οη δΙμἀδηρ Υ 708. σα], 

15. αἰβαπμαβ Ῥαΐθὶ πα] ηοᾶς Ῥαΐα Π16] 18 δἰποῦδα 51 ρδιπαδηραγαϊ 

σααῖθ: Ια ΓΘ ΙσῸΡ 188}: σα ὶ ἰπ αἰ αρρθ]]οη. 16 Δ ΤΡΑΙΌΟΠαΒ ἔδυῦ 

τηδτθίη 816 1118. ράθα βϑιμοηα 18 Απάγαϊδη ὈΤΟΡΔΥ 15, ΡΒ. 561- 

ΤΟ Ἶ5, υγαϊγραη ἄδὴ5. Δ] 1Π ἸΏΔΓΘΙη ; ΘΒῸη δὰ κ Πβκ]δηβ. 17 14} 

ἴῃ ΤΘΒ15: Πἰσ]αῖβ αἴαυ τὴ15, 714: ραΐαπ)α Ἰρα 15. σγαῖγ θα ἢ αΐδ 8 ΤηΔ 16. 

18 181 8.π5 αἤοίαπμαδηθ ῬῸὸ παίϊα βρῖπα ᾿δἰϑ ἀθάπη δα ἸτηΓηδ. 

19 18} 1 το ἱπηραρρδηαβ ἔγΓαΙῺθ5. 1610} σαβαῦῦ ΙΔΚορὰ ᾿Ῥδηᾶ Ζ4]- 

ὈδΙἀδῖαβ 1. ἢ ΤΟΠΔΉη6. ὈΓΟΡΔΥ 18, 18} Ῥᾶη5 ἴῃ βκῖρα τηϑην] δ η8Β 

Ὠδί]α. 20 Δ Β.ΠΒ5. Πα μδιῦ ἴη5. 1406: αῇθίδηδηβ αἰΐαη βϑίηδηδ Ζ8,- 

Ῥαϊάδῖα ἴῃ Ῥαιημηα Βκῖρα ταὶρ 8578), σα] θὰ αἴδυ ᾿τηηαὰ. 21 188 

Θα ]Ρὰη ἴῃ Καξάγπαθπτ, 18 ἢ θη 5 Βα αΐο ἄασα ρα] απ 8. ἴῃ βνπᾶ- 

ϑοόρθη Ἰαϊβι αὶ ̓ η5. 22 110} πη] δ ὴ5 να θη ἀπ ὈἰΖαὶ 1αἰβθίηδὶ ἰδ; 

ὉΠΐΘ 8 αἰβήαπ δ ̓ ἰπ5 5.016 συϑ]πῆπὶ Παθαμα5 18 ἢ πὶ σαθα βαὶ 

ὈΟΚΚαΥ]οσ. 29 1ἃ σὰϑ ἴῃ ᾿͵Ζαὶ βυυπαροσθ ἴΖ6 ΤἸηηηδ ἴῃ ὉΠΉΓΑΙἢ- 

Ι, 6. ΠΑΙΡΊ15Κ)] ΠΝ αμαρσίοβδο: 1} 1. Υύὶ. Καὶ 11,17.34. --- 10. ν8- 

Ἰυϊζη 8] ΟΑ, υσί. Ε΄. Τγαινέηιανη, ΖΖ. 87,358 Π΄., ϑ] α Καπαπ5 Βογη]ιαγάξ. 

-- 11. ἴῃ ῬαζΖθὶ σαῖϊα φ] κα 4) Παρμάσίοθθο: θαϊκοὶ μψι]άαὰ. --- 

12. Β1η5 881] (Δ, βαμβαῖν 1,ὅθ6. --- 19. 1610] 61.., ἸΘ 1 ἘΠαΐα ρρϑβίγδηι, 

Ἰοιία ΟΑ. 

1,6. 16}. τρϑίϊα] υοὶ. οὐ οαοϑαξ ἸοοιιδίαβΒ ἃ. --- 7. 5Βὲ Δἴδυ. 1185] 

φυο]ιὶ γχα οἷν ἀοη Ῥαγαϊο!ϑἐο!]οη, ὃ ὀπίςω μου ἐρχόμενος ΠΤ 8,11 2] 1,1δ.97. 

Ε΄ 8. ἀδυρ͵1)] Ῥγάβϑοηβ μαοῖ; Μ΄ 8,11 1, 83,16 1,396. -Ῥοῖ. ὈςοΙρῚΊ]: 

δαρίϊεο τυὉ.ὸβ (Ὁ: ὑμᾶς βαπτίζω). --- 10. ἀθ]ΚηΔ 8] ΚΔ} ςχιζομένους: 



1606 Μδυ τι 1, 24- 45, 

καὶ ἀνέκραξεν 24 λέγων" ἔα, τί ἡμῖν καὶ «οί, ᾿Ιηεοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες 

ἀπολέςαι ἡμᾶς οἷδά ςε τίς εἶ, ὃ ἅγιος τοῦ θεοῦ. 25 καὶ ἐπετίμηςεν 

αὐτῷ ὃ ᾿Ιηςοῦς λέγων φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. 206 καὶ ς«παράξαν 

αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ κράξαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ 

αὐτοῦ. 27 καὶ ἐθαμβήθηςαν πάντες (ὥςτε εὐυζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς 

λέγοντας τί ἐςετιν τοῦτο; τίς ἣ διδαχὴ ἣ καινὴ αὕτη, ὅτι κατ᾽ ἐξουείαν: 

καὶ τοῖς πνεύμαειν τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάςςει, καὶ ὑπακούουειν αὐτῷ ; 

28 ἐξῆλθεν δὲ ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλι- 

λαίας. 29 καὶ εὐθέως ἐκ τῆς εὐυναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον εἰς τὴν 

οἰκίαν (ίμωνος καὶ ᾿Ανδρέου μετὰ ᾿Ιακώβου καὶ Ἰωάννου. 80 ἡ δὲ 

πενθερὰ (ίμωνος κατέκειτο πυρέςεςουςα, καὶ εὐθέως λέγουειν αὐτῷ περὶ 

αὐτῆς. 81 καὶ προςελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήςας τῆς χειρὸς αὐτῆς" 

καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς εὐθέως, καὶ διηκόνει αὐτοῖς. 82 ὀψίας 

δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς 

ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους. 83 καὶ ἣ πόλις ὅλη ἐπιευνηγμένη, 

ἣν πρὸς τὴν θύραν. 94 καὶ ἐθεράπευςεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποι- 

κίλαις νόςοις καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ 

δαιμόνια, ὅτι ἤδειεαν αὐτόν. 85 καὶ πρωϊ ἔννυχον λίαν ἀναςτὰς ἐξῆλθεν 

καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον καὶ ἐκεῖ προςηύχετο. 86 καὶ κατεδίωξαν 

αὐτὸν ὃ (ίμων καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ. 817 καὶ εὑρόντες αὐτὸν λέγουειν 

αὐτῷ ὅτι πάντες ς«ε ζητοῦειν. 88 καὶ λέγει αὐτοῖς" ἄγωμεν εἰς τὰς 

ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω " εἰς τοῦτο γὰρ ἐξελήλυθα. 

959 καὶ ἢν κηρύεεων ἐν ταῖς εὐναγωγαῖς αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν’ 

καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων. 40 καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρός, παρα- 

καλῶν αὐτὸν καὶ γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων αὐτῷ, ὅτι ἐὰν θέλῃς, 

δύναςαί με καθαρίςεαι. 41 ὃ δὲ ᾿Ιηςοῦς ς«πλαγχνιςεθεὶς ἐκτείνας τὴν χεῖρα 

ἥψατο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ θέλω, καθαρίεθητιι 42. καὶ εἰπόντος 

αὐτοῦ εὐθέως ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ ἣ λέπρα καὶ ἐκαθαρίεθη. 48 καὶ 

ἐμβριμηςάμενος αὐτῷ εὐθέως ἐξέβαλεν αὐτόν 44 καὶ λέγει αὐτῷ ̓  ὅρα 

μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε ςεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προςένεγκε 

περὶ τοῦ καθαριεμοῦ εου ἃ προςέταξεν Μωεῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 

45 ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύεςειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον, 

ὥςτε μηκέτι αὐτὸν δύναεθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰςελθεῖν, ἀλλ᾽ ἔξω ἐν 

ἐρήμοις τόποις ἣν᾽ καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πανταχόθεν. 

φοΉ, μαϊτηϑ πᾶ Ὀδαγρδ υσί. 1, 8,1 Μῖς 6,50. --- ηδτὰ] υσί. “νον τὖ νῷ 

(Δ). --- 40. Κηπββ]αη 4.5] οὐ αὐτόν, τὐἱε Πς 10,17. --- 41. Βθ1η8] Ζιν- 

βαίφ; υσῖ. οαἰομάθη8 ηἠνώμιηι δαηι δ 06 ΗΓ ἦρτα, ὀαξομαϊέ ην. 8. ἔπ" να (0). 

ΟἸριο Ζιιαίς Μ,8,3.1,5,18. ---- 42.. Τ65118] ἰ5. ΟΛ τροϊῖ Κἂν ἰθ. υϑυϑο]υγϊοθοη, 

υσὶ. αὐτοῦ. -- ὈὈαΐα Ῥταΐθη}} δῇῆδι!ρ αὖ ἴση] δέοι ϊηφ παρ, 1, ὅ,18 

(ας σίοίοθιο Θέοιζιιι ην (ὦ. 



Μδγκαθβ 1, 24---45, 167 

ἡδτωτηδ 8Βιηΐη 8 υὐησορίάα 24 αἱραπᾶβ: ἔγα!θί, Τῦύα ὑη8. 7148: βυβ, 

Ιθθ ΝααζΖοσθμδαὶ, αδιηῦ [τϑηϊϑίδη ὑη8 Καηπ θυκ, [0848 ᾿ὰ 18, 88 

γγοῖμα συᾶῖθΒ. 25 1818: ἀπαθαὶϊῦ ἴηῶ 1θθὰ8Β αἰἱρᾶπάβ: βϑᾷῇῃδὶ 188 ἀβρᾶρρ' 

αὖ ὰ5 Ῥαϊητηδ, δῆτα, ἀπηταϊ πα. 26 14} ἰδ πα ἴπ8 Δτηα βῶ ὉΠΏΓΔΙη- 

7α Δ Ὠτορ͵αμαβ βύϊθηαὶ τα Κ|]α] δ]. 7] 8 ἴτῆτηα, 21: 18}: δἰβίαῦ- 

ποάοάπῃ 411|δἱ βι] 8] Κα ἀδηβ, βυαθὶ βοκιάθάθη τὴΐρ 515. ΤΉ]5Β80 

αἰρβαπάδηβ: ἴύ08 871 βαΐα ἴῦο 50 ]Ἰαἰβθίηο 80 ηΐι7]0, οἱ τὴρ ψ4]- 

ἀυΐηα 148 Δῃτηᾶπη Ῥαΐμὰ ὉΠΏΓΤΑΙ ͵]ᾶπὶ Πα] 1Δἢ αὐμειβΊαπα 

Ἰτητηα ὃ 28 υβϊάα]α βᾶπ τυ ῖρὰ 18. Β.ᾺΠ5 δηα δ] ]Δὴ8 Ὀϊδιίαη 5. (αδ61- 

1αϊα8. 29 18 5.5 τ8 Ὀὶζαὶ βυνπαρορθη πβραρῦθηδη8Β ΠΟΘΙ .Π ἴῃ 

σατάδα, ΘΙ ηΟ 5 181} ΑΠα͵ΑΙΪηΒ τὴ] Ιαοθαι 148 ἸοΟμδηηθη. 50 10 

ΒΥΔΙ ΤΟ ΘΘΙΠΠΟΠΒ ἰᾶρ ἴῃ ὈΠΠΠΟΗ: 8 ΒᾺΠΒ ΠΘΡὰ ἢ ἰτητῆϑ ὈΪ ἴ78. 

81 1648 ἀαπαίρασραμαθ αὐγοϊϑιάα θῸ ἀπμαρυθῖραημαβ απ 1Ζοβ, 188 

Δἤδϊ!οῦ θὸ 50 Ὀσπηο 5. η8, 1866 Δηαδ ς τ. 92 δηδδηδῃϊα Ρδῃ 

δῦ θαπδτηπηα, θᾶ σαθασρα 5881], Ὀθσπη αἃὰ ἰμησηα 4114 η5 Ῥδη8. 001] 

Βα ραπ 88 184} ἀπ] ρΡοηΒ μαραπμᾶδηβ. 88 14ἢ 80 Ὀδῦσρβ 4116 ρᾶγαπ- 

Ὥδϑηδ ΨᾺΒ αὖ ἄδασγα. 94 Δ} φῇ 8116. τη ηδρῶ ΒΒ. Ὁ01] Παρ μἄ8η8Β 

Τα ββα Θ᾿ καῖτη Βαα 1π 1840: Πα] ΡΟΠΒ. ΤΩΘΗΔΡῸΒ βαρ 18} ἢἰ ἔτγα- 

Ἰα1]οῦ τοᾶ]δῃ ῬῸΒ πα] οηΒ, απίθ Καπρθάμπη ᾿ἴπ84. 85. 184ῃ δἷῦ ἀμύ οἢ 

τιϑϑίϑηαπαβ υϑ18 6] 18 σαὶ ἃηὰ Δα ρ]δηδ βίαρ 18) 18 1Πη8 7 ὈΔΌΡ. 

86 14} ρα]αϊβίδηβ νϑαγ θη ᾿μηπλα θη [84 ἢ ρ8] 10 τα. 8:1 188 

Ὀϊρι δὴ ἴπα ΠΘΡὰη ἀὰ ᾿ππὴὰ βαῖθὶ 4111] Ῥὰς βοκ͵αημα. 88 148 

αὰΡ ἅὰ ἴπι: ραρρᾶτη ἀὰ ᾿Ῥαΐπι ὈΙΒ 7 η 6 ὨδΊτηοσ 1840} ὈΔαΓρΡΊτη, 6] 74 ἢ 

7Δ 1 ΠΥ τηθυῦ]αα, αηΐθ ἀὰρ6 αατὰ. 859. 18} ννᾶβ τη θυ] Π 65. ἴῃ ΒΨ ΠΔΡΌΡΊΓΑ 

1Ζ6 δ ηα 4116 (δ᾽ ]αῖδῃ 184} ἀπ] ΡΟΠΒ5. ἀϑυγαῖτραημαβ. 40 14} ἀδτὴ αὖ 

Ἰτητηῶ Ὀιαΐσ584}} Παρδμαβ, ὈΪα͵ημα5. πα 184 Κηϊσαὰ ΚασΒΒ] Δ Πα 5. 148 

αἰΡαπμαβ ἂὰ ᾿πητὴδ Ῥαΐθὶ αι θδὶ ψ 116 15, τηαρὺ τὰκ ρσϑγδϊηαη. 41 Ὁ 

Ἰθβὰ5 ᾿ηθι πα 8, αὐγακήαπαθ παπᾶ βοίπα αὐζαϊίζοῖς ᾿τῆσοα 188 680 

Ἰτησηδ: Ὑ}1]7 4, σαὶ Ὠταϊηθ. 42. Δ} ὈΠΡ6 αἀῇΡ βαΐα [Ι͂θϑὰδ8, 5 η5 βαΐίδ 

Ῥιαΐβη}}] δῇῆδι Ὁ δῇ ᾿πητηδ, 18 ΠγαὶηΒ γὰρ. 48. Δ ραϊυοί)αη 5. ̓τητηδ 

ΒΌΠΒ ϑϑϑησᾶῖαα ἴα 44 8} 4840 αἀὰ [ππη8: Β81})ὺ οἱ τη ἢ ἢ 

αἰραῖβ νναϊῃῦ; αἷς ρασο ΡὰΚ 5] θη αἰδαρίαη σαι] 1] 18 δὐθ δῦ ἔγατη 

ϑϑΠν αἰ ηθῖηδὶ βοίμδὶ βαύθι δῦ Μίοβθδ ἀὰ ποι αὶ ἴῃ. 4510 

15. πἀβραρραπαβ ἀαρθηη τη θυ] ἢ]ὰ 14 ἀβαὶραη Ραΐα ψαυγα, βυναθνθ 

1ἴ6 ἸΏ βη πὶ τηδὶλία ἀπαδαρ]ο ἴῃ Ὀδατρ ΡΆ] ΘΙ θπ, 8Κ αἴὰ ἃπηϑὰ ΔῈ [ΔΊ Τὴ 

βίδα! τὴ νγαΒ; 8 ΙΔ α]οά σα ἀὰ ᾿πηπηδ ΔΠ1|ΑΡ το. 

Ι, 88. μαϊτηοσα] παϊιοη ΟΑ. 

Ι, 24. Ναζογθηδὶ υσί. 17 4,34. --- 28. ὑπ χΔ 178) Ζι βαίς παοῖι Τῆς ὅ,8, 

υρῖ. Ὁ 66 ΗΕ ἐρτ 54 (Ὀ). -- 27. 5:14] ᾽ Κ]α 88] Ζιιϑαΐς, τὐο}ι1 ἀιυγοῖν Κοηιδί- 

ηαΐζογι ηνϊὲ 1 9,.38..--- 88. Βαϊπλοτῃ 14} ὈΔαΥρΊμα]) ἐγγῖσο Αἰ {Ἰὔδιηῳ 65 Κοηι- 

»οϑιξιηιδ κωμοπόλεις; τοί. υἱοο8 οἱ οἱυϊέαξοθ τὸ γα (Ὁ) Ζι γεν θίμαμης 



108 ΜΙδυταΒ ΤΙ, 1--- 17. 

{π᾿ 

1 Καὶ εἰςῆλθεν πάλιν εἰς Καπερναοὺμ δι᾽ ἡμερῶν καὶ ἠκούεθη ὅτι 

εἰς οἶκόν ἐςτιν. 2 καὶ εὐθέως εὐνήχθηςαν πολλοί, ιὕετε μηκέτι χωρεῖν 

μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν, καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. 8 καὶ ἔρχονται 

πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες αἰρόμενον ὑπὸ τεςςάρων. 4 καὶ μὴ 

δυνάμενοι προςεγγίεαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεετέγαςαν τὴν «ςτέγην 

ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶειν τὸν κράβαττον, ἐφ᾽ ὦ ὃ παραλυτικὸς 

κατέκειτο. ὅ ἰδιὺν δὲ ὁ ᾿Ιηςοῦς τὴν πίςτιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ " 

τέκνον, ἀφέωνταί «οι αἱ ἁμαρτίαι εου. 6 ἢςαν δέ τινες τῶν γραμματέων 

ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν 7 τί οὗτος 

οὕτως λαλεῖ βλαςφημίας; τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ θεός; - 

ὃ καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ Ἰηςοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ 

διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, εἶπεν αὐτοῖς ̓  τί ταῦτα διαλογίζεςθε ἐν ταῖς 

καρδίαις ὑμῶν; 9 τί ἐετιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ ̓  ἀφέων- 

ταί ςοι αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν “ ἔγειρε καὶ ἄρον τὸν κράβαττόν εου καὶ 

περιπάτει; 10 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουείαν ἔχει ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας, λέγει τῷ παραλυτικῷ ᾿ 11] «οἱ λέγω, 

ἔγειρε καὶ ἄρον τὸν κράβαττόν εου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν εου. 

2. καὶ ἠγέρθη εὐθέως καὶ ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων, 

ὥςτε ἐξίεταεθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν θεόν, λέγοντας ὅτι οὐδέποτε 

οὕτως εἴδομεν. 195 καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλαςεςαν καὶ πᾶς ὃ 

ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδαεκεν αὐτούς. 14 καὶ παράγων εἶδεν 

Λευὶ τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον καὶ λέγει αὐτῷ" 

ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναςτὰς ἠκολούθηςεν αὐτῷ. 15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 

κατακεῖςθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ 

ςευνανέκειντο τῷ ᾿Ιηςοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ̓  ἧςαν γὰρ πολλοὶ καὶ 

ἠκολούθηςαν αὐτῷ. 16 καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαριεαῖοι, ἰδόντες 

αὐτὸν ἐςεθίοντα μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν, ἔλεγον τοῖς μαθη- 

ταῖς αὐτοῦ ̓  τί ὅτι μετὰ τιὺν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐεθίει καὶ πίνει; 

117 καὶ ἀκούςεας ὃ Ἰηςοῦς λέγει αὐτοῖς οὐ χρείαν ἔχουειν οἱ ἰεχύοντες 

ἰατροῦ ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες οὐκ ἦλθον καλέςεαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρ- 

ΤΠ, 9. «οἱ αἱ ἁμαρτίαι] 5, εου αἱ ἅμ. ᾿Κ τΕ}]. --- τὸν κράβαττόν ςου] 

ΒΙΔΑΒΟΒΠΚΙΝΤΤΕ 10 νρ (υσῖ. Κ΄. 11), «οὔ τὸν κραβ. "Κ. --- 14. Λευΐ] ΑΚΓΔΙΤ 

γα, Λευίν “Κ ἐβ[τηρο", --- 17. ἁμαρτωλούς] ΒΙΠΑΒΌΚΙΔΙΤ 1Ὁ Ρ]6ὺ. νῷ, 

ἀϊ- εἰς μετάνοιαν Κ (αν 5.3). 

ἐϊδὶὲ ροοοσαία ἔνα (Ὁ: “Ῥοσοαία ἐμα᾽, οἴνα “ὃὅὴῦ). ΥΓχσί. ανοῖν ἀθη, σγτεοῆ. 

Τοαξ νον 1, ὅ,38. 1)α8 νογαμϑδροίοηαα θὰ5. καρ ἄδην θη. οαον (θην 

1)αἰ. 468 σγίοοι. ΤγΟΉ ΟΠ ΘΉ.8 σοὶ ]νογιυοῖ86 Φηἐ8ρΥοἤ θη, διοῦο ΕΒ. ὃ 98ὅ8 

πηι. ---- 10. 4840] υσῖ. εἶπεν 1, ὅ,94. --- 12, ΒαιδΙοόα πη τα ΚΙ]] Δ 488] 

Ἡδνβο]νηιοϊιγι τινὲ ἀθηι ἩΤογ αι ον Ῥαγαϊοϊδἐοίίοη 19,8 αὐπὰ 1, ὅ,96, 

100 ταὶ] ἀράπη ΕΥ̓ ἐδόξαςαν ἐδόξαζον 5]. 



Μδτυκαβ 11,1---17,. 1609 

ἘΠῚ 

1. 984 σαὶ αὔᾳεω ἴῃ ΙΚαίδυ μϑῦμη ἃἴαυ ἀαρσαηβ, 7184} σῖγα ἢ 

Ῥαΐθὶ ἴῃ ρατᾶδω 180. 2 Δ δ σϑαθιηαῃ τηϑηδρδὶ, ΒύΥα5 716 ΠΡ 8 πὶ 

σαταοβύθααη πῃ αὖ ἄδυσα, 16 γοαϊαϑ τ ψαυγά. 8. 1Δἢ αθπλαῃ δὖ 

Ἰπηπλα 510 8η Ὀδιταηάδηδβ, παίαηδηδ ἔγϑη Πα γουῖη. 4 184ῃ πὶ τηᾶσδπ- 

δ ηΒ. ποΙῦᾶ αἰμηδη Ἰτητηδ, Γαατῶ τηϑηδοθῖτη, Δ Πα Πα] ἀράπη ἢγτοῦ ᾿Ῥᾶγθὶ 

Ὅ45 [655 18 ἢ Βργα θη Π5. 1Π841Π1| Θὰ ραία Ὀ86Ὶ 14 ἔγα]αιοΐαπ 

Ὅηδ᾽ Ῥδιηιηθὶ Ἰὰρ 58 π8}108.  ρϑϑαὶ δηα5. θη ΤΘΒ8Β ρϑ]δα θη 1Ζ6 

640 αἀὰὰ βαϊητηδ Ὁ5]101η: ὈδγηἾ]ο, αθθίαηα. θῬ 5. ἔγαννϑαν 615. Ῥ ίπμοα,. 

Ὁ ψϑϑαηὰῇ βρη βαπιδὶ θ1Ζ6 ὈΟΪΚΚα1]6 781 Π 8} Βι [ἀπά δη8 18 ἢ Ρὰρ Κ͵] Δ Π 88 

815. ἴῃ Παϊγίαιη βϑιηδίη: {7 108 βῶ βύ)21αῪά ΤΟΟΘΙΡ Πδι θ᾽ ἢ η5) [0885 Τηδ 

φῇθίδηῃ γανναα Ὁ1Π8, ἰρα ἰὴ σα ὃ 180} Β5Β1π5 αἰ Καπηδη 5 [6885 

ΘΠ Βοηϑιητηῶ θαΐθὶ πὰ ραὶ τϊοάθαθηῃ εἰ8, ]Π840 ἄὰ ἴτ: ἀπ}06 

τηϊῦορ Ραία ἴῃ Παϊτγίδῃι ᾿ζννδυαῖ 9. ἸΆΡΔῚ ᾿ἰδῦ αζθίϊζο ἀὰ αἰρδη 

Ῥαιητηδ ἀ8]]}0ῖ1η: δῇῆδίδη δα Ῥ5. ἔγαν ΔΌΣ 615. Ῥϑίποϑ, ρα αἰρᾶπ: πτ- 

1615 18 πἷπη βαία δα] βοϊπαίω 184 σαρο 10 ΔΡῬδη 61 ψιῦθὶρ βδΐϑὶ 

γα] 1 ΠαΌΔΙΡ Βα Π 8 ΠΊΘηΒ. ἃπῶ Αἰγθδὶ δῆορίδη {τϑυνδαγῃτ1π8, 440 

ἂὰ Ῥαϊαιηα ὑ5]]}01η: 11 ῬὰΒ αἷρθαᾶ: αὐγϑὶθ πἰσὰἢ Ραΐα ὑ841]1 βϑίῃ 14 ἢ 

σᾶρο (ἃ ραταάδ ᾿οιπδιημηδ. 12 δῇ υὐ}815 ΒῸΠ5 18 88 }] 8485 δαὶ 

τ5146]ὰ ἔαιθισα δηᾶν δι θ7]α 411 α1Ζ0, βύαβυγθ ἀϑρϑιβηοαθαπη 4111 14} 

δα θα αῃ ταἹ ΚΙ] δὴ5 ρα Ρ, αἰ ραπάδηβ ᾿ΐθὶ Δ1 5νγἃ ΠῚ σ, ΒΘ. 

18 181} ρα οὔννταω ἔλῸν τηδυθίη, 184 411] τηϑηδσθὶηβ ἰΔα]οάθὰπη ὅπ 

Ἰτητηδ, 8 αἰ ἴη5. 14 1848} Τρυθοη 5 σαβαὴ) Τιαῖνννὶ Ρᾶπᾶ Α- 

Ταϊδιαβ βιαπάδη αὐ πηοΐϑὶ 1848 ἀ8 0 ἀπ ᾿τπγὰ: σαρρ' αἴδυ τὴ15. 98ἢ 8- 

βίδη ἀπ 5 1Δ44]4 δ[δι ᾿τηᾶ. 15 181} ψαὰῦρ, ὈΠΡῸ 1ἰβΒ δηδιαιάδ ἴῃ 

σαγαᾶδ 15, 14 τηϑηδραὶ πηοΐαυ]ο 8. 78 ἔγα ναι 81 τ] δ μἸἰταμ ὈΙἀθ αὰἢ 

ἴοθβρυας 18 ΒΙ ΡΟ αι ἴθ; ὑυθθα ΔΚ τη ηαραὶ 140 Δα] Θὰ ἴδ ᾿τηηδβι. 

10 14) Ῥαᾳὶ ὈοκατΊοβ 14 ΕδΥθβ8 1615. ραβδὶ δ η δ η5 ἰη8. τηδί]αηδη 

τ Ῥϑίτη τηοὐδυ]αιη 784} ἔγανγααν δίτα, ἀρ ἀὰ βαϊῃ ΒΙΡΟΠ͵διὴ ἰ8: 

ἴῦα ᾿ἰδύ Ῥαΐθὶ τὴ τπποΐϑυ]δτ 718} ἔγανν αν δὶ Ὡγ8 1}10 14 αἀτὶρρκὶῦ ὃ 

17 18 ρα δα βΊαπμα5. ΙΘϑθὰΒ (0 ἀὰ ἴῃ: πὶ ᾿Ῥδυσθιη ΒΒ ηθραὶ 1ΘΙΚΘΙ5, 

ἘΚ δὶ ὉὈΙ ρα Βα ἀδη5; ἢἰ α8η} Δ ΡΟΠ πϑυνδαν δ η8, εἰς {γα ΔΤ ἢ- 

Π, ὃ. Βα νου) Παπνουίη ΟΑ. --- 9. αῇθίδπ 4] αῆἤθραπᾶδα ΟλΔ. -- 

12. σαβϑυαι) 6],., σαβεθῦ ΟΑ. --- 18. 14} 411 πιαπαρϑίηβ Δ ἀ]θά ἢ 

ἀπ ᾿μητη8) αν απᾶς σοῦ ΟΑ παο]ισοίγαφοη. --- 16. Γγαννδαγ  αὶπὶ 5] 

ἔγααν ηίαῖσα ΟΑ. 

Π, 4. Τοβαβ]) Ζιβαίς αὐι8 οἴμθὴι 1 οκίϊοπαῦ; υσί. τῷ (ατωβον Ὁ) πρὰ 

ὉΔ. --- δῃὰ Ρϑιμμηθὶ 189] ϑέοϊζιηρ τος 1, ὅ,9ὅ. --- ὅ. αῇθίαηα) ὑρί. 

ἄ(α8 Ῥγᾶβοηβ υορν δορὶ} 32 νρ (ΔΔ --- 8. ἀπϊῦ8 τϊΐοθ] ϑέοϊιη (68 

Ῥογϑυιηι5 υυὐἷο 1 9,4. --- 9. Ῥαίμο8)] Ζιιβαΐς παοῖν Υ. ὅ; ἀο59]. ἀοΐα: 



110 Μδυκυβ 11, 18---28, 1Π|,.1---4, 

τωλούς. 18 καὶ ταν οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωάννου καὶ οἱ Φαριςαῖοι νηςτεύοντεε.. 

καὶ ἔρχονται καὶ λέγουειν αὐτῷ “ διατί οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ τῶν 

Φαριςαίων νηςτεύουειν, οἱ δὲ ςοἱ μαθηταὶ οὐ νηςτεύουειν; 19 καὶ 

εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰηςοῦς᾿ μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος ἐν ὦ ὃ 

νυμφίος μετ᾽ αὐτιὼν ἐετιν νηςτεύειν; ὅεςον χρόνον μεθ᾽ ἑαυτῶν ἔχουειν. 

τὸν νυμφίον, οὐ δύνανται νηςτεύειν. 20 ἐλεύεονται δὲ ἡμέραι ὅταν 

ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὃ νυμφίος, καὶ τότε νηςτεύεουειν ἐν ἐκείνῃ - τῇ 

ἡμέρᾳ. 21 οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκκους ἀγνάφου ἐπιράπτει ἐπὶ ἱματίῳ 

παλαιῶ ̓  εἰ δὲ μή, αἴρει τὸ πλήρωμα ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, 

καὶ χεῖρον «χίεμα γίνεται. 22 καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀςκοὺς 

παλαιούς εἰ δὲ μή, βήςςει ὁ οἶνος ὃ νέος τοὺς ἀςκούς, καὶ ὃ οἶνος 

ἐκχεῖται, καὶ οἱ ἀςκοὶ ἀπολοῦνται, ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀεκοὺς καινοὺς. 

βλητέον. 28 καὶ ἐγένετο παραπορεύεεθαι αὐτὸν ἐν τοῖς ςἄάββαειν διὰ 

τῶν «πορίμων, καὶ ἤρξαντο οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὁδοποιεῖν τίλλοντες τοὺς 

«τάχυας. 24 καὶ οἱ Φαριςεαῖοι ἔλεγον αὐτῷ ἴδε τί ποιοῦειν τοῖς ςἀβ- 

βαειν ὃ οὐκ ἔξεετιν; 25 καὶ αὐτὸς ἔλεγεν αὐτοῖς “ οὐδέποτε ἀνέγνωτε 

τί ἐποίηςεν Δαυείδ, ὅτε χρείαν ἔεχεν καὶ ἐπείναςεν, αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾽ 

αὐτοῦ; 26 πῶς εἰεῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ἐπὶ ᾿Αβιάθαρ. ἀρχιε- 

ρέως καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέςεως ἔφαγεν, οὗς οὐκ ἔξεςετιν φαγεῖν 

εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦειν, καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς εὺν αὐτῷ οὖειν; 27 καὶ ἔλεγεν 

αὐτοῖς τὸ εἄάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ 

τὸ εάββατον, 2ὃ ὥςτε κύριός ἐςετιῖιν ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ 

ςαββάτου. : 

117: 

1 Καὶ εἰεῆλθεν πάλιν εἰς τὴν ευναγωγήν, καὶ ἢν ἐκεῖ ἄνθρωπος 

ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα. 2 καὶ παρετηροῦντο αὐτόν, εἰ τοῖς ς«αβ- 

βαειν θεραπεύςεει αὐτόν, ἵνα κατηγορήεωειν αὐτοῦ. 8. καὶ λέγει τῷ 

ἀνθρώπῳ τῷ ἐξηραμμένην ἔχοντι τὴν χεῖρα᾽ ἔγειρε εἰς τὸ μέεον. 4 καὶ. 
ΒΑ 

λέγει αὐτοῖς ἔξεςτιν ἐν τοῖς ςεἄάββαειν ἀγαθοποιῆςαι ἢ κακοποιῆςαι, 

11, 18. οἱ Φαριςαῖοι] Β᾽ΙΠΑΒΟΠΚΝΤ Ροο ρα νρ, οἱ τῶν Φαρ. 

ἘΚ ΔΗ:᾽ρ:1), --- 20. νηςτεύςεουςειν] “Κ, νηςτεύουειν ΕἾΠΤΤ. --- ἐν ἐκείνῃ 

τῇ ἡμέρᾳ, ΒΙΠΑΒΟΡΚΙΔΙΤΕ ΕΞ11α, ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ΓΚ ἀ06 

ΘΕ ριΣ νοὶ -- 2]. οὐδείς] αὶ ὈΘΥα να (υσί. ΜΙ 9,16), καὶ οὐδείς ἘΚ 

Τ6]]. --- αἴρει] ΓΚ, ἀρεῖ Η. --- τὸ πλήρωμα ἀπ’ αὐτοῦ] Ξ΄η8Β1, (ἀπ᾽ αὐτοῦ 

τὸ πλήρωμα ΑΚΔΤΙΤΕ]), τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἕΚ (υσί. Μ| 9.106). --- 28. τοῖς 

ςάββαειν] ΕΔ 1Ὁ (ατοἶν 4) γρ (παοῖν Ι͂ 13,1), ἐν τοῖς «αββ. ἔΚ. --- 24. τοῖς 

ςάββαειν] ΒΙΩΒΟΠΚΝΤΙ τ νρ, ἐν τοῖς ς«αββ. ᾿Κ. -- ΙΠ, 4. ἐν τοῖς «ςἀβ- 

βαεῖν] ἌΒΠ, τοῖς εὔββ. ἸΚ {γῦ: 

- ΠῚ, 2. Βαϊ π]άθαϊα βαρ δίο] αὐτόν 2 γ611ξ παοῖν 1,06,7 ( 12,10); υσί. 

τυ Ὑθὴ; 



Μαγκὰβ 11,18--28, 111,1--4. ΥΥ6.: 

ἰᾶη85. 18 714 γγνϑθ ἢ ΒΙΡΟΠ͵Ο5. ΙΟΠΔηΠη15. 186 ΕδΥθίδθα1θ 15. [αϑίδ 888 ; 

78} αὐἹαα]θαάσπη 141} αοραη ἀὰ ἰμητηᾶ: ἀπ 6. ΒΙΡΟΠ͵]ΟΒ. ΤΟ Δ ηΠ65. 188 

Ἑαγθιβαιθὶθ ἐδβίδηα, 10 βαὶ βϑίπδὶ β'ροῃ)οβ ηἰ [αβϑίαπα 19 14} 4 Ὁ 

ἴτ ΙΘΒ.8: ἰραὶ τηᾶραῃ Βαμα ὈγαΡ [Δα 15, πα Ῥαΐθὶ τ] ἴηι ἰδ ὈσαΡ- 

405, [αδύδῃη ὃ σα Ιαρρα [6118 Βγ0)2λΕ τα 818 Βαραηα Ὀγαρίαα, ὩΪ 

τηᾶραῃ [αϑίδη. 20 δῦβθαηῃ αἰραρραηα ἀαροβ βρη δίηϊτηδαα δῇ τὰ βὰ 

ὈχΌΡΙΑ 5, 1418 Ῥδῃ [αϑίδηα ἴῃ 1αϊμδιήτηα ἄαρα. 21 πὶ τηδηπη8 ρ]αῦ 

ΠΏ Β ὨΪΌ}15. ΒΡ δηὰ Βμᾶραῃ [αϊγη͵αηα; ἰδ] δἰηϊτηδὶ {ὰ]]οὴ αἵ 

Ῥδῃιπηᾶ βὼ πἰα]α ᾿διησηὰ ζδ᾽γ 7} 1η, 1840 παῖγβῖσζα σαΐδυγα ὑγ ΑΙ ΡΙΡ. 

22 ὩΪ τηϑηηδ σία! πϑῖη Ἰυρραία ἴῃ ὈΔΙρΊηΒ [α]} 785; 08] δαΐίο 

αἰδβίαϊτγαι νη Ῥαΐα ῃΐὰ] 09 Ῥᾶη5 Ὀδ]ρΊηΒ, 18 γγ πη πβραςη!ρ, 148 Ρᾷ] 

ῬδΙρθῖθ Τγδαϊθίηαπηα: αἷς ψγϑίη υρσαΐα ἴῃ ὈΔΙΡΊηΒ πα} Δ 5 σ᾽αίδηάα. 

28 74} νᾶ Ραϊτραρροη ἱμηηὴδ Βα ραΐο ἄαρα βαῖγ ἰδ, 14} ἀα- 

ϑαηΠμαη ΒΙΡΟΠ͵ΟΒ 15. ΒΙςσθυ ) δῆ ἄδη5 γὰρ͵ 888. 24 184} ΕἌΓΘΙΒΑ1618 

αθρυῃ ἀὰ ἰτημηδ: 581, ἴδ ἰδ] πα β᾽ρΡοη͵οΒ βϑιπδὶ βαρ δεμη βαΐθὶ ἢἰ 

Βα ]α ἰδ 25 18} 15. 4 ἀὰ πὶ: πἴὰ ἀβδιρονψαρ αἷνν ἴῦὰ ραίαν τάδ 

θάανθῖα, Ῥᾶη βδυνίία Δ ογθᾶδρθ ψᾶϑ, 186. 718} βᾷϊὶ τ ἱπηπιδῦ 

20 ΤἸυαῖνγα ραϊαὶρ ἴῃ ραγὰ ρυσὶβ τῇ ΑὈϊαρατα σαα]η 16 Β]ΔΙ ὈΔῺ5 

Γααυ] ρθη 15 τηδύϊαάδ, ῬδηΖθὶ πὶ ΒΚα]α ἰβύ ταδίζαηῃ. πἰρα αἰπδῖτα ραά- 

δ), 14 σα 148 βαΐτη τὴ] 518 νυἱβαη δι 20 14 Δ} ἴηι: Βα Ὀαΐο 

ἴῃ ΔΒ ΜΑΙ ΡΑΒΚΆΡΔΗΒ, ΠΩ Τηϑηηϑ ἴῃ ΒΔραΐίο ἀδρὶβθ; 28 5υδοὶ 

ἔνα) δύ βΒὰ ΒΌΠΙΒ Τηϑη5 7188: βδιησηδ βαραΐο. 

ὙΠ 

1 94} ρᾷϊαὶρ αὐίοι͵χιαμ ἴῃ ΒΥ ΠΔΡΌΡΘΩ, 14 ΜγὼἃΒ Δ1Π87 Τὴ πη σἃ- 

Ῥασγθαπα Παθαηαθ μαμὰ. 2 4} σι ιϊαϊἀθάπη ἰτσηα ὨΔ᾽Π]1 θα] 58Ὁ- 

ραΐο ἄκρα, οἱ σοι θαθίηδ 'ἰπα. 8.180 σΡ ἀὰ βαμητηᾶ πδπῃ Ῥϑηγηδ 

ϑαρδυσβαηα ΠΔΌΔΠαΙη Ὠδπατϊι: ὈΠΥΤΘΙΒ ἴῃ τηϊἀπτηδὶ. 4 180} 480 ἀπ ἴῃ]: 

Βκα απ ἰδὺ ἴῃ βαθύ Ῥῖα ἰαυ]απ Αἰ ρθαὰ ἀηρῖυρ ἰαυαπ, βαῖνα]α 

11, 18. Τομῃδηπθϑ) ΟΑ, Τομαηηῖβ 6 ],. 

11,18. ἙΔγοῖβα 15 3] Νορηιπαξϊν τοῖς αν. Υῖ. 19,14 πηὰ ἃ 3 65. 

- 19. Βα] 5. ὈχῸΡ (Δ α18] τσὶ. “ἰϊὰ βροηδὺ Δ οΘΙ1 6211. ϑέομθ αἰτιοῖν 

Ἢ 9,15 1, δὅ,34. --- γὰρ ἴτὰ ἰϑῦ Ὀσυ θα 05] δέοι παοῖ ΜΙ 9,15. --- 

22. σἰαϊδηα] 8. ῬΙιν. μπαοῖν ΜΗ 9,17 1, ὅ,38; υσῖ. “ηυϊξέιιγιξ᾽ 6 Ὁ, ᾿ῦοὸ αϑον" 

αον Ζιιδαίς “οἰ απιῦο (οοη)δογυαηέι" ἐοϊσέ. --- 28. 5 ου απ δ ῃ8Β ΤῸ Ρ]Δη]} 

υηῖ. ΠΗ͂ 12,1: τίλλειν. Ο]ϊοῖοῖν ἄθηι σοί. Τοαΐ ἴα: ἐξον [αοϊοηίο8 ὑοίϊογο. --- 

4, ΒΙ ροῃ͵οϑ Ῥϑὶπμα}] Ζιβαίς παοῖν Δ 139,9; υσῖ. τ (ἀνθοῦν 61) μπᾶ ὨΝ, -- 

20. αἰπαῖτα) Ζιβαίς παοῖ 1, 6,4 (Δ 19,4); υοῖ. τῦ ΡῬΙ6υ. (Ὀ), --- 57. ἴπ πηΔ ἢ 8 

ὙΥΡ φαβκαραπδ) υοὶ. Καὶ 11,9: οὐκ ἐκτίεθη ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα. 



Πὰν; Μανκαβ ΠῚ, ὅ---26. 

ψυχὴν εὖςαι ἢ ἀποκτεῖναι; οἱ δὲ ἐσιώπων. ὅ καὶ περιβλεψάμενος 

αὐτοὺς μετ᾽ ὀργῆς, ευλλυπούμενος ἐπὶ τῇ πωρώςει τῆς καρδίας αὐτῶν 

λέγει τῷ ἀνθρώπῳ ̓  ἔκτεινον τὴν χεῖρά εου, καὶ ἐξέτεινεν, καὶ ἀπεκατ- 

εςτάθη ἣ χεὶρ αὐτοῦ. 6 καὶ ἐξελθόντες οἱ Φαριςαῖοι εὐθέως μετὰ τῶν 

Ἡρωδιανιῶν εὐμβούλιον ἐποίουν κατ᾽ αὐτοῦ, ὅπως αὐτὸν ἀπολέςωειν. 

καὶ ὃ ᾿Ιηςοῦς ἀνεχώρηςεν μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς τὴν θάλας- 

«αν, καὶ πολὺ πλῆθος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἠκολούθηςαν αὐτῷ ̓  καὶ ἀπὸ 

τῆς Ἰουδαίας ὃ καὶ ἀπὸ Ἱεροςολύμων καὶ ἀπὸ τῆς ᾿Ιδουμαίας καὶ πέραν 

τοῦ Ιορδάνου καὶ οἱ περὶ Τύρον καὶ (ιδιῦνα, πλῆθος πολύ, ἀκούςεαντες 

ὅςα ἐποίει, ἦλθον πρὸς αὐτόν. 9 καὶ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα 

πλοιάριον προςκαρτερῇ αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἵνα μὴ θλίβωειν αὐτόν. 

10 πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευςεν, ιὕετε ἐπιπίπτειν αὐτῷ ἵνα αὐτοῦ ἅψων- ἡ 

ται΄ καὶ ὅςοι εἶχον μάςετιγας 11 καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, ὅταν 

αὐτὸν ἐθεώρει, προςέπιπτεν αὐτῷ καὶ ἔκραζεν λέγοντα ὅτι εὑ εἴ ὃ 

υἱὸς τοῦ θεοῦ. 12 καὶ πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς ἵνα μὴ φανερὸν αὐτὸν 

ποιήεσωςειν. 18 καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος καὶ προςκαλεῖται οὖς ἤθελεν 

αὐτός, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν. 14 καὶ ἐποίηςεν δώδεκα ἵνα ὦςειν μετ᾽ 

αὐτοῦ καὶ ἵνα ἀποςτέλλῃ αὐτοὺς κηρύεςειν 15 καὶ ἔχειν ἐξουείαν. θερα- 

πεύειν τὰς νόςους καὶ ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια. .16 καὶ ἐπέθηκεν τῷ 

(ςίμωνι ὄνομα ἸΤέτρον᾽ 17 καὶ ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ 

Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα 

Βοανεργές, ὅ ἐεςτιν υἱοὶ βροντῆς᾽ 18 καὶ ᾿Ανδρέαν καὶ Φίλιππον καὶ 

Βαρθολομαῖον καὶ Ματθαῖον καὶ Θωμᾶν καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου 

καὶ Θαδδαῖον καὶ (ζίμωνα τὸν Κανανίτην 19 καὶ ᾿Ιούδαν ᾿Ιεκαριώτην, 

ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτόν. καὶ ἔρχονται εἰς οἶκον᾽ 20 καὶ εὐυνέρχεται 

πάλιν ὁ ὄχλος, ὥςτε μὴ δύναςθαι αὐτοὺς μήτε ἄρτον φαγεῖν. 21 καὶ 

ἀκούςαντες οἱ παρ᾽ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆςαι αὐτόν ἔλεγον γὰρ ὅτι 

ἐξέςετη. 22 καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ Ἱεροεολύμων καταβάντες ἔλεγον 

ὅτι Βεελζεβοὺλ ἔχει, καὶ ὅτι ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ 

δαιμόνια. 25 καὶ προςκαλεεςάμενος αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς" 

πῶς δύναται ςεατανᾶς εατανᾶν ἐκβάλλειν; 24 καὶ ἐὰν βαειλεία ἐφ᾽ 

ἑαυτὴν μεριςθῇ, οὐ δύναται «ταθῆναι ἣ βαειλεία ἐκείνη. 2ὅ καὶ ἐὰν 

οἰκία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μεριεθῇ, οὐ δύναται «ταθῆναι ἣ οἰκία ἐκείνη. 26 καὶ 

εἰ ὃ ε«ατανᾶς ἀνέετη ἐφ᾽ ἑαυτὸν καὶ μεμέριεται, οὐ δύναται «ταθῆναι, 

ΤΠ, ὅ: ἢ χεὶρ αὐτοῦ] δ: ἈΒΟΤΌΚΡΆΤΠ δ. τα νρ, ἢ Χ οὖ: 

ὑγιὴς ὧς ἡ ἄλλη “Κ (παοῖν ΜΗ 13,18).. --- 7. ἠκολούθηςαν] ΒΕῊΓΝ 5, 

ἠκολούθηςεν ΟΞῚΤ ἔσ᾽2 νρ. --- 10. καὶ ὅςοι] Α τιΐη 28 ([), ὅςοι ἔΚ. -- 

11. ἐθεώρει ΓΚ, -ουν ἃ. --- προςέπιπτεν] ΕΗΒΞΌΨ, -τον ΕὈΤΤ. --- ἔκραζεν] 

ΕΉΒΞΌΨΥ, -ξζον ΕῸΤΙ. --- 20. μήτε] “Κ, μηδέ 77’, 

δ. 
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ῃδδ]δη ΔἸ ΡΡαὰ ἀδαϊδίϊδη Ὁ 10 οἷ5 βαμαϊάθάπιη. ὅ 714. τϑβα! 8η68 

18 ΤΡ ᾿ποᾶδ, βιϑυγΒ ἴῃ ἀδα!ΡῸ5. ΠΑΙΓ 5 1Ζ6 4800 ἀὰ ᾿διημηᾶ ΤΙΠΔΠΠΗ: 

αἰγαϊτοὶ ῬῸὸ παηᾶὰα ᾿Ῥθῖπα! 14} αἰτακίᾶα, 184 σαβίορ αἰίχσα 8βὸ παπᾶ 8 

156. 6 16} σαρραηάδηθβ ρδη ΕΔΥθβαῖ οῖθ ΒΌΠΒαΙν τ] βΡαΐϊμη Ἡθτγοαϊα- 

ὩΠΠλ ΡΆΓΙΗΙ ραΐαν ἀθάπη ὈΪ 1π8, Θἱ ᾿τηᾶ ἈΒαΘηΊΘΙη8. ἢ 184}: ΙΘ5 05 

ΠΑ] ΤΡ ΒΙροη͵αιὴ βϑὶ πϑῖμὴ ἀπ τη ΥθΊη, 14 Π]ὰ τηδηδοθη8Β. ὰ5. Οδ- 

16 11α1ὰ Ἰαἰϑυϊ θά αἴαι ᾿τητηα, ὃ 78} τ8 Τα αῖα 18} τ1ι8 [ΔἸ ΓΒΔ Ὲ] ν ἼΩΪ ἢ 

764} ἃ Ιαυτηδίΐα 14 πάθης Ιδυτάδηδαβ; 140 ᾿ᾶϊὶ ὈΪ τα 718} 8:6 .- 

ἀοηῃδ, ᾿ηΔη ΡΟ ηΒ Η]ὰ, σαῃδυβΊ) ηδη8 ᾿ῦδη ἢἰὰ 15 ἰανναα, αοϑιηπη αὖ 

᾿ττη8. 9. 184 480 βαΐῃη βἱροῃἼζαια βϑίηαϊῃη οἱ βκὶρ αὶ μψϑβὶ δα 

᾿τητη8 1Π ὈΪΖΟΒ Πρ ΙηΒ, Οἱ πὶ ᾿ιαϊπθίηα ἰπα. 10. τηϑηᾶρδηθ δὰ Κ 

ΒΘ ΒΔ 114 8, βαϑυγθ αἀταϑαῃ ἀηὰ ἴηῶ οἱ ᾿πλη)ὰ δἰίαϊἰοκαίηδ, 7184} δ 

τηδηδραὶ Β521 6 παραϊἀθάση ψυπαυ!η]08Β 11 140} ΔΤ ἢΒ. ἈΠὨΓΑΙ Δ 8, 

Ῥαΐῃ Ῥδη 'πὰ ραβϑίσαῃ, ἀσαβαη αι ᾿τητηδ 14 ἢ Ὠτορἀθάὰπη αἱραπάδηβ 

Ῥαΐθὶ θὰ 15 ϑαπιαϑ ραᾶϊθ. 12 181 Ηἰὰ δηαθαῖϊῦ 1Π5. Οἱ 'πᾶ ῃἱ ρἂ- 

Ββυ ΚαηΡἀοἀοῖπα. 18 164} αδίαϊρ ἴῃ ἐἔαϊγραπὶ 7888 δἰμαῖ παῖς Ῥδηζοὶ 

148 185, 7188 σα! ραη ἀὰ πη. 14 14} ραν δυγῃΐα ὑννα! ἀα τυϊβδη 

ΤῊ] 815, 78}: οἱ ᾿ῃβδηαι θα] 1η5 τηθη]δη 1 181} Παῦδη δ] 1 ἀὰ 

ΒΔ 1} Βα 1 Π5 1846 ἀδυγδῖγραη ΠΗ] ΡΟοηΒ. 16 121 ραβδία 861- 

τῇδ ΠΘΙηΟ Ραϊίγβ; 17 1840: Τα κοῦδι Ῥϑιηγηα Ζαϊθεαϊ αἰδὰβ 18 1ο- 

ΒδΔΏΠ6 ὈΓΤΟΌΓ ΙΔΚΟΌΔαΒ. 180 ραβαίαα πὶ παθγηα ΒαΌΔΠΔΙΓραὶβ, Ραίθὶ 

δῦ: Βαη7υ5 ΘΙ οΠπα; 18 714} Απαάγαϊαη 148: ΕἸ] ρρα 148 ῬΑυΡδαϊδι- 

τηϑῖα 714 Μαύίβραϊα 714} Ῥϑοιήδη 14} Τακοῦι Ρᾶπα ΑἸίαϊαβ 11} Ῥααάαῖὶα 

7. ϑϑηομα Ῥϑηϑ Καημδηθιίθη 19 Δ Τπἄδηῃ ᾿ϑκϑιϊοίθη, βαϑὶ 718 ἢ 

σα] θα ἰηα. 20 14ἢ εὐ ἀ]δααη ἴῃ ρσαγά, 714} ραϊά α]α βὶκ «( αἴϊι δα Ὁ 

τη ηδρΘὶ, βύναθνν6 πὶ τηϑῃξθα απ ἢΐἢ Π] αἰ τηαί]αη. 21 184} Πα δ᾽ μα ΔΒ 

ἔγϑτὴ ᾿πγηγὰ ὈΟΪ ΑΙ 708. 186 ΔΏΡαταὶ δια α]θάθη ρα μα ῦδη ἱπα; ἀΘΡὰ ἢ 

δὰ ᾿αΐοὶ ἀϑρσα θ1 05 18Βύ. 22 8} ὈΟΚΑΙ]οΒ Ῥδ] δ Τα αβαα] τη] αἷ- 

τηϑηἄδηβ. ΟΡ ᾿αΐθὶ Βαϊδι! σαὶ] ΠΑΌαΙΡ, 14 Ῥαΐοὶ ἴῃ Ῥᾶμτηδ σοὶ- 

Κιβύϊη ἀΠΒΌ]ΡΟΠΟ ἀβυναῖγΡρ Ῥαΐπη πῃ] Ροη. 29. 14} εἰμ αιίαη 8 185 

ἴῃ ρα] Κοῖὰ 40 ἀὰ ἴηι: Τυαῖνγα τηδρ' ϑαΐδημδβ ϑαΐδηδη ὑϑυϑίγΡ δ ὃ 

24 Ἰὰἢ αθαὶ Ριυδεηραγαϊ τ ῖρτα Εἰκ ρααα!!Ἕαᾶα, πὶ τηὰρ βΒίαπαδῃ Β0 

Ριυάδηραιαὶ 1αῖπα. 25 14} αὈδ] ραντὰβ ψιρία βὶκΚ ρα δι])ααάα, πὶ τηδρ' 

βίδη ἄδη δὲ ραγὰβ 714 η5. 26 18} 1408] Ξαΐδηα ἀββίορ δηᾶἃ 51 ΒἸ]Όδῃ 

1Π|, 7. (δ! 611 α14)] ρρϑβένγδηι, ἃ] αἴδῃ ΟΔ. -- 18. αδίαϊρ] ΟΑ {1} 

ϑϑίαϊο, -- 17. Βα 78] ΟΑ, αὐ Βα Π]ῸΒ5. ΚοΥγσίογί. 

1Π, 16. Ῥαϊίσυθ)] φῆι Νοριϊμαϊῆηυ υο. ὈσαΙ͂Β 1,1} νρ (Δ). -- 

21. 16. Παυβ]απᾶάδηβ ἴταπὶ ἰσηα ὈΟΚΑΥ]Ο5. 18 ΔηΡαταὶ Κρ]. δὲ οι 

αιιαϊδδοὲ ὧἀ( 60 ϑδογίθαδ οἱ οεἰογὶ ἀρ τ 2τᾳ (Π). 1268 Ῥαγιἐφιρτινηι 

Βαβι άδηβ ἰδέ οἷη Εἰ δοΥ]οὶ 861 (ον τἰγϑρυ ιν οἰϊοϊιοηι 1 αϑϑι. 



174 Μδυκαβ 111, 27---85. ΤΥ, 1---12. 

ἀλλὰ τέλος ἔχει. 27 οὐδεὶς δύναται τὰ εκεύη τοὺ ἰεχυροῦ εἰςελθὼν εἰς 

τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάςαι, ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν ἰεχυρὸν δήςῃ, καὶ τότε 

τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάςῃ. 28 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφεθήςεται 

τὰ ἁμαρτήματα τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, καὶ βλαςφημίαι, ὅςας ἂν 

βλαςφημήςωειν 29 ὃς δ᾽ ἂν βλαεφημήςῃ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐκ 

ἔχει ἄφεειν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλ᾽ ἔνοχός ἐςετιν αἰωνίου ἁμαρτήματος. 

90. ὅτι ἔλεγον πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει. 51 ἔρχονται οὖν ἣ μήτηρ 

αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ ἔξω ἑςετῶτες ἀπέετειλαν πρὸς αὐτὸν 

φωνοῦντες αὐτόν. 82 καὶ ἐκάθητο περὶ αὐτὸν ὄχλος, εἶπον δὲ αὐτῷ᾽ 

ἰδοὺ ἣ μήτηρ εου καὶ οἱ ἀδελφοί εου καὶ αἱ ἀδελφαί «οὐ ἔξω ζΖητοῦείν 

ςε. 98 καὶ ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων τίς ἐετιν ἣ μήτηρ μου ἢ οἱ ἀδελ- 

φοί μου; 84 καὶ περιβλεψάμενος κύκλῳ τοὺς περὶ αὐτὸν καθημένους 

λέγει ἴδε ἣ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου. 85 ὃς γὰρ ἂν ποιήςῃ τὸ 

θέλημα τοῦ θεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐετίν. 

ἜΝ: 

1 Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάεκειν παρὰ τὴν θάλαςςαν. καὶ ευνήχθη 

πρὸς αὐτὸν ὄχλος πολύς, (ὕςετε αὐτὸν ἐμβάντα εἰς τὸ πλοῖον καθῆεςεθαι 

ἐν τὴ θαλάςεςῃ, καὶ πᾶς ὃ ὄχλος πρὸς τὴν θάλαςςαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦν. 

2 καὶ ἐδίδαεκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλὰ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ 
ς 

διδαχῇ αὐτοῦ 8. ἀκούετε. ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὃ «ςπείρων τοῦ ςπεῖραι τὸν 

«πόρον αὐτοῦ. 4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ «ςπείρειν ὃ μὲν ἔπεςεν παρὰ τὴν 

ὁδόν, καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτό. ὅ ἄλλο δὲ ἔπεςεν 

ἐπὶ τὸ πετρῶδες, ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν 

διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς᾽ 6 ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίεθη καὶ 

διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. καὶ ἄλλο ἔπεςεν εἰς τὰς ἀκάνθας, 

καὶ ἀνέβηςεαν αἱ ἄκανθαι καὶ ευνέπνιξαν αὐτό,. καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκεν. 

ὃ καὶ ἄλλο ἔπεςεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλὴν καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαί- 

νοντα καὶ αὐξάνοντα καὶ ἔφερεν ἐν τριάκοντα καὶ ἐν ἑξήκοντα καὶ ἐν 

ἑκατόν. 9 καὶ ἔλεγεν ὃς ἔχει ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω. 10 ὅτε δὲ ἐγέ- 

νετο κατὰ μόνας, ἠρώτηςαν αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν εὺὑν τοῖς δώδεκα τὴν 

παραβολήν. 11 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὸ μυεςτήριον 

τῆς βαειλείας τοῦ θεοῦ, ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα 

“γίνεται, 12 ἵνα βλέποντες βλέπωειν καὶ μὴ ἴδωςειν, καὶ ἀκούοντες 

ΠῚ, 29. ἁμαρτήματος) 51΄ΠΒ1,Δ, ἁμαρτίας (Ὁ “ἀοἰλοιῖ οὐθγ' “ροοσαί᾽; 

10 (απ ον Σὺ νρ, κρίεεως ἘΚ Εὶ (υσί. κρίματος αἰωνίου ΠΡ}. 6,9). ---- 51. ἔρ- 

χονται οὖν] ἔΚ, καὶ ἔρχονται ἃ 1ῦ τς. --- ἣ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ 

αὐτοῦ] α 1Ὁ νᾳ (υσί. Υ'. 89), οἱ ἀδελφοὶ καὶ ἣ μήτηρ αὐτοῦ ὅΚ. --- 82, περὶ 

αὐτὸν ὄχλος] ΒΙΠΟΑΒΟΚΙΜΔΙΤ ΡῬοαΙ Τρ ᾽2ᾳ νρ, ὄχλος περὶ αὐτόν ἔΚ. 

--- 88. ἢ ΕΕΉΞΙΠ οο182, καί ΟἸΤΝ 4Όσ]]. ---ΑΙΝ,8. τὸν «πόρον αὐτοῦ] 

ΒΕ ρο5 (υγῖ. 1, 8,5). ---- 9. ὃς ἔχει] ΞΙΠΒΟ Δ 1 νρ, ὁ ἔχων ἘΚ (υσί. Μ 13,9 

1, 8,8). 
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“Δ ἢ ραᾶδι}10 5 ψαγ., ΠΙ τηὰρ σαβίδη δη, δ]κ 86] ΠΌΔΙ] Ρ. 27 ὨΪ Δ ηπᾶ 

γηδρ' Ικᾶθα ΒΜ ΠὈ15. ρΆ] ΘΙ Δ ηαμ5 ἴῃ ρατὰ 15. ψΊ] να, ἢἰρα [ἀὐγ 15 Ῥδηδ 

ΒΜ Ραη ρα ὈΙΠα1; 14 « ῬΡᾶὰπ Ὁ βᾶπα ρματγα 18 αἰβύν ναὶ. 28. διηθῃ, 

αἰθῶ ᾿ἰχυννθ, ραίθὶ δἱ]αΐα αἤθίαδαα βαΐα ἔνααασῃΐθ Βα Π 1 Τ8ΠΠ6, 18} 

ΠδΙ ΘΙΠΟΣ Βνῦῶὼ ΠΊΒΏΒΡΟῸΒ ΒΒ 6. 8) ΔΙ Υ] πη; 20 ΔΌΡδῃ βαϑὶ νᾶ- 

7 ύάουθῖρ δῃμηδη ὑγϑῖμαηδ ἢἰ ΠαΌΔΙΡ [τα]ϑῦ αἷνν, δῖκ βα]α ἰδ αἰνγϑὶ- 

Ὡδῖσοβ ᾿ραυδυγὐαϊθ. 80 ἀπίθ ἀθραῃ: Δῃμηδη ὉΠΗΤδἰ͵δηθ, Βα Αΐ. 

91 184: αθηηὰη Ῥᾶῃ φἰἱροὶ ἴθ 1410 Ὀτοθη]Β 186. 1868 αἷὰ πἰαπαἀδηάοηβ 

1᾿ηβϑηη]θάπη ἄπ ἱτηπηα, Παϊϊαμάοπα πᾶ. 952. 184} βρίχῃ ὈΪ 'πᾶ τη8η8- 

σοὶ; αθρυη βδη ἀπ ἱπηπη8: β8ὶ, δἰ 61 βϑῖηδ 141} Ὀτορυ]αΒ Ῥοῖπδὶ 14} 

Βυν δύνα. θθίηοβ αΐὰ Βοκήαπα ῬὰκΚ. 89 184 ἃηαμοῦ ἱπὶ αἱραπᾶβ: [0 

δύ 50 δῖβϑὶ τηϑθῖπδ δῖίρῇθαι βαὶ Ὀγορυ] 8 τθὶηδὶ 94 14} ὈΙβα δ ηα5 

ὈΙΒαπ]η 6. ῬΘῺΒ ὈΪ ΒΚ βίη ἄδηϑ Δ: δαὶ, δἰθϑὶ τηϑίηδ 18} Ῥαὶ Ὀσορι- 

705 τηθῖηδῖ. 856 β8θὶ 818 ὑυϑασκοὶρ 784 οααϊθ, Βα 1888 ὈΤΟΡΔΥ 

τηθίηδ 18 ϑνιβίδυ. 140} δἱθοὶ ἰδ. 

ἵν. 

1 7964} αἴόοκα [1688] ἀπραηη 16ἰβίαη αὖ τηϑυθίη, 186 ρα]θϑθαη βἷϊς 

αἃὰ ἱππλῶ ΤηϑηδρΘΙη5 ἢ, βαθθ ἰηὰ ρϑ]θίρδη . ἀδη» ἴῃ 5Βκὶρ 

ϑαβΐδῃ ἴῃ τ ϑυϑίη ; 18} 411 80 τηδηδροϑὶ ψιρτα τηϑυθὶη δηὰ βίδα ν88. 

Ὁ Δ ]αἰδι δ 18 1 ρᾺ)] ΚΟΥ τη ηδρ' 18}: Δ ἰπὶ ἰῃ Ἰαἰβϑίηδὶ βϑίηδὶ: 

Ὁ. ΠαῦΒΘΙθ! Ββ86ὶ, αὐυϑηη 58 Βαϊ ηαδ ἀἃ βαίδη ἔγαῖνγα βϑπδιητηα. 4 88 

ὙΓΔΡΡ, ΤΙ] ΡΡΘΠΘΙ βαῖδο, 5. ΠῚ ΤΙ 185 ρΘ ΓΒ δα, τνὶρ, 8} αΘΙΠΠΠ 

Τὰ ρ]ο5. 188 [γϑΐὰη ραΐα. ὅ δηβρδύαρ- θη ροϑάγαιαβ δῆὴϑ βύθ᾽ ΠΘ ἢ ΔΙΏΙΉ8, 

Ῥάγοὶ πὶ παραϊάα εαἰσρθα τϑηδᾶρα, 18 ΒῸΠΒ ὈΥΥΔΠΏ, ἴῃ ΡΙΖθὶ πὶ Βδ- 

Ῥαϊᾶα αϊαρϑῖΖζοβ αἰγρθοβθ; 6 αὖ βιπηϊη Ῥ8η ΟΥΤΙΠ πα παἰπ ὉΓΌΓΔΠΠ, Δ ἢ 

πηΐθ πὶ Παραϊᾶα νγαυγίϊηθ, σαραατθποᾶθ. 7 δὰ βΒὰπ)ὶ ριϑάσαιβ ἴῃ 

ῬαυγπσπΒ; δ αἱαγβύσαμι Ραϊ Ῥααγ) 5. 18 Αἰ Πρ ἀθάπη Ῥαΐα, 18} 

ΔΚΥΔη ἢ ρα. ὃ 80 βιὰ: σϑᾶγδιβ ἴῃ δἰσρὰ ροᾶβδ 18 ρδῦ δκγύϑδῃ τ1- 

τη ηϑηο 18 8 Β͵δηαο, 18} ὈΔΙ αἷπ 1᾽ 14}: δἷῃ 1᾽ 188}: δἷῃ Ὑ" 9. 1Δἢ 

680: β8δϑὶ Βα ῦδὶ δυβοῦα Παυβήδηάομα, ραῃδαβ)αὶ. 10 10 ὈΠῸ6 γᾶγρ 

Βυπαᾶτο, ἔλθη ἰπὰ Ῥαὶ Ὀὲ ἴπὰ τὴ ᾿Ῥαϊηλ ἔνα! θη ὈΊΖΟΒ. σα] ΚΟΙΒ. 

11 14} αἀ Ὁ ἰπι: ᾿ἱχϑν 18 αὐρίθαῃ ἰδ Καππδη τὰπὰ Ὀἰ παρ ΑΙ α]05. σα α1]185, 

10 Ἰαϊηαῖηλ βαΐμιλ αὰ 'ῃ ρα] οι 8]]1αἴα παῖ θ]Ρ, 12. οἱ βαρ Πα 8 5 

1Π, 27. Ῥαῃ] ὥρρϑείγδην, [ὁ ΟΑ. --- ἸΝ, 1. ρα] ραημάδη) ὥρ- 

ϑδίγόηι, σα] ΟΑ. --- 11. ρα]αϊκουα)] ραήακοι ΟΑ. 

ΠΙ, 81. 181} αθηλπη Ῥ8η] ογϑοϊιηιοίσιοιᾳ αοΥ θοϊάοη 1,εβαγίοη καὶ 

ἔρχονται «ὦ ἔρχονται οὖν. --- ΙΥ͂, 1. Το58] Ζιβαές αν Αηζαηῷ αοΥ 

Ῥογίμπορο αὐι8 οἴπθηι 1, ἐϊοπαν. --- ὃ. αἰῈ]} υσῖ. “ιν ἃ Ὁ Το ἦα να (Ὀλ. 

Ογοοῖν. εν σοϑδίαϊἑοίο ἀορρεῖξε Αι [αϑϑιηῳ. 



170 Μάγκαβ ΤΥ, 18---88. 

ἀκούωςειν καὶ μὴ εὐυνιῶειν, μήποτε ἐπιετρέψωειν καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς τὰ 

ἁμαρτήματα. 198 καὶ λέγει αὐτοῖς " οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην͵ 

καὶ πῶς πάςας τὰς παραβολὰς γνώςεεθε; 14 ὁ «ςπείρων τὸν λόγον: 

ς«πείρει. 1δ οὗτοι δέ εἰειν οἱ παρὰ τὴν ὁδὸν ὅπου ςπείρεται ὃ λόγος, 

καὶ ὅταν ἀκούεωειν, εὐθέως ἔρχεται ὁ εατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν 

ἐςπαρμένον ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν. 16 καὶ οὗτοί εἰεῖιν ὁμοίως οἱ ἐπὶ 

τὰ πετρώδη ςπειρόμενοι, οἱ ὅταν ἀκούεωςειν τὸν λόγον, εὐθέως μετὰ 

χαρᾶς λαμβάνουειν αὐτόν, 17 καὶ οὐκ ἔχουειν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς, ἀλλὰ 

πρόεςκαιροί εἰειν εἶτα γενομένης θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον 

εὐθέως «κανδαλίζονται. 18 καὶ οὗτοί εἰεῖιν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας ςπειρό- 

μενοι, οἱ τὸν λόγον ἀκούοντες, 19 καὶ αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος τούτου 

καὶ ἣ ἀπάτη τοῦ πλούτου καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰςπορευόμεναι. 

ευμπνίγουειν τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. 20 καὶ οὗτοί εἰειν οἱ ἐπὶ 

τὴν γῆν τὴν καλὴν «παρέντες, οἵτινες ἀκούουειν τὸν λόγον καὶ παρα- 

δέχονται καὶ καρποφοροῦειν ἐν τριάκοντα καὶ ἐν ἑξήκοντα καὶ ἐν ἑκα- 

τόν. 21 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ̓  μήτι ὁ λύχνος ἔρχεται ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον 

τεθῇ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην; οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν τεθῇ; 22 οὐ γάρ 

ἐςτίν τι κρυπτὸν ὃ ἐὰν μὴ φανερωθῇ οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον, ἀλλ᾽ 

ἵνα εἰς φανερὸν ἔλθῃ. 28 εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω. 24 καὶ 

ἔλεγεν αὐτοῖς βλέπετε τί ἀκούετε. ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε, μετρηθή- 

ςεται ὑμῖν καὶ προςτεθήςεται ὑμῖν τοῖς ἀκούουειν. 25 ὃς γὰρ ἂν ἔχῃ, 

δοθήςεται αὐτῷ ̓  καὶ ὃς οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει, ἀρθήςεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

26 καὶ ἔλεγεν οὕτως ἐςτὶν ἣ βαειλεία τοῦ θεοῦ ὡς ἐὰν ἄνθρωπος 

βάλῃ τὸν «πόρον ἐπὶ τῆς γῆς, 27 καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ 

ἡμέραν, καὶ ὃ «πόρος βλαςετάνῃ καὶ μηκύνηται, ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός. 

28 αὐτομάτη γὰρ ἣ γῆ καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, εἶτα «τάχυν, εἶτα 

πλήρη εἶτον ἐν τῷ «τάχυϊ. 29 ὅταν δὲ παραδῷ ὃ καρπός, εὐθέως 

ἀποςτέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέετηκεν ὃ θεριεμός. 80 καὶ ἔλεγεν " 

τίνι ὁμοιώεωμεν τὴν βαειλείαν τοῦ θεοῦ, ἢ ἐν ποίᾳ παραβολῇ παραβά- 

λωμεν αὐτήν; 81 ὡς κόκκον εἱινάπεως, ὃς ὅταν «παρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, 

μικρότερος πάντων τῶν «ςπερμάτων ἐςτὶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, 82 καὶ 

ὅταν «παρῇ, ἀναβαίνει καὶ γίνεται πάντων τῶν λαχάνων μείζων καὶ 

“ποιεῖ κλάδους μεγάλους, ὥςτε δύναεθαι ὑπὸ τὴν «κιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ 

τοῦ οὐρανοῦ καταςκηνοῦν. 985 καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει 

ΨΥ, 21. τεθῇ 3 Β΄ΠΒΟΠΙ.Δ 10 να, ἐπιτεθῇ “Κ. 

Κ΄. 18.290. --- 19. 11041Π818] δέαϊέ αἰῶνος παοῖν 7, 8,14, υσῖ. υἱοίιι8, υἱοϊϊ, 

υἱίαο ἰῷ (Ὁ: βίου). ὈΊΙΖοβ ὑοῦ 1 αϊπμαῖθ δὲ Ηἰθϑύ δ τἰὐϑργιησίϊο] θη, 

1, ἐφαγέ. --- 20. 41] 8έοῖια Υ. 8. --- 24. σα]δαθ] Δ η 84Πη}) δέαἐέ ἀκούουειν; 

υἱοϊ!οϊο]ιέ ἐν, ΕἸ γϊηηπογιι ατ 1 21,92: πιςτεύοντες λήψεεθε. ἢ 8έ Ἠαοῖι 

σοῦ κογγίσίογε: “ογοαοηίίθι5᾽. --- 83. τηδηαρσαϊηγ ρα] οι] ἐδ ϊυη τοῖα 

ἘΠ Τα ὐνρ (0) 



Μδατκυβ ΙΥ͂, 18---88. ΤΊ] 

Βδὶ υαΐηδ 18} Ὡἰ ρϑαϊη)δῖηδ, 1848 Παυδ]ηδηβ μδαβ]αῖηδ 18} πὶ {τὰΡ- 

͵αῖμα, ἴθαἱ Ἰυᾶὰὴ ραν δη]αϊηα δὶς 18 ἀβοίαϊπααα ἱμὰ ἔγανϑγ} 618. 

18 182} 4 ἅἂὰ ἴῃ: πὶ ψιλὰ θὸ ρα κοῦ, 184 Τὐαῖνγα 411058 ΡῸΒ. ρΡἂ- 

ἸυΚοηβ Καπηθὶθ 14 58 5881] η5 νῦτα Β41}10. 165 ΔΡΡδαῃ ἢδὶ ψίρτα 

ψΐρ Β1η4, Ῥᾶγϑὶ βαϊδάα βαία νγδυτσα, 18} βδη βρῇ δαβΊ)ημ ἃ ὉΠ ΚΑΥ]ΔΠΒ, 

ΒΆΠΒ αἰ ϑαύδηαθ 1848 πϑηϊηϊ νναυγὰ ᾿ραΐα ᾿ηβαίδηο ἴῃ Ὠδἰγίδηλ 

1206. 16 14 « Ρβαὶ Σ᾽ βἰμα βδιβδίθικο Ῥδὶ δἃηδ βίδ: δ μϑιητηδ Βα] Δ 818, 

Ῥαϊθὶ βᾶῃ μδιβΊδηα Ῥαία ψαυγα, Βα η5 τὰ] [Δ 668] πἰτηδηα τὰ 17 14} 

μὶ Βαραημὰ ψϑυυί 8 ἰῃ 518, δ΄. [061] ΙΓ] βἰπᾶ ; βαρτοῦ, ὈΠΡ6 

αἰγὶ] ἃρ]ο δῖρβθαι νγακἼα ἴῃ Ρ15 ψ ϑαγ 18, ΒΒ. 85 σϑιηδυ απ α. 18 7848 

Ῥαὶ βἰπὰ Ῥαὶ ἴπ Ῥδυσμη8 ΒαϊδηϑηΒ, ρθδ1 ψψααγα Παιβ]ημάδηβ, 19 7148 

ΒΔΌΓΤΡΟΒ ᾿ΙΖΟΒ Πα] η 815. 18 ἢ δι υΖθί ΒΒ ΡΘΌΘΙΠΒ Δ βαὶ ὈΪ1 βαίᾶ δῃ- 

Ῥὰγ ᾿υϑί]α5 ἱπηαϊρασραημ θη ἐυαρ͵αημα ᾿Ῥαΐα τνναυγα, 180 ΔΑΥΙΔ ῸἙ 

ΔΙ ΓΡΙΡ. 20 Δ Ῥαὶ βἰπα δὶ δῃᾶ αἰγβϑαὶ Ῥ᾽Ζαὶ ροάοῃ βαϊδηδηῃβ, βαδϊθὶ 

᾿ιδαβ]αημα Ῥαία νϑατα 14 Δα ηϊτηδηα 78 ΔΚύϑη Ὀδϊγϑηα, δ1η 11 718}. δῖ 

Ἵ᾽ 718} αἰῃ Ὑ΄. 21 140 480 ἀὰ ἴτὰ : 1041 ᾿Καγῃ αἰ] ἃ} 6 6ἱ υἱ τη6] 8 

βοϊ]ᾶδα Αἰ Ῥαὰ ἀπαδὺ ᾿ἰρτὺ πΐὰ οἱ δηὰ ᾿υκΚαυπαβίαρδη βαί͵διαά δὰ ὃ 

22 ΠΪΏ 8115 ἰϑὺ 108 {π]Ρ1η18 Ῥαΐθὶ ἢ1 ρα Εἰ] αάδα : ἢ πἈῚΡ δπᾶ- 

Ἰδρ, 8ἃἷκς οἱ β Κα  νγαῖθαὶ. 28 1401 [88 πᾶῦαὶ διυβοπὰ ἢ888- 

Ἰαπάομδ, ρα δ5)α1. 24 18} ἀΔ0 ἀὰ ἴτὰ: ΒΡ, 08 δΒασβϑὶθ! ἴῃ 

ῬΙΖαϊθὶ τοϊίαρ τἱ 0, τυϊΐααα ἰΖυν18Β 1864 Ὀϊδακαᾶα ἰφνὶβ θα ραὶθαθ- 

͵αμάδιη. 25 ὰαηΐθ ᾿᾿ΒυϑιΘ ἢ 8861 μα ΌΔΙΡ σἰθααᾶα ᾿τητηδ; 8 βαθὶ 

Ὡΐ ΠΔΌΔΙΡ 7188: βαΐίθι μαῦρα] δἰηϊιηδᾶα ἰμηϑ. 20 141} 4840: βύ) ἰδύ 

Ῥιαδαηραγαὶ σα β, βύαθνθ 164 081 ΙΔ η8 να ΓΡῚΡ ἔταῖνα ἀπα αἰγθᾶ. 

21 Δ} ΒΙ6ΘΡῚ 8} ὑὐυθῖβὶ 0 παμύ 140 ἄαρα, 14 θαΐα ἔναϊνν Κϑὶ ἢ 1848 

Πα] βγχ6 πὶ ψδὶῦ 18. 28 βῖ!δο δὺϊκ αἷγβα δἰζταῃθ ὈδιΡ: ἔγαμηϊβὺ 

ΘΎα5, ράρυοἢ 85, βῬαρυο [110 Καῦγηβ ἴῃ βαταᾶ 8858. 29 βαπὰἢ 

ὈΠΡ6 αἰρίρθαάα ἄκγδῃ, βιὰ η85 ̓ ῃβαηαθὶ 0 οἼΡα, απίθ αἰϊδὺ ἀθ8π5. 80 148 

8} : [0686 ρα] ιοση Ριυἀδηραγα)α σααὶβ, Δ ΡΡαὰ 'ἰπ ΤΠ] Καὶ μα]αϊκομ 

σαρθαίσχαα ΡΟ 81 θ)ἷλ8δ} ΚαΌΤΠΟ Β᾽ Παρ 15, θαῖθὶ βᾶπ βαϊδαα δὴ8 δἰσβρᾶ, 

ΤΠ Ϊδὺ 4114126 ἔγαϊνγθ δῦ Ὁ1Ζ6 δῆὴϑ αἰγσβαὶ; 82 141} βᾶῃ βαϊῖϊδαδ, ὑ1- 

ΤΠ 18} γαῖ] 4}1α1Ζθ οσύᾶβθ τηδὶϑῦ 181} σαίδ}!] ἢ ἀβίδηβ τἸ ΚΊ]ΔῺε, 

Βγαθνν πϑρτ τ βκαάδα 5 ΤΌΡΙΟΒ. ΠἰμἾη15. ραραῦδη. 89. 188 βινὰἃ- 

Ἰϑ᾽ Καὶ τὰ τοϑηδραῖη ρα]ακοιὴ τοῦϊᾶδ ἀπ τὰ ρθαΐα νυαῦγα, βύγαβυγθ τ 6- 

ΙΥ, 12. 1041] Βεγηπαγαΐ 1884, αἰραὶ ΟΑ. γυὶ. ΕΒ. ὃ 863, πἰπὰ 

ὃ 868. --- 28, [1110] (εφί. Ο΄ ον. ΤΙ. [ᾺΠΠ10 6 νουμηνίας Ο᾽ 9,16 μπά αο. 

εοὐγυον [γε  Ἰυϊοηυὶϊριοηπῖιηι, ΒΦ α), [α]] οὶ Τα βηιαηη ΒογΉΠπαγαξ, [16 10 

ΟΑ Πεογηο. 

ΙΝ, 16. Ῥαὶ ψίργτα νὶρ βἰμα] δέον παοὶν 1, 8,13, υοσῖ. 1: 

πὶ ατἰοην χιῦὺὶ οἴγοα υἱαάην δι, ιἰδὶ. --- ὉΠΚΒΙ]Δη8) Ζιβαΐξ, τοί. χιιὶ 

πορίοσοηέεν υϑν θείην βιιϑοὶρύμηε οὲ οῆὶ αταϊογίπε ἃ Ὁζα. --- 11 Ρα]) υσί. 
διτοῖίυθοτρ, Ῥὶο ρβοιΐϊβομρ ΒΙΌ6]. ᾿ 12 



1178 Μαυκαὰβ ΙΥ͂, 84---41, Ν, 1--Ἱὶ, 

αὐτοῖς τὸν λόγον, καθιὼὺς ἐδύναντο ἀκούειν. 84 χωρὶς δὲ παραβολῆς 

οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς, κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἐπέλυεν πάντα. 

90 καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὀψίας γενομένης διέλθωμεν 

εἰς τὸ πέραν. 86 καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον παραλαμβάνουειν αὐτὸν ὡς 

ἣν ἐν τῷ πλοίῳ, καὶ ἄλλα δὲ πλοιάρια ἣν μετ᾽ αὐτοῦ. 587 καὶ γίνεται 

λαῖλαψ ἀνέμου μεγάλη καὶ τὰ κύματα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον, (ὥςτε 

αὐτὸ ἤδη γεμίζεεθαι. 88 καὶ ἢν αὐτὸς ἐπὶ τῇ πρύμνῃ ἐπὶ τὸ προςκεφά- 

λαϊιον καθεύδων ̓  καὶ διεγείρουειν αὐτὸν καὶ λέγουςειν αὐτῷ ̓  διδάεκαλε, 

οὐ μέλει ςοι ὅτι ἀπολλύμεθα; 59. καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμηςεν τῶ ἀνέμῳ 

καὶ εἶπεν τῇ θαλάςςῃ “ εἰὖπα, πεφίμωςο. καὶ ἐκόπαςεν ὃ ἄνεμος, καὶ 

ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. 40 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ̓  τί δειλοί ἐετε οὕτως; 

πῶς οὐκ ἔχετε πίςετιν; 41 καὶ ἐφοβήθηςαν φόβον μέγαν καὶ ἔλεγον 

πρὸς ἀλλήλους ̓  τίς ἄρα οὗτός ἐεςτιν, ὅτι καὶ ὃ ἄνεμος καὶ ἣ θάλαςεςα 

ὑπακούουειν αὐτῶ; Ι͂ 

ΝΕ 

1 Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάςεεης εἷς τὴν χώραν τῶν Γαδα- 

ρηνῶν. 2 καὶ ἐξελθόντι αὐτῷ ἐκ τοῦ πλοίου εὐθέως ἀπήντηςεν αὐτῷ 

ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, 8 ὃς τὴν κατοί- 

κήηςιν εἶχεν ἐν τοῖς μνήμαειν, καὶ οὔτε ἁλύςεειν οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν 

δῆςαι, 4 διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύςεειν δεδέεθαι καὶ 

διεςπάεθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ τὰς ἁλύςεις καὶ τὰς πέδας ευντετρῖφθαι, καὶ οὐδεὶς 

ἴσχυεν αὐτὸν δαμάςαι. ὅδ καὶ διαπαντὸς νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν τοῖς 

μνήμαειν καὶ ἐν τοῖς ὄρεειν ἢν κράζων καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις. 

6 ἰδὼν δὲ τὸν Ἰηςοῦν μακρόθεν ἔδραμεν καὶ προςεκύνηςεν αὐτόν 

“ καὶ κράξας φωνῇ μεγάλῃ εἶπεν" τί ἐμοὶ καὶ «οί, Ἰηςοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ 

τοῦ ὑψίετου; δρκίζω «ε τὸν θεόν, μή με. βαςανίεῃς. 8. ἔλεγεν γὰρ 

αὐτῷ : ἔξελθε, τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον, ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. 9. καὶ 

ἐπηρώτα αὐτόν τί ὄνομα ςοι; καὶ λέγει αὐτῷ ̓  λεγεὼν ὄνομά μοι, ὅτι 

πολλοί ἐςεμεν. 10 καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ ἵνα μὴ ἀποετείλῃ αὐτοὺς 

ἔξω τῆς χώρας. 11 ἣν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων βοςκομένη πρὸς τῷ ὄρει" 

ΤΥ, 81: καὶ, τὰ κύματα) ΘΙ ΒΟΌΤΑ τ τον τὰ δὲ κύμ ἀ- 

Υ, 4. ἴεχυεν αὐτόν] Β5᾽΄ΔΛΑΒΟΚΙΜΌΔΙΤ [Ὁ ρΡ]6θυ. νρ, αὐτὸν ἴεχυεν 

ΒΡΌΗΘΝ, --- ὅ. ἐν τοῖς μνήμαειν καὶ ἐν τοῖς ὄρεειν] Β:ΔΑΒΟΚΙΜΝΜΌΔΙΤΙ 

{{{7] νρ, ἐν τοῖς ὄρεειν καὶ (ἐν) τοῖς μνήμαςειν ᾿Κ (Ὀγ)6()αᾳ. --- 9. ὄνομά 

ςοι] ΞΙΑΒΟΚΤΜΔΤΤίΣΙ (υσὶ. ὄνομα μοι), εοἱ ὄνομα ἔΚ 10 νρ. --- λέγει 

αὐτῷ] ΒΙΔΑΒΟΚΙΜΔΤΤΙχΟ 95] νρ, ἀπεκρίθη λέγων “Κ ο, ἀπεκρίθη Ὁ 

αι Ὁ 6 ἢ1αᾳ. --- 10, ἀποςτείλῃ αὐτούς] ΑΜ φα!ροϊογεὲ 605 ΟΠ (δέοίϊη (68 

Τγοπολιθη8 εὐἷθ Π 8,31), αὐτοὺς ἀποςετείλῃ ἕΚ ρ΄. --- 11. ἀγέλη χοίρων] 

Π0 ΘΗ͂Ι, ἀγ. χοιρ. μεγάλη ΓΚ ΟΥ̓ ΡΤ, -- βοεκομένη πρὸς τῷ ὄρει] 

ΑΚΌΤΤΙχί, πρὸς τῷ ὄρει ἀγέλη “Κ 1 νρ. 



Μανκαβ ΙΥ, 84--41. Ν,1---Ἱ, 119 

«ἴα Ὠδαβ]οη. 84 10 ᾿ππἢ ρΑ]ΆΚΟΙ Ὡἰ τοῦδ 1πῈ, 10 Β ΠαΓΟ ΒΙΡΟΠ͵) Δ Πὴ 

ΘΟ Πα 1 Δηἀραπα 8]]1αΐα. 8ὅ 1848} ἡδἂ ἂὰ ᾿ἰπὶ ἴῃ αϊηϑιητηβ ααρα δ 

Ὁ ΠαἀΔηΔηἾα ῬΔη σγαυ Ῥδηδιησηα: Ὁ5] ΘΙ Ραμ 141η18 βίδαϊβ. 86. 18Δῃ 

ῇοίαηπἀδηβ θῸ τὰϑηδρθὶη ΔΠΠΘΙΠη ἴη8 5006 γγὰ5 ἴῃ ΒΚΙρ8; 141 Ῥδη 

ΔΠΡαΥα ΒἸεῖρα θη ΤῊ] ἰητηα. 8:1 Δ γᾶ Βζατα ψ]Π 415. ταὶ Κι] 

ἾἦΔ ἢ ποροθ σι]! ἀθάθπη ἴῃ Βκίρ, βυαβϑυνθ 18 10 8η ρα] πος. 88 1848 

τῦὰβ 156. 818 ποίη 8η8 ϑγαρραῦα ΒΙΘραπαᾶξ, 14.. υὐταϊβαθάπη ἴη8. 18Δἢ 

ΠΘΡαη ἅὰ ἰτητηδ: 1ἰβαυῖ, πἰὰ Κατα Ῥὰς ῬΙΖοὶ {τδαϊθύματη Ὁ 59 1Δῃ 

ἘΓΙΓΘΙΒΔΠαΒ. ΡΆΒΟΙΚ πα 1810} ΠΡ ἀδ' ΙΠΔΓΘ]ἢ: ρΆΒ]ανγαὶ, αἰἀαμὈ ! 

28} δηδβι]αϊἄα 58 ΪΠαΒ 18 ψΑΥ ΨΊΒ Γ11{1]1. 40 14 αἀὉ ἀἄᾳὰ ἰπ|: 

1096 ΓΔυγ δ] 51} 0} νυν Τραῖνα πὶ δ ΠΔΌΔΙ σα] α ΘΙ ὃ 41 188 

Οἤθαμη 515 Δρὶθ ΤΙ] Κ1] Δ} ἀρραη ἀὰ 515 ΤΪθ550: [8485 βϑῆπι 88. 5]- 

7], αηΐϑ 7140 νυ] 8. 184 τηᾶτοὶ αἰ ϑαβ]δ αὶ Ἰτητὴ8 ὃ 

Νὰ 

1 9Δ}8 αδιηὰῃ ΠἰΠΑ͂ΔΥ ΤλδΥθη ἴῃ ἰαπᾶα αδάάδγθηθ. 2. 14} τ8- 

ΘΑρΡΟΘΏαΙη ᾿ΠΠηδ, 18 ΒΚῖρα 508 ρϑπλοί δ ̓ τηγηδὶ Ἰϑ ηη8 Ἐ5. ΔΌΤΘ Ὠ]Ο ΠΣ 

Ἷη ΔΏμΪη ὉΠΏΓΔΙ τη, 8. Βδοὶ Ραιδΐῃ Παραϊάα ἴῃ δΔυσδὨ]οῖη: 18 

πὶ πϑααὶ δ η ]οΓὰ Οἰβαυ θ᾽ 81} τηϑηηδ τηδ δα ἴπὰ ρα πᾶδη. 4 πῃΐίθ 

15. αἱία Οἰβαυηδτη ὈΪ [οἴη ραθαρδηδίτη 188 πϑῈα] Δ α]οτὴ ΘΙ βασ ἢ 61- 

πδῖΠ ρα θαΠαἀΔὴ5 νγὰ8β 18 ρα]διβια δ 515 θῸΒ πϑααϊραηα]οβ 18 Ρὸ 

φηϑ Τοϊα τὰ οἰϑαυηα ΡΑΌΓΑΚ, 18} Τηϑηηᾶἃ Ὡ Ιηϑηΐα ᾿'πᾶ ρσαίβιη)δῃ. 

δ. 78 βἰηΐθίηο πδῃΐζαμη δὰ ἄἀδραμπλ 1ἢ ΔΌΣ ΘὨ]ΟΙ 184 1Π [ΑΙ ΓΡῚ 7 Δ} 

νγ85 Ὠγορ͵αηαβ 184 ὈΠ σου δ 45. 51 Κ Βίαϊηϑιη. 6. ραβδιδηβ Ῥ8η Το5ὰ 

ΤΑΊΥΥΑΡΥΟ τη Δ ἰηγγαῖϊῦ πα 7 Δ} ὨΤΟρΡ͵αημαθ Βὐἰθη 81 τ 1]1]] 

4} : [08 τὴῖβ 8} ῬαΒ, Ι͂ϑβὰ, βᾷηδα ρααἰθ ΟῚΒ. ΠΑῸ Ἰβθϊ 5 ὈΙΒναΙἃ 

Ῥυκ Ὁ ρσυάᾶδ,- πὶ ὑ4]  )) 818 τὴ]ϊ58' 8. ἀπίθ Δ0 ἱἰπηηδ: πϑρᾶρο, 

ΔΏτηδ ὉΠ τϑΙηἾα, ἃ8 Ῥασηθ ϑηη} 9. 181} [γ8} πᾶ: [ἃ ΠΘΙΏΟ 

Ῥοϊηῦ 188} 4840 ἀπ ᾿ἰτηϊηϑ: ΠδΙηΟ πηϑΐῃ Τδῖσϑοη, απΐθ μηδ ηδσδὶ ΒἸ] τη. 

10 18 λ ὈΔΡ ἱ'ἱπμὰ ἢἰὰ οἱ πὶ υὑϑαᾶυθὺϊ ἰπλὶ τ8 ἰαπάα. 11 σαϑυῃ δὴ 

Υ, 8. δυυδῃ)]ο] ΟΑ, τυϑ.ϑοβϑοῦέ αὐ ΔΌΥΔὨ)Οη. -- 4. ναἰδη)]4}}} 

Παρπάρσίοδθο: σα ἅδη (υσί. δῆςαι Κ΄. 8). --- 6. ραβδὶ δῃ 444] σαβαῖβαὶ- 

Τυαπαβ ΟΑ. --- 10. ἀβᾶγϑθ] ΟΑ χὰ ἀβαυ] ]. 

ΙΥ, 85. Ρδῃ] Ζιϑβαίς παοῖν ΜῈ, 8,16 (ς 1,83). --- 817. 74. οσοβ τοί. 

ἱξ γε (Ὀ). -- 40. Ἰραῖννα πὶ δὰ} Ὑγ 8οϊιηιοῖ φιιηφ Ζιυοῖον 1, οβαγέοη: πῶς 

οὐκ Κ τριᾷ οὔπω ΒίηΒΌ1,Δ. Ναοῖι σού δοϊγοὶδὲ ἔ: φιιοηιοῦο ποηαιιηι. 

- Ὺ, 2, ραιηούϊα. ἰθτηα τηδη} 8} ϑέοϊιης ιὐἱο Μ 8,958; υσῖ. Ὀσοῖϊα 

(0). -- ΞΘ. παᾶῖηο Βοὶῃ] ϑέθιιι το ᾶταο τηθῖη. Τρ. ἀδγίσορς αἰιοῖι 

1, 8,80. --- 48] υσῖ. 1, 8,80. 
12} 
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12 καὶ παρεκάλεςαν αὐτὸν πάντες οἱ δαίμονες λέγοντες" πέμψον ἡμᾶς 

εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰεέλθωμεν. 18 καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς 

εὐθέως ὃ Ἰηςοῦς. καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰεῆλθον 

εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμηςεν ἣ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν 

θάλαςςαν, ἧςαν δὲ ὡς διεχίλιοι, καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάςεςῃ. 14 καὶ 

οἱ βόεκοντες τοὺς χοίρους ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς 

τοὺς ἀγρούς καὶ ἦλθον ἰδεῖν τί ἐςετιν τὸ γεγονός. 1 καὶ ἔρχονται 

πρὸς τὸν ᾿Ιηςοῦν, καὶ θεωροῦειν τὸν δαιμονιζόμενον καθήμενον καὶ 

ἱματιεμένον καὶ ς«ωφρονοῦντα, τὸν ἐςχηκότα τὸν λεγεῶνα, καὶ ἐφοβή- 

θηςαν. 16 καὶ διηγήςαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονι- 

ζομένῳ καὶ περὶ τῶν χοίρων. 17 καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελ- 

θεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 18 καὶ ἐμβάντος αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον 

παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιμονιςθεὶς ἵνα μετ᾽ αὐτοῦ ἢ. 19 καὶ οὐκ ἀφῆκεν 

αὐτόν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν εου πρὸς τοὺς ςοὺς καὶ 

ἀνάγγειλον αὐτοῖς ὅκα «οἱ ὁ κύριος πεποίηκεν καὶ ἠλέηςέν ςε, 20 καὶ 

ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο κηρύςςειν ἐν τῇ Δεκαπόλει ὅςα ἐποίηςεν αὐτῷ ὃ 

Ἰηςοῦς, καὶ πάντες ἐθαύμαζον. 21 καὶ διαπεράςαντος τοῦ Ἰηςοῦ ἐν τῷ 

πλοίῳ πάλιν εἰς τὸ πέραν, ευνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ ἣν παρὰ 

τὴν θάλαεςαν. 22 καὶ ἰδοὺ ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχιευναγώγων, ὀνόματι 

Ἴάειρος καὶ ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ 25 καὶ παρε- 

κάλει αὐτὸν πολλύ, λέγων ὅτι τὸ θυγάτριόν μου ἐεχάτως ἔχει, ἵνα ἐλθὼν 

ἐπιθῆς αὐτῇ τὰς χεῖρας, ἵνα ε«ωθῇ καὶ ζήςῃ. 24 καὶ ἀπῆλθεν μετ΄ 

αὐτοῦ, καὶ ἠκολούθει αὐτὼ ὄχλος πολύς, καὶ ευνέθλιβον αὐτόν. 25 καὶ 

γυνή τις οὖςα ἐν ῥύςει αἵματος ἔτη δώδεκα 26 καὶ πολλὰ παθοῦςκα. 

ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαπανήςεαςα τὰ παρ᾽ αὐτῆς πάντα καὶ μηδὲν 

ὠφεληθεῖςα ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦςα, 27 ἀκούςαςα περὶ τοῦ 

Ἰηςοῦ, ἐλθοῦςκα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπιεθεν ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ " 

28 ἔλεγεν γὰρ ὅτι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ ἅψωμαι, εωθήςεομαι. 29 καὶ 

εὐθέως ἐξηράνθη ἣ πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω τῷ εὐὠματι ὅτι 

ἴαται ἀπὸ τῆς μάςετιγος. 80 καὶ εὐθέως ὁ ᾿Ιηςοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ 

τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦςαν, ἐπιετραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγεν᾽ τίς 

μου ἥψατο τῶν ἱματίων; 5851 καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ " βλέ- 

πεῖς τὸν ὄχλον ευνθλίβοντά ς«ε καὶ λέγεις ̓  τίς΄ μου ἥψατο; 582 καὶ 

περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήςταςαν. 88 ἣ δὲ γυνὴ φοβηθεῖςα καὶ 

τρέμουςα, εἰδυῖα ὃ γέγονεν ἐπ᾽ αὐτῇ, ἦλθεν καὶ προςέπεςεν αὐτῷ καὶ 

εἶπεν αὐτὼ πᾶςαν τὴν ἀλήθειαν. 84 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ ᾿ θύγατερ, ἣ πίετις 

εου ςέεωκέν «ε΄ ὕπαγε εἰς εἰρήνην καὶ ἴεθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάεςτιγός εου. 

ν, 14. ἦλθον] ὈΠΤΤ’, ἐξῆλθον ἔΚ. --- 16. καὶ διηγήςαντο] ΑΘΤΤ οὔρ᾽ } 

γνῷ, διηγήςαντο δέ ΕΒῊΟΥ οΚΣΊα. --- 18. μετ’ αὐτοῦ ἢ] ὕΤΤ 6, ἢ μετ᾽ 

αὐτοῦ ΓΚ ὈΘΠ]1αΩ νρ. --- 19. καὶ οὐκ ἀφῆκεν] Β΄ ΑΒΟΚΙΜΔΤΤ ΠἸ νς, 
Η 

ὁ δὲ Ἰηςοῦς οὐκ ἀφῆκεν ΓΚ ΡὈορΗρδΙα. -- 286, ἵνα εωθῇ καὲ 
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ἤδἰπμαΥ Παϊγάα βυγθῖηθ παϊάδπα δὖ Ῥδιημηα ἔαϊγραπία. 12 114 Ὀθάπη 

ἦπ8 81105 θῸ5. ἀπ] ΡΟμ5. αἰ ρΡαπαθίηβ: ᾿ἰηβαη δὶ πη515 ἰῇ ΡῸ βυθίπηδ, 

οἱ ἴῃ Ῥὸ ρϑ)ϑὶ αῖίτηα. 18 14 υϑ᾽δαθια ἴτὰ ΙΘθ5 50 η8. 188: ϑρδᾶρ- 

σαθμαΔὴ5 Δ ΠΔη5. 81 ὉΠΉΤΔΙ 785 σα] θη ἴῃ ῬῸ βυγϑίηδ, 8 ἢ ΥΔΠ 80 

Ὠαϊγάα δηα ἀν θοη ἴῃ ΤΥ θη; ΘΒΌΠΌΡ- δὴ σγ6 ὕγοβ βυβαπά]οΒ, 

788. δῇναρηῃοαάθάθη ἴῃ τηδγθίη. 14 18} ἢ] παϊἀδηάδηβ Ρὸ βινθὶηδ 

σα Ια αη 180 σαί! πη ἴῃ ὈδαΣρ 18 1 Πδίμηοτη, 1848 αθ 546]- 

Τύδη 18 γγ681 βαΐα ψδυσρᾶηο. 1ὅ 1828 αὐϊἀα]θάθη ἀὰ Ιοϑαδ 18 

σαβαι θαμὰ Ῥᾶηα ψοάδη βἰίδηαδη 184 ρσανδβιάδηα 164 γα] πᾶδη 

Ῥᾶπῶ β8θὶ Ὠδραϊάδ Ἰαϊραίοη, 141 οὨίθάσηῃ. 16 1825 βρ]]οάθα θη ἴτπὴ 

Ῥαϊθὶ ραβοίσθη, Τυϑῖνα γᾶ Ὀ ρᾶπα ψοάδη ὰἢὴ ὈΪ ῬοῸ βϑηᾶ. 

17 181} ἀπραηηαπ Ὀ᾽α]Δ ἴηϑ ρα] θα ΙΔ} ΤΉΊΔΥΚΟΒ βθίηοθ. [18 148 

Ἰηηρασραηάδη ἴηὰ ἴῃ 5κῖρ ὈΔΡ ἴηδ, 5861 ψὰϑ ψοῦβ, δἱ τὴ ᾿τητη8 

651. 19 ἸΔἢ πὶ Ἰδοῦ ἴημα, δ αἂῷ ἀπ ᾿τητηᾶ: ρὰρρ ἀὰ ρναντᾶα Ροὶ- 

πδήτηδ, ἀὰὰ ὈΘΙηδὶ ΠῚ) 188 ραύθι) ἴτὴ, ἴδῃ ἢἰπ ρὺΒ γα] ραίανίαδ 

Δ} ρσδδυιηδῖήα Ῥα]κ. 20. 188}: ρα]αὶρ 184} ἀσραπη Πθῦ]Δη ἴῃ ΠΔΙΚἃ- 

ῬϑΆ]ΘΙη, θδη ἢϊὰ ρσαίανα ἰτηπλα [ΙΘβθα8; 188 4]1αἱ β᾽]1 Δ] κι θα αῃ. 

21 14} 8] ραπαϊῃ Τοβϑαϑ ἴῃ Βκῖρα αἰξζγα ΠΙηαδ7 Τδγθίη, σα ΘΠ Β1Κ 

τηδηδροίηβ ἤϊὰ ἀπ ἰτητηδ, 718 νγὰθ ἴδαγα Τηϑύθῖη. 22. δῇ βαὶ, αἰτὴ 

Φ1η5. ΡῚΖΘ βιυνηδροραίαδαθ Πϑιηΐϊῃ ΦδΘΙγαΒ; 1840 ΒΘ Δ Πη 65. ἴηδ σΔαΓΔ 8 

αὰ ἔοίαμη Τϑϑαϊθ 29 181 ὈΔΡ ἴη8ὰ ἢϊὰ, αἰἱβαπμαβ βαΐθὶ ἀδαἢίδυ τηθὶπᾶ 

ΦΥ αγηϊδῦ Πα ΑΙ, οἱ αἰπηδηαβ 1Δρ]8 15. δὴ ΡῸ Βαηάαηβ, οἱ ραηΐβαὶ 18 ἢ 

1108]. 24 18} ρϑϊδιρ τ] ἰτητηδ, δ ἢ Δα] αἴδυ ᾿τητηδ πη ηΔΡ ΘΙ ἢ 5 

ἢΠὰ 148 Ῥυδίμαη ἴημα. 25 Δ αἸΠΟΠῸ Βατηδ ΒΔ ηα6 1 ἴπ Τὰπ8 ὈΪΟΡΙΒ 

Ἴθταὰ ὑσα! 26 184} τηϑηᾶρ σα ρυϊδηά 8 ὶ ἔγαπιλ τηδηδραΐτη 6 κ͵ατα 18 ἢ 

Γγδαϊτϑ 161 4]]ιητηδ, Βο᾽ Πδιήσηϑ 18 πὶ νγαϊῃίαὶ Ὀοία8, 4Ἰκς τη 15 νγαῖτβ 

Βαθαϊάα, 217 ραῃϑαβ)αηα δὶ ὈΪ Τοϑὰ, αἰραρρϑηᾶθὶ ἴῃ τη παρθῖη αἰΐζαηᾷ 

«ὐἰαϊίοῖς ταδὶ 15. 28. απίρ αᾺΡ ᾿αΐθὶ 1αῦαὶ σνδβίζομη 18 αἰίθκα, 

σδηΐϊδα. 29 18 ἢ βαηβαῖνν ρα θδαγβηοάα 58 Ὀσαπηπδ Ὀ]ΟΡ 5. ἴΖσοβ, 78} υἵ- 

ΚαηθΡα δη8 Ιοἰκα Ραΐθὶ σαι] ποᾶβδ αἵ Ῥαμηπλα Βαμα. 80 180} Βα ΒΔΙ 

1θθὰΒ υὐκαηθα ἴῃ 818 βὶ "θη ῬῸ τι5 518. τηδξ ἀβρασραηαθίη; σαναπά- 

7δ πα. 5ὶ1κ ἴῃ τηδηδρθὶ αὯ 0: [088 Τὴ]5. ἰαϊίοκ νυ αϑίζοση ὃ 81 184 ἀθρπῃ 

ἀὰ ἰτπηὰ ΒΙρΡΟΠ͵ΟΘ ἴθ: Β4[1|0015 ΡῸ τηϑδηδρθίη Ρυθ μαηαθίη ΡὰκΚ 8 ἢ 

ΑἸΡΙΒ: Τῦ88 ταΐβ ἑαϊοκ ὃ 82. 18} νυ]αϊζοαδ βαῖσᾶη Ρὸ Ῥαία ἰδα]απάρίη. 

88 10 β8οὸ αἷπο ορᾷηᾶρὶ 718} σϑὶταπαθὶ, τιἰϊΐίαπηαθὶ Ῥαΐθὶ παρ ἈΪ ἴ78, 

αδτὴ 18} ἀταὰβ ἀὰ ᾿ἱπητὴδ 18 ἢ Ὁ ᾿τηᾷ 4114 Ρὸ 5.η)]ὰ. 84 10 [18 

4ὯΡ ἀὰ ἱχζαὶ: ἀδαπμίαν, ρα] δ η5. Ρϑῖηα σαηδβίαα Ρὰκ, σαρρ ἴῃ ρἃ- 

Υ, 106. ὈΪ Ρᾶπὰ ψοάδῃ) Αηρϊοὶοϊνη αὐ αἷς . Κοηβέγιπέϊον ηνὶξ 

περί. --- 22, Βα ἰδ η45 ἴηὰ σαάτδιβ) υοὶ. ΡΒ. 15,154. --- Τοβαϊβ] ΚΣ 

αὐτοῦ παοΐν 17, 8,41. 

ζήςῃ] 5 ΒΟΠΙΔ κέ βαῖνα 5ϊὲ οἱ υἱυαξ ΔὉ ΤΠ σ᾽ ἴα νρ, ὅπως ςωθῆ 

ζήςεται ᾿Κ. 
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90 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἀρχιευναγώγου λέγοντες ὅτε 

ἡ θυγάτηρ «εου ἀπέθανεν, τί ἔτι ε«κύλλεις τὸν διδάεκαλον; 86 ὁ δὲ 

Ἰηςοῦς εὐθέως ἀκούςας τὸν λόγον λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχιευναγώγῳ " 

μὴ φοβοῦ, μόνον πίετευε. 97 καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα αὐτῷ εὐυνακο- 

λουθῆςαι εἰ μὴ ΤΠΤέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν ᾿Ιακώβου. 

88 καὶ ἔρχεται εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχιευναγώγου καὶ θεωρεῖ θόρυβον’ 

καὶ κλαίοντας καὶ ἀλαλάζοντας πολλά. 589 καὶ εἰςελθὼν λέγει αὐτοῖς " 

τί θορυβεῖεθε καὶ κλαίετε; τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει. 

40 καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. ὁ δὲ ἐκβαλὼν πάντας παραλαμβάνει τὸν 

πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ καὶ εἰεπορεύ-- 

εται ὅπου ἢν τὸ παιδίον ἀνακείμενον. 41 καὶ κρατήςας τῆς χειρὸς τοῦ 

παιδίου λέγει αὐτῇ ̓  ταλιθὰ κούμει, ὅ ἐςετιν μεθερμηνευόμενον ̓  τὸ κορά- 

εἰον, ςοἱ λέγω, ἔγειρε. 42 καὶ εὐθέως ἀνέετη τὸ κοράειον καὶ περιε- 

πάτει᾿ ἣν γὰρ ἐτῶν δώδεκα καὶ ἐξέετηςαν ᾿ἐκετάςει μεγάλῃ. 48 καὶ 

διεςτείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς γνῷ τοῦτο, καὶ εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ. 

φαγεῖν. 

ΝΠ 

1 Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ, καὶ ἀκο- 

λουθοῦειν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 2. καὶ γενομένου ς«αββάτου ἤρξατο 

ἐν τῇ ευναγωγῇ διδάςεκειν΄ καὶ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήςςοντο, λέγοντες " 

πόθεν τούτῳ ταῦτα, καὶ τίς ἣ ςοφία ἣ δοθεῖςκα αὐτῷ, ὅτι δυνάμεις 

τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γίνονται; ὁ οὐχ οὗτός ἐςτιν ὃ τέκτων, 

ὃ υἱὸς Μαρίας, ἀδελφὸς δὲ ᾿Ιακώβου καὶ Ἰωςεῆ καὶ Ἰούδα καὶ (ίμωνος; 

καὶ οὐκ εἰεὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς; καὶ ἐςκανδαλίζοντο ἐν 

αὐτῷ. 4 ἔλεγεν δὲ αὐτοῖς ὃ ᾿ηςοῦς ὅτι οὐκ ἔετιν προφήτης ἄτιμος εἰ 

μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς ευγγενέειν καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 

ὅ καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ οὐδεμίαν δύναμιν ποιῆςαι, εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώ- 

ετοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας ἐθεράπευςεν. 6 καὶ ἐθαύμαζεν διὰ τὴν ἀπιςτίαν 

αὐτῶν. καὶ περιῆγεν τὰς κώμας κύκλῳ διδάεκων. 1 καὶ προςκαλεῖται 

τοὺς δώδεκα καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποετέλλειν δύο δύο καὶ ἐδίδου αὐτοῖς 

ἐξουείαν τῶν πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων, ὃ καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς 

ἵνα μηδὲν αἴρωειν εἰς ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον μόνον, μὴ πήραν μὴ ἄρτον 

μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν, 9. ἀλλ᾽ ὑποδεδεμένους ςανδάλια. καὶ μὴ 

ἐνδύεηςθε δύο χιτῶνας. 10 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅπου ἐὰν εἰςέλθητε εἰς 

Υ, 87. αὐτῷ ευνακολουθῆςαι] ἜΚ, μετ᾽ αὐτοῦ ευνακολουθῆςαι 851Π 

ΒΎΟΙΔ. -- 88, καὶ κλαίοντας] ὈΤΤ ρ»1.21] γρ, κλαίοντας ἘΚ 10 ρΡ]6Υ. --- 

41. κούμει)] Τγριι8 , κοῦμι "Κ, ---Ο͵ἈἮΎΙ, 2. ὅτι δυνάμεις] {[Π ᾳαοά ἢ (παοῖν. 

σοῦ), καὶ δυν. ἘΚ 86. 

ὦ 16,16), υσί. 118. δ᾽ 844 Απιη. --- απ ὰη5. ρα]αρ]δη 8] Θέ χη ιὐα 

1, 4,40. 
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γγαῖτὈῚ 14}: 5᾽7α15. Βα 11ὰ αὖ βῬαγηὴῶ Βαμα βοίπαίημια. 95. δα ΡΔΠῸἢ 

ἱπητηεν ΤΟ α]δηἶη αθὰη ἔτη βαϊημῆα 5υπηαροραίααα, αἰρΡαΠ 88 

Ῥαίοὶ ἀαυμίαι βοίπα ραβυγαὶῦ: ἴῦὰ Ῥαμδηγαὶβ ἀγα ρθοῖβ ρᾶπα ΔΒΑ. 

86 10 Τοββ βαμϑεαῖνν ρα θαβ] απ ραία παυτα τόρ, 4840 ἀὰ Ῥαμτηδ 

βυπεροραίασα : αἰ [ἀαγοὶ, Ὀαίαϊηθὶ ραϊδαροί. 8517. 14} πὶ ἔγδ! ἰοῦ 

ΔΙΠΟΠᾺΠ 1Ζ6 ΤΡ 5815 δίαγραρσρδῃ, ηἰρδὶ Ραϊίγα 181 Τακορα 14 [Ιο- 

ΒδηηΘη ὈΤΌΡΑΥ Τα]ΚΟ 5. 98 1Δἢ ρᾷ]αῖὶρ ἴῃ ρα 18 βυπαροσαίδα!β 

Δ}: σάβαῦ δαῃ]οαπ 7148 ργοίαπαδηβ 18 νγαὶίαϊ )] Δ πη ἀδη5. Πα. 99 14 ἢ 

᾿ηηδίραρραηαβ 40 ἀπ ἴπὰ: [8 Δ 700 148 ρυϑίρθ βαΐα ὈδΥη πὶ 

σαδδαρποᾶδ, ἃς 5Ι6Ρ10. 40 14} ὈΙΒΙομαη πᾶ. ἰρ ἰἴβΒ. αϑνδίγραπαβ 

Δ]Παἴτὴ ρϑηΐτηῖ  αἰΐϑη ΟὶΒ ῬΔΥΠΪΒ. 18 Δ᾽ ρθη 14 Ῥ8η8 τ] 818 78 ἢ 

βΆΪΑΙΡ ἰηη Ῥαγοὶ ψὰ8Β βαΐα Ὀδιὴ ἸΙρᾶπᾶο. 41 14}: Ταϊγρταὶρ ὈΪ Πδη- 

ἄαὰ βῬαΐα απ ἀρὰ ἀαὰ ᾿σαὶ: ἰδ]θῖρα Καμπηθὶ, ραΐοὶ ἰδ ραβδὶ ρ : 

τ 110, ἀπ ΡΒ αἰρθᾶ : αὐγϑῖὶθ. 42 8 ΒΒ ΟΥΤ81Β 80 ΤηΔ 1 4} 146]6; 

ψγ88 81|ς 7676 ὕνγα!θ; 146 ἀδροϊϑη οαάθάπη ἔδαγῃ θη στα  Κι|1α]. 48 148 

ΘΏΔΌΔῸΡ ἴτὰ ἢϊὰ οἱ τηϑηπᾶ ἢἰ ἔπη ὶ Ὀαΐᾶ; 1848} αὶ μαῖδ σαὶ σὶθδῃ 

τηδίδη. 

δ»! 

1 94} ἀαββίορ δίῃ το 1418} αδῖ ἴῃ ἰαπάα βϑίπαῦσηδ, 8} Ια δβιϊ- 

ἀθάαη αἴαν ᾿τητηϑ ΒΙΡΟΠ͵ΟΒ 18. 2 184} ὈΙΡ6 γὰρ βαρραΐο, ἀπρηη ἰὰ 

ΒΥΠΔΡΌΡΘ δ] β͵αη, 18 τυηϑραὶ Πααβ]ημ δ η8. 511 Δ] καθά αἸρΡδη- 

ἀδη5: ἴθάρτὸ Ῥαμιηδα Ῥαΐα, 18 0 80 μαπαθρθίπο 50 βῖθθηο ᾿ΠηΓΩ8, 

Οἱ τῃϑηΐθ᾽5 βνϑιθῖκοθ βαῖτ Ππαηἀη8 15 ψναϊγραπμα 8. πὰ δία ἰδ80 

ἃ {ϊγηγ7α, 5 Β.ΠΠ8 ΜΑΙ]1η8, 10 ὈσΟΡδΥ ΤαἸοῦα 18 1.886 14} [πα] 8 

7Δ ἢ θη θὺ Δ ἢἶὰ Βπηα ΒΒ) 5 15 ΠΟΥ αὖ ὑηβ5}) Δ ρϑῃλδῦ- 

ἷ2ἰδἱ ϑαγθαπ ἴῃ Ῥαμητηα. 4 40 Ῥδᾶῃ ἴτὰ [958 βαΐθὶ ηἰβί ρυϑαΐείαβ 

ὈΏΒΥΘΥΒ, ΠἰΌδ ἴῃ ρα ΔαΥ αὶ βϑίηδὶ 184 ἴῃ ραηὶ ρα 188 ἴῃ σαγάδ 

ΒΘΙΠΔΙΤηἃ. ὅ 714 πὶ τϑῃΐζα Δ 1η8} Δἰπμο μὰ τηϑηΐθ ραϊαα)δη, 108 

[αν αἴτα ΒΒ] αἸζαῖτὰ Παηπὴ5 ρα] ΡΊ Δα 5 ρα 4114 8. 6 14} 51] 44] Ί Κι ἃ ἴῃ 

ΠΡ] Δ ΘΙ η815. 1Ζζ6 ἰΔἢ Ὀιίαα ἢ πϑῖμβα ὈΙΒα δ ηθ. ἰδ ϑαη θα, 0 ἸΔὴ 

αὐμαῖμαῖῦ ῬᾶηΒ5 ὑννα! 184 ἀθραηη 1Π5 ᾿ΠΒ8 Π 678 ὑσαηβ σθαι 88 

ϑαῖ ἴτπὰ να] Δα 1 Δ η 6. ππἢτ αἰ η]αΐσθ. ὃ 18) [Δα Δα ἰπὶ οἱ νι δὶῃΐ 

πὶ πρϑιηθίηδ ἴῃ υνἱρ, αἰθῶ ἄσαρρα αἰηα, Π1ἢ πα ῦϊ Ὀ]ρ ἰὴ Π]ΔῚΕ πὶ ἰπ 

ϑαϊγοβ αἷΖ, 9 ἃΚ ρᾷβιζοῃδὶ. β.]] ΟΠ: 18} ΠῚ νν 8] 1] ὑναῖμπη ραϊάοῃ). 

10 14} ἿΔΒ “ὦ ττὰ: διπιοθ μα Ῥοὶ ραρρᾷὶθ ἴῃ ραγὰ, βδγ β)Ἕ7αῖθ, πηΐθ 

ἍΝ ΘΥ: αὐτο λ δε» ΘΑ ως, ψοιοδιιονϊίολιου ΠΝ 

Υ, 87. ]Ρ 818 οὐ δο αὐτῷ ευνακολουθῆσαι. --- 43. 1Ζ8] ρ»ΊῚΌ Δ] 

διέοίμιηςσ παοῖν 17, 8,5ὅ. --- ΝῚ, ὦ. 61] τοοῖιῖ ἄφηι ὅτι συολὶ ΤΠ οη βργεςοηα, 

ἄα αἰἰοῖν. τ (γαο, σοῦ) “χιιοα βοϊιγοὶνέ, υοὶ. ΕΒ. ὃ 84,3. ηδοϊίοῖν ττἄγο 

“76 οοἶν αἰιοῖι, ἀα οἱ Κοριαϊίυο Βοαἀοιξιιης πὰ ξίο τοὶο ὦ] 16,17 (εθοη 18 



184 Μαγκαὰ ΥῚ, 11---28, 

, 

ἰκίαν, ἐκεὶ μένετε, ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν. 11 καὶ ὅςοι ἂν μὴ 

δέξωνται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούεωειν ὑμῶν, ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε 

τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τιῦν ποδιὺν ὑμῶν εἰς μαρτύριον αὐτοῖς " ἀμὴν 

λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔςεται (οδόμοις ἢ Γομόρροις ἐν ἡμέρᾳ κρίεεως 

ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. 12. καὶ ἐξελθόντες ἐκήρυςςον ἵνα μετανοήςωειν. 

13. καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώετους 

καὶ ἐθεράπευον. 14 καὶ ἤκουςεν ὁ βαειλεὺς Ἡρώδης, φανερὸν γὰρ 

ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἔλεγεν ὅτι Ιωάννης ὃ βαπτίζων ἐκ νεκρῶν 

ἠγέρθη, καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦειν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ. 15 ἄλλοι δὲ 

ἔλεγον ὅτι “Ἡλίας ἐςετίν, ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτης ἐςτὶν ὡς εἷς τῶν 

προφητῶν. 10 ἀκούςας δὲ ὃ Ἡρώδης εἶπεν ὅτι ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλιςα 

Ἰωάννην, οὗτός ἐςτιν᾽ αὐτὸς ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν. 17 αὐτός γὰρ δ᾽ 

Ἡρώδης ἀποεςτείλας ἐκράτηςεν τὸν ᾿Ιωάννην καὶ ἔδηςεν αὐτὸν ἐν 

φυλακῇ διὰ Ἡρωδιαάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου “τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι 

αὐτὴν ἐγάμηςεν. 1ὃ ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάννης τῷ Ἣρώδηῃ ὅτι οὐκ ἔξεεςτίν 

ςοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ εουὐ. 19 ἡ δὲ Ἡρωδιὰς ἐνεῖχεν 

αὐτῷ καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι καὶ οὐκ ἠδύνατο᾽ 20 ὃ γὰρ Ἡρώδης 

ἐφοβεῖτο τὸν ᾿Ιωάννην, εἰδὺς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ εὐνε- 

τήρει αὐτὸν καὶ ἀκούεας αὐτοῦ πολλὰ ἐποίει καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν. 

21 καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου, ὅτε Ἡρώδης τοῖς γενεείοις αὐτοῦ 

δεῖπνον ἐποίει τοῖς μεγιετᾶειν αὐτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις 

τῆς Γαλιλαίας, 22 καὶ εἰςελθούςης τῆς θυγατρὸς αὐτῆς τῆς ἫἩρωδιαδος 

καὶ ὀρχηςαμένης καὶ ἀρεεάςτης τὼ Ἡρώδῃ καὶ τοῖς ευνανακειμένοις, 

εἶπεν ὁ βαειλεὺς τῷ κοραείῳ αἴτηςόν με ὃ ἐὰν θέλῃς, καὶ δώςεω τοι. 

29 καὶ ὥμοςεν αὐτῇ ὅτι ὃ ἐὰν αἰτήςεῃς με, δώςεω «οι, ἕως ἡμίεους τῆς 

βαςειλείας μου. 24 ἣ δὲ ἐξελθοῦςα εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτῆς᾽ τί αἰτήεωμοι; 

ἣ δὲ εἶπεν τὴν κεφαλὴν ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιςτοῦ. 256 καὶ εἰςελθοῦςα 

εὐθέως μετὰ «πουδῆς πρὸς τὸν βαςειλέα ἠτήεατο λέγουςα θέλω ἵνα μοι 

δῷς ἐξαυτῆς ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιετοῦ. 26 καὶ 

περίλυπος γενόμενος ὁ βαειλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς εὐναναάκει- 

μένους οὐκ ἠθέληςεν αὐτὴν ἀθετῆςαι. 27 καὶ εὐθέως ἀποετείλας ὃ 

βαειλεὺς «πεκουλάτορα ἐπέταξεν ἐνεχθῆναι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 28 ὁ 

δὲ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλιςεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ καὶ ἤνεγκεν τὴν κεφα- 

"λὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κοραςείῳ, καὶ τὸ κοράειον 

ο 

ΥἹΙ, 15. ἄλλοι δέ] ΕΗΞΤΤ 10 νρ, ἄλλοι ΕἾΝ. --- 28. αἰτήςῃς με] ΑΚΊΤΕ 

(ϑεοιϊης τὐἷὸ Κ΄. 939 αἴτηςόν με), μὲ αἰτήςεῃς ἕΚ. --- 24, αἰτήσωμαι] 5΄η 

ΑΒΟΒΘΠΔ, αἰτήσομαι ἔΚ. 

τὐῖο ὉΤΑΘΙ τὰὶκ Υ΄. 92. --- 25. σἱ θ815 δῆδ τγ688] οὔμα ἐξαυτῆς τὐἷ6 114,8, 

ταὶ. οὔ (Ὁ). -- 26. ἴῃ ὈΙΖ60 5] Ἡίοαογ]οϊιῦ ἀογ Ῥγὰροϑιζοτν τοῖθ 

}71ς 8,3ὅ; οϑοηβο τὖ να (Ὀ). 
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ἀβσασραθ Πα ρτο. 11 7184 βυὰ τηϑηδραὶ 5.02 πὶ Δηάδηϊπηαῖηα ἱχνν185 

Ὡ1ῃ Πδιβ]αϊπα 1Ζ 7185, ἀβρασραη δ Δ] ΥῸ ἀΒΏΓΙΒ) αὶ τη] α Ρὸ ἀη- 

ατοὸ ἐούαμη ἰχυγαγαῖτη ἀὰ νοις! ρθαὶ ἢ. διήηθη, αἷρὰ ᾿Ζ 2318: δ8{120 

δύ δι αδαγαγατη Αἰ ρα Οδατη δ] ἴῃ αἀαρὰ βίδαοβ ρα Ρ᾽Ζαὶ θδατρ 

Ἶαῖπαι. 12. 181 υϑραρραηθδηβ τηϑυϊαθάπη οἱ ἰαγοϊσροάθάθιηα. 195. 14} 

ἀπ] ΡΟΩΒ. ΠΠΒΠΘΡῸΒ υβαγ] θη 18} ραβδὶ θοαθάπη αἰθνα τη ηδρθ 8 

Βἰα Κα 718 ρα Π]ἀθάπη. 14 14 σαμδιβιαα ρα ἀδηβ Ηθγοᾶθβ, Βυν]1- 

ΚΌΠΡ 411185 ὺΡ ΠδηλοΟ 15, 718 σα Ὀαΐθὶ Το ϑηη1β 58. Δα ρ]Δ η 45. ἃ5 

αἀδυβραΐμ αὐγαΐβ, « 16 ' ἀὰρῇὴὈῪδ ννδυγκήαημα ῬῸΒ τ 618 ἢ ᾿ΠΠΏ8. 

15 Δηβαγαὶ βᾶη ἀοθαη βαΐθὶ Ηθ]185 18; δη βαγαὶ βρη ἀθραπ ᾿δίοὶ ρυδὰ- 

[οίοβ ἰδϑύ βνῦΐθ δἰὴβ. δ1Ζ6 ρυδαΐοίθ. 16 ρβῃδαβΊαηαβ ρᾶπ ΗΠ ΘγοάθΒ 480 

Ῥαΐίθὶ Ῥαιητηϑὶ ἰκ Βα Ὁ αὐπηδϊπγαὶϊῦ ΤΟ μα πη, 88 ἰδῦ: ΒΔ ἢ γγαὶβ 5 ἀΔὰ- 

Ῥαΐῃῃη. 17 βὲ δὺκ τὶ 15 Ηθυοαθβ ᾿πβϑη ]δ 8. σαμαθαῖϊάα ΤΟ ΔΉ ΠΘΗ 

Δ} ραραῃηᾶ ἴη8 ἴῃ Καυκαγαὶ ἴῃ ΗδΙγο Δ] 8 ΘΠ 8185 ΕἸΠΡΡ 5. ὈΓΟΌΡΥΒ 

ΒΘ] ηἾβ, αηίθ ΡῸ ρα] υραῖᾶα. 18 80 δὰκ Ιοῆδηηθθ ἀὰ Ἠθτοάδ βαίθὶ 

ὩΪ Βα] ἰδῇ ῬΒ Βαῦθδῃ 46ῃ ὈΤΟΡῚΒ ᾿δἰηἶθ. 19 10 βο Ηρθγοῦία πϑὶν 

Ἰτητὴς 718 ψ] 1 ἰτησηα πϑαϊηϑη 48 πὶ τηϑῃΐα: 20 πηΐθ Ηδθσυου ϊβ 

ΟὨΐα 515 Ομ ϑΠ ΠΏ, ΠΏΘηαΒ ἴηἃ να ῖγ ραταϊ ΐαπηϑ Δ ἢ ψ μα η8, 14} 

ψῖίαϊάα ᾿τατηα 18 Πϑιιβ] πη 5. ̓ττηϑ μηδ ηαρ σαί αι, 16 ἢ σαθαυσ]αθδ 

Ἰτήτηδι ΘΠ ἀ 814α. 21 18} δῦ θδη5 ἀδρϑ ρα 5, θᾶ ΗΘγοαΐβ πηθ]α 

Βα Δαγθ ΑΒ Βοιηαῖζοβ πϑῃϊατηαὺ ψϑατσῃία Ῥαΐηι τηαϊβίαηχ βϑὶ παῖσθ 8 ἢ 

Ῥυϑαπαϊααϊηι 18. Ῥαΐτα ἔγαμϊδίαυη δ] ]αἴαϑ, 22. 181} αἰρασρδηάοίῃ 

πη ἀδαμίαν Ἡθγοαϊδαϊη5 18} Ρ] 1 Π8] πη θη 14 σα] απ θίη Ηθτοᾶδ, 

74} Ραϊ ταὶ Ραηακαμ ]αηάαι, ἀἀὉ Ρ᾽αδη5 ἄπ Ὀ᾽ζαὶ τηϑααὶ: Ὀϊα οὶ 

τα κ ΡΊΒΙΟΙΖὰ ἢ 61 ψ]]6 15, 18 σὶρα Ῥᾳ5. 28. 184 ΒΟΥ ᾿ἰΖσαὶ βαΐθὶ Ρ18- 

Του ᾿61 ὈΙα]αῖβ τὶ, οἱθα θὰ5 ἀπα ΠΑ]Ρὰ δ᾽ αἀδηρατα)α πηλθῖηα. 24 1Ὁ 

81 ἀδραροαη 61 (Ὁ ἀὰ ΔΙΡ θη βπϑιηδὶ: μυῖβ Ὀ1α͵αα ὃ 10 81 440: απ 1415 

Το απ ηἶ5. ΡΒ. ἀδαρ]αηαϊηθ. 25 74 αἰρασρσαηᾶθὶ Βα ηΒαῖν ΒΗΪ ΤΠ ΠΟ 

ἀὰ βαστᾶ Ῥίαἀδηα ὈΔΡ αἰραμπᾶρὶ: ν 1] ὰὰ οἱ τοὶβ οἰ θαῖὶβ ἃη8 Τη688 

ΠΔΌΌΙΡ Ιομδηηΐθ ΡῚ5 ἀδαρ)απαϊηθ. 26 Ἰὰἢῦ σαῦσβ δῦ ηΒ 88 Ρὶα- 

ἀδηὴβ ἴῃ ᾿1Ζθ δἱρθ 18 ἰπ Ῥῖσθ τὶ ραπδ κυ ] απ άδηθ πὶ Ὑ114 8 ἰΖαὶ 

θα. 2:0 184 δὰ η8 ᾿πβαηα]απ 5 καὶ δἰ ἀδη5 Βρϑὶ κα] αὔτ, ἀπ Δ Ρ 

Ὀγίσραῃ ΔΙ 85. θ᾽ 15 σαὶ βαπαᾶβ αἰαὶ μηαῖῦ ᾿πγηγα Πα ὈῚΡ ἴῃ Κατ- 

Καιδὶ 28 Δ αὐϑαῦ βαΐα ἤϑαῦὶρ 186 δῆ τηθϑα 8 δἱραῦ ἰία ὈΪζαὶ 

ΝΙ, 10. ἀϑρᾶσραῖθ)] ἀθραρραρσραὶρ ΟΑ. --- 11. ἢ Βαπβ]αϊηα) {7}}- 

ϑέγοηι, αἰ μα υδ]αϊηα ΟΑ. --- αϊηδ1)] Ἰδηδὶ ΟΑ. -- 19. μαὶν)] ΟΑ, αὐ 

ΠΔΙΒΥΟΥ Κογγίσιογί. --- 21. ψΔΌΓΡΔΩΒ ἀδρ8)] υοί. ΕΒ. ὃ 34. -- 

22. ἀδυμίαυ] ΟΑ, ἀδαμν Πδοψηθ, υοσὶ. Μ 6.3 εἰ ΕΒ. ὃ 351. 

1,21. τηθ]8 ρσαῦδυνθαὶβ Βα 1Ζ085)] ἀαηαοῖ ἴ: ἐδηῖροῦα παΐαϊῖ8 βιιῖ. 

- 22, Ἡρυοαϊδθ]η8) οὔθ αὐτῆς εὐἷς6 Ὁ οἵ, --- 28. ὈΙα]αῖΒ. τὰκ] δέειϊιης 



186 Μαυκαὰϑ ΥὟἹ, 29---ὅθ6, ὙΠ], ---14. 

ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς. 29 καὶ ἀκούςαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 

Ἦλθον καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ. 80 καὶ 

ςυνάγτονται οἱ ἀπόετολοι πρὸς τὸν ᾿Ιηςοῦν καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα 

καὶ δεα,ά ποίησον, ἰπτ ϑυ πὰ καὶ προςωρμίεθηςαν. 54 καὶ ἐξελ- 

θόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου εὐθέως ἐπιγνόντες αὐτὸν, ὅ5ὅ5 περιδρα- 

μόντες ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς κραβάττοις τοὺς 

κακιῦὺς ἔχοντας φέρειν, ὅπου ἤκουον ὅτι ἐςτίν. ὅ6 καὶ ὅπου - ἂν 

εἰςεπορεύετο εἰς κώμας ἢ πόλεις ἢ εἰς ἀγρούς, ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθουν 

τοὺς ἀςθενοῦντας καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν τοῦ κραςπέδου τοῦ 

ἱματίου αὐτοῦ ἅψωνται " καὶ ὅςοι ἂν ἥπτοντο αὐτοῦ, ἐεςώζοντο. 

ΜΠ 

1 Καὶ ευνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ Φαριεαῖοι καί τινες τῶν γραμμα- 

τέων ἐλθόντες ἀπὸ Ἱεροςολύμων. 2 καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν μαθητῶν 

αὐτοῦ κοιναῖς χερείν, τοῦτ᾽ ἔετιν ἀνίπτοις, ἐςεθίοντας ἄρτους, 8 οἱ γὰρ 

Φαριςαῖοι καὶ πάντες οἱ Ἰουδαῖοι, ἐὰν μὴ πυκνὰ. νίψωνται τὰς χεῖρας, 

οὐκ ἐςθίουςειν, κρατοῦντες τὴν παράδοειν τῶν πρεεβυτέρων, 4 καὶ ἀπ᾽ 

ἀγορᾶς ἐὰν μὴ βαπτίεωνται, οὐκ ἐεθίουειν, καὶ ἄλλα πολλά ἐεςετιν ἃ 

παρέλαβον κρατεῖν, βαπτιςεμοὺς ποτηρίων καὶ ξεςτῶν καὶ χαλκίων καὶ 

κλινῶν. 5. ἔπειτα ἐπερωτιῶειν αὐτὸν οἱ Φαριςαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς " 

διατί οἱ μαθηταί εου οὐ περιπατοῦειν κατὰ τὴν παράδοειν τῶν πρεεβυ-- 

τέρων, ἀλλὰ ἀνίπτοις χερεὶν ἐςεθίουειν τὸν ἄρτον; 6 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 

εἶπεν αὐτοῖς ὅτι καλῦῦς προεφήτευςεν ἫἩ αἴας περὶ ὑμῶν τῶν ὑποκρι- 

τῶν, ὡς γέγραπται οὗτος ὁ λαὸς τοῖς χείλεείν με τιμᾷ, ἣ δὲ καρδία 

αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ. 7 μάτην δὲ ςέβονταί με διδάεκοντες 

διδαςκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων. ὃ ἀφέντες γὰρ τὴν ἐντολὴν τοῦ 

θεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοειν τῶν ἀνθρώπων" βαπτιεμοὺς ξεετῶν καὶ 

ποτηρίων καὶ ἄλλα παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε. 9. καὶ ἔλεγεν 

αὐτοῖς “ καλῶς ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ, ἵνα τὴν παράδοειν ὑμῶν 

τηρήςητε. 10 Μωεῆς γὰρ εἶπεν τίμα τὸν πατέρα εου καὶ τὴν μητέρα 

του, καὶ “ ὃ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω. 11 ὑμεῖς 

δὲ λέγετε᾽ ἐὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί κορβᾶν, ὅ ἐςτιν 

“δῶρον, ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς: 12 καὶ οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν 

ποιῆςαι τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἢ τῇ μητρὶ αὐτοῦ, 18 ἀκυροῦντες τὸν λόγον 

τοῦ θεοῦ τῇ παραδόςει ὑμῶν ἢ παρεδώκατε. καὶ παρόμοια τοιαῦτα 

πολλὰ ποιεῖτε. 14 καὶ προςκαλεςάμενος πάντα τὸν ὄχλον ἔλεγεν αὐτοῖς" 

ΥἹ, 5δὅ. τοὺς κακῶς ἔχοντας φέρειν] Νδί, τοὺς κ. ἔχ. περιφέρειν ἔΚ, 

φέρειν πάντας τοὺς κ. ἔχ. Ὁ 4012. --- ὅτι ἐςτίν] 5ΙΠΒΙ,Δ φιηλ 6886 

61] νρ, ὅτι ἐκεῖ ἐςτιν ἕΚ. --- 56. εἰς ἀγρούς] ΒΙΠΒΌΙ,,Δ οὗ, ἀγρούς ἕΚ. 

- ἹΙΠΙ, 2. ἄρτους] ΒΙΠΑΒΕΘΉΓΥΧΓΔ Ρ, ἄρτους ἐμέμψαντο ΕΚΜΝΒΌΤΙ 

10 ΡΙΟΥ. τῷ. - 98. πυκνά] 5΄πη ἔρ1321 νρ, πυγμῇ Κ ρισίο οΕ"1α. 



Μδτκὺβ ΥἹ, 29--ὅ6. ΥἹὯΙ, 1--14. 187 

τηδ]αὶ, 18} 850 τη 1 αἰραῖ ᾿ίω αἰ θϑίῃ βϑϑίηδὶ. 29 716} ραβδί απ άδηβ 

ΒΙΡΟΠ]ΟΒ 15. αΘ ἢ 18 ἈΒΠΘΙΔΌΠ 1Θ1Κ 18 14} σαϊαρτἀ άπ ἴα ἢ Ὠ]αἰ τ. 

80 7148}: ραϊαα]θάπη ἀρααβίαι]θιβ ἀὰ Τοθαὰ 1848: ραίαϊ πη ἰτητηα δ]] δία 

7Δ βιὰ ἤἰὰ βν ραν ἀθάν,.... 588 ...... 788 ἀυδίβηϊψαπ. 54 74 

ἀϑραρραμαδμη 10] 18 ΒΚΙρ8, Β.ηΒΑΙ Οὐ αΠΠΔημἀ8 8 ἴη8, Ὁ ὈΙτίη- 

πη ἀΔΏΒ 411 θαΐία ραὰνὶ ἀαραπηση δὴ θδα]αϊα Ῥδη5. α1}}] Πα θαπηἄδηβ 

θαΐταη, Ῥδά6ὶ παυβιάθάπη οἱ 15. ψγϑϑὶ. ὅ6 16} Ρ᾿ΒΙυδάπἢ Ρδαᾶθὶ 1ᾳα]α 

1ῃ Παϊηοϑθ Δἰρθαι δῦγρΒ ΑἸρθᾶὰ ἴῃ ψγοῖδα, δῆ. σαρρὰ Ἰαρἀθάπη 

Βα ὴ5 Δ ὈΘάὰση ἴῃ οἱ δᾶ βἰζαᾷίω τγαβίΐοβ 15. αὐϊαϊζοκθῖηα; 14 

Βα πϑηδραὶ 5.016 αἰϊαϊζοϊζα α ̓ ττηδ, ΘΠ ΘΒΌΗ. 

ΝΠ. 

1 781} σδαθιλαῃ 8Βι]ς ἀὰ ἰτητηα ΕΔΓ ΘΙΒΘΙΊΘ 15. 184 Βα] Ρ1Ζό ὈΟΚα176, 

αἰ η 8 8 τ8 [ΔΓ Βαι] τη. 2. 18} ραβαι ϑηάθηθ Βαϊηθη8 ῥΡ1Ζ6 

ΒΙΡΟΠ76 18 ραῃηδιηαϊα παηάατῃ, θαἰ-ἰδῦ ἀν ῃδηδίμη, τηδ ]η ἀΔ 5 

ΒΙαΙθθηΒ; 8.10 ΕΔΥθίβαῖθῖΒ 186 8111 Τα 1 618, πἰῦα αὐΐϊα ρθη α 

Βδηαθη8Β, πὶ τηϑίαπα, Παρ η5. Δη88}}} ῬΙΧ6 βἰῃἰδίαηθ, 4 784 αἵ 

τ θα πἰρα ἀδαρ]αημα Ὡἰ τηϑίδηα, 18} ΔΑΓ ἰβῦ τηϑηᾶρ βαΐθὶ δηΐ- 

πϑιηὰῃ ἀὰ ΠαΡδη: ἀδαρ Θ᾽ 8. ΒΌ1Κ16 186} δαγκ)6 7164 καῖ! ]6 14 Ἰρτα: 

ὅ βάρῖὸρ ἢδὴ {τη ἰπα αὶ ΠἈΓ θα θα 188 αὶ ὈοΟΪΔΥ]ΟΒ: ἀα 06 

Ῥδὶ βΙροῃ͵οβ βϑῖπαὶ Ὡἱ ρᾷρραπα ὈΪ βϑιημαθὶ δηδί!] μπη δ] Β᾽ π᾿ Βίϑ 8, 

ΔΚ ἀρ δηδ] πη) Πϑημάατη τηδίαημα Ὠ]ΔΙ ἢ 6 10 15. δπαμαῆαπαβ 480 

ἀὰ 'πὶ βῬαῦθὶ ὑγαῖ]α ρτϑαίθιϊαα ὕβαϊαθ 1 ἰζν 8 Ρδη5 ᾿ἰαΐδη8, 506 ρᾷἃ- 

1611} δύ: 80 τηϑηδρδὶ ψΔΙΛ]Οα. τὰκ ΒΜ ΘΙΔΙΡ, 10 Βαϊσίο 1Ζ6 ἴδϊντα 

ΒΑ ΌαΙΡ Β11κ ταϊϑθ. ὦ Ὁ βϑύδαῦθ τὰκ Ὀ]οίαηα, 18]5] 88 ΔΙ ΒΘΙΠΙΏΒ, 

ΘΔ ὈΌΒΗΪηΒ. ἸὩΔΠΠΘ; ὃ. δῇοίδπαδηβ ταὶ ]8 ΔηθαΒη. οὐαῖβ ὨΔΌΔΙΡ 

Ῥαΐθὶ δηδία! πα τη ηδη8, ἀδαροΙ μ]η5. ΔυγκΚ76 788 ΒΕ Κ|6 1846 ΔΉ ΡὰΓ 

ΘΔ] 61 Κ βυνα]οι καίω τηᾶπᾶρ ἰδ}. 9 141} 40 ἀὰ ἴτῃ: σψαῖϊα ᾿μ 110 

ΘηΘθαΒη ουαὶβ, οἱ Ῥαία δημδία! μη. ᾿ἰζννᾶὺ [αϑία!ρθ. 10 Μόοβϑθβ δαὰϊς 

γα 115 480: Βοσαὶ αὐΐαη Ὀοίπδηδ 8} δἰ οί Ῥοῖπα; 188: Β861 001} 

αἰραϊ αὐΐῃ βϑι πϑυησηᾷ ἰρθᾶὰ δἱβοὶῃ βϑὶμαὶ, ἀδῦραὰα αἰάδαρβ]αϊάδα. 

11 10 108 αἰΡΙΡ: 714 06ϊ αἰἱραὶ τθδῆπα αὐἰὐΐῃ βοπϑυλιηα αἰρ θα αἱβρεοίῃ: 

Καῦγθαῃ, ᾿Ῥαΐθὶ ἰϑῦ τη θιηβ, ὈΊΒΙυΔ ἢ Ραΐθὶ ἃ5 πιὶβ ραθαίηϊβ; 12 14} 

ὩἱΪ γα]  ἴηα πὶ ννϑιῃῦ ἰϑ)αῃ αὐζ]η βϑὶ πϑιηῖηδ ΔΙ ρῬαα αἰροίη βϑίμαὶ, 

18 ὈΙΔῸ Ρ] μδη8 ψαυγὰ σας ἷβ Ρῖχαὶ ἀπαθαδπαὶ ἰζυγαγαῖ, Ροϑὶ ἀπᾶ- 

ξα]Π  ; 184} ρα] ῖκ βυνα]οικαία τηδηδρ ἰδ}. 14 14} δἰμαϊίαμ δ ἰ]ὰ 

ΥΙ, δ8. ἀυαίβηϊπ πη] ΟΑ Κ[ὰν ἀπαίβμθναη, υοσἱ. ΕΒ. ὃ 908. 

ΥΙ, 6. ἂπδᾷ βϑρρα) παοῖ {ρρεοιγῦην Ακῖ. Ρὶ. Νι; υσῖ. “Ὧν ρίαξοῖδ᾽ 

ΡῬοΙ  ρτ 2 1]αᾳ να (Ὁ... -- ΥΠ,10. αὐδη βοιπαμτθα αἰρΡαὰ αἰ ρϑὶπ βοὶ- 

μ81}] Ζιδραΐίς ἄογ Ῥγοποηιΐηα παοῖν ΥΚ. 12. --τ 11. αὐϊίῃ βϑιδιημηδ 

ΔΙΡΡαὰ Αἰ Ῥ61]. δίοίθ 1, 14,36 18,90. Υυῖ. ας αὔτα (Ὁ). 



188 Μανχαβ ΥἼ], 15 ---ϑῇ. 

ἀκούετέ μου πάντες καὶ ευνίετε. 15 οὐδέν ἐετιν ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου 

εἰςπορευόμενον εἰς αὐτὸν ὃ δύναται αὐτὸν κοινῶςαι. ἀλλὰ τὰ ἐκπο- 

ρευόμενα ἀπ’ αὐτοῦ ἐκεῖνά ἐςτιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον. 16 εἴ 

τις ἔχει ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω. 17 καὶ ὅτε εἰςεῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ τοῦ 

ὄχλου, ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ τῆς παραβολῆς. 18 καὶ 

λέγει αὐτοῖς οὕτως καὶ ὑμεῖς ἀεύνετοί ἐςετε; οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ 

ἔξωθεν εἰςπορευόμενον εἰς τὸν ἄνθρωπον οὐ δύναται αὐτὸν κοινῶςαι, 

19 ὅτι οὐκ εἰςπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλὰ εἰς τὴν κοιλίαν, 

καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται καθαρίζων πάντα τὰ βρώματα; 

20 ἔλεγεν δὲ ὅτι τὸ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον, ἐκεῖνο κοινοῖ 

τὸν ἄνθρωπον. 21 ἔεωθεν γὰρ ἐκ τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων οἱ δια- 

λογιςμοὶ οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, φόνοι, 22 κλοπαί,, 

πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, ἀςέλγεια, ὀφθαλμὸς πονηρός, βλαςεφημία, 

ὑπερηφανία, ἀφροεύνη᾽ 28 ταῦτα πάντα τὰ πονηρὰ ἔεωθεν ἐκπορεύεται 

καὶ κοινοὶ τὸν ἄνθρωπον. 24 καὶ ἐκεῖθεν ἀναςτὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ 

μεθόρια Τύρου καὶ (ιδιῦνος. καὶ εἰςελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν 

Ὑνῶναι καὶ οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν. 25 ἀκούεαςα γὰρ γυνὴ περὶ αὐτοῦ, 

ἧς εἶχεν τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον, ἐλθοῦςα προςέπεςεν 

πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ" 26 ἣν δὲ ἣ γυνὴ Ἑλληνίς, (ζύρα Φοινίκιςεςεα 

τῷ γένει. καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς 

αὐτῆς. 27 ὃ δὲ ᾿ηςοῦς εἶπεν αὐτῇ ἄφες πρῶτον χορταςθῆναι τὰ 

τέκνα οὐ γὰρ καλόν ἐςτιν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν 

τοῖς κυναρίοις. 28 ἣ δὲ -ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ ᾿ ναί, κύριε καὶ γὰρ 

τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς τραπέζης ἐεςθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν παιδίων. 

29 καὶ εἶπεν αὐτῇ ᾿ διὰ τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε, ἐξελήλυθεν τὸ δαιμό- 

νιον ἐκ τῆς θυγατρός εου. 590 καὶ ἀπελθοῦκα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς εὗρεν 

τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθὸς καὶ τὴν θυγατέρα βεβλημένην ἐπὶ τῆς κλίνης. 

91 καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν δρίων Τύρου καὶ (ιδῶνος ἦλθεν πρὸς 

τὴν θάλαςςαν τῆς Γαλιλαίας ἀνὰ μέεςον τῶν δρίων τῆς Δεκαπόλεως. 

92 καὶ φέρουειν αὐτῷ κωφὸν μογιλάλον, καὶ παρακαλοῦειν αὐτὸν ἵνα 

ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν χεῖρα. 88 καὶ ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὄχλου 

κατ᾽ ἰδίαν ἔβαλεν τοὺς δακτύλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ καὶ πτύςας 

ἥψατο τῆς γλώςςης αὐτοῦ, 84 καὶ ἀναβλέψας εἰς. τὸν οὐρανὸν ἐετέ- 

νάξεν καὶ λέγει αὐτῷ ᾿ ἔφφαθα, ὅ ἐςετιν᾽ διανοίχθητι. 85 καὶ εὐθέως 

διηνοίχθηςαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαί, καὶ ἐλύθη ὃ δεςεμὸς τῆς γλώςςεης αὐτοῦ, 

καὶ ἐλάλει ὀρθῶς. 56 καὶ διεςτείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ εἴπωειν. ὅςον 

δὲ αὐτὸς αὐτοῖς διεςτέλλετο, μᾶλλον περιςςότερον ἐκήρυςςον. 8517 καὶ 

ΥΙΙ, 15. τὰ ἐκπορευόμενα ἀπ᾽ αὐτοῦ) Κ, τὰ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου 

ἐκπορευόμενα ΒΙηΒΌΙΠΔ 1{ νρ. --- 19. καθαρίζων] ΕΕΌΗΒ, καθαρίζον {Π0ΥΤ7, 

καθαρίζει ΠΕῚ (υυἱό κοῦ). --- 28. ταῦτα πάντα] ΚΓ, πάντα ταῦτα ἥΚ. -- 

96, μᾶλλον περιςεότερον] “Κ ἂρ γρ, αὐτοὶ μ. περ. ΒΙΠΒΙΝΎΥναΔ, 



Ματκαβ ΥὟἾἼΙ, 15---87, 189 

Ῥο τηϑηδρθῖη 480 ἴτὰ : ΠδίΒο Ρ ΠΝ 4118] 7411 {γα ρθ74 10. 1 πὶ ννδι δ 186 

ἰδ θτο Τ8η85 ᾿ἱπηραρσρᾶηαο ἴῃ ἴῃ ᾿αΐίθὶ πιΔΡῚ ἴπἃ ραιηδὶ 7 ; ΔΚ βαίᾶ 

αἰρσαρσρᾶθο 8 τηϑηη βαΐα ᾿ἰδὺ βαΐα ρδιηδὶ Π] Δ η0 τη ηηδη. [10 1404] 

1705 Βαρδὶ δυβθοηᾶ Παυβ]ϑηάοηδ, σϑῃδυβ)αὶ. 17 14} βδᾶῃ ρϑ]δὶρ ἴῃ 

ϑαᾶτὰ 8 Ὀὶζαὶ τηϑηδροίη, ἔγθθη ᾿ηῶ ΒΙΡΟΠ͵ΟΒ 185. ὈΪ Ρο ρϑ]υκοηῃ. 

18 14} 44} ἀὰ τη: βννὰ 7186 118 την 8 51} 0} πὶ {γὰ}0}10 ᾿Ῥδιημηθὶ 

411 Ῥαΐα αἰᾶρτο ᾿πηραρρᾶημαο ἴῃ ΠΠἸΔΠΠΔῺ Ωἰΐ ΙηδΔρ ἴη8 ΡΑΙΠΔΙΠ7ΔΗ: 

19 υαηίθ τἰ ρϑ]θῖθ!ρ ᾿τητὴᾶ ἰἴῃ Ὠδϊσίο, δἷς ἴῃ σψϑιῆρα, 18} ἴῃ ὑπ] 88 

ΒρΆΡΡῚΡ, σϑσγαῖηθ 0 4118 η 5 τηδίϊη5Β. 20 σαραρ-Ῥδη Ὀαίοὶ βαία τι8 

ΤΏΔΠ πϑρᾶρραπμο ᾿Ὀαία ρδιμδίηθὶρ τηϑηηϑη. 21 ἰῃπάαρῖο δὰκΚ 8 

Βδἰγ ἢ τη η6 Τηϊθοη ̓8. ἈΡΙ]ΟΒ. ἀβοαροδηα : αἰ ΚΙ 855]. 8, ΠΟΥ Π85Β].8, 

ΤΔΌΓΡΙα, 22 ὈίαὈ7]α, [δ Πα Υ}]Κ 8, 86] 618, 116], ἀρ]αϊίθὶ, ἀαρο 

ὍΠ856], νγαὐ δια θυ  η5, ΘΔ ἰγ[ϑὶ, αν ὶ. 28. Ῥὸ 8116 αΌ]ομἃ ᾿πΠΆΡΤΟ 

πβραρραηα 186 ραρδιηηδὶη) θη α τηϑπη8η. 24 Δ δῖ το υδβίδπαδηαϑ 

βΆ] ΑΙ ἴῃ ΤΥ ΚοΟΒ Τ ΓΘ 18 ϑβϑίαοηθ 140 ρϑ] ρα η 5 1ῃ ραγα ηἰ ψ1148 

νυϊίαη Δ Πη8η 80 ΩΪ τηϑῃΐα οϑ]δαρηαη. 20. ρα δ] 5) Πα 61 ταὶ {18 

αἴηο0 ὈΪ ἰπ8, βΡίσΖοζρὶ παῦδια ἀδαμίαυ Δῃμηδη ὉΠΏΓΑΙ͵δπηα, αἰπιδηᾶθὶ 

ατδὰβ ἀὰ [οἴχῃ 156. 26 νγαϑυρ- θη 80 αἷποὸ Πδῖρηο, 5'ϑΌΣΙὨΙ ἔν ΠῚ ΚΙΒΊτἃ 

ρα ρδανθαὶ, 164} Δ 'ἱπα οἱ ῬῸ ἀῃπα]ροη ἀβγϑαῦρὶ τ5 ἀδαμίγ 1ΖΟΒ. 

21 10 Ιϑϑθ σὰ ἀὰ ἱΖχαὶ: 60 ΤΔαγ θῖ5 βαᾶα σναῖγθαη Ὀάγηα, ἀπίθ ἢ 

ΘῸΡ δύ ῃϊτηδη Π]ΔῚΡ Ὀᾶγημ6. 184} νναῖσρϑη πυπάδηη. 28 10 81 δηαμιοῦ 

ἰτηχηϑι 188 αΔΡ ἀὰ ἱτπηᾶ: 741 ἔταυ7]8; 184 δὰϊς Πυ μἀο8. ἀπᾶδτο ὑἰθάδα 

τηδί]δηα Γ᾽ ἀδΌ μΒμΟΩΣ ὈΔΥΠμ6. 29 1845 480 ἀὰ ἱζαὶ: ἴῃ ὈὶΒ νυν δαγαϊβ 

δαρο, υβιαα]α ἀπῇ] ροὸ 5 ἀδυπίνγ Ῥοίηδϑὶ. 850. 1841 ρδ]ϑι ρβαπάθὶ ἀὰ 

βαγάδ Βϑὶ πϑηγτηδ Ὀϊσαῦ ἀμ α] ΡΟ ἀπρᾶρραᾶπα 188} ΡθῸ ἀδα αι ᾿Ιραηάθιπ 

δηὴδ Ἰργᾶ. 81 18} αἰἴγα ρϑ]θι ραηαβ δῇ τδύκοῦ Τατα δ ϑθίο 6 

αδὴ δὖ πηλᾶγθὶηπ (λα]. ἰαϊθ τὴ ὑνθὶμηδίηλ τηϑηίοιη αἰ Καρδαϊδίοβ. 

92. 18} Ῥθύὰη ὧὰ ἰαμηὰ ὕὈδλαᾶάδηα βίδιημϑηδ 88 ὈΘάση πᾶ οἱ ἰδρὶ- 

ἀραὶ ᾿πσηα μᾶπᾶδα. 88. 14} αἰπίτηδηαβ ᾿μἃ δ΄ τη δρθὶη ΒΌΠαΤΟ, ἰὰἃ- 

σά ΠΡΡΊΔΗΒ. ΒΘΙΠ8 8 π᾿ ἀαβομδ ἱππτηϑ 18 ΒΡΟ Δ η645. αὐΐαιίοκ ἱὰπροροῃ 

Ϊβ 84 Δ} υδϑα δη5 ἀὰ Πἰηιμα ρασνορία 18} 4840 ἀὰὰ ἰπμηᾶ: 

ΑἸΠΆΡα, ᾿Ῥαΐθὶ δῦ: ἀβ] Κη. 85. 14 βαηβαῖὶν 8] Κποαάθαά μη ἱπιπγα Ὠ]1πι- 

ΤΏ8η85, 78 Δπα θαπηἀποᾶδ ὈΔη4Ὶ ἐπΡΡΌΠΒ 15. 714} τοαϊᾶδ ταὶ ΐαθα. 86 14} 

ΔΗΏΔΌΔΟΡ ἱπὶ οἱ ἤδη πὶ σορθοῖηδ. ἴῦᾶπ Ηϊὰ 18 'πὶ ΔΠΑΡΘΌΡ, Π18]5 

Ῥαιϊητηδ, οἷβ πηϑυϊἀθάπη 817 711}: αδταββαι 811 44] οἰ κα θάτππ αἱ Ραμ δ η5: 

ΝΠ, 82. μβαπάδα]) ΟΑ Κι} Βαπᾶμα. --- 88. βρθυγδῃ 5] (Δ Κι βΒρϑὶ νυ απᾶβ. 

Υ]], 15. Ραία αὐραρραηᾶο τι μηδ ηΠη]} Κ᾽ ον δο]ηιοϊ σι σισοῖον 1,6βαγέολ: 

αἀὶο δεοιϊζηφ υορ ἘΚ ἐξέ δοϊθοϊναϊέεη, ἀ68586η, ἀπ’ αὐτοῦ αν" «(πΥοἾ. ἐκ 

τοῦ ἀνθρώπου ογϑβεέξί. ἢ βοϊσὲ ἄφηι σοί. Τεαέ: χίας ργοοοαμηξ (6 ἢο- 

Ἠλΐι6. -- 28. Δηα Ποῦ ᾿ἰμλιη8] υρῖ. ἃ ἔϊη ᾳ (Π). --- 86. οἷ. τῃηϑυϊθά πῃ) 

παρ, σοὺ βομγοῖδέ {: ἑαπίο ηιασὶβ ἐΠΠὶ ρῖιι5 ργαεαϊσαϑαπί. 



190 Μαυαβ ὙΠ], 87. ΝΠ|Ι, 1---20. 

ὑπερπεριςςὧς ἐξεπλήςςοντο λέγοντες “ καλῶς πάντα πεποίηκεν, καὶ τοὺς 

κωφοὺς ποιεὶ ἀκούειν καὶ τοὺς ἀλάλους λαλεῖν. 

ΝΠ 

1 Ἔν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις παμπόλλου ὄχλου ὄντος καὶ μὴ ἐχόντων 

τί φάγωειν, προςκαλεςάμενος τοὺς μαθητὰς λέγει αὐτοῖς 2. ςπλαγχνί- 

ζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προςμένουςείν μοι καὶ οὐκ 

ἔχουειν τί φάγωειν. 8 καὶ ἐὰν ἀπολύεω αὐτοὺς νήςτεις εἰς οἶκον αὐτῶν, 

ἐκλυθήςονται ἐν τῇ ὁδδῶὼ τινὲς γὰρ αὐτῶν μακρόθεν ἥκουειν. 4 καὶ 

ἀπεκρίθηςαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ̓  πόθεν τούτους δυνήςεταί τις χορ- 

τάςαι ἄρτων ἐπ᾽ ἐρημίας; ὅ καὶ ἐπηρώτα αὐτούς" πόςους ἔχετε ἄρτους; 

οἱ δὲ εἶπον᾽ ἑπτά. ὁ καὶ παρήγγειλεν τῷ ὄχλῳ ἀναπεεεῖν ἐπὶ τῆς γῆς᾽ 

καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ εὐχαριςτήεας ἔκλαςεν καὶ ἐδίδου τοῖς 

μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παραθῶειν ̓  καὶ παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ. 7: Σ}᾿καὶ εἶχον 

ἰχθύδια ὀλίγα καὶ ταῦτα εὐλογήςεας εἶπεν παραθεῖναι καὶ αὐτά. 8 ἔφα- 

γον δὲ καὶ ἐχορτάεθηςαν, καὶ ἦραν περιςςεύματα κλαεμάτων ἑπτὰ επυ- 

ρίδας. 9 ἦςαν δὲ οἱ φαγόντες ὡς τετρακιεχίλιοι ᾿ καὶ ἀπέλυςεν αὐτούς. 

10 καὶ ἐμβὰς εὐθέως εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἦλθεν 

εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά. 11 καὶ ἐξῆλθον οἱ Φαριςαῖοι καὶ ἤρξαντο 

εὐζητεῖν αὐτῷ, ζητοῦντες παρ᾽ αὐτοῦ ςημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, πειρά- 

ζοντες αὐτόν. 12 καὶ ἀναςτενάξας τῷ πνεύματι αὐτοῦ λέγει τί ἣ γενεὰ 

αὕτη εημεῖον ἐπιζητεῖ; ἀμὴν λέγω ὑμῖν εἰ δοθήςεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ 

ς«ἡμεῖον. 18 καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς ἐμβὰς πάλιν εἰς πλοῖον ἀπῆλθεν εἶς τὸ 

πέραν. 14 καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους, καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ 

εἶχον μεθ᾽ ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ. 15 καὶ διεετέλλετο αὐτοῖς λέγων " 

δρᾶτε βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαριςαίων καὶ τῆς ζύμης Ἡρώδου. 

16 καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους λέγοντες ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχομεν. 

17 καὶ γνοὺς ὁ ᾿Ιηςοῦς λέγει αὐτοῖς τί διαλογίζεεθε ὅτι ἄρτους οὐκ 

ἔχετε; οὔπω νοεῖτε οὐδὲ εὐυνίετε, ὅτι πεπωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν 

ὑμῶν; 18 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε 

καὶ οὐ μνημονεύετε. 19 ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλαςα εἰς τοὺς πεν- 

τακιςχιλίους, πόςους κοφίνους πλήρεις κλαςμάτων ἤρατε; λέγουςειν αὐτῷ " 

δώδεκα. 20 ὅτε δὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους εἰς τοὺς τετρακιςχιλίους, πόεων 

ὙΠΠ, 1. παμπόλλου] ἘΚ α, πάλιν πολλοῦ ΒΙΠΒΌΘΊΜΝΔ Ὁ (ατθοῦ 

4) να. ---- προεκαλεςάμενος] ΒΩ ΑΒΌΚΙΜΝΎΝΑΔΤΤ τ (ανθον 1) νῷ, προ- 

εκαλ. ὁ Ἰηςοῦς ΓΚ Γ΄ --- τοὺς μαθητάς] ΒΙΠΌΙΝΥΥΑΔ 10 (ατμθο᾽" 95) νῃ, 

τοὺς μαθ. αὐτοῦ ἘΚ ρ5 (υσί. Υ(. 4). --- 7. καὶ ταῦτα] ΑΚ ΚΙΤ, καί "Κ. -- 

παραθεῖναι] ΑἸΥΤΙ, -θῆναι ΕΕῊΞ. --- 10. ἐμβὰς εὐθέως] {{7 (ϑύείνην 

1016 Υ. 18 ἐμβ. πᾶλιν), εὐθέως ἐμβ. ἘΚ Δύρι!"1α νῷ. -- 17; ὅτις] ΤΠ] Π' 

106, ἔτι ἐΚ ἔρ321]ᾳ νρ. -- 20. ἑπτὰ ἄρτους] διπΜ2 οἴρϑ]ᾳ νρ (υϑί. 

Μ 16,10), ἑπτά ἕΚ, 
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δῖ] δἰ]αύα ρσαίανίαα 141 Ὀαπάδηβ ραΐϑα}!] 0 σϑμδυβίδη 146 πητοῦ- 

απάδηβ τοῦ]Δη. 

ὙΠ. 

1 Τὴ 7αϊ παῖηι Ῥ8η ἀαρδηὴ αἴίγα αὖ ΠἸὰ τηδηδραὶ τη δρ ἢ ἡ] Βα 61 

784} πὶ μαραπάδιῃ [04 πηι θάρίηδ, αἰμαϊΐαη δ ΒΙ ΡΟ 7} Δ η5. ἀρὰ ἢ} ἀὰ 

1: 2 τηΐριηοᾶδ ἀπ ᾿1Ζαὶ τηϑηδρθὶη, ἀπίθ 1ὰ ἀαραηβ ὈΥΪΠΒ ΤΡ ΤηΪΒ 

ϑΘϑαη 718} πὶ Βα δπα [υὰ μηδ ]αἴηα; 9. 14} αὶ ἔγαϊθία 1Π8 Ἰδβα! ΡΥΔἢΒ 

ἄτι ραγᾶδ ἷσ6, πῆϊραημα 8η8 ρα; Βα γ)81 Τα] 18. 1Ζ6 ΓΑΙ Α ΤΟ ΠΟΘΙ. 

4 184}. δΔιηαμοίαπ ᾿τπηα ΒΙΡΟΠΪΟΒ 5: ΡρῖῸ β8η5 τηᾶρ [85 ραβοβ]αη 

. ] ΔΙ θα 8η8 Δ αἰ ὅδ Δ} ἔγδῃ 1Π5: [8 ΠλϑηδρΘ 5 ὨΔΡΔΙΡ Π]4]- 

Ὀδηβὺ 10 οἷ αθριῃ: β θα. 06 714 ἢ ἀπαρδὰΡ ΡὈἶΖαὶ τηδηαρθίη ἈΠ ΚαΙ- 

ὅδ δηὴδ᾽ Αἰγραὶ; 140 ἰδ ηὯβ Ῥ8Π5 Ββίραη Ὠ]α ΔΒ 7184} Δ] πο Πα 5 

σα ΌΥΑΚ 784 αἱρεῖ β' ροῃἼατη βϑί δίτη, οἱ αἰϊδριαθάθίηδ ἔαυσ; 140 αὐ]δ- 

σἰάθάσῃ [41 ῬῸ πηληαρθίη. {7 1840} παρδϊάθάπῃ ἢβιταηβ [στα η8, 184 

ῬδηΒ ραριυ ]αημαδ5 4 οἱ αἰ]Ἱαρι θα θίηδ 18 Ῥᾶη5. ὃ σαιηδί, ἀθάθπ Ῥ8η 

784: βαᾶδὶ παῦρα; 14 ἀβηθιηη ᾿ΔΙΌΟΒ σΘΌΤΙΚΟ ΒΙΡη ΒΡ ΓΘ 85. 

9 ψΘΒΌΠΌΡ- ρα δὶ τηϑί]δημδη8 δ. 6 βαΟΥ ῬαΒαΠα7]7οΟΒ; 188 [γα] δι]οῖ 

1η5, 10 14} ρΆ 1410 βιιηθαῖν ἴῃ ΒΚῚΡ ΤΡ ΒΙΡΟΠ͵ τ ΒΘ] 1 π, 18 481ΠῚ 

Δὴ8 [618 Μαράδδη. 11 1840} υὐταπηθη Εἰ ΥοΙβαὶθὶβ 18 ἀαρα ΠΠ1η Τὴ] Ὁ - 

ΒΟΚ7Δη ᾿ττὴ8 ΒΟ) δ η5 ἀα πληγαὶ [δῖ κα 5 Ὠϊμηΐηα, ἔγαῖβα Δ 5. 1Πη8. 

12. 182 υἱβιυγορΊαηαβ Δησηϊη Ββϑιδιησηδ αΠ8Δ0: [8 βαΐα Καμπὶ δῖ Κη 5ο0- 

ΚΟ δπιθῃ, αἷρὰ ἰδ: 4041 ροἱθαϊᾶδα Καπΐα Ὀϑιίησηα (δὶ κη6. 

18 711 «ὔροίαηαβ ἴη85, ρα] θη 8. αὔτ [ἢ 5] 5141 ΕΙΠαδΥ τηδγϑίῃ. 

14 74} υἱαγτιηαπποάθαπη Πἰτη8η Ὠ]ΔΙΡΔΠΒ 1818 πἰρα δἰηδηα Ὠ]δΙἢ πὶ 

δαροϊάθάθῃ ΤΡ 515 ἴῃ βκῖραᾳ. 15 14 Δηαῦδα ἢ ̓ΠῚ αἰ ραμαδ: ΒΑΙῚΡ 

οἱ αὐβδιυυρ ἰδ 5 ΡῚ5. Ὀδ βύὶθ ΕΑΥθίβαὶθ 184}. υοιδύϊβ Ἡ ϑυοαϊβ. 16 8 

Ῥαμίθαπῃη τ} βὶβ τ Ϊἶθθὸ απ δ πη5: ἀπίρ Β]αΙ θαηΒ πὶ παῦατη. 17 184} 

ἔργα) πα. Τοθῖσ (Ὁ ἀὰ πὶ: 8. ῬαρΡρΚΟΙΡ απίρ Π] ΔΙ θα Π5. ἢἰ ΠΑΡΑ ὃ 

πὶ δὰ ἔΡΑΡΙΡ πἰὰ πὰρ, απΐθ ἀδαραία Παρ Βαϊγίο ᾿'Ζυϑγ. 

18 διροῆδ, ΠΑΡΑ ἀΔηΒ5. Ὡἰ ρΆΒΑΙΟΙΡ, 8 ἀαβοπα Παθαπμάδηβ πὶ ρᾶ- 

ΠααΒοῖ 180} πὶ ραιπαπαρ. 19 Ῥαᾷῃ Ῥᾷηβ μι Β]αἰ θα η5. σαῦταῖκ Πιηξ 

Ῥυϑαπα]οιη, 8 ΤΠ ΠΔΡῸΒ δ᾽ Π]ΟΠΒ. {]105 ΡΆΌΤ αἾζΟ ἀΒΘα  ἀΘΡαη 

ἀὰ ᾿ττηϑ: ὑννα!, 20 ΔΡΡαη βᾶηῃ Ῥδηὴ5 δβἰρθαῃ Ὠ]αῖ απ βάνον Ὀἢὺυ- 

ΥἼΠΙ, 15. Βα 1 6] δἰβαὶ}010] υοί. ΕΒ. ὃ 844 Αηηι. 

ΝΠ, 1. Ῥδη] υσί. Δ Ὁ ΟΥΒ51ᾳ (Ὀ). --- αὔϊσα αὖ Ε]ὰ στπδηδραὶ τηϑηδ- 

56 1}} Ὑδ  βο]νηιοϊιη σιυοὶον 1, οβαγίοη: πάλιν πολλοῦ εἰ παμπόλλου. 

-- 1ἰὸ. Μαράδ]δη) παοῖν ΜΙ 1δ,89: Πυἴογ" ποὶβὲ 6.5 ΔΛαγδαλά ἕΚ, Μαγδαλάν 

ΟΝ α. -- 17. απὐθ] αἷο Ῥογίασα 5ο]ιοῖης ὅτι βἐαϊξ ἔτι σοίοβοη εὶς παροη 

(υἷα γαϊῃ 106). 
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ςπυρίδων πληρώματα κλαςμάτων ἤρατε; οἱ δὲ εἶπον ἑπτά. 21 καὶ 

ἔλεγεν αὐτοῖς πῶς οὔπω ευνίετε; 22 καὶ ἔρχονται εἰς Βηθεαϊδάν.. 

καὶ φέρουειν αὐτῷ τυφλόν καὶ παρακαλοῦειν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται. 

28 καὶ ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ ἐξήγαγεν αὐτὸν ἔξω τῆς 

κώμης καὶ πτύςεας εἰς τὰ ὄμματα αὐτοῦ, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῦ, 

ἐπηρώτα αὐτὸν εἴ τι βλέπει. 24 καὶ ἀναβλέψας ἔλεγεν βλέπω τοὺς 

ἀνθρώπους, ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας. 258 εἶτα πάλιν ἐπέθηκεν. 

τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ ἐποίηςεν αὐτὸν ἀναβλέψαι 

καὶ ἀπεκατεςτάθη, καὶ ἐνέβλεψεν τηλαυγῶς ἅπαντας. 26 καὶ ἀπέετειλεν 

αὐτὸν εἰς οἶκον αὐτοῦ λέγων ̓  μηδὲ εἰς τὴν κώμην εἰςέλθῃς, μηδὲ εἴπῃς 

τινὶ ἐν τῇ κώμῃ. 217 καὶ ἐξῆλθεν ὁ ᾿Ιηςοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς 

τὰς κώμας Καιςαρίας τῆς Φιλίππου καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα τοὺς 

μαθητὰς αὐτοῦ λέγων αὐτοῖς τίνα με λέγουειν οἱ ἄνθρωποι εἶναι; 

28 οἱ δὲ ἀπεκρίθηςαν᾽ ᾿Ιωάννην τὸν βαπτιςετῆν, καὶ ἄλλοι Ἡλίαν, ἄλλοι 

δὲ ἕνα τῶν προφητῶν. 29 καὶ αὐτὸς λέγει αὐτοῖς ὑμεῖς δὲ τίνα με 

λέγετε εἶναι; ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἸΤέτρος λέγει αὐτῷ “ εὺ εἶ ὁ Χριετός. 

90 καὶ ἐπετίμηςεν αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωειν περὶ αὐτοῦ. 581 καὶ ἤρ- 

ξατο διδάεκειν αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ. παθεῖν 

καὶ ἀποδοκιμαςθῆναι ἀπὸ τῶν πρεεβυτέρων καὶ τῶν ἀρχιερέων καὶϊ 

γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναςτῆναι, 82 καὶ 

παρρηεςείᾳ τὸν λόγον ἐλάλει. καὶ προελαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος ἤρξατο: 

ἐπιτιμᾶν αὐτῷ. 88 ὁ δὲ ἐπιετραφεὶς καὶ ἰδὼν τοὺς μαθητὰς ἀὐτοῦ' 

ἐπετίμηςεν τῷ Πέτρῳ λέγων ὕπαγε ὀπίεω μου, «εατανᾶ, ὅτι οὐ φρο- 

νεῖς τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 84 καὶ προςκαλεςάμενος 

τὸν ὄχλον εὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς ὅςτις θέλει ὀπίεω μου 

ἀκολουθεῖν, ἀπαρνηςάεθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν «ταυρὸν αὐτοῦ καὶ 

ἀκολουθείτω μοι. 85 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ «εὥςαι, ἀπολέςει 

αὐτήν ᾿ ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέεῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγ- 

γελίου, εὡςει αὐτήν. 956 τί γὰρ ὠφελήςει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήςῃ τὸν 

κόςμον ὅλον καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 91 ἢ τί δώςει ἄνθρωπος 

ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 98 ὃς γὰρ ἂν ἐπαιεχυνθῇ με καὶ τοὺς 

ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς 

τοῦ ἀνθρώπου ἐπαιςχυνθήςεται αὐτόν, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς 

αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. 

ΥΠΙ, 21. πῶς οὔπω] ΑΠΕΥΜΝΌῸΧ φοβτρ1311, πῶς οὐ ἕΚ Ράᾳ. -- 

22. ἔρχονται] ΒΙΠΟΒΟΠΙ,Δ νϑρνγέ οὐ ἰ 1] νρ νοηογιέ ἃ Ὁ ο ΓΕ “6 " αᾳ, ἔρχεται. 

ἘΚ, --- 28. αὐτοῦ] ΑΚΔ ἔρσ 2] νρ, αὐτῷ Κ Δροῖ 21α. --- 27. Καιςαρίας)} 
ΕΒῊ, -είας ΚΤ]. --- 91. ἀπό] ἕΚ, ὑπό ΟΤΙ]. --- τῶν ἀρχιερέων ΒΗΒΌΨ, 

ἀρχιερέων ΕῸὉΤΤ. --- γραμματέων] ΟΤΤ, τῶν τρ. ΕΕΉΗΞΌΝ,. -- 86. τὴν 

ψυχὴν αὐτοῦ) ΒΙΠΑΒΟΞ,Δ, αγῖηιαην δαηυ τὸ γνῷ (ναοσΐν ἄδην Ὁου ὐιδ0 611621-- 

ἄοη: τὴν ψυχὴν αὐτοῦ εὥςαι υφί. 17 10,39 16,.ω.ὅ), τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν 
ὙΚ, --- εὠςε ΒΙΔΑΒΟΓΌΚΙ, Μ ἘΧΔΙΤ 10 νρ, οὗτος εώςει ἔΚ. 
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ΘΠ ἀ]ΟοΊη, θὰ ἸηΔη δ ει Β ΒΡ ΘΙ δὴ 5. {185 σα τ αἶζο ἀβηθιηυῇ ὁ ΤΡ 

οἷβ φθρὰπ: βίῃ. 21 11} 0,0 ἀπ ἴτ: [ἴὐᾶῖνα ἢ πᾶ {γ840}}} Ὁ 

ὁ Δ} αθιαπῃ ἰπ ΒΟΡδηΐ 184. ὈΘσαπ αι ᾿ττηδ ὉΠ ηάἀ8η 145 Ὀϑάσῃ 

πᾶ Οἱ ἱτηπια αἰίαϊίοκι. 25 14ἢ ἔαϊγρτοίρδηἂβ παπᾶ δῚ8Β ὈΠΙ Πα η 5 

πϑίϑα ἢ 1η8 πίαηδ γν ΘΙ 5818 184 βρϑι νη 5 1 ΔΙΠΡΌΠΕ ἰ8, ΔΕ] σήθη5 8 πᾷ 

παμασηβ βϑίποα γα ἢ ἴηδ σα Ὁ-}08-80}01}70 24 80 ὑ8βδ  η85 480: 

ΘΆΒΑΙ ἃ Τη8 8, βαΐθὶ θν 6 ὈΔΡΊΏΔΏΒ σαβαῖϊθα ραρραηδη8Β. 25. ρΆρτοῇ 

αἴτα ραϊαρὶάα παπάθη8 8ἃπὰ ρθῸ διιροηδ 1Β 18}) σδίαναα ἴη8 πι888] 581: 

88 αἴϊτα ραβαῖθα ψὺρ δὰ σαβαῦ Ὀδϊσῃίαρα 41|14πη8. 26 141} ἴἰη- 

βδηαϊᾶα ᾿πα ἀὰ σαγάδα 18 αἱ βᾶμαβ: ηἰ ἴῃ Ῥαΐδ νυϑὶ δ ρϑρραὶβ, Ὡἱ 8 Π}- 

Ὠππ αἰραῖὶθ ἴῃ βαϊητηᾶ γθῆ8Β8. 21:7 14ἢ} υϑ14α]ε ΤΘ58Β 18 Β' ροῃ"͵οΒ 15 

ἴῃ ψΘ 88 Κι αἰϑαυαβ βίζοβ ΕἸ ΡΡδαΒ: 164 δὴηὰ ψῖρα ἔγαἢ 5] ροῃἼδηβ βοὶ- 

ΘΠΒ αἰραπαβ απ ἴτὰ: ὑδη8 τὴς αἸρΡαηα Τ8η8 ψῖϑδη 28. 10 οἷξ 

᾿Δηἀποΐαη : Ομ πθὴ ᾿δηδ ἀδαρ]απα, 181 ΔΉΡαγδὶ Ηρϑ] δ: ϑαϊηδιὶἢ 

Ῥδη δἰηδπδ ργϑιιΐοίθ 29 14} 186 σὰ ἀὰ ἰὼ: δῦβϑδῃ 7.8, ἴὕᾶπα τἱκ 

ΟἸΡΙΡ τϊβαη  δηαμδβαεπαν ρδη Ῥαϊσαβ αἀΡ0 ἀκ ἰτησηα: θὰ 15 Χυίβίαβ. 

80 714} [ΔυσῦῦδῸρ ἴτὰ οἱ τραπη απ πὶ ΠΘροίηϑ Ὀἱ ἰπα. 81 181} ἀυρϑῃῃ 

Ἰα ἰδίαι ἴη5. Ῥδίθὶ 5.8] β Π8 τῆϑὴβ ἢἰὰ ψἱηηϑη 180} υδκίαβαῃ βΒΚαϊάβ 

ἰθὺ ἔγαπι Ῥαΐτπα β᾽ ]βύδιη 14 βαΐπι Δα πλϊβίϑιη συα]απλ 184 ὈΟΚΚαΙ]απι 

Δ}: υδαϊπγδῃ 8 ἴα. ᾿υῖηΒ ἀδοϑηΒ υϑϑίαπμαδηῃ. 82. 188 βαρ 

Ῥαία ναυγὰ γχοαϊαάδ; 148 αἰ μα ημαθβ ἴπα Ῥϑϊίσαθ ἀθρᾶηπ Δηα θ᾽ 

ἷπα; 959510 ἰβ σαννδηα]δηαβ Β1Κ 7148 σαβδι]δη ΒΒ ρ8η8 ΒΙροπ͵δηβ. Βοὶ- 

ΠΔΏΒ. 8ηαὈαϊ Ῥαϊίται αἰ ραπαβ: ραρρ' ΠΙΠΔΥ ταῖκ, δαΐδηϑ, ππίθ ηἰ {γα ἢ- 

Ἶ18 Ραΐτη ρυάᾶῖθ, δἰ βαΐϊπη τὥϑῃηπθ. 94 δῇ δἰδμαϊϊαπαβ ΡῬῸ τηδπαᾶρθὶη 

τ Ρ Β' ΡοπἼϑιη βϑιηδὶπ σα ἄὰ ἴπη: Βδθὶ ὙὙ111 Αἴδυ τηῖβ Ἰαϊβίαη, ἴη- 

ἱαδὶ Βἷκκ ΒΒ] Δ 18 ηἰπηαὶ σα]σδῃ Βοίηϑηϑ, 18 ἢ 14180]84] τῖκ. 85. 586] 

ΔἸΠ1θ 1 βαῖννϑϊα βοῖηα σαηββίδῃ, ἔγδαϊβίθιρ ἱσαὶ: 0 58δθὶ ἔγδαϊβίθι ρ 

Βαϊ νγαϊαὶ βοίπαὶ ἴῃ τηθίπμα 88 ἴῃ Ρίζοβ δἰνναροθοπβ, σϑηδβὴρ Ρο. 

86 106. δὺκ Ὀοίθιθ πηδπηδῃ, 4041 σαροίραὶρ Ρᾶπα ἔδίγτυι 4|18η)ὰ 1δἢ 

ΘΆΒΙΘΙΘΙΡ ΒΚ βαϊνυδὶ δὶ βϑῖπδὶ 91 ραν ἴθ σι] τϑηπη8 ἰητηδὶ- 

ἀθίη βαΐννϑιοθ βοϊπαϊσζοθ 88 ὑηΐρ β8θὶ βκβϑδιηδὶρ ΒΚ τηϑῖπα 18} 

6. γηθί 8126 ἴῃ σα ΌΔαυσραὶ βθῖσαὶ Πουϊποηαθὶη Δἢ ἔταυσ οι, 

7Δ} ΒαπΠι8 ΤΠΔΠΝ5 Βαλα 5ἰκ ἴ6, ΡῬδη αἰταὶρ ἴθ ψα]ρδὰ αἰπη5 βοίηὶβξ 

τὰν ἀροίϊατη Ῥαΐτα τ ΘΙ ΘΠ. 

ΠῚ, 20. 27. θῆβα) ΟΑ δ ν ϑιῆβδ. 

αἰθαὶβ) υσὶ. ἃ: ηδ6 ομϊημαηι ἀἴοαβ. --- 85. ἴῃ ΡῬ΄Ζοϑ] Η Ἰοαογη οί ον 

Ῥγὰροϑίζίον, τοὶ. Με 6.36. --- ὅ8. απίθ βδθὶ βΒκϑιηδιρ 81Κ] υσῖ. ΕἸ νᾳ: 

φιὶ δηΐηι. 

Βίσοιτοτο, Ὀθ ρβούϑομθ ΒΙΌ6Ι. : 19 
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Ἰθχς 

1 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰεΐν τινες τῶν ὧδε 

ἑςετηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύςεωνται θανάτου, ἕως ἂν ἴδωςειν τὴν βαει- 

λείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. 2 καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ἕξ παραλαμ- 

βάνει ὃ ᾿ηςοῦς τὸν Ἰ]Τέτρον καὶ τὸν ᾿Ιάκωβον καὶ Ἰωάννην καὶ ἀνα- 

φέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν μόνους, καὶ μετεμορφώθη 

ἔμπροςεθεν αὐτῶν. 8 καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένοντο ςτίλβοντα λευκὰ λίαν 

ὡς χιών, οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται λευκᾶναι. 4 καὶ ὥφθη 

αὐτοῖς Ἡλίας εὺν Μωςεῖ, καὶ ταν ευλλαλοῦντες τῷ ᾿Ἰηςοῦ. 5 καὶ ἀπο- 

κριθεὶς ὁ ΤΤέτρος λέγει τῷ Ἰηςοῦ  ῥαββί, καλόν ἐετιν ἣμᾶς ὧδε εἶναι, 

καὶ ποιήσωμεν «κηνὰς τρεῖς, εοἱ μίαν καὶ Μωςεῖ μίαν καὶ Ἡλίᾳ μίαν. 

6. οὐ γὰρ ἤδει τί λαλήςει" ἢςαν γὰρ ἔκφοβοι. 7 καὶ ἐγένετο νεφέλη 

ἐπιεκιάζουςα αὐτοῖς, καὶ ἦλθεν φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης οὗτός ἐεςτιν ὃ 

υἱός μου ὃ ἀγαπητός, αὐτοῦ ἀκούετε. ὃ καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμενοι 

οὐκέτι οὐδένα εἶδον, ἀλλὰ τὸν ᾿Ιηςοῦν μόνον μεθ᾽ ἑαυτῶν. 9 καταβαι- 

νόντων δὲ αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους, διεςτείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ διηγή- 

εωνται ἃ εἶδον, εἰ μὴ ὅταν ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν -ἀναετῇ. 

10 καὶ τὸν λόγον ἐκράτηςαν πρὸς ἑαυτούς, ευζητοῦντες τί ἐετιν τὸ ἐκ 

νεκρῶν ἀναςτῆναι. 11 καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες ὅτι λέγουειν οἵ 

γραμματεῖς ὅτι Ἡλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον. 12 ὃ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 

αὐτοῖς: Ἡλίας μὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιετᾷ πάντα καὶ πῶς γέ- 

γραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδενωθῇ ; 

18 ἀλλὰ λέγω ὑμῖν ὅτι καὶ Ἡλίας ἐλήλυθεν, καὶ ἐποίηςταν αὐτῷ ὅεα 

ἤθέληςαν, καθὼς γέγραπται ἐπ’ αὐτόν. 14 καὶ ἐλθιὼὺν πρὸς τοὺς μαθη- 

τὰς εἶδεν ὄχλον πολὺν περὶ αὐτοὺς καὶ Ὑραμματεῖς ευζητοῦντας αὐτοῖς. 

15. καὶ εὐθέως πᾶς ὁ ὄχλος ἰδὼν αὐτὸν ἐξεθαμβήθη, καὶ προςτρέχοντες 

ἠςπάζοντο αὐτόν. 16 καὶ ἐπηρώτηςεν τοὺς γραμματεῖς τί ευζητεῖτε 

πρὸς αὐτούς; 117 καὶ ἀποκριθεὶς εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν διδάςκαλε, 

ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός ςε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον᾽ 18 καὶ ὅπου 

ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήςςει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας 

αὐτοῦ καὶ ξηραίνεται καὶ εἶπον τοῖς μαθηταῖς εου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωειν, 

καὶ οὐκ ἴεχυςκαν. 19 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει ὦ γενεὰ ἄπιετος, 

ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔεομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν 

πρός με. 20 καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν" καὶ ἰδὼν αὐτόν, εὐθέως 

ΙΧ, 19. ἀποκριθεὶς αὐτοῖς] ΘΙ ΑΒΌΙΠΔΙΤ τῦ ΡΙ6γ. νρ, αὐτῷ ἘΚ ρ'α. 

φοί. Τοαὶ παΐ 7α --- ἤδη ἄϊε ϑέεοϊϊ6 465 εὐγδργιρίοθμθη, καί οἰ σοΉ ΟΠ ΙΡΉ. 

(41. (: ἤδη ἦλθεν 1: ἑαην Ὃτυϑγτῆ). ---- 14. ῬΆΒΑΤΟ Η]ὰ τη ηδρΘ 18) δοίη 

το Με 6.34: εἶδεν πολὺν ὄχλον (θϑόη80 Μ). 
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ΤΧ, 

1 9}64ἢ} Δ ἀὰ ἴηι: δίηθῃ, αἱρἃ ἰζυννβ βαΐθὶ βί πα βυσηδὶ ᾿1Ζ6 ΠΟΥ 

οἰαπαἀδηδηθ, ρα] 1Ζ6 πὶ ΚαυβΊ]απα ἀδαραῦσβ, πηΐθ σαβαὶ δηα ὈΙαά!- 

ὭΔΕΒῚ ΟἿ15. αὐἸηδϑηδηδ, 1 τηϑῃξαϊ. 2. Δ} αἷδι ἀδρθηβ 58 1]ὴ 8 σΔΗΘΠΗ, 

Τϑβϑὰϑ Ῥαϊζα 140 [ἰοῦ 14 ΙΟΠμδμΘ 1Δἢ τβίϑι! ἢ 1Π5 8η8 ΓΑΊΥΡΊΗΪ 

δὰ ΒΌΠΑαΤῸ Δ1Π8ΏΒ : 180 Ἰητηϑ16168, 51Κ Ἰῃ δηαννῖ Ὁ] 156. 8 718}. γγαβί- 

705 185. γαῦσ θη ο] ὑπ 78 ἀ θη, Τυθὶῖοβ Β)16 ΒΏΔΙνΒ, ΒΥ ΘΙΘΙΚΟΒ 5.16 

ὙΠ] ΥΘ5. 8ηἃ ΔΙΥ δὶ πὶ τηδρ ρϑΙ ΘΙ 6. 4 Δ αὐδαρὶθθ ᾶὺρ ἰπὶ 

Ἡ611845 τὴ Μοββ; 140 σσοϑαη τοῦ ]ϑη δη5 τὰ Τθραϑ. ὅ 7180: δησμϑί- 

απ Ῥαϊίζγαβ αἂῦ ἄπ Ιϑϑὰᾶ: γὰρ θὶ, ΡῸΡ ᾿ἰδῦ ὑπ818 6 ψίβδῃ, 188 

"ραν ϑαν κἤδτη Ὠ]17]84 15. ὈΥ]ηΒ, 5. αἰπδηδ 18 Μίοβθ δἰπδηα 1840 δπδηδ 

Ηβ]1]}1η. 6. πὶ δὰκΚ νῖββα ἴῦὰ τοἀϊάβαϊ; ψϑϑη δὰ]ς ϑαριαδὶ. 17 Δἢ 

Ὑ87} τ] τη τπὐδυβι υν͵]δη 5 ἴτω, 16 αατὰ βύϊθηδ 5 Ῥδιηχηδ, γα] τη: 

Βα δῦ ΒΆΠΙΒ ΓΘ] ηὴ5 58 ᾿ἰπ08, βϑιημηϑ ὨϑαΒ]8 10. ὃ 188 δῆδκβ 1πη881- 

ἸΤυδηδη5 τὶ Ῥδη ΒΘ 05. δἰπόοθπη οαβοῆθαη, 8116 ΙΘθὰ δἰηδηθ ΤΩΡ 518. 

9 (1410 βδᾶῃ αδἱραρρδηάδιη τὰ 8 βρϑίωτηα ἔδιγραη]α, ΔΘ Δα ἰτὴ 

οἱ τη πη Ηἰ ΒΡ]ΠἸοαράθιπα ραΐθὶ σαβθιαμ, πἰρα ὈΪΡ6 5Ό.ΠῈ5 Τ]ΔῊΒ 

Β ἀδαβαίΐτη πϑϑῖορὶ. 10 14} βαΐία ψαυγὰ Ὠδρεϊάθάπη πὰ 518. 11850 

ΒΟΚ]Δμά8Δη5: [08 δῦ βαΐίδ ὰ5 ἀδυβαίτη αϑϑίδημ δ δ 11 14} ΓΘ ἤη ἴπᾶ 

αἰἱραμᾶάδηβ: αηΐθ αἰραπηα ᾿αὶ ὈΟΚαι]ο0Β. ραΐθὶ Η 6 ]185 ΒΚαὶ} αἰτηϑη ἔδαν- 

Ρὶ5) 1210 15 δηδμεαϊαεμαβ σα ἀπ ἱπι: Η6]1485 βυθθααμ αἰτηδηαβ 

ἴδυν 15 αἰΐγα σα οίθὶ ἢ Ααὰ; 1488 Τῦϑίνγα βαιηθ!] ἰβῦ ὈΪ Βα Π ΤΏΒΏΒ, 

οἱ τηϑηδρ ΜΙ ηδὶ 18} γα κα πμ 5 ναῖρᾶ]. 195. δζθὶ αἱ ἱἰζψνὶβ ραδίθὶ 

7ὰ ΗΘ]185. αϑτὰ 86} ραίανιθάσῃ ᾿ττηὰ πνγὰ ἢΠπ 56 πὶ] ἀθάσῃ, βυγὰ- 

᾿ΒΨ}6 σΘΙΊΘΙ1Ρ ᾿ἰδὺ ὈΪ ἴπα. 14 80 αἰτοδηαθβ αὐ β' ροῃἼΊαμη σϑβαῦ Ηἰὰ 

ΤΠ ΔΡΘΙΏΒ. ὈΪ 1η8 7848: ὈΟΪΚΑΥ] Δ 5. ΒΟΚ͵] Δ ἀ8 Β τὴ] ἴῃ. 15 7184} βη5- 

αἷν 416 τοδηδροὶ οαβαὶ απ ᾶδηΒ πὰ πϑροιβηοάθᾶθπη [Δ ἢ ἀυτϊηηδη- 

ἀΔΠ5 μηνὶ απ ἰη8. 106 18} ἔδῃῆὴ Ῥδὴβ ὈοκϑιΊζδηβδ: ἴῦ8. ΒΟΚΘΙΡ τ]Ὁ 

Ραϊπι 17 Δ} Δημαμαἤδηβ απ ὰ8 ΟἰΖαὶ τϑηαροὶη 6Δ40: [8|8581], 

Ὀγδ μία σὰ η1 τηθίηϑηδ ἀὰ θὰΒ μαραπᾶδῃ Δῃμϑη ἀῃγοα]δπάδῃ. 18 74 ἢ 

-ῬΙΒΙυ τ θ6ὶ ἰπα σαί, ραναῖγρὶρ ἰμα, 7180} ΤᾺ 0}1}0 7848} Κυϊαβερ 

πη θα η5. 5θῖη8η5. 18} ραβίδασ Κη; 148 6Δ}0 βροῃἼαπὶ Ῥοἰπαΐγη οἱ 

ὈΒαΤ ΘΙ θοίπα 'ἰπα, δ πὶ ταϑῃϊθάμῃ. 19 10 18 δηαμῃαεαπαβ ἴτὰ α80: 

Ο Καμπὶ πηρϑ]ϑα θ᾽] ο! τἰπα Τὺ αὖ ἰών 8 Βα ὃ ἀπηα Τἴῦα Ραϊδὰ 1Ζ- 

ὙΒ᾽ ὈΔΙΣΡ ἰπα ἀὰ τηϊ8. 20 88: Ὀτυδῃίθαση ἰπα δὖ ἱπητηϑ. 8} ρδ- 

ΙΧ, 1. 1Ζ6] ΟΑ ἐὰν 126]. -- 8. δἰποόομαῃ) ΟΑ, υσί. ὅ,37. --- 12. Ἡδ]185 

ΒΘ θα ἢ} ΗΘ] συ θρᾶθῃ ΟΑ. -- 18, ἀϑατϑὶ θη) ΟΔ᾽ Ἀν" ἀϑατὶ θη. 

1Χ, 8. Τυρῖΐοβ]) λίαν ξομῖξ ας, ΜΙ 38,3: λευκὸν ὡςεὶ χιών, υοί. Ὁ 5 "1(Δ); 

ἀηὶ. ΔΜ 17,2. --- 18, γα Ηδ61145] παοῦ Ἡ 17,12: Ἡλίας ἤδη ἦλθεν. Τη 

188 
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τὸ πνεῦμα ἐςπάραξεν αὐτόν, καὶ πεειὶὼὺν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων. 

91 καὶ ἐπηρώτηςεν τὸν πατέρα αὐτοῦ  πόςος χρόνος ἐςτὶν (ὧς τοῦτο 

γέγονεν αὐτῷ; ὃ δὲ εἶπεν παιδιόθεν. 22 καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς 

τὸ πῦρ ἔβαλεν καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέςῃ αὐτόν. ἀλλ᾽ εἴ τι δύναςαι, 

βοήθηςον ἡμῖν ς«πλαγχνιςθεὶς ἐφ᾽ ἣμᾶς. 28 ὁ δὲ ᾿ηςοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ 

εἰ δύναςαι πιςτεῦςαι᾿ πάντα δυνατὰ τῷ πιςετεύοντι. 24 καὶ εὐθέως 

κράξας ὃ πατὴρ τοῦ παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγεν πιετεύω βοήθει 

μου τῇ ἀπιςτίᾳ. 258 ἰδὼν δὲ ὁ ἸἸηςοῦς ὅτι ἐπιευντρέχει ὄχλος, ἐπετί- 

μηςεν τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῶ ̓  “τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον 

καὶ κωφόν, ἐγώ «οι ἐπιτάεεω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰςέλθῃς εἰς 

αὐτόν. 26 καὶ κράξαν καὶ πολλὰ ς«παράξαν αὐτὸν ἐξῆλθεν ̓  καὶ ἐγένετο 

ὡςεὶ νεκρός, ὥςτε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. 27 ὃ δὲ ᾿Ἰηςοῦς κρα- 

τήςας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέετη. 28 καὶ εἰςελθόντα 

αὐτὸν εἰς οἶκον, οἱ. μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν κατ᾽ ἰδίαν διατί 

᾿ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; 29 καὶ εἶπεν αὐτοῖς τοῦτο τὸ 

γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προςευχῇ καὶ νηετείᾳ. 

90 καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες ἐπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν 

ἵνα τις γνῶ “ 91 ἐδίδαςκεν γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 

ὅτι ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀπο- 

κτενοῦςειν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναςετήςεται. 52. οἱ 

δὲ ἠγνόουν τὸ βῆμα καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆςαι. 38 καὶ ἦλθεν 

εἰς Καπερναούμ. καὶ “ἐν τῇ οἰκίᾳ γενόμενος ἐπηρώτα αὐτούς τί ἐν τῇ 

ὁδῷ πρὸς ἑαυτοὺς διελογίζεςθε; 84 οἱ δὲ ἐειώπων πρὸς ἀλλήλους 

γὰρ διελέχθηςαν τίς μείζων. 85 καὶ καθίςας ἐφώνηςεν τοὺς δώδεκα 

καὶ λέγει αὐτοῖς “ εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι, ἔεται πάντων ἔεχατος καὶ 

πάντων διάκονος. 36 καὶ λαβὼν παιδίον ἔσετηςεν αὐτὸ ἐν μέεῳ αὐτῶν 

καὶ ἐναγκαλιεάμενος αὐτὸ εἶπεν αὐτοῖς" 37 ὃς ἐὰν ἕν τῶν τοιούτων 

παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται. καὶ ὃς ἐὰν ἐμὲ 

δέξηται, οὐκ ἐμὲ δέχεται ἀλλὰ τὸν ἀποεςτείλαντά με. ὃ ἀπεκρίθη 

δὲ αὐτῷ Ἰωάννης λέγων διδάεκαλε, εἴδομέν τινα τῷ ὀνόματί εου 

ἐκβάλλοντα δαιμόνια, ὃς οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν, καὶ ἐκωλύςεαμεν αὐτόν, 

ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν. 99 ὃ δὲ ᾿ηεςοῦς εἶπεν μὴ κωλύετε αὐτόν᾽ 

ΙΧ, 24. πιετεύω] ΒΙΠΑΒΟΌΙ, οἵα ΚΙ, πιετεύω κύριε ΓΚ Οἢγ. ἃ Ὁ οἴσ'α 

νῷ (Ὁ 9,38). --- 28. διατί] ΑΌΚΤΤ χιαγὸ ἰἴῦ νᾳ (ναοῖ; Μ, 17,19), ὅτι “Κ. 

-- 80. ἐπορεύοντο] Β᾽ΠΕῚ (ὦ. ὁ. οἷ Το. Ἔ) οαὖ, παρεπορεύοντο “Κ; 

ἀοοῖν το. Αι. ζιιὴλ σοί. Τεαΐ. --- 984. διελέχθηςαν)] ΑΔ Δ᾽Ὀ ἔϊᾳ, διε- 

λέχθηεαν ἐν τῇ ὁδῷ ἐΚ οὔ ρ»᾽ ΚΊῚ να (Κ΄ 38). --- 88. τῶ ὀνόματι] ἔΚ, 

ἐν τῷ ὀνόματι ΒΙΩΒΟΠΙΝΔ ὧν τὖ νρ (υσῖ. Υ΄. 41). 

-- ἴῃ μϑδιρϊη) ἐπὶ τῷ ὀνόματι; ἀαγοηοη, 1, 9,49 θὰ - ἐπί. ἴῃ σα οΥ 
μαοσῖν Κ΄. 88 σοιυδ]ε, νοὶ. ὅν ποηιίηο᾽ τ νᾷ. 
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ΒϑΔΠ65. πᾶ Βα ηθαῖνν 58 δῃσηδ ἰδῃϊᾶς ἰπμα; 18 ἀν αβαη 45. Δη8 Αἰ θ8 

τ 8] νἱΒοάς [Δ 0)]84 58. 21 141} ἴγδῃ βϑηα αἰΐδῃ ἴθ: Ἰῦδῃ Ἰαρο ΤΩ6] 

ἰδὲ οἱ βαῖα ὑαὺῸ ἱτπητηα ἰδ ἴθ αΔ0: 85 ὈΔΥΠ5ΚΊ]α. 22 14} υἱία 1η8 

74} ἴῃ ἴοπ αὔνψδυρ 1848 ἴῃ ψαῖΐῖο, οἱ ὑβαηϊβαθαὶ ἰτημηα; δΚ6ὶ 1408] 

τη 6 15, ΠΡ ὑηϑαγα, ρ8 16] θ] Δ η 8. ἀπ818. 28 10 [ϑβιθ 480 ἀὰ ᾿ἱπητηᾷ 

Ῥαΐα αθδϊὶ τηδρϑὶβ ρϑδαθίαη; 4]]δία. τηδἰθὶρ Ῥϑιησαδ σ᾽ Ὀ]Δ Πα ]Π. 

24 8} Βυπβαῖνν ὉΓΒΤΟΡ] Δ μθ 88. αὐΐα ᾿ὶβ ὈΔΥΏΪΒ τὴἱρ ἰαρυδη αΔΡ0: 

ΘᾺ ]Δα 74; Ὦ1]}0 τ θ᾽ πδίζοη ἀηρϑ] δ ὈΘ᾽ 8181} 25 σδβαι θη θ8η 16Β15 

Ῥαΐθὶ βϑηρ τη τηϑηδρθὶ, σα ούϊ δα ἀγα Ῥδιηγαδ ἘΠ ΤΘΙ 71, αἷ- 

Ῥαμαβ ἀὰ ᾿τηπηϑ: θὲ δῆτηδ, θὰ ἀγα ]δπα 5 184} ὈΔαΡ8, ἴα ρὰΒ 8η8- 

Ὀϊπάα: ἁδρᾶρρὶ τ5. Ὀϑηλτηθ 18} ῬΔΏΔΒΘΙθΒ ηἰ φ δ] οὶ θ815. ἴῃ ἴη8. 26 188 

ΠΙΟΡ] 445 180: 6]ὰ {Δ} 4η48 ἴα υϑια]4; 14 ΔΥΡ Βνὺῦ1Ὲ ἀδυῦϑβ, 5ύ8- 

Β.6 Τηϑηᾶραὶ ΠΘρὰη βαΐθὶ σαβνχαὶύ. 27 10 Τθρὰβ ὑπαᾶρυθίρϑηαβ ἰη8 

ὈΪ απάϑια υγγϑίϑία ἴπᾶ; 80 ἀϑϑύορ. 28 14} ρδιθὶ ραμάδῃ ἴπμ8. 1π 

Ραγα, ΒΙΡΟΏ͵ΟΒ 15 ἔγθῆθ ἰηα ΒΌΠαΤΙΟ: ἀα]ῦὺ 6 πνοὶθ ΠῚ τηϑῃξθαθπτῃ τ85- 

ἀγθιθθη δηδὴὺ 29 8 αΔ0ὺ ἀπ ἴηι: βαία Κὰαπὶ ἴῃ φγδιὐαὶ πὶ πηδρ 

πϑραρραη, αἶρα ἴῃ 1481 148: [δία θη7α. 80. 184} 7410 ΎῸ τϑρᾶρρϑη ΔῈ 

1ΙΔ]οάπθη θαὶγ ΟΔ] 61] ἴδῃ, 18} ἢ Μ1ᾺἋδ 6] 0835 556 α 1, 91 τὐΐῷ 

Ἰα]βιᾶθ ΒΟ Δ η5 ΒΘΙΏΔΏΒ 848} Δ ὧὰ ἴτπὰ βαΐθὶ ΘΠ Β Ι8 5 αἷοὶ- 

θαᾶδ ἰὴ Πδηα.Π8 ΓΔ ΠΠ6, 18} δαϊπηδηα ἱσητηϑ, 18} ἀβαϊδί ρα τ] ] 1 

ἄασα ἀδϑύδη!θ. 82. 10 οἷβ πὶ Πποραη ᾿ϑιητηα παυγᾶα 141} οὨίθάπη 

ἴπ8 [τ] Πη8η. 958. 18 αἀϑῖὴ ἴῃ Καίδυ Δ ΌΠ. 184 ἴῃ σαγᾶδα αυτη8η8 γδἢ 

ἴη5: ἴῦα ἴῃ νῦῖρα 110 ᾿φυν 8. ΤηΪΒ50 τοϊοαθάα θ᾽ 84 Ὁ οἷβ βἰανδῖάθ- 

ἀπ; (ὰ 518 ΤῊΪΒ55Β0 ΔΘ ΠΉΠΏ, [080}18. πηαἰβίβ γθδὶ. 90. 180 βιδπαβ 

αὐποριάα Ῥ8ηΒ ὑνδ]ϊῇ 18} 40 ἄὰ ἴηλ: 1404] Τῦ88 ΜΠ] ἔα τἶδὺβ τ Ίβθῃ, 

Β1]4] 4}181Ζ6 αἰδαγηῖδίβ 18: 8]18᾽π δηαραμΐβ. 356 714} ηΪτηδη 5 ὈΔῚΠ 

ϑαβαῖϊαα ἰΐα 1Π 1741 ᾿π 188: 8η8 ΔΙΥΓΩΪΏΒ Πἰτηϑ 45 ᾿ΐα 440 ἀπ πη: 

Ὁ 586] δὴ 126 βυνϑ) τα ῖζθ ὈΔΓῚ6 ἀπ πῖμαϊ θ πα δι ΐῃ ΠΙΘΙ ΠΔΙΠΠγ8, 

ΤῊΪΚ ἈΠαΠΙΠΙΡ; 18} ΒΔΙ ΑΖ 586] τὰκ Δπαἀπῖμηΐθ, ὨΪ τὰκ ἀμ μΙ ΩΡ, 

ΔΚ βδηδ βαῃα]δηάδη τλϊς. 88 ΔηαΠοῦ θη ἰτημηᾶ ΤΟΒΘΠΠ6Β αἰραπάβ: 

Ἰαῖβαυ  βοιυαπη βαηάηδ ἴῃ Ὀοἰπϑιητηὰ πδιηΐη ἀϑάτγϑὶ απ ἀπ Π]- 

ῬΟΠΒ, βαθὶ πὶ Ἰαϊβίδι θ᾽ απϑὶβ, [86 πψαγὶἀθάπηι ἰτατηα. ἀπίθ αἱ ]αϊβίοθι 

ὈΠΒΙΗ. 89 170 ἰ5 0: πὶ γα ]}} ἰμητηδ; πὶ ΒΔ ΔῈΚ ἰδ βαϑὶ 

᾿ ἴδ} τηϑμῦ ἴῃ ΠΔΠΊΪη ταθ πϑιητηαᾷ 80} τηϑρὶ βργασίο ἀὈΙ] ν δατ 78 

ΙΧ, 28. πηδῃξθαάσι) τηδῃξθάπη ΟΑ. 

ΙΧ, 22. αὶ τηβρθὶβθ) οἶδ τὶ εὐἷὲ Υ. 33. -- 28, ἀμ}56)] ηαρφῇ 

Ἢ 17,19: διατί. --- 80. ἸΙΔα]οάσῃ ὈδΙγ] υἱοϊοὶοῖιε σοῖο ἄθα ΚοΊη- 

Ῥοδιζιηηι παρεπορεύοντο διά. ὲε Ῥγῶροβιίξιον ἐο1ι1ὲ δοῖηι σοί. ΥΥ θείη 
ιὐῖς 1, 6.1. --- 84. τηκϊβίβ γ681] γγεγϑιιηι παοΐλ 1, 9.46, υσῖ. ΑΕ Κ τς: 

ανιὶδ φογνην Ἰπαῖοτ 6586. --- 89. 15] (ΟΑ( νογβοϊτίοθογυ ΚᾺΤ 18 α. ἦι. Ι65 08. 
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οὐδεὶς γάρ ἐςτιν ὃς ποιήςει δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου καὶ δυνήςεται 

ταχὺ κακολογῆςαί με’ 40 ὃς γὰρ οὐκ ἔςτιν καθ᾽ ὑμῶν, ὑπὲρ ὑμῶν 

ἐετιν. 41 ὃς γὰρ ἂν ποτίεῃ ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν ὀνόματί μου ὅτι 

Χριετοῦ ἐςτε, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀπολέςῃ τὸν μιςθὸν αὐτοῦ. 

42 καὶ ὃς ἐὰν «κανδαλίςῃ ἕνα τῶν μικρῶν τῶν πιςετευόντων εἰς ἐμέ, 

καλόν ἐςετιν αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται λίθος μυλικὸς περὶ τὸν τράχηλον 

αὐτοῦ καὶ βέβληται εἰς τὴν θάλαεςαν. 458 καὶ ἐὰν «κανδαλίζῃ ςε ἣ᾽ χείρ 

ςου, ἀπόκοψον αὐτήν καλόν ςοί ἐετιν κυλλὸν εἰς τὴν ζωὴν εἰςελθεῖν, 

ἢ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄεβε- 

«τον, 44 ὅπου ὁ «κώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ εβέννυτοι. 

45 καὶ ἐὰν ὃ πούς εου «ςκανδαλίζῃ ςε, ἀπόκοψον αὐτόν καλόν «οί 

ἐςτιν εἰςελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλόν, ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι 

εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄεβεετον, 46 ὅπου ὃ «κώληξ αὐτῶν οὐ 

τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ εβέννυται. 47 καὶ ἐὰν ὃ ὀφθαλμός εου εκαν- 

“δαλίζῃ ςε, ἔκβαλε αὐτόν ̓  καλόν ςοί ἐετιν μονόφθαλμον εἰςελθεῖν εἰς τὴν 

βαςειλείαν τοῦ θεοῦ, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν 

τοῦ πυρός, 48 ὅπου ὃ «εκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ “καὶ τὸ πῦρ οὗὐ 

εβέννυται. 49 πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλιεθήςεται, καὶ πᾶςα θυεία ἁλὶ ἁλιεθήςεται. 

50 καλὸν τὸ ἅλας᾽ ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύ- 

ςεται; ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλας καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις. 

ἐς 

1 Κἀκεῖθεν ἀναςτὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς ᾿Ιουδαίας πέραν τοῦ 

Ἰορδάνου, καὶ ευμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν, καὶ ὡς εἰῴθει 

πόλιν ἐδίδαεκεν αὐτούς. 2 καὶ προςελθόντες Φαριςαῖοι ἐπηρώτηςαν 

αὐτὸν εἰ ἔξεετιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦςαι, πειράζοντες αὐτόν. ὃ ὃ δὲ 

ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μωςεῆς; 4 οἱ δὲ εἶπον " 

Μωεῆς ἐπέτρεψεν βιβλίον ἀποεταςείου γράψαι καὶ ἀπολῦςαι. ὃ. καὶ 

ἀποκριθεὶς ὃ ᾿Ιηςοῦς εἶπεν αὐτοῖς᾽ πρὸς τὴν «ςεκληροκαρδίαν ὑμῶν 

ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην. 6 ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίςεως ἄρεεν 

καὶ θῆλυ ἐποίηςεν αὐτοὺς ὁ θεός. Τ ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρω- 

πος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, ὃ καὶ ἔεονται οἱ δύο εἰς 

ἸΧ 41: οὐ] ἘΚ ἰοῦ τ; ὅτι οὖν ΒΙΒΒΟ ΤΑ, ἢ τ ρ  -- 

42. λίθος μυλικός)] “Κ ᾳ, μύλος ὀνικός ΒΙΠΒΟΒΠΠΔ τὸ (ανμθον 4) νοὶ (ναοῖν 

Μ 18,6 1, 17,3 ἘΚ). --- 45. εοἱ ἐςτιν] ὈΜΞ5. Ὁ (μναοΐν Υ-΄. 47), ἐςτίν «οι 

ΝΜΊΝΌΟΓ: τ Ῥ]θυ. νρ, ἐςτίν τε ἔΚ. --- δ0. ἐν τίνι αὐτό] ἘΚ 10 νρ, ἐν τινί 

ΝΓ ἢ μπαοῖ, σοῦ (ναοῖς 1, 14,,4 ΜΗ δ,18).. --- ἀρτύςεται] ΛΟΘΗΙΠΝ αἀΓ, 

ἀρτύςετε ἕΚ [Ὁ ρΡ]6᾽. νρ. --- Χ, 1. πέραν] ΕΠ ΔΔ τ νρ (ΠἹ 19,1), καὶ 

πέραν ΒΙΠΒΟ ,, διὰ τοῦ πέραν ἵΚ. --- 1. μητέρα] “Κ ΚΙᾳ νᾷᾳ (υσί. ΜΠ 19,5), 

μητέρα αὐτοῦ ΒΙΠΌΜΝΜ ἀο ἢ" (λαοῖν Μῆς 7,10). Ηδϊογηνέ 8οιοθέ Ο6Υ 

γογ8 51.Β, καὶ προεκολληθήςεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ “Κ 1 ν(. 
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δ; 40 πηΐθ 5861 πἰϑύ ψίῖρΥα 2185, ἴΔῸ} ἱΖ 18 ἰδύ. 41] δ8θὶ δὲκ 

41118 σϑαγδρ)τΊαὶ ἰχνὶθ δύ κὶα σύϊηθ ἴῃ ΔΙ ΤΩΘΙ ΠΔΙΏΠη8, ἀπίθ 

Χγιδίαιαϑ ΒΒ] 0, διῆθη αἷρᾶ ᾿ἰζν 8. Οἱ πὶ ἔγδαϊβίθιρ τϊσζάοῃ 5618]. 

42 ἸΔὰὴ Βα δα 5861 φϑιηβυ 2) 1 δἰηδηδ [126 ΘΙ .1Π18η6 Ὁ1Ζθ σϑὶδαῦ- 

͵αμάδηβ ἀπ τηΐϑ, ΡῸΡ ἰϑῦ ἱπηπηδ Πη818 δἱ ορεαϊαρ]ϊάδα ΔΒ: ]Π δῖ γ μὰ 5. 8η8 

ὨδΙβαρρδη 15. 78} ἔγαυνθα Ρ 5 τγ6 81 1η τηϑτθίη. 45 1840} 14081 τηδυΖ) δὶ 

Ῥυκ μαηᾶάὰσβ βοίπα, αἴγηδιῦ Ρο; σῸ ρὺ5 ἰδ βδυγξαμηίηβ ἴῃ 10 81π 

ΒΑ ΊΘΊΡαη, ρα ὕνοϑ Βαμάθηβ Πα Δ] ρΘ] ΘΙ θη ἴῃ σϑιδίηηδη, ἴῃ ΤῸ 

Ῥαΐα υπ]ραρηδηᾶο, 44 ᾿διθὶ τᾶ 1Ζθ ηἰ σαβνρ 1840 ἔθη πὶ δἵ- 

ἸΔΡΏΙΡ. 45 78} 1641 Τούπθ θ᾽ 615 τυ 2)81 θα, δἰπηδιῦ ἴηὰ: σοῸΡ ΡΒ 

ἰϑύ σϑίθιρδηὴ ἰῇ 1 Πα]ζδιητηδ, δι ὑσϑη5 [οὐὰπ8 ΠδΟΌδπαϊη σἅ- 

γγΘίγρθη ἴῃ φσϑίϑμη8η, ἵπ ἴοη ραΐα τπηϊυαρηδηᾶο, 406 δὶ τ8θ8 

Ζζθ ηἰ ραβν 0 718}: ἴοη Π1 αἰ αρη]ρΡ. 4717 14} 1808] ΔρΟ ᾿θίη τηδυζ- 

781] Ῥυκ, υϑνγαῖγρ ἰμτηδ; ΡῸΡ βὰ5 ἰϑῦ Παϊμαιητηα ρδ]ϑῖίρθαῃ ἴῃ Ρὶυ- 

ἀδηρδγα)α ροασΐβ, θὰ ὕνα δυροηδ ΒΑΌΘΠαΙη δὐγϑῖγρϑη ἴῃ ρϑϊ ΔῈ 

[πη 8, 48 ᾿ῬδΙΘὶ 808 ἴζθ πὶ ρϑδαδαθηὶρ δ [ὉΠ πὶ δἰ ΡΒ. 

40 Ἰραζιῃ δὰῖς Τὰ πἰὴ δα] δα 18 Ἰὐδη]δίοῦ 516 βαϊία βαϊύϑάϑ. 

δ0 φΟὉ δβα]ύ; 0 780 81 β58]ῦὺ υηβα]ίαπ Δ ΓΡῚΡ, 106 ϑυαραᾶαῦ ὨΑΌΔΙΡ 

ἴῃ ᾿Ζνν 15 58} 180 σανγαῖνθοῖραὶ Β1] 810 τὴ] 118 ΤΏ1880. 

δι 

1. 982 Ἰαίηρυο υϑϑίδη ἀδϑηαβ 800 ἴθ Το [υἀδ185 ΠΙΠΔΔΡ 

Ἰαυγάθηϑι; 18 οϑαθτηθη Β51Κ αἰϊτα τηϑηδρθὶη5 ἀα ᾿τηϊη8, 8}, 5018 

Ὀϊυμΐ8 « ν88.», δῇϊνγα Ἰαΐϊβιάα ἰη8. 2. 718} ἀπείσασρδαπαθηβ ΕἌΥΘΙΒ8 1618 

ρθη ἴη8, ΒΚα]άα 5178] ταϑπῃ 60 δἰβαί)αη, {ταϊδαπάδηβ ἴπα. 8.1 

ἴθ Δα ῃΠδἤεμημαβ. 480: θὰ ἱχνῖὶδ ἀΠαῦΔαρ Μοβοθὺ 4 10 οἷβ αϑ- 

Ῥαῃ: Μοβθβ υϑιαυθίάα ἀπβὶ8Β ὈΟΚοΟΒ. αἴβαύθι 15. Τ6]] Δ 18 αῇθίϑῃ. 

Ὁ 78} διηαμα Ἴδηαβ Τθϑὰ8 480 τ μι: ψῖρτα Παυααμαϊγύθι ἢ ̓ ἰχυναγα 

ϑδιηθ! δ ᾿ζν]8 θῸ ΔημαΌαθη. 6 1Ρ αῇ δπαβίοαθι δὶ ραβκαΐίαϊβ σΌΣΩΘΙη 

7Δ 8 αἰπροίῃ ραίανι αι σα. 17 ἱπὰρ ΘΒ ὈΠΟΙΡαὶ τϑπηϑ αἰ Βθὶ- 

ΠΆΙΏτΤη8, 78} αἰ θη βοὶπαὶ, ὃ 8} βι]αϊηα ρὸ νὰ ατὶ Ἰθῖκα βϑιΐη, βυνἃ- 

ΙΧ, 42. Βαϊβαρρδῃ)] 61.., Ὀαϊδαρσδη ΟΑ. --- 48. ΒδηλΔΙΏΤΩ8] τΐ 

ἦη, ΟΑ δεϑβοϊιαϊσί. --- 80. Βαράδ) ΟΑ δι" βαροάαδ. {ὔἶθον ἀα58 δίηιρίοι 

αἷ58 Ἡγιοάεγσανθε 465 σγίθοῖι. ΤΠ μἐειγλ8 υσί. 11. 91,198 }΄. ---Ξ Χ1. Ὀϊαῃ 8 

8] υσὶ. ΜΙ 97,15. 

Ζ2Ξ:::::-Σ:--------.--- ----- ------ -- --Ἔ Ἕ--- -- - Ξ ---- το τ -----.Ἔ-.--ὦοΘὦ[ὖὸὦὕὕὄὕἅὅὅροΨοὌὔὕἌ}ὺνἀἰἀἈῳυὡὀὡςςΠΠθΘὕϑς. ὃ5ϑΘῸσ.ςὉςὃἪὉἪὦ... ϑὃῦϑύὅ ξι.ς-.-..., 
πα ΔὌὃὦἔὄὃὔυνοὁΔεοωοιΔνἌιἕΨΕὁνΨἍἔἘοἘοὄσὄόὄεὍὌοὅῆήπ τ οοοψοι«ὁοἕ«οιΣισἔὁοέοηςἔἘὁοΘὁὌἐὭοςσἔἘοὁἘοσἔοὁἔ“οὁοᾳ“οὁοΕιοΨοιι“ οΨΕσσοοσὁοΨΠὁ σοοΘὃ0}2ἱ’εἍ,. σῳοοτοὖ΄Θ,ὦσὍοἔΕὁΨἔΨσροροονΕοα ἀν σοσοἔοὁσἔΕὲο͵πσΨΕοῇ΄τοΕἔΕο σοΕὁΕοὅυ. ὍὁσῳοἔΕοὁσοἔοΕ΄Εόσσπρτττοοτστττσττν 

Χ, 8. 480] οἴη αὐτοῖς εὑἴ6 19,4. --- 4. τ5158] Ζιβαΐξ, ηυϊξ Πδιοι- 

8101}. } αἰ Γῇ ἰσννὶθ Κ΄. ὃ. - 6. ραΐαννι αὶ ρα Ρ)] ἀα8 Οδ)οἐ 1) " αὐτούς 

αὐο ὶ τἰγιΐον ἀδήν Εἠηἤ νον Ὀ( 2 κα (Ὁ) δοβοὶξσί. 
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μι 

«ἄρκα μίαν, ὥετε οὐκέτι εἰεὶν δύο ἀλλὰ «ἄἀρξ μία. 9 ὃ οὖν ὁ θεὸς 

ευνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. 10 καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ πάλιν οἱ 

μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπηρώτηςαν αὐτόν. 11] καὶ λέτει αὐτοῖς" 

ὃς ἐὰν ἀπολύςῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμήςῃ ἄλλην, μοιχᾶται ἐπ’ 

αὐτήν 12 καὶ ἐὰν γυνὴ ἀπολύςῃ τὸν ἄνδρα αὐτῆς καὶ γαμηθῇ ἄλλῳ, 

ιοιχᾶται. 18 καὶ προεέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα ἅψηται αὐτῶν οἱ δὲ 

μαθηταὶ ἐπετίμων τοῖς προεφέρουειν. 14 ἰδιὼν δὲ ὁ Ἰηςοῦς ἠγανάκτηςεν 

καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεεθαι πρός με, μὴ κωλύετε 

αὐτά" τῶν γὰρ τοιούτων ἐςτὶν ἣ βαειλεία τοῦ θεοῦ. 15 ἀμὴν λέγω 

ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βαειλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ 

εἰεέλθῃ εἰς αὐτήν. 16 καὶ ἐναγκαλιςάμενος αὐτά, τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ’ 

αὐτά εὐλόγει αὐτά. 17 καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς δδόν, προεδραμὼν 

εἷς καὶ γονυπετήςας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτὸν διδάςκαλε ἀγαθέ, τί ποιήεω 

ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήςω; 18 ὁ δὲ ᾿Ιηςοῦς εἶπεν αὐτῷ τί με 

"λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὃ θεός. 19 τὰς ἐντολὰς οἶδας" 

μὴ μοιχεύεῃς, μὴ φονεύεῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήςεῃς, μὴ ἀπο- 

«τερήεῃς, τίμα τὸν πατέρα εου καὶ τὴν μητέρα εου. 20 ὁ δὲ ἀποκρι- 

θεὶς εἶπεν αὐτῷ ᾿ διδάςεκαλε, ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. 

21 ὃ δὲ Ἰηςοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπηςεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ “ἕν 

κοι ὑςτερεῖ᾽ ὕπαγε, ὅςεα ἔχεις πώληςον καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις 

θηςαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι ἄρας τὸν «ταυρόν. 22 ὃ 

δὲ ετυγνάεας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθεν λυπούμενος" ἦν γὰρ ἔχων κτήματα 

πολλά. 28 καὶ περιβλεψάμενος ὁ ᾿Ἰηςοῦς λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ " 

πῶς δυςκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βαειλείαν τοῦ θεοῦ εἰςε- 

λεύεονται. 24 οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ ὁ δὲ 

᾿ηςοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς" τέκνα, πῶς δύςεκολόν ἐεςετιν τοὺς 

πεποιθότας ἐπὶ χρήμαειν εἰς τὴν βαειλείαν τοῦ θεοῦ εἰςελθεῖν. 95 εὐ- 

κοπώτερόν ἐςτιν κάμηλον διὰ τῆς τρυμαλιᾶς τῆς ῥαφίδος εἰςελθεῖν ἢ 

πλούειον εἰς τὴν βαειλείαν τοῦ θεοῦ εἰςελθεῖν. 26 οἱ δὲ περιςςῶς 

ἐξεπλήςςοντο λέγοντες πρὸς ἑαυτούς καὶ τίς δύναται «ωθῆναι; 27 ἐμ- 

βλέψας αὐτοῖς ὃ ᾿Ιηςοῦς λέγει᾽ παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον, ἀλλ᾽ οὐ παρὰ 

θεῷ “ πάντα γὰρ δυνατά ἐετιν παρὰ τῷ θεῷ. 28 ἤρξατο δὲ ὁ ἸΤέτρος 
Ε] λέγειν αὐτῷ “ ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήςαμέν τοι. 

Χ, 8. «ἄἀρξ μία] ΕἸΠΤΤ (υσὶ. ΗΜ 19,6), μία εἀρξ "Κ 16}}, -- 14, μή] 

ὅΚ, καὶ μή ΒΙΠΑΘΟΌΙΠΜ τ νρ (ναοῦ, ΜΙ 19,14 1, 18,16). --- 19. μητέρα 

εου] ΕΙΒΟΕΝ ΔΌσε (ὑσὶ. 1, 18,320), μητέρα ἘΚ 176}1. ΗΠ ΚΙα νῦ- 

21. ἐμβλέψας] ΒΙΠΒΟ ΗΔ, ἐμβλέψας δέ ἘΚ οὐ ἐνυξιιθη.5 1ὖῦ Ρ]ΘΥ. νϑ.. --- 28, ἤρ- 

ξατο δέ] ΚΝΤΤ (ἢ παοῖν νοῦ), ἤρξατο ᾿Κ, καὶ ἤρξατο [)ὴ 1ὖ Ρ]6Γ. νῷ. 

γι ΗΠοϊρδιοῖιὲ αἰ Υ. 34. --- 27. ἀητηδῃίοὶρ 150} μαοῖν ΜΙ 19,96: ἀδύ- 

νατόν ἐςτιν. 



ΔΙαυκὰϑ Ν, 9---28, 201 

Β6 Ῥδῃδβοῖρθ αἱ βἰπαὰ να, δῖ 161Κ δἷη. 9 βαΐθὶ πὰ σὰ ράνδρ, 

τη ηη8, βαϊητηδ Ηἰ Βκαϊα 41. 10. 16} ἴῃ σαγᾶδ δέτγα Β] ΡΟΠ]ΟΒ 18 ὈΪ βαΐδ 

ΒΔΙΩΟ ἔγϑηση ἱπα. 11 180 440 ἀὰ ἴμ: βαυδΖαῇ Βα 61 Δῇθῦ ἢ αΘη βοίηϑ 

ἴΔ ἢ ̓ ἰαραὶρ δηβραῖα, ΠΟΥΙΠΟΡ ἀὰ ῥ᾽. 12 11} 1408] αἷἰπὸ Δ ῆΠθ 

ἀΌδη Βοίπδηδ, 1848 ᾿ἰσραα ΔΗ ΑΥϑιηα, ὨΟΙΠΟΡ. 13 Ῥϑηὰπῃ ἀἰρουὰη 

αὶ τσὴ ὈΔΥη8, οἱ αὐΐαιίοκὶ ἴπη: 10 81 ΒΙ ΡΟ )ΟΒ 15. Βοκὰπ βδίμη Ὀ8]- 

τὰηαδ ἀὰ. 14 ραβδὶ 8 η645 θ8ῃ ΙΘΒὰ8 ἀμνθυῖάα 18 αὯΡ0 ἀπ ἰμη: 

Ἰϑῦρ Ῥὸο Ὀᾶγηδᾶ ραρρᾷηῃ αι ΤῊ1Β 18} 1 νγα} 1} Ρο, απΐθ 1756 «΄ 5υ8191- 

Καῖζθ Ὁ ᾿ἰβὺύ διυαδηραγαϊὶ σααϊδ. 15. ἀηθῃ, αἰρ8 ᾿ζνῖβ: βαϑὶ πὶ δῃάᾶ- 

πὴ] Ριυαδηραγα)α σα σνθ ὈΔΥ, πὶ ρϑαἢ αἰγὶ Ἰῃ ᾿ἴσαϊ. 16 18} 

ΑΘ ]ΔΙ Δ η 45. ̓ τη, ἸΔρ]Δ 45. Παπμάθη5 δηὰ ρὸ Ρίυξία τὰ. 17 182} τ5- 

βΆρρΑ ἢ ἰτήτηδ ἴῃ τν]ρ, ἀαδίγ Πηϑη 48. δ΄ 5 180 ΚΠΈΒΑΊΔΠ5. ὈΔΡ ᾿ῃῶ 

αΙΡαηαΒ: ]Ἰαῖβαυὶ Ρίπροιρα, ἴῦ8 ἰδυ]αι 6 Ια μΔ15. ἰννθίῃοπβ δύ 0]8 

ψαῖγραα 18 10 15 σὰ ἀὰ ᾿πητηδ: [θὰ τὴκ αἱρὶβ Ρ᾽αροίραπα" ἢἱ 

Τυάβῆαη Ὀἰυ οῖρβ, 841]8 αἰῇβ ρΡ. 19 ᾿οβΒ. δηαρυβηΐϊηβ Καηῦ: πὶ Πουῖ- 

ΠΟΡ; ΠῚ ΤἸΔΌΓΡΙ7ΔΙΒ; Ωἰ Ἀ]1[418; ΠῚ 5]1184186 σα! πρανγοιύννοαβ.; πὶ δηδ- 

τηϑ 7815; ϑυσθσαὶ αὐΐδη ρϑίμϑηδ 18 αἰ ρθθῖη ροῖηα. 20 Ῥαγα ἀπά δΐ- 

14) 8 480 ἅτ ᾿τητηδ: Ἰαἰβαυῖ, 0 8116 σδἰαβίαϊαδ. τ5. 1.π 641 τηθ]η8]. 

21 10 Ἰϑϑὺβ 158] δ ηα5 ἀὰ ᾿ἰπηηβ ἔτ] οᾶδ ἰπαὶ 181 Π40 ἀαὰ ἱπητηδ: αἷ- 

ὨΪΒ Ῥὰ5 δὴ ᾿ἰβῦ; σαρρ, βύνὰ ἢ]ὰ 5.716 ὨΔΌΔ15 ἐγαθιιροὶ 718} οἹ ῬᾶΥγΌ8Ώ), 

140: Παθαΐβ Παχα 1ῃ Πἰτηΐπδηι; 18} Ὠἰνὶ 1αἰβίήθηη τὶ πἰμηϑ 5. σϑὶσϑῃ. 

22 ἸΡ ἰβΒ. σϑθη!ρηθηαβ ἴῃ ΡὶΒ νϑυγΐβ ρ8]Δ 1} σϑαγβ; γὰΒ δὰ Κ ΠΑΡδπα5 

Ταῖῃτι τηϑηδρ. 28 7148}: ὈϊΒΑΙ ὑπ 8 ΙΘθὰ5 (0 ΒΙΡΟΠ͵)αΙ Βϑιηϑίμη: 88], 

Τυαῖνγα ἀρ] ρα ΡῬδ8Ὶ ἕαϊῃο ραμαθαπάδηβ ἰῃ Ρὶπἀδηραγα)α, ρα]. σα ]θὶ- 

Ραμᾶ. 24 10 βαὶ βίροῃ]οβ δίβιδυ Βποάθάπη ἴῃ ψάυγᾶθ ἴθ. ρϑγὰῇ 

Ἰϑβϑὰβ αἰΐγα δηαῃμαἤθηαθ σ᾽ ἴτα; Ὀδυπῖ]οπα, Ῥλαῖννα ἀρὶὰ δῦ θίγῃ 

Βυρ͵]αηάδιη αἴδυ [αἰ παὰ ἴῃ θ᾽ πἀθησαγαα οαα1]8 σα]θῖραη. 25. δ21{1ΖῸ 

Ἰβὺ υ]θαμάδα βδιγ Ῥαΐγο 6 Ρ]05 σα] θα, Ῥ8ὰ ραρισαιητηδ ἴῃ Ὀ1α- 

ἀδηραγα)α σα δ ρα] θῖραη. 26 10 6οἰ8 πιδὶβ ἀϑρϑιβποαθάθπη αἰ ρα Πα 8 5 

αἀὰ 518 τηἶθθο: 180 085 πὰρ σϑηϊβαπ 21 ἸΠΒΑΙ Δ πὴ5 ἀὰ τὰ [6885 

480: [61] ἔγαμη τη ϑτη πητηϑῃἰοὶρ ᾿ἰβύ, « ἀΚϑὶ Ὁ πὶ ἔγαπη σααᾶ: 

Δ]]αΐα δὰϊς τη ζθὶρ ἰδ ἔγαα συαᾶα. 28 ἀπρᾶηη θᾶη Ῥαϊΐσαβ αἰθδη 

Χ, 14. Ὀῖχθ βννα]θῖ ΚαὶΖ6] τῶν τοιούτων, νυοί. 1,. 18,16. ---ὀ 22. ρσἃ- 

ὨὨΙΡΠΔΠ48) Βείϊγ6 ΘΟ οΥγηι. «7 α]υγ 6506}. 91,14 (υσφῖ. αἴδ]. Ἰνπΐρηα), σαπὶρπδηα 8 

ΟΑ. --- 28. 1Π0] ΟΑ ιν" ἴαϊμα. --- 24. πυρ]απάδι)] ΟΔ, αὶ [αϑὲ τι] ο8ογ οι. 

- 25. αχιῦ1Ζ0] ΟΑ γι)" φϑίϊζο. --- 27. ἀκ] ΟΑ μαἀϊβομιιοι, πιαοῖν 80. 

Χ, 18. ΒΙΡοῃ͵ΟΒ 15] Ζιηβαΐς (65 ῬυοΉΟηιΘΉ.5, υσῖ. 10,10. 1)68ὶ. αοῦ 

(Ὀ). --- 17. φἰἱΡαῃα8) Ζηβαὲφ παοῖν 1, 18,18; υοῖ. ἃ Ὁ ἀρ" ΚΙ ᾳ. --- 18, 15] 

ΟΑ, υογϑοϊυγοῦογι Γὰγ 18. ἃ. ὁ. 16 888. --- 21. Εἰταϊ παι] Ῥ ιγαῖ παοΐ, 1, 13,38. 

- 24. ῬΔγΠΣ]οΠ ἃ] ])οηνῖη. ἰὲ (αὐιον" 4) γρ (ΑΝ). --- 20. τηαῖ8] οηιραγαζὶυ 



202 Μαυῖταβ Χ, 99---45, 

29 ἀποκριθεὶς ὃ Ἰηςοῦς εἶπεν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδείς ἐετιν ὃς ἀφῆκεν 

οἰκίαν ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ μητέρα ἢ πατέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ 

ἀγροὺς ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, 80 ἐὰν μὴ λάβῃ ἑἕκα- 

τονταπλαςείονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελ- 

φὰς καὶ πατέρα καὶ μητέρα καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν καὶ 

ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 81 πολλοὶ δὲ ἔεονται πρῶτοι 

ἔεχατοι καὶ ἔεχατοι πρῶτοι. 82 ἧςαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντές εἰς 

Ἱεροςεόλυμα καὶ ἣν προάγων αὐτοὺς ὁ ᾿Ιηςοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο καὶ ἀκο- 

λουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα ἤρξατο 

αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ ευμβαΐνειν, 89 ὅτι ἰδοὺ ἀναβαίνομεν 

εἰς Ἱεροςόλυμα, καὶ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήςεται τοῖς ἀρχιε- 

ρεῦειν καὶ τοῖς γραμματεῦειν, καὶ κατακρινοῦειν αὐτὸν θανάτῳ καὶ 

παραδώςουςιν αὑτὸν τοῖς ἔθνεειν 94 καὶ ἐμπαίξουειν αὐτῷ καὶ μαετι- 

γώεσουςειν αὐτὸν καὶ ἐμπτύςουειν αὐτῷ καὶ ἀποκτενοῦςειν αὐτόν, καὶ τῇ 

τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναςτήςεται. 85 καὶ προςπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ 

Ἰωάννης υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες . διδάεκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐάν «εε 

αἰτήεωμεν ποιήςῃς ἡμῖν. ὅὃ6 ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς τί θέλετε ποιῆςαί με 

ὑμῖν; 517 οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ ̓  δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν «οου καὶ εἷς ἐξ 

εὐωνύμων εου καθίεωμεν ἐν τῇ δόξῃ εου. 838 δ᾽ δὲ Ἰηςοῦς εἶπεν αὐτοῖς" 

οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖεθε. δύναςθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω καὶ τὸ 

βάπτιεμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτιςθῆναι; 99 οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ ̓  δυνά- 

μεθα. ὃ δὲ ᾿Ιηςοῦς εἶπεν αὐτοῖς ̓  τὸ μὲν ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεεθε 

καὶ τὸ βάπτιεμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτιεθήςεεθε: 40. τὸ δὲ καθίςαι ἐκ 

δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔετιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμαεται. 

41 καὶ ἀκούςεαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ ᾿Ιακώβου καὶ 

Ἰωάννου. 42 ὃ δὲ ᾿Ιηςοῦς προεκαλεςάμενος αὐτοὺς λέγει αὐτοῖς οἴδατε 

ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουειν αὐτῶν καὶ οἱ μεγά- 

λοι αὐτῶν κατεξουειάζουειν αὐτῶν. 48 οὐχ οὕτως δὲ ἔεςεται ἐν ὑμῖν" 

ἀλλ᾽ ὃς ἐὰν θέλῃ γενέεθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔεται ὑμιὼν διάκονος, 44 καὶ 

ὃς ἐὰν θέλῃ ὑμῶν γενέεθαι πρῶτος, ἔεται πάντων δοῦλος. 45 καὶ γὰρ 

ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆςεαι καὶ 

Χ, 29. ἀποκριθείςε] 5ΕΌΝΤΙ: Δ] νρ, καὶ ἀποκριθείς ΒΕΌΗ. --- ἢ 

μητέρα ἢ πατέρα] ΒΔ οἴαᾳ, ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἕΚ ρ1.2] νρ. -- 

80. καὶ πατέρα καὶ μητέρα] ΒιηοΚΑ ΧΙ 1, καὶ μητέρας Κ νρ. -- 

80. υἱοί] ΤΤ, οἱ υἱοί ἔΚ. --- ςὲ αἰτήεωμεν)] ὈΚΝΤΙΤ "Εἴ, αἰτήεωμέν (αἰτή- 

ςομεν) ςε ΒΙπαΑ ΒΟ Δ δα 3, αἰτήεσωμεν ἘΚ οἴ]ᾳ. -- 40. καὶ ἐξ] ἘΚ Κ, 

ἢ ἐξ ΒΙΏΒΌΙΠΔ 11 (ατωθον ΚΟ) νρ. 

απΐοην 168ιι5 ἀἰαϊξ αὐ 1{1{08; ἴ: χιιῖθι5 γοϑροηάθη5 (μαοῖν σοί). --- 50. 5861] 

μαοῖν 1, 18,30; υσῖ. “χει ἴῦ να (ὃς ἄν Ὀ). --- 86. Τοθ.8] ατϑ οὕρθηι 1,6ἴν- 

ἐϊοηαῦν οἰ εοεϊγιολι. --- 42. 18] (ΔΑ, φνεογβομγίοθογν {2 15. «ἃ. ὁ. [65808. 



[Ὁ] ΜΙ αυκαβ Χ, 29---45. ΧΕ) 

ἀὰ 1πτηπλδ: Β8], τνϑὶβ ἀθδι]ούασμη 4118 718} 1αἰβϊ θάπη θιΚ. 29 ἃπαδεῖ- 

Ἰαπᾶβ ἴτὰ 1658 480: ἅιθη, 4108 1χνν δ: Π1 ᾿υΔΒηὰη ἰδῦ 8861 Δῆδι οἵ! 

ραγὰ αἰρραὰ Ὀγορταῃθ « Δῖρβαι βυἸβίσαηβ » δἰρρδὰ αἰβϑίη ἀρ ρδὰ 

αὐΐαπι αἰρθᾶὰ αἀθη δἰρθαὰ Ὀᾶύμα δἰρθϑι δ᾽ Ὀ]7]ἃ 1ἢ τπθῖμα 18 ἴῃ 

ῬίΖχοβ αἰναρρθ]οηθβ, 90. βᾶθὶ Ὡἱ 8ηάηῖ μηδ] ὙΠῸ ΓᾺΡ πὰ 'ἴπ βϑιημιᾶ 

τΘ Ια ραν. 18 ὈΤΟΡταηΒ. 78 ΒΒ] βίγη5 18 αἰΐδη 1840 δἱρϑῖη 18} 

Ῥᾶγηδ 78} Πδίτη ΟΡ 1]α τὴρ ψ άπ 18 1ῃ αἰνῶ βᾶσηα δηδγν θῖν θ 1 ἢ 

Πθαΐηῃ αἰννθίηοη. 51 ΔρὈδπ τηϑηδρδαὶ ννϑῖ θα {γΓαπιϑ 5 Αἰ αΤΊΔ ΠΕ, 

Δ ἢ οἰδαμηθηβ ἔρασηθηβ: 82. ψΘΒΆΠῸΡ- θᾶ δηὰ ρα σαροδηδηθ ἀὰ 

Ταϊτ αβϑϑα! δὶ 18} « γὰ8 » ἰδαγθὶσαρσοπαβ ἰὴ 8 [Θθ8, 18 511 4]61- 

ἰάθη 8} δἰδυ]αϊβίἠαπμαδηβ Δαν αὶ πϑασραῃ. 1840 ἃηἀἸ πη 8 

αἴτα Ῥδη5 ὑνα! ἀπρδηη ἴθ αἰρᾶη ροοὶ παραϊαθάπη ἴηὰ σϑάδθδῃ. 

88 Ῥαϊοὶ βαὶ, ἀβρρρϑῃι ἴῃ [αἰταβθαϊναᾷ 8} ΒΌΠΠΒ ΤΔΠ5 αἰρὶθαᾶἃ 

Ῥαΐτη υἱατραα)]αιη 7188 ὈΟΪΚαυ͵αα, 164 σαν Υρ]αη ἴηα ἀδαραᾶὰ « 78ἢ 

αἰοὶ απ 'πα δία ἀοη ὁ 84 Δ ὈΙαΙΚκαπαὰ ἴη8 7148 Ὀ]σσνναμαὰ ἴη8 

8: βρϑίσεαηα δη8. 'πᾶ 184 πθαϊμηϑηα ἱτηγηδ, 188 ρυ]]1]ὴ ἀαρὰα ἀδίδη- 

αἰ. 985 74} δὐβαραϊάθάπῃ βῖς ἀὰ ᾿τησηὰα ΤΟ ΒΒ 140} ΤἸΟΏΔΠΉΠ6Β, Β8}- 

78 Ζαϊρθαϊαδῖααβ, αἰ ραημάδηβ: Ἰαῖβαυ, ᾿]]θίμηδ οἱ ραύθι ῬὰκΚ ὈΙΑ]ΟΒ, 

[δ] αἷβ ἀροτ]ῖ58. 86 10 Ιϑϑὰβ Δ πὴ: [0ὰ τυνι]ϑιΐβ ἐδα]δ τ1|ς ἰρα 185 

8. 10 οἷβΒ σἀθρὰῃ ἀὰ Ἰ᾿μμλε: {γὰρ ] ΡΒ. Οἱ δἰ δῇ τσ ροηδὶ 

Δ ἃἴηβ δῇ ΠἰθΙἀαμηθίη ῬΘΙη 1 βἰδαΐννα ἴῃ να] ρα Ροἰηδιηιηα. 88 10 

1θθθ σὰραρ ἀὰ ἴτ: ἢἰ υἱύαίβ [018 ὈΙα] αἴθ: τιαραΐῖδβα ἀυρρκϑη ΒΌΠπ) 

Ῥδμθὶ κα ατῖρρκα, 148 ἀδα ρϑίηδὶ δ᾿ ζαῖθὶ 1κ ἀδαρ]δαδ, 6ἱ ἀδαρἼαϊηᾶδαν 

89 10 618 αἀϑθρῦυῃ αἀὰ ἰμηδ: τπᾶρὰ. ἱρ [Θβθ8 σαρὰῃ αἃ ἴηι: 5 ρα ἢ 

Ῥᾶπα δὺῖκὶ ᾿ϑῃηθὶ 1ἰς ἀτίρρσκα, αὐἱορικαῖθ 7140 δ ́Ζαὶ ἀδαρθίηδὶ δ᾿ ζαῖθὶ 

ἴκ ἀδαρ]ααδ « ἀδαρ͵Ἴαηαθ Ὁ; 40 10 βαΐᾳ ἀπ βἰύδῃ δῇ [αὶ ἔβσομ Ὠλ6]- 

ἢδὶ ΔΡΡαὺ ἃ ΒΙΘΙἀαγηθίη πἰβῦ τηθίη ἀπ σἰθδη, 411 βαϊπηθὶ την ]ρ 

5. 41 Δ σϑμδαβ)θη άδθὴβ ρδῚ ἰαϊηαη αἀπσαμηαμ την θα Ὀἱ [ἀ- 

Ἰζοῦα 7180 ΙΟϑηηθη. 42 10 1΄ξὶ αὐμαϊΐζαμ β 1η8 80 ἀὰ ἴῃ: ψιῖϊαρ βὰ- 

ἰθὶ « βαΐϊθὶ Ὁ Ῥυρρκ]απα τοι κίηοη Ῥίαάομ, σαίγα)ποπα ἴῃ, 10 Ραὶ 

ΤΩ ΚΊ]Δ 5 ΖΘ σαννδίἀδθα ἰπ. 45 10 πὶ βϑύχα 51]81 ἴῃ ἰζὶβ; ΔΚ 58- 

Ἰυδϑαῃ 5861 Μ1Π1 ψαῖγρθθῃ ΓΔ] Κ1}]5 ἴῃ ᾿χΒ, Β1]81 ἰΖα Ὡπαθδ 5; 

44 ἸδΔἢ 5Βεαθὶ ν}1}1 ἰζυναῦα ναί γθδη Ραμ δίβ, 5178] 4]] αἰ) Βα κβ. 45. Δ} 

Δ. ΒΌΠΤΙΒ ΔΒ ΠῚ αϑῖὴ δὖ δηαβρδῃηίζαιη, δ δηαθδὨς} ἢ 14} οἱθᾶπ 

Χ, 29. 8Δῆδι]οὐ}} 841] 11οὐ] ΟΑ. --- δἰΐαη] αἰη ΟΔ. --- δἱρρᾶὰ 

ΒΝ θυ} 8] Βογηπαγαί, [οι ΟΑ. --- 958. 141 --- θ᾽ ομλ] ἀπ) οἷν ΚΓ ον 867.) 

ἦη ΟΑ αιιδσεζαϊίϊοη; Εγσαηζιηρ ποῖ, 1, 18,329. αι οῖ. Βογηπαγαΐ. -- 

94. αδίαηα]}}] ΟΑ Κγ. αδβϑίδηα!ρ. --- 88. τυϊτα 8] τι} 5 ΟΑ. --- 859. ἀδαρ- 
Δ πα 4) ὥρρϑοίγοηι, [6] ΟΑ. -- 42. Ῥαϊ61) Γρρείγδηι, {611 ΟΔ. -- 

Δ4, {να μϊδὶβ 51]41] Γγασαϊβίβι)αὶ ΟΑ. 

Χ, 29. ἰῃι] Ζιιβαίς, υσῖ. ΜΙ 19,36: εἶπεν αὐτοῖς. ΑΠη1. ο: γϑβροη θη 5 



204 Μαγκὺν Ν, 40--.-02, ΧΊ,1---Τὸ. 

δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 40 καὶ ἔρχονται εἰς 

Ἱεριχώ, καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἱεριχὼ καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 

καὶ ὄχλου ἱκανοῦ, υἱὸς Τιμαίου Βαρτιμαῖος ὁ τυφλὸς ἐκάθητο παρὰ τὴν 

ὁδὸν προςαιτῶν. 47 καὶ ἀκούςας ὅτι ᾿Ιηςοῦς ὁ Ναζωραῖός ἐετιν, ἤρξατο 

κράζειν καὶ λέγειν ὃ υἱὸς Δαυεὶδ ᾿ηςοῦ, ἐλέηςόν με. 48 καὶ ἐπετίμων 

αὐτῷ πολλοὶ ἵνα εἰὐπήςῃ ὃ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν υἱὲ Δαυείδ, 

ἐλέηςόν με. 49 καὶ «τὰς ὃ ᾿ηςοῦς εἶπεν αὐτὸν φωνηθῆναι; καὶ 

φωνοῦειν τὸν τυφλὸν λέγοντες αὐτῷ ̓  θάρςεει, ἔγειρε, φωνεῖ ςε. 50 ὃ 

δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ ἀναςτὰς ἦλθεν πρὸς τὸν ᾿ηςοῦν. 

51 καὶ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ ὃ Ἰηςοῦς᾿ τί θέλεις ποιήςω «οι; ὃ δὲ 

τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ “ ῥαββουνί, ἵνα ἀναβλέψω. 52 ὁ δὲ ᾿Ιηεοῦς εἶπεν 

αὐτῷ “ ὕπαγε, ἣ πίετις εου εἐεωκέν ςε. καὶ εὐθέως ἀνέβλεψεν καὶ 

ἠκολούθει τῷ Ἰηςοῦ ἐν τῇ ὁδῷ. ᾿ 

ΧΟ. 

1 Καὶ ὅτε ἐγγίζουειν εἰς Ἱερουςαλὴμ εἰς Βηθεφατζὴν καὶ Βηθανίαν 

πρὸς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, ἀποςτέλλει δύο τῶν μαθητιῦν αὐτοῦ 2. καὶ 

λέγει αὐτοῖς ὑπάγετε εἰς τὴν κώμην τὴν. κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθέως 

εἰςπορευόμενοι εἰς αὐτὴν εὑρήςετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ᾽ ὃν οὔπω 

οὐδεὶς ἀνθρώπων κεκάθικεν ̓  λύςαντες αὐτὸν ἀγάγετε. 8. καὶ ἐάν τις 

ὑμῖν εἴπῃ τί ποιεῖτε τοῦτο, εἴπατε ὅτι ὃ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει᾽ καὶ 

εὐθέως αὐτὸν ἀποςτέλλει ὧδε. 4 ἀπῆλθον δὲ καὶ εὗρον πῶλον δεδε- 

μένον πρὸς τὴν θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, καὶ λύουςειν αὐτόν. ὅ καί 

τινες τῶν ἐκεῖ ἑςετηκότων ἔλεγον αὐτοῖς ᾿ τί ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶλον ; 

θ᾽ οἱ δὲ εἶπον αὐτοῖς, καθὼς ἐνετείλατο ὁ ᾿Ἰηςοῦς καὶ ἀφῆκαν αὐτούς. 

ἡ καὶ ἤγαγον τὸν πῶλον πρὸς τὸν ᾿Ιηςοῦν καὶ ἐπέβαλον αὐτῷ τὰ 

ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐκάθιςεν ἐπ’ αὐτῶ. ὃ πολλοὶ δὲ τὰ ἱμάτια αὐτῶν 

ἔετρωςαν εἰς τὴν ὁδὸν, ἄλλοι «τοιβάδας ἔκοπτον ἐκ τῶν δένδρων καὶ 

ἐςτρώννυον εἶξέ τὴν δδόν. 9 καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες 

ἔκραζον λέτοντες “ ὠςαννά, εὐλογημένος ὃ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου " 

10 εὐλογημένη ἣ ἐρχομένη βαειλεία ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ πατρὸς ἡμῶν 

Χ,4θ6. ὃ τυφλός] “Κ, τυφλός ΒΙΩΒΌ1,Δ ἴῦ νρ. --- 50. ἀναςτας] "Κ, 

ἀναπηδήςας ΞΙΒΌΙΠΜΏΒΔ ἢ νρ. -- ὅ]. ῥαββουνί] ἘΚ ἜἬἬ ἢ, -εἰ " 

(νογοίηζοῖέ Ὁ), Δ), ϑαββονί ταἱη Ῥ8αο. γαυθοπὶ οἵ νρ. --- ΧΙ, 1. Βηθεφατήν! 

υσὶ. 1, 19,239. --- 2. οὔπω οὐδείς] ΚΤΤ, οὐδεὶς οὔπω ΑΒΔ ὉΠ 511α νῷ 

(υφί. 1, 19,80), οὐδείς Κ αρτ'"κ. --- 8. εἰς τὴν δδόν 1] ἘΚ ὈΠῚ, ἐν τῇ 

ὁδῷ ΑΚΜΝΤΙ,ΙΪ δοῖῦκ]α νρ (υσί. εἰς τὴν ὁὃδόν 2). --- ἄλλοι) ΤΙ" τοΐῃ Ὁ, 

ἄλλοι δέ ἘΚ 1ἰ νᾷ. 

“ραϑέοι μην οὐδγ' “πιιγιοιρύμην ἀν ᾿ῦ τογαπϊαθᾷ. ---- Θ. 1πὰ 5] Ζιιβαΐς παοῖι 

Ἢ δ: δα. ἀἰ  ΥΡῚ (ΒΜΙ͂Σ 
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αϑῖναϊα Βθῖη8 ἴδιαν τηϑηθρδηδ ἰᾷπ. 46 188 αθιπσὰ ἴῃ [ΔἸ Κοη. [Δ ἢ 

πδρᾶρσθηαΐη ἰτηπηδ 74 1Π 0 ὙῸ ΤΡ δὶ ροηατα βοίπαῖὶτη 7184 τααηδσθίη ρἃ- 

ποδὶ, βαπυβ Τοιηαΐαιβ, Βαγίθιτηδίδαβ Ὀ]1π|ᾶδ, βαῦ αν τὶς ἀὰ δἱἢ- 

τοῦ. 47 Δ} ρσϑῃϑιβίαηβ βαΐῖθὶ Ιθϑὰβ 8 Νδζουδὶιβ ἰβί, ἀπρϑηπ 

ὨχΟρ͵δη 148: αἰἷθᾶπ: βαηδὰ Ὀδνθίαῖθ, [68π, ἃυπλαὶ τα! 48 188 ἴνο- 

τἰάράσῃ ἴσα τηϑηδραὶ οἱ ραρδῃδίαθαϊ; 10 1ἰ6 ]ὰ τδῖβ Ὠγχορίάδ: 

Βαπεα Παυνθ 18, ἀυμλαὶ τ} 49 14 ρσαβίαπάδηαβ Ιθϑὰ8β μαϊῃϑιὶ δὖ- 

ΟΡ] 84Ππ ἴη8. 8 ψορίάθάση βδηὰ Ὀ]πάδη, αἰἱθαμάδησ αι Ἰταπιδ: 

Ῥιαΐβίοὶ ραϊι; υὐτοῖθ, οροῖρ ρυκ. ὅ0 0 18 αὐννδιγραδηαξ ν᾽ αϑί)δϊ 

Βϑίηδὶ ὑϑῃ]δαρϑηαβ 48π| αὖ Τθθα. 51 14 δα ῃδίϑη 5. 480 ἀὰ ἱπητὴϑ 

1658: [08 ψ11615 δἱ ἔδαζαὰ ρὰ5) ΙΡΌ 88 Ὀ]1μᾶὰ 40 ἀπ ἰτητβ: τϑῦ- 

Ὀϑαηθὶ, οἱ δῖα. δῶ 10 Ιϑϑὰ58 )Ὧ ἄὰ ἰπηπιᾶ: σαρρ, σα οἰ ἢ 8 

᾿ϑίῃδ σεηαβίαθ θα. 8} Βυηδαῖν 858} 1840 Ἰαἰβύϊαα ἴῃ πτῖσα [68τ|. 

ἘΟΕ 

1. 940} ὈΠῸ6 πϑῖνυα γοϑαη [αἰγαβαίθιη, ἴῃ Βορδέαρθιη 140: ΒΙΡη]η 

αὖ ἑαϊγραη͵α Δ] νη, ἰμβαπάϊαα ὕσνϑηβ ΒΙΡΟΠ7]6 δοίηδῖσθ 2 14 ἢ 40 

αἷὰ ἴῃ: ραοραίβ ἴῃ δίῃ ῬῸ ψιρτγανϑίσθου ἰσραὶβ, 18 ἢ ΒΌΠΒΑΙΝ 1ηΠ- 

βαρθθηδηΒ ἴῃ θὸ [Ὀδαγρ)] Ὀἱριίαίβ ἔπ]δη ραραπάδηδηδ, ὃπὰ Ῥδηιηθὶ 

ὩΔῸΒ ΔΙ ΠΒΠη ὨΙΔΏΠηΘ6 πὶ 58ῦ; δηαθ᾽ μαἀδηᾶδηβ ἱπὰ αὐὐαπαΐθ. 9. Δ} 

Ἰλδὶ 1085 ἴσσαὶβ αἷθαὶ: ἀπ]ὺθ βαΐα ἰδυ)αῖβ αἱραϊΐβ:: ὈῬδΐθὶ ἔγδα]α 

Ῥὶβ σαϊσηθὶθ; 7184}. βαμβαὶνν ἱπα ᾿Ἰησϑηᾶθὶρ πἰάστθ. 4 ρα!ρυη ρ8η δὰ 

ὈΙΪσούση ἔαἰδῃ σα θα παδηδηα αὖ ἄδαγα αὰ Δη8 ρᾶρρα; 1848 Δηαραπαάπῃ 

ἴῃ. ὃ 4 Ββυπηδὶ ρ12Ζ6 δῖημδΥ βίη ἀπ ϑῃθ αθρθὰπ ἀὰ ἴγα: [8 ἰδυ]αΐβ 

ὉΠαΘΙμἀαπάδηβ Ῥδπα [Δ ὃ 6 Ὁ οἷβ ἀθρὰπ ἀὰ ἴ βύαθθ δπ8- 

ῬδᾺΡ ἴτὰ Ἰθβθαβ, 18 Ἰδού ἰπθ. {ὦ 184} Ὀτδδίθαιση Ῥθπηα ἔπη δἵ 

ἴθ 188 σαἰασίἀθάπη μα «ἰπὰ» ψ αβϑί]οβ βθίποβ, 14ἢ ραβϑαῦ δὴ 1η8. 

ὃ τηϑηδραὶ ρβ8. νυ 5.) ΟΠ ΒΘ παῖσαι βίγα ] ἀθαη 8η8 νῖὶρϑ: Βαγηϑὶ αδίδπβ 

τηϑτηδὶ θα) 18 Ὀδοτηϑια 188 Βανι ἀθάὰσπ δηὰ ρα. 9. 184} βαὶ ἴαυτα- 

βαρσσδη δ η5 «( 181 δ] δἰδυ) ιβι)απάδηβ Ὁ Ὠτορίάθάθηῃ αἱρθαπάδῃβ: 

ταις ΕἸΠ κα 58 ΠΝ ἴῃ ΠΘΠΪῃ μρ ἢ 10 ΒΕΡῸΝ 80 τ 

Χ, 46. Βαχίοθιτιηαῖδα5)] ΟΑ βάρ. Βαγθι πγδῖτβ. --- ΧῚ, Τ. πὰ ἘΝ 7)16 

Βεγμξη αἰ ῇ ΜῸὸ 8,98. βρυίοϊε ηϊοέ σοργοη αἷὸ Εἰγοᾶησιηρ, ἀοην ἀονὲ 

ζο] ἀα8 ῬΡΟΉ ΟΝ ΘΉ, ἴηι ἄθν' Ἰγογίαρο. --- 9. ἢ: Ῥδὶ δἰδυαἰβιδη Δ ὴ8] ὧν ΟἋ 

οὐ μβ ογοαη σὲ ἨαοΪι πΑ εν 539. Βογ οὐκ λ τς 6 ̓ νε δὐτραρξιβόδθα, 

Χ,, 46. Δ᾽ ΠΡΥΟ] τοὶ. “ἡγχαο᾽ 078: ἴᾳ ἡ. - ἘΠΕῚ τὰ ΤΩ ΜΝ 1] 

(Ὀ). -- 49. αὐτνορ᾽ϑῃ ἴπ8] ϑέθιϊη τοῖς γι Π4.: ποριἀθάαπ Ῥᾶπα ὈΠ πάϑῃ 
(80 αποῖν ταὶῃ 1). --- 51. οἱ ἰδ )δα] υσῖ. “κέ ξαοίαην ο. Βεαοϊιξο ατοῖ; ἄας 
ἤσ. ἵνα ἀναβλέψω. «]οαοοῖι ἰδὲ ἀδν' Ζιιδαίῷ, ἀ65 οἷ αὶ βἰοῖι ϑοϊιὲ σοίίβοϊι, 
υσὶ. ΕΒ. ὃ 858,3. -- ΧΙ, 2. Ῥαυγρ)] ΟἿ ο856: παοῖι Βογημαγξ ἀπγυοῖ, 

᾿ 
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Δαυείδ, ὠςαννὰ ἐν τοῖς ὑψίςετοις. 11 καὶ εἰεῆλθεν εἰς Ἱεροςόλυμα ὃ 

Ἰηςοῦς καὶ εἰς τὸ ἱερόν καὶ περιβλεψάμενος πάντα, ὀψίας ἤδη οὔςεης 

τῆς ιὕρας ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν μετὰ τιοῦν δώδεκα. 12 καὶ τῇ ἐπαύριον 

ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας, ἐπείναςεν. 18 καὶ ἰδιὺν εὐκῆν 

μακρόθεν ἔχουςαν φύλλα, ἦλθεν εἰ ἄρα εὑρήςει τι ἐν αὐτῇ, καὶ ἐλθιὼν 

ἐπ᾿ αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ. μὴ φύλλα οὐ γὰρ ἢν καιρὸς εὐκων. 14 καὶ 

ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ μηκέτι ἐκ «οὔ εἰς τὸν αἰῶνα μηδεὶς καρπὸν 

φάγοι. καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 15 καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεροςόλυμα. 

καὶ εἰςελθιὺν ὁ ᾿Ιηςοῦς εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας 

καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῶ καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιετῶν καὶ 

τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιςτερὰς κατέετρεψεν, 16 καὶ οὐκ 

ἤφιεν ἵνα τις διενέγκῃ εκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ. 17 καὶ ἐδίδαεκεν λέγων 

αὐτοῖς οὐ γέγραπται ὅτι ὁ οἶκός μου οἶκος προςευχῆς κληθήεεται 

πᾶειν τοῖς ἔθνεειν; ὑμεῖς δὲ ἐποιήςεατε αὐτὸν ςπήλαιον ληῃςτῶν. 18 καὶ 

ἤἥκουςαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπο- 

᾿λέεωειν : ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν, ὅτι πᾶς ὁ ὄχλος ἐξεπλήςςετο ἐπὶ τῇ 

διδαχῇ αὐτοῦ. 19 καὶ ὅτε ὀψὲ ἐγένετο, ἐξεπορεύετο ἔξω τῆς πόλεως. 

20 καὶ πρωϊ παραπορευόμενοι εἶδον τὴν εὐκὴν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν. 

21 καὶ ἀναμνηςθεὶς ὁ ἸΤέτρος λέγει αὐτῷ  ῥαββί, ἴδε ἣ εὐκῆ ἣν κατη- 

ράεω ἐξήρανται. 22 καὶ ἀποκριθεὶς ὃ ᾿Ιηςοῦς χέγει αὐτοῖς ̓  ἔχετε πίετιν 

θεοῦ. 25 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ ἄρθητι καὶ 

βϑλήθητι εἰς τὴν θάλαςεςαν, καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλὰ 

πιςτεύςῃ ὅτι ἃ λέγει γίνεται, ἔεται αὐτῷ ὃ ἐὰν εἴπῃ. 24 διὰ τοῦτο 

λέγω ὑμῖν, πάντα ὅεα ἂν προςευχόμενοι αἰτεῖεθε, πιςετεύετε ὅτι λαμβά- 

νετε, καὶ ἔεται ὑμῖν. 25 καὶ ὅταν «τήκητε προςευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι 

ἔχετε κατά τινος, ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν 

τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 26 εἰ δὲ ὑμεῖς οὐκ. ἀφίετε, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν 

ὃ ἐν .τοῖς οὐρανοῖς ἀφήςει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 27 καὶ ἔρχονται 

πάλιν εἰς Ἱεροεόλυμα. καὶ ἐν τῷ ἱερῷ περιπατοῦντος αὐτοῦ ἔρχονται 

πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεςεβύτεροι, 28 καὶ 

λέγουειν αὐτῷ ̓  ἐν ποίᾳ ἐξουείᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς εοι τὴν ἐξουείαν 

ταύτην ἔδιωωκεν ἵνα ταῦτα ποιεῖς; 29 ὁ δὲ ᾿Ιηςοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν 

αὐτοῖς " ἐπερωτήεω κἀγὼ ὑμᾶς ἕνα λόγον, καὶ ἀποκρίθητέ μοι, καὶ ἐρῶ 

ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουείᾳ ταῦτα ποιῶ. 30 τὸ βάπτιεμα Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ 

ΧΙ, 14. ἀποκριθείς)] 5: ΠΑ ΒΟΡΚΤΙΜΝΔΙΤΙΤῚ τ νρ, ἀποκρ. ὁ ᾿Ἰηςοῦς ἔΚ, 

--- 18. ἀπολέεωειν] ΕΟΑΉΠΥΤΤ, -εουεῖιν ΚΜ ΒΔ, --- 28, ὅτι ὃς ἄν] ἘΚ 

ἴ0 Ὀ]6γ. νρ, ὃς ἄν ΒΙΊη}0) ο΄ Κὶ (υφί. ΜΙ͂ 91,31). -- 28. ποιεῖς" Ηὔ, ποιῇς 

ἘΚ γρ}}. 10 νας. -- 29. κἀγὼ ὑμᾶς] ΑΚΤΙΤ γ᾿ Κ᾿, ὑμᾶς κἀγώ (καὶ ἐγώ) 

ἘΚ νοβ δ᾽ 600 ΔΌΘΕΒΞΙ1α νρ (16 ΜΙ 21,34 1, 90,8). 

υσὶ. ο: γὐμῖῦ ἡηυερῖέ ἴθ θα. - 20. 12 .}18] Ζιιϑαΐδ παοῖ; Υ΄-. 3, υσῖ. 

Δ οΥπλα νρ (Ὀ). 
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ταδπᾶοὶ Ριυἀλπραγαϊ ἴῃ Πδιηΐη «( ἔργα.) 158.» δἰ ἀηβαυίβ αν Ἰα 18, 

Οπϑηπδ ἴῃ Βα ἰδία 11 148 ρα]αῖὶρ ἴῃ [αἰσυβαυῦ! να 1988 18 ἴῃ 

41}; 788 Ὀἰβαισδηαβ 8116, αὖ πάη ς]α ἡ θ8η Βα η ἢ Τ06118ἱ αβὶ 4718 

ἴπ Βοραῃίδη τὴἱρ Ῥαΐμν ὑν!!]ίτη. 12. 14 Πυτηϊη ἄρα υδϑίδηδη- 

ἄδι ἴα ἃ5 ΒοΟΡδηϊπ ροτοᾶαρη 885. 15. 18} ρϑβδι απ αβ. ΒΔ ἈΚ ΚΑΌΔρτη 

Ταϊτγαθτο μαραηάδῃ ᾿δὰΐ αὐϊ4α7α, οἱ δαΐίο Ὀἱσϑίῖ Τ08 δη8, ᾿τητηδ; 8} 

αἰτπηαπαβ αὖ ᾿τητηῶ πἰ ναὶ Ὀὶρψαῦ ἀηὴᾶ ἱτητηϑ πῖρα ἰδαΐ; 1 δὺκ ψὰβ 

τὴϑ] βιλακίζαθθ. 14 1Δ ἢ πϑαϊτδηαβ 680 ἀὰ ᾿τητηδ: πὶ βϑηδΒΘΙ 5. ὉΒ 

Ῥὺβ αἷνγ σϑηπα ΔΚΥδη. τηϑίϊαὶ. 18} ρδῃδυβιαθάθσμ βᾶὶ β' ρΡοῃ͵οβ 15. 

15. 7148 ἰΔἀ͵οθάση ἀὰ ΤαἰΤυβδυϊντηδὶί. 18 δἰραρραηαβ ΙΘρθ ἴῃ 8]} 

ἀαραηη υδυναῖίσρδη Ῥδη8 {τααρ θη άδηΒ 1818 Ὀυρ͵] Δ άΔΠΠ5 1 41} Ἰ8Δἢ 

τηθ58, βκα 786 18 δ᾽] 8 ρ1Ζθ ἔγααρίδη δὴ Δα κίτη δυνά δ. 

160 184} πὶ 1δ]]οῦ οἱ 8 ῬαίγΌΘΥ} Καθ βϑίτἢ Ῥὸ 41}. 17 1648: 1αϊβι δ 

αἰθαμὰβ ἄὰ ἴτὰ: πἰὰ ρθη} ᾿ἰδῦ Ῥαῦθὶ γ82} τηθῖη γ8 2 Ὀἷάο Πεαϊΐδαξ 

Δ] Ρίπἀοια ἱρ 1.5 ραίανι θὰ ᾿ἰΐα ἀὰ ΗἸ]]ρυ]α τναϊ θα͵δηθ. 

18 14} ραμαυβιαθάθη ραὶ ὈΟΪΚΑΙΪΟΒ 1418 ρθα]απθ Δα υταϊβίϑηβ [δὴ 

βοκιάθάπῃ, ζυαῖννα ἰσότης αδαϊβύϊθαθίηδ: οὨΐθασ δτκ ἴη8, απίθ 4118 

ταδηδαροϑὶ Β᾽1 δ] οι κι αθάθπη ἴῃ 1δἰβθίηδὶβ 156. 19 180 ὈΐρΡ6 δηαδηδῃς 

ὙΆΥΡ, υδ 4] αὖ τ8 Ρἶσαϊ Ὀδαγρ. 20 718} ἴῃ τηϑυσρίη ξαυσραρρ  Πα8Π5 

σαΒθ ἢ ρᾶπηα ΒΒ δΚΊ  θαρὴ βϑαγβϑπα, ὰ8 ψϑαγίτη. 21 14} σϑγαι- 

πϑηᾶθ Ῥαϊίγαβ Ὁ ἀὰ ἰδ: γα ΌΡ6], 581, ΒιρθκΊς  ὈΔρ 5. βαποὶ ἔγα- 

ααβῦ ραραυσβηοᾶςι. 22. 181} διηαῃαῆδηαβ ΙΘϑὰ5 αὯΡ ἀα ἱπι: ΠΕΌΔΙΡ 

ΑΔ θοῖη σααϊθ! 295 ϑιῆθη 8ῈΚ αἷρὰ ἱχυνθ, ΡΒ υασαἢ οἱ αἱραὶ ἀὰ 

Ῥαταα ἔαϊτριηα: ϑθδαΐθὶ ρας 188 δὶῦρ ρὺ5 ἴῃ τηϑγθίῃ, 78} ἢἰ 

ὑαφυνθυ)αὶ ἴῃ Βαϊγ ΒΘ ΘΠ Π18, αἷς σα]δ Ὀ741 ραΐα, 6ἱ Ῥαΐθὶ αἱθὶΡ ρὰ- 

σασΡΙΡ, ψαῖτθ]Ρ ᾿πησμα ΙΒ μοὶ αἰρὶρΡ. 24 ἀυσρὈθ αἷρα ἰσν]5: 

ἉΠαΐα ῬΙΒΙῦδὴ Ρ6ὶ Ὀϊα]απάδηβ ΒΟΙΘΙΡ, ραϊδαθ10 Ὀαΐθὶ πἰμρ, δ ἢ 

ὙΥΔΙΥΡῚΡ ἰσνβ. 25 δ Ῥδη βίδμαδιρ Ὀϊά]απάδηβ, θαι, δ Ὀδὶ θᾶ 

ὨΔΌΔΙΡ σίρτα Ἰἴύδηδ, οἱ 18 αἰΐα ᾿ἴζυγᾶν 88 ἴῃ Ὠἰτηΐϊπδτη δῇρίδὶ 118 

τ ββα θά ϊηβ ᾿σναῦοθ. 26 10 4081 115 πὶ δῇθι, πὶ δὰ αἰΐα ᾿ἰζυγᾶν 

Βα ἴῃ Ὠἰσμηϊηδῖα Προ ἱζνν 15 ταϊβθθ θα] 5. ἸΖυνγοβ. 2: 148 ἰαα]ραπη 

αἴζχα ἀὰ Ιαἰταβααϊ γα αὶ. 184} ἴῃ 81᾽|} ᾿ραυ οΠαΐη ᾿ἰτητηδ, αὐ α]θάπῃ ἀὰ 

ἰτῆτηϑι θαὶ δαμυγηϊβίθηβ σα] ΒΒ 8 ὈΟΚΑΙ]ῸΒ. 8} δἰ ἰδίϑηβ. 28 88 

αθρυπ ἀπ ἰτησηδ: ἴῃ Ἰυδιπθα να] αΐη]θ Ραΐα ἰδ} 8ὴ Δ Τῦὰ5 θὰ8 

ῬΡαΐα ναϊάαξηὶ αὐρϑῦ, οἱ βδαῖα ὑδυ δὴ 29 10 ΙΘϑὰβ δπαμαἼΠαμαβ 440 

αἀὰ ἴγῃ : ἔγϑῖμηα 180} ἴκ συν ὶθ αἰ πὶβΒ δα ἶβ 1880: ΔηἀΠΑ ΠΡ ταΐβ, 18 ἢ 

αἰἷρα ᾿ζν 8 ἴῃ Ἰϑαταιηδ νἀ πΐη]θ θαΐα ἔδα]α. 90 ἀδαρθὶηβ ΓΟ ΘΠ ΠΪΞ 

ΧΙ,10. ἔγαυ]] 5] ἀπ γοῖν Κ᾽ δον ατιϑσεξαϊϊοη, τοοάιγοῖι ἀΟΥ̓ ϑύρρι ἀοὺ 

δύθῖ]ο φογοίΟγὲ τον. 1)16 Τ,οβαγὲ (ον Τοζοηβίοη, ΓΚ βογάογε αἴθ σοσοθοηι, 

βϑοθον πον Βεογηπαγαΐ πυογφοδοϊίασοηο Πγσὰαρειιις. 

ΧΙ, 18. ἀηὰ ᾿ἰτητηὰ 5] Ζιβαίς παοῖ Μ 31.19: οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ, 
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ἣν ἢ ἐξ ἀνθρώπων; ἀποκρίθητέ μοι. 81 καὶ ἐλογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς 

λέγοντες ̓  ἐὰν εἴπωμεν ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ διατί οὖν οὐκ ἐπιςτεύςατε 

αὐτῷ; 82. ἀλλ᾽ εἴπωμεν ἐξ ἀνθρώπων; ἐφοβοῦντο τὸν λαόν ὅπαντες 

γὰρ εἶχον τὸν Ἰωάννην ὅτι ὄντως προφήτης ἦν. 38 καὶ ἀποκριθέντες 

λέγουειν τῷ ᾿Ἰηςοῦ ᾿ οὐκ οἴδαμεν. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιηςοῦς λέγει αὐτοῖς" 

οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουείᾳ ταῦτα ποιῶ. 

ΧΊΤ], 

1 Καὶ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς λέγειν: ἀμπελῶνα ἐφύτευςεν 

ἄνθρωπος καὶ περιέθηκεν φραγμὸν καὶ ὥρυξεν ὑπολήνιον καὶ ᾧκοδό- 

μήῆςεν πύργον καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμηςεν. 2. καὶ 

ἀπέςετειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον, ἵνα παρὰ τῶν γεωρ- 

γῶν λάβῃ ἀπὸ τοῦ καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος. 8. οἱ δὲ λαβόντες αὐτὸν 

ἔδειραν καὶ ἀπέςετειλαν κενόν. 4 καὶ παλὶν ἀπέετειλεν πρὸς αὐτοὺς 

ἄλλον δοῦλον. κἀκεῖνον λιθοβολήςαντες ἐκεφαλαίωςαν καὶ ἀπέετειλαν 

᾿ἤτιμωμένον. ὅ. καὶ πάλιν ἄλλον ἀπέετειλεν κἀκεῖνον ἀπέκτειναν καὶ 

πολλοὺς ἄλλους, τοὺς μὲν δέροντες, τοὺς δὲ ἀποκτέννοντες. 6 ἔτι οὖν 

ἕνα υἱὸν ἔχων ἀγαπητὸν αὐτοῦ, ἀπέετειλεν καὶ αὐτὸν πρὸς αὐτοὺς 

ἔεχατον, λέγων ὅτι ἐντραπήςοντοι τὸν υἱόν μου. 7 ἐκεῖνοι δὲ οἱ 

γεωργοὶ εἶπον πρὸς ἑαυτοὺς ὅτι οὗτός ἐςτιν ὃ κληρονόμος᾽ δεῦτε ἀπο- 

κτείνωμεν αὐτόν, καὶ ἡμῶν ἔεται ἣ κληρονομία. ὃ καὶ λαβόντες αὐτὸν 

ὀπέκτειναν καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος. 9. τί οὖν ποιήςει 

ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; ἐλεύςεται καὶ ἀπολέςει τοὺς γεωργοὺς καὶ 

δώςει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. 10 οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε" 

λίθον ὃν ἀπεδοκίμαςαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν 

γωνίας 11 παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔςετιν θαυμαςετὴ ἐν ὀφθαλ- 

μοῖς ἡμῶν; 12. καὶ ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆκςαι καὶ ἐφοβήθηςαν τὸν ὄχλον. 

ἔγνωςαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν εἶπεν. καὶ ἀφέντες αὐτὸν 

ἀπῆλθον. 18. καὶ ἀποςτέλλουειν πρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαριςαίων καὶ 

τῶν ἩἭ ρωδιανῶν, ἵνα αὐτὸν ἀγρεύεωειν λόγῳ. 14 οἱ δὲ ἐλθόντες 

λέγουειν αὐτῷ ̓  διδάεκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἰ καὶ οὐ μέλει «οι περὶ 

οὐδενός οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόετωπον ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας 

τὴν δδὸν τοῦ θεοῦ διδάεκεις " ἔξεςτιν κῆνεοον.. καίςταρι δοῦναι ἢ οὔκ 

ΧΙ, 953. ἀποκριθεὶς ὁ Ἰηςοῦς] ΑΟΚΜΤΤ ΕΞ 1 3211α νρ, ὃ Ἴ. ἀποκρ. ἘΚ. 

-- ΧΠΙ, 8. ἐξέβαλον αὐτόν] Β'πΠΑΒΟΏΌΜΝΓΙΤ εοῆ3α, ἐξέβαλον “Κ ὈΚΙῚ νρ. 

Ναοΐ Βογημπαναξ ἀἄμγο, αἵ 1,656} ἠτίμαςαν (ΒΙΠΒΠΙ, 35. 1Ὁ νρὺ δέαϊέ 

ἀπέςετειλαν ἠτιμωμένον νεγαηίαθε. --- ὃ. ᾿Ἰηβαηα δα Δηρανδη8) ϑέθίμ 

παοῖν ΜΠ 91,86: ἀπέετειλεν ἄλλους. --- 13. βαπιι}) αὐ αἰ  Πσον Νονιϊηαΐυ; 

τἱοϊ]οίοῖιε σόὴν ον οῖθον ὧν ΕΥϊηηογησ απ αἰ. ᾿αμβσονο Ἡοηάιηῃ 

τινὲς τῶν Φαρ. 5ῥαξέ [65 ΑἸ βαΐνυ8 οὐησοϑβοίσί. 
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ἀσὰῃ Ὠἰηϊηα 858 ρᾶᾳ σὰ ΤηΔπηθη δΔηα ἢ 8 1}0 τηΐϊθΒ. 51 764ἢ 

Ῥαμίθαυσηῃ ἀὰ 5818 ταΐϊϑθο αἰβαπάδηβ, ἰαθδὶ αἰρᾶμι: ἃ8. Ὠϊπηλῖη8, ΟἹΡΙΡ: 

ΔΡΡᾶη ἀυ]ῦ6 πὶ σα]ὶδαθ θα ᾿τητηαὺ 82. δ αἱβᾶπιη: 18 τ ΏΠΔΤΙΩ, 

παηίθάπη Ρὸὼ ᾿πϑηδρθῖη. 8118] δϊ]ς 414 Κ]0 Ππαραϊάθάπη Το πμθη θδίοὶ 

ὈΪ βαπ͵αὶϊ ργδαξδίθθ 85. 99 184} δηαμεαηάδηβ ἀορὰῃ ἀα ἴοϑαδ: 

πὶ τἰΐζατη. 88 ΔηΠἤἼδηα8. ΤΙθϑθ 40 ἄὰ ἴτπὰ: ΠΙΠἢ 1Κ ἰχν 18 αἰἱρᾶ ἴῃ 

Ἰυδυάϊηϑ, να] ἀπΠ]6 Ραΐα δ]. 

ΕΠ. 

1 940 ἀυσρϑηῃ ἴτὰ ἴῃ ρα) οι αἸΡ8η: θηρᾶν υδϑαύϊαα ΤΠ ηΠ8 

788 Ὀϊδαύϊ δ ἴπᾳ [Ὡροὰ 1848 ἀβρτοῦ ἀ8] αὐ τθϑθα 784 ραίιτητία Κο- 

{|κὴ 180} δηδίαδ! ἢ ἴηὰ ψϑυγϑύν)αια 14 δῇδι 4140. 2. 14} ᾿πϑαπαϊαὰ 

ἀὰ ᾿αΐϊη ψϑυγδύν)αδια δ 16] βαὶκ, οἱ δὖ βαίῃηυ ψϑυσβύν)Ἴδιη ὩΘΠΪ 

ΔΙΤΔΩΪ5. ΡῚΒ ψνοπαραγαϊθ. 8.10 οἷβ ῃἰμηϑηᾶδηβ ἴηι ΒΡ] αρρυγαπ 188 

᾿πβδηαϊθάθηῃ Ἰδυϑηδηα]θϑη. 4 78} αἰΐγα ᾿πβϑηᾶϊᾶα ααὰ 1Π ΔΏρΔΥΔΠ8 

5.1}; 1. Ῥᾶπδ βίδϊ δι να σρδηαδηβ [σϑαὶν βκοαθάμπη 148] Βα 

ψαηάδη Ὀγδῃζθαθη 1848 ᾿πϑϑπαϊαθάπῃ σϑηδιἀδπα. ὅ 1840 αἴίζχα ἴη- 

βΒϑηαϊᾶα ἀηραγᾶηα; 88 76 ηδηδ, Θβοση 184} ΤΠΔ ΠΡΌ ΠΒ ΘΏΑΓΔΏΒ, 

ΒΌΠΙΘηΒ ΒὈ]Π ρου μά η5, Βαηθησα ἢ}; βρη υϑαϊτηϑηϑη8. 6. Ῥϑηυῇ 

δ θαμὰ ἢ αἰπϑηδ ϑὰπα δἰσθηαβ δ ηδ, 518, ᾿ηβαηᾶϊαδ, 18. ρᾶπ8 ἀὰ 

ἵτὰ βρϑαϊβίδηδ, αἰἱραηαὰβ βαΐίθὶ ρϑαϊϑίδμα βαμπι τηθίπαηδ. { ἴρ 7αϊπαὶ 

Ῥὰϊὶ νψαυγδύν)δηβ αθρὰὰ ααὰ 5[5. Τηἶθδδο βαΐθὶ 88 ἰδύ δᾶ δύ᾽ πατῇ]: 

1}, υϑαϊτηδη) ἰτησηϑ, 18} ΠΒΔῚΥ ΑΙ ΓΡΙΡ βαΐία ἃὺῸϊ. ὃ 74} υπά- 

ΘΊΘΙ ρθη άδὴθ ἰηα υϑαθιηθηῃ Δ βρη πη πὖ 8 βδηιηνὰ 

ΘΙ ηασαγαα. 9 8 πὰῇ ἰδυ7αϊὶ ἔγαυ)α ΡΒ. ΘΙ παραγα δ αἰ 188 

δα ϊϑύθθ ρᾶηθ ψνϑαγβύν)δηβ 18 ΟἹ] θᾶμα ψϑιπαρασὰ Δ ρδγδίτ. 

10 πίῃ Ὀαΐα βϑῃιθιο ἀβϑαροναθρ: βίδίηβ βδυμτηθὶ ἀϑυϑαγραμ Ραὶ 

ὑπ] 8, 58} ΜΡ αἀὰ Ὠδυθιᾶδ νι μϑύϊηθ 11 ἔγϑιη ἔγαι)η γᾶ Ρ 

Βα 8} ἰδύ 5114 8]6 1|ΚῈ ἴῃ δυρϑηϊ ὑηϑᾶγϑῖη. 12. Δ βοκιάθαθπ πᾶ 

ὉΠαργθΙρδη 18ἢ οὨΐθάσῃ Ῥὸ τπδηᾶροῖη; ἔγτοραη δὰῖκς βαΐοὶ ἀπ ἱπὶ ΡῸὸ 

δα] κοη 80. 788} αῇδέδμπαϑηβ ἵπῶ ρα! ραη. 138. 14} ἰπϑαπαϊἀθαὰῃ 

ἂὰ ἰτητὴᾶ βυηλαὶ ᾿1Ζ6 Ἐδγθίβαῖϊθ 18 Ηδγοαΐϊδηθ, οἱ ἱπᾷ σαπαΐθὶ πᾶ 

ψϑυτᾶα. 14 10 οἷβ αἰιηδηάδηβ ΠΘΡὰη ἀαἃ ἱτητηᾶ: 1αἰβαυὶ, νυϊύαμη ᾿ϑΐίθὶ 

ΒΆΠΊΘΙΩΒ 18. 8 ἢ πὶ Κατὰ θὰ ᾿πΔηΒΠαΠ; πὶ ΔΚ Β81}015 ἴῃ πα ναίσθ]α 

ΙΏΔΏΠΘ, ἃἷς ὈΪ 8.781 νυῖρ σα β Ἰαϊβοῖθ: βκαϊαα δῦ Καιβαυαρι! ἃ οἱρδπ 

ΧΙ, 82. υαπίράπη) ΟΑ Κι" ομπίθασῃ. --- ΧΙ], 4. μα ]Ρ σαπάδῃ] 

Δα υαπάδη Βεγηπαγαΐςξ 1884. 

ΧΙ, 853. 1κ ἴχνν 18] {ὐηιδέοϊζιγ, υἱοϊ]οὶοϊε αἀιυοἷν ακκ φνν 8 Κ᾽. 99 τυϑγ- 

αηὐϊαιὲ. --- ΣΤΙ.1. ἴηὰ ἢ Ζιδαΐξ παοὶι Μ 31,38: φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν 

(υσί. ΟΝ). --- 4. σαοϊνβκοάθαάπη 18}} ὧν ἄορ Τρ σοαγιλσοηα ΟἾο856. 

Βυσοίῦροτο, Ὀὶρ βοιβομο ΒΙΡ6Ι. - 14 
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διῦμεν ἢ μὴ δῶμεν; 1 ὃ δὲ Ἰηςοῦς εἰδιὺς αὐτῶν τὴν ὑπόκριειν εἶπεν 

αὐτοῖς τί με πειράζετε; φέρετέ μοι δηνάριον, ἵνα ἴδω. 16. οἱ δὲ 

ἤνεγκαν, καὶ λέγει αὐτοῖς “ τίνος ἣ εἰκὼν αὕτη καὶ ἣ ἐπιγραφή; οἱ δὲ 

εἶπον αὐτῷ  καίςαρος. 17 καὶ ἀποκριθεὶς ὃ ᾿Ἰηςοῦς εἶπεν αὐτοῖς " 

ἀπόδοτε τὰ καίςαρος καίςαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῶ. καὶ ἐθαύμαςαν 

ἐπ᾿ αὐτῷ. [1ὃ καὶ ἔρχονται (αδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν, οἵτινες λέγουειν 

ἀνάεταειν μὴ εἶναι καὶ ἐπηρώτηςαν αὐτὸν λέγοντες᾽᾿ 192. διδάεκαλε, 

Μωςεῆς ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι. ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ καὶ καταλίπῃ 

τυναῖκα καὶ τέκνα μὴ ἀφῇ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα 

αὐτοῦ καὶ ἐξαναςτήςῃ «πέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 20 ἑπτὰ ἀδελφοὶ 

ἤςαν “ καὶ ὃ πρῶτος ἔλαβεν γυναῖκα καὶ ἀποθνήεκων οὐκ ἀφῆκεν 

ς«πέρμα. 21 καὶ ὃ δεύτερος ἔλαβεν αὐτὴν καὶ ἀπέθανεν, καὶ οὐδὲ αὐτὸς 

ἀφῆκεν «πέρμα᾽ καὶ ὃ τρίτος ὡςαύτως. 22 καὶ ἔλαβον αὐτὴν οἱ ἑπτὰ 

καὶ οὐκ ἀφῆκαν «πέρμα. ἐεχάτη πάντων ἀπέθανεν καὶ ἣ γυνή. 28 ἐν 

τῇ ἀναετάςει, ὅταν ἀναςτῶειν, τίνος αὐτῶν ἔεται τυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ 

ἔεχον αὐτὴν γυναῖκα. 24 καὶ ἀποκριθεὶς ὃ ᾿Ιηςοῦς εἶπεν αὐτοῖς “ οὐ 

διὰ τοῦτο πλανᾶςθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ ; 

20 ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναςτῶειν, οὔτε γαμοῦειν οὔτε γαμίεκονται, 

ἀλλ᾽ εἰεὶν ὡς ἄγγελοι οἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 26 περὶ δὲ τῶν νεκρῶν, 

ὅτι ἐγείρονται, οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μώεέως ἐπὶ τοῦ βάτου ὡς 

εἶπεν αὐτῷ ὁ θεὸς λέγων ̓  ἐγώ εἶμι ὃ θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ ὃ θεὸς Ἰεαὰκ 

καὶ ὃ θεὸς Ἰακώβ; 27 οὐκ ἔςτιν ὁ θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ θεὸς ζώντων " 

ὑμεῖς οὖν πολὺ πλανᾶςεθε. 28 καὶ προςελθὼν εἷς τῶν Ὑραμματέων, 

ἀκούςεας αὐτῶν ευζητούντων, εἰδὼς ὅτι καλῶς αὐτοῖς ἀπεκρίθη, ἐπηρώ- 

τῆςεν αὐτόν᾽ ποία ἐςτὶν πρώτη πάντων ἐντολή; 29 ὃ δὲ ᾿Ιηςοῦς ἀπε- 

κρίθη αὐτῷ ὅτι πρώτη πάντων ἐντολή ἄκουε, ᾿Ιεραήλ, κύριος ὃ θεὸς 

ἡμῶν κύριος εἷς ἐετιν, 80 καὶ ἀγαπήςεις κύριον τὸν θεόν εου ἐξ ὅλης 

τῆς καρδίας εου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς εου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας 

εου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰεχύος εου ᾿ αὕτη πρώτη ἐντολή. 981 καὶ δευτέρα 

ὁμοία αὕτη  ἀγαπήςεις τὸν πληςίον εου ὡς ς«εαυτόν. μείζων τούτων 

ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔεςτιν. 82 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁὃ γραμματεύς καλῶς, 

διδάςκαλε, ἐπ᾽ ἀληθείας εἶπας ὅτι εἷς ἐετιν καὶ οὐκ ἔςετιν ἄλλος πλὴν 

αὐτοῦ. 38 καὶ τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς 

ΧΙ, 15. ὃ δὲ Ἰηςοῦς] Πα δροβ1αᾳ (ναοῖν ΜῈ 323,18), ὃ δὲ “Κ νδ; 

- εἰδώς) ΓΚ δροὶ Κὶ νρ (υσί. ΜΙ 322,18 γνούς, 1, 30,98 κατανοήςας), 

ἰδών 5΄1΄η 0 (Ὀ) ΕΗ 1ᾳ. --- 19. καταλίπῃ] ΑἸΤΨΤΙ, καταλείπῃ ΕΞ, κατα- 

λείπει ΕΗ. --- 25. γαμίεκονται] ΕΞΨΝΤΙ, γαμίζονται (17, ἐκγαμίεκονται ΕἩ, 

- 26. ἐγώ εἰμι] ΜΌΔ 1 (αὐμθοῦ Ὁ) νῷ (ιαοΐ, Η͂ 39,82), ἐγώ “Κ. -- 

28, εἰδώς ἘΚ, ἰδών ΒΙ᾽αἾΟΒΙ, 10 ΡΙ]6υ. νρ. --- πρώτη πάντων ἐντολή] 

ἜΚ, ἐντολὴ πρώτη πάντων Β΄ηΒ611Δ, πρ. π. τῶν ἐντολῶν “Οοηεοίαγ- 

ἐϊποροϊϊέαπα ἐοϑίδιηι ογϊέ. ζαηιϊϊα᾽ συορ Θοϊιοῖζ. 
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Καΐδβαγα, Ῥ6ὰ πὰ οἸθαϊτηαῦ “15 10 Ιϑϑὰβ σαβδι 865. 1Ζ6 ᾿Ιαὐθίη Δ 0 

ἄπ ἴτὰ : [08 τς {τ81810 ἢ δὐ δ Υ]  Τη15 ΒΚαῖ, οἱ σδβαϊσαα. 16 ΤῸ 6ἷβ 

αὐθϑυθη, 14 40 ἀὰ πὴ: [018 δῦ δὲ τ ϑη]θῖκα 181 850. ὉΐΑΥΓΆΘΙ ΘΒ ὃ 

0 δἷβ σθραῃ ἀὰ ᾿ἰτητηδ: Καϊϑαυῖβ. 17 714: δηαῃΠδδη5. Τθθὰθ (40 ἀὰ 

ἵτα : ἈΒΡΊΌΙΡ ρο. Καϊβαυὶβ Καίβαγα 181} Ρὸ ρυαϊβ σα. 148} 5:16 4]6 1Κὶ- 

ἀράὰπῃ δῆὴδ βαμλᾶ. 18 14} αὐϊαα]οάθση βαδαυκαῖθὶβ ἄπ ἰτητηα βαϊθὶ 

αἰρβαμα υβϑίϑηϑθ Ὡἱ ψῖβαη, 180 ἔγθση ἰηα αἰἱραπᾶάδηθπ: 19. Ἰαἰβατῖ, 

ἍΟΒ65. σαιηθ]1Ἃα, ΠΠΒ]5 ᾿αΐθὶ 14 α] 015 ὈτΟρδΥ σδᾶάδυβρηδὶ 18 Ὀ1]6 - 

Ῥαϊὶ αθηδῖ 18 ὈΔΓΩΘ πὶ Ὀ1ΘΙΡαὶ, οἱ ηἰτηδὶ ὈΥΟΡΑΥ 1ἴ8 ρΡὸ 46ῃ 15. 788 

πϑραίζαλ δ’ μὰ ὈΤΟΡΥ Βϑίμϑιάσηα. 20 β' θη ὈΤΟΡΥΔμΔηΒ. γοϑθαῃ; ἴδῃ 

βα ἔυπιπηϊβύα δὰ 46 1840} σαβϑυν ]Ἕδηαπ. ἢἰ Ὀ1|ΔῚΡ ἴταῖτα. 21 184} δη- 

Ῥᾶγ παῖ θῸ 780: ρδάδιᾳ ρηοάδ 148 πὶ δῷ ὈΠῸῚΡ ἔταϊνσα. 14 Ῥυια]α 

ΒΘΙΏΔ] ΘΟ. 22 181} πθιηὰῃ ρῸ Βδγηδίθικο βδὶ βίθιπ 1410 ἢἰ ὈΠΙΡῸΠ 

γαῖα. ϑβΒρθαππιίδία 841181Ζ6 σαβνγα!ῦ 18} 580 4605. 28 ἴῃ Ρ1Ζδὶ αδβίδβ- 

Βαὶ, βῬᾶπ υϑϑίδηδηα, ΠΡΔΙ] τη πα 126 ΔΙΓΡΙῚΡ απ δ] δκΚ βίρᾷῃ 

αἰῃίθάθη ῬῸ ἄπ 46η8]1. 24 188 Δηαῃδ Ἴδηβ ΤΘθὰΒ αἀὯ 0 ἀὰ ἴτὰ: πἰὰ 

ἀαθ6 αδἰγζΊαὶ Β:]}Ρ, πὶ Καμπηδηαθηβ τη6]86 ἢἰῃ τηϑῃῦ ρααῖβὴ 25. 41115 

Ῥᾶῃ υϑϑίαπαδηα τ8 ἀδυβαδίγα, πὶ πρᾶμα ἢἰ ΠΠυραηᾶα, ΔΚ πα βὺὺ8 

ΔΟΡῚ ]]Ὰ5 Ῥδὶ ἴῃ Ὠἰτηϊηθη. 26 ΔΡῬαη ὈΪ ἀδῦβρϑηβ, βῬαΐθὶ υτγοβδηᾷ, 

πἰπι ρακυαπηδ ἀθααρ ἃηπὰ ὈΟΚομΣ ΜοβθΖίὶθ δηδὰ δἰ λαύππα]αῖ, Τυαῖνα 

᾿τηστᾷ Π80 σὰ αἰἱβαπᾶβ: ἱκ ἱπὰ βσ! ΑὈΥΔΏΘΙΪΒ 180 ΟΡ [5818 78} 

« ὦ Ὁ ΙΔἸΟὈΪΒ 217 ηἰδύ ρὰ ἀδυβαῖζθ, δἱς αἰναῖὶσζθ. δρθδῃ 718 

Πα αἰγΖ)αὶ ΒΡ. 28 148 ἀπείραρθοηαθ αἰηθ Ὀ1ΖΘ ὈοΪκ81]6, σφῃδυβ- 

Ἰαπθ 1η8 Βδιθδηδ, ΒοΟΚ] δ θ, ραβδὶ Δ η6 5 βαΐθὶ σσαῖϊα ἴθ Δ Πα ΠΟΥ, 

ἔγδ ἢ ἴη8 : [087]6 δῦ 4)181Ζ0 δΔηαΌαΒη6 ἔγαχαϊϑία ὃ 29 10 Ιϑϑὰβ δηαμοῖ 

Ἰτηπηα ὈῬαΐθιὶ ἔγαχαϊδία 4]18ῖσὸ ἈΠΘΌΌΒη5: ᾿ϑαβοῖ, [ΒΥ86], ἔγαισ]α ρΡὰ 

ὍΠΒΔΥ ἴγδ}]8 δἰπ5 ἰδ. 890. 14} ἔν:)οβ ἔγαι]αη σα Ρϑίπαπα ὰ8. Δ] γητηδ 

μαϊσθϊη οἰ παιωσαϑ 8} τι. 8116] βαϊννα] δὶ Ῥοίπαὶ 18} 8 4114] σαπυραᾶδὶ 

Ῥοὶπδὶ Δ 8. 411] τηϑῃΐαὶ Ῥϑῖπαὶ. 80 ἔγατηϊδύα, ἈΠ ΌΌΒη5. 81 ἸΔῈ 

ΔΠΡαγα ΘΆ]ΘΙ Κα ὈΙΖαὶ: ἔγ1)]05. Πα Πα] ροίπϑηα 550 Ὀὰϊκ Β]Ό8η. 

ΜαΙχθὶ Ῥαΐτη Δ θαΥα ΔΘ ΌΒΠΒ ἰδ. 992. 11 4 ἅὰ ἱγττηϑ 5 ὈοΚδ- 

ΥὙ615: τγ8 118, 1] βαυῖ, ὈΪ Β.η78] ααϑύ βαΐθὶ αἰῃβ δῦ, 184}: ηἰβῦ ΔΏΡΔΥ 817}8 

ἴτωτηα: 83. 1480} Ῥαΐα ἀὰ ἔγ]οη ἴπὰὶ ὯΒ Δ]Π]ατῆτοα Πα γε 18} τι Δ] Δτητηᾶ 

ΧΙ, 24. τιθ]ὰ] Παμάρφίοββϑο: ὈΟΚΟϑΒ. 

ΧΗ, 14. Ραὰ ηἰὰ οἱ θαϊτηα] υοί. σῷ νε: αὐ πῆ ἀαδίηιι8. ἩαλΥ- 

ϑοἢι οὐ Ἰονογ αἷ8 ΒοοϊΉ  ιιϑϑισ ἀιιγ οἷν οἴμιθη Ἰαΐ. Τοαὶ ἀν 6 δῖοβε Ατι8- 

ἰαϑϑιηῳ 86ῖη: ὅθ ϑοργοῖθον βργαηρ τορι θγβίθη σιῆὶ σξισοϊέοη, δῶμεν ἐδ εγ. 

-- 22. βαιηδ]θῖκο)] Ζιδβαὶς παοΐ, 1, 90,31; υσὶ. 1 γα: οἱ αδοορογιυξ δαηὶ 

ϑέγηυὐ 6} βΘρίθηι; (ἰ]υγυϊίο,, ἀοοῖν γυϊοϊυιξ σοπαιι θη βργθομοηα Ἀ. --- 26, Ῥᾷῃ 

ἀδβίδ πη) δέοιίζη ιοὐἷε Υ. 38. --- 91. σαϊθῖκα Ρῖχαὶ) υοί. ἴὖ νῷ 

Ὁ τη). . 
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ευνέςεως καὶ ἐξ ὅλης τῆς φυχῆς καὶ ἐξ ὅλῃς τῆς ἰεχύος, καὶ τὸ ἀγαπᾶν 

τὸν πληςίον ὡς ἑαυτὸν πλεῖόν ἐςτιν πάντων τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ 

θυςειῶν. 8ά καὶ ὃ ᾿ηςοῦς ἰδὼν αὐτὸν ὅτι νουνεχῶς ἀπεκρίθη, εἶπεν 

αὐτῷ : οὐ μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βαειλείας τοῦ θεοῦ. καὶ οὐδεὶς οὐκέτι 

ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆςαι. 86 καὶ ἀποκριθεὶς ὃ ᾿ηςοῦς ἔλεγεν διδάεκων 

ἐν τῷ ἱερῷ “ πῶς λέγουςειν οἱ γραμματεῖς ὅτι ὁ Χριετὸς υἱός ἐετιν 

Δαυείδ; 36 αὐτὸς γὰρ Δαυεὶδ εἶπεν ἐν πνεύματι ἁγίῳ " λέγει ὃ κύριος 

τῷ κυρίῳ μου κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς «εου 

ὑποπόδιον τιοῦν ποδιῶν ςου. 817 αὐτὸς οὖν Δαυεὶδ λέγει αὐτὸν κύριον, 

καὶ πόθεν υἱὸς αὐτοῦ ἐςτιν; καὶ ὃ πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως. 

98 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ̓  βλέπετε ἀπὸ τῶν γραμμα- 

τειν..." 

ΧΠΠ]: Κα 

16..... τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. 117 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαςετρὶ ἐχούςαις καὶ 

᾿ ταῖς θηλαζούςαιϊις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 18 προςεύχεεθε δὲ ἵνα μὴ 

γένηται ἣ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος. 19 ἔςονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι 

θλίψις, οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίςεως, ἧς ἔκτιςεν ὁ θεός, 

ἕως τοῦ νῦν, καὶ οὐ μὴ γένηται. 20 καὶ εἰ μὴ κύριος ἐκολόβωςεν τὰς 

ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐεώθη πᾶςα «ἄἀρξ΄ ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, οὗς ἐξελέ- 

ξατο, ἐκολόβωςεν τὰς ἡμέρας. 21 καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ ἰδοὺ 

ὧδε ὃ Χριςτός, ἢ ἰδοῦ ἐκεῖ, μὴ πιετεύςητε. 22 ἐγερθήεονται γὰρ ψευ- 

δόχριςτοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώεςουςει ςημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ 

ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. 29 ὑμεῖς δὲ βλέπετε᾽ ἰδοὺ 

προείρηκα ὑμῖν πάντα. 24 ἀλλ᾽ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ τὴν 

θλίψιν ἐκείνην ὃ ἥλιος ς«κοτιςθήςεται, καὶ ἣ ςελήνη οὐ δώςεει τὸ φέγγος 

αὐτῆς, 25 καὶ οἱ ἀετέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔςονται πίπτοντες, καὶ αἱ δυνά- 

μεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ς«αλευθήςονται. 26 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν 

τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης. 

21 καὶ τότε ἀποςτελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ καὶ ἐπιευνάξει τοὺς ἐκλεκ- 

τοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεεςάρων ἀνέμων ἀπ᾽ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ. 

28 ἀπὸ δὲ τῆς εὐκῆς μάθετε τὴν παραβολήν. ὅταν αὐτῆς ἤδη ὁ κλάδος 

ἁπαλὸς γένηται, καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, γινώςεκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος 

ἐςτίν. 29 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώεκετε ὅτι 

ἐγγύς. ἐστιν ἐπὶ... --. 

ΧΙΠΠ,21. πιςτεύςεητε] ΑΘΕΠΤΤ, πιςτεύετε ΕΕΉΓ. --- 29. πάντα] ἘΚ, ἅπαντα 

17. --- 25, πίπτοντες] ΞΙΠΒΟΠΙΠΗ δοα ΕΣ1κ, ἐκπίπτοντες Κ 1αᾳ να. - 

29, ἴδητε ταῦτα γινόμενα] {ΠΡ οστ'!2 Κ] νρ, ταῦτα ἴδητε γινόμενα ἔΚ. 

ὕογν θην 7θηοΥ 58. αὖ. --- 4118 80 ταδπᾶρθι]) υοί. 1,.90,4δ: αὖ ρα ὈδαΒ]δη- 

ἀρίη βρη 8118] τη δηδρθίῃ. --- ΧΠΙΠΙ, 22, 104] τη τθὶρ 5141] υσὶ. ΜῶοΗ 14,85: 

εἰ δύνατόν ἐςτιν. --- 27, ἔνατη Δηα]δηι)] Φμγαϊ ιὐἷἱο ΠΗ͂ 34,31, υσῖ. ἃ (})). 

» 
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{τ ρ7]α 188} ὰἃϑ 41141 βεαΐνγδὶ αἱ 18} τ18. 4114] τηδῃ αὶ, 148 ραΐα ἀὰ ἐγ] 0 

πΘΙυ Δ 56 51 ΒΙΠΌΔΠ ΤηΔηΔΡΊΖΟ ἰϑδῦ 4114πὶ βαΐτη ΔΙΑ ΌΥ ΒΕΓ 

Δ} βαυαίτη. 94 124} ΙΘβὰΒ βϑβδὶδηαβ ἴπὰ βαΐθὶ ἴγοᾶαρθα δηάπμοῦ, 

80 ἀὰ ᾿τητηδ: πὶ ζαῖγγα 18 θ᾽ αἀδηραγα)αὶ σααϊθ. 14 αἰπβῆαη ᾿δηᾶ- 

5608 πὶ ραἀδυγβία ἴηδ ἔγαῖμηδη. 85. 18} Δ ηΠ [] μα. ΤΘθὰΒ 480 1618- 

ἸΔμ5 ἴῃ 81}: ἴυαῖνγα αἰἱραπὰ ῬᾶϊΪ ὈΟΚΑΥ]ΟΒ βαΐθὶ Χυϊβίαβ δ ηιβ ἰδ 

Πανϑαῖϊθ 86 5108 ἀκ ᾿ανθία 80 ἴῃ Δχηϊη τυ πατήσηδ: ΟἸΡΙΡ 

{τ]ὰ ἀὰ ἔτι} Τα πϑιήσηδ, 510 αὖ ἰαῖβνν οι πηθὶηδὶ, αηΐθ ἱκ σα]δρ]α 

Β]Δ πη 5. Ῥϑίμδηβ [οὐδ δαγα ἔοϊννο βθῖηαῖζθ. 917 Β1|108. ταὶ 15 αν οια 

αἰΡΙΡ ἴπὰ ἔγαυδη, 188: ΤΑ ΡΥΟ ᾿πηπηῶ ΒΌΠΠΒ ἰδέ Δ} 4118 Β0 τηϑηδροϑί 

παιδί ἀθάαῃ ἱπασηδ ρα θϑαγ)αῦα. 898 14 (40 ὅπ ἴπ ἴπ ᾿αἰβθὶπδὶ βϑίηδὶ: 

ΒΑΙΟΙΡ ἴδατα Ὀοϊαγηαηι.. .. 

ΤΠ. 

16.... ναβί)α βοῖπα. 17 Δρθδη σψδὶ βϑΐῃη αἱ βιαμαίζοιη 14} 48446α- 

Ἰαπαθίτη ἴῃ 1αἰπαῖμη ἀαραη. 1ὼὃ ρθη Ὀϊα]αὶρ οἱ πὶ ψαῖγραὶ βᾶ 

ΡΙΔΆΉΒ. ἰηναν τυιηίγαα. 19 ταὶ ραηα αὐκ ρδὶ ἀαροβ αἰ ηδὶ ἃρ]0 βιυγᾶ- 

161 Κα, 5:.0ϑ9ϑἃ8Ἢ πὶ νγὰ8 Βυυϑ] κα γαῖ δηαβίοαθιηδὶ ραβκαΐδὶθ ρθοθὶ ρΆΒΚΟΡ 

ΡῸΡ, ὑπαὶ Ηἰΐα, 18} πὶ ναῖγθὶρ. 20 14} πὶ ἔγαι)α σατηδαγριαθαὶ ρ 8:85 

ἀαραηΒ, πὶ δ. ΡΆΠΘΒΙ δἰ πη μπη 6] ΚΘ: οὶ ἴῃ θ1Ζ6 ραν] δηθ, βρη Ζθὶ 

ϑαννα] δα, σατηδυγρια Ῥ8η5 ἀάραηβ. 21 184}. βᾶπ 8081 [085 1218 

αἷραὶ: 581, Ποὺ Χυϊβύαβ, δἱρθαι βαὶ, 1αῖπδὺ, πὶ ψϑὶδαθ]αθ; 22 υπίθ 

ὉΤΤΘΙΒα μα ΘΠ] Πρ ΤΙ] 5 140 ρα]! ραρυϑαΐθίθιβ 18 οι θαηα δι ΚΗΪΏ5 

48 ἔαυταίδη)ω ἀὰ αἰαὶ 2) ἢ, 14 04] μηδ ἢ θὶο 5178], 18 Ῥδη5. σαν δ) 88. 

29 10 115 ΒΑ] ]0᾽. Βαϊ, ἔδαγαραίαϊ ἢ ἰχυν8 4]1ΐαὰ. 24 αἰκϑὶ ἴῃ 7 8 8 

ἀαρΘΏΒ ΔΙᾺΥ ῬῸ ΔΡΊΟΙ 7δῖηδ 881} Υἱα ΖΘ 18 τπθπὰ Ὡἰ σἸΌΙΡ ΠπΠὰΡ 

ΒΘΊη. 26 82} βίδιγ ΠΟΠΒ. ὨΪΠΪηἾ8. τναϊτρθαπα αἀυπβαπ θῖηβ 18 τηδῃ 618 

Ῥοβ ἰπ Πϊηγίπατη σαναρΊαπᾶι. 26 181} βᾶῃ φαβα]υαπα Βα Π ΤΏΔΗΒ 

αἰηαπμάδη ἴῃ ΤΠ] Δ τΐρ πιϑῃϊαϊ τηϑπαραὶ 148 πα] ρα. 21: 188 

Ῥδη ἰηβαηαθὶθ ἈρρῚ] 5 βϑίπαηβ 18} ρα] θ ΡδπΠ5 ραν] ] Δ ὴ5 ΒΘΙ ΠΔΠΒ 

αἴ Πάνου ]πάϑιὴ ἔταπι ἈΠ ͵ Δι αἰγθοβ ἀπα πα ΠΙπἰηἶθΒ. 28 ἈΡΡδη 

α΄ Βιρδακκα αρτηα σϑηϊτηθ ΡῬὸ ραήπθκοη. Ῥᾷηῃ ᾿ΡΐβΒ 00 8η δβίβ θ]Δ 618 

ὙΑΙΓΡῚΡ, 18} υδκοϊηθηᾶ Ἰααροβ, Καμπὰρ βαΐθὶ πεῖρα ἰϑῦ 8888. 

29 συ ἸΔῈ Ἶὰ5, βῬᾶη ραβδί Ραΐα ψαῖσθαῃ, Καμποὶρ Ραίθὶ πθ σα 

ΒΡ αὐ ..... 

ΧΠΙ, 22. ρα! πραχνὶδί] 8] ΟΔ, οὔρια Αὐβιγζιθρ. --- 29. ΒΡ αἱ] 

παοῖι ὕρρβίγῦηι δὲ αἰ. ἀαβ ὁ ἀοιν(ϊοι. Ι5ὲ αἴθδε Αησαῦο υἱοϊιεϊᾳ, 80 

ἰϊεοὲ ὄν ΒΡ οἷη ϑοιγοὶδυογϑοῆηη ὑοὐ, στυϑγαμίαβὲ ἀιιγοῖν αἱ τυογαιι8- 

φοπομάοη, 3. Ῥεγβοηοι Ῥίιι)". 

ΧΗ, 857. ᾿τησὰ Βα Π5 180] Βογηηαγαξ ογίηηογέ απ αἱ ἩΡογἐβἐοϊϊιενς 

αὐτοῦ υἱός ἐςτιν΄ 1, 90,44, ἐπ ΑΒΚΜΤΤ, αδον (ον σοὶ. Τοαξ τὐδὶο]ιξ Πυῖον" 
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ἈΤΥ. 

4, ... ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν; 5. ἠδύνατο γὰρ τοῦτο 

τὸ μύρον πραθῆναι ἐπάνω τριακοείων δηναρίων καὶ δοθῆναι τοῖς πτω- 

χοῖς ̓  καὶ ἐνεβριμῶντο αὐτῇ. 6 ὃ δὲ ᾿Ἰηςοῦς εἶπεν ἄφετε αὐτήν τί 

αὐτῇ κόπους παρέχετε; καλὸν ἔργον εἰργάςεατο ἐν ἐμοί. 7 πάντοτε γὰρ 

τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε, δύναςθε αὐτοὺς εὖ 

ποιῆςαι, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. ὃ ὃ ἔςχεν αὕτη ἐποίηςεν. ᾿προέ- 

λαβεν μυρίςεαι μου τὸ εὐὖμα εἰς τὸν ἐνταφιαςμόν. 9 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 

ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο εἰς ὅλον τὸν κόεςμον, καὶ ὃ 

ἐποίηςεν αὕτη λαληθήςεεται εἰς μνημόευνον αὐτῆς. 10 καὶ ὁ ᾿Ιούδας ὃ 

᾿εκαριώτης, εἷς τῶν δώδεκα, ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, ἵνα παραδῷ 

αὐτὸν αὐτοῖς. 11 οἱ δὲ ἀκούςαντες ἐχάρηςαν καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ 

ἀργύριον δοῦναι. καὶ ἐζήτει πῶς εὐκαίρως αὐτὸν παραδῷ. 12 καὶ τῇ 

πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάςχα ἔθυον, λέγουειν αὐτῷ οἱ 

μαθηταὶ αὐτοῦ ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ 

πάςχα; 18 καὶ ἀποςετέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς ̓" 

ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήςει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος 

βαςτάζων  ἀκολουθήςατε αὐτῷ, 14 καὶ ὅπου ἐὰν εἰςέλθῃ, εἴπατε τῷ 

οἰκοδεςπότῃ ὅτι ὁ διδάεκαλος λέγει ποῦ ἐςετιν τὸ κατάλυμα, ὅπου τὸ 

πάεχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω; 158 καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον 

μέγα ἐετρωμένον ἕτοιμον, ἐκεῖ ἑτοιμάςατε ἡμῖν. 10 καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθη- 

το 41 .... ἰδοὺ παραδίδοται ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας 

τῶν ἁμαρτωλῶν. 42 ἐγείρεεθε, ἄγωμεν: ἰδοὺ ὃ παραδιδούς με ἤγγικεν. 

43 καὶ εὐθέως ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος παραγίνεται Ἰούδας, εἷς τοῦὺν δώδεκα, 

καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων παρὰ τῶν ἀρχιε- 

ρέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ τῶν πρεεβυτέρων. 44 δεδώκει δὲ 

ὃ παραδιδοὺς αὐτὸν εύςεεημον αὐτοῖς λέγων " ὃν ἂν φιλήεω, αὐτός ἐςτιν᾿ 

κρατήςεατε αὐτὸν καὶ ἀπαγάγετε ἀςφαλῶς. 45 καὶ ἐλθὼν εὐθέως προς- 

ελθὼν αὐτῷ λέγει ῥαββὶ ῥαββί, καὶ κατεφίληςεν αὐτόν 46 οἱ δὲ 

ἐπέβαλον ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας καὶ ἐκράτηςαν αὐτόν. 47 εἷς δέ τις τῶν 

ΧΙΨΝ, ὅδ. τοῦτο τὸ μύρον] ΑΒΟΚΙΠΔΙΤ, τὸ μύρον τοῦτο Ὁ ἔρτ114 

να (Ὁ ἔα παοῖ, πραθῆναι), τοῦτο ἕΚ οΚ. --- 7. αὐτούς] ΓΚ, αὐτοῖς ΟΌΓΔ. 

--- 15. ἀνάγαιον] ΕΕΡΟΗΥΤΙ, ἀνώγαιον 51]. --- ἐκεῖ] ἘΚ 10 Ρ]ΘΥ. (νἷδ 

1,33,19), καὶ ἐκεῖ ΒΕ], κἀκεῖ 5150) ΕἸ νρ. --- 41. εἰς τὰς χεῖρας] ΕΟΉΘΞΙ,, 

εἰς χεῖρας ΕἾΤ. -- 48. εἷς] 5017, εἷε ὥν ΕΕΗΨΡ. --- ὄχλος πολύς] "Κ 

ΟΚῚ νῃ, ὄχλος 5118], ἐμγϑα «Α32ᾳ ηνυϊίμαο ἔ (παοῖν 1, 99,47). -- 

40. ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας] ΜΞ, ἐπ’ αὐτὸν τὰς χ. αὐτῶν ἔΚ, τὰς χ. αὐτῷ 

ΒΙΏΟΒΌΏΙ, 

ο: ἐρδοογηΐ ηιαηιιβ ἵν) {ϊἰπιηι. --- 47. Ἰτητὴὰ ἀι80 βθαία [αῖ 8) 0} Ἠσοΐν 

07 18,10: αὐτοῦ τὸ ὠτίον τὸ δεξιόν. Υγσΐ. 1, 93,50: αὐτοῦ τὸ οὖς τὸ δεξιόν. 
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ΧΙΥ: 

πὴ: [615 δὶ5 Ῥδ ϑϑηῖβ γᾶν ὅ τηδῃΐ 881 δκ βδῖδα 08]- 

581 τ ρ]δ ἴῃ ΠΤ ηΔΡῚΖὸ Ῥᾶα τ) πιιη48. 5ἰζαϊίθ 18 σιθδη πη]6- 

ἀαῖα. 78}: δπαδίδυαγγαϊαθαθπη θοὸ, ὁ 10 Ιϑϑθ ἀρ: ΘΠ Ρο; ἀα]06 

1Ζαὶ υϑρυϊα!!ρδὴῦ Ὀαμηθ ΡῸΡ ναυτδύνν ψϑυτηΐα Ὁ Γη18. 7 βηΐθῖηο 

δὶς Ῥδη5 ὉΠΙΘαδΏΒ ΠΌΑ τ] ΖΒ, 18} ρ8η ψ 16], τηᾶρὰ ἰπὶ 

ψέδ 1] ὑδα͵δη; 10 ΤΠ ἱ διηΐθίηο ΠΌΔΙ. ὃ βαίϑθὶ μαραϊᾶδ 80 ραίδ- 

ψῖάδ; Τυγβηδῖι 58] 00 πηθίη ἰοῖκ ἀὰ ἀ8ῆ]Πη8. 9. δῆθῃ, αἱἷρὰ ᾿ἰζ 18: 

ῬΙΒΙσασα ἢ Ὀ6ὶ τηθη]δαα 850 εἰνναρρθ]]Ο δηα 4118 Τηϑη 56, 140 Ὀαΐθὶ 

ϑεαϊαναα, Β0 τοὐϊαάω ἀπ σαιηπηαδὶ ἴσοϑ. 10 18 ἢ Ταᾶδβ βΚαγιούθιβ, 

δίηβ ᾿ῖΖθ ὑνα}1]06, ρϑϊαὶρ ἀὰ βαΐπλ ουαα͵δμη, οἱ ρϑδι θυ αθαὶ ἰπἃ 1η}.Ψ 

11 10 οἷβ σα δαβΊδη δὴΒ ἔαρ ποάθάαη 148 σα δ αἰ ᾿ἱπητὴὰ απ 

οἸΡδπ; 78} βοκίάα ᾿υαῖνγα ραῦ!]αρα 'πα ραν θαι. 12. 1840} βῬδιησηᾶ 

Γρατ βίη ἀαρὰ ἈΦ θ, ρθη ρᾶβκα Βα] ἀθάπῃ, αορυη ἀὰ ἱπηπλα βδΪ 

ΒΙΡΟΠἾΟΒ 18: ἴδ᾽ νυ 116 15 οἱ ρσϑ] θα η ἄδη8 τηδη νυ] ΐτηδ, οἱ τηδί)αὶβ ρα βῖζα ὃ 

18 188 ἱπβδηάϊᾶα ὑγϑηδβ ΒΙΡΟΠ͵]Θ. βϑῖηδὶΖθ ΡΠ ἀτὶ ἴπὰ: σαρσαΐβ 1ῃ 

Ῥο Ὀδῦγρ, 18} σαμηοίθιρ ἰσα]δβ θδηηδ, 85 νυϑϊηβ ὈδίσαπαβΒ: σαρραῖβ 

δίαν θαμὰ, 14 74} Ῥ8ᾶ6ὶ ᾿πηρδ]θὶθεὶ, αἱ θαῖϊβ βδιητηδ Ποὶ ψαγδα) πη 

Ῥαΐοθὶ Ἰαϊβαυθὶβ αἱ δῦ : 87 5ηα ΠΡΟ ρδΓΘῚ ρᾶβθκα τὴ ΒΙΡΟΠ] ΔΩ 

Θ᾽ 81) πχϑὶ͵αιι! ὁ 1 184 8Βᾶἃ 1Ζ.}Ὶὶ85 ὑδι Κη  ὶΡ ΚΟΘΙΙΚη τ κι]αΐα, σαβύγα- 

Ψ|Ρ, ταδην]αία; 18} 781Π87} τηϑη] αὶ ἀπ8]ῖ5. 16 14} υδβ᾿Δα]οάσθῃ 

εἰ ρο λύθ τ 1 τιν, Β8δῖ, σϑὶθν)αᾶαθ ΒΌΠΠ1Β8 τη8Πη8 ἴῃ ἢδῃ- 

ἀαηβ ἐγανδαγηΐαϊζθ. 42. τὐυϑίβὶρ, ραρρα ! β8ὶ, βὲ ἰϑυ]δηαβ τηϊκ 

Θὐπϑιθαα,. 485 Δ βαηδαῖνν Πα ΡΘηὰ ἢ αὖ ᾿τηπλὰ Τα] πα] η α8Π} [ὰ- 

ὅἀ5, ΒΌΠΩΒ ᾿ῖΖθ ὕγγα]106, 18} τὴ ἰσῦμὴδ τηδηδρϑὶ τὴὶρ Παίγαστα Ἰδἢ 

ὑγννϑιὴ ἔγᾶπὰ θδῖμη Δα υτηϊδίαιη σα ]Δ τη) 188} ὈοΟΪτα τ] 18} βἰ ἰβύδτγη. 

44 αὐ -Ῥδη-ραῇ 88 Ἰθ)α μα 5. « ̓ ἴπ8» 'πη θαπάψου αἰρϑηαβ: βδιηπηθὶ 

ἸαΚΊαα, Βα. ᾿ἰβῦ: σγϑῖρίρ βᾶμβ 1888 {ἰπ}Ὶ}0Ρ ἀγηΐϊρα. 45 7488: αἰπιδληᾶβ 

ΒΌΠΒαϊνν, δἰραρραηβ ἀὰ ἰπηπηὰ 40: ΤΌΘ᾽, σα 6 1} 14 Κυκῖάξ 

ἰηγηϑ. 46 10 οἷβ υϑἱασίἀθάπη παηἀαπβ ἃηᾶ ἴπ8 δ ἀπηᾶρυὶριη ἰΠ8. 

417 10 δἴῃβ βϑπηβ ᾿ῖΖθ αἰβίαπάδηάδηθ ἰτητηα αδακαπβ Παὶσται Β] οὶ 

ΒΚΑΙΚ ΔΒ ἸϑυϊηΒ ο]]ὴ 5 184 δἴβ]9 ἢ} πη 80 βαΐα ἰδίῃϑνο. 
«πᾷ ---πῳφοὐὔὐ “πα υυνυνν 

ΧΙΨΝ, 4. ... [618] Ζιὶ αἰδίθίπβ (Κὶ ὅ,5: ὄλεθρος) οὔδν Ἐγδαϊϑίθι 5 

9. ογ)αηφοτι; ἀπώλεια δοηϑέ {γα] αϑίβ. --- 10, Τβκαυιοίθ8)] Ο, ηορθη 18- 

Καυϊοίθβ .7.19,4 14,92. --- 18. ραρραίθ] ραρραϑὺ ΟΑ. -- 14. ποι  δγα}]Π] 

Πγδυ)η ΟΑ, ηΐοϊέ αδροϊοιγσί. --- 42. Ἰονν δ 5] {7ον ἄα5 δίηιρίοα - 

παραδιδούς τοί. [ἘΠ᾿ 91,198 0. --- 44. Ἰθνυ]αημ 5 πη] παρ «Ανιδιυοὶβ αἰΐοῦ 

απάογη, δέοι θη Δαν ἰπὰ --- αὐτόν φἱο]ιέ ξεἤίοη. Υϊ. αἰ Αηηι. σιὶ 1, 6,16. 

ΧΙΝ, 48. ἔγδῃιν βαῖτα δἢ. ραά)αμιν τι8ι0.] υοὶ. Μς 11,97. --- 46. 8- 
Ἰαστἀθάαπ Ὠδηη8. Δη8] παοῖὶ ΜΙ 36.500: ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπί; υσί. 
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παρεςτηκότων «παςάόμενος τὴν μάχαιραν ἔπαιςεν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιε- 

ρέως καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον. 48 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιηςοῦς εἶπεν 

αὐτοῖς " ὡς ἐπὶ λῃςτὴν ἐξήλθετε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων ευλλαβεῖν με. 

49, καθ᾽ ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάεκων, καὶ οὐκ ἐκρα- 

τήςατέ με΄ ἀλλ᾽ ἵνα πληρωθῶειν αἱ γραφαί. 50 καὶ ἀφέντες αὐτὸν 

ἔφυγον πάντες. δ] καὶ εἷς τις νεανίςκος ἠκολούθηςεν αὐτῷ περιβεβλη- 

μένος εἰνδόνα ἐπὶ γυμνοῦ, καὶ κρατοῦειν αὐτὸν οἱ νεανίεκοι 92 ὁ δὲ 

καταλιπὼν τὴν εἰνδόνα γυμνὸς ἔφυγεν ἀπ’ αὐτῶν. 59 καὶ ἀπήγαγον. 

τὸν ᾿Ἰηςοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα, καὶ ευνέρχονται αὐτῷ πάντες οἱ ἀρχιερεῖς 

καὶ οἱ πρεεβύτεροι καὶ οἱ γραμματεῖς. 54 καὶ ὁ ἸΤέτρος ἀπὸ μακρόθεν 

ἠκολούθηςεν αὐτῶ, ἕως ἔεω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἢν 

ευγκαθήμενος μετὰ τῶν ὑπηρετῶν καὶ θερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς: 

δ οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ ευνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ ᾿Ιηςοῦ μαρ- 

τυρίαν εἰς τὸ θανατῶςαι αὐτὸν καὶ οὐχ εὕριεκον᾽ δ0 πολλοὶ γὰρ 

ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽ αὐτοῦ. καὶ ἴςαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ ἦταν. 517 καί 

τινες ἀναςτάντες ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽ αὐτοῦ λέγοντες δῷ ὅτι ἡμεῖς 

ἠκούςαμεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι ἐγὼ καταλύεω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν 

χειροποίητον καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήςω. 

9 καὶ οὐδὲ οὕτως ἴετη ἢν ἡ μαρτυρία αὐτῶν. 60 καὶ ἀναςτὰς ὃ 

ἀρχιερεὺς εἰς μέεον ἐπηρώτηςεν τὸν ᾿Ιηςοῦν λέγων οὐκ ἀποκρίνῃ 

οὐδὲν, τί οὗτοί εοὐ καταμαρτυροῦειν; 6] ὃ δὲ ἐειώπα καὶ οὐδὲν 

ἀπεκρίνατο. πάλιν ὃ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ ̓  εὺ εἴ 

ὃ Χριςτὸς ὃ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ; 62 ὃ δὲ ᾿Ἰηςοῦς εἶπεν ἐγώ εἰμι. 

καὶ ὄψεεθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν καθήμενον τῆς δυνάμεως 

καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. 653 ὃ δὲ ἀρχιερεὺς 

διαρρήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ λέγει τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; 

64 ἠκούςεατε τὴν βλαεφημίαν αὐτοῦ τί ὑμῖν. φαίνεται; οἱ δὲ πάντες 

κατέκριναν αὐτὸν εἶναι ἔνοχον θανάτου. 65 καὶ ἤρξαντό τινες ἐμπτύειν 

αὐτῷ κἀὶ περικαλύπτειν τὸ πρόεωπον αὐτοῦ καὶ κολαφίζειν αὐτόν καὶ 

λέγειν αὐτῷ “ προφήτευςον, καὶ οἱ ὑπηρέται βαπίεμαειν αὐτὸν ἔβαλλον. 

θ60 καὶ ὄντος τοῦ ΤΠέτρου ἐν τῇ αὐλῇ κάτω, ἔρχεται μία τῶν παιδιεκιὼν 

τοῦ ἀρχιερέως, 67 καὶ ἰδοῦςα τὸν ἸΤέτρον θερμαινόμενον, ἐμβλέψαςα 

αὐτῷ λέγει" καὶ εὺ μετὰ τοῦ Ναζαρηνοῦ ᾿Ιηεοῦ ἧεθα. ὃ ὃ δὲ ἠρνή- 

ΧΙΨΝ, 48. ἐξήλθετε] ΕΒΌΨΝΤΙ, ἐξήλθατε ΕΘΗ. --- 50. ἔφυγον πάντες] 

ΒΙΆΒΟΠ,Δ, πάντες ἔφυγον ἔΚ 1 νρ (παο, ΠΠ 96.586). ---ὀ 4. τὴν βλαςφη- 

μίαν αὐτοῦ] Πά, τῆς βλαεφημίας ἔΚ. -- Οεἶναι ἔνοχον] ᾿Κ. Δοῖκ νρ, 

ἔνοχον εἶναι ΒΙ)ΒΟῸΠ,Δ Ἰᾳ (αοῖν ἄθην ατάθνλν. δέοι θη, αὐτὸ ἀθηθη, ἔνοχος 

δέοἐ8 ΟΥ̓ ΟΥ̓ Κορμῖα 5{6}ι{). --- 5. ἔβαλλον] Η ἔβαλον ΕΤ' εαφραοθαρέ 1 

ῬΙΘΥ. νῷ, ἔλαβον Ξ5ΥΤΙ ἐλάμβανον α. 

οαοά. {{5); ΕἸ: Τθοηέογ. ---- 66. 14} 5] δἐθγοηνον Ζιδαΐς μαοῖ ΜΠ 96,69. -- 

07. τὴ] [Ιθβὰὰ βαιημηα Ναζογθίηδα] ϑέοιιη τοῖο ΜΙ 36,71; υφσῖ. απο 

Ἢ 56,69. Ἐθόηδο τῦ να (ὈΔ). 



ΜΔΥκα5 ΧΙΝ, 48---68. ͵ 217 

48 14} ἀπ μα αηαβ Ἰθθὰβ σὰ ἀὰ ἴ: βύ0Χ6 ἀἃ τυ θα ]1Π ὑσΎπη ΠῸΡ 

τὴ Βαϊσαμη 180 {Π]νγϑηη ΡΎΘΙΡΘ τκ. 49 ἀᾶσα ΤὺΔὨ ἢ τγὰΒ δὖ 

1 ῖὶβ ἴῃ Δ]0 145] 5 18 ἢ ὩἸ ΡΟΥΙΡῸΡ τὐΪκ: δἱζ δὶ υϑδ]]ποάράθιηδ 

Ῥοκοβ. 50 14 αῇθίδπαθηβ ἰπα ρα θῦμα) 414]. 51 1840: δἰπβ ΒΕΓΏΒ 

Τιρραιααθδ Ἰαἰϑίαα αἴδύν ᾿τσοδ Ὀϊνγαῖ 105. Ἰθίηα ἀηὰ πδηϑάδηδ; 1848 

ΟὙΪΡῸΠ 15 μα] Ἰπρραϊδααοῖὶθ, 82. 10 18 ὈΠΟΘΙραπαβ βδιάσηδ Ἰθῖηδ πϑαδ Ὁ Β 

ΑΙ ἔαυγα ἴση. 58 δῇ μαϊδα πὰ Τθβι ἀπ Δ τη] δύ] πη σα ]] ἢ; 1848 

ΒΑΤΌΆΠΗ Τὰ ἱτητηδ Δα απ ϊβίϑη5 ΟἹ] 8 4118] 181} βαϊὶ β᾽ηϊβίδῃβ 

1848 Ὀοϊκαῦ]οβ. ὅ4 7184}} Ῥαϊίσιιβ [ΔΊ γα ργῸ Ἰαἰβῦϊα, αἰἴαυ ᾿τητηδ, ππίθ 81 

πῃ ραγάα 15 δι θματαϊδίϊη8. σα} 1η5; 184} νν88 βιίδη 5. Τὴ] ΔΠαΡΔ ἢ 8 

Δ ἢ Ὑγαυτα)δη 5 Βὲ1ς δὖὺ απ α. ὅσ᾽ 10 βαὶ δυμπατχηϊβίαηβ σα ]Δ ηΒ5. 14ἢ 

4116 50 ραΐδαναβ βοκιάθαπη ἃπηὰ [θ8θὰ ψνϑϊύνοαιρα ἃ ἰάδαρ]δη ἰη8 

8}: πὶ Ὀἱσθίαῃ. δ6 τϑηαρδὶ ΔΚ ρ]αρ' νυνὶ ὑννοαϊ ἀθάπη 8η8. 1η8, 1848 

ΒΔΥΩ ΔΙ ΘΙΚΟΒ. θῸ0Β νγϑιύννοα! θοβ. πὶ σθθαη. δι ἢ βδυϊηδὶ βίδα δηδηβ 

ΒΆΠαρ νοι υοαϊ θά ἃη8 ἴπ8 αἰρδηάδηβ: ὅδ᾽ βαΐίθὶ ψ618 σῇ ϑ181- 

ἀρθάστη αἰραπάδη ἰηδ βαίθὶ ἴἰς σαΐαϊσα 41ῃ Ῥὸ παηάαπυνδυγηΐοπ 14 ἢ ὈΪ 

Ῥυϊη5 ἀαρθηβ δῆ θαῦα πη ϑηα να δα, σαὐταν]α. 59 180 ΠἸ εὐνᾶ 588- 

8] 6 Κα νγὰ8Β νυϑὶνοαθα ἰΖσζθ. 60 Δ} υϑδϑίδπμαθηαθ αὶ ΔΤ βία 

σαα]α ἴῃ τοὶ] γδ Ιϑδὰ αἰραηᾶβ: ἢἶὰ Δ Πα 818 τυϑὶύ, Τὺ βδὶ 

δὴ ρὺκ ποϊυνοα)]απα Ὁ 6] 10 ᾿ἰῖ8Β βρδῆδίαα 141} ψαὶϊῃῦ πὶ δηαδοῦ. 

αἰΐχα 884 δα ατηϊδία σα]ἃ ἔτ ἴηὰ 180 040 ααὰ ἰπητηα: θὰ 18 Χυϊβίαβ 

Βᾷ ΒΌΆΠΙΒ 15 ΒΡ Ιρηβ 62 0 185 ᾶρὰῃ: ἵκΚα ἱπὶ; 184} ραβδὶ] 

Ῥᾶῃδ βητι τη8 5 86 ἰδ ηβοη Β᾽ θη πιϑα!]Β 18 αἰταδη δ τὴ] 

ΤῊ] Πτηϑιη Ὠϊηλη15. 08 10 886 δ μα ηγδϑία σαα]α αἸΒβκυοιϊαπαβ συ βΌ]ο0 5 

ΒΘΙΠΟΒ 4ΔΡ: [08 βδπδηλδὶθ ραυγατη τυϑὶθ πού οαθὺ 64 Πεαυβιαθαπρ 

Ῥο ννα]διιθυθίη 15: [8 ἱζυνὶβ ρυριοθ βᾶταῇ οἷβ. 41|141] σϑαοτη θά πῃ 

1πἃ ΒΚα]δὴ δὴ ἀααραα. 60 141} ἀπθρυημηθ Βυπη8ὶ βροῖνϑη ἃ ηδ 

]ϊῦὺ 186. 1818 Πα]] άπ ἀμανναῖ 0] 5. 180} Κασραίαη ἱπα: 14 ἀθραη ἀὰ 

Ἰγηγηδ : ῬΥΔαΪοῦθ! 14 Ὡπαραῃΐοβ [ρα δα 74 084} Ἰοΐαπη βΒ᾽ομ πη 1Π8. 

Θ6 14} νι βαηαϊη Ῥαεϊΐγαι ἴῃ γομΒηδὶ ἀδ]α θα [7148] αὐ 414 αἰπα Ῥία]ο 

ΡΒ δ μι π]βύϊη8β σα], ΟἿ 184 ραβαὶ υαπᾶθὶ Ῥαϊΐσα ὑυϑυι)απηδῃ 

Β1Κ, ᾿πΒ 1 Δ η6 1 πὰ ᾿τσηὰ 80: 4 θὰ τὴ] [Ι͂θϑυ8 βϑιηπηα Νζογοί- 

δὰ ψαβύ. 8 10 15. αἴδίδικ αἰθαπμαβ: πὶ νναϊδ, τὶ Καηπ Τῦὰ θὰ α]Ρ18. 

ΧΙΝ, 67. Ναζογθίηθα) ΟΑ ἐν Ναζογθηδα. 

ΧΙΝ, 59. Ρᾷᾶϊ βηϊβίδηβ 8 ἢ ὈΟΚΑΥ]Ο5)] ἀδΡ Αγέοῖ {ε]1 δοὶ Ὅο- 

ΚΑΥΪΟΒ τοῖο Με 15,1. --- 54. ηατὴ ἴῃ σαγάδ)] ἔεω ἐολμϊὲ το Μ, 36,58: 

ἕως τῆς αὐλῆς; υρῖ. αἰοῦ, 9 18,1: εἰς τὴν αὐλήν. 7 ε80ῖ. [671 ἔςεω 

ἃ ρικ (Ὀ). --- 62. 15] ΟΔ, νογϑοϊγίοϑον [ἢν ἰϑ. α. ἱ. ἴοβαβ. --- θὅ. δη8 

Ὑ}10) Ζιιϑαίς παρ Μ 36,67: εἰς τὸ πρόεωπον αὐτοῦ; υσί. αὖ (Ὁ). -- 
Δ} ἀθραῃ] υσὶ. οΚ (Ὀ): οὐ αϊοοθωηὶ. --- σαθααυαθα) Ζιϑαὲς παοῖν Ἰαΐ. 
Π25. γαῖ. Εἴ3ᾳ:- δὲ ηνἱρηϊοίγὶ σιίην σοϊιιίαὶο αἰαρὶς σαφαεϊαγεξ διιρι (οι 
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εατο λέγων οὐκ οἶδα οὔτε ἐπίεταμαι τί εὺ λέγεις. καὶ ἐξῆλθεν ἔξω 

εἰς τὸ προαύλιον, καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνηςεν. 69 καὶ ἣ παιδίεκη ἰδοῦςα 

αὐτὸν πάλιν ἤρξατο λέγειν τοῖς παρεετηκόειν ὅτι οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐςτιν. 

10 ὃ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεςτιῦτες ἔλεγον 

τῷ ἸΤέτρῳ ̓  ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ, καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ καὶ ἣ λαλιά εου 

ὁμοιάζει. 171 ὃ δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύναι ὅτι οὐκ οἶδα τὸν 

ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λέγετε. 12 καὶ ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνηεεν, 

καὶ ἀνεμνήςεθη ὃ ἸΠέτρος τὸ ῥῆμα, ὃ εἶπεν αὐτῷ ὃ ᾿Ἰηςοῦς, ὅτι πρὶν 

ὀλέκτορα φωνῆςαι δὶς ἀπαβνήςῃ με τρίς. καὶ ἐπιβαλιὼν ἔκλαιεν. 

Χν. 

1 Καὶ εὐθέως ἐπὶ τὸ πρωὶ ευμβούλιον ποιήςαντες οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ 

τῶν πρεεβυτέρων καὶ γραμματέων καὶ ὅλον τὸ ευνέδριον, δήςαντες τὸν 

᾿ηςοῦν ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν τῷ Πειλάτῳ. 2 καὶ ἐπηρώτηςεν αὐτὸν 
ς 

"(ὃ ΤΤειλᾶτος᾽ εὑ εἰ ὃ βαειλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὃ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ̓  

εὺ λέγεις. 8 καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά. 4 ὁ δὲ Τ͵Τειλᾶτος 

πάλιν ἐπηρώτηςεν αὐτὸν λέγων οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; ἴδε πόςα του 

καταμαρτυροῦειν. ὅ ὃ δὲ ᾿Ιηςοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥςτε θαυμά- 

ζειν τὸν ΤΤειλᾶτον. 6 κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέεμιον ὅνπερ 

ἠτοῦντο. 7 ἢν δὲ ὃ λεγόμενος Βαροαββᾶς μετὰ τῶν ευεταςειαετῶν δεδε- 

μένος, οἵτινες ἐν τῇ «τάςει φόνον πεποιήκειςαν. 8 καὶ ἀναβοήςας ὃ ὄχλος 

ἤρξατο αἰτεῖεθαι καθὼς ἀεὶ ἐποίει αὐτοῖς. 9 ὃ δὲ Τ͵]ειλᾶτος ἀπεκρίθη 

αὐτοῖς λέγων θέλετε ἀπολύεω ὑμῖν τὸν βαειλέα τῶν Ιουδαίων ; 

10 ἐγίνωςεκεν γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παραδεδώκειςαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς. 

11 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέςειεαν τὸν ὄχλον, ἵνα μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν ἀπο- 

λύςῃ αὐτοῖς. 12 ὁ δὲ ΤἸΤειλᾶτος ἀποκριθεὶς πάλιν εἶπεν αὐτοῖς ̓  τί οὖν 

θέλετε ποιήεω ὃν λέγετε βαειλέα τῶν Ιουδαίων; 18. οἱ δὲ πάλιν ἔκρα- 

ξαν" «ταύρωςεον αὐτόν. 14 ὃ δὲ ΤΤειλᾶτος ἔλεγεν αὐτοῖς τί γὰρ κακὸν 

ἐποίηςεν; οἱ δὲ περιςςοτέρως ἔκραξαν  «ταύρωςον αὐτόν. 15 ὁ δὲ 

ΤΤειλᾶτος βουλόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆςεαι ἀπέλυςεν αὐτοῖς τὸν 

Βαραββᾶν καὶ παρέδωκεν τὸν ᾿ηςοῦν φραγελλώςας, ἵνα «ταυρωθῇ. 

ΧΙΨΝ, 68. οὐκ οἶδα οὔτε ἐπίεταμαι] ΚΟΉΞΥ, οὐκ οἶδα οὐδὲ ἐπίεταμαι 

ὕ11. --- 11. ὀμνύναι] ΕΉΒΙΨ, ὀμνύνειν ΟΤΙ. --- 72. τὸ ῥῆμα ὅ] ἵΚ, τὸ 

ὃ. ὧς ΒΙΠΑΒΟΙΔ (ρμαοῖν 1, 93,061: ὡς εἶπεν αὐτῷ). --- καὶ ἐπιβαλὼν 

ἔκλαιεν] “Κ πϑιυ. γσί. Ειίμψηι. ααὦ Μαΐι. 96,7γὅ: ἐπιβαλιὺν ἀντὶ τοῦ 

ἀρξάμενος. -- ΧΥ͂,1. ἐπὶ τὸ πρωΐ] ΓΚ, ἐπὶ τῷ πρ. ἘΞ. --- ἀπήνεγκαν) 

ἼΚ, ἀπήγαγον ΟΠΟΝ 1 νρ (υσί. Αηη1. φιιθι σοί. Του). --- ὃ. ἀναβοήςαε) 

ἜΚ (υσῖ. 9, 18,40 1, 398,18), ἀναβάς Κ΄ΊπΒ) ΔςΗ32] νρ. --- 12. ἀποκριθεὶς 

πάλιν] “Κ ἃ, πάλιν ἀποκρ. 5΄ηΒ8Β6 ορ1.2] νρ (ταοῖν 1, 98,90, υσῖ. απιοἶν 

177ς 10,34). --- 14. ἔκραξαν] “Κ, ἔκραζον ΟἸΤἧ. 
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ΔῈ σαϊαὶρ ἴαπι ραγα, 1648} ἤδη ψορίᾶα. 69 181} ΡΙΨῚ ραβδὶ 8Π661 

πα αἰΐτα ἀπθραηῃ αἰρδη βδΐίπι [ααναβίδηδηάδτιη, ρδίθὶ θα ᾿1Ζθὶ ἰδέ. 

10 10 18. αὐἴξαυα ᾿Ἰδιρηϊᾶθ. 180}: δἴδυ 1610] δὲνγω βαὶ αἰβίδη ἀδη8η85 α6- 

Ῥυη ἀὰ Ῥαϊίταα: ὈΪ βαη7]81, ᾿ΊΖοὶ 15; 18 δὰ]. « δι ]αῖαβ 18. 18 » 

ταζάδ, βϑπα ρϑ]θῖκα ἰεὖύ. 71 10 156. ἀρηη δέδια 180 βνδυδη βαΐοὶ 

πὶ Καπῃ ᾿ᾶπε τη η81η) ρθαπθὶ ΟἰρῚΡ. 172 184} δηραιαγησηδ βίηθρα ἤδη 

ψΟΡΙά8. 74 σαησπααι Ῥαϊυα5 ραΐα ψαῦσα, δγῦθ 480 ἰμητηᾷ [6Β5118, 

Ῥαύθὶ ἔδυ θῖσθ ϑηὰ γα Κ7]Δ] ὑνγαΐτη βίη ραπη, ἰη νυ Ἰαἰθ τὴΐκ Ῥυ β᾽η- 

Ῥαιη. 188 ἀπσϑηῃ ρ»τοϊΐϑῃ. 

ΧΥ: 

1 908} ΒαηΒαὶν ἴῃ ΠΊΘΕΌΓΡΊ ΡΆΓΌΘΠΙ ἰδ] Δ 5. ρΔ1 ΔΕΒ] ΒύΘ ΠΒ 

ΘΌΘ]ΔηΒ ταῦ ᾿δῖηι βιηϊβίαμη 7184 ὈΟΚαυ]δια, 18) 4|1ὰ 80 ραΐδιιγαβ σὰ- 

θη ἀδηᾶάδηβ [Θθὰ Ὀταμίθαπῃη ἴηὰ δὖὺ Ρϑι]αίαα. 2. 18} ἔγϑῃ 1π8 Ῥϑιαῖαβ: 

Ῥὰ 15 Ρίυἀδηβ Τὰ δ]6ῦὺ ΙΡ 15. Δπα Πα] ηα5 440 ἀαὰ ᾿μητηα: θὰ αἸΡ ΙΒ. 

8. 188: ψιτοπίάθάπη ἴηα ρ81 δαματηϊδίθηβ σα α]δηβ ἢ]ὰ. 4 10 Ραεϊ]δίπε 

αἰίγα ἔγϑ πῶ αἰἱρᾶμαβ: πἰὰ ΔηαἀΠ Ὁ Γ]18 ἢ γαῖ Ὁ β8ὶ, ῦϑη δὰ 8η8 

Ῥυῖὶς ν οἰ ὑννοα]αηα. ὅ 10 Ιϑϑὰβ βαηδηλδὶβ « νναὶῃῦ Ὁ ἢ δηαποῖ, βυννἃ- 

Βν7 6 5114 4] οι κι Ῥοιαῦαβ. 6 10 δηα αα]Ρ ᾿ΡδυΊ]Ο ἢ {γϑ]δι]οῦ 1ηγ. δἰπδηᾶἃ 

ραῃμά]δη Ρᾶημθὶ Ὀθᾶάθῃ. 7 ψϑϑὰ ρϑη βὲ μαϊΐαμα Βα θ85 τ] ρδίτα 

τ ἰσητηα αἀνοθ] πάϑιῃ σα πμά85, ρ 816 ὶ ἴῃ δΔα]οαδι ΤηΔ ΟΣ ρσαΐα- 

ψὶαθάσῃ. ὃ 184} ἀϑρᾶρραπηαθὶ 4116 τηᾶπᾶροὶ ἀσθραηηαη ὈΪα]4η, Β5γν8- 

5.76 Βἰηΐθιηο ἰαννὶᾶα ἴῃ). 9 10 Ῥοιαΐαβ δηαΠοῦ ἴτὲ αἰρΡαπα5: ψ θα ἃ 

Γρα] ἰδ συν Β ρᾶηᾶ Ὀίυθαδη Τὰἀαῖϊοὺ 10 νῖβϑα δὰ κ βαΐθὶ 1θ πο ΘΙ 18 

αἰσθῦαῃ ἴη8. δὶ Δυμαμ ϑίδηβ οα]αηΒ, 11 10 Ρδ1] δαπυιηϊδίαηβ σαα- 

785 ἱηππναριαθάση ΡῸ τπϑηδρθὶη οἱ τηδὶβ: ΒΘΓΆΌ ΡΠ {Γγὰ] 8 11οὐ] 11. 

12 10 Ῥοι]αύαβ αἰΐσω ἀημαμδἼδηβ α40 ἀὺ ἴπὶ|: [8 πὰ ψ 1610 οἱ ἰδὰ- 

7Δα Ῥαιαχηθὶ αἰθ]ρ ρίπάδη Τπάαϊοὺ 18. 10 οἷβ αἴΐγα. χορ ἀθάσῃ: π8- 

Ὠγδταθὶ ἰπᾶ. 14 10 Ροϑι]αΐαβ ]4ὰ ἀὰ ἴτη: [8 4115 0118 σαΐαν τας) 

10 οἷβ τηδὶβ ἢτορίαθάπη: ὑβῆσδτηθὶ πα. 16 10 Ρρϑι]αίβ ψ]]]άηαἙ 

ῬὶΖαὶ τηϑηδρθὶη {]] Δ Δ} }]8, {γ8]1411οὐ ἴθ Ῥᾶπὰ ΒΆΡΆΌΡδη, 10 [688 

ΧΙΨΝ, 69. τ0. ΡῖχΖθ1] ΟΑ Νἰν ῬΊσθ. --- 70. δ] θα 15. 188] 27ὺ- 

φαγοιης Μαβιπαγηδ, αν 18. ἀὰκ σοξογαογε. --- 2. Τὰν Ρ1Ζ6] ΟΑ ἐν 

ΤΌΤ ΙΖΘῚ. -- σγϑιίϑη) ΟΑ ἐὰν στοϑίδηῃ. --- ΧΥ͂, ὅ. νγαϊῃῦ ΠῚ δηαδμοῦ] υσί. 

Μῆο 14,01. --- Ἥ. ΤυΔη)0}}} Ἰυαγ]ο ΟΑ. --- 9. ἔταϊϑιίαη] ΟΑ. {ἰ} {τα]θίδῃ. 

ΧΙΝ, 12. 14} ἀυσρδῆῃ ργϑιΐαη}] υσί. εἰ οοορὶξ ἤεγα τὸ να (Ὀ). --- 

ΧΥ, 1. Ὀγδαβίθαπη ἱπὰ αἰ] ηαοΐ 1, 98,1: ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν Τ7. 

- ὃ. 41}1ἃ τηδῆδρ61) υσί. ἀΚ (Ὁ) ὠμὰ 1, 38,18: παμπληθεί. --ὀ 1δὅ. 10 

ἴθϑα αἰραῦ Ὁ5ΌΠ ρον 1.85] ΒορίηΠΠι5ϑιηρ ἀπ γ ον 17 97,96: τὸν δὲ Ἰηςοῦν 

φραγελλίυςτας παρέδωκεν. 7216 δέοι! σὑοην ἀΒΌ] σον πμαθ σοησέ Κ᾽ 

αἴο εὐγϑργῖιιρ!. 1,οβαγὶ. Κὶ (Ὁ) σεῦοη ΜΙ 97,96 τὐἱοάογ. 
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10 οἱ δὲ «τρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔεω τῆς αὐλῆς, ὅ ἐετιν πραιτώριον, 

καὶ ευὐγκαλοῦειν ὅλην τὴν «πεῖραν. 17 καὶ ἐνδύουειν αὐτὸν πορφύραν 

καὶ περιτιθέαειν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον «τέφανον 18 καὶ ἤρξαντο 

ἀςπάζεεθαι αὐτόν χαῖρε, βαςειλεῦ τῶν ᾿Ιουδαίων : 19 καὶ ἔτυπτον 

αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ καὶ τιθέντες τὰ γόνατα 

προςεκύνουν αὐτῶ. 20 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυςεαν αὐτὸν τὴν 

πορφύραν καὶ ἐνέδυςεαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια τὰ ἴδια. καὶ ἐξάγουειν αὐτὸν, 

ἵνα «ταυρώεωειν αὐτόν. 21 καὶ ἀγγαρεύουειν παραάγοντά τινα (ίμωνα 

Κυρηναῖον, ἐρχόμενον ἀπ’ ἀγροῦ, τὸν πατέρα ᾿Αλεξάνδρου καὶ Ρούφου, 

ἵνα ἄρῃ τὸν «ταυρὸν αὐτοῦ. 22 καὶ φέρουειν αὐτὸν ἐπὶ Γολγοθᾶ 

τόπον, ὅ ἐςτιν μεθερμηνευόμενον κρανίου τόπος. 23 καὶ ἐδίδουν αὐτῷ 

πιεῖν ἐςμυρνιεμένον οἶνον ὃ δὲ οὐκ ἔλαβεν. 24 καὶ «ταυρώςαντεξς 

αὐτὸν διαμερίζονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, βάλλοντες κλῆρον ἐπ᾽ αὐτὰ τίς τί 

ἄρῃ. 25 ἢν δὲ ὥρα τρίτη, καὶ ἐςταύρωςἂᾶν αὐτόν. 26 καὶ ἢν ἣ 

ἐπιτραφὴ τῆς αἰτίας. αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη ὃ βαειλεὺς τῶν Ἰουδαίων. 

21 καὶ εὺν αὐτῷ «ταυροῦειν δύο λῃςτάς, ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ 

εὐωνύμων αὐτοῦ. 28 καὶ ἐπληρώθη ἣ γραφὴ ἡἣ λέγουςα΄ καὶ μετὰ 

ἀνόμων ἐλογίςεθη. 29 καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλαςεφήμουν αὐτὸν 

κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες" οὐᾶ ὃ καταλύων τὸν ναὸν 

καὶ ἐν τριεὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν, 80 εὥὦςον ς«εαυτὸν καὶ κατάβα ἀπὸ 

τοῦ «ταυροῦ. 31 ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους 

μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον ᾿ ἄλλους ἔεωςεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται εὥςαι. 

92. ὃ Χριςτὸς ὃ βαειλεὺς τοῦ Ἰεραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ ε«ταυροῦ, 

ἵνα ἴδωμεν καὶ πιετεύεωμεν. καὶ οἱ εὐνεεταυρωμένοι αὐτῶ ὠνείδιζον 

αὐτόν. 39 καὶ γενομένης ὥρας ἕκτης «κότος ἐγένετο ἐφ᾽’ ὅλην τὴν 

γῆν, ἕως ὥρας ἐνάτης. 84 καὶ τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ ἐβόηςεν ὁ Ἰηςοῦς φωνῇ 

μεγάλῃ λέγων  ἐλωὶ ἐλωὶ λιμὰ εἰβακθανεί, ὅ ἐετιν μεθερμηνευόμενον " 

ὃ θεός μου ὃ θεός μου, εἰς τί με ἐγκατέλιπες; 85 καί τινες τῶν 

παρεετηκότων ἀκούςαντες ἔλεγον ἰδοὺ Ἡλίαν φωνεῖ. 36 δραμὼν δὲ εἷς 

καὶ γεμίςας «πόγγον ὄξους περιθείς τε καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν, λέγων ̓" 

ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἡλίας καθελεῖν αὐτόν. 37 ὃ δὲ ᾿Ἰηςοῦς ἀφεὶς 

φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευςεν. 38 καὶ τὸ καταπέταςμα τοῦ ναοῦ ἐεςχίεθη 

ΧΥ, 18. βαειλεῦ] 5ΚΝ'᾽, ὃ βαειλεύς ΒΕΘΉΗΉΠΠΤΙ. ἘΣ ΥΒ οὶ πιςετεύεωμεν! 

ἘΞΌΝ ΤῸ ἕ νρ, πιετεύεωμεν αὐτῷ ΕΟΉΨΞΤΤΞ ο 5 Κ1η. --- 33. καὶ γενομένης) 

θ᾽ ΟΠ Κ]η νρ, γενομένης δέ ΕΕῊΠΨΝΤΙ. -- 84. τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ] ϑ8΄1η 

ΒΗΕΤΕΊ, ο, τῇ ὥρᾳ τῇ ἐνάτῃ “Κ αΠ51Π νρ. --- εἰβακθανεί] Α, εαβαχθανεί 

Ἢ Ἦ, -νι ἸΚ. --- 36. περιθείς τε] ΓΚ 1 νρ, περιθείς Β΄ΙΏΒΠΒΤΙ, (αϑο} υφί. 

ϑομαα8 5. 28). --- ἄφες] ΒΙΔΌΝ οἸἸπ (μαοΐ, ΓΜ 37,49), ἄφετε Κ 1] νρ. 

ἴη8] ἴη8ἃ φιφοϑβοίσί, υσῖ. Υ. 90. --- 81. αὔχτα) Ζιιδαὶφ παοῖι 1 37,50: πάλιν 

κράξας. 
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αὐσαῦ ἀΒὈ] ρον η8, οἱ ἀβηγ τ] 05 6581. 16 10 σδαγδαῃίοὶβ σία τ Π 

πῶ ἰηπδᾶηϑ ραγ18, ᾿αύθὶ δῦ φσδιτουϊααη, 18 σαὶ αϊίαη 4116 δηδὰ 

17 14} σαν αβιαθάθπη ἰηᾶ ΡδΌΓΡοΤαὶ 14 αὐαρίἀθαάθη δη8 ἴηα ᾿8α- 

πϑίηδ ]ρ]ὰ δ] παδηάθη [ὃ 181} ἀπραηηθη φβο δ ἴηᾶὰ: Ἀ41|8, 

Ῥιαάδη Τὰἀ816] 19 184} βομαμ 18 δαὶ ταῦβα 1408: Ὀϊβρί απ ᾿ἰηὰ 

8}: ἸΙαρ]απάδηβ πὶ ἰηνναη ἴη84. 20 140: ὈΠ06 ὈΪ|ΔΙ]αῖ κα ἰπα δπᾶ- 

γνναβι θά 1η8. ᾿ῖζαὶ ραυγραγαὶ 7186 σανϑβι θά 1η8 ν᾽ αβίζοιη 558- 

Β81π). 88 δύ πη 1η8. 6ἱ αϑῃγδιηϊἀθάθιηδ ἴη8. 21 18} υπαρηὶρὰπ 

Βαμηδηδ, ΠΠ8ΏΠ6, ΞΘ ηοηδ Καὶ ΜΎΘΙ η81π, αἰηδ πάθη αἵ δκνὰ, αἰΐαη ΑἸδΙΚ- 

βδηάγδαβ 714 Βαΐδαδ, οἱ ὩΘΠ}1 ρϑὶρθῃ 158. 22 184 αὐΐζααμθη πᾶ δη8ἃ 

ϑυϊσααβθα βαρ, βαΐθὶ ἰϑῦ ρϑβίς θυ λα ΓΘ 5. βίαρθ. 25. 714} σϑθυπ 

ἰττηϑ αὐἱρῖζϑη θη τ Βανυηδ; ἰἴρ 18 πὶ ἤδη. 24 Δ ὑβῃγϑι- 

Ἰαπάδηβ ἴπη8 αἰβα δ᾽ ])] μα νναθίοβ 185. ὑναϊσρεπάδηβ Ὠἰδαΐα ἀη8. ΟΞ, 

Τυδυ] σα τὰ πθϊ. 20 νψᾶϑαῃ βρη [6116 ΡυΊα]ο, 18: υϑῃσδιηϊ ἀθάπῃ 

ἴη8. 26 ᾿δῇ νὰϑβ ΟἰΆΥΤΩΘΙ1 [ΑἸ ΓΙ ΠΟΒ8. 15. ἰδΥΉ6 110: 88 συ αδη8 [πα δἷ6. 

ὁ Δ} ΤᾺ] ᾿τητηϑ υϑῃγδιηϊ θάϊῃ ὕννϑη85 ν᾿ Δ᾽ 6] 85, δίηϑηδ εὖ δ] ῃ5- 

ΟΠ 78}: αἰπδηδ δ΄ ποι αυτηθίη 18. 28 140: βία! ]ηοαα Ῥαΐα ρϑιηθ]10 

Ῥαΐα αἰρᾶπᾶο: 188}: τ] πῃ] Ὀ]81η} γα ρῦ5 88. 29 18 βδὶ ἴδυν- 

ϑαροδ 85 ϑγα] ΘΙ ἀθάῃ πὰ, ψ]Ροπαάδ 5 Πδαθαα βοῖπα 18} αἱ- 

Ῥαηάβδηβ: ο 88 ραίαϊδηβ ρὸὼ 418 186 ὈΪ Ῥυῖη5 ἀδρϑηβ σα] 4 8 

Ῥο, 90. πϑβθὶ βυκ βι]|ρ8η 180} αἰβίθὶς δ΄ βϑιησαδ σαὶρῖη ! 351 ββιμᾶ- 

Ι6ἰκο 714 θᾶ] δυματϊδίδηβ σα] 5 ὈΠῸΙΚαηάδηΒ ἴπ8 ΤΡ 515 ΤΪ550 

τ Ρϑΐπι Ὀοϊζαυίαη ἀθραῃ: ΔηΡαΥδὴΒ ραηδϑίᾶδ, ἰἱρ ΒΚ βῖ!θδη πὶ 

τῆδ; βϑ ΠΒ]8Δη. 929 58 Χυϊβύιβ, 88 δίυἀϑηβ [5786118, δἰβίθιρδαδᾳ ἢπ 

81 Ραιητλᾶ ραὶρίη, οἱ ραβδὶ τη 18 σα]δα ]} πη. 188} ρα] τὰἱρα5- 

Ὀγϑι δὴ ᾿πτὴϑ ἰα νυν οἰ θάση ἰὴ. 85. 1418 ὈΪρΡ6 νὴ [6118 
δι ῃδϑίο, υἱα]ὶ8Β γα ἅμα 8|1δἱ αἰσθδὶ πηα θα ηἰσπάοῃ. 84 18} 

πἰπηάοη Πλ6 114] τορίᾶα Τ6818 Βθϊ Ὀημ8] μα] 1] αἱ αἰ απ 5 : 81106 αἰϊοθ, "πιὰ 

ΒΙ ὈΔΙῬΔη6Ι, ραύθὶ ἰβῦ σϑϑκθιτθ: σα πηθίηδβ, σα τηθῖη8, ἀῸ 06. Π}ΪΒ 

ὈϊδΙΒυ 85 141}. βυμλδὶ δῖζθ αἰβίδπαδηδηθ σα μϑαβ᾽δ μηδ π5. ΠΘΡῸΗ: 

Βδὶ, Η θα ψοροὶρΡ. 86 βυαρίδημαβ βϑη 81η8 1840: σϑία ]) απ ἀβ 5, 8 Πὶ 

ΔΙΚΘΙΌ18, ρ ] Δ ο] πα 5. 8η8 τὰ5, αἀσαρκιαα ἴηαᾷ αΙΡΔΠηαΒ: Ιρῦ, οἱ βδιυδῃ 

αἰνὰ Η6]148 δὐμαδη ἴμὰ. 8517 10 ΙΘ58 αἰξζεα ᾿ϑίδη 8. ΒΕ πα ταὐκὶϊα 

ἜΖΟΗ. 98. 18} {δῦ  ΠΔ ἢ 415 αἰβδκυιποάδ ἴῃ ἔνα ἱὰραρτο ἀπαὰ ἀρ. 

ΧΥ, 24. αΙβα δ] πα} αἰβαά δ!) πάλη ΟΑ. --- 28, αἱραπᾶο)] Β6γΉ- 

δαγαΐ ("υἱὲ Εἰϊοϊ δος αἰῷῇ Εὸ 9,17 Οἱ 4,30), αἰθᾶπο ΟΑ. -- 29. ἔδαι- 

ϑασοα Δ 5) 6 7)., [δυγαραροαπάδηβ ΟΑ. -- 88, 818] ΟΑ δῶ 81}8. 

ΧΥΝ, 21. υπασγραῃ δϑαμδηδ Π͵8Πη6)] οί. 1, 398,96: ἐπιλαβόμενοι 

(ίμωνός τινος (“Κ). Ζιιβαέξ πυορν Ἰπδηπὸ τοὶθ 1, 9,50. -- 81. ὈΠ ΑΙ Καπάδηβ 



22 ΜΙαγΚκὰΒ ΧΥΝ, 89--.47, ΧΥῚ, 1--Ἰ. 

εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω. 99 ἰδὼν δὲ ὃ κεντυρίων ὃ παρεςετηκὼς 

ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτως κράξας ἐξέπνευςεν, εἶπεν᾽ ἀληθῶς ὃ 

ἄνθρωπος οὗτος υἱὸς ἢν θεοῦ. 40 ἢςαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν 

θεωροῦκαι, ἐν αἷς ἣν Μαρία ἣ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἣ τοῦ Ἰακώβου 

τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωςῆ μήτηρ καὶ (ζαλώμη. 41 καὶ ὅτε ἣν ἐν τῇ Γαλι- 

λαίᾳ, ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ ευν- 

αἀναβᾶςαι αὐτῷ εἰς Ἱεροεόλυμα. 42 καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης, ἐπεὶ ἣν 

παραςκευή, ὅ ἐετιν προεςάββατον, 48 ἐλθὼν ᾿Ἰωςεὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, 

εὐςχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἢν προςδεχόμενος τὴν βαειλείαν τοῦ 

θεοῦ, τολμήςας εἰςεῆλθεν πρὸς ΤΤειλᾶτον καὶ ἠτήςατο τὸ εὧμα τοῦ ᾿Ιηςοῦ. 

44 ὃ δὲ ΤΠΠΤειλᾶτος ἐθαύμαςεν εἰ πάλαι τέθνηκεν, καὶ προςκαλεςεάμενος τὸν 

κεντυρίωνα ἐπηρώτηςεν αὐτὸν εἰ ἤδη ἀπέθανεν. 45 καὶ γνοὺς ἀπὸ 

τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήςατο τὸ εὖμα τῷ ᾿Ιωεήφ. 40 καὶ ἀγοράςας 

εἰνδόνα καὶ καθελὼν αὐτὸν ἐνείληςεν τῇ εἰνδόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν 

ἐν μνημείῳ, ὃ. ἣν λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ προςεκύλιςεν λίθον 

ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου. 47 ἣ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία 

᾿Ιωςὴ ἐθεώρουν ποῦ τέθειται. 

ΟΝΉ: 

1 Καὶ διαγενομένου τοῦ ςεαββάτου Μαρία ἣ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία 

ἢ ᾿Ιακώβου καὶ (ζαλώμη ἠγόραςαν ἀρώματα, ἵνα ἐλθοῦςαι ἀλείψωειν 

αὐτόν. 2 καὶ λίαν πρωὶ τῆς μιᾶς εαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, 

ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. 8. καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς τίς ἀποκυλίεςεει 

ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; 4 καὶ ἀναβλέψαςαι θεω- 

ροῦειν ὅτι ἀποκεκύλιεται ὃ λίθος“ ἣν γὰρ μέγας εφόδρα. ὅ καὶ εἰςελ- 

θοῦςαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίεκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς περι- 

βεβλημένον «τολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθηξαν. 6 ὁ δὲ λέγει αὐταῖς " 

ἡ ἐκθαμβεῖεθε ᾿ἰΙηςοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζωραῖον τὸν ἐεςταυρωμένον “" 

ἤγέρθη, οὐκ ἔςετιν ὧδε ἴδε ὃ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. 7 ἀλλ᾽ ὑπά- 

ΧΥ͂, 40. ἢν Μαρία) ΟἾΠΟΌΓ οΠΚηαᾳ νρ (παοῖν ΜΗ 937,56), ἣν καὶ 

Μ. ἘΚΊ. -- 41. καὶ ὅτε] ΑΟΙ)Δ 1 νρ, αἵ καὶ ὅτε “Κ. --- 44. εἰ πάλαι) 

ἘΚ, εἰ ἤδη Β[) εὲ ἑώηι ἰῦ νῷ (παρ, ἄθηι υογαιδφομοηάθη, ἥδη τέθνηκεν). --- 

460. κατέθηκεν αὐτόν] Κ΄ τ νρ, αὐτό ΑΜ (ἀϊ6 αὖον καθελὼν αὐτόν 

ἠαϑθοη). --- 47. Μαρία ᾿Ιωςἢ] ΕΒΌΥΤΙ, Μ. ἡ Ἰωςεῆ ἃ. --- τέθειται] 51η0 

ΑΒΟΒΠΔΙΤ ροβίξιι5 οϑὲ Κ, τίθεται “Κ ρογμ 7 δένιγ" 61π νῷ ροηποϑαΐιν" 54. 

-- ΧΥ͂Ι, ὃ. ἐκ τῆς θύρας] ἘΚ, ἀπό () αὖ οϑβίἰϊο τὶ νρ. --- 6. Ναζωραῖον] 

Δ κι, Ναζαρηνόν Κ τὖ νρ. ' 

αὐτό (Κ.. -- -ΧΥῚΙ, 0. πὶ ἐδυτγῃθειρ ᾿χ 18] μαοῖ Μ.28,ὅ: μὴ φοβεῖεθε, 

ὑσὶ. “Ἡοϊίε ἐζριεγο ἀπ (μὴ φοβεῖςεθε Ὠ). --- πἰβῦ ΘΙ, υγγ818] δέοι 

παρ Μ 938,6: οὐκ ἔετιν ὧδε, ἠγέρθη. 



Μαγκὰβ ΧΥ, 89 .-- 47. ΧΥῚ, 1---τ. 225 

89 σαϑδιδηβ θδη 88 ὨυηαδίαθΒ δὰ αἰβίδπαδηαβ ἴῃ ἀηανδίγθ]α 15 

Ῥαΐθὶ 5θϑ'νν3λὰ ὨΤΟΡ͵] Δ ηαΒ ἀΖοη, Δ: Ὀΐ Βυη]αΐ, Βα Τϑηη8, Βὼ ΒΌΠᾺΒ γγ88 

συαϊὶθΒ. 40 ψΘΡΌΠΟΡ- θᾶ αἸΠΟΠΒ [δἰ ΌγΟ Βα] υδη θῖηβ, ἴῃ βδίτηθὶ 

γγὰΒ Μαγ]α βΒὸ Μαραδίθηθ 148 Μανᾳα Δ ΚΟΌΪΒ. ΟῚΒ Τὰ] 121 85 184} ΤΟΒΘΖΙΚ 

ΑἸΡΘῚ 74} ϑδ]οσηθ. 41 141} Ῥδὴ ψ8ὰβ ἴῃ Οδ] 61] αῖα, 18} αἰ θάαπῃ ἴπ8 

18}: Διά δ] ἀθαπη ᾿ττηδα, 186 Δ ΡΑΙΌΒ ταϑηδᾶροβ θΟΖΘῚ τρια] ἢ 

᾿τητῆῶ ἴῃ Τα αβαίθιη. 42 181} Πᾳρ8η αὖ δηαδηδηῖΊα πΔΌΥ ΡΘΗΔΙΏΙη8, 

ππῖθ γα58 ῬδΥΔΒ Καῖ Θ, Βα 61 ἰδὺ ἴγασηα βαρ ραῖο, 48 αἰτηαπαᾶβ Ιοβοῦ δῇ 

Αὐριτηδθαῖαβ, ρᾶσταβ γδρΊ ηθὶβ, βαθὶ 88 « 784 Ὁ 5108 Ῥεοϊάβηαβ δία- 

ἀδηρΆγα]ο05. σα αϊ8, ΘΒ ΠΏ] Δ Πα 5. ρα]αὶ ἱπη ἀπ Ῥοϊ]αΐαι 74 Δ ΡΒ 

16 118 Τϑϑὰϊθ. 441} Ῥαοι]αίαβ 511 8] 6 1 Κι 8 δὲ 15 1 θη σαβια]ῦ; 786} δἰ μδ]- 

ἰδπα5 Ῥδη8 μα δΐα ἢ γα} ἴηδ 18-Ῥ8η σα ρηοαθαϊ. 45 14} Πηραηάδ 

εὖ βαστᾶ Ὠυαηααΐαδαα ἵγαραῦ θαΐα οἷς Τοβϑία. 46 181} ὑβρυρ]δηαβ 

Ἰθῖη 180: ἀϑηϊπηδηαβ ἴα Ὀἰνϑηα ᾿ϑηιηα ἰθίηα 18} ρϑὶαρίάα ἴΐὰ ἴῃ 

Ὠ]αῖννα, ραΐίθὶ γἂθ ρϑάγα δ 85 Βίδιηδ, 18 αὐνγαϊναα βύαϊη ἃ ἀδαγα 

ΡῚΒ Ιαῖννιβ. 47 10 Μϑιη)]α βΒο Μαράδιθῃηθ 14} ΜαιΊ]α ΤΙοβϑχὶβ ΒϑΙ 

081 σραὶαρὶρθδ νυ 6βὶ. 

ΧΥΙ. 

1 148}: 1 βαπαϊηβ Βα ΑΘ ἀδρὶ8 Μαγ]α 8οὸ Μαράδιθῃηθ 12} Μαι])α 

80 [Δ ΚΟΌΪΒ. 14 ϑδ]οῦθ ἀβραπηίθ πα δγοτγηδΐβ, Θ᾽ δὐραροδηαθ1ηΒ ρ8- 

Βα] θοάραάρθιπα ἰπα. 2. 148} ἢ]ὰ δ'ν ῬῚΒ ἀδρῚΒ δίδγβα αίθ αὐ α] θα ἢ 

ἄὰ ᾿ϑιηὴα Εἰαῖνγα αὖ ΟΥΡΙΠΠΔΠαΪη ΒΆΠηΪη. 8. 1818 αθρυῃ ἀἃ 815 

ΤΏΪ550: [845 δἴνδὶν)αὶ ὑη518 ρᾶπα βίϑδίϊῃ δ ἀδυσοση δ1Ὶ5 ΠΙαὶ 85 Ὁ 

4 Δ} 1πΒΑ] Δ η  θῖη5. σδατηϊ θά βδιησηθὶ δἰνγα! 105 ἰδ 58 βίβϑιηβ; 

γᾶ. ΔῈ Κ τη Κ1}5 ΔΌγα θα. ὅ 780 αὐραρρδηαθίηβ ἴῃ ρϑία Ὠ]δὶν σαβθ ἢ. 

αρραδαρ ϑιίδηάδη ἴῃ δι ηδθυγαὶ Ὀἰναὶ δἰάδηδ τγαβίαὶϊ μυθιίαὶ; 18 ὰ8- 

ϑοιδηοάθαθη. ὍΘ. ρα 4840 ἀὰ ἱτπὰ: πὶ ἔδαγῃ οι ᾿Ζνν18, [Θθὰ ΒΟΚΟΙΡ 

Ναζογαίᾳ βᾶπμᾶ ὑβῃτδιηϊᾶδῃ; ηἰβὺ ὮΘΙ, ὈΥΥΔΙΒ, 581] βᾶπα βίδα βϑζοὶ 

ϑαϊαριἀθάση ἴπα. 7 ἃκϑὶ ραρρὶρ αἰδίαθηῃ ἀὰ βροῃἼαμη ἴθ 184 αὰ 

ΧΥ, 48. 16} 1] νοδγ86]ιογιἐϊλοΐρ ατιδροίαβδοη, υοί. ΜΙ 97,57. --- 44. Ῥαῃδ)] 

Βεγημαγαΐ, θᾶ ΟΑ. --- 18-θ8η]} 1 ἐδέ αὐ 1ὰ.- ἃ (δ γασοραγ οἴ) οηΐ- 

δὐαημάοη, υσί. ΤΥ. δοϊυιιίσο ΚΖ. 40,568. --α- ΧΥῚ, 1. ᾿ῃηννβδη 1] η 8 Βα δΐθ 

αἀἀρ18] 6],. Βογηπαγαὶ 1875 Πογηθ (παοῖν 61). ἐδὲ ἀα8 σοί. ΚοΥθιίὶ ηιϊξ 

Τυϊιοϊοϑιοϊιε αὐ 1, 338.δ4.δδ φοιοὰ δ), τπινιβαπαῖη ΒΔ. ἀαρα Βεγηπαγαΐ 

1884, ἴῃ ἰδ η ἼΠ5 ΒΔΌΡ. ἀδρῚΒ. αἷϑ (θεν βοἰ συν φορ διὰ γενομένου; 

ϑέαϊέ διαγενομένου τοῦ «αββάτου Ἡγεοάθ, ἱπνν βαπα πε αἰθαάδριβ ΟΑ. 

-- 2, «αὐαα]θάπῃ) αὐϊἀαοάπη ΟΑ. 

ΧΥ, 40. τη η8) Κοηιραγαϊἧν τοῖο τἴὖὸ νῃρ. -- 48. βᾶϑὶ ψ'88] 

δέοϊϊιησ ἀο5 Ὑογθιηιδ τοῖο ΟΠ Κπα (Ὁ). -- Ο46, ἴΐὰ --- 1[{4] ΝΙοιέγμηι 

παοῖ ΜΙ 57,5ὅ9.60.1, 338,58: καθελὼν ἐνετύλιξεν αὐτὸ εἰνδόνι καὶ ἔθηκεν 



224 Μαδικὺυβ ΧΥῚ, ὃ--12, Απ ἀΐθ Βδμπλου ὟἾἿἽ, 28. ΥΠ, 1---θ, 

γετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς 

τὴν Γαλιλαίαν : ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεςεθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. 8 καὶ ἐξελθοῦςαι 

ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχεν δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκεταεις, καὶ 

οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον, ἐφοβοῦντο γάρ. 9 ἀναςτὰς δὲ πρωὶ πρώτῃ «ςαβ- 

βάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, ἀφ’ ἣς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ 

δαιμόνια. 10 ἐκείνη πορευθεῖςα ἀπήγγειλεν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ γενομένοις, 

πενθοῦειν καὶ κλαίουειν. 11 κἀκεῖνοι ἀκούςαντες ὅτι Ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ᾽ 

αὐτῆς ἠπίετηςαν. 12 μετὰ δὲ ταῦτα. 

16 Ῥϑα]ηιϑοῆθηῃ Βυϊοΐδ. 

Ἀπ α 16 ἘΠ ΟΊΠΘΥ. 

ΥΙ. 

2ὺ τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος τὸ δὲ χάριςμα τοῦ θεοῦ 

“Ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριςτῷ ᾿Ιηςοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν. 

᾿ ΥΙΠ. 

1 Ἢ ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί, γινώεκουειν γὰρ νόμον λαλῶ, ὅτι ὃ νόμος 

κυριεύει τοῦ ἀνθρώπου ἐφ᾽ ὅςον χρόνον ζῇ; 2 ἣ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ 

τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ᾽ ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὃ ἀνήρ, κατήργηται 

ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός. 8 ἄρα οὖν Ζῶντος τοῦ ἀνδρὸς μοιχαλὶς 

χρηματίςει, ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ " ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὃ ἀνήρ, ἐλευθέρα 

ἐετὶν ἀπὸ τοῦ νόμου, τοῦ μὴ εἶναι αὐτὴν μοιχαλίδα γενομένην ἀνδρὶ 

ἑτέρῳ. 4 ὥςτε, ἀδελφοί μου, καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ 

εςεώὠματος τοῦ Χριετοῦ, εἰς τὸ γενέεθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ, τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερ- 

θέντι, ἵνα καρποφορήςωμεν τῷ θεῷ. ὃ ὅτε γὰρ ἢμεν ἐν τῇ «αρκί, τὰ 

παθήματα τῶν ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τοῦ νόμου ἐνηργεῖτο ἐν τοῖς μέλεειν 

ἡμῶν ᾿εἰς τὸ καρποφορῆςαι τῷ θανάτῳ 06 νυνὶ δὲ κατηργήθημεν ἀπὸ 
- 

τοῦ νόμου, ἀποθανόντες ἐν ᾧὦὧ κατειχόμεθα, ὥςτε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν 

ΝΙΙ, 8. μοιχαλὶς χρηματίςει)] ΓΚ, χρηματίςει μοιχαλίς ΕΚ νοσα- 

ὀϊέν" αὐἀμίίονα ἀ οἴ να. --- 4. ὥςτε, ἀδελφοί πον καὶ ὑμεῖς] ἘΚ 1ὖ νρ, 

ὥςτε καὶ ὑμεῖς, ἀδελφοί μου 851η. 2 τηϊη. 

ΨΠ,1. τᾶ 50.084] τηϑὴπ8 Α Βγανη. --- 6, πἰ0} 1041] 11 ηϊἹοϊνξ 

ἐδουφοβοϊγοθοη, Βγαι. 

ΝΠ, 2. 8}] Ζιιαίξ, υσὶ. Καὶ 1δ,16. --- αὖ Πρᾶπαϊη Δ01π] αδϑοϊμίο 

Κοπϑίγικίϊον, (αὐ θοὶ σϑὈϊηδη 1) ΚΕ πρός δοίογί), υοί. Υ΄. 8: ζῶντος 

τοῦ ἀνδρός. 2) 659]. Αδί. αὔ8. ἵν, τὸ να. --- 4. 184}. 1.8, ὈΤΟΡΙ] 5. τ 61 Π81] 

ϑιεοίϊμησ 465 Ῥγοη. ιὐἷὸ α 4,955 ΤῊ 3,17; ὅ,4 τῇ 3,13 (οδϑη8ο 81). --- 

6. ηὰ 841] νυνί, υσί. ἃ 8,11.225 Εἰ 5,18. 



Μαγκὰβ ΧΥΙ, 8ὃ---12, Αἡ ἀ16 ΒόμηοΥ ΥἹ, 295. ΝἼΙ, 1---. 225 

Ῥαϊίγαιι Ῥαΐθὶ ἐδαυἸσαροῚΡ ᾿χνῖθ ἴῃ Δ] 61]δῖδη; Ῥδυὰ ἢ ἴπ8 ραβαῖ 010, 

Βαθ 6 (0 ᾿ἰσνῖ5. 8 140 ἀϑραρρδπαθίηβ δὲ βαηλτηδ, Ὠ]αῖνγα, ρ8  ]ΔῈ- 

Παῃ; ἀἸΖα ἢ-Ῥαη-Βαῦ 1105 γοῖτο 18 ὑβῆϊτηθῖ, 188 πὶ ἀθρῦη τη τη 

τγαϊῃῦ; οὨίθάπη 5815 δῖ. 9 αϑϑοίδημαδηἋββ Ῥδη ἴῃ ταδιγρΊη ἔΓΆΙΩΪΠ 

Βορθαΐο αἰδαριάα « Βα Ὁ ἔγατηῖϊδύ Μα]η ὈῖΖζαὶ Μαράδὶθηθ, οἵ 

Ῥίζαϊθὶ ἀϑυᾶῦρ Βα ἀμ] θοηθθ. 10. 50}: ραρραηᾶθὶ ραΐδι ἢ Ὀαδίΐτη 

τὴρ μα ψἱβαηάδτη, αδἰπμοηάδιη Δ ργθίδηαιη. 11 140} 6ἱβ 

Βιαυβ] πάθῃ 85 Ῥδύθι Ὁ] 184} ραβϑϑι θη 8ΥΡ [τῪ81Ὸ σαὶ, πὶ ραϊδα- 

μΙάθθαη. 12 δἴδλυα;}!. Ῥ8ῃ ῥρϑία....... 

Ὧ16 Ῥδυϊηῖϑοθῃ Βιιοίδ. 

ΑἩ 16 ΒΟΙΊ6ΤΥ. 

ὙΠ. 
25 Ρο δἃὰκ ᾿ἰΙαὰηδ ἱγαινθαγηϊαϊβ ἀδαρυβ; 10 δηβίβ ρσαα]θ ΠΡ 81 ΠΒ 

αἰγγθῖπο ἴῃ Χυϊδίδα 1661, [γα] ὉΠΒΘΥΔΙΠΙΗδ. 

ΥΙΙ. 

1 Ῥαῖ πἰὰ ψῖΐαρ, Ὀγορυα5 Κυπηδηᾶαμη δὰκ τὶΐορ τοαΐα, βαΐθὶ 

ΟΡ ἔγαα]ηο  τϑηη, 5 νὰ)» Ιαρρὰ [06118 βνύὺ28 1] ρὴὺ 2.146 δὺκ 

αὐνναῖγα, 46 η5 δ΄ Ραμα] ΔΌΪη σαραπαᾶδηδ δῦ τυ οαδ; ΔΌΡδη 1606] ρα- 

ΒΡ δῦ8, σα!ασβίδᾶαι αἵ Ῥαα σιΐοάα ΔΌ1η85. 8 Ῥᾶῆπα Ῥδη δύ 

Πρδηαη δοΐη Βαϊίδαα Πουϊποπαᾶβρὶ, 18 081 γαῖ 10 παῖτα Δ ρδυϑιητηδ; 

ἐ Ἰαῦαὶ ρσαβ ῇρ νγαῖσ, {1176 ἰδ ΡΒ ψιοαΐβ, οἱ πὶ β]αὶ Βουϊποηα ϑὶ 

ὙΔΌΓΡαηα ΔΌΪη Δηραιϑιημηα. 4 βυϑϑὶ πὰ 78 5, ὈτΟΡΥ] 8. τ θ1η8], 

ἰαδα θ᾽ δὶ παυσθὰρ τνιΐζοαᾶδ Ῥαῖτἢ 161κ Χυϊβίδαβ, οἱ ννδῖσ θα δηθρδ8- 

Τδτήτηδ, Ῥδιητηδ ἀϑ8 ἀδαβραῖϊηλ ὐγοιθαηαΐη, Οἱ σὴ Ὀαϊγϑίηα, ραᾶδ. 

ὅ Ῥᾷῃ δὺς ψϑϑατα ἴῃ ἰθῖϊζα, ΨΙΠΏΟΏΒ ἔγαθαγϊ! ΡῸΒ βαϊτῃ ΨΙΟΡ 

σαυν ἰθάσῃ ἴῃ ᾿ἰραμπι απδϑαταίτα αἃὰ ΔΚ Ὀαΐίγσαπθ ἀδαραα; 6 10 πὰ, 

58, δηαθαηαδη81 ψϑασραϊὰ δ΄ σ]ίοάδ, σϑάδα ρθη άδηβ ἴῃ ᾿ῬΘΙΏΤΩΘΙ 

βΆΠΑ αἰαὶ θα, Βυγϑθὶ Βα Ἰκποτηδ ἴῃ ὩΪα θα δῃτηΐηβ 18} ηἰ ἔαϊτ- 

ΧΥῚ, 9. αἰαυριᾶα 511] αἰδιρίάα ΟΑ. Δὰν ἐμφανίζεεθαι ὁρᾶεθαι 

φαίνεςθαι 5:ε])ὲ δογιεὺ 8ὲ68 ἀα8 σοξίδοῖιε ᾿οβοαῖυ; τοί. 1, 9,8. 
᾿ς 3 

ΕΞ 

1.16 Ῥαινϊὲηδοϊοη Βγῖοίο δὐνα ἴθ ἃ (σι ἄθην ον "ΔΌΣ ΠΘΠ515 

σοϊιδγ), ἢ. Β να ἔθι Οδὺ ογ]ιαϊέθη. 

1)16 Βγιιοϊιδέϊιοῖιο ἀ65 ᾿Πὐ διοΥ ὃγ 168 βηάᾶονυ βιοῖν Ἰναιιρἐδαοϊιϊλοῖ τη 

Α; ἀοΥ Οδν μη αθέ μιν Τοῖϊο 65 11.---1ὅ. Καρίξοῖδ. Υ΄. 8,11.13 ἐγ. ϑκοῖν. 

1)67 σοί. ιϑῖο ἄον ἰαΐ. Τοαΐ ἀο5 Οδυ, βοισὶο (60 Αμξαηῳ υορ ἃ (δὲ8 

1. Κογ. δὅ,4) οἰμὰ τὼ δέηη ξίφη, (ςτιχηδόν) σοβοϊιυγοϑ γι. 

διτοίυθοις, Πἷθ σοὐϊβομθ ΒΙΌ6]. 15 
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καινότητι πνεύματος καὶ οὐ παλαιότητι γράμματος. 7 τί οὖν ἐροῦμεν; 

ὃ νόμος ἁμαρτία; μὴ γένοιτο" ἀλλὰ τὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων, εἰ μὴ διὰ 

νόμου ̓  τήν τε γὰρ ἐπιθυμίαν οὐκ ἤδειν, εἰ μὴ ὃ νόμος ἔλεγεν " οὐκ 

ἐπιθυμήςεις. ὃ ἀφορμὴν δὲ λαβοῦςα ἣ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς κατειρ- 

γάςατο ἐν ἐμοὶ πᾶςαν ἐπιθυμίαν χωρὶς γὰρ νόμου ἁμαρτία ἢν νεκρά. 

9 ἐγὼ δ᾽ ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ᾽ ἐλθούςεης δὲ τῆς ἐντολῆς ἣ ἁμαρτία 

ἀνέζηςεν, 10 ἐγὼ δὲ ἀπέθανον, καὶ εὑρέθη μοι ἣ ἐντολὴ ἣ εἰς ζωὴν, 

αὕτη εἰς θάνατον. 11 ἣ γὰρ ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦςα διὰ τῆς ἐντο- 

λῆς ἐξηπάτηςέν με καὶ δι’ αὐτῆς ἀπέκτεινεν. 12 ὥςτε ὃ μὲν νόμος 

ἅγιος, καὶ ἣ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθή. 18 τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ 

γέγονεν θάνατος; μὴ γένοιτο, ἀλλὰ ἣ ἁμαρτία, ἵνα φανῇ ἁμαρτία, διὰ 

τοῦ ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη θάνατον, ἵνα γένηται καθ᾽ ὑπερβολὴν 

ἁμαρτωλὸς ἣ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς. 14 οἴδαμεν γὰρ ὅτι ὃ νόμος 

πνευματικός ἐςτιν ἐγὼ δὲ εἀρκικός εἶμι, πεπραμένος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν. 

15 ὃ γὰρ κατεργάζομαι οὐ γινώεκω" οὐ γὰρ ὃ θέλω τοῦτο πράεςεςῳ, 

ἀλλ᾽ ὃ μιςῶ, τοῦτο ποιῶ. [106 εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω, τοῦτο ποιῶ, εὐμφημι 

τῷ νόμῳ ὅτι καλός. 17 νυνὶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτό, ἀλλ᾽ 

ἢ οἰκοῦςα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία. 18 οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοί, τοῦτ᾽ 

ἔςετιν ἐν τῇ ςαρκί μου, ἀγαθόν. τὸ γὰρ θέλειν παράκειταί μοι, τὸ δὲ 
[ΑἹ 

κατεργάζεςθαι τὸ καλὸν οὔ. 19 οὐ γὰρ ὃ θέλω ποιῶ ἀγαθόν, ἀλλ᾽ ὃ 

οὐ θέλω κακὸν τοῦτο πράςεω. 20 εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω ἐγὼ τοῦτο ποιῶ, 

οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτό, ἀλλ᾽ ἣ οἰκοῦςα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία. 21 εὑ- 

ρίεκκω ἄρα τὸν νόμον τῷ θέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν τὸ καλὸν ὅτι ἐμοὶ τὸ 

κακὸν παράκειται. 22 ευνήδομαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ θεοῦ κατὰ τὸν ἔεω 

ἄνθρωπον, 28 βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεςείν μου ἀντιετροα- 

τευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου καὶ αἰχμαλωτίζοντά με ἐν τῷ νόμῳ 

τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεείν μου.. 24 ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρω- 

πος τίς με ῥύςεται ἐκ τοῦ σὠματος τοῦ θανάτου τούτου; 265 εὐχα- 

ριςτῶ τῷ θεῷ διὰ Ἰηςοῦ Χριετοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν ἄρα οὖν αὐτὸς ἐγὼ 

τῷ μὲν νοὶ δουλεύω νόμῳ θεοῦ, τῇ δὲ «αρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας. 

ΝΊΙ, 7. τὲ] ἐμ Ἐ τὖ νρ. --- ὃ. ἢν νεκρά] Καὶ, νεκρὰ ἢν Κὰ 1 νρ, 

νεκρά ΓΚ. -- 138. ἐμοὶ γέγονεν] ΚΙ, Οἢγτ., ἐγένετο Ρ. --- Ο 165, τοῦτο 

πράςςω) ΙΑ ΒΟΚΤΡ, πράεεω ΒΕ φιοα νοῖο αφο, 864 ηιοΐ οαἷο τἰμα 

αοῖο τὸ (παοῖν Υ. 19: ὃ θέλω ποιῶ). --- 18. καλὸν οὔ] Βίπ ΑΒ τηΐη, 

κ. οὐχ εὑρίεκω ἘΚ ΟἾγτ. 1 νρ. --- 28. ἐν τῷ νόμῳ] ΚΡ, τῷ νόμῳ ΒΝ 

ΟἾτν. --- 25. τῷ μὲν νοΐ] ΓΚ, τῷ νοΐ δ΄᾽ηἘῸ 10 νρ. 

ὧν ἐγὼ δὲ ζῶν ατνιξφοιϑέ. --- 10. ΔΑ ΌΒΠΒ βοὶ ψγὰβ ἀὰ ᾿Ἰθαϊηδί, ΊΒ8 

ἀὰ ἀδαβρδα) υσί. πιαπααΐιηι ιιοῦ γα αὖ υἱέαην 06 6886 αὐ ηιοΟγ θη) 

16 νῷ. --- 15. Ῥαΐθὶ πψϑυσΊα)] γάρ ζει, υσί. 6: φμιοᾶ ορογον. --- 25. 188] 

1)6γ {ἰθογϑοίσου ζαβίο ἀρὰ αἷς ἂρα αι. --- σαμαράαϊ πἰζοᾶδ)] Θἐοϊινη 

εἰεην Ῥαγαϊ οἰ ϑηνοδ γαῖέ Ἰθῖκα τὶΐοῦθ σοῦ σοῶηαογέ. 

ῇ 

- 

Ι! 
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τἶθαὶ ὈΟΚοΒ. 7 ἴῦὰ πὰ αἰἱραη ψιορ {τανγαυσΐβ ἰδύ Π15-81]41} δκ 

{ναννϑαγ αὖ πὶ τ Καμθθα]αι πὶ Ῥδῖγ ψ]ΐορ, απίϑ ᾿υδύα ἢ] Καμπροᾶ- 

λα, ἰἢ ὙΥΠῸΡ 4601: Πὶ ρϑίγη)]αῖθ. ὃ 10 ἰθὺ Ὠἰτδηα6ὶ ἔγανγδυγ 

ῬΑ Δηθθαβη ρανδυγηΐα ἴῃ τὰ ἷ85. 8Δ|1|8ηὰ Ἰαβία; απίθ ἱππὰ ΠΡ ἔτγα- 

γγϑυσΐθ 5 ΠΔ18. 9. 1θ ἴκ αἷὰϑ « γδβ» ἱπὰ 100 5ἴμη]6, Ὁ 

αἰταϑη θη ΠΡ αΒηδὶ ἔγανδαγβ σδαίϊαποάα; 10 10 1κΚ σαάδυρηοάα, 

Δ: Ὀϊριίαηα γαῖ ταΐβ ΔηΘ ΟΊ Βη8Β, 861] 88 ἀἃ 1ΠΡαΐηδὶ, τ ῖβαη ἀὰ ἀδὰ- 

Ῥαᾶὰα. 11 υαπίθ γαυϑασηῦβ ᾿Θν πἰσηδηαθ 1 θα ἀμ ΌαΒη πδ]αἰοαα ταΐκ, 

ἢ Ῥασῃ Ρὸ θα. 12 ΔρῬδηῃ πὰ βνθρδαῃ ψὶΐορ νοὶ μαΐα 14 8η8- 

ῬαΒηΒ ΜΘ ῖμ 180: ραγδιΐδ 784} Ρίυροῖρα. 18 βαΐα πὰ διυθοῖρο τὺ 

τηἶβ ἀδαθΒ᾽ Π15-81]81} αἷς [γαυϑατ δ οἱ ἀβικαηρα δυσὶ ἔα δατῃΐδ, 

Ῥαΐγῃ ραΐω θυ οῖρῸ το1β ραυνδαγ ήδη θὶ ἀδαρα, οἱ ϑαχθ] αἱαγαβθδα 

ραν ασὐα ἔλαθ βασι δηδῦθαθη. 14 πιζαιη δὰ ᾿αΐθὶ σι ὶΐορ 

ΔΏτΤαθίη ἰδέ; 10 ἴκ Ἰθικϑίηβ τὴ, ἔγαρααμίβ αἢ ἔγτανϑαση. 15. Ὀαΐίϑὶ 

ΓΚ), πὶ {γα ρ]ω; αηΐϑ ἢ Ῥδίθὶ 1] 8ὰ δυ}8, ΔΚ Ῥαΐθὶ παί]α Ραΐα 

ἰαυ]8Δ. 16 10 7404] Ῥαΐθὶ πὶ ψ]]8ὰ Ραΐα δα], σϑα155 τὰ ψὶτοάδ βαΐθὶ 

8ῸΡ. 17 10 πὰ 71. πὶ 1Κ ψϑυγῦ]α Ῥαΐα, 8Κ 80 Ῥϑαδηαᾶθὶ 1ῃ τὴ1Β ἔγᾶ- 

γΔυτηΐθ. 18 ναῖῦ δὰκ Ῥαΐθι πὶ Ὀδαὶρ ἴῃ τηϊβ, ρδὐύ-ἰβύ ἴῃ 16ἰκα τηθϑὶ- 

ὨΔΙΠη8. δίαρΡ; υπίθ ψ]])]ᾶὰ Δ.ΠΡῚ0 ταΐϊβ, Ὁ ρδνϑαγκίαη ΡῸΡ πηΐ. 

19 πηΐθ πὶ Ῥαίθὶ ψ1]7]ὰ γϑῦγκ)α σοῦ, αἰκ βδΐθὶ πὶ ψ1]]8ὰ 101] ( Ραΐα.» 

ἴθαΐδ. 20 1404] πι Ῥαΐδθὶ πὶ 1] ὰὰ [κα ραΐα ἰδ], 1ὰ πὶ 1 ψαῦγκ]8 

ἰΐα, αἰκ 561 Ὀδὰὶϊρ ἴῃ τὶβ ἔγανγδαγηΐθβ. 21 Ὀἱριία πὰ τ], τ ]] μα ]η 

ΤηΪΒ. ΡῸΡ ἰδυ]αη, ππΐθ τἿΒ αὐϊβῦ 011. 22. σανισηθὶρβ πὰ δὰκ τιοᾶξ 

σααϊΒ ὈΪ βϑιητηδ ἰπΠΠῸΠηΪΠ ΙΔ ΠΠ: 29 ΔΡΡδη ραβαὶῦα ἀρ πο 

ἴῃ Ραμα τηθἰηδῖμα, παι μβαηάο τϊΐοαα Δ ΠΪηΒ τθὶπΐβ 18} ἔγϑϊη- 

Ῥαμᾶο τὰῖκ ἴῃ ψιιοαδ {γααυσὐαῖβ ραιησηα τυ ἰβαπαϊη ἴῃ ΠΙΡατα τηθὶ- 

πϑίιη. 24 νγϊηδ δ [Κα τη η8! Τὺ85. ΤῊ ἸααΒ6Ὶ 0 ὰἃ5 Ῥαυηδ οἰ κα ἀδα- 

Ῥαὰβ δὴ 25 δ πο σαᾶα ῬαὶγᾺ Τθθὰ Χυϊβία, ἔγαυζαηθ ὈΠΒΘΓΔΏΔ: 

ἦι πὰ δι} 1ζ βΚαι κίηο σαμπυραδὶ πιϊοᾶα οααϊβ, 10 Ι6ῖ κα πϊΐοαδ ἔγδ- 

γΥΔαγ 818. 

ΥΠ, 8. 11. ἰδ πα 61) Κορ οί", αἰτηδθβ ἃ 8... -- γὰ8 Π8|γ}15] 
Α Βγ., ἈδᾺΒ νγὰβ ζἀϊβοιοῖ, {7. --- 28. ἀπά ναιδμ 0} Α ΒΒ... (υσί. αδά. 

ὉὈδ-Θ δ “ὡρογιυϊηαο Βγαιηα ΑἸ]. ΟὟ." ὃ 848 Αηηι. 4: αἴϑῖ. νϑρὰ 

“ΒΟΠΙαρϑη; οὖν. ΒΟΠΪ.), ϑπανγθι μαπᾶο κα βοϊοῖν 7. --- 24. νγαὶμ}}8] 

Οὐἶο}" υἱοι οὶο]νέ νυαϊμδθΒβ: ἡ αἰ φιυοὶ 1, ἀηρδϑίγίοια ὁ5 Βιιοϊιβίαθθη8 

- 8, 10 1κΚ αἷὰβ νψγὰ8] ᾿ύγσαμφι ὑὸν νὰ8 αἀυγοῖν θη, Ῥαγα οἰ δηλι8 

ηυὶέ Υ΄. 10 σοξογαογί. 1)1686)) ἡιαοϊυ αἀα ΠοΥσορΥαοΙο ΑἸηαϊνηιθ ἐἰηισαΐυγ- 

ϑοίιολγιίοι), αοὺ {]θογϑοίφο παῦο εὐγωδεζὼν ἀ6᾽'΄ ογίασε ἐγγεϊηη τοῖν 

᾿ 158 
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ΨΙΠ. 

1 Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα τοῖς ἐν Χριετῶ ᾿Ἰηςοῦ μὴ κατὰ ςἄάρκα 

περιπατοῦειν. ὦ ὃ γὰρ νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς ἐν Χριετῷ 

Ἰηςοῦ ἠλευθέρωςέν με ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου. 

9 τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόμου, ἐν ᾧ ἠςθένει διὰ τῆς «αρκός, ὁ θεὸς 

τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας ἐν ὁμοιώματι ς«αρκὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ ἅμαρ- 

τίας κατέκρινεν τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ «εαρκί, 4 ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ νό- 

μου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν τοῖς μὴ κατὰ «ἄάρκα περιπατοῦειν ἀλλὰ κατὰ 

πνεῦμα. 58 οἱ γὰρ κατὰ «εἄάρκα ὄντες τὰ τῆς ς«αρκὸς φρονοῦειν᾽ οἱ δὲ 

κατὰ πνεῦμα τὰ τοῦ πνεύματος. 6 τὸ γὰρ φρόνημα τῆς «αρκὸς θάνατος, 

τὸ δὲ φρόνημα τοῦ πνεύματος ζωὴ καὶ εἰρήνη 17 διότι τὸ φρόνημα 

τῆς ςαρκὸς ἔχθρα εἰς θεόν τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ θεοῦ οὐχ ὑποταεεεται, 

οὐδὲ γὰρ δύναται. ὃ οἱ δὲ ἐν ςεαρκὶ ὄντες θεῷ ἀρέςεαι οὐ δύνανται. 

9 ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐςετὲ ἐν ς«αρκὶ ἀλλ᾽ ἐν πνεύματι, εἴπερ πνεῦμα θεοῦ οἰκεῖ 

ἐν ὑμῖν. εἰ δέ τις πνεῦμα Χριετοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔςτιν αὐτοῦ. 

10 εἰ δὲ Χριςετὸς ἐν ὑμῖν, τὸ μὲν εὦμα.... 84... .. ὅς ἐετιν ἐν δεξιᾷ 

τοῦ θεοῦ, ὃς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν 55 τίς ἡμᾶς χωρίςει ἀπὸ τῆς 

ἀγάπης τοῦ Χριςτοῦ; θλίψις ἢ «ςτενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμ- 

νότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα; 36 καθὼς γέγραπται ὅτι ἕνεκεν «οὔ 

θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν, ἐλογίεθημεν ὡς πρόβατα εφατγῆς. 

91 ἀλλ᾽ ἐν τούτοις πᾶςειν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήςαντος ἧμᾶςε, 

958 πέπειεμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ 

οὔτε δυνάμεις οὔτε ἐνεετῶτα οὔτε μέλλοντα 389 οὔτε ὕψωμα οὔτε 

βάθος οὔτε τις κτίεις ἑτέρα δυνήςεται ἡμᾶς χωρίςαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης 

τοῦ θεοῦ τῆς ἐν Χριετῷ ᾿Ἰηςοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν. 

ΤΙΝ: 

Ἵ ᾿Αλήθειαν λέγω ἐν Χριετῷ, οὐ ψεύδομαι, ευμμαρτυρούςης μοὶ 

τῆς εὐυνειδήςειυς μου ἐν πνεύματι ἁγίῳ, 2. ὅτι λύπη μοί ἐςτιν μεγάλη 

ΠῚ, 1. μὴ κατὰ «ἄρκα περιπατοῦςιν] ΟἾὮγ. ΑΠ Ρ ΑἸ νρ, υϑγ- 

μιο]υγὲ ὠὰ ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα ἔΚ (μαοῖ, Κ. 4. -- 84. ὅς ἐεςτιν] ΟἾ τ. 

ΒΑΘ τη αἴ νῷ, ὃς καί ἐςτῖν ἘΚ. --- 89, οὔτε τις κτίεις! ἯΚ, οὔτε 

κτίεις ΠΕ ποηθ ογραΐξιγα αἰΐα τὸ να. --- ΤΧ, 1. ἐν Χριετῷ] ΚΙ, νρ, 

ἐν Χριετῷ ᾿ηςοῦ ΕΟ 1. 

γυϊείοίθαν στυογαιοφοϊοηάοη, ἴθι Χυϊδίαα [658 τϑγϑοϊνογ ον τὐεσσοζαϊ θην. ΟΟΘΥ͂ 

σα] 80]. οἸγιλοἤιον τυϊέ ΤΠ οἰυϑον αὐ αὶ 153,6 αὐϑιο]υϊοἶ τυοσοοίαδδοη. Ἡ16 ἡ 

ἦη “Κ βἐοῃὲ ἀογ Ζιιδαίς ατιοῖν ἴηι σοί. Τοαΐ Τ' 3,7. --- πὶ νναϊῃῦ Ἰὰρ8] οὐ 

ψεύδομαι 80η,8ὲ 5ἰ6ὲ5 ἀμ, τ Ἰαρα ἐρογϑοίςί, υσί. Τὶ 11,,1 6 1,20 Τ' 3,7. 

1)ασοροη ἰδὲ ὦ 13,5 οὐ καυχήςομαι ἐγι «Ἠ5οἸ.8. αὐν ἀα5 ηϊμὶ σιογταῦοῦ 

φοη ἰῦ γᾷ ἀμτγοῖν τὶ παὶῃῦ Ἰύορα ἐρογέγαφθη. 
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ὙΠ, 

1 ΝῚ ψαϊμύ Ῥδῆηα πὰ ϑυρίροβ θᾶ ἴῃ Χυϊϑίδα Τθθὰ πὶ ρασρδη- 

ἀδιὰ ὈΪ Ιαἰκα. 2 απίϑ σὶρ δηγαϊη5 Πραϊη δῖ πᾳ Χυϊδίαα Τοθὰ ἔτ] 88 

Ὀγαμύα γῖκ ψ]ίοα 8 ἔγαννϑαν 15. 16 ἀδαραιβ. 8. απηΐρθ βαΐα υπτηϑἢ- 

ἰθίσο νυ]ῦοα β, ἴῃ Ῥδιηθὶ Β᾽ 8 5 βαϊγῃ ἰοἰκ, σὰ βϑθίμϑδηδ Β.ηπ 

158 η 0] 5 ἴῃ ρα] ΘΙ ]τ7α 16 118 {γα ϑαγ ἰδῖ8 146 ὈΪϊ ἔγασϑαγῃῦ σᾶνγδγ- 

σία {ρανγθαγΐ ἴῃ ἸΘΙτα, 4 6] σαγδι ύθὶ τ ῖΐοαῖδ α8Γ]]} απ ἴῃ ὉΠΒ 

Ῥαΐμη πἰ ὈΪ [οἰκα σασρδηάδιη, δῖ ὈΪ δῆμηϊη. ὅ απίρ ρδὶ ὈΪ [1θἰκα 

Βα ἀ8ὴ5 ῬῸ βορϑὶ [οἰκῖβ βίη, τηϊίοπᾶ; 10 δὶ ὈΪ δῃμιΐη Ῥὸ Ὀοθρὶ 

ΘΒΙΏΪηΒ. 6 Δ δῃ τ801 οἰ κὶθ ἀδῦραβ, 10 ἔλαθ] δαγαϊηβ 11 081η85 7188 

αν]; “7 ἀπίθ ἔγαθὶ οἰ κὶβ Π]Δηα8 ἅἀὰ ρυαᾶα; σίιΐζοαα σαϊβ πὶ υἵ- 

ὨδΌΒΟΙΡ, 10 πῃ τϑρ: ὃ δῦβδηῃ « ραὶ.» ἴῃ [θῖκα νίβαηᾶδηβ σααδ 

σφ] αι πὶ τηϑρῃ. 9. 10 718 πὶ ΒΒ}. ἴπ Ἰθῖκα, δκ ἴῃ δῃιηῖη, β576- 

Ῥδὰῃ 1608] δΔῆγηδ ρα18. δ] ἴῃ ἰσν]β. 10 1606] 85 δῆγαδη Χυϊβίδαβ 

ὩΪ ΒΑΌΔΙΡ, βὼ ηἰβύ 18. 10 Ἰαῦραὶ δὰκ Χυϊβίαβ ἴῃ ἱΖνβ, ΘΚ σαὶ 015... 

34 0... Β86Ὶ δῦ ἴῃ αι βοι σα ]8, 5861 7846 Ὀ1Δ]10 ἔδυ ἀη5. 85 [85 

ὍΠ5 δἰβικαϊ αἱ δῇ {γα ρ ναὶ Χυϊθίδαβ9 δρ]οῦ Ῥδὰ ἀρρινραῦ δὰ ψυδκ]δ 

Ῥᾶὰ σα μγαθὺ δὰ πδηϑᾶθὶ Ῥδὰ 5]6 161} δι Παϊσυβὺ 86 βύαβυϑ 

ϑϑτηθ6 110 δύ ραΐθὶ ἴῃ θα σϑαδαβ͵θηαϑβ 811 ἀδρὶβ, τ πὶ γΘΘΌ Πα ΒΥ 76 

Ἰααρα. Β]δα ΐαϊθ. 8517 διἰκϑὶ ἴῃ Ῥϑῖμ) 8118]πὶ 71 }κτὰτ Ῥαῖγ ρδηδ ἐγ] οη- 

ἄδῃ ἃη85. 88 ραίγδιαδ δὶς βαΐθὶ πὶ ἀδαρὰ8 «( πὶ Πρδῖηβ Ὁ ἢ ἃρ- 

561]5 πὶ γα τὶ ταϑῃ θὶβ αἰ ἢ δηάνϑιῦθο πῃ δηϑναῖσρο, 959. πίῃ 

Βααθῖρω πἰῃ αἰαριὶρα πῃ ρδβιζα 5. αηραγα τηδρῚ τη5 αἰβκδίαδη αἵ 

ἔαρ υναὶ σα θ ὈΪΖαὶ ἴῃ Χυϊδίδα ΘΒ, ἔγϑα]) ὉΠΒΔΓΔΙΏΓΗδΔ. 

ἘΧ; 

1 απ] αἱδθῷ πὶ δ ὺ ̓ἰαρα, ταὶ θυ οι ὑνγοα]δη θη 18. ταὶ τ Ἰβϑϑὶη 

τηρἰηϑὶ ἴῃ ϑῃταΐϊη ἡ μϑιητηα, 2 βαΐθὶ βϑισρα ΠῚΪΒ8 ἰβῦ τα ἱ κ]αὶ 14} τπ- 

ΥΙΠΠ, 4. αἷς ὈΪ δῆγηη]) ἑὴν ᾿ἰοίηεγ ον δ" [ ατν Ζοϊογηοηαα απσοζσε. 
-ὀ 885. θ8.5] ἀσιρίζιοῖν δἰοϊέδανγ ΒΥ. --- 87. δ]]αΐτη 1 και] ἃ 87. --- 

98. πὶ 18.115] ὧν ἃ ηοθιξ σὶρ οηξαφοϊοη; ἀ6γ Τανηι γοὶο]ιξ συ αίοβογν' [77- 

σαγφιηρ τλοϊιέ αὐι8. 1)αἾΟΥ αἷ8 ἸΚογοϊρίι" 75. σὶρ θοίγαοϊίοη ΒΥ. -- 

ἈΡΟΘ]1.18] ζ1} ΔΡΡῚ]} 8. --- γοίϊ)α]} υδνδίϊοϊιογι, ΟΊ] οἰσένιγ' Οαϑελρίζογι68. ---- 

99. αηαγα) αὐ ἄδνι βο]ιυαοίιοην ϑριιγονυ μοι σὺ οὐ ποθηθη. ΒΥ. Ὁϑῦ- 
ηιιΐοὶ 41} Ὡ]. 

ΥΠ1|,1. ἢϊ σαρραπάϑδῃι ὈἱΪ 161Κ8] υσῖί. Κ΄. 4: πὶ ὈΪ 16 Κα σαρσρϑηᾶδπα 

ἤν ἀα5. οοϊοϊηιὰ βίσαε μὴ κατὰ ςεἄρκα περιπατοῦσιν. Οῇοηθαν ἐπ Υ΄. 1 

φοίύίδοϊιο, ἦν Υ΄. 4 σγιὶοολμίδβοϊιο ὙΡονἐδβεοϊη. --- 8. 51.858] ἐφι Ο ἐσοηβαΐς 

σις αν. 1,αἱ. αἰ ΚΓ ναὶκ (Υ7. 9) θοφοφοη. --- 6. ΔΡΌΡ8η]) ἐὰν γάρ, υσὶ. Υ΄. 7 

τη ἢ 5,4. --- ΤΧ,, 1. βαπ]α αἷΡ8] ἴῃ Χυϊβίαα υἱοφλοιξ τοόσορν α168. ει21- 
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καὶ ἀδιάλειπτος ὀδύνη τῇ καρδίᾳ μου. 8. εὐχόμην γὰρ ἀνάθεμα εἶναι 

αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ Χριετοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ευγγενῶν 

κατὰ «ἄρκα, 4 οἵτινές εἰειν ᾿Ιεραηλῖται, ὧν ἣ υἱοθεεία καὶ ἣ δόξα καὶ 

αἱ διαθῆκαι καὶ ἣ νομοθεεία καὶ ἣ λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι, ὅ ὧν οἱ 

πατέρες, καὶ ἐξ ὧν ὃ Χριετὸς τὸ κατὰ ε«άρκα, ὃ ὧν ἐπὶ πάντων θεὸς 

εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. 6 οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν ὃ 

λόγος τοῦ θεοῦ. οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ ᾿Ιεραήλ, οὗτοι Ἰεραήλ᾽ 7 οὐδ᾽ 

ὅτι εἰεὶν «πέρμα ᾿Αβραάμ, πάντες τέκνα, ἀλλ᾽ " ἐν ᾿Ιεκαὰκ κληθήςεταί «οι 

ς«πέρυα ὃ τοῦτ᾽ ἔςτιν, οὐ τὰ τέκνα τῆς ς«αρκὸς, ταῦτα τέκνα τοῦ θεοῦ, 

ἀλλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς «πέρμα. 9 ἐπαγγελίας γὰρ 

ὃ λόγος οὗτος κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἐλεύςομαι, καὶ ἔεται τῇ (ζάρρᾳ 

υἱός. 10 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ Ρεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουςα ᾿Ιεαὰϊκ 

τοῦ πατρὸς ἡμῶν 11 μήπω γεννηθέντων μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν 

ἢ κακὸν, ἵνα ἣ κατ᾽ ἐκλογὴν πρόθεεις τοῦ. θεοῦ μένῃ, οὐκ ἐξ ἔργων, 

ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ καλοῦντος, 12 ἐρρέθη αὐτῇ ὅτι ὃ μείζων δουλεύςει τῷ 

. ἐλάςεονι, 18 καθὼς γέγραπται: τὸν Ἰακὼβ ἠγάπηςα, τὸν δὲ Ἤςαῦ 

ἐμίςηςα. 14 τί οὖν ἐροῦμεν; μὴ ἀδικία παρὰ τῷ θεῷ; μὴ Ὑτένοιτο. 

1 τῷ γὰρ Μωςῇ λέγει: ἐλεήεω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτειρήςω ὃν ἂν 

οἰκτείρω. 16 ἄρα οὖν οὐ τοῦ θέλοντος οὐδὲ τοῦ τρέχοντος, ᾿ἀλλὰ τοῦ 

ἐλεῶντος θεοῦ. 17 λέγει γὰρ ἣ γραφὴ τῷ Φαραὼ ὅτι εἰς αὐτὸ τοῦτο 

ἐξήγειρά ςε, ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν ςοἱ τὴν δύναμίν μου, καὶ ὅπως διαγγελῇ 

τὸ ὄνομά μου ἐν πάςῃ τῇ γῇ. 18ὃ ἄρα οὖν ὃν θέλει ἐλεεῖ, ὃν δὲ θέλει 

ςκληρύνει. 19 ἐρεῖς μοι οὖν" τί ἔτι μέμφεται; τῷ γὰρ βουλήματι αὐτοῦ 

τίς ἀνθέετηκεν; 20 μενοῦνγε, ὦ ἄνθρωπε, εὺ τίς εἶ ὃ ἀνταποκρινό- 

ΙΧ, 8. ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγώ] ΟἾτγ. ΑΒΌΒΕΟΘ 10, αὐτὸς ἐγὼ ἄν. 

εἶναι ΓΚ νρ. --- τῶν ευγγενῶν)] Οἔγ. ὈΕα αὖρ, τῶν ευὐτγ. μου ἔΚ. “-- 

4, καὶ αἱ διαθῆκαι καὶ ἣ νομοθεεία] ἘΚ, ἐε]υϊε 1.. --- 11. μηδέ] ἘΚ, ἤ Κα 

αὐ τὸ νῷ. --- 19. μοὶ οὖν] Ρ, οὖν μοι ΚΙ, ΟἾγ. --- τί ἔτι] ἘΚ ΟἾγ,., τί 

οὖν ἔτι ΒΕ ο΄. 

σοσοῖοη, τὐογάοη, υοί. Ομ" ἶδένιβ βδϑοιραιν σαγηθην ἰῦ νῷ. --- 9. δὶ 

Ῥαμλτηα 1614] τυρὶ. Ατὑρ. Αταρυβῦ. νρ: “αα (ϑθοιηαιγ) νος ἐδηιριιδ). 

Τθοηβο αφη. 18,10 ΠΙΙΥ. --- 10, τὰ5. αἰπδιητηα ρϑ]1ρ017]8)] τυσί. δὰ υὔιὸ 

σομριυθίέι, ᾿ῦ να. --- 14. ἔνϑιῃη ρσαα8] παρὰ θεῷ, υσί. 1, 1,,0 ίἴολε 10,27; 

ἔγϑιη δἰζίῃ " παρὰ τῷ πατρί Πἥ 6,1. --- 17. ἴῃ θῖχο 68: ταδὶ) Οα- 

δέϊσίογιο8 1,6ϑ Ππαΐ Ποΐηονν Αη]αϊέ αγν οἴμθην σγίθοῖι. οὐοΥ ἰαΐ. Τοαί. 

{ρρείγῦηια Γαδδι οηἐβργίοιε (6. Ὑογίασθ. -- 888: μαίθι μαϊδὰ] 

ὅπως {οι εὐἱὸ ὨιισοΥ οἷο Ῥγῶρ. οὐδν ἸΚογᾷ. ατὸ φιυοιίον Θἐοίϊο. --- 

18, 141] Ζιδαΐφ, τὐο]ΐ παοῖν Υ-. 90. --- 19. [αϊαπα] σιν Ῥαδβϑῖυ υσί. } 7,16 

47 1δὅ,6 1, 6,44 κ“ἰϑιυ. 
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106 110 8ρ1ο μαϊχ 1 τηθ μδτηδ. 85. υβοϊᾶς δας Δηδθδίτηα ῖβδη Β|08 

1κ δ΄ Χχγιβίδα. ἴδ ὈΤΟΡΓΙΏΒ ΤΟΙ ΘΒ ρ8η5 ΒΘ ΚΌΠ]ΔΠηΒ ὈΪ ΘΚ, 

4 Ὀαϊοὶ β᾽ πα Ἰβγδθ θα, 1266 1 ἰθὺ {τ 80151078. 18} να] ρὰΒ 14 πο α 185 

ϑαγ δι θη5. 18} ἰὐρρονγοθ 18}: Βκδι Κίπμαβθιβ 186 σαμαῖϊΐα, ὅ. Ρ]Ζϑοὶ 

αὐΐδηβ, 718}. ὰἃ5 Ῥδίπιθὶ Χυϊβίαβ ὈΪ 1θἰ Κα, βαϑθὶ δῦ αἴδυ δ] δίση σὰ Ρίυ- 

ῬΙΡΒ ἴῃ δἰ, δαθη. ὁ δῦθϑῃ βθρδαῃ ὩΪ υϑάγαὰβ ψϑυτα ραάϊβ; 

Ὡΐ δ Κ 411δἱ Ῥδὶ 8 [5γ8018 δὶ βπα 1θγ86), 7 10 -θαΐθὶ βἰ]δίπμε ἔγαϊν 

ΑἸ ΥΔΉΔΙΩΪΒ, 8118] θδαυηδ, 81: ἴῃ Τβαῖϊζῷ μαϊΐαδαα 5 ἴγαῖνγ, ὃ βαςιρῦ: 

ὩΪ Ῥο Ὀδήμδ ἸΘΙΚΙΒ Ὀδτηδ σα ]Β, 8. Ὀϑιηα σϑῃ81015. τδηηήθηαε ἀὰ 

ἔγαῖνσα. 9. σϑῃδιῦβ δὺς νναυγαὰ Ῥαὐύ-ἰβῦ: ὈΪΐ Ῥδιῆμηα. τηθ]α αἴτηα, Δ ἢ 

ὙΑΙΡΌΙΡ ϑαυυΐῃ ϑαμαθβ; 10 ΔΌΡϑῃ πὶ βαΐ δίῃ, δἱς 184 Βδὶ θδΊ Κα ὰ5 

δΔἰηδγηγὴε σΘ]]ρυ]α ὨδΔρδηαθὶ δα κῖβ, δὐῦηβ ἀηΒαΥθ. 11 ΔΡῬδη πδὰῃ- 

Ῥαηυῃ « πὶ Ὁ ρεαρδγαηδὶ ψθθαη, δῖίρρᾶὰ ἰανιἀθαάθιπα θὰ Ὀ᾿ΌΡῚ5 

ΔῖρΡϑα ἀπῃρία18, οἱ ὈΪ ρωνδθίηδὶ τὰ σα α5 τἶβαὶ, 12. πὶ τ8 

νγααγδύγγδιη, δὶς ὰἃΒ Ῥδιητηα Δ Ρομαϊη αἰρδῃ ᾿ἰδὺ σαὶ βαΐθὶ βῶ τηδίζ 

ΒΚα! κίηο Ὁ βϑιηγαδ ταϊηηϊζίη, 185. βύγϑβυγθ σϑιηθὴ δῦ: ΤΆ ΚΟ ἔν] οά 8, 

10 Εβαᾶνν ἢ]αϊᾶθ. 14 Τῦὰ ππὶ αἱβᾶταῦ 1081 ᾿ηνὶπα θα. ἔγϑιη ρα ἢΪ5- 

5181} 15 ἅὰ Μοβθ δὰϊκ αἱρίρ: ραϑύίηθ Ῥϑηθὶ δύτηδ, 188: ρϑΌ 61 078 

ῥαποὶ διοὶῥἼα. 16 Ῥαπηα ἢπὰ ηἰἱ Ἡ]]]Δ μα 5. Πἰ αἱ πη 1 η8, 81 δυμδ- 

αἴη5 ρααΐβ. 17 αἰἱρὶρ δὺκ Ῥδΐίδα ρδιβθιάο ἀὰ ΕΒαγδοηὶ, τέ ἐη ῥίσο 7αἷ 

γαϊδίάω Ῥακ, οἱ σαι 7αὰ ὈΪ ΡὰΒ τηδῃῦ τηθίηϑ 184} σαίθι δι δα ἤϑτηΟ 

ταθίῃ 8ηα 818 αἰσρᾷ. 18 Ῥᾶηπὰ πὰ δ] Ῥ8Π 61 Ὑ11 δυμλαῖρ, 10 Ρᾶποὶ 

Ὑ71}1 ρα ματρὶ. 19 αἰ ὶβ τὴῖθ πὰ: δΌΡδη [08 πϑὰΐ [αϊδηα 9 ππίθ 

Ὑ117}1Ὲ 18. Τῦ88 δηαἀδίδηαιθ 20 Ῥᾶηπα πὰ 18], θϑῆηδ, θὰ [085 15, δἱ 

ΙΧ, 1. ΒΙΡ-Ῥαΐθι)] Α 8. --- 11. μα θὰ ραρδαγϑηδὶ) Α ΒΥ. --- 

ὙΘΒΆΠΙ ΘΒ Α 8). --- 12. ἸΔθομα ]]) ἰΔρσαὶ ἃ 8γ. --- 18. 8] 184] 

Ἡαπάφίοδδο: τι ἀιοαῖ, Οαδέίηϊίοηο, Βγαιη: ἀπα ἀοιέίοῖι, ἀα5 ἰἰγῖσο 

[αδέ υογδίϊοϊιοη. -- 1δὅ. ῥαγοὶ θἱοὶβ)α)] ατὶ Ζ οἱ ογιβο ζει) ἦρι βο]υισα νον 

ϑριιγθην φιυϊδοϊνογυ θην τὐθογ  ἐβο]νγλερογιεηη συϑαϊθαῦαν σὺ ογποηοη ΒΥ. 

-- 106. γἱπηδηα]η8) τἰπηδηαιθ ἃ Βγ. 78. Βοριουην εἰν ιοϊιἐϊ,. --- 

17. ῬΔΡΔΟπ) Α 8 γ., Βδγδοπε {7., σοξαιιϑοῖνε ἀτγοῖ, ἀα8 αι δοΠοϊηοηαε 

ἃ ὉοΉ ἃἰκ αὐ δ. 68. --- «γυῖα ὧν ῥίφο 7αἦ, γαϊδία] Οαϑβέϊρίίομο; ας Ζοῖϊο 

ἰδέ δὶ8 αἰ. τοοτυῖσε δριι"θη, ϑογ δ ο]ιοηι; παοῖ, ἀΐοβοη, ἰδὲ (8. Τιοβιθιρ 6ἤνεν 

γιὶοίυίί αἷ8 αἰ6 ἴ78., ἀΐο Ἰοαίρφίλοῖι α6ην) ὙΟΡΕ οὕμον ΚΟ )οϊέν" παΐ: “μηΐο 

ἄν ῥαρνα δἰϊδῶν εὐγγαϊδίαα᾽ ΒΥ. --- 18. 141] Ὁ, 71αὰ Α Β΄. 

ΙΧ, 8. υβο18 4] ΤῬιηᾶβ. παοῖν ᾿ς 18,7: εὔχομαι ΠΟΕΚΙ, Οἢγν. Διο ἀρ 

4ι}.87.6}"} ϑέἐοῖϊε μαϑοην παοῖ, ϑαθαξίον" “αἰϊὶ χιθοην εὔχομαι. -- ὅ. Χυϊ- 
Βίᾳβ ὈΪ Ιοἰκαὶ ἐὰν ὃ Χρ. τὸ κατὰ «ἄάρκα, υοί. Ἰεραήλ κατὰ εἄρκα 
ΑΚ 10,18. Εἰϑεγιβοιοογΐς, τοῖο ἴηι Οἱ. Ἰαγν ἐνὶ Τιαΐ. ἄαβ τὸ ιεὐἱοᾶον- 



232 Αῃ ἃ πότμον ΤΧ, 2]1---ὃ8, Χ, 1--. 

μενος τῷ θεῶ; μὴ ἐρεῖ τὸ πλάςεμα τῷ πλάςαντι ̓  τί με ἐποίηςας οὕτως; 

21 ἢ οὐκ ἔχει ἐξουείαν ὃ κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ φυράματος 

ποιῆςαι ὃ μὲν εἰς τιμὴν «ςκεῦος, ὃ δὲ εἰς ἀτιμίαν; 22 εἰ δὲ θέλων ὃ 

θεὸς ἐνδείξαεθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίεαι τὸ δυνατὸν αὐτοῦ ἤνεγκεν ἐν 

πολλῇ μακροθυμίᾳ «κεύη ὀργῆς κατηρτιεμένα εἰς ἀπώλειαν, 28 ἵνα 

γνωρίςῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ «κεύη ἐλέους, ἃ προητοί- 

μαςεν εἰς δόξαν; 2424 οὗς καὶ ἐκάλεςεν ἣμᾶς οὐ μόνον ἐξ ᾿Ιουδαίων 

ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν, 25 ὡς καὶ ἐν τῷ ᾿Ωεηὲ λέγει  καλέεω τὸν οὐ λαόν 

μου λαόν μου καὶ τὴν οὐκ ἠγαπημένην ἠγαπημένην, 26 καὶ ἔεται ἐν 

τῷ τόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς ᾿ οὐ λαός μου ὑμεῖς, αὐτοὶ κληθήσονται υἱοὶ 

θεοῦ ζῶντος. 21 ᾿Ηςεαΐας δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ ᾿Ιεραήλ ̓  ἐὰν ἢ ὁ ἀριθμὸς 

τῶν υἱῶν ᾿Ιεραὴλ ὧς ἣ ἄμμος τῆς θαλάςςης, τὸ κατάλειμμα εωθήςετοὶ. 

28 λόγον γὰρ εὐντελιῶν καὶ ευντέμνων ἐν δικαιοεύνῃ, ὅτι λόγον ευν- 

τετμημένον ποιήςει κύριος ἐπὶ τῆς γῆς. 29 καὶ καθὼς προείρηκεν 

Ἢεοϊΐϊας εἰ μὴ κύριος ζαβαὼθ ἐγκατέλειπεν ἡμῖν ς«πέρμα, ὧς (όδομα 

“ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὡς Γόμορρα ἂν ὁμοιώθημεν. 80 τί οὖν ἐροῦμεν; 

ὅτι ἔθνη τὰ μὴ διώκοντα δικαιοεύνην κατέλαβεν δικαιοεύνην, δικαιοςεύνην 

δὲ τὴν ἐκ πίεςτεως, 51 ᾿Ιεραὴλ δέ, διώκων νόμον δικαιοεύνης, εἰς νόμον 

δικαιοςούνης οὐκ ἔφθαςεν. 92 διατί; ὅτι οὐκ ἐκ πίεςτεως ἀλλ᾽ ὡς ἐξ 

ἔργων νόμου “ προςέκοψαν γὰρ τῷ λίθῳ τοῦ προςκόμματος, 895 καθὼς 

γέγραπται ἰδοὺ τίθημι ἐν (τὼν λίθον προςκόμματος καὶ πέτραν εκαν- 

δάλου, καὶ πᾶς ὃ πιετεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ καταιεχυνθήτεται. 

ἸΧΩΣ 

1 ᾿Αδελφοί, ἣ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἣ δέηςεις πρὸς τὸν 

θεὸν ὑπὲρ αὐτῶν εἰς «ωτηρίαν. 2 μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον θεοῦ 

ΙΧ, 28. ἵνα] Β πιϊῃ τυρ, καὶ ἵνα ΓΚ ΘΟ τ. τι. --- 96. αὐτοὶ κληθήςονται] 

ΟὨγ., ἐκεῖ κληθήςονται ἘΚ. Υγυί. ατιοἷν ἐκεῖ κληθ. οὗτοι Ρ, αὐτοί τη 

11..95. ΠἸ᾽ο5. 1,,0 1,ΧᾺ : κληθήςονται καὶ αὐτοὶ; 416 Η155. θ2.86.95.147. 

153.185 Ηοϊμπηθβ βομγοῖροιμ: αὐτοὶ κληθήςονται. --- 92. ὧς) οηϊέ τΛτὉογ- 

οἰγισεῖί, υσὶ. Η5. αὶ δεὶ αξΠαοὶ. --- προςέκοψαν γάρ] ἘΚ ΟΒτ. νρ, γάρ 

ζο]16 δι ΑΒΌ ΕΑ 10. --- 38, πᾶς ὃ πιςτεύων) “Κ ΟἾγ. νρ, ὁ πιςτ. Β΄: 

ΒΕ 1 (ναοῖν 965. 238,16 1,Χ Χ). 110,11 παξ ἄον σοί. Τοχὶ ἐη ἴ7θεγ- 

οἱγιδἐϊηνηνη τέ αἴΐογν Ζουισολν Τοδφιῃ ̓  πᾶς. --- Χ, 1. ἡ δέηεις πρός] 

ΞΙΠ ΑΒΌΒΕΌΡ, ἣ ὃ. ἣ πρός ΚΙ, (ἢ. --- ὑπὲρ αὐτῶν] 5΄ΠΑΒΌΒΕῸΡ ΟΠ γ. 

ἴ0 νρ, ὑπὲρ τοῦ ᾿Ιεραήλ ΚΙ, (Οἢτ.). -- εἰς] ΒΩ ΑΒΌΞΒΕΑ 1, ἐςτὶν εἰς 

ἘΚ Οὐτ. να: 

ἔῃ ναβα ηιϊδογϊοογάϊαο αἴ ἴα (Ὁ). δύηη: ασφαπα ἐδογια ηυϊέ σγοθον 1, ὠγιϑηνέ 

φοσοη, αἴ σοξᾶβο ἀ68 Ζογηο5 (ὠιϑοίγ 0} ἀον Ο. ἃ. Ζ... -- 26. αἱθαᾶα) “Ὁ 

ἐρρέθη Οναοῖι Κ΄. 95). βοπϑδὲ ευὐγὰ αἶοθ5 ἀν οἷν αἱρᾶπ ἰδὺ μηιβο] υἱοῦ θΉ. 1268 

Ζιι5αηιητογγ ῇοην σοῦ αἰραᾶα γηὐΐ αἱολέι" 6 ἐδὲ «ὐο]ν δοϊαγαἴο8. 
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δηαναυγα]αϊβ σα 1081 αἰΡῚΡ σϑαϊσὶθ ἀπ βδιηγηδ αἰσϑπαΐη: [08 Ταὶκ 

ϑσαϊανιαθθ ϑναὺ 21 Ῥδὰ πἰὰ ἈΦ ΌΔΙΡ Καβ]α νυ] 1 ῬΔΠΟΠΒ τ185 βδΙΏΠη8, 

Βαϊ ἀαΐρα, ἰα7αγν σὰ π ἀὰ σα] διηταα Καβα, Βα ρ- θᾶη αα τἀη- 

σα] Δα Ὀδτασηα 22 10 1041 σι ]])απβ σα τπϑύϑι κη͵δη Ὀαγ θη 1840 

Βα ͵θη ραΐα τη ξοὶρο αϑθθι ἀϑηαβ« ψ88.)»1η ταδηδραὶ Ἰαρρατ 61 η 

Ὁ Καβᾶῖὰ Ῥυγαὶγ μοῖηβ ραν] δίμα ἀὰ γα] δίαὶ, 28. 6] σακδηηίαθαϊ 

βαθθίη ψΌ] θαὰΒ ΒβθῖπἿβ ὈΪ Καβϑιὰ Δ Οἢ8 ῬΟΘῚ ἐδαγαρδιηδηνίας ἀαὰ 

ψα]Ραα; 24 ῬδηΖ6ὶ 1840} Ἰαβοᾶδ τη8Β πὶ βαίδϊηθὶ 8 Ταἀδίατη, αἷς 188 

ὉΒ Ρίυααομη, 25 βύδβυγθ 18} ἰἴῃ Οβδαίϊῃ αἰρΡ: Βαϊΐα ΡῸ πὶ ππϑηαρθίη 

τηθίηϑ ΤΠ ΠΔΡΘΙη ΠΊΘῖηδ. 1816 οῸ ἀμ] ρου ᾿ἰαροη; 26 718} ταῖν ἴπ 

Ῥδιημμδ βίδα Ῥαγθὶ αἱρδᾶδ 1η1: πὶ τηδηδρθὶ τηθῖηϑ 7.5, ᾿αϊὶ Παϊΐαηᾶδ 

ΒΆΠ7].15 σαα]5. ΠΡ Πα] η5. 2:0 10 βαϊαδθ ὨΤΌΟΡΘΙΡ ὈΪ ἴβυ86]: 14|081 γ 6δὶ 

γὰ 0]0 ΒΌηΪ6 [ΙΔ786}}158 βαθθ ΤΊ] ηδ ΤὨΘΤΘΙΠΒ, ἰΔΙΡῸΒ. ρσδηϊβαπηᾶ. 

28 ψϑῦτα δὰϊς τϑῦϊα θη 188 σατηδαγρΊαηαθ ἴῃ. σαγϑ ἰθίη, πηΐθ 

γϑαγα σαι ΤΡῚ  ὑ6}}}0 ἔνδυ7α δηδ αἰτθαὶ, 29 18} βύαβυγθ ϑδασϑαδρ 

Ἐδβαΐαβ: 1} ἔλαθ) ΒΑΌΔΟΡ ὈΠΠΡῚ υπ815 {ταϊνα, 506 ϑαυσάδατηα ᾿δὰ 

Δα δοίσηϑ 188 53]  αδαμηδῦτγα ρϑὰ ρΆ] 6 καὶ ννδασθθίταα. 50 ρα πὰ 

αἰραθχ Ῥαΐθὶ Ῥίθαοβ 05. πὶ ᾿αἰβ)παθιηθ. ρδγαὶ ζθιη σαΐαὶ Δ ἢ 

σαν όϊη, ΔΡῬδη ραγαι ὐθίη ῬῸ 8 σαϊδαθϑίηαὶι; 581 10 [5186] 1αϊβί- 

δ 5. ψιῦορ σαγαϊ  θίηβ ὈΪ το σϑυδι αὐθὶ ηΒ. ὩῚ ρᾶβῆδα. 892. 0106 

αηΐθ ηἰ 5 σα] θ᾽ ηδὶ, 8ἰς ὰ8 τυδυγϑύναῃι σγιΐοαϊβδ; Ὀἰδύαρσαπη ἀὰ 

Βίαϊηδ Ὀϊδύαρσαϊθ, 93. Βύγαβυγθ ΘΘΙΏ6]10 ἰδῦ: 581, ρϑ]αρΊα ἴῃ ΒΙΟΠ βύϑὶη 

Ὀἰϊδίαρσαϊβ 7648: Ὠδ]Ἰὰ οδη θυ “ΘΙ 815, 18 « 858)» ρϑδαθ)]δη 5. ἀὰ ᾿τπλἃ 

ὩΪ σαὶ ιβκοαδ. 

Χο 

1 ΒιοΡιυ͵αΒ, δα γι 015. Ὑγ 11] Πλ Θ᾽ 15. Βδσυϊη5. 188 ὈΪᾶ8. ἀὰ σαᾶα ὈΪ 

ἴη8 ἀὰὰ παβθίηδὶ. “2 νυϑιύνοα)α δὶς ἵτα Ῥαΐθὶ 4]78η σααὶβ Ὠααπα, εακοὶ 

ΙΧ, 20. ρϑαϊρὶβ] δα κτῖθ ἀοιλοῖν ἃ ΒΥ. --- ἀἱραηαϊη}] 158. ὃ 908. -- 

21. ἀρ] Δα ὈΔΡΠη8] ἀαϑ8 1 ἐδὲ παο]υγσιλοῖ, φιυϊϑβοϊιθηι δοίην ἃ οἰ) δ οἸιοῦονν 

ΒΥ. --- 22. βίδα) 8} Α: 7164} τοτὲ πἰοίηονγν Βεοϊδέαθογν σοβοϊυγεῦοη ΒΥ. --- 

28, ΟΠ] ΡαυΒ] α 58ο]ιοῖγι ἐδ} ο5ο]υγ ον γν σὰς 86ῖγι, τηιξθν" ὁ υοτὶ σταῖϊαθ Β7. ἢ 

- 38, ρα] ] Δ 48] ΒΑΙΔῸ ] Δ πὰς Α; αἷο Ῥιρκίο μοῦ 5. τὰ ἀα8 ἐἰδογ- 

σοϑοϊυγιοθοηα ο δὐμαὶ αοιἐϊοῖ, ογκμομηθαν ΒΥ. --- Χ, 1. Παϊγθϊη5)] Π δὶ 8 

Α, αηὶ Ζοϊοηβοἤιι 6, ἰ6. Εἰοίμογο ΘΟ ν ΒΥ. 

ΙΧ,21. Καβ]ω σι α!η1}] {ὐηιδέοίιηγ, αἀαηιϊξ ἀονὺ αδ]ιᾶηρσίσο Ο΄φΉ. 

μεῦθη, 8οῖη ΝΟ ιθην Ζιι δἰο]νρη ΠΟὨϊΏι6. ---- 22. τϑ οἰ ἀδη 5. νγ85] Εγσὰη ξιγς 

ιὐἱὸ αὶ 7,9. Ζιν Βεαοιιζιηρ υσῖ. 1, 18,7: υβρίἀαπαβ δῦ δὴϑ ἱπλ᾿ 

μακροθυμῶν ἐπ᾽ αὐτοῖς. --- ὈΪ Καβαιη) ηαοῖ, Κ΄. 98; υοσί. ὧπη. ναβα γαο: 



294 Αἡ ἀϊθ Βόιμοσ Χ, 8ὃ-- 19. 

ἔχουειν, ἀλλ᾽ οὐ κατ᾽ ἐπίγνωςιν᾽ 53. ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ θεοῦ 

δικαιοσύνην καὶ τὴν ἰδίαν. δικαιοσύνην ζητοῦντες «τῆςαι τῇ δικαιοςύνῃ 

τοῦ θεοῦ οὐχ ὑπετάγηςαν. 4 τέλος γὰρ νόμου Χριςτὸς εἰς δικαιοςεύνην 

παντὶ τῷ πιςτεύοντι. ὅ Μωςεῆς γὰρ γράφει τὴν δικαιοεύνην τὴν ἐκ τοῦ 

νόμου, ὅτι ὃ ποιήςας ἀὐτὰ ἄνθρωπος ζΖήςεται ἐν αὐτοῖς. 6 ἡἣ δὲ ἐκ 

πίετεως δικαιοσύνη οὕτως λέγει μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ «ου " τίς ἀνα- 

βήςεται εἰς τὸν οὐρανόν; τοῦτ᾽ ἔετιν Χριςτὸν καταγαγεῖν" 7 ἤ΄" τίς 

καταβήςεται εἰς τὴν ἄβυςςον; τοῦτ᾽ ἔςτιν Χριετὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν. 

8. ἀλλὰ τί λέγει; ἐγγύς εου τὸ ῥῆμά ἐςετιν ἐν τῷ ε«τόματί εου καὶ ἐν τῇ 

καρδίᾳ εοὐυ ̓  τοῦτ᾽ ἔςτιν τὸ ῥῆμα τῆς πίετεως ὃ κηρύςεομεν. 9 ὅτι ἐὰν 

ὁμολογήςῃς ἐν τῷ ετόματί εου κύριον Ἰηςοῦν καὶ πιςετεύεῃς ἐν τῇ 

καρδίᾳ του ὅτι ὁ θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, «ωθήςῃ. 10 καρδίᾳ 

γὰρ πιςτεύεται εἰς δικαιοεύνην, «τόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς εὠτηρίαν. 

11 λέγει γὰρ ἣ γραφή πᾶς ὃ πιςτεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ καταιεχυνθήεεται. 

12 οὐ γάρ ἐεςετιν διαετολὴ ᾿Ιουδαίου τε καὶ ΓἙλληνος᾽ ὁ γὰρ αὐτὸς κύριος 

πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν. 18 πᾶς γὰρ 

ὃς ἂν ἐπικαλέςεηται τὸ ὄνομα κυρίου, εωθήςεται. 14 πῶς οὖν ἐπικαλέ- 

οονται εἰς ὃν οὐκ΄ ἐπίετευςαν; πῶς δὲ πιςτεύςουειν οὗ οὐκ ἤκουκςαν ; 

πῶς. δὲ ἀκούεονται χωρὶς κηρύςςοντος; 15 πῶς δὲ κηρύξωςειν ἐὰν μὴ 

ἀποςταλῶειν; καθὼς γέγραπται ὡς ὡραῖοι. οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζο- 

μένων εἰρήνην, τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαθά. 16 ἀλλ᾽ οὐ πάντες 

ὑπήκουςαν τῷ εὐαγγελίῳ. Ἠςκαΐας γὰρ λέγει" κύριε, τίς ἐπίετευςεν τῇ 

ἀκοῇ ἡμῶν; 117 ἄρα ἣ πίςτις ἐξ ἀκοῆς, ἢ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος θεοῦ. 

18 ἀλλὰ λέγω μὴ οὐκ ἤκουςεαν; μενοῦνγε᾽ εἰς πᾶςαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν 

ὃ φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν. 

19 ἀλλὰ λέγω, μὴ ᾿εραὴλ οὐκ ἔγνω; πρῶτος Μωεῆς λέγει ἐγὼ παρα- 

ζηλώεω ὑμᾶς ἐπ’ οὐκ ἔθνει, ἐπὶ ἔθνει ἀςυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς. 

Χ, 5. ἐν -αὐτοῖς] ἘΚ ΟἾτ- (υγ]. 1.60. 18,5 Δ ΟΝ: δ᾽ ποιήξας αὐτοῦ -- 

56. προςτάγματα καὶ κρίματα --- ἄνθρωπος ζΖήςεται ἐν αὐτοῖς μηα Ο΄αἱ. 

8,12), ἐν αὐτῇ ΒΙΒΑΒ ἀ 6 νρ. --- 15. τὰ ἀγαθά] ΚΙ, ΟἈ:., ἀγαθά Ρ 

768. ὅ8,, 1ΧΧ. -- 17. θεοῦ] ἘΚ Βἴπ οΑ.6΄ ΟἬχ., Χριςτοῦ ΒΕ’ ΒΟΒΈΝ 

τοΐη ἀθ νρ, {ε]ὲ ἘᾺ ἔσ. --- 19. μὴ ᾿Ιεραὴλ οὐκ ἔγνω] ΒΙΠΑΒΟ ΟΡ 

ΟἾγ. 1 νρ, μὴ οὐκ ἔγνω ᾿ἸἸεραήλ ὨΌ7,. 

τῶν ἐπικαλουμένων ̓  τὴ βαΐτα ὈΙάαἱ δηδῃδϊίαηάδιη πα 1. 4.1: 

ἐρωτῶμεν ὑμᾶς" ἀηαμαϊίζαπι Οἷά δὶ ᾿ἰφυγὶβ. 1ὶ ἀοΥ σοί. Βίροϊ [ο]16 Ὀϊάθῖ 

γμῦ ἴΣ 1,38: μάρτυρα τὸν θεὸν ἐπικαλοῦμαι φοϊυμοα ρα ἀπαμαϑῖΐα; 

Πῖογ Ἰπαοϊιία ον Ζιιβαΐζ υοῦν ψϑισοα ἀθη ὐοὰ ὈΪάαὶ τηηιδαίϊοι. --- 

14. ΔἰῬῬαα Τυδῖνα) υφῖ. ἴῦ γα: ατέ φιοηιοᾶο. --- 19. πὰ πῃ παοια} απ - 

ζἀϊσον Ῥίμγαί. 



Αἢ αἀἷ6 Εδιλοῦ Χ, 53---19. 255 

πὶ Ὁ Καῃῦ)α. 8. υπκαμηδηάδηβ δὰϊς οαἸβ. σάτα θη Δ ἢ βρῖηδ 

σα αὶ θη ΒΟ] πδη5 βύϊατ]δη, ρσαγαὶ ίθίη συαϊβ αἰ πἰηδυβι θά θη. 

4 πρίδαμμίϑ δὰϊς ψὶοαϊθ Χυϊβύαβ ἀὰ ραν θη δἰ]δῖτα Ῥαΐτη ραὶϑαρ- 

Ἰαπᾶάδιη. ὅ Μοβϑβ δαϊς τυθ] 0 ρὸ ραγϑὶ θη 5 ψιΐοας, ᾿αύθὶ 58. ἴϑα- 

͵αμάβ θῸὸ τηϑηηϑ 1081} ἴῃ σαὶ. 6 10 50 ὰ8 ρδιδαθθίηδὶ σαγα θι βυνδ 

αἰρὶρ: πὶ αἰἱραὶβ ἴῃ Βαϊγίϊη βοίηδιατηδ: ῦδ5 πϑβίθιριρ ἴῃ Πἰμαϊη ὃ 

Ῥαΐ-ἰδὺ Χυιθία ἀ814}0 αἰαμαη; 17 δἰρρδαιᾷ: 7085 σδβίθιρι ἴῃ αἵρταῃ- 

αἰραῦ Ῥαΐὶθὺ Χυϊδῦύαᾳ ἃ5 ἀδαβδίηη ἴὰΡ αϑῦύϊαῃδη. 8ὅ .δἰκοὶ 1ῦὰ αἱδθὶρ Ὁ 

π6 108 ΡΒ βαΐα πιϑατγα δῦ 'π τῦσηρα Ῥοἰπδιησηα 184} ἴῃ Παϊγϊη Ὀοἱ- 

πδιηπηδ, ραΐ-ἰδὺ σσαυστα σα] Θ᾽ 815 βαῦθὶ τηθυ]ατη. 9. Ῥ6Ὶ] 1αῦαϊ δηᾶ- 

Πα 1186 ἴῃ τὰ θα ρο᾽μϑιηγηδ, γα] [6θὰ 18 σα] δα 615 ἴῃ Παϊτίὶη Ὀοἱ- 

πϑιητηδ, ραΐθὶ σα ἴηδ υὐτοΐϊδία ὰΒ ἀδαβαίμη, σϑηἶδ8. 10. Παϊγίο δὰκ 

Θο Ια Ὀ6ῚΡ ἀὰ ραγϑι  θρ αὶ, 10 τὰ θρᾶ δπαμεϊΐδαα ἀπ σαηϊδίαὶ. 11 αἱ- 

ῬῚΡ δὰκ βαΐα ρϑιβθιθ: σα 58 σϑὶδαρ]δη 5 αι ᾿τητηᾶ ὩΪ ρσϑαὶ- 

υ]Β]τοᾶδ. 12. ἢ] δ} ἰϑῦ ριαβίς ἀθ1η5 Γιά αῖδαβ 184 ΚΎΘΚΙΒ; 56 βϑιαδ δὰ} 

ἔγϑαα 41181Ζ6, ρϑ]ρθ 1 8118 η5 ρ8η8 ὈΙα]αμϑη5 511. 19. Τρασαἢῃ 80 Κ 

Β8,61 ΔΉΘΉΔΙ ΠΡ ὈΪα αὶ ἤϑῦηο {γα }1Πη 5, ρϑηϊθῖθ. 14 Τοαῖνε ταὶ ὈΙα]απα 

ἀὰ ᾿βδιηη6 1 1 ρσϑὶδα θ᾽ ἀθαπη ΔἰρΌδα λαῖνα ρα] ]α πα ῬδΙηΠΘὶ πὶ 

πδιυριάθαπηῃ ἢ 10 Τυαῖτνγα μϑαβ]αηα ᾿ππὶ τη θυ] πάθη 15. 10 Τυδῖνα Ππ6ὺ- 

͵απα, πἰρὰ ᾿ηϑϑ πα] 8) βαβνθ σα 6}10 δῦ: Τραῖνγα ΒΚ 741 [οί 5 

Ό1Ζ6 βρ]]οημάδηθ ραν], Ρ1Ζ6 ΒΡ! ]οπάδηθ θα Ρ. 16 δἰκθὶ ἢἰ 8]]δ] 

παἰπαπδίαθαπη αἰνγαρρθιοη: Τθαῖαθ ἀακ ΟἸΡΙΡ: ἔλα], Γῦ85 σι ῖᾶδ 

Ὠδαβθίηδὶ ἀητοὶ 17 Ῥϑηπα ρα] Θ᾽ 5. τ5. σϑῃϑαβθίηδὶ, 0 σαῆδα- 

ΒΘΙΩΒ δὰ ψαυτὰ Χυϊδίαιιθϑ. 18. δἴκθὶ αἱρὰα: 081 πὶ μαυβιαθάπῃ 

ΤΑΙ τ15: δηα δῶ αἰσρθα φῶ] ἀγαη)α5 1Ζ6 188} δηα Δ Πα] 5. τη] ] - 

Θαγα]8 ψαυγάδ 'Ζθ. 19 8δκθὶ αἷρα: 108] 18.846] ηἰ ἔβη  } {τ υτηϊδῦ ΜΟΒΘΡ 

ΟἸΡΙΡ : [Κη 4]7]8η8 ᾿φν15. Ὀσῖρσρα ἴῃ ἀπ ίθαοι, ἴῃ δία 15 πῃ γα ]Δη- 

Χ,4. ραδα]δη δι] ἀ, ατι Ζοὶϊογιβοϊιζι), Ἰωά ἀτὰ ζϊοίηογο δον ἐ ΒΥ. 

-- 7. Α4ηὐν αρμαθ υἱοϊοϊοἰνέ «ἃ. ττΞ 4 αἷ58 Αὐτοϊϊιιγ)δξοιο]ιθη.; υογηιἐοῖν ἐ8ὲ 

165 «ἃ. ἄον Αηϊα σιι Οαϑδέϊρίϊογιοβ 1, 6βιηφ ..γ]0.. σεισοϑοῃ. -- 14. σὰ- 

Ἰδα ἀΘα ἢ] ραϊδα δ αοαὰ Α 8γ. --ὀ ἴημα] 'πὰ ἃ. -- 19. ἴῃ Ὀ᾽αααὶ) 

Κορ Ἴοϊοξιγ, ἰὼ Ῥίπαα, «ἀφιον Δ ΒΥ. 

Χ, ὅ. Ρο βδγδι ίθη ἂθ5 ψιτοαα] σοφορίνθοῦ τὴν δικαιοσύνην τὴν 

ἐκ τοῦ νόμου: ἀογ παο!ιροδίοιἐο Αγέϊοῖ, [71 ηνϊξιιηίον, υοὶ. “7 ὅ,ιϑ5 6,69 

1, 60,41 ω. ὃ.; ἘΞ. ὃ 381,,. -- ΌΡο -- ἴῃ ᾿ζαῖ] ἀα8 [οηυϊγυίηο Οδ7οῖϊεί 

δικαιοεύμην ἰοσίο αἰὸ Απάαογιηρ ἴῃ ἱσαὶ παιθ, ἴγ σοῦ τ 80 πᾶϊον, ἀα 

Ῥο 4. δ. 1. τοιὰ Α. Ῥι. Ν. φιιριοίοῖν ἰδέ. Τ)ὴα58 σοί. ΒΡΥαο σοι] ηνιθὲο 

Ῥο αἱ ραναϊηὐθίῃ θοαίο]οι; 8οηνὶξ οηβρυὶοϊιέ αἴ σοὶ. 1 ἀϑϑρ ατι[8. σε- 

ηαιϊιοδίθ ὧδν τον 6: φιεομίαηι χιιὶ ἐοοογῖΐ θαι Ποηιο, υἱυοέ τη θα. -- 

18. ΔΆ Αἰ ΠΡ Ὀϊά41) ἐν ἐπικαλέςηται. 7)6γ 8616 Ζιιαίξ ἐ 3,99: μετὰ 



286 Αἢ αἴθ Βδηγου Χ, 20--21. ΧΙ,1-- 24, 

20 Ἤεαΐας δὲ ἀποτολμᾷ καὶ λέγει εὑρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦειν, ἐμ- 

φανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ. μὴ ἐπερωτῶςεινν, 21 πρὸς δὲ τὸν ᾿εραὴλ 

λέγει ὅλην τὴν ἡμέραν ἐξεπέταςα τὰς χεῖράς μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα 

καὶ ἀντιλέγοντα. 

ΧΙ. 

1 Λέγω οὖν μὴ ἀπώεατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; μὴ γένοιτο " 

καὶ γὰρ ἐγὼ ᾿Ιεραηλίτης εἰμί.... 11... ἵνα πέεωειν; μὴ γένοιτο " 

ἀλλὰ τῷ αὐτῶν παραπτώματι ἣ εωτηρία τοῖς ἔθνεειν, εἰς τὸ παραζη- 

λῶςαι αὐτούς. 12 εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος κόεμου καὶ τὸ 

ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν, πόεῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν; 

18 ὑμῖν γὰρ λέγω τοῖς ἔθνεειν ̓  ἐφ᾽ ὅςον μέν εἰμι ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόετολοσςο, 

τὴν διακονίαν μου δοξάζω, 14 εἴπως παραζηλώεω μου τὴν ς«άρκα καὶ 

εὦςεω τινὰς ἐξ αὐτῶν. 158 εἰ γὰρ ἣ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόεμου, 

τίς ἣ πρόεληψις, εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν; [16 εἰ δὲ ἣ ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ 

- τὸ φύραμα᾽ καὶ εἰ ἢ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι. 17 εἰ δέ τινες τῶν 

κλάδων ἐξεκλάεθηςαν, εὖ δὲ ἀγριέλαιος ὧν ἐνεκεντρίεθης ἐν αὐτοῖς καὶ 

ευὐγκοινωνὸς τῆς ῥίζης καὶ τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου, 1ὃ μὴ κατα- 

καυχῶ τῶν κλάδων" εἰ δὲ κατακαυχᾶςαι, οὐ εὖ τὴν ῥίζαν βαετάζεις ἀλλ᾽ 

ἢ ῥίζα «ἐἔ. 19 ἐρεῖς οὖν ἐξεκλάςεθηςαν κλάδοι, ἵνα ἐγὼ ἐγκεντριςθῶ. 

20 καλῶς τῇ ἀπιςτίᾳ ἐξεκλάςεθηςαν, εὑ δὲ τῇ πίςτει ἕετηκας, μὴ ὕψη- 

λοφρόνει, ἀλλὰ φοβοῦ 21 εἰ γὰρ ὁ θεὸς τῶν κατὰ φύειν κλάδων οὐκ 

ἐφείεατο, μήπως οὐδὲ εοῦὗ φείςεται. 22. ἴδε οὖν χρηςτότητα καὶ ἀπο- 

τομίαν θεοῦ, ἐπὶ μὲν τοὺς πεεόντας ἀποτομίαν, ἐπὶ δὲ ςεὲ χρηςτότητα, 

ἐὰν ἐπιμείνῃς τῇ χρηςτότητι, ἐπεὶ καὶ εὖ ἐκκοπήςῃ. 28 καὶ ἐκεῖνοι δέ, 

ἐὰν μὴ ἐπιμείνωςειν τῇ ἀπιςτίᾳ, ἐγκεντριςθήςονται ̓  δυνατὸς γάρ ἐςτιν ὃ 

θεὸς πάλιν ἐγκεντρίςαι αὐτούς. 24 εἰ γὰρ εὺ ἐκ τῆς κατὰ φύειν ἐξεκό- 

ΧΙ; 1. τὸν λαόν] “Κ ΟἾγτ. 10 (αὐμθον 5), τὴν κληρονομίαν ΕὉ ἔρ 

ΑἸαρτ. Ατηθγβί. βθᾶπ]. γυο. Ῥ8. 93,14 1ΧΧ: οὐκ ἀπώςεται κύριος τὸν 

λαὸν αὐτοῦ καὶ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ οὐκ ἐγκαταλείψει. 44πτ|8 αἰἴ6567' 

ϑέοῖίο εγμιαγέ γον ἀοΥ ΜΒ γϑαίφ υορ λαόν αγοῖν κληρονομίαν αὐ8 οἴη- 

 αοϊιδίο. --- 18. ὑμῖν γάρ] 1, ΟἼ τ. ἴὖ νρ, ὑμῖν δέ Ρ. --- ἐφ᾽ ὅςον μέν] 

, Οἢγ. αἴθ υρ, μὲν οὖν Ῥ, ἐφ᾽ ὅεον ὈΕΕα αἴἴρ. -- ΟΕεἰμὶ ἐγώ] ἘΚ, 

ἐγώ εἰμι Εὰ νρ. --- 14. μοῦ τὴν «εἄάρκα] ᾿Κ, τὴν ε«άρκα μου ΕΚ 1Ὁ νᾳ. 

- 16. εἰ δέ] ΠΡ Οἢν., εἰ γάρ Α, εἰ (5, --- 28. καὶ ἐκεῖνοι δέ] ΓΚ, ὁ 

ἐπὶ αἴ Το. 

ΖΖ.85,444 87,180. --- 106. Ῥαπαθρι] εἰ δέ, νοὶ. Οα 4,7, Καὶ 11,91: Ῥαμαθῖ" 

εἰ γάρ. --- 18, ραἰγ10] Ζιδαΐς, υσί. Ἡοὶ:βἄοίρογ: αἴθ Ἡιγςοῖ ἐγᾶσέ αἀΐοῖυ. 

-- 22, ΦΔΙΡΡδι) ἐπεί “βοηϑέ, αμιαθγηξα 8, υσί. Καὶ 7,14 1δ,39 μρηᾶ (ἄπ 

ϑύηηο μας.) ᾿ὸ 9,11. ΑἸιγτοῖ, αἰ Ῥαὰ {1 εἰ δὲ μήγε. 



Αἡ ἀϊἴ6 Βδιηθν Χ, 20---21, ΧΤ, 1 ---24, 291 

ἀοίη ἴῃ αἰ θη ᾿Ζυνὶβ Ὀτῖσρα. 20 10 Εβαϊαθ δπδηθη 6 10 148 αἸΡΙΡ: 

ἱοιίαηβ σγαῦρ βαΐτη τὶ ὩΙ σαϑοΚ͵] θη Δ1, Βα ρθ 5. γα βδΐπι τὴῖκ 

πΪ ρα ππδη δ. 21 10 ἀὰὰ Ιβταθὶα αἰρδὶρ: δἱ]απα ἀδρ ἀβρτδϊαϊαδ 

ο8 ΒαμαηΒ. Τηθῖη08 ἀὰ τηδηδρθίη ἀπρΑ] Δα] θη 1Δἢ δηάαβίδη- 

ἀδπάρίη. 

ἘΦ 

1 ΩΙΡὰ πὰ: ἰρᾶὶ δἴβκαδιαβ σὰ Ρ δύ θ]ω Βοϑιμϑιαστηα ἢ18-51}]41} 188 

δὶς 1 Ἰϑγαθιθιΐθϑ ἴτὰ.... 11 .... οἱ ρσϑάγιβθίηδ Π15-81]41} δἱς Ρ1Ζ8] 

1Ζ6 τ] ββθδθαδὶ νὰ σϑηϊδίβ ριπάοτη αὶ 1ἢ 41|]18πὸ Ὀγσραη 105. 12 10 

Δ 081 τηϊβϑθαᾶθαβ 126 σῷ 61 ζαϊγσαι 16 ΘΏΘΙΠηΒ 1Ζ28 σα ΌΘῚ δίθάοΙη, 

Τύδῃ τηδ18 {110 1σθῦ 138 ᾿᾿χχὶβ δὰ αἰἱρα Ριυάοιη: βδυχα ἰΙαρρα 5076 1ἰκ 

ἴτὰ Ρίααο ἀρϑυβίδαϊαβ, δα 8 1 τηθίῃ τη Κ11]8, 14 οἱ Ἰῦαῖνγα ἴῃ 478 π8 

Ὀτίρρα κα» ΘΙ τηθίη 18} σϑηῃδβΊθα ΒΌΙΩΘΏΒ ὯΒ ἴῃ. [1ὅ 1404] δὺὰκ 

ἀϑϑαγρα ἴΖ6 σα 61 αἰ υῦδι5, [08 80 δηαἀδηππῦθ, ΠΙΡ Δ] 1 81}8 ἃ5 ἀδα- 

Ῥαϊ 16 βαῃμᾶθὶ υἱαυβικαῖίθ σοί, 718} αἀδῖρβ, 718} 1ὰ αὶ σι ϑυγίβ 

6 1Π 8, 186 αδίοβ. 117 718}: 7184081 βαμηδὶ Ό1Ζ6 αϑίθ βου Κποάθασῃ, ἱρΡ μὰ 

1] 615. ἀἸθν ὈαρτΩΒ ἡ ΙΒ η 615 1 γαΒρῚ 5 γαυβῦ 1ἢ 1η5 76 ραμηδίηϑ ᾿Ρ1Ζαὶ 

ψΔῸΤὨ [8]8 «1.» 184} βιηϑῖν θα ΔΙ ρταΒ νγαγβύ, 18 ΠἸ 00 δη8 ρ8 8 

Δ[ηἸΒίδῃβ; 10 7404] Τυορὶβ, αἰ θὰ Ῥὸ ψϑυυί[8] ὈΔ1Υ18, αἷς 580 ψαυσγίβ Ὀδῖτῖρ 

Ῥυκ. 19 αἱραὶθϑ πὰ: βου κηοάθαάθπη αβίοβ, οἱ κ΄» ᾿ἱπίσαβρ]αϊαδα. 

20 γαῖ ]α! ἀπρϑ] Δ Θ᾽ 81 ἀΒΌΤαἰςποάθάπῃ, 0 θὰ ρσαϊδαθθῖηδὶ ραβίοβῦ; 

Ὡἱ Βυρθὶ Πα δ, ΔΚ ορΒ. 21 βαηάᾶθὶ σὰ Ῥϑηβ ὰἃ8 σα ῦθαγβθαϊ δβίδηβ 

Ὡἰ {γϑι 1, 1041 δαΐίο μἰ θα ἔγοϊα]αὶ. 22. βαὶ πὰ βϑ]ϑίῃ 18} ΤυαΒΒ6 1 

ἰσαγαϊ 8] σαάϊθ; ΔΡΡδη ἀπὰ Ραΐπι βαϊθὶ ραάγαβαμ, Τὐαββθίη, ἱρ δη8ἃ 

Ῥὰδ βοϊϑίῃη, αὶ Ῥδιγ νυ βὶΒ ἴῃ βϑἰθίη; δἰθραὰα ἰδ. θὰ υϑδιηαϊίαζᾶ, 

25. 18} 7418], αἰῦα σαθα]ο]α πα δἰ κΚ ἴῃ ἀπρϑααθῖπδαὶ, ἰαὐγαποίαηαδ; 

τηϑ 6 ]ΡῈ δὶς ᾿ὅὐ ο Ὁ δἴϊχα ἰπγαβρίαη ἴη58. 424 α04] δὰκ ᾿Ρὰ ὰ8 

Χ,, 21. ἀδοταϊάϊάα 08] ἄα8 ϑοβζιθ-α τονν ἈΒΌγ δι 18 δἐο]ιῦ εὐ 7 67" 

Τηρηῖο, ἄα5 Τϊσ. ἦν ον 1, 1ηυῖ6, δοϊιοῦγυξ αἰβ ἀ0γ") Αγεοί, σοίοδονν τον θη) Ζι 

ηνδ5οη ΒΥ. --- ΧΙ,14. Ὀτίσρδα] Ὀσῖσρα Α 8... -- 16.21. Ῥαηα 61) {ἰγ Ῥᾶπαθ, 

υῃῖ. 1.8. ὃ 859. --- 17. ψαυτγῖ88)] Α Βγ., σσαυγίαϊ Κορ )οκέιν ἴ98. --- 18. 85- 

ἴδ 5] ϑηδίδηβ ἃ, αὖ ἀδι ζλο]νογ αἰ τι" ΒΥ. --- Ῥὸ σψϑαγίβ)] ἃ: ηὐνῦέ σίθηι- 

ἰὐοῖ, Κἴαγοην 5 ΒΥ., Ῥὸ σψδυτὺ 70. -- 19. αἰ 618] Α, ρύοϊιξ. αἱρὶβ. ἀηΐ- 

σοροη, ἴ75. Βεϊιαιιρίιιγ ἰδὲ ηλο].}" αἷ8 σοπισονα Παληι {ἰὴ ἃ τυον απ 6, 

Βγ. -α- 22). Δ α6ι)ἅ ᾿Κογμοίμν, ἐγοὶφ 5. μαὲ ἃ ΔΡΡδῃ:; «α᾽ ἐδέ δίισαξβ 

σγῦθον τὐνὰ ἦν ἀἰθη Παπα σεγιοέ Βγ. 

ΧΙ, 1. 8100]8] τὸν λαόν, υσί. 4ηην. σιηὶ οΥ. Του. -- 11. χαῖρ 

ϑαμίβίβ)] υοσὶ. ἐγένετο ἣ εὠτηρία Αροΐ,. 13.10. --- 18. 1κ ἱπι] εἰμὶ ἐγώ, 

υοῖὶ. διοϊφομθιγρ. ΖΖ. 87,179. --- 14. Ἰοὶϊκκ πιθίῃ)] μοῦ τὴν «ςἄάρκα, υσί. 



288 Απ αἴθ Βόμηοσ ΧΙ, 2ὅ---36. ΧΊΤΙ,1. 

πῆς ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύειν ἐνεκεντρίεθης εἰς καλλιέλαιον, πόεῳ 

μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύειν ἐγκεντριςθήςονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ; 25 οὐ γὰρ 

θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυςτήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε ἐν ἑαυτοῖς 

φρόνιμοι, ὅτι πώρωεις ἀπὸ μέρους τῷ ᾿Ιεραὴλ γέγονεν, ἄχρις οὗ τὸ 

πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰεέλθῃ, 20 καὶ οὕτως πᾶς Ἰεραὴλ ςεωθήξεεται, 

καθὼς γέγραπται" ἥξει ἐκ (τὼν ὃ ῥυόμενος καὶ ἀποςτρέψει ἀςεβείας ἀπὸ 

᾿Ιακώβ. 27 καὶ αὕτη αὐτοῖς ἣ παρ᾽ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν ἀφέλωμαι τὰς 

ἁμαρτίας αὐτῶν. 28 κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι᾽ ὑμᾶς, κατὰ δὲ 

τὴν ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς πατέρας: 29 ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ 

χαρίεματα καὶ ἣ κλῆςεις τοῦ θεοῦ. 80 ὥςπερ γὰρ ὑμεῖς ποτε ἠπειθήςατε 

τῷ θεῷ, νῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ τούτων ἀπειθείᾳ, 351 οὕτως καὶ οὗτοι νῦν 

ἠπείθηςαν τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐλεηθῶειν. 92. ευνέκλειςεν 

γὰρ ὁ θεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν, ἵνα τοὺς πάντας ἐλεήεῃ. 899 ὦ 

βάθος πλούτου καὶ ςοφίας καὶ γνώςεως θεοῦ. ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρί- 

ματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαςετοι αἱ δδοὶ αὐτοῦ. 84 τίς γὰρ ἔγνω νοῦν 

᾿ κυρίου; ἢ τίς εὐμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο; 385 ἢ τίς προέδωκεν αὐτῶ, 

καὶ ἀνταποδοθήςεται αὐτῷ; 586 ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν 

τὰ πάντα ̓  αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. 

ΟΠ 

1 ΤΙαρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ, παρα- 

«τῆςαι τὰ εὔματα ὑμῶν θυείαν ζῶςαν ἁγίαν εὐάρεετον τῷ θεῷ, τὴν 

ΧΙ 20.. ἐν, ἑαύτοϊε] -ΑΒ; παρ᾿ ἑαύτ. ΚΟ: 7]. Π 1510 

φρόνιμοι παρ᾽ ἑαυτοῖς ᾿πϑ δὶ ὈΪ 1Ζ 18 51|Ό08η}. --- 26. καὶ ἀποςτρέψει) 

Κ ΟἾγ. (,65. ὅ9,30 1,Χ ΧῚὺ), ἀποετρέψει Βιπ ΑΒΟΙ", ἀποετρέψαι Κα (υό 

ἦν σοῦ Ποηιγηδοοηῷ αὐ ἀογ, ἰοσοτλιδαΐφ 1 1,17: προελεύεεται... . ἐπι- 

ςτρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα). --- 80. ὥςπερ γὰρ ὑμεῖς] ΘΙπλάΒα 

ὈΈΒΕα Ομχ. (θα. ΕἸ614) ἀρ, ὡςπ. γ. καὶ ὑμεῖς ἘΚ ΟἾγ. (θα. Μι) (6 νρ). 

ΧΙ, 20. 15γ461] τὐο] εἰ] ογίον (ἰογ.; 1115 1)16 σοί. ῬθηναιυοΥγο 

(1908) 8. 57 {αθὲ αἷς Τογην Κἀ βο] 161, αἷ8 ΑἸ. αἰ. --- αἴριααβιη] σι 

δύ. ὑσὶ. ἀ6 νρ: Ἰηιρίοξαΐοηι. --- 853. σαθθίηβ Βαπάαρθὶ 8) θὲς ΚΚορυία 

[οἰιίε 8 νρ. ---ὀ ὑπμυββρ]οα8)] ραβὲ ἀν Βοαθιέιγ φιαοῖ, γενέ Ζιν 

ἀνεξερεύνητα “ΨΉ6Υ ΟΥ̓8ο Ἰτο]ν : 65. Ἰραγηγν γεν Πιοὐ γι: “ἱοῖιἐ ατιδφιιογς ἃ ]ι] 6), 

τοί. ἃ 9,1ὅ, τὐο 65 ἀνεκδιήγητος «εὐἱοαογρίθέ. --- 84. ὕῦαΒ ἱπιγηδ ΥΆΡΊΠΘΙΒ5 

γα5) έοίζογι εὐἷο 97.2.5. 40,18 ΤΙ ΧᾺ: τίς αὐτοῦ εὐμβουλος ἐγένετο. «-“-- 

9.5. ἸΠηΠ18 ἔΓ Πγ8 σ 8] δέοι πιαοἾ. Ἰτηνηὰ ταρὶηθὶβ; υσῖ. ατοῖν ΖΖ. 57,180. 

-- ἔππμη8] υοί. ρ»γίον ἀοαϊέ εἰϊὶ ἰῇ νᾳ. --- 86. ἴῃ ἰτητηδ] υσὶ. ἔ ῬΌΘΙΡΗ 

να: ὅν 1,50. --ς ΧΙ], 1. Ὀ]ΘΙΡ 61) δύ. τοῖο 1ῦ νϑ: 96Ὺ ηιϊβο) οΟΥϊαΏν. 



Απ ἀΐθ Βόὅμηοσν ΧΙ, 25---86. ΧΙ], 1. 299 

τ ἰϑίαϊ αϑιηδ ίὰηβ Ὀ15 1 6] « ἢ 8 δ᾽θυθαρι15 16 81} τὰ 5 188 Π68, 

ἰηὐταθραηβ ψαγϑῦ ἴῃ ροάδηδ, Δἰθυγαθαρτη, ἴδῃ ἢ]ὰ Τη815 ρα] ὈΪ τυϊβίδϊ 

ἰπἰγαβρήαηας ἴῃ βθθᾶηδ δἰ αριη 26 πὶ δυϊς ψ]]78ὰ 1Ζ»ν18 ὑῃ- 

τοίδαῃϑ, ὈΤΟΡΥ].8, ὈΙΖΟΒ ΤΌΠΟΒ, 6ἱ ἢ] 5178} ἴῃ 12 }}15 5] Ρατὴ ἔγοαδί, 

αὖθ ἀδαροϑὶ «Ρ1)» βαμηδία Ἰβύϑϑὶα γγαὺρ, ἀπα Ῥαΐθὶ 110 Ῥίπαο ἰηη- 

ΘᾺ] Ια]. 26 14} βυγᾶ 811ἱ 15γ86] ρδηϊβδαηα, βύαβυνθ σα 6 }1}0 δύ: Ὁ7- 

Τρ ἃ δ΄ῇῆοη 58 ᾿ἰδυβίαπμαθ ἀὰ αὐνεμθαη αἰριαθίη αἵ Τά κΚορᾶ. 

δ ἸΔῸ 50 ἰπ ἔἸἿ8Ι [18 ἰτίρσσνψα, ρθη δίηϊτηθ ἔγανϑυγ τη 85. 1ΖΘ. 

28 ΔΡΡδῃ ὈΪ αἰνϑροθ!]οη ἢ] πη άδηΒ ἴῃ ἰζύατα, 10 ὈΪ ραυγα]θῖηδὶ 1108] 

δῆδ δἰίαηβ. 29 ἴππὰ ἰαγοίρα βὶπα δὰϊς οίθοβΒ 184 ἃ ΙὰθῸμΒ σα ]Β. 

80 βιύγαβῖνθ γα ὐϊ5 1.5 Βατηϑῃ πὶ ρα δα θὰ οαάδ, 10 πὰ ρσδδγηηδια δὶ 

ΔΌΥΡῸΡ ΡῬίχαὶ 120 ἀηρϑ] 61 Πη81, 851 δὰ 78} βδὶ πὰ ΠΗ] σα] ἀθα ὰ 

ἱχιναῦδὶ δυτηϑίομ, οἱ 78 οἷβ ρδαυτηδίηᾶδα. 82. σαῖθαῖκ δὰϊς σα 4]18}8 1π 

ὉΠΡΘΙΔῸ ὈΘΙΠδ1, οἱ 8118 85 σϑδυγηδὶ. 89. ὁ αἰαριρα ραρθίηβ ΒαπααρθὶηΒ 

ον. Θὲ βοϊορίέαο αἰ οἱ} ν νυ 78} γν 715 σαα151 Τυαῖννα τιητ18- 

ΒΡΙΠΠΟάδ, 5 πὰ βἰϑαοβϑβ 18} ὉΠ0|- 

Ἰ]ϑ 18] γγὶρὸβ 15! 84 1085 ἃὰκ υαἵ- 

Κυηβρὰ [τ ΡῚ γαυ]}η5. ΔἸ ΡῬᾶι Τῦ85 

ἸΠΏΤη8, ΤᾺΡΊΠΟΙΪ5 τνᾶθ 90 Δρβρᾶα 

Τῦὰ5 ᾿Πητὴ8, ἴγατηὰ ραΐ, 18 [ΓΔΡ1]- 

αἀαἸάδα τητηὰ ὃ 86 πηΐθ 118 ἱπητη8 

8 ᾿δῇ ἴη8. 8 ἴῃ ἰπηηδ 8118: 

ἱπη ἢ Ὑγα] 5. ἀπ αἰννᾶτη, ΔΙΏ6η. 

ΕΧΎΤ. 

Τ Β)1|5 πὶ ἰχίνῖθ, ΘΙΟΡΙ 5, 

ῬδΡἢ Ὀ]6Ι θη ρα δ, ἀϑϑῖρδη [Θ᾿ Κα 

ἸΖυγαγα βαα αἰννᾶηδ, γι δ ηδ, να ]ὰ 

ΒΘ] ΘΙ Καϊάδθηα, σᾶ, ἃπααβραίδηδ 

ᾳιαην δου μέα- 

ὀύϊία διέ ἐμαϊτοΐα οἴιι5. οἐ Τγυνοδέϊσα- 

ὀήϊο5 υἵαθ οἴιιϑὶ 84 σψιιδβ οηΐηι οθῦ- 

μοῦὴέ ϑ8θηϑβιίην αἷοηυῖηὲ αὐ χιυιῖδ 

᾿ς ἀ{{Π οογδιϊαγιι5 δ 858. αμπὲ 

χιυΐδ ργῖοῦ αἰθαϊέί εἰὲ οὐ γοσα- 

86 φιορίαην ὁ» {10 

δέ 067" ἱρϑδιύηῆν οὐ ἦη, ἦρ80 οηνῖα; 

ἐρδὶ σίογία ἴγν δαθοιία, αἸγθΊ.. 

ἐμ} οἷ 

ΤΊ: 

1 ΟδϑθογῸ τέξαψιίο νοϑ, Κ[γαΐγ68, 

»67" ηυϊδογἹοογ ται αἱ οἷ, ε(έ θα ]υδοαΐξίδ 

607} ό07γ σπυοϑδέγα Ποδέϊαηι υ͵ἱραηιν βαγι- 

αν ρίαοσογιέογ, αἰὁ0 γτ᾽αὐτοη αὐτί οὐ- 

ΧΙ, 924, Ρὶ5. ρθη 8)] υσί. ἀπῃδβο]θίηθ Κἰ 6,16 Β, Ρὶ8 νι] ]ροὶβ Δ; 

αογ Οπιογϑδίγιοι, 65. 6 ἰδὲ αι οι, ϑοην τηέον. Βορολυ (685 1 εἰασοθολι 

{ο]ιϊδ 7646 ϑριιν Βγ. -- ᾿ηύτυθρδηβθ) Α 8γ., ὕ. Βοριουιι ϑδἰϊηνην 

τοῖν. Εἰ παρμάοῖέ β.οῖν αὐο]υϊ τὶ οἷν ἐγ ϑργιισίίοῖν βίαν 65. Ἰατ- ΚοΥὉ ηνέ 

βο]υιυνιγ δι σοηι Ῥγάβοηβ (υἷα ὈΪα7]Δη); ἀαγγν εὐὰγο ᾿πύγαβοῖ 5. Κύ. 17 

7ησογο Βιαιι. --- 25. πινγθίβα 8] ἀηνῇ..... ἢ5. δγκοηηθαν ΒΥ. -- 

88. Μολὶ Βαηααροθίηβ δγίοέ Α αὖ, ηνϊξ Δ} να Ὀ 715. δεσίηηιέ σαν Εν 

γοὶουν δὲ Δ Ραν (ΧΙΙ, ὅ). --- υῃαββρι!οάα) Οδὺ: υἱοϊποϊοῖε παοὶν ΕΒ. 

δ 286,5 φις ογγιαγον οὐον παοῖν Βογη]αναίς Ῥογϑοϊία ἀπαβρ 1] οα αβιπ αὶ 

10. ὉΠΌΒΒΡΙΠΟαΟΚ βἰπα σὴς ἀπά γΉ. 



240 Απ αϊθ Βόὅχηοθν ΧΙ], 2---17. 

λογικὴν λατρείαν ὑμῶν. 2. καὶ μὴ εὐυςχηματίζεςθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, 

ἀλλὰ μεταμορφοῦςεθε τῇ ἀνακαινίώςει τοῦ νοὸς ὑμῶν, εἰς τὸ δοκιμάζειν 

ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεετον καὶ τέλειον. 

ὃ λέγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείςης μοι παντὶ τῷ ὄντι 

ἐν ὑμῖν μὴ ὑπερφρονεῖν παρ᾽ ὃ δεὶ φρονεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ εω- 

φρονεῖν, ἑκάςτῳ ὡς ὃ θεὸς ἐμέριςεν μέτρον πίετεως. 4 καθάπερ γὰρ 

ἐν ἑνὶ εὐματι μέλη πολλὰ ἔχομεν, τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει 

πρᾶξιν, ὅ οὕτως οἱ πολλοὶ ἕν εὧμαά ἐσμεν ἐν Χριετῶῷ, ὁ δὲ καθ᾽ εἷς 

ἀλλήλων"... 8 -.-- ὁ μεταδιδοὺς ἐν ἁπλότητι, ὃ προϊοταμενος εν 

ςπουδῇ, ὁ ἐλεῶν ἐν ἱλαρότητι. 9 ἣ ἀγάπη ἀνυπόκριτος " ἀποςτυγοῦντες 

τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ, 10 τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους 

φιλόετοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, 11 τῇ ς«πουδῇ μὴ ὀκνη- 

ροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ κυρίῳ δουλεύοντες, 12 τῇ ἐλπίδι χαί- 

ροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προςευχῇ προςκαρτεροῦντες, 18 ταῖς 

χρείαις τῶν ἁγίων “κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες, 14 εὐλο- 

᾿ γεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶςθε᾽ 18 χαίρειν 

μετὰ χαιρόντων καὶ κλαίειν μετὰ κλαιόντων. 16 τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους 

φρονοῦντες, μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς ευναπατγό- 

μενοὶ μὴ γίνεεθε φρόνιμοι παρ᾽ ἑαυτοῖς. 17 μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ 

ἀποδιδόντες, προνοούμενοι καλὰ οὐ μόνον 

ΧΙἼ, 2. καὶ μή] ἘΚ, μή Ομν. 47 χὺ 67 παοῖν σοὺ δὲ σΘΙΡὮ ζοΥ- 

γίσιογέ. Υχΐ. σὶῇογαά 5. 81. --- 8. χάριτος τοῦ θεοῦ] 1, (ΒΥ. σνογβασὲ 

Υ. 8, Κῶὰσέ αϑον' τοῦ θεοῦ ἐγ) ἀοΥ̓ ζαϑὲ σίοϊο]ϊαιιέοηογ, Ἡγομάνρι Υ. 6 

414) γταΐϊῃ ὅ.397.67..8.115. σΘΙΡΗ παεῖν σοῦ κογγισιογέ. --- 15. καὶ κλαίειν] 

ἘΚ ΟΠ γ., κλαίειν ΒΙΠΒΌ Κα ἀοῖρ ν΄. --- 17. καλά] ἘΚ κϑιυ., Ζιιϑδαέφ οὐ 

μόνον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἀλλὰ καί (ατι8 κὶ 8,31) Εὰ αὐ ρ (σα6]Ρ}) τς. 

5. Ποῖγια Πα δι, δοθοῦν ππγ οἴη δοϊιακ)αξξε ϑἐοῖίο ἦτ Ῥουσαριοηΐ τσα)"- 

Ζιιμοϊνιθη, ΒΥ. 

ΧΙ], 2. Τῦὰ 517]81 ψ 17] σαα]5. Ῥαΐθι) υσὶ. ἡμαθ 811 υοἱμηίαβ ἀοὶ χιοᾶ 

α΄ 6 αὶ ΡἜΌΘΙΡΕὮ (αϑοὸῦ 46 παῦοη αὶ δοἴυζι: οἱ χιιοα ΡΥ οἰ). ---- ὅ. ταδῖ5 

ἔρα θ͵]Δη Ῥ6α) οθθη80 ἰογβοίζοη, ὑπερφρονεῖν παρ᾽ ὅ ἀ 6 ΡΌΘΙΡΗ νρ. ---4. ἰαυ] 

ΒΑΌΔΠηα] συ" ϑέοίϊμησ υσί. ἘΠ πρᾶξιν ἔχει ἔ᾽ σιιθ]ρῃ αοέμην παϑδοηί. --- 

9. 1011] τὸ πονηρόν απ αἰ. ὐηυεγϑεηαϊζοῖν ἰ8ὲ Βογηπαγαίβ Ῥογϑβοϊίαρ, 

αϊο ΤΌγην αἷδ διιρϑιαρίτυϊδοίνοην 1) αὐῖν δίησ. αὐ χιίαδδον. --- 12. ΔΡ]ΟῺΒ] 

θλίψει; στ». ασίοηβ τυἱηηναγλνάαην" θλιβομένοις 7 ὅ,10 πὰ ῬαγΌοΒ Ρυ]δη " 

ὑςτερεῖεθαι Ῥῇ. 4,13, τὐοὔιί αὐιον ἀρΊου ΒΒ Βα Όϑϊα θλίψιν ἔχετε “ 16,88. 
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Ῥ]οΙΠαβθα ᾿Ζυγαγαηδ. 2 ηἰ ρ] ΘΙ ΚΡ 

ἰχυνθ Ῥδιηπιδ, αἶγα, «( 8Κ ἱπιηδ]α- 

710 Ὁ δηδηϊυ)}!ραὶ ἔτ 0715. ᾿Ζυνα1}5 

ἀἃ φακίαβθαη [ῦὰ 51]81 νν11]ὰ σαα]5, 

Ῥαΐοὶ φῸΡ 18 ρα] καῖ 78} αϑ- 

ἰαῦπδη. 8. αἰἷρὰ αὐκ ᾿βϑίγῃ δηβϑὶ 

ΘΊα15. 561 ρΊραηδ, ἰδὲ 1τη15, 8]]8]1ὴ 

τυ] Π 8 17η 1 ᾿Ζυν]5, ἢΪ τη 15 [8 Ρ]8 ἢ 

Ῥαὰ 5κα}} {τὰ 78 ἢ, δκ [τὰ ρδη ἀὰ 

γγα 11 γα θ]8, ΤΑΙ] ΠΠΠ Θ ἢ 5ύναϑυγ 

σ1 0 φϑαδ!]168. τη Ὁ ΘΙ ΘΙ 818. 

4 ϑυνᾶβυγθ ΤᾺ ]Π}{15. 1Π ΔΙΠ ΔΙΊ ]η8, [61Κ8, 

ΠΡυπΡ τηϑηᾶρδη5 Παρϑιη, θα] 0 - 8 

1Π|Ρ07].5 8118] 1 βαία ϑᾷπηο ἰϑαὶ] Ὠδ- 

Ῥαηᾶ: ὅ νὰ τηϑηᾶρδὶ 81η [61Κ 

βί)αχῃ ἴῃ Χυϊβίϑα, Δ Ρ Ῥδη 81} 0] ΖᾺ ἢ 

ΡΒ, « δ θ ΑΓ. 110].5.».... 

δοηινίνην ὑθϑέγιη. 2. ηοϊϊέο οοησι- 

γαγὲὶ Ἰνυῖο το «(564 γοξογηϊα- 

γηῖγῖ » ἔην πουϊέαΐο 5οηϑιι5 νυϑϑέγὶ μέ 

φῬγοθοίδ χιίαθ 51 φοϊμέαδ αοἷ, χιοί 

δογννν οἱ θογνο ρίαοίένην, οἱ ρον [6ομγη. 

9. αἴόο ογῖην 961") σγαΐξίαην αοὲ χιαθ 

ααία δὲ ηνὴὶ οηυγῖθιι8 χιῦΐὶ ϑιυνηέ 

γνῖ6)" τὉὸῸ5 ἤθη, ρίτι5 ϑ8ώρεγο σιναῆν 

ορογίοέ ϑδϑώρογε 8064 8αρ676 αὐ 

ργιυαοηέΐαην οὐ αηοιυίψε ϑἱομί 

αὐνὶδέ αοὴ8 τιθηϑγν Παοὶ. 

4 5͵οιέ θγυἶην, ἦγν αὐ 607,007.6 τηε}- 

ἐω ᾿νοηιῦγα Ἰναϑοηνινδ, ἡιθηνῦγα αὐιξθγ)ν 

ογηηηέα πορν οι οην αοίνν. ᾿ναδοηΐ: 

5. ἡα ηνοῖέὶ τργην ἐγ ρ8 ϑιηνϑδ 

ἦν ΟἸν βίο, δἱγιγιί αὐέθην αἰέθ7" 

«( αἰξογένι5 ηνοηνθγα"».. .. 

δ... 58. 441]8 πα 5. 1 ΑἸ] ανθυθίη, 88 δαταβδίδ δὴ ἴῃ υβαδααείη, 

Βᾶ ΔΙΙΠ8η 45 1η Ὠ]αθοίη. 

ἀδὴ5 ροαδιητηδ: 

ϑυθίδηῃ τὴ} ογοίαμπάδτ. 

9 ἔἸάρννα ἀπ]ϊαΐα; Πδηάδηβ αδιΐα, Πα Ἴδη- 

10. Ὀγορυδιαθοη ἴῃ ἰΖυν 5 ΤΩΪΒΒ0 {1} 0 νυ Δ 1] 781; 5υγ6- 

Τί ραὶ ᾿Ζνβ ΤΪΒ50 Τα ασ ΔΙ 7] Δ ἀ8Δ}8; 

νη ἀδη5; γα] ΒΚαΙ ΚΙποπ 85: 

ΒΡΟΪαΠἀδηΒ; ὈΙάαὶ πε] αηάδηβ; 

Ἰαπάδηβ; ρσαβύϊροαθιη ρ δ] αἰ) πα ΔΒ; 

ἱχν5: ὈΙΌΡ]ΔΙΡ 7888: πὶ ἀπρΡ]Ὸ 7] 1; 

16 βαΐα βαῆγο ἴῃ ἰσνν 5 ΓΪ550 {τ ]Δ Π Δ η8; 

11 υβάδυαρίη πὶ ᾿ἰαΐαϊ; ΔΏΓΩΪΗ 

12 ψϑηδὶ ἀρ ποημάδηβ: ΔΡΊΟΠΒ 

18 δηαδνΖηΐτη γθὶ Πα1Ζ6 σϑτηδ]η- 

14 ῬΙΆΡ]ΑΙ]Ρ Ρ8η8 νυ καηαδη8 

156 ἔαρίπου τὴρ [οὶ ποη δι, 

ὯΙ Βαῦραῦα Πυρ]δπάδηβ, αἰ Ῥαΐὶπη Ὠηδίνγϑη τα ραν θα πάδηβ; πϊ 

γγαῖθ 410 ᾿πδ δὶ ὈΪ ᾿φνὶ5 Β.ΠΌ8 πη. 17 πὶ αἰπυσθ η π1]}] ἀπα π01- 

Ἰαπσηα ὈΒΡῚ Δ μα 8η8; ὈἰΒαϊ δ ημδηβ οΟα δ πὶ Ῥαΐαϊποὶ 

ΧΤ], 2. δἷς ᾿ῃμηδὶ 7410] αδοοδβοϊυγυϊξέοη, Εἰγοὰηξιη τόρ Ο1..; ἰπννβ 

ἐδέ αὐι8 σῬ]ΘΙΚΟΡ ἰφνὶβ φὶὶ δι ρρίϊογοη. --- δαϑη 7} }}0 81} σον 8. δἷην Ὁ αιι8- 

γααϊογέ, το] ἀπγοἶ, ἀα8 -Ὁ τοῦν ᾿μτη δ 741] σπυϑγαρίαι θέ. --- {τὰ 0718] ατι8 

{ταγη  θ]18. αι, Παβμν ΠιοΥ οοϑἐοι ἠέ. ---- ὃ. ΔῊ ῬΑΥ15. 11 Ρ].8] αὐροβοϊιγυϊἐθΉ, 

υονν δίαηιηι ογσᾶγεί. --- ὃ, ΗϊοΥ θοσίηηηξ Α ιὐϊοαοῦ. --- 8]]1ν  οσθὶη)] ἃ; 

ἃ φιίοηιϊίοῖν ἀἰοιιἐϊοῖι, οἷν, 5. δὲ ηϊοϊυξ σὶρ ογκοθηεη, ΒΥ. --- 11]. Βκαῖκὶ- 

ΠΟΠαΔΏ85] ηὐἱϊέ αἀορροϊξον" Αὐκὰγϑιηρ σοδοϊιγιοθθη: τὰ ἐδὲ ᾿σίογέ, αἰ θογ- 

αθην ἃ. --- 18. σΑ ] αἰ) πη 8) οηέσοροη ἴ78. ΔΉ σαῦθα ἐδὲ φσιοϊδοίθη ἃ πὰ 

Βύσϑιῦθοτε, Ὀΐο βοιυίβομο ΒΙΡ6Ι. οὖ, [8 
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ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἀλλὰ καὶ 

ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων, 18 εἰ 

δυνατόν, τὸ ἐξ' ὑμῶν, μετὰ 

πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες, 

19. μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, 

ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ 

ὀργῇ γέγραπται γάρ ἐμοὶ ἐκδί- 

κηςις, ἐγὼ ἀνταποδώεςω, λέγει 

κύριος. 20 ἐὰν οὖν πεινᾷ ὁ ἐχθρός 

του, ψώμιζε αὐτόν, ἐὰν διψᾷ, 

πότιζε αὐτόν τοῦτο γὰρ ποιῶν 

ἄνθρακας πυρὸς εωρεύεεις ἐπὶ τὴν 

κεφαλὴν αὐτοῦ. 21 μὴ νικῶ ὑπὸ 

τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ 

τὸ κακόν. ; 

ΧΕΙ. 

1 ΤΤᾶςα ψυχὴ ἐξουείαις ὑπερ- 

εχούςταις ὑποταςςέεσθω, οὐ γὰρ 

ἔετιν ἐξουςεία εἰ μὴ ὑπὸ θεοῦ, αἱ 

δὲ οὖςαι ἐξουςείαι ὑπὸ τοῦ θεοῦ 

τεταγμέναι εἰείν, 2 ὥςτε ὁ ἀντι- 

ταςςόμενος τῇ ἐξουείᾳ τῇ τοῦ 

θεοῦ διαταγὴ ἀνθέετηκεν. οἱ δὲ 

ἀνθεετηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήψον- 

ται. 8 οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰεὶν 

φόβος τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ ἀλλὰ τῷ 

κακῷ. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖεθαι τὴν 

ἐξουείαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ 

ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς᾿ 4 θεοῦ 

γὰρ διάκονός ἐεςτίν ςοι εἰς τὸ ἀγα- 

Αἢ ἀἷθ Βδιλθν ΧΙΙ, 18---21, ΧΙΙΠΠ, 1---4, 

ἴῃ δΔηανιγ θα συάᾶῖβ, 8Κ ἴδ ἰπ 

Δηανγαῖ θα ΤΠ 8}141Ζ6. 18 78- 

δὶ τηϑρὶ Ὑγαῖτθδη ἃ5 ᾿ἰσυνῖ8, ταὶρ 

41] 1 ΓΘ ΠΏ Π 81 οΆ γα] ΒΑΌδη- 

ἀδη8Β. 19 ΠΙ ᾿ἰζν 15 5108 η85 ραν τὶ- 

Καηάδηβ, 1 ΡΆη58, ΔΚ βΊΡΙΡ βίδρ 

Ῥν ἰγΠθΙῃ ; ρΆγ 6110 ᾿ἰδύ δὰ: 1218 

ἔγανν οἷ Ἰϑίδϊαδα, 1} ἔγαρΊ]α 8, αἱ ΡῚΡ 

ἔνα). 20 δαὶ ρυθᾶο ἢ]δπᾶ Ῥοί- 

Π8ηδ, τηϑὺ ΡοἹΓ ἰτητηδ: 10 808] 

Ῥϑυγβ]αὶ, ἀγαρῖθὶ ἱπα; βαΐα δὺκ 

ἰδ] 5 Ὠδαγ})]α {ΠῚ ΠΒ ΥἸΚ 185. δ Π8ἃ 

ΒΔΌΡΙΡ ἰἴ8. 21 ἢἰ ρϑ)]α κεῖσαι ἂῇ 

παρα, ΔΚ σἈ) 1} α}κ418 [46] Ρίαρα 

ΠΡΙαΡ. 

ΠῚ 

1. ΑΙ βεῖνναιο δὶ Ὠ78}}} 

αν ἰβαπάδιη πα} 8115]4]; 

τἶβύ τ] 1 4116 ἔγατη ρσαάδ, 10 

Ῥο νἱβδηάοηδ ἴγϑιη σᾶδ σαβαῦαϑ 

Βἰπᾶ. 2. 5 881 58. δηα βίδα βϑηαϑ 

νυ] απ η7]α σααὶθ σψαγδι ϑῖπμδαὶ δηα- 

ΒίορΡ; ἰἱθ αὶ δπαβίδηαπαβηβ 

ΒΙΠΌΔΏΒ 8185 ψγδΥρῖρα Π]η8ηα., 

5 Ραἱ δ γϑὶ ΚΒ πὶ βἰπα ἃρὶβ σοάδιη- 

τὰ δυγϑύνα, αἷς ἀΠ]διητηδ: Δ Ρ- 

Ραμ ν]]οῖβ. οἱ ἢἰ ορϑὶβ να αζηΐ, 

ΡὶαΡ ἰαυ7αῖβ 74} Πα δ15 Ππαζθίῃ τ5 

Ῥαιατηδᾶ; 4 πηΐθ σα] Δηαἀ ΔΕ 5 

1ιϑῦ θὰ 5 ἴῃ σοαϑδιητηδ. 10 7408] π01] 

ΧΗ, 17. πάντων ἀνθρώπων] ἘΚ, πάντων {67,1} (ιυἱθ ἴὶ 8,31) ὧν ἀ 6 5 

σαρὶρῃ, ἀνθρώπων πάντων ΟἿγ. 2216 Ναοϊυδέοι{υὐγγ τοὶ πάντων 8οΠοῖν 

οἷγν ΚΚοηιργοηιῖθ σιρίβϑονογυ ᾿' 8,91 τὰ ὦ 19,17 σιν βοῖη. ---- 20. ἐὰν οὖν] 

ἘΚ Οἢγ., ἀλλ᾽ ἐάν ΒΙΠΑΒΡ αἔνρ, ἐάν Κα αὐ οὐρ σΌΘΙΡΗ. -- ἐάνϑ) 

ἜΚ, ἐὰν δέ Ὠθ.6 τηΐῃ, καὶ ἐάν ἢ 46 φἜΘΙΡΗ. --- ΧΙΠ,]1. αἱ δὲ οὖςαι 

ἐξουςίαι)͵ ΘΒ ΟἾτ., αἱ δὲ οὖςαι ΒΙΠΑΒΗ Βα ἀσδέρ νρ. -- ὃ. τῷ ᾿" 

ἀγαθῷ ἔργῳ, ἀλλὰ τῷ κακῷ] Ρ ἀοῖρ σαρὶρῃ, τῶν ἀγ. ἔργων ἀλ. τῶν 

κακῶν ἴἰ, ΟΠ τ. 

δομγϊοῦοη. Υοιί. Ῥίαρα: ἐν τῷ ἀγαθῷ -Ξξ ππδβα͵αίτη ν ϑίοση σαν δδὶ- 

ἄδη8: ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἤμφιεςμένον ΜΠ 11,8. 

πηΐο. 



ΑΠ αἴ6 Βδιηου ΧΙ], 18-- -21. ΧΠΠῚ,1-- 4. 

ονν [πὶ δΔηάνγαίγ0]8 συα]5, αἷς 18 Ἰη 

ὩΠανγΑΙΓ 78 ΤηΔΠΠ6 81181ΖΘ6. 18 7408] 

ΤΠ] ΟῚ ὙΠ 8 τ15 ᾿Ζυν]β, τη] Δ]]Δ]τὴ 

τη ΠΠ Δ βαννα Τὶ ΠΡ Παδη5. 19 ἢ 

1Ζυν]ϑ 5108 5 ϑανν  Καπάδη5, Πα 8 Ή5, 

Αἰ σἸΡΙΡ ϑίαρ θυ ΠοΙη; ρϑιη6 }}0 

ἰδ δκ: 1τη15 ἔγαννοιὶ Ἰοϊἰϑιάδα, [Κ 

γα 1148, αἰ ΡῚΡ [ταῦ]. 20 714 081 συθᾶο 

Π]πα Ῥοίπαπδ, τηϑί ΟἹ Ἰτητηδ; Ὁ 

7081 βδυγβ]αὶ, ἀσαρῖκοὶ 8; βία δὰ 

ἐδ) η 45. ἤδα0]α [ἀΠ]Πη5. ΟἹ ΚῚ5. Δη8 

ΠΘᾺΡΙΡ 15. 21 πὶ ρϑ]υκαίζαα αἱ 

ἈΠΡΙαΡ8, ἃΚ 98} Καῖ5 [4] Ρίαρ8 

ἀ ΠΡΌ Ρ. 

ΧΙΠ. 

1. ΑἹ] βαῖνναιο νυν! ἀα!π]άᾶτη αἴδγ- 

γγβαηάδη πἰπϑιιβ]αὶ; ἀηΐθ ηϊδβὶ 

γα] Δα 1 8118 ἴγαπη σαᾶα, 0 ἢο 

ὙΥΞα Πα] Οη8 ἴγαπὶ οᾶϑ, σαβαία 51ηα. 

2 5υγϑθὶ 88. ἃ πη ἀϑίϑ πα δ 5 νὰ] ἀπ Π]8 

Θ15. ΘΓ Ι θ᾽ ηδὶ ἃπαβίοθ; Ὁ βδὶ 

Δ βίη δ ῃ ἀ8 5 5110 85 515 να θ]ρὰἃ 

ὨΪηΔ Πα. 8. Ὀαϊὶ ἃυ]κ Το Κα Πἰ βἰπα 

8.615. ΡΟΘΔΙΊΠη8, τναιγϑίννα, 8. Ὁ} ]- 

ἸΔγη 8; ΔΡΌΘΠη 1165. οἱ Ὡἰ ορθὶβ 

ννϑ] πίη, ῬῖαΡ ἰαυ]αῖβ 1. ΠΑΡ αἰ5 
Πα Ζθῖη 5 ρβϑιηπηα: 4 πυηΐθ οπαΪ5 

ΔΠΘΡαἢΐβ ἰδὲ θὰ ἴῃ σοἀδιητηα. Ὁ 
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εον οογόην αἴ60 86εἷ οέΐαην σον αν 3)0- 

ηηήγήνιι8. 18 8] ἢογὴ ροΐοδέ χοῦ 6. 

νοῦῖδ ὁ8ὲ ον ογηιγθη5 Ἰνοηυΐγῖϑη5 

γαέεσθην παϑφοηέθ5. 19 ποῦν νὸβ 505 

αοΓοναἰογνέοθ5, μαγήβϑηγηῆ, 566] αἰσέο 

ἰοοιην ἦγαθ; 807 θέιην 65 οηέρι: γη7] 

νἱγναϊοίσηι, ὁγο γοίγίφιναην, οἰτοῖέ α10- 

γηῆγν5. 20 81] 65} 7167)1{ Τγ7υ͵οι.5 ἐνύνι8, 

οὐδα τἰιν)γνι: οὐ 51 ϑήξίουέ, ροΐμηιν αα 

ἡ: ος οηΐην Κασίθηβ σαγθολι68 

07,15 ΟΟΉ 767,65 51.096. οαρμέ δἴι8. 

21 πμοῖϊὲἑ υἱγνοὶ αὐ ἡναῖο 50] υἵροο ἴΉ 

ῥοηο ηναζινηλ.. 

ΤΙ: 

1. Οηιηῖβ αγήρια ροἐοξδέαξίῥδι 

δι ρίζηγνῖδιι5 διυδαϊία 51; ἡοῆ 65] 

θηἴην ροΐοϑέ «α΄» ηῖϑδὶ α ἄθο, φιίαο 

ατέοην διυηέ ὦ αἷὁ0 ογαϊηναΐαο ϑιηή. 

2 ἠξαχιι6 σχιυὶ γοϑίδεϊέ ροίοδέαξίἝ αἱοὲ 

γοδίϑέϊ: ωιιῖ ατιξθη) 

γοδίϑένηξέ ἐρδὶ δὲ αἰαηιηη σα οΊ}61): 

ααφιήγιηέ. 8. γπαρι ργ1)γνοῖρε58. ἨΟΊ: 

ϑιυγυἐ ἐϊηνογὴὶ θοηο ο}6᾽)} 566] ηιαίο; 

γ»ὴβ8 αμέθην ἨοΉν, ἐϊηιθγ 6 Το 65: 601, 

ῥογην {ας οὐ Παϑοθὴβ ἰαναί θην 62 

ἡϊα. 4 αἰοὲ ογνῖγγν ηνγυϊδέθγ" ὁδὲ ἐδ 7}) 

δοίη. 8ὲ1 αμπίθην ἠγαΐμηι ζ600715, 

ογ αϊγαξίογὶ 

ΧΙ, 17. ἴῃ ἀπά αίγθ)]α σαάῖ8] τονᾶ ΧΙΠΙ, 1. 811 βαΐνγαϊο παϊάπξη- 
78 }] αἷθ οὔογη, οὶ ἰόν" Βιιο]ϑέαθοη, ἀπ οἷν ΒΘβοϊιγιο θη) τὐοσοοζαϊοη. --- 

18. 16}041] Α: ἀἄανον Πιαΐ ρου φοδίαγιάθη, ΒΥ. --- 19. ἔγαρ!] 4 4] ἔγαρ!!α7)ὰ 

ατιϑοϊοϊμοηα ἦν ἃ ΒΥ. --- ΧΤΗ͂, 1. βἰηα] ἰδ Α, ϑομγο  οΠῖον ΒΥ. 

ΧἼΠ, 17. μἱ Ῥαϊβιποὶ --- ΤΘ ΠΏ Π6 8]]812Ζ6] Κ᾽ Υ̓δΟ]ι)η οἰ Ζιφ νοη ἦς 8,91 ηνἱξ 

ΙΝ 13,17. Τοῖ. ἀτθ Αηηι. δυρι οὐ. Τοαὶ. --- 18. Ἰαθαὶ τοὶ δῖ γθ 8] 

υσί. ᾿ῦ νρ: δὲ βογὶ γοίοβὲ, σοσογῖνθοῦ α' 4.1ὅ: εἰ δυνατόν ̓  16 Ὀαὶ τηδῃ ξεῖν 

ΘΒ] ρα 1, 14.531: εἰ δυνατός ̓  5ἰαῖὶι τηδῃϊοῖρδα; ἀξ Ἰᾳ θα] ἰθὺ τη δῃ- 

ἔθῖοβ αἷ8 [9150], γϑϊδι ὑόν ἀρ Ραὰ 1), 14,39. -- 19. Ἰοίδϊ δα] συογαδι- 

ἰοϊιοη ον Ζιιδαΐς.. --- 421. « ῬῖυθΡ4) παοΐ αὖ ὑπρίαρα ζὰν Ρίαθα τογ- 
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θὸν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φο- 

βοῦ" οὐ γὰρ εἰκῆ τὴν μάχαιραν 

φορεῖ" θεοῦ γὰρ διάκονός ἐεςτιν ἔκ- 

δικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράς- 

ςοντι. ὅ διὸ ἀνάγκη ὑποτάςςεεθαι, 

ἰδ}15, οσβ; απΐθ πὶ βαῦθ βαπα 

Πδῖταα ὈΑΙΓῚΡ ; σα] ααϊς ἀπ δ ἢ5 

ἰδ, {γανθιία μα ἴθ θυ ΓΘ] ἢ 

Ῥδιηπηα πῸ1] ἰδ] μη. ὅ ἀαΡ 06 

πα ἢ Δ 874} 

οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ευνείδηςειν. 6 διὰ τοῦτο γὰρ 

καὶ φόρους τελεῖτε ᾿ λειτουργοὶ γὰρ θεοῦ εἰειν εἰς αὐτὸ τοῦτο πρὸεκαρ- 

τεροῦντες. Τ ἀπόδοτε οὖν πᾶειν τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φό- 

ρον, τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον, τῷ τὴν τιμὴν 

τὴν τιμήν. ὃ μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε, εἰ μὴ τὸ ἀλλήλους ἀγαπᾶν" ὁ γὰρ 

ἀγαπῶν τὸν ἕτερον νόμον πεπλήρωκεν. 9. τὸ γὰρ οὐ μοιχεύςτεις, οὐ 

φονεύςεεις, οὐ κλέψεις, οὐκ ἐπιθυμήςεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν 

τούτῳ τῷ λόγω ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ  ἀγαπήςεις τὸν πληςίον ςου 

ὡς ἑαυτόν. 10 ἣ ἀγάπη τῷ πληςίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται πλήρωμα 

οὖν νόμου ἡ ἀγάπη. 11] καὶ τοῦτο εἰδότες τὸν καιρόν, ὅτι ὥρα ἡμᾶς 

ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἣ εὠτηρία ἢ ὅτε 

ἐπιςτεύςαμεν. 12 ἣ νὺξ προέκοψεν, ἣ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ἀποθώμεθα 

οὖν τὰ ἔργα τοῦ εκότους, ἐνδυεώμεθα δὲ τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. 18 ὡς 

ἐν ἡμέρᾳ εὐςεχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις 

καὶ ἀςελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, 14 ἀλλ᾽ ἐνδύεαςεθε τὸν κύριον Ἰηςοῦν 

Χριςτὸν, καὶ τῆς ε«αρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖςθε εἰς ἐπιθυμίας. 

ΧΙ7Υ͂: 

1 Τὸν δὲ ἀεθενοῦντα τῇ πίςετει προςελαμβάνεεθε, μὴ εἰς διακρίςεις 

διαλογιςμῶν. 2. ὃς μὲν πιετεύει φαγεῖν πάντα, ὃ δὲ ἀςεθενῶν λάχανα 

ἐςεθίει. 8 ὃ ἐςεθίων τὸν μὴ ἐςθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, καὶ ὃ μὴ ἐεθίων 

τὸν ἐεθίοντα μὴ κρινέτω, ὃ θεὸς γὰρ αὐτὸν προςελάβετο. 4 εὑ τίς εἶ 

ὃ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ «τήκει ἢ πίπτει «ταθή- 

ςεται δέ, δυνατὸς γάρ ἐςτιν ὃ κύριος «τῆςαι αὐτόν. ὅ ὃς μὲν κρίνει 

ΧΠῚ, ὅ. ἀνάγκη ὑποτάςςεςθαι)ὔ ΓΚ, ὑποτάςςεεθε ὈΒΕα ἀθέρς 

ΕΌΘΙΡΗ. --- ὃ, ἀλλήλους ἀγαπᾶν] Ρ Οἢτ. ἀοἷρ νρ, ἀγαπᾶν ἀλλήλους ἴ,. 

-- 9. οὐ κλέψεις] 1, ἀ οἴρ, οὐ κλ. οὐ ψευδομαρτυρήςεις Ῥ ΟἾγ. (δοὲ ἀἄθηι 

αὖον οὐκ ἐπιθυμήςεις Κ6}ι{ἡ. ---- 11. ἣμᾶς)] 1, Οἢγ. ἀδῖς νρ, ὑμᾶς Ρ. -- 

ἤδη ἐξ] 1, Οἢτ. ἔς, ὥρα ἤδη ΒΙΠΑΒΟΠΕ 46 νρ. --- 12. ἀποθώμεθα])] ἘΚ, 

ἀποβαλώμεθα ’ῬῬΕΕ αδτοϊαηιιδ ἴξ νρ. --- ἐνδυςώμεθα δέ] Ῥ, καὶ ἐνὸ. 

ΓΚ Ομγ. 1 νρ (ἀδγῖσοηβ 10 μι αὐτοῖν [ν καί. --- 14. τὸν κύριον) 

Κ΄, τὸν κι ἡμῶν Οἢγ. (παεῖν ἄδην ζαϊιγοτονοη, Ῥαναἰ οἰ δἐοί]6η). --- Ιηςοῦν 

Χριετόν)] “Κ, Χριςτὸν Ἰηςοῦν Β (ιμοἠΐ οΡοηζαϊ5 Πἰοηιζγβςθη,2). --- 

ΧΙΨΥ, 8.. καὶ ὁ] ἾΚ, ὃ δὲ ΒΙΠΑΒΟΙΣ αὐ -- 4, "δύνατος γὰρ συν 

Τ,, δυνατὸς τᾶαρ᾿  ΟἾΓ. 
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7α)}0αὶ 01] ἰδ}15, οὐδ; απΐθ ἢἰ βυνὰθ ἔΐηιθ; Ἡ0Ίν θη} 815,6 σαιύϑῶ σίασειηι 

Ῥαπᾶ Ππαῖσγα ὈΔΠΡ; συα]5 αὰκ ἀπηπα-ὀ ρογίαΐ; σοὶ θηἴην τηἸγην 567 68, υἱη- 

Ῥδΐβ ἰδί, ἱγανυθιία παϑ ἴῃ ῬυγαΠθῖη ὅδ ἦν γα δὲ φιρὲ ηἡναΐϊη, αὐτί. 

Ῥαιητηᾶ 101] ἰδ) πη. ὅ ἀαρθθὸ ὅ ἡάεοψιια διατὶ οδίοίε... .. 

ΠΠΠ Π  Π15]81}.....΄.Ψ 

ὩΪ Ῥδύδϊ μοὶ ἴῃ δ γμθῖη8, δ1κ 18 ἴῃ ΤΙ] ]θθθῖηθ. 6 ᾿ἱπυΡ-Ὀ 18 δὰϊ 

18} ρ᾽βίγω δύ μα; ἀπίθ Ὡπαρδῃΐοβ συα]β β'ηα ἴῃ ὈῬδιαπηα 5110 1Π 

Βα Ι ΚΙ ΠΟ αδΔη5. 7 ὉΒΡΊΌΙΡ πὰ 8]] δία βαϊᾶο: βδιωσηθὶ σαῦδϑαν ΡΑΌΔΟΤΥ, 

Ῥαιημηθὶ τηοΐα τηοΐϑ, Ῥϑιητηθὶ ερὶβ 8ρῚ5, βδιαμπιθὶ βύουρα 5 ρᾶ. 

8. Πἰ δΔΙΠΌ ΤΙ ἢ ὙγΙ 818 Βα] 8 Π8. 51]4 10, πἰρα Ῥαΐθὶ ᾿φνν8. ΤΩΪΒΒ0 

ΡΟ θ᾽; απίρ βαϑὶ ἔγ1] 00 προιυαπά͵αη, τυ] βῆ}. 9. Ῥαΐα δὰκ: πὶ 

ΠΟΙΪΠΟΒ, Πἰ ΤΥ γ7818, πὶ Ὠ]Π 1115, ΠῚ ἔα Παρθῖραῖβ, 16 ἢ 716 04] 0 δη- 

ῬΑγδῖΖὸ ΔΆ ΌΌΒηΘ6 ἰδέ, ἴῃ βαιτηᾶ ψϑυγαᾶδ ὑ5Γ}1|]18 84, Ῥατημηϑ: {Ὁ1]085 

ΠΟΙ Πα]8Δη Ροπαηδ Βύν0]86 θῈΚ ΒΙΙΡαη. 10 {παρα που Πα ]1 5. ὉῸ1] πὶ 

Δα  ΚΟΙΌ ; τ5]}Ὁ]]61]η 5 πὰ ψὶζοα 5 ἰδύ ἔγιαρ γα. 11 1640 ραΐα νι ὶϊαπαάδηβ 

Ῥαΐα Ῥϑῖῃβ, βῬαῦθὶ 16] ἰδῦ 1ΠΒ 1ὰ 85 5]6ρα υἱτοίβαη; πἀηΐθ πὰ ὩΘΠ018 

δῦ παβθ]η5 ἀπβαῦὰ θὰ Ῥδη ραϊαπθιἀθάμστη. 12. πδῃΐβ ἔγτάτη]Β. σι] 1}, 

10 ἀδρθ αὐπϑιυϊᾶα; ἀβυγῖῦρϑηι πὰ ψϑυγβύνγαπιη ΤἹαΖὶΒ, 10 ρϑυν5]8 

Βαυ Δ η} ̓ ἰ 8 15. 18 σθνΐ2 ἴῃ ἄδρα ραυθᾶάδὺδ ρσαρρσϑίηγα, ἢἷ σα ϑαΓΔ 

78 ἀγαρ καηθίγη, ὩΪ ΠΙΟΥΆΤα 18} Δρ] 1016 ἢ Πα  ἔβίδι 18} 4]]8η8; 14 αἰ 

σα ΠΟ ἔγαυ)ϊη ἀμδαυϑιητηδ Χυϊβίαα [Θϑὰδ 718} 16.118. τη πἰ ἰαυ)αὶρ 

ἵπ ᾿Ἰαβύμη8Β. 
ΣΕ Υ: 

1 ΤΡ υππηδῃίοίσαηα σα] θα Θ᾽ δ] δηαηϊηδῖὶρ, ἢ αἀα ὑνθ] ἔθ] 8] 

ταϊΐοημθ. 2 ΒΕΓΩΒ γα Ι {15 σα] Δα ὈΘ6ῚΡ πηδίζαῃ ΑἸ]αΐα; 10 5861 ππιηϑῃ οὶ 

δύ, ούδβ τηϑ}]}. ὃ. Βὰ τηδίζα πη 5 Ῥϑιησηδ Ὡἱ τη ] μα] π] ἔγακαη« ἢ], 

Ρ 588 πὶ τηδίζαημαβ βᾶηδ τη απδη Ὡἰ Βίο]αϊ; σὰ Ρ δὺϊς 'ἰπα ἀπά μδη). 

4 Ρὰ 1ρὰ5 15, Ρυΐθὶ βίο δ ἔλα θ͵απμ8 ΒΚ} ὃ βϑί πιητηδ {γα βία 1 

ΔΙΡΡαὰ αὐϊαβιθ; ἈΡΡδπ βύδπαϊ; ππϑῃθὶρα. δὰϊς ἰδῦ ἔγαα͵α σαβίο [8 ΔῈ 

ἴη8. ὅ ΒΌΠΏΒ ΤΑΙ 1Β 5.0} 1} ἀδαρ' Πἰπάδιν ἄδρᾶ.... 

ΧΠΙ, ὃ. 1158] Δ ἐὴν Ποϑίοη ἐθον οὐ Ζοῖϊο. --- 18. ἀταρ Κη 6 τη] 

νογροδϑογὲ ατι8 ἀτὰρ καηθίηλ ἃ ΡΥ. --- ΧΙΥ, 8. {πα 1) ΤταΚαηὶ Α. -- 

τι 78 41}]} πηαἰ͵απάδη Ἀ. -- 4. ἔγϑα}1}} μοι αδροϊγεὶ Α. --- σαβίορδῃ) 

ἸΚοηγοίοίν ἴ75., σαβίοραπδῃ ἃ Βεγηπαγαί. 

ΧΠΠΙ, 6. αδύϊα μα] }] φιδοϊιαηίδονιο {)ϑεγέγασιοισ τον τελεῖτε. --- 5Κα]- 

Κιποηαδη5) ἀεοϊέ 80], μοι ηυϊὲ προςκαρτεροῦντες ({γεϊϊίοῖυ ἐδὲ αἷο {Πθεγ- 

δοίφι αἰὁ5 οΥ. γον ῦ8 μου οὐδ. }})} ὑσὶ. δογυϊογιίοβ ἃ 6 να, ρεγέϊγα- 

ΟἸΐον δογυϊογιίο8 ἔν. --- 8. που 8} Κὰὰγ ἕτερον παοΐ Υ΄» 9.10; υοὶ. 

φγουϊηλιη, ᾿ὸ νο. --- 9, Ῥδῃλπ)8)] ατὸ8 ἄφηι Κογαιιδροϊιομ θη ἐδὲ ατὸ Ῥγᾶρ. 

ἴῃ κὺρ ογσᾶγφονι, ιὐἱ ὁΓέογ8. ---- 10. γα αὶ που }1 8] τοὶ. αἰ] Θοίϊο 

ῬτΟΧΙὶ ἔ νρ. Αὰρ. ΑὐλὈυϑβί. --- 11. ΒΘ ΒΒ. ἈΠΒΘΙ8] Κγ ἡμῶν ἣ εὠτη- 

ρία: σοί. Νογηναϊβἐοϊ]ιης, υοῖ. ΜΙ 8,8. «ἰ. α. 
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ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν .... 9 .... καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύςει. 10 εὖ 

δὲ τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν του; ἢ καὶ εὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν εου: 

πάντες γὰρ παραςτηςόμεθα τῷ βήματι τοῦ Χριετοῦ. 11] γέγραπται γάρ᾽ 

ζὼ ἐγώ, λέγει κύριος, ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ καὶ πᾶςα γλῶεςα ἐξο- 

μολογήςεται τῷ θεῷ. 12 ἄρα οὖν ἕκαςτος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον 

δώςει τῷ θεὼ. 18 μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν, ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε 

μᾶλλον, τὸ μὴ τιθέναι πρόεκομμα τῷ ἀδελφὼ ἢ «κάνδαλον. 14 οἶδα 

καὶ πέπειεμαι ἐν κυρίῳ ᾿Ἰηςοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι’ ἑαυτοῦ, εἰ μὴ τῷ 

λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν. 1 εἰ δὲ διὰ βρῶμα ὁ ἀδελ- 

φός ςου λυπεῖται, οὐκέτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς. μὴ τῷ βρώματί «εου 

ἐκεῖνον ἀπόλλυε ὑπὲρ οὗ Χριςτὸς ἀπέθανεν. 16 μὴ βλαςεφημείεθω οὖν 

ὑμῶν τὸ ἀγαθόν. 117 οὐ γάρ ἐςετιν ἣ βαειλεία τοῦ θεοῦ βρῶεις καὶ 

πόεις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 1ὃ ὃ 

γὰρ ἐν τούτοις δουλεύων τῷ Χριετῷ εὐάρξετος τῷ θεῷ καὶ δόκιμος 

τοῖς ἀνθρώποις. 19 ἄρα οὖν τὰ τῆς εἰρήνης διώκωμεν καὶ τὰ τῆς 

᾿ οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους. 20 μὴ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ ἔργον 

τοι θεοῦ. «- 

ΝΥΝ 

δ. νον τῶν ὀνειδιζόντων ςε ἐπέπεςον ἐπ’ ἐμέ. 4 ὅςα γὰρ προ- 

εγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδαςκαλίαν προεγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς 

ΧΙΥ, 9. κυριεύςει)] Ὁ, κυριεύςῃ τΤΕ]]. --- 11. πᾶςα γλῶεςα ἐξομολο- 

γήςεται] ἘΚ ΟἾγ. νρ, ἐξομολογήςεται π. γλ. ΒΟ ΘΕΕα αἀοῖρ ρΆΘΙΡΕ 

(ναοῖΐν “9.5. 4δ,94. 1ΧᾺ: καὶ ἐξομολογήςεται π. γλ.. --- 12. δώςει] ἘΚ 

ΟἾγ., ἀποδώςει ΒΕ (ΟΠ ν.) γοαάοί τὸ νῃ (Κογιροβ. παοῖν ΜΗ 12,306). -- 

14. δι’ ἑαυτοῦ] δίπηΒα ΟἾγ. μογὺ ἐρϑιν ἰῇ νρ, δι᾽ αὐτοῦ ἘΚ ΟἾγ. -- 

1ὅ. εἰ δέ] ὄτορ ΟἾχ., εἰ γάρ Ρ 1ὖ νρ. --- 16. οὖν] ΓΚ, ἐεμιε Ἐὰ ἔφ. -- 

ὑμῶν) “Κ Οἢγν. ἢ ριιϑιρῃῦ, ἡμῶν ΕΚ ἀρ; ρα Ιρη  “. --- 18. ἐν τού- 

τοις] [, ΟἸγ. βαΘΙΡΕ (αοῖν σοῦ), ἐν τούτῳ Ρ 1ὖ νρ. --ὀ ΧΥ, 4. προεγράφη "] 

ΒΙΏΘΑΤΙΡ Οἢγ., ἐγράφη 5᾽α ΒΟΒΕΚᾺ 1 νε. 

Βιιοϊιδέαθον, ἐ8ὲ αδροδοϊυυϊίέογ. --- 11. 411) 4114 Οδὺ ηιἝοὲ τααϊογίοιι ἃ". 

- 14. ἴῦα ὑπῆγαϊη 188} αὐοοδο]ιγυξέον; Ἐγσάναιν ον ϑϑιγονν τυολν 
(],. ---ἰ 16. ποδέγι) Οδὺ βϑρθϑβϑυῦ δ8 υδϑέγιηι. --- 17. ῬΙπαἀδηρατγα!)} 

Ῥιυάδηραγα (δὲ ὕ7., 61,. ἰοδοη Ῥιπαδηραγα. 

ΧΙΨΝ, 9. 148. αἰτνναΐμπι 146 ἀδαβαϊμι) υφί. οὐ υἱυογιύηη οἱ ὩλΟΥ μου τ). 

ἃ6 Ιχσρῃ. ἀρ. μ. ὦ. --- 11]. τηΐβ 841 Κηΐνγθ ὈΙαΡῚΡ) δοίη παοῖν 

Ῥῃ. 5.10: ἵνα -... πᾶν γόνυ καμίνῃ (5. 25.925 ΤΙΟΧΊ ΧΟ γγο ) - 

ΧΥ͂, 4. ραγῃβ}10}) ἔδυτα- αἷι ἀέηι τυοτγαιιδροίιοηάθγη ἔαυγαβϑιαθ}}]} σι 

δι ρρίϊογ ει. 



Αἢ ἀΐθ Βδιηον ΧΙΥ͂, 9--20. ΧΥ͂, 8--4. 

9..,... 7381} «να 18 ἀδυβϑίϊη 

ἔγαυ)]ηορ. 10 Ὁ0ῇ βυ, 18 510}15 

ῬΙΌΡαΙ Ῥοϊηϑηαῦ Δἰρθαα 78 ῥΡὰ, 

1ῦα [τακαπὶ ὈΓΟΡΥ ΘΙ Πδτη Πγ8 ἢ 4118] 

δακ ρσαβαίαημα, ἴσα δβἰϑαδβίοϊα, 

Χυβίαιϑ. 11 ρϑιηο}}ῦ ἰδὲ δὰϊ : ΠΡ8 

1κ, αἰΡῚΡ ἴγαι]α, θα ́θὶ 115 811} Κηϊνν 

ὈΠΑΡῚΡ 14 ἢ Δα Π Δ] ΠΡ 41} τα Ζάο οιαᾶ. 

12 Ῥαηππ ηπι ΠραυἼ]]Ζα ἢ ππηβατα, ἔΓ1η 

515 ΤᾺ θ]0 ἢ. ἀΡῚΡΙΡ συᾶα. 18 ηἰ 

ῬδηδΙη815 Ππ ὉΠ Τη1550. βἰο]α 118, 

αΚ ᾿Ῥαΐα 5ἰο)αῖ 0 τηδῖβ, δἱ πὶ βαί)α!ρ 

ῬΙβί ρα ὈΓΟΡΥ «ἰρθαι φρϑιηδ Ζείη. 

14 νυαϊΐ 18ρ- βαίγσγαπα ἴθ [8 }1η 

ἴοθα, Ὀαΐοὶ πὶ νγαϊηΐ ραυγϑ 1 

Ῥαϊγ 51Κ 500, πῖ|ῦθ Ὀϑιηηᾶ 

τη  Πα]π «18 ΠΏ Γαϊη νυ βδη.», 

Ῥαιητηα δβϑιηϑίη ἰδ. 15 10 1608] 

ἴῃ τη 5 ὈΓΟΡΆΙ ᾿οῖπθ ρααμ]αάβ, 

7ὰ ἢἰ Ὀὲὶ ἔτ ρνγαὶ ραρρὶθ. πὶ Πα πΠὰ 

τηαΐα ῬΘΙ ΠϑΙητη8, 781 Δ, Πη8, [γα α5}- 

7615, ἴα πτ Ῥ8η61 Χυϊβίπβ ραβυνα τ. 16 1] 

γ᾽] 6. ]᾽ ἀδιι πη} ῬῖαΡ. 117 ηἰδὶ 

αὐἰϊ Ῥίπαδηραγαὶϊ! ρα τπαΐβ Δ ἢ 
αἀὐαρ , ἃΚ ρΆΓ ΘΙ Πΐ6ὶ 718. σαν" Ὁ] 78 

[Π6 05 ἴῃ Δ Π 1] γνοὶ Πα ητηὰ. 1 586] 

ΔΚ ἴῃ Ῥαΐίη και κίηο Ὁ Χυϊβίδα, 

γγ 8.118. ΘᾺ] ΘΙ Κα ρα Δ ρα κΚυιβδηϑ 

ἰδὲ τηϑηηϑηη. 19 Ῥᾶπηι πὰ βμοεὶ σἃ- 

γα 1} 15 5᾽η6, Ἰαἰβί]αϊπηα, 181 Ῥοοὶ 

ΕἸΤΏΓ ΘΙ 815 514 1Π Ἰ1Π5 Π]580. 20 ἢ 

Ππππὶ ἢ Τηδ 15. ραΐα! νγασγβϑίνν σὶι- 

ΟἸΕΕΝΣ 

ΧΥ. 

Θνννν ῬΙΖα ἀν ο Πα πάδηθ ΡὰκΚ 

σα γπβ 8 Πδ, ΤηΪΚ. 4 ϑσυνὰ ἢ]ὰ δὰκ 

5006 [ἀπ ΡΠ 6110 ἡγαΡ, ἀπ ἀπβαγαὶ 

Ἰαϊβθί αὶ ρα μη 6} γᾶ, οἱ Ῥαϊῃ 

Ῥυϊαὶπ 18} σαΡργαίβίθίη ΡΟΚο πγθὴ 
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θ..,.υον μὲ ἐξ υὖς ΟΡ ΉΣΣ δὲ η107- 

ἐνογηνην αἰογγυγνοέιγ. 10. ἐν ατρέοη 

χιυ τα ἐμσήεέας ἔγαΐγοηι ἐνυιην ὃ ατιέ ἔτ 

σιιαῦ 6 8}677,65 Κ[γαΐγοηι ἐνυνγην ὃ ΟἸ)1})}65 

ογνήγν, δέαὐ τηνι αηνέο ἐγεφιναί (Πυγ͵ϑέϊ, 

11 5ογηϑένηγν 65 ογηι: υἷἦῦο ὁγο, τοί 

αοηνῆγιι5, φιιογίαγη, ηνἽ]υὶ οἰ οέ ΟἩ 16 

σόγν οἱ οοη θέν)" ογνηῖδ ἐΐγσιία εἶθ0. 

12. ἠξαφιιο εὐγυιιδηιίδηιο γνοϑίγιην Ρ07Ὸ 

50 γαϊοτιθην γοααοέ 60. 18 0», 

ογ 0 ανιρίζιι5 τγνυΐοοην ἐμαἰτοοηηῖι5, 

σ6( ος ἐπα ϊήοαΐο ἡναρίδ, 6 ρολγιαύέϑ 

ΟἹ ογνβέογνοηην, Κγαΐγὶ αὐ βοαηπααζιην. 

14 5εἴο οὐ οοηβαο ἦγ, ἀοηνῖηο [6510, 

χιῖΐα γ]υῖϊ σΟγγνλνγν6 967) 86 ἱρϑιηὶ, 

γυ͵δὲ οἱ χιυῦὶ οαήϑδέϊιαί φιυαί σοηι- 

ηιην6 «(6586)», {πὴ οοηνηνίγνθ 6ϑ8έ. 

15 γναλη, 8ὲ ργορέο)" ὁβοαηι Κ[Ὑγ67" ἐγύιι5 

οοπέγϑέαξιγ", ἑαην ἡνογν ϑοοι γα, οα- 

γἹξαέογι, αηιφιίαϑ. γυοἱὴἡ ὁβοω ἐλία {ἰζιιγ»,, 

Ῥογίογο 970 χιίο ΟἸιγδένι8. ἡιογέιννι 5 

ὁ8έ. 16 πογν 670 ῥίαϑ [θη 1οένι7) θΟΥ 17, 

ποϑέγηνι. 1 ἡοΉ, 68έ θη ἴηι, γ᾽ 6) Ύ107)} 

αοἱ αὐοϑοὼ οἰ ροΐνι8, 866, τι δέϊέεα οἱ 

γαῶ οὐ φανιείζιηι γι 801) 1{τπ δαγοίο. 

18 σιν οἴη {γι [18 δογυῖΐυῖϊέ ΟΠ γ]ϑέο, 

γίασοί αογνῖηο᾽ οὐ ργοθαΐιδ δέ Πο- 

ηυϊγυῖδιι5. 19 ἡέαχιιο χάος ραοῖδ βιυηέ 

δθοξοη1)" οὐ χιίαο αοαϊοαξίογυῖδ διυηΐ 

ἔγν ἐγυΐοοηιν οἰϑίοατανιιι5. 20 ποϊὲ 

»γορέο" δϑοῦην «ἰδθϑίγ6).86  Ορι( 

ΟΣ ὦ 

τ γΣ 

θυ νιν. Φιργορογαμέϊην ἐϊδὲ 

οαθοϊα ογιυγυέ διιρο)" ηις 6». 4 φιιαε- 

οιψιιο θην ρ»αοϑογίδέα βιιηέ, αα 

ποσδίγαωηι αοοίγίηπαν δογίφέα διυιΐ, αἱ 

οσοηϑοίαξϊογθην 

Ππαδοαληῖ8. 

96)" ρμαΐξϊοηέΐαηι οἵ 

ϑογ θέαι δρθῆι 

ΧΙΨΝ, 9--ῷ0 ΧΝ, ὃ---18ὃ Οδγ --- 9. 14}} αἰνγαὶμα) αἀδὺ οὔογα Τοὶΐ ἀοΥ 
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καὶ τῆς παρακλήεεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. ὅ ὃ δὲ θεὸς 

τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήςεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλή- 

λοις κατὰ Χριετὸν ᾿Ιηςοῦν, ὃ ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ «τόματι δοξάζητε 

τὸν θεὸν καὶ πατέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιηςοῦ Χριετοῦ. 7 διὸ προελαμ- 

βάνεςεθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὃ Χριετὸς προςελάβετο ὑμᾶς εἰς δόξαν τοῦ 

θεοῦ. ὃ λέγω γὰρ Χριετὸν Ἰηςοῦν διάκονον γεγενῆςεθαι περιτομῆς ὑπὲρ 

ἀληθείας θεοῦ, εἰς τὸ βεβαιῶςαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων, 9 τὰ δὲ 

ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάςαι τὸν θεόν, καθὼς γέγραπται διὰ τοῦτο ἐξο- 

μολογήςομαί «οι ἐν ἔθνεειν, καὶ τῷ ὀνόματί εου ψαλῶ. 10 καὶ πάλιν 

λέγει ἐυφράνθητε, ἔθνη, μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. 11 καὶ πάλιν᾽ αἰνεῖτε 

πάντα τὰ ἔθνη τὸν κύριον, καὶ ἐπαινεεάτωςαν αὐτὸν πάντες οἱ λαοί. 

12 καὶ πάλιν ᾿Ηςεαΐας λέγει ̓  ἔεται ἣ ῥίζα τοῦ ᾿Ιεεςαὶ καὶ ὃ ἀνιετάμενος 

ἄρχειν ἐθνῶν, ἐπ᾿ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦςειν. 18 ὁ δὲ θεὸς τῆς ἐλπίδος 

πληρώςαι ὑμᾶς πάςεης χαρᾶς... . ὙΝ 

ἜΧΕΤΕ 

21... καὶ Λούκιος καὶ ᾿Ιάεων καὶ ζωείπατρος οἱ ευγγενεῖς μου. 

22 ἀςπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος ὁ γράψας τὴν ἐπιςτολὴν ἐν κυρίῳ. 

28 ἀςπάζεται ὑμᾶς Γάϊος ὃ ξένος μου καὶ ὅλης τῆς ἐκκληείας. ἀςπά- 

ζεται ὑμᾶς Ἕραετος ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως καὶ Κούαρτος ὃ ἀδελφός. 

24 ἣ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιηεοῦ Χριετοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. ἀμήν. 

Χν, Α. καὶ τῆς] Ρ Θἢν, τ γον, καὶ διὰ τῆς Τῷ α΄, 7: ὑμᾶξ) 1: ΘΠ τν 

νῷ, ἡμᾶς Ρ αὖ. --- ὃ. λέγω γάρ] Ρ ἴὖ νρ, λέγω δέ 1, ΟἼνγ. --- 9. ἐν ἔθνεειν] 

ἘΚ 10, ἐν ἐθν. κύριε ὅ΄Ίηο ΟἾΥ. ταΐη. ρΌΘΙΡΗ σνρ; υσί. 08. 17,50 ΧΧ: 

διὰ τοῦτο ἐξομολογήςομαί «οι ἐν ἔθνεειν κύριε. - ΟῚ]. καὶ παλιν] ἘΚ 

ΟἾγ. νρ, καὶ πάλιν λέγει (παοῖ, Υ΄. 10.129) ΒΗΕΕῸ [1{. --- πάντα τὰ ἔθνη 
τὸν κύριον] Ρ ΟἾγ. ἀθ σίθιρῃ νῷ, τὸν κύριον πάντα τὰ ἔθνη [Ι, ἔξ 

(υὐἱοὸ 155. 116,1. 1.Χ Χ). ---ο ἐπαινηςτάτωςαν)] ΒΙΠ ΑΒΟΠΕ ΟὨγ. (ναόν 1ΧΧ 

510 4), ἐπαινέςατε ΕΟΠΡ Οἢγ. Οιαοΐῖ, ΤΙΧῚΧ οοαά. ρΡ]61.). --- Σ ΥἹ, 28. ὅλης 

τῆς ἐκκληεςείας] Ῥ 46, τῆς ἐκκλ. ὅλης [, ΟἾτ. -- Ο24. βοϊίμθ νον ἜΚ. 

γεγ8 94 [εἴν δι ΑΒ; ατ βοΐμου ϑέοιίο αῦον ἀγοὶ αμᾶθγα ὕόγδο 51} 

ΒΟΡΙ. Τὸ ὺμπίουβομσγίε: πρὸς Ῥωμαίους Β΄ ΑΒΟΠΞ, πρὸς Ῥωμαίους 

ἐτελέξθη αὐὦ Πἰοηιαηοβ δαρίϊοῖς ἃ σ, πρὸς Ῥ. ἐγράφη ἀπὸ Κορίνθου 

ΒΞ2Ρ)Ὁ, 

1)αΐζυ, υφῖ. Τὰ 12,31; δϊοβον 1)αΐ. ατοῖν τὸ (5: 14) νῷ. --- 12. γϑὶ 0] 

{οι μην αἰοΥ πη ἰαγεη, σγίθοϊν. ἸΚοηϑέγιίϊοη. --- ΧΝΊῚ, 24, τὴ} Διμηΐη 

᾿ἱζυνδγδη τη 8} μαοῖ, Οα' 6,18 Ῥῇ, 4,,358 ῬΙηϊοηι. 9ὅ. --- ητογ δον: Ζι- 

8αἩϊη16)ι8Γ6ἰ]0 Ζισοῖον {Ἰγι οΥ 50} γΥἹἱ[έθη. 
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Περαία. ὅδ Ὁ βῈ Ῥυϊαϊηαῖβ. 18 ἢ 

Ῥταίσβιθι παῖ οΊ αὶ ᾿ζΖυνὶβ βαΐδ 58 Π|0 

ἔα Ρ͵δη ἴῃ ἰΖυνβ τηἶβθο Ὁ] Χυϊβία 

165, 6 οἱ ρᾷν]7)81 Ὁ] ΠΘΙΏΤη8, ΤΠ η- 

Ῥὰ ΠϑαΠ7α 1} ΘᾺ 781} αἰΐαῃ ἔλα }115 

ἸΏΒ. Γ15. [Θϑπ]5 Χυιθίαθβ. 1 ἴῃ ΡΊ- 

Ζοὶ ΔηΠ] τη] Ὁ ̓ἰΖυνβ ΠἾ550, βυναβῦν6 

7. Χυϊβίαθ ἀπάπϑηη ᾿ἰζυν5 αὶ τνα]- 

Ῥαὰ βυαϊβ. ὃ αἰρθὰ αὺὐκ Χυϊβίαᾳ [658 

ΔηαΡραὐ νγαυθαπαηδᾶ « ὈΙΠΊ 1115.» 

ἔγαπη 5781] οα5 ἀα ραία]ρΊδη 

σϑΠαϊΐα, αἰΐαδπθ, 9. 10 ῥίυαοβ ἴῃ 

ΔΙ Πα τ θη 5 Ὠϑα Ὠ] Δ Θα , βυναβυνθ 

ΘᾺ ΠΠ6Π1 ἰρῖ: ἀαρ}Ὀ6 δηαπμαῖία, Ρι5 

ἴῃ Ῥίπαοιῃ, ἔτ 78, 18 ΠαΠ]η Ρ6]- 

ΠδΙηΙη8, ΠΡΟ. 10 18} αἴΐγτα ἸΡῚΡ: 

50 Ῥίθαοβ. τ] Τηϑηρ 6] 15. 

11 8 αἴγα αἰρὶθ: ἢ82}}} 81105 

Ῥίπαοβ ἰγαυ]αη 18 ὨδΖ͵αῖηα ἰηᾶἃ 

8105 τηϑηδθοίηθ, 12. 18 αἵϊγα 

Ἐβαθίδβ αἰρὶρ: ψθ]Ρ νϑυτίβ 

1 βϑα Ζζίβ, 7181} 58. αϑϑίδη δα 5 ΓΤ ἸΚΊ- 

ὯῸΡ Ρίπαοιη; αἀὰ ᾿πητη8ἃ ὈῬ᾿πάο8 

γγΘ 78 ηα. 18 10 βᾺΡ υΡ8]Π815 []}- 

71 ᾿ἰΖυνβ ἃΠ1αΖοβθ [16 815 
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ὅ᾽ αφιι5. σεΐολ)ην ραΐϊοηίαο οἱ 8οϊαοῖϊ 

εἴοέ νοὐὴβ 1 ἐρϑίίην 5667 {γν, αἰέθ7- 

μέγηνην βοομηαηην (Ἶ]ιγ"Ἴδέτ)η, [6510721, 

Θ οέ εγυἱαηήγγνο5. Ἴγ, τἰη0 076 Πιογ}071- 

Ποοέῖ5 θέ ραΐγ θη) 

φοϑδίγ 1681. ΟΠ γ᾽, Ἴ ργορέο)" χιιοαὶ 

ϑιιϑοὶ ρίξε ἐγυυΐοθηι, δομέ οἱ Οὐ υγ δέν 

ϑιιϑ6θρ1 τνο5. τη, σίογήαηι οἷ. ὃ αἼ60 

αἰ οηιη)ν αογηῖηῖ 

(Ἰυνγγϑέννηγν 16 ϑυιηγ,) Ἡγ77, 15 777} 

ζιυυΐῖϑ8δ. «΄ εἰγοιηιοΐδίοη δ Σ᾽ γ᾽ Όρέε)" 

νογἹξαΐξοην οοὲ αὐοἱ σοΉ Π γηνανία5. ΡγῸ- 

γυήδϑίογιθβ. ραΐγιυνγη, 9. σοθηέθδ. αν! 61)) 

ῬΥΟΡΊΟΥ 

αἰθιγν, δέομέ δογθένην δὲ: }7Ὁ} 67" 

πος εοηῇἤέοθου εἰδὲ ἦν φογίϊθιι8, 

αοηνῖηθ, οἱ φορηῖρηΐ ἔμὸ οαηέαθΡο. 

10 οὐ ἡξογιην ατοῖέ: ἰαρέαρυήηὶ σον 8 

οὐ ρίοῦο οἴμδ. 11 οἱ ἐξογηη, ατοϊέ: 

ἰσιι!αἱο οηλγ1658 σοηέθδβ. αἰο᾽υγνμ)η, οἕ 

γεασγίοαΐξο οιγγ. οΟἸγλγ165 ροριιὶ 12 οἵ 

ἡξογην ἰϑοῖαβ αοἱέ: 

ογυΐηι 

ην͵δογ͵οογ αν ΠοΉ ΟΥ̓ 76 

δέ ογῖξ γασὴΣ 

168586 χινῖ θα δι οί γογηαν χορ εϊθει8; 

ἦγ), 60 φοηέοβ βρογαφιηί. 158. αδιι8 

ατέοην 80,61] γορίοαξ τὸ8 ΟἩγηῖ σαιί- 

πὐγΣ  ξοψς 

ΧΥῚ.. 

21... ἸΔῈ Ἰκίσα 78 Ιάββοῃ Δ ϑοβϑιραίγιαβ, Ῥ 81 πὶΡ7]ο8. πιθὶ- 

πδὶ; 22. 9ρ0]]8 ἰζν1Β ῖἴκ ΤαἰσϊὰΒ Βα τη θ]] δ η 8. θὸῸ αἱρ᾽βύδα]!θιη ἴῃ ἔγδα- 

Ἴπ; 28 ΡΌΪΘΙΡ ἰχνὶθ ααἴαβ, γα ΓΒ. τη θῖη5 784: 411 ]Ζο5. αἰ Κ]ΘΒ] ΟΠ Β. 

ΒΟΪΘΙΡ ἰχνὶβ Αἰγαβίαβθ, δασαραροὰ ὈΔΌΤΡΕ, 18} αγίβ 58 ὈτΟΡδυ. 

24 Διηδύδβ ΓΙ] 1 5 ὉΠΒΑΤΡΙΒ [ΘΒ Ὲ}5 Χαϊβίδαβ μὴ] ΔΒΙΏΪ ἱζνν ΔΛ τη. Α ΠΊΘΗ. 

1ὲ Βυϊηοηΐη) πδίϑαῆῃ. 

θὰ Βυπιοηΐτη τη 6 ]}]0 δύ τι ΚϑαυηΡοη. 

ΧΥΝ, 8. Ὀἰπλα 015] αδροβοϊιυϊέοη, Εὐγσαηφιηῳ το 61,. --- ΧΥῚ, 21 

Ὀΐα Βομ]αβ: ΔΑ. 

ΕΝ Ὁ: αἰπαιητηα. τη 8] Κ ἐν ἑνὶ «ςτόματι ἡηδίγἠιοηξαϊογ 
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Ἀπ’ 6186 ΟΡ ΘΙ 

ἹῈ 

12 ,.... ἐγὼ μέν εἶμι ΤΤαύλου, ἐγὼ δὲ ᾿Απολλώ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ 

δὲ Χριςτοῦ. 13. μεμέριεται ὃ Χριςτός; μὴ ἸΤαῦλος ἐςεταυρώθη ὑπὲρ 

ὑμῶν, ἢ εἰς τὸ ὄνομα ἸΤαύλου ἐβαπτίεθητε; 14 εὐχαριεςτῶ τῷ θεῷ ὅτι 

οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτιςα εἰ μὴ Κρίεπον καὶ Γάϊον 15 ἵνα μή τις εἴπῃ 

ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβάπτιςα. 16 ἐβάπτιςα δὲ καὶ τὸν (τεφανᾶ οἴκον᾽ 

λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτιτα. 17 οὐ γὰρ ἀπέετειλέν με 

Χριςτὸς βαπτίζειν ἀλλὰ εὐαγγελίζεεθαι, οὐκ ἐν ςοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ 

κενωθῇ ὃ «ταυρὸς τοῦ Χριετοῦ. 18 ὁ λόγος γὰρ ὃ τοῦ «ταυροῦ τοῖς μὲν 

ἀπολλυμένοις μωρία ἐςτίν, τοῖς δὲ ς«ωζομένοις ἡμῖν δύναμις θεοῦ ἐετιν. 

19 γέγραπται γὰρ ἀπολιὼ τὴν ςεοφίαν τῶν «οφῶν καὶ τὴν εύνεειν τῶν 

ευνετῶν ἀθετήτςω. 2420 ποῦ «εοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ εὐυζητητὴς 

τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν ὃ θεὸς τὴν ςεοφίαν τοῦ κόσμου τού- 

του; 21 ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ ςεοφίᾳ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόεμος διὰ τῆς - 

ςοφίας τὸν θεόν, εὐδόκηςεν ὁ θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος εὥ- 

και τοὺς πιετεύοντας. 22 ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι εημεῖα αἰτοῦςειν καὶ 

“Ἕλληνες ςοφίαν ζητοῦειν, 285 ἡμεῖς δὲ κηρύεςομεν Χριςετὸν ἐςταυρω- 

μένον, Ἰουδαίοις μὲν «κάνδαλον, ἔθνεειν δὲ μωρίαν, 24 αὐτοῖς δὲ τοῖς 

κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ ξλληςειν, Χριεςτὸν θεοῦ δύναμιν καὶ θεοῦ ςο- 

φίαν᾽ 25 ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ ς«οφώτερον τῶν ἀνθρώπων .... 

Ἱ, 16. λοιπόν] ᾿Κ, τὸ λοιπόν ΚΕ (υφῖ. ἀΐο Ῥαγαϊϊοίογ, ᾿ 13,11 ΚΕ 6,10 
Ρῃ 8.1 4,8 εἶν 8,1). --- εἴ τινα ἄλλον) ἘΚ, εἴ τινα Εὰ αἀοἴρ. --- 18, τοῖς 

δὲ εὠζομένοις ἡμῖν] “Κ, τοῖς δὲ ε«ωζομένοις ΕὰᾺ ἀφοῖρ τ (υφί. 'ἡ 3,18). 

-- 22. ἐπειδὴ καί] ἘΚ, ἐπεί Εα ἔρ. --- ςημεῖα] Ρ ΟἾγ. 1Ὁ νρ, ςημεῖον 

Οιαοῖν ΜΙ 13,89 16,4 κιϑι0.). 

5. 9 ῇ. --- 428. ταρυήδηλ 1681] υσί. Αροδίοίσοδοι. 9,390: ἐκήρυςεςεν τὸν 

Ἰηςοῦν «εια 19,18: δρκίζω ὑμᾶς τὸν ᾿Ιηςοῦν ὃν ΤἸΤαῦλος κηρύεςει; Κᾧὶ 11.4 

ἄλλον ᾿Ιηςοῦν κηρύεεει. 



Απ 16 Κουίμου 1. 1, 12---25ὅ. 251 

ἌΠ τὸ, ἹξοΟΥΙπίπου 1 

΄' 

1 1 τὰ ΡΟΝ υΒ, 10. ᾿ς Αρδυ]]οπθ, ΤΡ τς Κοβπβ, 10 τ᾿ 

Χγιβίαδαθ. 18. ἀἸ5481}105 ἰδ Χυϊθύαβ ἰραὶ Ῥαν]ὰθ ἀϑῆγδι] 5. 8 ΓΡ 

ἴῃ ἰσψαῦα, αἰρραὰ ἴῃ πϑιηΐη Ῥαν]β ἀδαρίαδι πθϑοὶρθ 14 ἀν ῖαᾶο 

σαάα Θ᾽ δἰη ΠΟ ἰσαῦα Ὧ1 ἀδαρίάα ηἰρα Κυϊθρα 14} Οαΐα, 15. 6ἱ 

1085 πὶ αἰἱρδὶ βαΐθὶ ἴῃ τῃϑὶ ηϑυητηᾶ πδιηϊη ἀδαριάθα]αα. 16 1ς ἀδυρίαάδ 

ααϊς 740-85 ϑ'ία! ΔΒ σααἀδαϊθηβ; ραΐα ΔΉ ΡΔΥ πὶ νγαὶϊῦ οἱ δἰππομαῃ 

ἀδαριαθαά]αα. 17 π]Ρ-Ῥ πῃ ἰμβαηαιᾶς τς Χαυϊθύαθ ἀδα ρθη, δ νυ 84118- 

τη Θ 78 ; Πἰ ἴῃ Βηθίγθη τ ϑαγα β, 6] ἢἱ «ὺβ.»]δαβ͵αἰᾶδα ρα]σα Χ αἰϑύδαβ. 

18 απἰθ Ῥαΐα ψϑαντα ρϑ]ρΊη5 βδΐτα ἔγα] ασπδπάδοι ἀυγα ρα ἰϑύ, 10 Ραΐτμα 

ϑϑ Βα δπι τηϑηΐβ σα α15 ἰιϑῦ. 19. σϑιαθ]ρ δῦ δὰϊι: {γδαϊβία Βη αὐτὶ 

ῬὶΖθ βῃαΐσαμθ 18} τοάθίη ΡΖ γτοᾶάϑηθ ἀβκῖαθα. 20 70. δηάαρδὴὺ 

1081 ὈΟΚαΥΘΙβ Δ] ΒΟΙΚΘΥΘΙΒ ΡῚΒ5 αἰνγῖθῦ ἢ ἄγγ818 σαίανπίαα σὰ Ρ 

μαηααρθίη ΡΒ [δι υθαβὴ 21 ἀπίρθ δὰκ ἰπ παπᾶσρθὶη ροαἷθ πὶ τς 

Καπηδῖαα 5 [δὶγ 5. θα Βαπααρθὶη ρα, ρϑ]θικαῖάα σαᾶα Ρδίτἢ 

Ῥο ἀναρα ῬῖΖοθ δ] θυ θὶ Πα18. ραηδβΊαη θ8η8 φϑὶδα ] 88. 

22 απίρθ Τυαάδῖθὶθ (δῖ κὴθ Ὀϊά]απα, ἱθ Κύβκοβ μβαπάυρθίη βοκ͵ίδηα; 

29 10 νυϑὶβ πηθυήδτη [6588 πβγαιηϊάδηδ, Γαἀδίατη σαυγηδυζθῖπ, 10 Ρποτα 

ἄναρα; 24 10 βαΐτῃῃ ρα βοάδια Τὰ αῖθ Δ Ὀίαἀο Χυϊδβία, συαὶβ 

τηϑ ἢ 184}. σααϊβ Παπαπροὶη. 25 ἀπίθ βὸ ἄτα! ρθα συάϊὶθ Παπαπρο καὶ 

ΤΩΔΏΠΔΗ). ... 

-.....ς-ς.. -.-ῷ - -΄. 

ἸΚον. 1 υορ 1,13 --- Θοιίιθ (μαὐξ Ατιδηαϊνηια τοῖν 10,11---.99) τη Α; 

15,48--- βοΠ ἴθ αὐτοῖν ἦν. Β. 

Ι, 12, Ῥαν]ὰ8] Α ἐν. Ῥαν]ααβ. --- 18. Χυϊβίαβ)] Α: αηἱ μιαθ ἀογ 

Ζοῖϊο, 867.," υογϑίϊοίοη ΒΥ. --- Ῥαν]αβ2)] ἃ μὰ Ῥαν]ααβ. --- 16. 516- 

ἴδθδυ8)] Α Βυ. --- 20. πὶῃ ἄνα] Α Β.., πὶ ψὰϊβοϊιίοῖι Τ]. 

Ι, 16. Δικ] εὠυυογδιὰηπαϊίοθ,, υσῖ. δονααῇβ ϑψηαοίίβονο τι. αδῳηαεί. 

Ῥαγαίαοο ἐηι Οαοἱ. (Οδὲξ. 1904) 5. 51. ---- 117. υβ]ααβ]αϊάδὰ] 16 Βε- 

αδμέη 68 οὐ θεϊεσίοη διηιρίθα βἐϊηιηνέ ηϊοῖνέ; ἀασοσοη υσῖ. ῬῚ 3,7 5ὶΚ 

ΒΙΠΌΔΠ ἀδ]αβι δ ἑαυτὸν ἐκένωςεν. Βοασλέο ακἰοῖι, ἀαβ Κα 9.3 κενωθῇ 

αιγ οὔ, νϑαΥ ὶ Ἰασβα ερ180],γ ρθη, ἐδ. --- 20. πῖΠ}} ΚᾺΔ πὰ, υσῖ. 1, 17,18. 

- 22, Κυϑθκοβ) ψὼ" Ἕλληνες πιω" Πΐογ, δοηϑδὲ Ἕλληνες ἀιιγοῖ, ΒίπαάοΒ 
ἐϊδεγβοίσί. γῦύϊ. ἮΥ. δεμιῖσο αγίθοϊι. 1,οἰμπιοονγίο ἐηι Οἱ. (Βογῖίη 1908) 



δὼ ΑὩ ἀ16 ΚοΥΥΠΟΣ 1. ΤΥ], 2---12. Ν᾽, 8---ὐ, 

ΤΥ, 
[3] δ... ἵνα πιςτός τις εὑρεθῇ. 8 ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιετόν ἐςτιν ἵνα 

ὑφ᾽ ὑμιὼν ἀνακριθῶ ἢ ὑπὸ ἀνθρωπίνης ἡμέρας ̓  ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνα- 
κρίνω. 4 οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ εύὐνοιδα, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τούτιυ δεδικαίωμαι " 
ὃ δὲ ἀνακρίνων με κύριός ἐςετιν. ὅ ιὥςτε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε, 
ἕως ἂν ἔλθῃ ὃ κύριος, ὃς καὶ φωτίςει τὰ κρυπτὰ τοῦ εκότους καὶ φανε- 
ρώςει τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν καὶ τότε ὃ ἔπαινος γενήςεται ἕἑκάςτῳ 
ἀπὸ τοῦ θεοῦ. ὃ ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεεχημάτιςα εἰς ἐμαυτὸν καὶ 
᾿Απολλὼ δι᾽ ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε τὸ μὴ ὑπὲρ ὃ γέγραπται φρονεῖν, 
ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυειοῦςεθε κατὰ τοῦ ἑτέρου. 7 τίς γάρ τε 
διακρίνει; τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶται ὡς μὴ 
λαβών; 8 ἤδη κεκορεςμένοι ἐετέ᾽ ἤδη ἐπλουτήςατε ̓  χωρὶς ἡμῶν ἐβα- 
αἰλεύςατε “ καὶ ὄφελόν γε ἐβαειλεύεατε, ἵνᾳ καὶ ἡμεῖς ὑμῖν ευμβαειλεύ- 
ςῶμεν. 9. δοκῶ γὰρ ὅτι ὃ θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποετόλους ἐςχάτους ἀπέ- 
δειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόεμῳ καὶ ἀγγέλοις 
καὶ ἀνθρώποις. 10 ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριςτόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν 
Χριςτῷ ἡμεῖς ἀςθενγεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰεχυροί ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. 
11 ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ 
κολαφιζόμεθα καὶ ἀςτατοῦμεν 12 καὶ. 

ΝΣ 

δόννςς ἤδη κέκρικα ὡς παρὼν τὸν οὕτως τοῦτο κατεργαςάμενον, 

4 ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιηςοῦ Χριετοῦ ευναχθέντων ὑμῶν 

καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος, εὑν τῇ δυνάμει τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ἰηςοῦ Χρι- 

«τοῦ, ὃ παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ εατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς «αρκός, 

ἵνα τὸ πνεῦμα εωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου Ἰηςοῦ. 6 οὐ καλὸν τὸ 

καύχημα ὑμῶν οὐκ οἴδατε ὅτι ἐππρῦ τ μῇ ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ; 

ἘΣ Μ πιςτός Φ ἀκ α6 νρ, τὶς πιςτός ὈΡΕα ἫΝ τὶς εὑρέθη πιςτός 

ῬΕΡΘΕΕΣ . -- ὅ. καιροῦ τὶ] ἘΚ ὐδιν»., τὶ 70 ἃ 6 νῷ. - ὁ: τὸ Μη 

μή Κα 1 νρ. -- 7. εἰ δὲ καί] καί ζειιῖς ἐν Μ͵αϊιΠαοῖα Η5. ἃ (υ. ϑοάθη8 

Ο"85). -- ΝΥ, 4. Ἰηςοῦ Χριετοῦ 3] 1,, Ἰηςοῦ Ρ, -- ὅ. τοῦ κυρίου Ἴηςοῦ] 1, 

τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿ηςοῦ Χριετοῦ Ρ. 

Ῥαΐαρ Ρϑῃ, 0) 18,393 10 βαία, 1, 9,34 Ῥαΐα Ῥδῃ. ἍἌ4ηι μαὰεϊιϑέθη ἐδ] 78. 

1 δῆ Οα ὅ,17 Ῥο πα. --- δὴ δηρδιδηδ αἰ Ὀ]ΘΒ8}85] Ζμ7 ϑέοίζυγιρ υσί. 

τγυι5 αὐἀτνυογϑιι8 αἰξογιηι τη δίυγ ργὸ αἴΐο ἀ ο΄ νρ: ον 8 “ααυογϑιι8 αἵ- 

ἐδγμηι φὉογιῦθ φοποηιηιθη. Βοαοθέα ἐἀβργὶψοηβ εἶα ἀϊνμίτοήιο {Π]ηιδἐ οἰ η6 

φονυ ΊΡτα ΔΉ ράαύδηδ Κὶ 6,1. ---- Ν, δ. βαιηαῦ ραραρρθηαθιῃ) 767 655 α» 67 

Βοίοᾳ [ὰγν ὅα85 ογὑϊαδβδοιν ἀ6᾽ ΚΟΉΪ ἴον, Βοα δι υονν σα- αὐτοῖν δοὶ 

γογθογ, ἀοΥν Βοισοσι. Τύϑοηδοὸ Καὶ 14,96: βαρ σαυ]ηηδὶρ ᾿ ευνέρχηςθε. 

οί. ΜΠ 57,17.069, τὸ Ἡλι) ψ8- ογϑο]ιοϊηΐ. 



ἊΑπ α16 Κοίου 1, ΤΥΌ,2--ἹἸ2. Ὗ, 8---ἰ, 258 

ΙΝ. 

2......6] 1048 Ἰρσννβ ὈΙϊραάαα. 85. ΔΡῬδη τηΐβ ἢ πλἰ Π1801Π δύ, 

οἱ ἔγδιῃ ἱζυν αὶ αϑβοκ͵δι θα ρα {ταῦ τηδη Π]Βἰζατήσηαι ἀαρα; δκοῖ 

πῃ τὶς Β]]Ραη 880 Κ]|8ά. 4Ὧ4 η1ῃὴ νγαϊῃῦ δας ΓηΪ5. 51]101ὴ ταὶ γαϊῦ; 

αἰκοὶ πὶ ἰῃ Ῥαιησηδ ραγϑὶ 108. ἴτη, 10 5861 ἀϑβόκοὶρ σταΐκ, ἔγαι)ω δῦ. 

ὅ Ῥᾶηηθ ἢπὰ οἱ ἴδ τὴϑὶ ἢ] βίο] θ, υαπίρ αἰπηδὶ ἔγαι)α, 5861 88 

σαὶ 61} ἀηδ]ααρηῃ Υἱα χὶβ 184 ρα θ᾽ τὰ ποὸΒ5 Παϊγίαπθ; 140-π 

ΠαζΖϑίηβ τγαῖγθ]Ρ Γρδυ]διητηθ ἢ ἔλα οᾶα. 6 ΔΡῬδηῃ « Ρο », Ὀγορυ]αβ, 

ῬαἰτὩρσ δ] θ᾽ Κο[ῃ]άς 1π τῖβ 186 ἢ ΔΙΡΘΆΠΟΣ [τι ᾿συγαγα, οἱ ἴῃ πρκὶβ ρδηϊτηδῖρ 

πὶ αν θαίθὶ σϑια6}10 ἰδὺ {τ 78, οἱ δἴηβ [ΔῸΣ δἰπϑηδ, ἃ π8 Δ ρθΥΔΠ8, 

ἈΓΌΙ]ΘθαηΒ. πὶ 581]4. 17. ἴῦδ8 δὰϊς θὰ κ ἀββόκοὶρὺ Ἰῦδαρ-Ῥαη ΠΕΡ 818 

Ῥαΐθὶ πὶ δηλ αἰρδραὰ 1404] δηαηϑδηηῦ, τὰ ΤΟΡῚΒ 50 ῦ2ὲ πὶ πϑιηθὶ5᾽ 

8 1ὰ Βδάδὶ βαρ, 1ὰ σαθῖραὶ ναῦν θαρ, ἱππὰ ἀη8 Ριυδαποαάθάθβθ; 184 

τγαϊηθὶ διυασδηοάθαθιρ, 6ἱ 186 τγϑὶβ 1Ζ 15. τ] θ᾽ ὰἀθηοσηα. 9. τηδη 

ἃαϊς μοὶ φὰ Ρ ὰπη5 ἀρϑαβδίδα! πη βρθαϊβθίθηβ ἀϑύρι Κηϊαᾶα, βδύαϑνθ ἀδι- 

Ῥυθ]] η5, απ ἔα συν θῖ.] ϑαγθαμ ᾿᾽σαὶ τηϑηδβθαᾶδὶ 186 ἀρρΊ]ατη 14 ἢ 

Ἰηϑηηϑη. 10 ψϑὶβ ἀγγϑὶαὶ ἴῃ Χυϊδίααβ, 10 118 ἔγοάαδὶ ἴῃ Χυϊβίδα; 

ΘΙ Ζα  - θα πητηϑξοίραὶ, 10 115 ϑηθραὶ; ᾿ᾳΖαρ- θη πα] ρᾶρδὶ, 1Ὁ 

615 ὈΠΒΘΙΑΙ. 11 ἀπα Ῥὸ πὰ [06118 14 Πμυρρτϊᾶδὶ 184 Ῥδυγβι δὶ 18} 

ῃϑαϑαᾶδὶ 181} Κααραίϊαδὶ 718} ἀηραϑίοραὶ. 12 148. ... 

᾿: 

θυ... 7}ὰ ραβίαυϊαε, 5556 δηάναινθ8 ρᾶπα Βα βαΐία σαίαυ)αηάδβῃ, 

4 ἴῃ πϑιηΐῃ {Ὑϑ}1 8 ἉΠΒΑΥ]Β [6518 Χαϊθύδαβ, Βα 0 ρασαρραηδγα 1Ζ- 

γΥ18 8 τη θ᾽ πη πη Δ παΐη, τ τη [δὶ ἔγϑα} 1 5 Βα Β [6815 Χ αΙβύθαβ, 

ὃ αὐρίρθαδῃ Ῥαηδ βυγὶθίῖζαπα, πῃ] θη ἅἂὰ αἰδίθιηδὶ 16ἰ Κὶθ, οἱ δῆτηβ 

ϑϑἶδαὶ ἴῃ ἄαρα ἐγαα}1 8 ΙΘϑαϊ5, 6 πὶ ροάδβ. 8ὸ Τυοῖψα! ᾿ἰσυνᾶτα; πἰὰ 

ΤΥ, ὅ. σεραϊγῃἰθὶ 0} σα! αὶ Α: ϑομν οὶ οἤ1ογ, ἀπγοἶν, ἀα8 τογαιι8- 

σοϊιοηο σα] οὶ ἢ νογαρία θέ. ΝΥ σα αἰ μῦθοι Ρ ορέβργ οι ἄθην σγίθοϊι. 

φανερώτει. --- (6. ΔΡῬ4η]7 Α: ἀαδ5 ἃ αηὶ Ζοϊϊοηαη ας Κίαν ΒγΥ., Ῥὸ Ῥαῃ 

ἐγγὶρ ἴ). -- Ῥαϊγ ρα] κοαα) ᾿Κοη)οϊεέιι", Ῥαὶγ ἢ] ΘΊ Κοὴ ἀὰ Α: ἀα8 πὶ αὯὲ 

Ζοϊ θη 5ο]ιυϊιι(" ἐξέ, ογυίσοφοη, ἴ75. Βοϊιαιιρέιη, το γαάϊογέ ΒΥ. --- 10. ἔνο- 

ἀαὶ ἱπ Χυϊβία] αἱ ἴπ χαὰ ἐη Εἰοίγιονον ΘΟ]γῖξι. --- 11. Βυρρυίάαϊ) Α: 

δ" δέοι ἰὐδογ ον Ζεῖϊο τισϊβοϊιοη, ἀἄογν Ζίϊσονν ἀ68 Ἰαΐ. ἩΓογίος “βοῖο᾽ ΒΥ. 
- ,6. 8ο Ἰυοξία]}) Α: ἀον Αγείκοῖ αὶ Ζοὶ!ογιβο)ιῖν 9 φιθην τοῖν, αἰθικέϊίο]ι, 

δοβοηογ85 ἄα8 ὁ ΒΥ. 

ΙΝ, 2. οἱ 1088 ὑγίρρυν 8) σοσοηῖθον ἵνα πιςτός τις, υσὶ. Καὶ 16,7 ἴῦο 

Τῦ6 110 χρόνον τινά επάᾶ Κ 10,8 Ἰα θεαὶ Τῦα τπϑπαρῖζο θορατα ἐὰν... 

περιςςότερον τι καυχήςωμαι. --- θ.. ΔΡῬΦΠ] 5ἐϊηνηιέ γυἱοϊνξ σιιηὶ ΟΥ. Τραέ. 

«Αὐὸν αἰιοῖι 5. Ῥο θάμ Κι} ταῦτα δέ ει. ἃ. ἐξέ ηϊοιξ δοϊορέ, υοῖ. «7 19,16 



204 Αἢ ἀ16 Κουϊηίμου 1. Υ, 7---18. ΝΙ,1. ὙΙ, 85--- 10. 

“ ἐκκαθάρατε οὖν τὴν παλαιὰν ζύμην, ἵνα τε νέον φύραμα, καθώς ἐετε 

ἄζυμοι καὶ γὰρ τὸ πάεχα ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν ἐτύθη Χριετός. 8 ὥςτε 

ἑορτάζωμεν μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας καὶ πονηρίας, ἀλλ᾽ 

ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας. 9. ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιςτολῇ " 

μὴ εὐυναναμίγνυεθαι πόρνοις, 10 καὶ οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κός- 

μου τούτου ἢ τοῖς πλεονέκταις καὶ ἅρπαξιν ἢ εἰδωλολάτραις, ἐπεὶ 

ὠφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόεμου ἐξελθεῖν. 11 νῦν δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ 

ευναναμίγνυεθαι, ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ἢ πόρνος ἢ πλεονέκτης 

ἢ εἰδωλολάτρης ἢ λοίδορος ἢ μέθυςος ἢ ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ εὺυν- 

εςθίειν. 12 τί γάρ μοι καὶ τοὺς ἔξω κρίνειν; οὐχὶ τοὺς ἔεω ὑμεῖς κρί- 

νετε; 18 τοὺς δὲ ἔξω ὁ θεὸς κρινεῖ. ἐξάρατε τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν 

αὐτῶν. 

ῦ ν 

ΔῚΣ 

1 Τολμᾷ τις ὑμῶν πρᾶγμα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον κρίνεςθαι ἐπὶ τῶν 

ἀδίκων καὶ οὐχὶ ἐπὶ. ... 

; ΠῚ’ 

ὃ... ἀλλήλους, εἰ μήτι ἂν ἐκ ευὐμφώνου πρὸς καιρόν, ἵνα «χολά- 

ζῃτε τῇ νηςτείᾳ καὶ τῇ προςευχῇ, καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ευνέρχηεθε, 

ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὃ εατανᾶς διὰ τὴν ἀκραείαν ὑμῶν. 6 τοῦτο δὲ 

λέγω κατὰ ευγγνώμην, οὐ κατ᾽ ἐπιταγήν. Τ θέλω γὰρ πάντας ἀνθρώ- 

πους εἶναι ὧς καὶ ἐμαυτόν ἀλλ᾽ ἕκαςετος ἴδιον χάριεμα ἔχει ἐκ θεοῦ, 

ὃς μὲν οὕτως, ὃς δὲ οὕτως. ὃ λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, 

καλὸν αὐτοῖς ἐςτιν ἐὰν μείνωςειν ὡς κἀγώ 9 εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται, 

γαμηςάτωςαν ̓  κρεῖςςον γάρ ἐςτιν γαμῆςαι ἢ πυροῦςεθαι. 10 τοῖς δὲ 

γεγαμηκόειν παραγγέλλω, οὐκ ἐγὼ ἀλλ᾽ ὃ κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς 

Υ, 1. οὖν] ΓΚ, μοι δια ΆΑΒΌΒΕα Ομγ. ἀοῖρ νρ. -- 9. εὐνανα- 

μίγνυεθαι] ᾿Κ δ. ΟἾγ. α 9, ευναναμίγνυςεθε ὮΡ ἔσ νρ (παοῖν ἐΐν 3,14). 

{) δγὶροηβ ζαἰίοην ε ὐὐπα αἱ ἦγν (67 «Ατι5βργαονα φιϑαηιηλθη. --- 10, καὶ οὐ 

πάντως) ΓΚ ΟἾγ., οὐ πάντως Βιη ΑΒΟΠΕΡΑα ἀοῖρ νρ. --- καὶ ἅρπαξιν] 

Ρ αἴρ, ἢ ἁρπ. ἴ, 6 νῷ. --- 12. καὶ τοὺς ἔξω] 1, ΟἸτ. (δ ̓»κτα]), τοὺς ἔξω 

Ρ Οἢγ. (Τηιαϊ). --- 18. κρινεῖ! Ρ ἑμαϊοαντέ ἔπ νῷ, κρίνει 1, ἐμαϊοαΐ ἃ 6. -- 

ἐξάρατε) Ρ, καὶ ἐξαρεῖτε 1, ΟἼ τ. --- Υ, 1. πρᾶγμα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον] 

ἘΚ, πρὸς τὸν ἕτερον πρᾶγμα ἔχων ΠΕΕῸ ἀοῖρ. {7867 ἄογν υογβουϊοθγ16᾽) 

Ἡγονιϊαιέ ΟἾγ8. υσῖ. Οἰῇογα 5. 32. --- ΝἼ], δ. εχολάζητε] ΚΙ, ΟἾ͵., 

ς«χολάεητε Ρ. --- τῇ νηςτείᾳ καί] ΚΙ,, μεῖς Ῥ ἢν. -- 7. θέλω γάρ] 

ἜΚ νρ, 0. δέ Βιι ΑΘ ΠΡ Βα αἀοἔρ. --- καί) ΓΚ, ἐο]υϊξ γαῖ 68. 74 850 ρβοῦῦ 

νᾷ. -- χάριεμα ἔχει) ΚΙ, Οἢγτ., ἔχει χάριεμα Ρ. --- ὃ. αὐτοῖς ἐςτιν] ΚΙ, 

ΟἿΥ. 68 ἐϊπΠ}δ6 ἃ οἷρ νῷ, αὐτοῖς Ρ. 
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νυϊία  Ῥαΐθὶ 16101}1] θιβῦϊ8β 4|1|ὰπὰ ἀαὶρ σα Ὀθιβίθι 7 ἀβῃγαϊπϑρ Ραΐα 

αϊγ͵ο Ὀθἰβύ, δὶ β᾽74 1} πΐα}18 ἀδῖρβ, βυγαβννθ 5174 10 ἀῃ 6] ]οα δὶ; 14 

δι κ Ῥάβίζα ἁαηϑᾶγῶ αἰβηῖθαηΒ ᾿ἰδὺ ἴδιαν ὰπ 8 Χυϊβίαβ. 8 Ῥᾶηπα αυ]Ὀ])8 1 

πὶ ἴπ Ὀοὶβία [δὶυπ͵]διάσηῶ ὨΪΡ- θα ἴῃ Ὀοϊβία δ] αυγθϑϑὶ 5 18 Ὁ η56- 

Ἰ61η5, 8κ ἴῃ ἀπρϑἰβίθίη ὉΠ ΔΙ ΘΙ ἢΒ 848-58 7086. 9. σδιηθ]αα 1Ζ}}185 

αθὰ Ὀἰζαὶ αἰρ᾽δίθα]θίη: τὶ ὈΙαμαδΡ ᾿χν]5 Πούᾶῖα, 10 πὶ ᾿Ῥδῖπη ΠΟΥΔΤᾺ 

ΘΒ {αἰ σ]υδαβ, αἰρθαα [764}041] Ῥαΐπη ἢ] Πα ΓΙ Καθ 184 τ] γαῖα αἰρθδὰ 

σαϊϊασατη Βαϊ ΚΙ πομάδιη, ἀηΐθ βκυ]άθαάθὶρ δὴ ἃ8Β βαστᾶ [αἰσ δὰ 

ἀϑρᾶρρθῃ. 11 10 πὰ ρδιηθιάδ ΖΦ 18 αἱ Ὀ]Δαπάδῃ, Δ αὶ 085 ὈΓΟΡΔΓ 

ΠΘΙΛΏΪΑΒ. 81] ὨΟΥΒ ἰρθαι [αἰ μα 1 Κα Δ ρ θα σα] αρατλ ΒΚ] ΚΙ ΟΠ 5 

αἰρθαα ΡΙ ννατ 85. ἰ ρα αἰάγαρκ)α αἰρραὰ να, Ῥατητηα 5υν8]61- 

Καιησηδ ἢἰ τοϊριηδίϊαδη. 12. [08 ΤἸΚ 182 Ῥδηβ αἵὰ βίοὐϑῃ πὰ θ81Β 

ἱπηδἃ 718 βίο! θ 15 10 Ῥδηβ8 αἷὰ σὰ βίο!!! . υδϑηϊτρ Ῥᾶηα ὉὈΙΪΔη 

18 ᾿ἰζνὶβ ΒΙ ΠΡ τ. 

ΝΙ: 

1 Οδάδυβ ἴῦ88 ἰζγαῦα, ψῖρτα ΔηΡάτάθδ βίδα Πα Όαπ 8. βίοϑῃ 

ἔγατη ᾿ἰπἱπἀ δία 188 αἱ ἔγδια..... 

ὙΠ 

νυν ἰσύγαγδ ΤΪ550, ηἶρα θᾶ ὰ5 σδαΐϊββδὶ 00 6110, οἱ πρίθὶσδὶ 

Β1741}0 [αβίδηῃ 18 ὈΙάδη; θά ρτο Ῥδη Βϑιδρ σαν], οἱ πὶ ἔγαϊβαὶ 

Ἰχνᾶτα ϑαΐδηδ ἴῃ ὈΠΡΆΠΟ δἰ ΠαῖΒ ᾿σψαγαῖσοβ. 6 Ῥαίαρ- Ῥ8η αἷἱρὰ ρὰ- 

Καπηθη618, πὶ ὈΪ ΒαιίἾαϊ. 7 10 ν1]}78ὰ 8118 05 ΤμΔὴΒ τῖϑδη 51 τηϊκ 

ΒΙ ΠὈΔΠ:; ἀἸκθὶ ΤυυΖὰ ἢ ανθδα σῖθα Πα ἔγδιῃ σιιᾶδ, ΒΌ ΓΒ 5νγᾶ, Βα Πη5- 

ἊΠ δᾶ. ὃ δρθδῃ αἷρθὰ βαΐϊταὰ ὑπαθηϊάβδῃι 14} τ] νοι: ΡῸΡ ἰβύ ἴτη, 

Δ 0αὶ βπα β'γθ ἴκΚ. 9 1Ὁ Ἰαραὶ πὶ ραμδθαῖπα βὶκ, Ππραπᾶδα; Ὀδίϊζο 

ἰδύ δὺς ᾿ἰαραη δὰ ἰηαπᾶάπαη. 10 ἴθ Ῥαΐτα Ἰἰαροπι Παξίαμη ἀπαρίααδ, 

γ,10. φἰρθαὰ 16)0αὶ βαΐπα ἔα μα ἔν κα] Δ, 74 αὶ ἐδέ ἄθον ον Ζοῖϊο 

᾿ιϊηφισοξισε ΒΥ.: βἰηηιοϊάγίγ. ---- Ῥδη] δὰ ἀπγοῖν Θομγεὶ ἐι16 Α ΒΒ. 

-- ὟἫἠΠ, ὅ. ρ᾽ά8η) Α 88 γ. (υσί. ἁαβοϊᾶα Κ᾿ 9,3), ὈϊΪά]αη γἀϊδοϊιτοῖι ὕ΄. 

ΝΠ, 1. βννθ τ]. 51] 08} υοῖ. ἔ γρ: δίοέ ἢ ἔρϑιηι. Τ)οοἶν θοαοϊιΐε 
ΒΘ ἰς Υ.. 8, τῦὸ ἰΐ νῷ “οἰ παδοη. Οβοηδαν Πιαξ ἄον {ἰθογβοίσου ἄας 
Ῥιοογιαδέϊδοϊιο καί ἀογΥ ὙΟΥΙα 6 Πυῖον τοὶθ αἰιοῖ, βογιϑὲ οὐ Ἠϊοϊιὲ ἐδογἐγασοι. 



250 ΑὮ αἴθ Κουϊηίμον 1. ΥΙ], 11---27. 

μὴ χωριςθῆναι, 11 ἐὰν δὲ καὶ χωριςθῇ, μενέτω ἄγαμος ἢ τῷ ἰδίῳ ἀνδρὶ 

καταλλαγήτω, καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι. 12 τοῖς δὲ λοιποῖς ἐγὼ 

λέγω, οὐχ ὁ κύριος, εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιετον καὶ αὕτη 

ευνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν. 18 καὶ γυνὴ ἥτις ἔχει 

ἄνδρα ἄπιετον καὶ αὐτὸς ευνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω αὐὖ- 

τόν. 14 ἡγίαςται γὰρ ὃ ἀνὴρ ὁ ἄπιετος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίαςται ἣ 

γυνὴ ἣ ἄπιετος ἐν τῷ ἀνδρί᾽ ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκαθαρτά ἐετιν, 

νῦν δὲ ἅγιά ἐετιν. 15 εἰ δὲ ὁ ἄπιετος χωρίζεται, χωριζέεθω “ οὐ δεδού- 

λώται ὃ ἀδελφὸς ἢ ἣ ἀδελφὴ ἐν τοῖς τοιούτοις. ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν 

ἣμᾶς ὁ θεός. 16 τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα εώςεις; ἢ τί οἶδας, 

ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα εῴὦςεις; [17 εἰ μὴ ἑκάςττῳ ὡς ἐμέριςεν ὃ θεός, 

ἕκαςτον ὧς κέκληκεν ὃ κύριος, οὕτως περιπατείτω. καὶ οὕτως ἐν ταῖς 

ἐκκληείαις πάςαις διατάεςομαι. 18 περιτετμημένος τις ἐκλήθη, μὴ ἐπι- 

ςπάεθω ̓  ἐν ἀκροβυςτίᾳ κέκληταί τις, μὴ περιτεμνέεθω. 19 ἡἣ περιτομὴ 

οὐδέν ἐςτιν, καὶ ἣ ἀκροβυςετία οὐδέν ἐςτιν, ἀλλὰ τήρηεις ἐντολῶν θεοῦ. 

20 ἕκαςτος ἐν τῇ κλήςει ἣ ἐκλήθη, ἐν ταύτῃ μενέτω. 21 δοῦλος ἐκλή- 

θης, μή «οἱ μελέτῳ Σ᾿ᾷἀλλ᾽ εἰ καὶ δύναςαι ἐλεύθερος γενέεθαι, μᾶλλον 

χρῆςαι. 22 ὃ γὰρ ἐν κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος ἀπελεύθερος κυρίου ἐετίν " 

ὁμοίως ὃ ἐλεύθερος κληθεὶς δοῦλός ἐςτιν Χριςτοῦ. 28 τιμῆς ἢγο- 

ράεθητε᾽ μὴ γίνεεθε δοῦλοι ἀνθρώπων. 24 ἕκαςτος ἐν ᾧ ἐκλήθη, ἀδελ- 

φοί, ἐν τούτῳ μενέτω παρὰ θεῶ. 25 περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν 

κυρίου οὐκ ἔχω, γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ κυρίου πιςτὸς 

εἶναι. 26 νομίζω οὖν τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν διὰ τὴν ἐνεςτῶςαν ἀνάγκην, 

ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι. 27 δέδεςαι γυναικί, μὴ ζήτει λύ- 

ΨΊΙ, 9. γάρ ἐετιν] ΓΚ Οἢγ., γάρ εὐ δτᾷ ρο. --- 11. μενέτω ἄγαμος 

- καταλλαγήτω] ἘΚ εδιὺ., μένειν ἄγαμον --- καταλλαγῆναι Εὰ αἀοἔρτη νρ: 

πιογάηγοῖ. Ῥαγαϊ οἰΐδηνιδ σι χωριςθῆναι. --- τῷ ἰδίῳ ἀνδρί] Ῥ τηΐῃ 120 

υἷγο δι0 νῷ, τῷ ἀνδρί γ61]]. -- 12. ἐγὼ λέγω] ΚΙ,, λέγω ἐγώ Ρ. -- 

13. ἥτις] ΚΙ,, εἴ τις Ρ. --- αὐτός] ΚΙ, Οτ., οὗτος Ρ ἀοἔρ νγ. --- αὐτόν] 

ΚΙΡ Οἢτ., τὸν ἄνδρα ΘΙΠΑΒΟΠΕΒΕῸΟ 1 νρ. --- 15. ἣμᾶς] 1, 10 νρ, ὑμᾶς 

Κ. -- 17. ὁ θεός] Κὶ, ΟἸτ., ὃ κύριος ΒΙΠΑΒΟΌΕΡα τ νΡ. -- ὃ 

κύριος] ΚΙ, ΟἾτ., δ θεός ΒΙΠΑΒΟΒΡΕΡΒ ἀθῇ νρ.. --- ἐν ταῖς ἐκκληείαις , 

πάςαις)] ἘΚ μδιυ., ἐν πάςαις ταῖς ἐκκληςίαις 5ὅ΄πη γνῷ (υσί. Καὶ 4,17 14,55 

᾿ 8,18. 11,38). --- 18. τὶς ἐκλήθη] "Κ ὠδϑιυ. ἴ νρ, ἐκλήθη τις ὈἜΕΕΑ. 

-- κέκληταί τις] ΒΙίπΑΒΡ, τὶς ἐκλήθη ΚΙ, ΟἸτγ. ἀ 6} νρ. -- 22. ὁμοίως) 

Ρ, ὁμοίως καί ΚΙ,. ---- 26. τὸ οὕτως εἶναι] ἘΚ μδιυ., οὕτως εἶναι ΕὉ 10 

να. -- λύειν) ἐπ 7ψογη Η158. ατιοῖ, λύςειν, ἄα5 μι σγαρ]δοῖν υοη λύ- 

εῖν σοβοϊνοαίθγν ταῦ. 

“ῬΥοἴϊο πιασηο οὐδ “ιασῆο ργοίϊο᾽ Ταοτί. Η1]δγ. ΟΥΡΥΙ. Αὐρ. νβ. 7,98 

παῦοη ἰὸ γα: ργοίϊο. Καιβηιαηη ΖΖ. 85,4δ8. ζαθὲ ναῖγρα αἷὸ εἴη- 

σοάγιησογιο, ἀπνγοῖν Ῥγοίϊο᾽ συογαρίαβίο (1ο0886; υσί. Καὶ 9,91. 
τ. 3 

ΠΩ; “Ζ 

ψ: 
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πὶ [ἰτ, αἷς ἔγαυ)α, 46 81 [αἴτια ΔΌΪη Π1 βιζαίαδῃ. 11 10 δαὶ ρδβιαϊά- 

πα, ψ Βα ἈΠ] ρΆ 1 41], Αἰ Ραα ἀὰ Δ Ὀΐη Ββϑι ϑιητηδ αἴίγα ραραναὶν Ὀ] Δ, 

Δ αρδπ θη ἢἰ ἔγαϊθίαπ. 12. 10 βϑίτη δηβραγδϑίτω ἴκ αἱθϑ, πὶ ἔγαυ)α: 

70α] 1085 ὈΥΟΡΔΥ ἀ6ῃ δ]ΡῚ ἀηρϑ]δα ] Δηοῖ π, 186} 50 ραν1]7α ἰδῦ θα 

τ ἰτητηδ, πὶ δἤθίαϊ ρὸ αθῃ; 19 18} αθὴ5 506] δἱρὶ αθδῃ ὉΠρδΙδαὉ- 

Ἰαμάδη, Δ} 88. βϑ8ν}}1}6 ἰδὲ Ὀδαδῃ ταὶ 1Ζσαὶ, πὶ δῇρίαϊ β8η8, δ8ῃ. 

14 νοὶ ῃεῖας ἰϑύ 405 8580 πΠΡΔΙΘᾺ] ΔΉ α6Ὶ ἴῃ ΔΌΪΠ, 14 ραν 8145. ᾿δὺ 

αὐ Β8. ὉΠΡΔΙ Δ Ὀ] Δ η 5. ἴῃ αΘηδὶ; δἰρ θαι Ὀδγπᾶ ᾿ἰσπαῖα ὉπὨΓαϊ 8, νγ6- 

Βϑῖπϑ, 0 πὰ ψοῖμα βἰμα. 15 10 7441 5ᾷ πῃρϑ] θα Ὀ] Δ Πη 5. ΒΚαΙαΙΡ ΒΚ, 

ΒΚαῖϊδι; ηἰδϑῦ ραρίναῖβ θτοραν Δἰρθαὰ βυγιδίαυ ἴῃ Ῥδίτη βυνδ]θι κδίτη : 

ΔΡΌΡδη ἴῃ ραν δῖ 0] Δ Ροᾶα ὰπΒ ραρ. 106 104 πυκ-Καηηῃΐ μα, αἰπο[Π], οἱ 

ΔΌΔΗ ρϑη8Β]815) δἰρθαα 104 Καπηΐ, ραμηβδ, βαΐθὶ αθη βϑῖημα σϑηδβ]δὶβ 

17 τὶ οἱ, Τυδυ)]διατθ ἢ βύγαϑῦθ ρϑ 8114 σα, δἰ δυ]αΐοῃ βυγϑθθ 

σα] θοᾶα ρα, δύνα σαρραὶ; 4 βυγα ἴῃ 8]] τὴ δἰ ΚΕ] θϑίομα. δηδθιαᾶδ. 

18 Ὀϊμηαϊίϑηθ ρα] ροᾶα ΑΥΡ [5848, ΠΩ] αἰτακ)αὶ; τὰὶρ ἔδαγδΉ]171α σα]8- 

ῬΟΡΒ νγᾶῦ ἴῦ885, πὶ ὈΙμηαἰϊίαι. 19 Ῥαΐα Ὀἰμηαὶϊῦ πὶ να ΐβ ἰδ 14 βία 

Τδυτ Π}}1 πὶ ναὶ ΐβ δύ, αἷς Τὰ βία θη7α δηαῦθαβθηθ σααϊθ. 20 Τυαη]]Ζα ἢ 

1 Ἰᾶβομδὶ ᾿Ί᾽Ζαῖθὶ Ἰαρορ5 ψαβ, 'ἴῃ Ρ͵Ζδαὶ 5111. 21 βκαὶ ΚΒ ρα θ 085 

γναϑ, πὶ ζα1ῸΒ; 8Ἰζ61] βδαθ)αθαὶ τπᾶρὺ [τοῖὶ8 δῖ ρθδη, ταδὶ ὈΓΌΚΕΙ. 

22 βαϑὶ δὺκ ἴῃ ἔγαα)ϊη Παϊΐαηβ ἰϑῦ ΒΚ 1 κθ, ἔλα] ϑίβ {γϑ}] 5. δῦ; βδηλᾶ- 

Ἰ6ῖζο 5861 ἴγϑιβ μαϊίθαβ, ΒΚ ΚΒ δύ Χυιθίααβ. 28. νγαῖσρθα ρα διατηδ 

ὉΒΌΘαἰαὶ βι)α; πὶ νγαῖτ θα] ΒΙ ΘΙ ΚοΒ τηϑηηδιη. 24 Τυδυ] σα ἢ ἴῃ Ῥδτη- 

τηθὶ ὐ]αρορ5 ψναθ, ὈσορυαΒ, ἴῃ θη σαβίϑη αὶ αὖ σα. 20 Δ Ῥδη 

ὈΪ τηϑοβ ἀμ θη {ΓΘ Ὸ} 18. αἱ Πμαρα; 0 τὰρὶη οἱρα βὐῦθ βσϑϑυύτηδὶθ5 

ἔγδτὰ γα] ]ὴ ἀὰ ὑγίρονγβ ίβαη. 26 τδῃ πὰ ραΐα ΡῸΡ ψΊβϑῃ 1Π ὈΙΖΟΒ 

ΔηαναἰγῬΟΠΒ. Ῥδυγ αϊβ, Ῥαΐθὶ ρῸΡ ᾿ἰβύ τϑηη βἃ Ἰβαη: 21 ρᾷ θυῃ- 

ΝῚ],11. απ] υδαϊα 4) Πουη.6, ὉΠ] ὰραϊᾶ δὶ α 6 1.. ΒονΉΠπαγαΐ. --- 12. 14} 

80] Α, ατι8 145-50 φοάηαογε: 58. τον αφιυέϊοίιοην πὰ σὺν ογϊοηοη ΒΥ. --- 

18. αἷἱρὶ] ἃ (μναοῖΐν αἱρὶ Κ΄. 19) ΒΥ. --- 16. ηυκ- Καηπι}] ἃ ὕ. 8»7., δὺκ 

Καηπὺ Ογοριοιί. --- θα] Α: φίοηινζοῦ, αν ΒΥ. --- α1Π0] αἰποη Α. -- 

δ Β]4151] Α: βρη} 8)18 ὧν ἀον Ζοῖϊο, ἃ8 ἀοιίίο θοῦ ον Ζοῖϊο ΒΥ. -- 

17. τὶ 61] πὰ δἱ Α: ἀδοὺ αιηι ἰδὲ γὙοϊοϊοῖ, σογμσοια Κὰγ ἃ ΒΥ. -- 

18, ρα] ροᾶα) ἃ 8... 716 8οἴνιο. ΕοΥν 86] ημερϑη ΟΥ̓ βἰαγϊθιι σ ΡΟ 5 

16 Υ. 18 βὲ. σ8.}}8 ἰδβύ μῦθον 80 σαν ])ὼ ἰδ Κ. 12. 

ΝΠ, 11. αθη81] υοὴν δηαθίαας αδηάησί, Όδπ παοῖν 47. ἄνδρα. -- 

12. 46} Ζιικαΐξ παοῖν ἀθαπ Κ΄. 18: αἴοδοβ βοϊιοῖπέ ἴθ σὰν οηἐβδέἑαηιηιθ. 

Τοῖ. αἰἰοἷ, ΖΖ. 85,459. --- 14. Τῦηιδίοϊπια ὑοῦ 6 ὴ5. ει ἀῸὰ παοῖν ἀοΥ 

ἘοϊποΉ [οἷσο ἦρι Υ΄. 193. 18. -- 15δ. βικαί 41} ογσάηξο βὶκΚ αὐ ἄθηι Τογαιι8- 

᾿ θοϊιοηάθη. --- 18. σα] ΡΟ 0 [0458] τὶς ἐκλήθη. Υγσί. σιὼ" δέεϊϊης 

. 6.46 εἰπὰ ΖΖ. 87,150. -- 38. ναῖγρα ραϊδυθαμληλ8) υσὶ. Καὶ 6,90: 

διτοιῦθοτρ, Πρ σοίβομο ΒΙΌΘΙ. ᾿ 17 
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ειν ̓  λέλυςαι ἀπὸ γυναικός, μὴ ζήτει γυναῖκα. 28 ἐὰν δὲ καὶ γήμῃς, οὐχ 

ἥμαρτες, καὶ ἐὰν γήμῃ ἣ παρθένος, οὐχ ἥμαρτεν θλίψιν δὲ τῇ ς«αρκὶ 

ἕξουειν οἱ τοιοῦτοι, ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι... .. 

ΜΉΠ: 

9... γένηται τοῖς ἀςθενοῦειν. 10 ἐὰν γάρ τις ἴδῃ ςε τὸν ἔχοντα 

γνῶειν ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἣ ευνείδηεις αὐτοῦ ἀςθενοῦς 

ὄντος οἰκοδομηθήςεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐεςθίειν; 11 ἀπόλλυται 

οὖν ὃ ἀεθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ «ἢ γνώςει δι᾽ ὃν Χριετὸς ἀπέθανεν. 

12 οὕτως δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν 

ευνείδηειν ἀςθενοῦςαν, εἰς Χριςτὸν ἁμαρτάνετε. [18 διόπερ εἰ βρῶμα 

«κανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ 

τὸν ἀδελφόν μου «κανδαλίςω. ἐδ 

ΧΕ 

1 Οὐκ εἰμὶ ἀπόςετολος; οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐχὶ ᾿Ιηςοῦν Χριετὸν 

τὸν κύριον ἡμῶν ἑώρακα; οὐ τὸ ἔργον. μου ὑμεῖς ἐετε ἐν κυρίῳ; 2 εἰ 

ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόετολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἶμι “ ἣ γὰρ ςφραγὶς τῆς ἐμῆς 

ἀποςτολῆς ὑμεῖς ἐετε. 98. ἣ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουειν αὕτη ἡ 

ἐςτίν. 4 μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουείαν φαγεῖν καὶ πιεῖν; ὅ μὴ οὐκ ἔχομεν 

ἐξουείαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὧς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόετολοι καὶ οἱ 

ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου καὶ Κηφᾶς; 6 ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχο- 

μεν ἐξουείαν τοῦ μὴ ἐργάζεεθα!; 7 τίς ςτρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις 

ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ οὐκ ἐεθίει; ἢ τίς 

ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐςθίει; ὃ μὴ 

ΥΙ], 28. γήμῃς] ΚΙ, ΟἾγ., γαμήςῃς Ρ, λάβης γυναῖκα ὨΒΕῸ αοοε- 

γογὶ8 μαογθηι ᾿ὖ νῷ. -- ΨΝ1ΠΠ, 9. ἀεθενοῦειν) [, ΟἾγτ., ἀεθενέειν Ρ. --- 

11. ἀπόλλυται οὖν] ΑΡ, ἀπ. γάρ διηΐβΒ; καὶ ἀπολεῖται ΠΕΡΙ, ἔρ νρ, 

καὶ ἀπόλλυται Β΄) ἢ 46. ---ὀ ἀδελφός) παοΐ, ἀσθενῶν 5΄ποιΡ ΟἾγ,, 

μαοῖν Ὑνώςει ΘΙ ΑΒΌΒΕΑ τ νρ. -- ἐπί] 1, Οἢγ., ἐν Ρ. --ὋἩ Υ12. καὶ 

τύπτοντες] ἘΚ, τύπτοντες Εὰ ἀοῖρ. --- 138. τὸν ἀδελφόν μου] ἜΚ, 

τὸν ἀδελφόν ΕὉ αἴ. -- τὸν ἀδ. μου] ἘΚ, τὸν ἀδ. Κα ἀοῖρ νᾷ. 

- ΙΧ, 1, ἀπόετολος --- ἐλεύθερος] ΚΙ,, ἐλ, --- ἀπ. Ρ, --- 2. ὑμεῖς ἐεςτε] 

ὉῈ Οἴγ. ἀἅθ, ὕ. ἐςτε ἐν κυρίῳ Κ μϑιυ. -- Ο8. αὕτη ἐςτίν] ΚΙ, τὸ νρ; 

ἐςτὶν αὕτη Ρ. --- 6. τοῦ μὴ ἐργάζεςεθαι] ΚΙ, ΟἼτ., μὴ ἐργ. Ρ. --- 7. τὸν 

καρπόν] Ρ, ἐκ τοῦ καρποῦ ΚΙ,. -- ἢ] ΒΙΒΔΟΊΚΗΡ, ῥοῖε ΒΟΣΠΕΚΟ ἴδ νο. 

μον ἀοΥ γογαιιδδοίφυγ αη 6] ηιθαν", αα θ μὐϑρΥ υσἸοἶν οἴγι6 {7γη8ὲ6[{υιη6 

ἄεγ ΝΝεσαΐίογ, ὑδαδδιοϊιέϊσέ σαν, ἀθηη, τῷ να ζαϊιγθλν ἐογέ: ποῦν αἱοτί. 
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 ἢδη5 15 αθηδῖ, πὶ βοκϑὶ ἰδυβίδη; φρϑ]δΌθι 05. 158 αΘηδῖ, ὩΪ ΒΟΚ6Ὶ 46}. 

28 ΔΡβδῃ 160 αὶ ῃΐτηϊβ 4 6ῃ, 1 ἔγαυγδαγηΐθβ, 18} 1804] πραᾶδ τϑυὶ, 

Πἱ {ταυααγ ῦα, 10 ἃρίοῃ 161 Κὶβ σϑβίδ! ἀδηα θῸὸ ϑναὶθῖκα. 1Ρ ἴκ ᾿χνν β 

ἔγθ]α78. . .. 

ΨΈΠΠ: 

9.... ψαῖγραὶ βαῖτὰ πητηδηξοίρατη. 10 1ααὶ δὰκ [015 σαβδῖρ 

Ῥυκ βᾶπα βαρδηάδῃ Καῃθὶ ἴῃ σαϊασθ βίδα. δηδκαι ]αηδη, ηἢϊὰ 

τα ρυν ἰ8561 15. δα κΚὶ8Β τ ]Βαη 1] η5 {ἰτητ]αάα ἀὰ ρα] αραριαδηλ σαβα] Ὁ 

τηδί δ 11 ἔγδαϊβῦμ!ρ δὰκ 586 αητηϑηῃξοισα δὴῶ ΘΙ πϑιήτης ὑπ }ἃ 

Ὀγορδν ἴῃ ΡὶΖθ Χυϊθίαθ σαβϑνναὶύ. 12 βνγαθ- θη ἔγανδυτ] δ δὴ 5 ΡΥ 

ὈγορταηΒ, 5] Δ ηδη5 1Ζ286 ρσδῃυρα βίαϊκα, ἀὰ Χυϊβίαι ἔγανδαγκοιρ. 

18 ἀαρῇὈδ 6081 τηδίβ ρϑιηδυΖοὶρ ὈΓΟΡ ΔΙ, ἢἰ τηϑίΐα σαϊτΖ αἷνν, οἱ ἢ 

ϑδι δ  ΖΊα ὈΓΟΡΔΥ τ ΘΙ Δ η8. 

ΙΧ, 

1 Νῖα ἴτὴ ἀρϑαβύδαϊ απ η1ὰ ἴπὶ ἔγοὶβ πὰ 1681 Χυϊδίδα ἔγαυ]δῃ 

Ὁπβαγᾶπηδ Βα ἢἷὰ τγαυγδῦν τηθϊηδία 118 ΒΡ ἴῃ ταῦ] ]η 2. Ἰαθδὶ 

ΔΉ αΥα ἢ ὩΪ ἴτπὰ Ὡρϑιβίϑα!αΒ, ΔΙ Ῥαὰ 1Ζ 18 ἴσα; αηΐθ [91] 0 πυθὶ παῖσοβ 

ΔρδΔυβίϑ]Θ1 5. 115 870. 8. τηθῖπα Δπαάδμαῦίθ ψ]ργα ῬΔΠΒ5. Ταΐϊς 580}. - 

Ἰδη δὴ βαύῖθδῦ. 4 1δ] 1] Παρϑπὶ ΜΔ] 1 τηδίΐαπ 18} ἀτὶρκϑῃ 

ὃ ἰραὶ πὶ Ὠαῦϑιη νυ] 1 ϑυνβίαυ αἰποῖι ὈϊΙ δ, βύναβυνθ θδὶ δῃ- 

Ῥάᾶγαὶ ἀραυβίδα!θὶβ 718 ὈγοΡυΊαΒ {ταιἰ]]π8 Δ} Κοίαβ 6 Ῥδὰ αἴηζχα ἰἰς 

78 ΒΥ ΌδΒ ΠῚ ΠΔΌΟΒ Δ] πὶ ἀπ πὶ υϑαγκήϑη ὁ 7 Τῦ85 ἀγα πὸ 

ΒυγΘΒαῖ τ ΘΉΠΟΙΏ Δ ἢ [088 54 1}Π1}0 ψν οἰ παίσι γα 18} ΔΚταη ΟῚΖ6 πὶ τηϑύ- 

71} Τὺλβ δ] ἀν θὶ 181. τα] ]θ 185 6 0}15 πὶ τηδί]α] ὃ. 108] 

ὈΪ Ἰηϑηηδη βαΐα" αἷθᾶ, ἰρθαὰ « πὰ ' 7848 ψὶῖορ Ραΐα αἰ ΡῚΡ 

ΝἼΙ, 28. ἃρ]οἢ] ἃρὶσ Α ἀοι ον ΒΥ. ---- ΝΤΠ, 11. ΡΙΖ6] Α ἐν ὈἰΖοϑὶ. 

-- ἸΧ, 1. Χυϊβίδα)] ἃ ἐδ Χυϊβία. --- ὃ. Ὁ τρϑηηδηὰ) Α: φμιυΐξ αοιί- 

 Τοϊοηι δοί.θ-τα Βύ., ὈΪ τῆϑηπδη Κἀδογοῖ, 7. 1)6Υ 1)αΐ. Ῥ]. ἀπγοιαιι8 

ϑυηησοηιὰ θ. --- ΔἸ Ῥαα ηἰα] υσί. Ῥαὰ πἰὰ Τῆς 13.14 Τὸ 9,91 ιι. ὃ. 

πο ρπρπρ«“«ια «ᾳο«ὦ«ἕΨ«σσ«ο««ὁι«ιἔὍὁΨισ«οὁΨΕιέἕέΕοέΕἋοΨἔέἔἕσἔεΕπῖπ “«-«ο« τοοἔοἔοὁόσοεοΕοέῆσασεοΨσέιΨνΨνσ“« «ο«εια«ο στο σο 

ΝΊΙ, 21. Ἰααβ] ἢ} σοροηλθον λύςιν: αἷό σοί. 1,οβαγὲ ὑοάαν τὺ 1) γ- 

᾿ϊαγιιη Μοϊγιοδιυθῦ8 (85 1». λύςειν, υσί. υἱοῖϊνηεῖν «07. 13,18. 1, ὅ,4. --- 

28, ΔρΊοη 16ἰΚ|8] εὐἱό ἐγὶ δι αἰτοποηι σαγηἷβ τῦ (ατιθογ" σὺ) να. --- ΨΊΠ,11. δακ] 

Ἠαοῖ, ᾿ὸ 14,15 ἽΚ. -- 18. σαιηδγ γα. ὈΓΟΡΔῚ πὶ πα η8) ϑέοιϊίμης ἀ65 Οὐ )οῖο 5 

᾿ σον σατηδυζοὶ  Ὀσοβρδν. --- ΤΧ, 8. αἰΡ8] ζῶν λαλῶ παοῖν αἰ 1 ᾿ λέγει. 

-- ΔἸΡΡαὰ πὶὰ 8} τὶ} Ραΐα αἰ }]}0] Καιβπαπη ΖΖ. 35,461 σνεγηνμίεΐ, 

αἷο Νεσαΐίον 8εὲ παοῖν “αἩ οὐ ἰες μαρο ἴθ νῷ τοοσροίαβδοη; αἰδ8. ἰδὲ Ἠ1ι)" 

τῇ 
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κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ, ἢ οὐχὶ καὶ ὁ νόμος ταῦτα λέγει; 9 ἐν γὰρ 

τῷ νόμῳ Μωςέως γέγραπται" οὐ φιμώςεις βοῦν ἀλοῶντα. μὴ τῶν βοῶν 

μέλει.... 190... ἵνα τοὺς πλείονας κερδήεω. 20 καὶ ἐγενόμην τοῖς ἼἼου- 

δαίοις ὡς Ἰουδαῖος, ἵνα ᾿Ιουδαίους κερδήξςω τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ 

νόμον, μὴ ὧν αὐτὸς ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήςω" 21] τοῖς 

ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὧν ἄνομος θεοῦ, ἀλλ᾽ ἔννομος Χριετοῦ, ἵνα κερ- 

δήσω ἀνόμους. 22 ἐγενόμην τοῖς ἀςθενέειν ὡς ἀςεθενής, ἵνα τοὺς ἀζθενεῖς 

κερδήςω τοῖς πᾶςειν γέγονα τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινὰς εώςεω. 

28 τοῦτο δὲ ποι διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα εὐγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι. 

24 οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν «ταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν τρέχουειν, εἷς δὲ 

λαμβάνει τὸ βραβεῖον; οὕτως τρέχετε ἵνα καταλάβητε. 26 πᾶς δὲ ὃ 

ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μὲν ἵνα φθαρτὸν «τέφανον 

λάβωειν, ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον. 26 ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω ὡς οὐκ ἀδή- 

λως, οὕτως πυκτεύω ὡς οὐκ ἀέρα δέρων 27 ἀλλ᾽ ὑπωπιάζω μου τὸ 

εὦμα καὶ δουλαγωγῶ, μήπως ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι. 

' σις 

1 Οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες 

ὑπὸ τὴν νεφέλην ἢςαν, καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάςςης διῆλθον, 2 καὶ 

πάντες εἰς τὸν Μωςῆν ἐβαπτίεαντο ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάςεῃ, 

8 καὶ πάντες τὸ αὐτὸ βρῶμα πνευματικὸν ἔφαγον, 4 καὶ πάντες τὸ 

αὐτὸ πόμα πνευματικὸν ἔπιον.... 1ὅ..... φρονίμοις λέγω ̓  κρίνατε 
ς ὑμεῖς ὅ φημι. 16 τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν, οὐχὶ κοι- 

΄ 

ΠΧΘΊΕΣ λαλῶ] δι] ΑΒΟΚΕΡ, λέγω ΒΚ α οἵρ νρ. ---- 9. ἐν γὰρ τῷ νόμῳ 

Μωεέως) ΟἾγ. (ϑηϊαϊ) νρ, ἐν γὰρ τῷ Μωςεέως νόμῳ “Κ μεϑιυ. -- τῶν 

βοῶν] "Κ πδιῦ., περὶ τῶν β. ΒΕ (6 δοῦιϑ τὸ νρ. --- 20. μὴ ὧν αὐτὸς 

ὑπὸ νόμον] Ρ Οἢγ. 1ὖ νρ, ζο] Κ. --- 21. θεοῦ --- Χριετοῦ] Ρ ΟΠ τ. 10 νῷ, 

θεῷ --- Χριετῷ ὈΟΚΙ,. --- κερδήςω] Κὶ, ΟἾγ., κερδάνω ΡῬ. --- 22, πάντως} 

υσί. ΟἾτ.: οὐ πάντας δὲ προςδοκῶν εώζειν φηςί, ἀλλ᾽ ἵνα κἂν ὀλίγους 

εὦςεω --- διὰ τοῦτο εἶπε πάντως", ὅτι ἀνάγκη πᾶςα τὸν οὕτω θερμῶς 

«πουδάζοντα καὶ ἐπιτυχεῖν. --- 28, τοῦτο] ΚΙ,, πάντα Ρ. --- 25. ἐκεῖνοι ἡ 

μέν] Κα ἄδρ, ἐκ. μὲν οὖν ἘΚ πϑιυ. --- Χ, 1. δέ] ΚΙ, Οἰγ., γάρ Βὶ τῷ νρ. 

--- 16. τοῦ Χριςτοῦ 2] ἘΚ πδϑιυ., τοῦ κυρίου Κα ἀφοῖρ νρ. Τμροάαογοῦ 

μα Ατα ὈΤοβι βίου μαδέη ατιοῖ Εἴ} τ. Χρ.' κυρίου αοηιζηί. 

ΙΧ, 9. ὈΪ Δαββαμι) ζιωη Ταἰδυ υρὶ. «7 6,3: ΑΛ] η8. ῬΟΖΘῚ σαί, 

ὈΪ Βιυἱκαίτη. --- 20, 8Κ αὖ δηδβία!) Ζιϑαΐξς αὐ Τὸ 6.,14.1δ: οὐ .... ὑπὸ; 

νόμον ἀλλὰ ὑπὸ χάριν. -- 26. ἀπ αηνν]ββαιηδ) υσί. ἦγ, ἡποογίμην τὖῦ (ἃ 6 ἱ 

απν ον ΒΟ] οὐ ΒΓ] ἴον “ὠοογίινι" 7 “ἴηι ἴηι6.7) νρ. --- 217. 1611ς τπϑῖη ψ]] 578] 

7γ ὑπωπιάζω μου τὸ εὦμα ατὸ6 Ποίους αἰ ἀπαρῖνα: ἀα8 σοριοῖητ. 

βδαιηθ Οὐ 7εῖέ βἐοθέ αὐ ἀΟΥ̓ ϑ'Ῥιέξο. 
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9 ἴῃ νυιοας αὰϊς ΜΟ56Ζ15 σϑηλθ 110 δῦ: 1 [Δ ΌΓΠ.117418 Δ 581 ρας ηδῃ. 

τὶ βαύθὶ ὈΪ δι ϑυση ἃ8.... 19... 6] τρδηδρίζαηβ σαροϊρδϊθαΐαα. 

20 18} γγαῦρ Τυαδαΐπτη 53] Φπαάδῖαβ, οἱ πὰ ἀαϊ!ηϑ ραροϊσαϊα « 66] »Ἕα; 

Ῥαΐτα υ νοῶ 5. αὐ ψιΐοᾶα, ΠῚ τϊθαηαθ 5! ]ρα αὐ ψιοαα, ἂς αἴ 

δηβίαὶ, οἱ Ῥδη5 αὐ νψὶΐοαάα ραροϑὶρ  ]αἸ ἀΘα]αα; 21 Ῥαΐτη τυ οα δ᾽ αϑδηη 

Β.6 ΜΠΓΟαΔΙΔΌΒ, ἢἰ τῖθαπαβ ψ]τΟαἸ5 Ἰαὰ5 ρααῖδβ, ΑΚ ἱπ]ο Ὁ 5.» 

"Χυϊϑίααβ, δἱ σδρϑίρ[ρ)ς διά 64] »ὩὺῸ ψιοαδαῦβαηθ. 22. νψὰβ βδῖτα ὑπ- 

τηδῃ οίραη 5001 δ πηιηϑίθὶσθ, δἱ ἀπιηδϑῃϊθιίρθηβ ραρθὶο  ο] ΔΙ 6 α]Δα; 

Δ]]αΐτὴ τγᾶΒ 811, Οἱ υαῖννα Βα η58 σϑηδδΊαα. 428 βαΐαρ- Ῥαη ἰδ] ἴῃ 

αἰτνναρο6}}15, οἱ ρϑᾶ δι] 18 ψαῖσθαα. 24 ἢἴὰ τῖζυ ρΡ βαΐθὶ ραὶ 'ἰπ βραυτὰ 

ΥἹΠΠΔΠ ἀ8η5 4114] ΥἹΠΠϑηα, 10 841η8. ΠΙΤΏ]Ρ ΒρΊβ ἢ 5 δύνα ΥἹΠΏΔΙΡ, οἱ 

σαν παῖ. 20 10 Ἰραζαῃ βαθὶ ἢ: }51}84 Βη1 1}, 41118 51Κ σα ρατ «ἃ ΣῚΡ; 

ἈΡΡδη οἷβ, οἱ υἱαυΊαηα πγαὶρ πἰπηϑίηδ, 10 618 ΠΤ] ασ]4πη8. 26 ΔΡΌδη 

1κ πὰ βυγὰ τἰπηδ, ηἰ ζ 886.» (ἃ ἀμ 15..(5}»διητηδ; Βύ)2|ὲ {10Κᾶ4, πὶ 5076 

τ Ἰαϊία ὈΠρΡΟουγαηα8; 21: δ 161]ς πθὴ ψ]1Ζ]ὰ 718 δηδρίνα, ἰδ] δΔηΡᾶ- 

Ταὶῃ) τηθυ7] 8 4.5. 510 ὑϑκυβδηβ τγϑίσρδα. 

Χ. 

1 ΝῚ ψ]]}ὰὰ στα πη δη5, ὈστοθυΊαΒ, θαΐθὶ αὐΐβη 5. ἀηβαγδὶ 418] 

τ τ] τἷ) ΘΒΌη, ἴδῃ 8116] τηᾶγοίη αν Δ ἀ]θάαη, 2. 14} Α1αἱ ἰὴ 

Μοβθ ἀδαριαάδὶ νγθϑῖιη, ἴῃ Τα] ἢ 18 ἢ ἴῃ τηδύθῖη, ὃ. 18}: 411] βδῃἃ 

ΒΘΙΏΔΠ τηδὺ ΔΙ ΘΙ πδη τηδυϊἀθάπη, 4 Δ} « 411] » βαΐα βάτο αἀτδρκ 

ΔΠΤηΘΙηΟ αἀγαρκαῃ.... 15 .... οάεῖμυ αἰρθα:; ἀουλθὶρ 105 Ραΐθὶ αἱρᾶ. 

16 βέῖκὶ5 ΡιυΡ αἰπβαὶβ βαποὶ σαν θίμ δια, πὰ σαι Πα} 8. Ὀ]ΟΡ 5. ἔγαὰ- 

5. ἰδὲ Ὠ]αΙ 8. Ρᾶπμθὶ Ὀυϊκαῖα, πἰὰ σϑιηαϊ πα 05. 161 Κὶ8 ἔγαα)ηβ ἰδ 

ΙΧ, 9. δυμδᾶι θυιβκαηᾶδη)]ὔ Α 0. 59. (σὶο Υ΄᾽» 1 “Χυϊδύδα ἔνϑα)δῃ), 

Δα Βδα ὈυΙ Βα αἱ Δ, οηέσοσοη ἴ78. Αησανο: ἀα8 δον υοη ἀπῦβδα, 

αἰὸ ϑοϊάθη ἱ (αν Ζοὶϊθη- τὰ αν Ἡον θη 6) σον Ὀυιϑκαϊ αὶ δὐνα Κῖαῦ 

ΒΒ». --- απαάσίοδθ6: π..... Ὗ81}}1}..Β Ὁ δ. : Πα ἘΣ ΔΕ Ή τὰ 

«α Οαδεϊριίοηοβ Εγσῶημσιησ παοῖ Τ ὅ,18: Ὡὶ ἔααγνγ αὶ ρ᾽] αῖθ τη Ὁ 

Θα Βαι, (80 τυα]ιγϑοϊιοιγιϊοῖ, Α ΒΥ.) Ῥυϊδικαπαΐη σιγῇ ΒΥ. --- δαμϑαμη 

8... ..] Α (͵ἱοῆέ Δα μϑαμη85, εὐἷο 7. απσὶθέ, αογν αἴ6. ΤΕ αἰξοη 65 Ῥογσα- 

φιθη 5 σοΐαιιδοῖνέ ᾿αϑοη) Βῃυ. Υωοι!. ἄθοῦ α θαι αὶ δα Βα 97.. δομηῖαξ 

ΗΖ. Αη2.94,120. ---- 19. σαροϊραϊ 6474} Παηάσίοθδο: σαβία δῦ] 78. 

- 21. ᾿ην]00}] Α: ᾿μνιοθ5 7. ΕΥ̓ Παξ 5.6], σοη ἄδην ἀιι"ο]ιδο]ιοϊνιοη ἄθνὶ 

(8 ὧο8 Ἡγογίοβ ταθυϊαπμάβ, ἄαβ αἰ ῇ ἄεν αἀπάονη ϑοὶζε βἐοἶιέ, ἐὰιιϑοἼιθνι 

ἐαϑ8θη, ΒΥ. --- σαροϊσαϊἀ 67} σαρσοίσσαιθι Α (βέὐηιηέ πΐοϊυέ σι ἀδγίρθη. 

Παρ ρίοδδο: σαν απαϊὰ θα αι. --- 22, ἀπιηδῃ  θῖσαμ) ππ δ Θ᾽ ρΆ Τὴ 

Α 8). --- οἱ Ἰραῖννα] Ναμάσίοβδο: οἱ νναὶ]α, ηϊοδὲ δῖοι γαῖα ΒΒ... --- 

4, Βραυτα)] βρταυα ἀ. --- Χ, 2. πλαυθὶ}} ἸΏΔΤΘῚ ἃ ΒΥ. 
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νωνία τοῦ αἵματος τοῦ Χριετοῦ ἐςτιν; τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν, οὐχὶ κοι- 

νωνία τοῦ εώματος τοῦ Χριςετοῦ ἐετιν; 17 ὅτι εἷς ἄρτος, ἕν εὧμα οἱ 

πολλοί ἐςμεν᾽ οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν. 1δ βλέπετε 

τὸν ᾿εραὴλ κατὰ ε«ἄρκα΄ οὐχὶ οἱ ἐςθίοντες τὰς θυείας κοινωνοὶ τοῦ 

θυσιαςτηρίου εἰείν; 19 τί οὖν φημι; ὅτι εἴδωλόν τί ἐςτιν ἢ ὅτι εἰδω- 

λόθυτόν τί ἐςετιν; 20 ἀλλ᾽ ὅτι ἃ θύει τὰ ἔθνη, δαιμονίοις θύει καὶ οὐ 

θεῷ - οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεεθαι. 21 οὐ 

δύναςθε ποτήριον κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων οὐ δύναςεθε 

τραπέζης κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων. 22 ἢ παραζηλοῦμεν 

τὸν κύριον; μὴ ἰεχυρότεροι αὐτοῦ ἐεμεν; 28 πάντα ἔξεςετιν, ἀλλ᾽ οὐ 

πάντα ευὐμφέρει᾽ πάντα μοι ἔξεςτιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ. 24 μηδεὶς 

τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου ἕκαετος. 20 πᾶν τὸ ἐν μακέλλῳ 

πωλούμενον ἐςθίετε, μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν ευνείδηςιν “ 26 τοῦ γὰρ 

κυρίου ἣ γῇ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς. 27 εἰ δέ τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν ἀπίετων 

καὶ θέλετε πορεύεεθαι, πᾶν τὸ παρατιθέμενον ὑμῖν ἐεθίετε μηδὲν ἀνακρί- 

νοντες διὰ τὴν ευνείδηειν. 2ὃ ἐὰν δέ τις ὑμῖν εἴπῃ τοῦτο εἰδωλόθυτόν 

ἐετιν, μὴ ἐςθίετε δι᾿ ἐκεῖνον τὸν μηνύεαντα καὶ τὴν ευνείδηςιν. τοῦ γὰρ 

κυρίου ἣ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς. 29 ευνείδηειν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν 

ἑαυτοῦ, ἀλλὰ τὴν τοῦ ἑτέρου. ἱνατί γὰρ ἡ ἐλευθερία μου κρίνεται ὑπὸ 

ἄλλης ευνειδήεεως; 80 εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω, τί βλαεφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ 

ἐγὼ εὐχαριετῶ;. 81 εἴτε οὖν ἐςθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα 

εἰς δόξαν θεοῦ ποιεῖτε. 32 ἀπρόεκοποι γίνεςθε καὶ ᾿Ιουδαίοις καὶ Ἵλ- 

ληειν καὶ τῇ ἐκκληείᾳ τοῦ θεοῦ, 833 καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶειν ἀρέεκω, 

μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ ευμφέρον, ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα εωθῶειν. 

Χ, 117. ἄρτου] “Κ μϑιυ., ἄρτου καὶ τοῦ ἑνὸς ποτηρίου ΠΕ 10. -- 

19. εἴδωλον --- εἰδωλόθυτον) Κ, Οἤγ., εἰδωλόθυτον --- εἴδωλον 51η58 

ΟΥἾΠΕΡ ἀθ (5) νες. Ἁιμογάθην μαϑοη ΒΕ Οἢν. ἀ οἴστιῃ ἄυρ. ΑταΥβῦ. 

οὐχ ὅτι βὰν ἢ ὅτι. Υωϊ. παπιορεοῖν “Ῥατῦα].: πον φμοα ἰἀοϊιην 516 

αἰϊηιῖα, οὐ αροδίοίιιβ αὐ, δε χιιοὰ χιαθ ξαοίιημί ἀαθηινογῖῖβ ἐασὶυμγέ. --- 

20. ἀλλ᾽ ὅτι ἅ] ΓΚ μδϑιν. ἀλλὰ ἅ ΕᾺὰ 5. γιαο ἀθἔστη νῷ. --- θύει 1) ΚΙ, 

Οἤχτ., θύουειν Ρ. --- τὰ ἔθνη) ΒιμΠ ΑΟΚ() ΟΠἢτ. ἔσ νρ, {οι ΒΕ ΒΡ ΒΥ 

ἄ Θτη. --- θύει καὶ οὐ θεῷ] ΚΙ, ΟὨν., καὶ οὐ θεῷ θύουειν Ρ. --- κοινωνοὺς 

τῶν δαιμονίων] ΚΙΙΡ, δαιμονίων κοιν. ΕΚ ἀοῇρ. --- 28, πάντα 1] 

Ῥ τ, πᾶντα μοὶ Κὶ, ΟἿ. -ο 2. εἰ δὲ τίς] Κι εἴ τις Ἐ. τ: τ ν᾿ σ- 

28, ὑμῖν] “Κ εμϑιν., {εἴ Βα ἀφοὲρ νρ. --- 29, ἄλλης) ἘΚ εἐϑιυ., ἀπίςετου 

Εετὰ ἐηβαοίὶ ἀρ. --- 38. πάντα πᾶειν] ἘΚ κϑ10., πᾶειν πάντα ) 1, πᾶςειν 

κατὰ πάντα ὰ ογηρῖθιι5 967 οπιθῖω ἃ 6 ἴο. 

ἦγ οἵη οῦ Π55.-Οὅὕγαρρα (ἴην δοβοη ἀοΥΉ, ἦγ. 10) εἴδωλον απ φισοίξογν Θἐοῖο δἐο]νέ 

μη ἢ ὅτι ἀιγοῖ, οὐ ὅτι ογϑδοίσέ δέ. 1)}16586 αδισοϊοϊοη ΒΥ α65. οἰ ΘΉ 

ϑαϊφοιίοίο5 1588 πορϑη ΟΥ̓ μὐϑρΥ σοῖο Εαδϑια π θην Το ας 

φοηοηιηῖθγν, αρογ θη. ---- 28, Ῥαῖίθι) ὑπναϊγείο Πἰδαο Καί. 7εαοοῖν απο, 18. 

ὃ 847 Αηηι. --- 88. αἰ]αῖτα 411] υσὶ. Καὶ 9,93,3: αἰ]αῖτα νγᾶβ 8]]. 



ΔΑ αἀϊ6 Κουηύμου 1. Χ,17---38. ' 2608 

17 υαηΐὸ δἰηὴϑ ἢ]α 5, δἷη 1οἷϊς Ῥ8] τη 5. 511), ᾿δῖθὶ δὰκ 4114] 

δἰτὶθ Ὠ]αΙἾ8Β. 7148 αἰπὶθ ΒΌ1Κ|156. Ὀγακήαιη. 18 βῖ1}0 ΙΒγ86] ὈΪ [6ἰκαᾶ: 

πἰὰ Ῥαὶ τηδαπάδηβ Ὠη5]4. ραηηδ! ηδηάδηβ Βα ΠΒβ]αβίϑηεα βἰηα 19 108 

πὰ αἰραιη Ὀαΐθὶ Ρὸ ραϊϊπρασαάᾶα [08 5᾽]αῖηα ἀἰρρᾶι Ῥαΐθὶ ρδιϊαρδιη 

5874 ἴῦα. 5111} 20 [εἰ Ῥαΐθὶ Ρὸ ραϊυρασααα ναὶ ηΐβ βἰ]αΐηδ,} δκ 

Ῥαΐθὶ βα]]απα Ῥίπαοβ, ΒΟ βίδιη βα]]Δηα, 14 η-πὶ σαᾶα. ΝῚ ψ]7ὰὰ δὰκ 

1ζΖυγ 5. ΒΙζο 5] τὴ ρα δι] 88 νγαῖγθαη. 21 Ὠ ΤηΔΡῸΡ 5011 ἔγϑυ}1Π5. ατὶρ- 

Ἰαπ 8 ΒΕ ΚΙ βο β]6; πὶ τηᾶρὶρ Ὀϊαα 18 ἔτϑ}} 5 [αἰγαῖηδη 1840- οἱ αα185 

ΒΚΟΙΒΙ6. 22 δα 1η8]]8 ποιὰ {γα 081 5] Π ΡΟΖδηΒ ἸΤηΠηδ ΒΙΌΓΩ ἢ 

28 411] Ὀϊηδἢ, αἰκθὶ πὶ 8411] ἀδαρ; 8411 τὴ15. Ὀιηϑαῦ δύ, δἸςθὶ ὯΙ 411 ἐϊτη- 

ΤΟΙΡ. 24 πὶ δἰῃβῃῇπη βθῖη βοκ]αὶ, δκ δα. 18 Γυαη]σαῃ. 258 411] Ῥαΐοϑὶ 

αὖ ΒΚ1]Π]61ὰ γα θυρ)]αϊαδα τηδι] αὶ, Ὡ1 πϑὶῃῦ Δηἀ γπβζαη δὴ 1 τη ]Ό- 

Ὑ]Β8Βθη5. 26 ἔγϑα)ηβ ἰδ δὰϊς αἰσθῶ 7148 ἔμ]1ο 1Ζοβ. 217 10 7α)}0αὶ [υ85 

Ἰὰθο ᾿ἰχυνὶδ Ῥ1Ζ6 ἀπρϑὶδαὈθ] πη ἄδηθ 18 116] ραρραη, 8411 Ῥαΐίθὶ ἔδατγ- 

Ἰαρ᾽αϊᾶδα 1Ζ)718 τηϑί]α! , πὶ σαὶμῦ δηαϑιδηδηὴ8 ὈΪ σα μαρααὶ. 28 10 

αθδὶ ῦα8 αἷβθαὶ βαΐθὶι ραϊαραμλ σΆβα}] 1} δύ, πὶ τοδί]! ἢ πῃ 7818. ὈῚΒ 

Ῥαπαν)δπαϊη5 16} Ῥαβίας ἃ8.)»: γ8}1 5. ἰδ δὰκ δἰγθα 18} {0110 ᾿Ζοβ; 

29 Ῥυδία- θη αἷρᾶ πὶ 8110 105, αἷς δῆ θαῦῖθΒ. ἀαῦ8 δὰϊς ἔν] 61 τηθὶηϑ 

βίοϊαα Ῥαῖγῃ πηρδ]ϑα )] μα] η5. Ραμα 80 1ΔΌδὶϊ 1 δηβίαϊ δηα Π]Πη8, 

ἀυ06 δηδαϊραϊᾶδα ἴῃ ᾿ῖσθ 1 ἀνα 9851 4006 πὰ τηδίαι 1800 6 

αἀὐρῖκαῖρ 7140 06 ἴυ8 ἰδ}, δἱ]αία ἂὰ τα] ρα σα18 ἰδ). 82. ἀπυΐ- 

ὈΥΙΚαηάδηθ 517 410 1408 Ταάδαϊατη 148 ΡΙπάοι 146: Αἰ ΚἈΚ] β]οη σα ]18, 

99 βύαβυθ ἴκ Δ]] τὴ 811] Θὰ, ΠῚ βοκήθηαβ βαῦθιὶ τὴϊβ ὈσαΪὶς 8178], δκ 

Ῥαΐθὶ Ῥαϊῃὶ τηϑπαράτη, δἱ ρθη Βα 18. 

Χ, 22... {γι} 1ὴ} Α, {τα]δῃ τυογημμίοί Βογηαγ ἀξ τὐόγογν 1ΠιᾺ]] 8 ΟΠ]. 

Μοὶ. ατιοῖν Ταγιγίρ886 σι 18,δ, ἀοοῖν ἠναου ἀοτὲ αἰὸ Βοαοιζιης ϑοϊυιυϊογῖὶσ- 

κοὶξ. --- 28, Ῥυμπίαυβ)] Ρυαμίαᾳ Α: Θο,γ οὶ ο]ιἴ6γ, το} ἀιγοἷν Αθίγγοη (68 

Αἰισοβ αἰ ἄοην διομίμθ υοη Υ. 39 τογαραθέ. --- 80. Δηάπῖμλα) Ναπά- 

φἴοδδ86: ὈτΤα Κ͵]8. ---- Ρ1Ζ6] ἃ ἐν} ὈΙΖοΙ. 

Χ, 17. Ῥαβϑὶ δ κΚ] παοῖν Βονηαγαξ 5011 εν Τἰδογϑοίσον οἱ παντες αἴ8 οἵ 

πάντες ατΐσοξαιθέ αϑθη : αϑον δαὶς θιαο]ιὲ εὐ ϑργιιησ ἱοϊιοη οἰ αἰυξαὶξ ἀιιγο].- 

αὐιδ υὐγιιυαιγ5ο]νοὐγι οι... Ατιοῖν αἴ6 “αν κέϊυο Βοαοφιέιης, αἰο Μοιγοῖς δυηξααὶβ 

ὅδ. 9 ὧι ὰκ μάθη το], ογυἐθοὔινε (ον Βοσγιιάινις ἀιγοῖν Απαϊοσίοη. γΊοϊ- 

ἩΔ6Ἷ)" ἰδέ ἀ8 σγαθιηι. ἐησονγοίίο θαῖθὶ παομίγασίίοῖι οἰγιροβοίςε τον ἀθηὶ 

Εἰ ιυβ σον να: ομλλιο8. φιιὶ α6 τὐῖο ραῆα ραγίἰοὶραηιι8. ἩΓίο οἱ πάντες δεὶ 
εὐηθηι γ᾽ γϑυιηι ἦγ ἄθν 1. ῬογβοῊ. ἰὐδογβοσὲ τοῖγα, τοίσορ ἵ ὅ,10 αἰϊαὶ νυ ϑὶβ 
αἰδαρΊδη ΒΚ] αἱ 51} η΄ τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ κα Ε 4,13 
Ὁπῖθ ρα] ηΠαἰτηδ 4111" μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες. {778} γ. Ποῖ ἐς ἀα- 
ἤΦΥ τὐο71: νυϑὶβ δὰ. --- 19. αἰ Ῥαι] υσί. Κὶ 7,7 9,14.80. --- 20. πὶ Ραϊοὶ -- 
5] 78 ῖη 8} παο]υέγ ἀσἹίοθιον ΕΠ οι, ἀιιγ οἷν (ον ᾿πηδίαπα τογαηϊαβί, ἀα Β ..19 



2θρ4 Αἢ αἷθ Κουϊηίηου 1. ΧΙ, 1---51. 

ΠῚ 

1. Μιμηταί μου γίνεεθε, καθὼς κἀγὼ Χριετοῦ. 2 ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς, 

ἀδελφοί, ὅτι πάντα μου μέμνηςεθε καὶ καθὼς παρέδωκα ὑμῖν, τὰς παρα- 

δόςεις κατέχετε. 8 θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἣ κεφαλὴ 

ὃ Χριετός ἐςτιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ Χριςετοῦ ὃ θεός. 

4 πᾶς ἀνὴρ προςευχόμενος ἢ προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχιυν καται- 

ςχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. ὅ πᾶεα δὲ γυνὴ προςευχομένη ἢ προφη- 

τεύουςα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταιςχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτῆς ἕν 

γάρ ἐςτιν καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ. 6 εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή, 

καὶ κειράεθω εἰ δὲ αἰεχρὸν γυναικὶ τὸ κείραςθαι ἢ ξυρᾶςεθαι, κατακα- 

λυπτέεθω.... 21 .... ἴδιον δεῖπνον προλαμβάνει ἐν τῷ φαγεῖν, καὶ ὃς 

μὲν πεινᾷ, ὃς δὲ μεθύει. 22 μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐςθίειν καὶ 

πίνειν; ἢ τῆς ἐκκληςίας τοῦ θεοῦ καταφρογεῖτε καὶ καταιεχύνετε τοὺς 

μὴ ἔχοντας; τί ὑμῖν εἴπω; ἐπαινέετω ὑμᾶς; ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ. 

28 ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου, ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ 

κύριος ᾿ηςοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ἢ παρεδίδοτο, ἔλαβεν ἄρτον 24 καὶ εὐχαρι- 

ς«τήςας ἔκλαςεν καὶ εἶπεν λάβετε φάγετε, τοῦτό μού ἐςτιν τὸ εὖμα 

τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον᾽ τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνηειν. 

25 ὡεαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆςαι, λέγων τοῦτο τὸ ποτή- 

ριον ἢ καινὴ διαθήκη ἐςτὶν ἐν τῷ ἐμῶὼ αἵματι - τοῦτο ποιεῖτε, δεάκις ἂν 

πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνηειν. 20 ὁδεάκις γὰρ ἂν ἐςεθίητε τὸν ἄρτον 

τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ κυρίου καταγ- 

γέλλετε, ἄχρις οὗ ἂν ἔλθῃ. 27 ὥςτε ὃς ἂν ἐςθίῃ τὸν ἄρτον τοῦτον ἢ 

πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ κυρίου ἀναξίως, τοῦ κυρίου ἔνοχος ἔεται τοῦ 

εὦματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ κυρίου. 28 δοκιμαζέτω δὲ ἑαυτὸν ἄνθρω- 

πος καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐςθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω " 

29 ὃ γὰρ ἐεθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρίμα ἑαυτῷ ἐεςθίει καὶ πίνει μὴ 

διακρίνων τὸ εὖμα τοῦ κυρίου. 80 διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀςθενεῖς 

καὶ ἄρρωετοι. καὶ κοιμῶνται ἱκανοί. 51 εἰ γὰρ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, 

οὐκ ὃν. .-᾿. 

ΧΙ 2. ἀδελφοί] ΚΠ 1 υρ, {61 στ. -- δ αὐτῆς} ΠΡ τα 

ἑαυτῆς Κ. --- 21. ἐν τῷ φαγεῖν] “Κ κϑιυ., ἐπὶ τῷ ΕΚ αὐ γιαρμαιιοαναυμη 

ΘΓ γᾷ ὧν πιαπιαιιοαμάνην ο' (παοῖν γ΄. 93 εἰς τὸ ἐεθίειν). --- 22. ὑμῖν εἴπω] 

ΚΙ, Οἢγ., εἴπω ὑμῖν ΒΙΠΑΒΟΒΈΕΡΑ τὖ νρ. -- 28. ἐν τῇ νυκτὶ ἢ] “Κ τἰδιυ., 

ἐν ἣ νυκτί ΕΑ ὧν χα ποοίε ἀ οἴρ τᾷ. --- 27. τοῦ κυρίου ἔνοχος] ἴ᾿, 

ἔνοχος ΚΡ 10 νρ. -- 28. ἑαυτὸν ἄνθρωπος] Ῥ ἰὖ νρ, ἄνθ. ἑαυτόν ΚΙ,. 

- 81. εἰ γάρ] “Κ Οἤτ., εἰ δέ Βα ΑΒΌΒΡΑ δὲ ατέφηι σ᾽ ημοιϊδὶ ἀο νῇ. 

24. 1611κς τηϑὶῃ] υσί. ΜΙ͂ 26,396 1,293,19 Μἕἥεή 14,92 τὸ εῶμά μου; α689ῖ. 1ὖ 

γρ: ΘΟΥ̓Ριι8 πιο. Τ)οοῖν δοαοίίο αἰιοῖ, ΖΖ. 83,444 τρρηίογ ὃ. -- ὅθ0. ρὰ- 

ΒΙ6Ρρδηα] “δηἐβο]αζον, τοὶ. ἩΤοΙ ϑοίογβ {7 δογέγαημησ. Υοὶ. ὦ 11,11. 



Απ α΄16 Κουϊπίμου 1. ΧΙ, 1---31. 205 

ΧΤ' 

1 Οδ]θικοπαδηβ τηθ δὶ γαῖ θαι, βύαβννο 1 Χαϊβίααβ. 2 82] Ὀ- 

Ῥᾶη ᾿ἱχυν δ, ὈτΟρτ] 8, θ6ὶ δἰ]αῦα τθῖη σαι ηδη 4Δη8 ΒΒ], 765-85 αβνγ8 

ἀπαία! ἢ ἰχνν 8, ΔΗ ΒηΪη5 ρσαΐαθύαιρθ. 95. ψ]])αῦρ-Ῥαη ᾿ἰζνὶ5 υιδ 

Ῥαύθὶ 4]11ϊΖσ06 αῦπθ θα] Χυϊβύαβ ἰβῦ; 10 ΒϑαΡΙΡ αἰποηβ ἀρὰ; ἱρ 

ΒΔαΌΙΡ Χυϊϑίααϑ φο. 4 Τὰ ΔΡΠπ6 Ὀϊα͵δη 5. δἰρῦαὰι ρυϑαςοί) απ 8 

σα μα] ἀδιητηα, δα Ια σϑδὶν θοῦ ΠΘαΡΙΡ βρη. ὅ 10 ἴῦοἢ αἴπομο 

ῬΙα] δὶ δἰρθαα ρυδαϊθ)απαθι πα] ἀδήτηα δα Ια σθαι ΊΒΚΟΡ 

ΒΘ βϑὶπ; δἷῃ δὶς ἰδ 140 Ῥαΐω βϑῖλο ᾿1Ζ8ὶ ὈΪΒκΚαθαηοη. 6 απίθ 

7808] ὩΪ 1781 Β1Κ απο, βζαθαίαδα; 10 7404] 89] ἰδ αἴποὴ ἀὰ ΚαρΊ]ΟΩ 

δἰ θαὰ βκαῦδη, φρϑῃ])[αὶ.... 21... βούληται ἔαυγβηΐν  ἀα τηδί- 

ἦτ, 78} Ῥδῃ βύστηβ ρυθᾶάδρβθ ΒυΖ ρ-Ῥ8η αἀγαρκαηθ ἰδύ. 22. 1081 δὺκ 

φαταΐϊηβ πὶ ΠαΡδῚΡ ἀκ τηδίὐαη 184 ἀρ κα Ῥᾶὰ δἰκκίθβίοη σαὶ 

ἔΡΑΙ ΠΡ, 180 ραν βκορ ῬΔηΒ ΠΑ Ρδημαδηβθὺ [θὰ αἰραὰ 12.185 

Βαζῆαα ᾿ἰσνϊθὺ ἴῃ βατητηδ πἰ μδ]8. 285. αηΐϑθ ἴα δπάηϑιη δὖ {8071 

Ῥαΐεὶ 18} δα] ἢ ̓ χνν δ, θαΐθὶ [ταὰ)]ῶ ΙΘθὰ5 ἴῃ ῬΊΖαῖθὶ παηῦ σα] 108 

Ὑ 85. Π8} Ὠ]ΑΙ 24 14 Δ] ΟΠ 5 σα ΌΤΙ 18 440: πΙπ]}, ταδί], 

Ῥαΐαᾳ ᾿ἰδῦ 16ῖκΚ τηθίῃ, βραΐω ἴῃ ἰζυγασα βαῦγαΚαηο; βΡαΐα τ ϑαγκἼ)αρ αἀὰ 

ΤΉ Ιη81 ρα πὶ. 265 νυνδὴ ΒϑΙΊΔ]ΘΙΪΟ 18 ἢ Β01Κ1] δἰ αῃίδιηαϊς αἹ- 

Ῥαπὰβ: βᾷ ΒΕ ΚΙ5 850 πία]ο {τρρνγα ἰδῦ ἴῃ τηθ δι πηδ ὈΪΟΡα; βαΐα 

γΥΔῸΡ Κ͵α] Ρ, να αὐία πὴν6 αὐ ρΚΑΙΡ, ἀὰ τθῖηδὶ ρδιηπηᾶαὶ. 26 5πχὰ αἴα 

ΔῈ 5ύγ6. πιαίζα! ἢ ρβᾶηα Ὠ]Α1 14 0- θᾶμα Β01Κ] αὐὶραῖθ, ἀδῦβρϑα ἔλα) 15 

ΘαἸτ ἢ ΠἾΔ1}0, απ αἰπλαϊ. 270 δἱρᾶῃ ἸῦδΖὰῃ Βα 61 στηδῦ)] 0 Ῥᾶπὰ Π]αϊῇ 

ΔῖρΡδὰ ἀτῖρκαὶ βᾶηδ Βύ1Κ] ἔγαῸ) 5. πηγαὶ, {γα} 8, Βκα]α γγδ]γ- 

ῬΓΡ Ιοἰκὶδ 78 ὈΙΟΡΙῚΒ ἔγϑα)}]πη85. 28 ΔΡῬδη ρακίπβαὶ 511 Β] θα πὶ τη πᾶ 

784 βιὰ 8. Π]Α1 018. ταϑί)αὶ 714-18. β01Κ|ὶ8 ἀσὶρῖζαι. 29 βαϑὶ δὰκ τηϑδί- 

ἮΡ 188} ἀτιρκὶρ ἀηνγίσθαθρα, βύαα βὶβ ΒΠΌ1η τη} «7148 ατὶρκὶρ.», 

ΠΪ ἀοιηηαβ 161 Κ [γα] η5. 80 ἀαρῇὴθ 'ἴπ ᾿ζνὶθ τηϑηᾶραὶ Βα Καὶ Δ ἢ 

ὉΠΉ811Δ], 180-σΒΙΘρ πα σϑηομ αὶ. 91 10 14}08ὶ Β110 88 τππ85 βίδυϊ θα θἰτηδ, 

πὶ δι;..., 

ΧΙ, 2. ραίαδϑία! ) ἀαϊίμέου οἵη Ζοοϊνθη τὐῖο σα ΒΥ. ---- 3. π  Π]8Ὲ0- 

Ῥδη)] ἀανοῦ Ἐ. --- 22. δ] ἐὐδοῦ (67 Ζοῖϊο ἴῃ Κἰοίγογον" Βο]υ[ἰ. -- 

ὧδ, ΒΔ} ἀαῦοῦν Μοὶ 6 (ιυῖο Οαδεϊσίλοηα ατιρὶδὲ) ΒΥ. --- 206. ἀδραυ) ἃ 

Τὰν ἀδαρα. 

ΧΙ, 4. σϑ λυ] ἀδάσηα, μαι 144] παοἾν ἀμ Βα] πληηα Ἡ δὰ Ὀ1]844  ἀκα- 

τακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ. ὔϑεοηδο ἀφῇ νρ: υοϊαίο σαρϊέο. ---- θ. ΞΒκαθαϊα δὰ) 

ἔὰ καὶ κειράεθωυ μαοῖν ἄθηι ἢ. σαῃα]7αὶ  κατακαλυπτέεθω. Τὔϑδοη80 

ΑἸ Ὀυδϑύ. να: ἑομαθαΐι". --- 21. ἀὰ πιαί]δ}} ΚΕ ἐν τῷ φαγεῖν παοῖ, 

Υ 22 ἀὰ τηδίϊαῃ " εἰς τὸ ἐςθίειν. 7)6ε]. οἵ γᾷ. --- 22, αἰθαὰ ᾿χνν 185] 
ζὼ" ὑμῖν εἴπω παοῦ Πασα ἰχν θ᾽ ἐπαινέτω ὑμᾶς. Υ!. ἴἃ νῃ. -- 
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ΧΙΠ, 

10... ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία Ὑλωςεῶὧν. 11 πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ 

τὸ ἕν καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάςετῳ καθὼς βούλεται. 

12 καθάπερ γὰρ τὸ εὦμα ἕν ἐετιν καὶ μέλη ἔχει πολλά, πάντα δὲ τὰ 

μέλη τοῦ εὦματος, πολλὰ ὄντα, ἕν ἐςτιν εὦμα, οὕτως καὶ ὁ Χριςτός᾽ 

13 καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς ἕν εὧμα ἐβαπτίεθημεν, εἴτε 

Ἰουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι, καὶ πάντες ἕν πνεῦμα 

ἐποτίεθημεν. 14 καὶ γὰρ τὸ εὦμα οὐκ ἔετιν ἕν μέλος ἀλλὰ πολλά. 

15 ἐὰν εἴπῃ ὃ ποῦς ὅτι οὐκ εἰμὶ χείρ, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ εώὠματος, οὐ 

παρὰ τοῦτο οὐκ ἔςτιν ἐκ τοῦ ς«ὠματος. 106 καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς ὅτι 

οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμός, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ εὦματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔςτὶν 

ἐκ τοῦ εὦματος. 117 εἰ ὅλον τὸ εὖμα ὀφθαλμός, ποῦ ἣ ἀκοή; εἰ ὅλον 

ἀκοή, ποῦ ἣ ὄεφρηςεις; 18 νυνὶ δὲ ὁ θεὸς" ἔθετο τὰ μέλη, ἕν ἕκαςετον 

αὐτῶν ἐν τῷ εώὠματι, καθὼς ἠθέληςεεν. 19 εἰ δὲ ἣν τὰ πάντα ἕν μέλος, 

“ποῦ τὸ εὦμα; 20 νῦν δὲ πολλὰ μὲν μέλη, ἕν δὲ εὖμα. 21 οὐ δύναται 

δὲ ὁ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί χρείαν εου οὐκ ἔχω, ἢ πάλιν ἣ κεφαλὴ 

τοῖς ποεῖν ̓  χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω “ 22 ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον τὰ δοκοῦντα 

μέλη «τοῦ ε«ὐματος ἀςεθενέετερα ὑπάρχειν ἀναγκαῖα ἐςτιν.... 

ΧΘΠΠΕ 

1.... ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. 2 καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδιῶ 

τὰ μυςτήρια πάντα καὶ πᾶςαν τὴν γνῶειν καὶ ἐὰν ἔχω πᾶςαν τὴν πίετιν 

ὥςτε ὄρη μεθιετάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι. 8 καὶ ἐὰν ψωμίεω 

πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ εὧμά μου ἵνα καυθήεωμαι, 

ΧΙΠ,11. πάντα δὲ ταῦτα] ᾿Κ τδιυ., ταῦτα δὲ πάντα ΒΕ ἀοῖρ νρ. 

ΟὨγ. βοϊισαηκέ. --- τὸ ἕν] ἘΚ ὠϑιυ., ἕν Βα. ΟἾγτ. βοδμισαηζέ. --- 12. καὶ 

μέλη] ἘΚ μδιυ., μέλη δέ Π ΕΕτα φηιθηιῦγα απΐοην ἀ 6 5. --- τοῦ εὠματος] 

ἘΚ μϑοιυ., ἐκ τοῦ ς. ἢ ἀ6 τηὸ σΟΥ̓ΡΟΥ6. ἃ 6 (μαοῖν Υ-. 1). --- τοῦ εὠμα- 

τος] “Κ πμϑιυ., τοῦ εὠμ. τοῦ ἑνός ΒΙΠΟΠῈ ἀ 6. Ομ τ. βοϊισαηκί. --- Ε 18. ἕν 

πνεῦμα] Ρ Οδγ., εἰς ἕν πν. ΚΙ) νυ. --- 16. καὶ ἐάν] ἘΚ ὠδευ., ἐάν ΠΕ 

46. --- 21. δέ] ΚΙ,, μ)υῖς Ῥ. --- ΧΙ, 8. καυθήεωμαι] ΟΚ Οἢγ. αοἴρτι 

νῷ καυθήςομαι ὈΕΕῸΙ,, καυχήσωμαι! ΒΙΊΠΑΒ. Κὰκὶ. Ἡϊθγοη.: ϑ'οῖο ἴῃ 

ἰαἰίγυῖδ οοαϊοὶθιι5 ἐμ 60 ἐξϑίϊηιοηῖο φιοῦ ϑιίργα ροϑιηνιδ: “δὲ ἐγαασῖαθνο 

ΟΟΥ̓́Ριι5 τποηι αὐ οσἰογῖογ" “αγαεαηι Πιαῦογα ρ0γ0 “σίογίογ; 86 οὔ ϑἰηιυζ- 

ἐναϊγοην νογῦϊ, χα αριιῷ αγαθοοβ “αγαθαην οἱ σίογλογ᾽ (ἰ. 6. καυθήςομαι 

εἰ καυχήςομαι) τα ἰἰέξέογας ραγίς αὐδέϊηρσιξιν", αριἃ γνοδίγ 08 ΘΥΎΟΥ ἴη0- 

ἰουϊί. [25 Ζοιισηυῖδ ογϊᾶγε αἴ80 αγάθαηι Σ καυθήςωμαι ζ{{} δὕγιολν “αἰξοη 

Ἰγγίμην ἀν ἰαί. Τοαίς (σοσοι ΖΖ. 8,489). 
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ἜΕΤΙΣΙ 

10 .... Βασι ἢ 5 ΚΘ το η5 ταζΖᾶο. 11 ροΐαρ- Ῥαη 411 νγϑασκοὶρ 

Δἴ η5 78} δὲ βᾶῖῆδ δῆτμηδ, Ἂἀδ1]6 10 βαπασο ΤΑΙ] ΔΙΊ ἢ ϑναᾶβηγθ Ψ1]1. 

12 5'.}16 161}κ γαῖ 18 αἰη δύ, 10 ρα ΠΌΔΙ τπδηδρᾶηδ, ῬαΙΡ- Ῥδῃ 

1175. 4118] 8 Ἰϑῖ κα βϑηϊτηα δἰ πϑιηγηδ, τηϑηδσὰϊ τ Ἰβαη ἄδη8, δἰη ἰβύ 

161, συνα δ Χυϊθίαβ. 19. 148}: δαϊς ἴῃ δἰπϑιηγηα Δ ὨΤΩΪη Ὑγ6 15. 4116] ἀὰ 

δἰπδιατηδ, οἰ ἀδαρία δὶ βίατ, 40 06 9068 81615 1400 6 Ρίααοπ, 1406 

ΒΊΑΙ κοα 1406 ἔγ)αΐ, 140} 411] δἰπαυησηα δΔῆτηϊη αἀγαρκιαὶ βἸ]υιϊη. 

14 1640 -Ῥῃ 161 ηἰϑὺ δἷηθ ΡΒ, αἷς πᾶπᾶραὶ. 15 1404] αἱραὶ ἐοΐαβ 

Ῥαῦθὶ πὶ ἰτὰ ϑηᾶπιβ, ΠΙ ἰτ 15. 161 Κὶ5, 1 αὖ Ῥδιαγαδ, 1οἰϊτα; ηἰβῦ ἃ8 

Ῥδιησγαα Ἰοῖαῦ 16 Ἰαῦδὶ αἱρῶὶ δι8ο βαΐϑθι πὶ ἴτὰ δρο, πὶ [πὶ 18 

Ἰ61κ18, πὶ δὖὺ βϑιητὴδ [οἰκα; πἰδβῦ 18 Ῥδιύτηδ Θ᾿ κα 117 1404] 411 16 κ 

δαρο, [081 Π]Ϊασηδ ὃ αὶ 8411] ὨἸϊατηδ, Ὅν ἀδαηϑ 18 10 πὰ σὺρ 

σαδβαῦϊαα, ΡΒ δἰ ] ΠΟ ἢ 1Ζ6 ἴῃ ΘΙ, βύαθνθ 1186. 19 10 νε- 

Βθῖηδ ῬῸ 411]|ἃ δ πη ᾿ἰρὰβ, Τῦᾶὺ 1611 ῦ 20 10 πὰ τηϑηδραὶ ΠἸΡ͵αβ, 10 δἷπ 

ἸΘῚΚ. 21 πΙΡ- δὴ τηᾶρ ἀὰρο αἰρᾶη ἀὰ παηάδα: βροῖηδ ἢ βαυῦ, αἰ ρ Ρ δὰ 

αἰἴζχα μαι] ἅὰ [οίυχα: Ἰρσαάγα πὶ ρατῖ; 22 αἷς ἅ]ὰ πλδὶ5 βαϊθὲ ρυρκ- 

Ἰαμα ἸΙΡῖγν ΘΙ ΚΙΒ Ἰαβϑινγοϑύδὶ θα, Ῥϑαγῆίαὶϊ βιπμά...... 

ΧΙ. 

1... . ΔἸΙΡΡαα ΚΙιϊδιηο ΚΙδιη)απ οὶ. 2. 1Δἢ 1404] ἢδῦδα ρυϑαΐοί- 

785 16} νυϊ7αθι Δ |] ΑΖ 6. ΓΌΠΟΒ 18} 411} ΚΙ 788 μαι 4118 σα] δα θη, 

Βύγαϑννο [αἰγραπ)α ταὶ ρϑαίζαα, 10 ἔγαρνα Ὡ1 Ππαῦαα, πὶ ταὶ β ἴτη. 

9. 7188 1604] ταδίζαα 41105. Δι 15 Τ 6] 085, 718} 16 06ὶ αὐρίθαα 161} τηθὶπ 

οἱ ραρυδηη)ζαϊάδα, 10 ἔγινα «πὶ Πμαῦρᾶὰ, ΠῚ πὶ Ὀοΐοβ μ}18 ἰδὰ- 

ΧΤΙ, 21. Π1|5-θ88] πἰρρᾶ ἃ 8). --- 22. 8]ὰ τλ8158] τηδὶβ ἰὰ 

(αιι8 γογϑοἾνγυ; υοὶ. δἀηυξ οι Ῥαγαϊοϊ δ ἐοϊϊοη). -- ΧΠἼΠΙ, 8. οἱ ραῦτδηη- 

Ἰαϊάα} Ταγιἀφίοθ86: οἱ ῦορδα ὦ. ἰ. ἵνα καυχήεωμαι 51) 48. 

ΧΙΠ, 19. ῬαΡ-Ῥδῃ Π1Ρ}5. 4111] φοσοηίλθον πάντα δὲ τὰ μέλη Ἠαεῖν 

ΗΠ 123.4: τὰ δὲ μέλη πάντα ̓  ῬΑΙΡ-Ῥδπ 1 Ρ]ὰ5 4114]. ----ὀ 8 1618] εὐἱδ 

γ΄ 1 ἐκ τοῦ εώματος. --- 15. 106. αὖ Ῥαμητηα 161 Κα] μρυογδίβηαίοῖι. 

γλοϊ!οἰοϊ Ἰναξ αὖ Ῥαϊαιηα παρὰ τοῦτο “ἀεβισεσογ ἰξδογἐγασοη δοϊ θη, σα 8 

ἤγοὶλϊλο]ν ἄν ϑύρηνα φλοϊιὶ σου θοϊιὲ τὐὐγὰ, τὐνα ἸΘῖ καὶ ἐδὲ 8ραξογοῦ δἰη  Ο56 

Ζιιβαίς. Οαον Πιαὲ 8οϊιονν ον Τ᾿ ϑογϑείφον, τοῖο Βογηπαγαξ ηιεῖηί, παρὰ 

τοῦτο ἐὰ βο]ιϊοῖν αἰ ῷ «ματος δοζοσον τα σι ον ἀοιἐϊο]νιη δοίην 

Αἰ ,αβδιιῖ ἰοἰκα ἢὶηφιισοεδοίσε --- ΧΤΙΠ, 2. 4}14126 τΌΠΟΒ]" [7 τὰ 

μυςτήρια πάντα ηαο]ν 411 Καπὶ  πᾶςαν τὴν Ὑνῶειν. --- τ] 5114] ΚΙ 

μεθιςτάναι πιὼ) ἢ). ϑορδέ τοὐν ἃ ἀα8 στ. Κεγῦ αι οἷν αἴϑαῖϊ)δη 10 16,4 

εν ἃἰηϊτηδὴ Οἱ 1,18 σοσεθοη. 



208 ΑῺἢ ἀϊθ Κουϊηύμον 1. ΧΙΠ, 4---12, ΧΙΨΥ, 20---28. 

ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. 4 ἣ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρη- 

ς«τεύεται ᾿ ἣ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἣ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυειοῦται, 

ὃ οὐκ ἀεχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ 

κακόν, 6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, ευγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ᾽ 17 πάντα 

ςτέγει, πάντα πιςετεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. ὃ ἡ ἀγάπη οὐ- 

δέποτε ἐκπίπτει εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήςονται, εἴτε Ὑλῶεςαι, 

παύςονται, εἴτε γνῶεις, καταργηθήςεται. 9. ἐκ μέρους δὲ γινώεκομεν 

καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν. 10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέ- 

ρους καταργηθήςεται. 11 ὅτε ἥμην νήπιος, ὧς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νή- 

πιος ἐφρόνουν, ὧς νήπιος ἐλογιζόμην᾽ ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα 

τὰ τοῦ νηπίου. 12 βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾽ ἐςόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε 

δὲ πρόςωπον πρὸς πρόεςωπον. ἄρτι γινώεκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπι- 

νυ ςομαι. .... 

ΧΕΥ.-: 

20 .... νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεεὶν τέλειοι γίνεςθε. 21 ἐν τῷ νόμῳ 

γέγραπται ὅτι ἐν ἑτερογλώεςαις καὶ ἐν χείλεειν ἑτέροις λαλήεω τῷ λαῷ 

τούτῳ, καὶ οὐδ᾽ οὕτως εἰτςακούςονταί μου, λέγει κύριος. 29 ὥςτε αἱ 

γὙλχῶςεεαι εἰς εημεῖόν εἰειν, οὐ τοῖς πιςτεύουειν, ἀλλὰ τοῖς ἀπίςετοις, ἣ δὲ 

προφητεία οὐ τοῖς ἀπίετοις, ἀλλὰ τοῖς πιςτεύουειν. 25 ἐὰν οὖν εὐνέλθῃ 

ἡ ἐκκληςεία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πάντες γλώεςεαις λαλιῶειν, εἰςεέλθωειν δὲ 

ἰδιῶται ἢ ἄπιετοι, οὐκ ἐροῦςειν ὅτι μαίνεεθε; 24 ἐὰν δὲ πάντες προφη- 

τεύωειν, εἰςέλθῃ δέ τις ἄπιετος ἢ ἰδιώτης, ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων, ἀνα- 

κρίνεται ὑπὸ πάντων, 25 καὶ οὕτως τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ 

φανερὰ γίνεται, καὶ οὕτως πεεὼν ἐπὶ πρόετωπον προςκυνήςει τῷ θεῷ, 

ΧΙΠ, 9. ἐκ. μέρους δέ] Κὶ,, ἐκ μ. γάρ ΡΒ Τὸ Ὑρ.: -- 10: τὸ ἐκ) Ὁ 

0 νρ τότε τὸ ἐκ Κὶ,. --- τὸ ἐκ μέρους καταργηθήεςεται) “Κ εδι0., καταρ. 

τὸ ἐκ μι ΕΟ ἴὸ νρ, --- 1Τ|. ὅτε᾽ δέ]. ἼΚ, μϑῆν, ἐδ, ὅτε Εἰ θ 

46. -- κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου] ΓΚ κδιυ., τὰ τ. ν. κατήργηκα 

ΒΚ ἀδρ. --- 12. βλέπομεν γάρ] ἘΚ κϑιυ., βλέπομεν ΠΕ ἀθϑῖρ νῇ. 

- ΧΙΥ, 20. ταῖς δέ] "Κ μδιυ., ἵνα ταῖς Κα ἀοῖρν. --- 28. οὖν] ἘΚ ι0., 

ζο Βα ἅδρ. -- ἣ ἐκκληεία ὅλη] "Κ μδῖυ., ὅλη ἣ ἐκκλ. ΘΕῸ [Ὁ νᾳ. 

-- πάντες γλώεςςαις λαλῶςειν] ΠΕ ΚΙ, ΟΕγ. ἢ νρ, λαλ. γλ. πάντες ΠΕ 

46. -- εἰεέλθωειν δὲ ἰδιῶται) ἘΚ κδιυ., εἰεέλθωειν δὲ καὶ ἰδιῶται 771α(- 

ἐπαοὶς ἴ (υ. δοάοη5 α8589). --- 25. καὶ οὕτως  ΠὨΟΚΙ, ΟἸγ., ζο]υϊε Β΄ ΑΒ 

ΠΕα ἀοῖς νρ. 

μη αἰο Ὑογηιβοϊννιη αοΥ Ζισοὶ 1,οϑαγίοηι: 1) ταῖς δέ, 2) ἵνα ταῖς απ φι:- 

μο]ι θη. 86]. Ἐπ ΝιΟέίσιηρ ᾿ΐογζιι ᾿ἱογὲ πΐοίνέ το}, ανιοῖν αὐᾶγο ἃ πτολέ 

Ῥαβϑβοηαον αἷ8 δΚοὶ. --- 25. Ῥδῃθ] ζ} καὶ οὕτως, υηἷ. οὐ ἑμηο ἃ 9. 
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84. 4 {παρ τα υβρθίβηθῖρα ἰδέ, 5618 ἰϑῦ: παρα ΠῚ Δ]]ΔΠῸὈ; ἔτ ρννα 

πὶ ἢδαίθθ, πὶ ὔρ]θβαᾶα, ὅ ἢἰ δἰ ΊΒΚΟΡ, πὶ ΒΟ ΚΘ βϑίῃ δἷη, ηἰ ἰη- 

συϑιηαᾶα, πἰῃ ταϊΐορ 01], 6 πἰῃ [ἀρῖηορ πη] αὶ, τοὶ αρι πο Ρ 

ΒΗ]; 1 δ] αὔα θα], 411 σδ]δα 610, 411} σγθηθῖρ, 411 ρϑΌβια!. 

8 ἔργα αἷν Ὡἰ ρϑαυϊαβὶθ, 10 140}06 ρΡταυξεί)α σαϊαϊγαπαα 1406 

ΤΆΖΑΟΒ. σαιλθι !]αηα 8006 Καηρὶ σαΐθαγη!ρθ. 9. βυγηδϑη ΚαΏΠῸΠῚ 18ἢ 

ΒαΤα8η ῬΓδαϊοίαιη. 10. ὈΠΡ6 αἰτὴρ βαΐθὶ βίδα μϑη δύ, ραϊδαγηρ 

Ῥαΐθὶ 18 α4114] ἰβύ. 11 10 Ῥδῃ νγὰβ πἰθκΊθη8, βυγθ Ὡἰ α] ΔΒ. στοαϊάδ, 

5.76 ὨΪΚΙΔῊΒ ἔγῸΡΡ, 56 αἰ ΚΙ ῃ5 τϊοαδ; ὈΠΡ6 ὑγα Ὁ νυ δὶσ, Ὀδυ ΒΘ ΗΒ 

αῇαρῖάθ. 12. βαιγῦδηλ πὰ Ῥαῖγῃ βυρονδη ἴῃ ἰγΙβδηΐαὶ, 0 Ῥδη δηᾶ- 

ΔΙῚ τ]ΡΙὰ δηάνιγ]; ἢὰὰ νναὶϊῦ ὰ8 ἀ611δἱὶ, «ἸΡ.» θϑὴ υἱκυαπη.... 

ΠΣ 

20 .... ὈΔΓΠΙΒΙΚαὶ 817]410, δἰκ6ὶ ἔλα ήδη ]] αν  οῖβαὶ 51] 0. 21 ἴῃ 

ψῖϊοάς σαμ 6 1} δῦ βαΐθὶ ἴῃ δ ρδγδϊτα γαζάοχῃ 8} σα ΔἸ] Δ ΔΙΑ ΙΠ 

γοά]ῳ τϑηδρθὶη ᾿͵Ζαὶ, 18 -η1 Βα Πα διιβΊδηα τσ, αἸΡῚΡ ἔτγαυ])α. 

22 5.788 1 πὰ Τ8Ζαο05 ἀὰἃ Ὀδπᾶναὶ βἰηα ἢ] Ῥδῖπὶ σα] ]α πάδηα, δ Ῥδίτη 

ΠΡ] Δ] Δη δι: 10 ρῥτδαΐοία πὶ Ῥδῖτη ἀπρϑὶδι Ὀ]ϑηάδηη, ἀκ βδϊΒὺ 

σαὶ ] μάθῃ. 253. 160] σϑαΐμ 4118 δἰ Κκ]68]0 βαιῆδηδ 714} τοα]απα 

ΥΆΖΔΟΤ 8114], αὐὰρ- θᾶη-ραρσραηα πη 180 ἀπ οῖβαὶ αἰρθαι πηρδὶδιῦ- 

Ἰαπάδηϑβ, πἰὰ αἰραπμα βαῦθὶ ἀσναίορθῦ 24 10 140 81 41141 ρυδαζοι)απά, 

1Ρ ἱππαύρασραϊ [0885 ὉΠΡΔΙ Δα] μα5. ΔΙρΡ θα ἀπνγθὶβ, ραϑακαᾶα ἔγδιη 

Δ᾽] αΐτα, πβϑοκήααα ἔγαμη 4]] τη, 25 βὸ δηδιδαρηῃήομα ΠαΙγ 1] ΠηΒ 15. Βν]- 

Καηθα νγαϊν απ, Ῥαπὰμ αταβαηαβ απ Δηαα] θα Ἰη ΘΙ σα, 

ΧΙΠ, ὅ. πἱ βοϊζθὶρ βοὶῃ δἰῃ] Ππαμαάρίοββδθ: τὶ 1π8]}8) 0} (ὕ. 

ζὰϊϑο)ιϊοῖν ΔἸ] 0 0) δϑὶπ αἷῃ 0. ἀΟαβίϊσίζομοβ Ὑογηνζιηα,, ἋΟΟΥ 

(᾽οδϑαίον αῦο [ἂν ζητεῖ οἵγν ἀπιγ ον ΘΠ οἰ 6116} Φηἐδέαμαοηεβ ζηλοῖ σε- 

ἰοϑοη,, ιευἱγαα αι οἷν οΐηο Η8. θοϑία ἐσέ. Αὐοῖ ἄθὴι ϑύθηια παοῖν ἰδὲ αἷδ 

Οἴο886 απϑίβὲσ : ̓λα]]ποη ἐἀἰδογβοίσε Κα 10,33 παραζηλοῦν, ἐδέ αἶ8ο0 σίοίοϊι- 

ὑοαοιοννα ηνϊξ αοΥ̓ ΤΕ σιησ ἴθ αἰαθα Ὀτίσραη, αἄΐε ὦ 10,19 11,11.14 

παραζηλοῦν ἐϊδεγίγασί, ἀαῖνον παηηὶ αἰ6 (ἰἰοβ56 πϊοϊιέ, ιὐἱοὸ 6 1,.. τοοίϊζον, 

έμαοί 80 τοῦ θοαοιέογι. ὙΓεγ νι 10]. Ἰἰοσὲ ον Ῥ εγ86ἤιγν τον: Ἰπ ] ] ΠῸΡ 

σιοϑϑίογεα τὐδρΥϊοίλοῖ, ἀα8 ] αγὸ αἰ] ρΡ Υ΄. 4, φογῖοέ αἢὶ οἷθθ Γαἰβοῖνθ 

ϑέεῖϊο εὐ τυσαγὰ αἷς ΟἸο556. ξΖιι ΒΟΙΞΘῚΡ σοξζαβέ, τῦα8 αἷς Εἰγσαηξιησεν 

ηαοῖν 8101.) ζορ. --- Βοϊᾶς (Ἰοδ8ον βὲμα Πἰοῖγι σοϑοϊιγίοο. πὰ παϊδ᾽ τυογ- 

δίϊοθονν ΒΡ. --- 10. Ῥαΐθὶ 8. ἀδι]αὶ 186] Δ: ἰδῇ δεβοημάθυβ Κἰαν ΒΥ. -- 

11. 10 8] Α 8ν., δὴ {ὰϊϑβολι οί, [. --- ΧΤΝ, 921, Ῥαΐοὶ 1] Παμαάρφίοβδε: 

οἱ ἴπ. 

ΧΙΝ, 20. εἰχϑὶ] ᾿ΐορ. αἰϊοίη Κἂν δέ, 726οοῖν αν γοϊιαιι8 βἰμησοηιὰ . 

ϑοϊιααβς τοὺ ξ 5. 97 πηι. 108 ἀΐθ Εγασο αἰ, οὐ Ἠϊο]ιὲ ΔΚ οἱ ζιρ ἰδβθη 
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ἀπαγγέλλων ὅτι ὁ θεὸς ὄντως ἐν ὑμῖν ἐςτιν. 26 τί οὖν ἐετιν, ἀδελφοί, 

ὅταν ευνέρχηςθε; ἕκαετος ὑμῶν ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, γλῶεςεαν ἔχει, 

ἀποκάλυψιν ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει. πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέεθω. 

21 εἴτε γλώεςῃ τις λαλεῖ, κατὰ δύο ἢ τὸ πλεῖετον τρεῖς, καὶ... .. 

ΘΝ 

1 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελιςάμην ὑμῖν, 

ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑετήκατε, 2 δι’ οὗ καὶ εὐζεεθε΄ τίνι λόγῳ 

εὐηγγελιεάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε, ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῆ ἐπιετεύεατε. 8. παρέ- 

διυκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριετὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ 

τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς 4’ καὶ ὅτι ἐτάφη καὶ ὅτι ἐγή- 

γέρται τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς ὃ καὶ ὅτι ὥφθη Κηφᾷ, εἶτα 

τοῖς δώδεκα. 6 ἔπειτα ὥφθη ἐπάνω πεντακοείοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ 

(ὧν οἱ πλείους μένουειν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ καὶ ἐκοιμήθηςαν. 7 ἔπειτα 

ὥφθη ᾿Ιακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποςτόλοις πᾶςειν. ὃ ἔεχατον δὲ πάντων ὡς- 

'περεὶ τῷ ἐκτρώματι ὥφθη κἀμοί. 9. ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιετος τῶν 

ἀποςτόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖεθαι ἀπόετολος, διότι ἐδίωξα τὴν 

ἐκκληςείαν τοῦ θεοῦ. 10 χάριτι δὲ τοῦ θεοῦ εἶμι ὅ εἰμι, καὶ ἣ χάρις 

αὐτοῦ ἣ εἰς ἐμὲ οὐκ κενὴ ἐγενήθη, ἀλλὰ περιξεότερον αὐτῶν πάντων 

ἐκοπίαςα, οὐκ ἐγὼ δὲ ἀλλ᾽ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ ἣ εὺν ἐμοί. 11 εἴτε οὖν 

ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτως κηρύςεεομεν καὶ οὕτως ἐπιςτεύεςατε. 12 εἰ δὲ 

Χριςτὸς κηρύεεεται ὅτι ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, πῶς λέγουείν τινες ἐν ὑμῖν 

ὅτι ἀνάεταεις νεκρῶν οὐκ ἔςετιν; 18 εἰ δὲ ἀνάεταεις νεκρῶν οὐκ ἔετιν, 

οὐδὲ Χριετὸς ἐγήγερται. 14 εἰ δὲ Χριςτὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν 

ΧΙΝ, 2ὅ. ὃ θεὸς ὄντως) ΚΙ,, ὄντως ὁ θεός Β:ΛΑΒΟΌΒΕῸ τὖ νρ. Οἢγ. 

0] σαηκί. --- 26. Ὑλῶςςεαν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει] 1, ΟἾν., ἀποκάλυψιν ἔ,, 

γὙλῶεςαν ἔ. ΒΠΑΒΌΒΡα ἀροῖρς νᾷ. --- ΧΥ, 2. εἰ κατέχετε!] Κ μδιυ., 

ὀφείλετε κατέχειν ἢ ὝΒΤΑ) ἃ 65. --- 5. εἶτα] ΒΏΟΚΤΙΡ ἔπειτα 5΄π 4 ΟἾγ., 

καὶ μετὰ ταῦτα .΄ΕᾺ οὐ ροδί παρα ἔ εἰ ροϑδίοα α 6Θ(5) οὐ ροϑδί ἴος νδ. -- 

δῴώδεκα)] ΒΑ ΒΌΘΚΤΡ, ἕνδεκα ἾΕΟ ε{185 τὐνάθοΐην ἃ τραδοΐην νρ. -- 

Ὁ. καί] διηο  ΟΚῚῸΡ ΟΠχ., ἐαμὶξ δι ΑἸ ΒΟΤΕΚΟ 10 νρ. - 1. εἶτα] ὃ 

ΟἾγ., ἔπειτα Κ. --- 10. ἡ εἰς ἐμέ] ἘΚ τϑιυ., εἰς ἐμέ Κα 1ὖ νρ. - οὐ 

κενὴ ἐγενήθη] ἜΚ τδι0υ. σναρσια Ἠονν {τὶ ἔ νὰ, πτωχὴ οὐκ ἐγενήθη Ὁ 

πτ. οὐ γέγονεν διὰ ρακπρογία) ποὴ {μἱῤ δ ρ. --- ἣ εὺν ἐμοί] 51η9 4 

Ρ.ΟΒΚΤΡ Οδε., εὑν ἐμοί δια ΒΟ Εα 1ὖ νρ. -- 11]. οὖν] ἘΚ ωϑιυ., δέ 

Εὰ ἀφϑέρ νρ. --- 12. ὅτι ἐγήγερται ἐκ νεκριῶν] ἘΚ μδιο. ἔ ν΄, ἐκ νε- 

κρῶν ὅτι ἐγ. ΕΚ ἀ 65. --- τινὲς ἐν ὑμῖν] ΚΙ,, ἐν ὑμῖν τινες Ρ. 

Ῥαια1α8. Δ αδαῖνν48) δυρθδια]άα ἠη,. ἄθη Τοαὶΐ φοαγιγσοηο (ὐἰο886. 18 

ἐδογϑοίσί κοπιᾶν Ψῖ 0,985 174,38, Βεαοίιίο ατιοῖν ας Κοηιδύμαύϊοη, Καὶ 4,19: 

καὶ κοπιῶμεν ἐγραζόμενοι. 
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σαϊθ μα 5. Ῥαίοὶ ὈΪ Βα 7] σα Ὁ ἴῃ ᾿Ζυνῖβ ἰδ. 26 ἴυὰ πὰ ἰ5ί, Ὀγοβυ)5᾽ 

Ῥδπ βΒαηδῦ ραυὶηηδὶθ, ΓρΔΥ]]ΖᾺ } ἱχυναγα ῬΒδΙηοη Πα ΌδὶΡ, 1αἰβθίη Ὠδ- 

ὈδΙΡ, δηαμα]θῖη ΠαΡΔΙΡ, ταχᾶθ Παρ δ]}, Βκθυθη ΠΌΔΙ, Αἱ] αΐα ἀα {1π᾿- 

τοίηδὶϊ ψ αῖγθαὶ. 27 ἸΔ00 6 ταζάδὶ [0845 τοῦ͵]αὶ, Ὁ ὑνψϑὴϑ δἰ ρθαὰ τηδιβί 

ΠΕ: 18}... 

ΧΟ. 

1 ΑΡῬῬδᾶη Καπηΐα ἱφν 18, ὈσΟΡυ) 5, βαΐθὶ αἰνναροθὶ Ῥαΐθὶ τηϑυϊάδ 

ἱψινῖβ, βαΐαἢ) 184} Δηαηθιηαῇ, ἴῃ βδηλπγδὶ 180 βίδμα!ρ, 2 ᾿αΐγῃ βαΐθὶ 

Δ}: ρθη ΒΡ: ἴῃ [0 βϑᾶβθο ν᾽] διη θυ 8. 1Ζνν 18, ΒΚα]ᾺΡ σαιημηδη, πἰρᾷ 

Βγα 6. σΘ]Δα Ιἀθαα. 8. αἰραῦ δὰ Κ ἱΖ 15 ἴῃ ἔγατη βίαι Ῥαύθὶ ἀπ Πϑ1, 

οἱ Χυϊβίαβ ραβυα!ῦ ΤΥ {ρα υγϑ αν ΠΌ]ΠΡ ὈΠΒΑΥΟΒ ἴα Ὀοκοῖα, 4 7840- 

Ῥαΐθὶ ρϑηδυθῦοΟθ5 πνᾶ8, 140 βαΐθὶ πὐγαϊθ ρυια]η ἄαρα Δἴαυ ὈΟΚΟΩΣ 

δ 74}0- βαΐοὶ αἰδυρὶβ. ἰδ Κοῆμ, 14}: δα βαΐα βαῖτη δἰ] θα; 6. Ρδ8- 

ῬΓΟΠ ραβδὶ δὴ ᾿ἰδῦ τηϑηδρίζαη θᾶ ἢμὲ Ὠππάδηη [{] Πα ηἰθνδη] 

ὈΤΟΡΙΘ δ. η8, ῬΊΖΘ6Ὶ 81 τηϑηδριβύδηβ δ ηα ὑπα Ὠἰϊΐα, Βατηδὶθ-Ῥ Δ ἢ 

βαρ. ἢ βάΡτΟἢ Ρδη δἰδαρίαβ ΒΚ Ταοῦαι, ρᾶΡτορ- Ῥ8η ἀρϑαβ- 

Δα] 8]] Δ; 8. 10 βρϑαϊβίδιηιηδ, δ]}}αῖχθ, βιναβνθ ἀβτυδαγραὶ, δἴϑα- 

οἷαάδ Β1]ς 18} τοϊβ. 9. 'ἴκ δὰκ ἴπὶ 88. βιῃδ δία δρϑαβίϑι!θ, 1Κ6ὶ ἢἰ 11 

γα ΓΡ5. οἱ μδϊίαϊάαι ἀρϑιιδίϑα!αβ, ἄὰαρθ οἱ ψτυακ ΔΚ ΚΊΘα]οη ρα ]5. 

10 ΔΡῬδῃ δηϑίδὶ ρασὶβ τὴ 5861 τὴ, 185-860 δηβίβ 156. ἰῇ τηἱβ δ] κὰ πὶ 

ΑΙ, δ]ς Τϑηδρῖσο 1Π 8181}: [ΔΥ δι αϊάα 18] αϑαϊν]αδ, Ρ Ῥδη πὶ ἱκ, 

ΔΚ δηβϑίβ ρα β τ] τηϊθ. 11 10 1406 1 740} 6 1αἰπδὶ, βυγα πιθυΊδτη, 

ἦΔ 8 βιὰ ρα θα. 12 Ῥαηᾶθ πὰ Χυϊδύιμβ τηθυ]ααα Ῥαΐθὶ ὉγγϑῚ8β 

5 ἀδαβαΐτη, Τυαῖνγα αἰἱραπα βαμπηδὶ ἴῃ ᾿ἰχνὶΒ ραΐθὶ αδϑίϑβϑ ἀδαβραῖμι 

αἰβῦ 18. 10 7804] πβδϑίαϑ58 ἀδαβαίτη πἰβύ, ἢ Χυϊβίαβ αὐταΐὶβ. 14 ΔὉ- 

Ῥᾶη 8041 Χυϊβίαβ πὶ ἀὐγαΐβ. βυνασθ Ῥδὰ 785-80 Τθυθίη5. ἀπΠβάγα, Δ} 

ΧΙΥΝ, 206. 104] ἀανυοῦ αηὐ ᾿αμᾶσ 16 αἷς Ζαϊιφοϊοϊιον, ΒΥ. --- τὰζαὰ 

ΒΑΡ, βκθυθίη ἢ.] εὐγϑρηιγιρίτοῦ, ΒΚθυθῖη ἢ., ταχᾶδ ἢ., ἀοοῖν ἐδὲ αἰκιγοῖν 

ἀὐθογ  6850]υγ 16 6Ή.685 Ὁ εὐ ἃ αἴἴο γἱοϊιέϊσο δέοι υορν Βκθυθίη ρα ταζα ἃ 

δοφοϊοϊιοί. ---- ΒΙΚΘυ θη] Α ἐγ βΒκδίσϑίῃ. --- ΧΥ, 6. Βη}1] Α: τὰ δον (οΥ 

Ζοῖϊο Βγ. --- --Θυ͵]δπὶ) αφιἐϊοῖν, τοι - ὑθυν͵ αι, τοῖο 17. νι ἀον Αηηι. αἢ- 

σὶδέ, ΒΥ. --- 12. 4ηι δοϊξομιομι 6 εἰν, ᾿ϊοῖηοβ ῥ᾽ αἷ8 Ζοϊοΐνογν Εν" αἷς Εἰϊη- 

ἐοϊϊης 6)" Ης. ΒΥ. 

ΧΥ͂, 1. Ῥαΐθὶ αἰννασρθ!}] σιν Εἰϊηβοῖνιῦ υοη Ῥαϊοθὶ τοί. Αὐηθυβί. : 

ποίμνη. Θηΐηι Γαοὶο υοὐὲβ, [Υαΐγ68, χιύῖα ουαριφοίζιηι, χιιοα ργαεαϊοαυὶ τονὶς 

τἰϑι0. --- 2, ἴῃ ἴῦ0 ΒβϑΡο]) πμηβίαν. --- 8. Ῥαΐθὶ δπάηβϑμη)] ὃ καὶ παρέλα- 
βον: υσί. οι ασοθρίηνι8 ἃ 6. --- 6. ἐαϊπυιπίθν)αιη) ΟἼἿο0856, υοῖ. ἘΞ. 

δ᾽ 194 Αηηι. δ. --- Β8] {αϊϑοῖιο (ὐδογοοἐτιινς τόρ ἐφάπαξ. --- 10. 81- 
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ἄρα καὶ τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ καὶ ἣ πίςετις ὑμῶν. 15 εὑριεκόμεθα δὲ καὶ 

ψευδομάρτυρες τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐμαρτυρήςεαμεν κατὰ τοῦ θεοῦ ὅτι ἤγειρεν 

τὸν Χριςτόν, ὃν οὐκ ἤγειρεν. 16 εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ 

Χριςτὸς ἐγήγερται. 117 εἰ δὲ Χριετὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἣ πίεςτις 

ὑμῶν, καὶ ἔτι ἐςτὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν, 1ὃ ἄρα καὶ οἱ κοιμηθέντες 

ἐν Χριετῷ ἀπώλοντο. 19 εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ἠλπικότες ἐςεμὲν ἐν Χριετῷ 

μόνον, ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐεμέν. 20 νυνὶ δὲ Χριςετὸς ἐγή- 

γερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο 21 ἐπειδὴ γὰρ 

δι’ ἀνθρώπου ὁ θάνατος, καὶ δι’ ἀνθρώπου ἀνάεταεις νεκρῶν. 22 ὥς- 

περ γὰρ ἐν τῷ ᾿Αδὰμ πάντες ἀποθνήςκουςειν, οὕτως καὶ ἐν τῷ Χριετῷ 

πάντες ζωοποιηθήςονται. 28 ἕκαςτος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι ἀπαρχὴ 

Χριςτός, ἔπειτα οἱ τοῦ Χριετοῦ ἐν τῇ παρουςείᾳ αὐτοῦ, 24 εἶτα τὸ 

τέλος, ὅταν παραδῷ τὴν βαειλείαν τῷ θεῷ καὶ πατρί, ὅταν καταργήςῃ 

πᾶςαν ἀρχὴν καὶ πᾶςαν ἐξουείαν καὶ δύναμιν. 25 δεῖ γὰρ αὐτὸν βαει- 

λεύειν, ἄχρις οὗ θῇ πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. 

. 20 ἔεχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι πάντα ὑπο- 

τέτακται, δῆλον ὅτι ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα᾿ 27 πάντα 

γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. 28 ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ 

πᾶντα, τότε καὶ αὐτὸς ὃ υἱὸς ὑποταγήςεται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ 

πάντα, ἵνα ἢ ὁ θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶειν. .29 ἐπεὶ τί ποιήςουςειν οἱ 

βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν; εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, τί καὶ 

ΧΥ,14. ἄρα καί] ΚΡ, ἄρα [,. --- κενὴ καί] Ῥ, κενὴ. δὲ καί ΚΙ 
--- ὑμῶν] ΒΑΡ ΟΜ ΟΚΙΡ Οπγ. ἀορ νρ, ἡμῶν ΒΗ τη (μαοΐ, τὸ 

κήρυγμα ἡμῶν). Υύκί. Υ-. 17. --- 1[δ. δὲ καί] “Κ εϑιυ. ἔΡῪ νρ, δέ Πετβδτ, 

- 17. ἣ πίετις ὑμῶν) ἘΚ μδιυ., ἣ π. ὑμῶν ἐςτιν ΒΡ" »νη΄άῴμα δϑὲ 668 

υοϑίγα τὖ νῷ. --- καὶ ἔτι] Β΄᾽΄ηΑ, ἔτι ἘΚ μϑιυ. -- 19. ἠλπικότες 

ἐεμὲν ἐν Χριετῷ) ὨΟΚΠΡ Οἤγ., ἐν Χρ. ἠλπικότες ἐεμέν ΒΠΑΒΌ ΒΚ 

ἀοῖρσυ νῷ (Κουί. ΟΥ.: μόνον ἐν Χρ. ἢλπ. ἐςμ.). --- πάντων ἀνθρώπων 

ἐεμέν] ἘΚ μϑιυ.. ἐεμὲν π. ἀνθρ. ΠῈ ἀφ νῷ. -- 20. ἐγένετο] ὨΟΚΙ,, 

γενόμενος Ογίοοθαοϊιδ ΠΝ. 80 (νυ. Θοάοηιβ α112), Κομιξ δι ΑΒΌ ΒΑΡ 

ΟἾγ. ἰὖ νῷ. --- 24. παραδῷ) ΚΙ,, παραδιδῷ Ῥ. --- πᾶςαν ἐξουείαν] 

ἘΚ μϑιῦυ. ΟἾγ., ἐξουείαν ΟἾγ. ΤΠ} 8 Η5. 1 ἔνε. --- 25. ἐχθρούς] ἘΚ 

εἰϑιυ. 46 νρ, ἐχθροὺς αὐτοῦ ΑΕ ἔρτ (υσί. Ῥβαΐην 109,1 1,ΧΧ: τοὺς 

ἐχθρούς ςου). --- 26. ἃ. 27. ἦγν 656, ἘοὶΠοη οἶσθ ν ΘΙ ΑΒΌΡ ΘΚ ΌΚΙΡ 

ΤΡῪ νῷ, εὐἷο σοῦ ἦη 5: Ἑ 6 εὐπὰ νρ»- 95. --- 217. ὅτι] ἘΚ μϑιυ. ἔρυ, 

ζο1ὲ Β ΟἾτ. 46 νρ. --- 28. τότε καί] Β΄ ΑΠΟΚΤΙΡ Οἢγ. ἔσ, τότε Β9)Ε 

Εετα α 65. 

πατράειν ἐν τοῖς προφήταις. --- 28, 4116 σΑΚα πη 5115] δέοι, 07 

4116 μαοῖν Υ. 97: 4116 αὐ απαϊνιαδ β᾽πᾶ. 
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Β0 ρα θίη5 ἀπβᾶγα ἰασβαὰ. 15 ὈΠΡ-Ῥαη-ο᾽ἰαηάα ραϊϊαραν ιν οαβ 

σαάῖθ, απίρ νοι ποαϊα θα ὈΪ σὰ βαΐθὶ υπὐταϊβία Χυαϊβία, βαποὶ πὶ 

αὐγαϊβίαα. 16 14} 7604] δὰκ ἀδαρδηΒ μἱ υὐγθιβαηα, πὴ ΧΥϊβίαβ ὈΥΥΔΙ8. 

17 10 7ααϊ Χυϊβύαβθ Ὡἰ υὐγϑῖθ, Βα γ 6 18} 850 σϑὶδαῦθ 5 ἰζγαγα ἰδβύ; 

Δ η- πα ἢ 5] ἴῃ ἔγανδαγ ϊτὰ ᾿χυγύαῖη. 1ὃ Ῥαππῇ [40 - αὶ ρ8516- 

Ῥδηάδη85 ἴῃ Χυϊθίαι ἔγααϊδύμοαθαθη. 19 1408] ἴῃ Ῥ᾽Ζαὶ 1 θη δὶ [αἰ 41] 

ἴῃ Χυϊδίαια νυ] δη5 Β] πὶ ᾿αίαϊηθὶ, δυμηοδίδὶ βίτπγη 841181Ζ6 ΤΠ}. 

20 10 πὰ [Ῥᾶπα6] Χυϊβῦύαβ υὐγδῖὶβ 18 ἀδαβρδίτη, δηδβίοα θη σϑβ]θρδη- 

ἄδῃθ ψαῦγθαηβ; 21 υπίθ δὺκ βίῃ τηϑηηδη ἀδαραβ, 184} ΡΤ ἢ 

τη ηδ ἢ ϑϑίαβθ ἀδαβθαϊσζθ: 22 πηΐθ βαθνθ πᾳ Δαδηηδ 411Ἃἱ ρϑάδαθ- 

πδηᾶ, σὴ ἴῃ Χυϊβίδα 4114] σδαϊηδηα. 285. ΔΡΡδη ρα] σα ἴῃ βο]- 

ἡδὶ θνγαὶ: δηδδβίοαθιηβ Χυϊδύαθ, ραρυορ- θη δὶ Χυϊβίδαβ [4161] ἴῃ 

αατηδ ἴθ. 24 Ῥαρυορ- θη δηᾶθῖθ, βρη δηδῆ! 1 Ρ᾽παϊηαθθα ρσασα 18} 

αὐ, Ῥδη σαύαϊ τ! 0 411 γϑὶ ΚΊ15. 164}: δ] Π}15 148: τηδῃηΐαϊθ. 26 518] 

ϑαϊς 5. διὰ ἀδηοη ἀπα ὈῬαΐθὶ ρϑ]δρ)} [σα Ρ] 4118 π5 Β]Δηα5. 15. αὖ Το Π5 

᾿τησαϑ. 20 4} 0} δὺς αἱ ππαϊ να αἵ οὐ 5. ̓ἰσητηδ; αἰδατμηϊβία Β] Πα 5 

σαϊαϊγαᾶα ἀδῦραβ. 217 10 ὈΠΡ6 αἱρὶρ: 4114 υἱπηδίναα βῖηα, Ὀαϊσῃΐ 

Ῥαύθὶ ἰπὰ Ῥδηδ ἱσθὶ υὐμηδί να αὐ 'πα Ῥο 411ἃΔ. 28 βϑηθῃ ὈΠῸ6 8}18 

ΘΑ ΚΠ ΒΚ ἔδασα ἰσπηπηα, ῬδηαΡ-θ8:) 18. 5:1 08 Βυπηπ5. ρα καηη ΒΚ 

ἔδινα Ῥαηλτηδ ΥΠΠ δἰ Πα] αὖ 1π8 θῸ 4118, Θἱ 81]4] σα ἢ 4118 1π 818] πὰ. 

29 ΔἸ Ῥαι 108 ψδυτκ͵αμαὰ ρθ81 ἀδαρ]αηά δ η8 ἔδυ ἀδαρδη8, 14 081 4}115 

ΧΥ, 106. Δικ] αηὶ Ζ οἰ ογιϑο αι 9 Ποῖ αδον αἰθιἐϊοῖν Ἰυϊγυφιισοξιισέ ΒΥ. 

-- 18. Ῥαπμα}) Α (ρον Ῥαπηα) ΒΥ. --- 27. 1261] Α: ἀαϑ8 ἴ ἦη ἀδν Ε᾿αἴΐο 

ατὰ ὔμαο ἀοΥ Ζοῖϊο Βγ. 

ΧΥ, 14. βο Ῥα]δαθθῖηβ ἀῆϑαγα ᾿ααΒα) Ζι Θέοϊϊη ὑσὶ. Καὶ 15,58 

ΔΥΌαΙ 5. ἰσυγατα ηἰϑὺ ἰαυβα κόπος ὑμῶν οὐκ ἔςτιν κενός. --- 19. 4181] 

η ἄρῃ, Τοαὶ σογαΐοης (ἴο886, αι ον αἰ διοϊϊμηφ 68 “ἑαπένηι υεγαη- 

ἰαβέ: 8ὲ ἦρι "ας υἱέα ἑαρίιηιν ἦην ΟΠ Υδίο ϑρογαρ θα βυιηιιι8. την. Αὐαυϑί. 

νρ. 176. Τηϊογροϊαίοῦ τνὉογσαβθ Ῥαϊαϊμθὶ παρ 5ιαπη σις ἐϊσοη. --- 

20. Ῥ8η46] ἐρηέογροϊογέ, υσὶ. ἀ 6: 8ὲ ακέοην ΟἸυγλείιι8. ἰἰϑιῦ. --- 28. Ῥαϊ6]] 
Ζιιδαΐῷ, υοὶ. χιιὶ πη ααἀυθηΐι, οὔ βρογαυεγιηί ὁ ἐεβ ἔχ (Εὰ οἱ ἐν τῇ 

παρ. αὐτοῦ ἐλπίςεαντες), χιυὺ ὧπ αὐυθφτιει(η) οὐ οὐ οαταογιέ νὰ ἩΠ]Δγ. 

ΑἸ γ. Ααρ. τ. ἃ. ΗΠ]αγ. οἰηηιαΐ τιν: φιὶ ἐν ααἀυοηξι οἰνι8) (σα σοῦ). 

Ῥαϊθὶ ϑογὶ ἀοηιηαοῖν αἰ Ἰαΐ. (ὐθεγιϊοογιιης: τυα]ιγϑοοϊηλοῖν ἰδὲ παοῃ 

ἴθ. ατιν Ζοϊὶ!ογ οι () οἵγν ἩοΥϑιιι ατιϑ σοξαϊ θη, ἀοοῖν ἰὼ βὲ δι ον, τοι βασθη, 

οὗ νϑηϊάθασῃ οὐδν' σαϊδ θ᾽ ἀβάαη. -- 25. σὰ] ογ κι γοη οὐ Ζιιδαῖς ἐηὶ 

δύθηηιθ (08 109. Ῥβαΐηιδ. Υοῖ. Ηεῦν. 1,18 ἀα8 Ζιίἑαξ αἀφδβοίθοη 7,868, 

(ΟΥ̓ ποῦϑὲ απάθνην ϑέοϊϊεν, 658 Α1.. Κ΄ 1 αιιδαγιιοιίίοῖ, Οἱ ἵν ἄθη Μπά 

φοίοφε ιτοϊγὰ: πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ θεὸς λαλήςας τοῖς 

Βυτοὶτθοτρ, Ὀῖο ρούβομθ ΒΙΡ6Ι. 18 



214 Αη αἷθ Κουγιαίμου 1. ΧΥ, 90 -- 54. 

βαπτίζονται ὑπὲρ αὐτῶν; 580 τί καὶ ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶςαν ὥραν; 

81 καθ᾽ ἡμέραν ἀποθνήςκοντες νὴ τὴν ὑμετέραν καύχηειν, ἀδελφοί, ἣν 

ἔχω ἐν Χριετῷ ᾿Ιηςοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν. 32 εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριο- 

μάχηςα ἐν Ἐφέςῳ, τί μοι τὸ ὄφελος, εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται; φάγωμεν 

καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήεκομεν. 38 μὴ πλανᾶεςεθε᾽ φθείρουειν 

ἤθη χρηςτὰ ὁμιλίαι κακαί. 84 ἐκνήψατε δικαίως καὶ μὴ ἁμαρτάνετε" 

ἀγνωείαν γὰρ θεοῦ τινες ἔχουειν. πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λαλῶ. 85 ἀλλ᾽ 

ἐρεῖ τις πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί; ... 46.... πνευματικόν. 47 ὃ 

πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός, ὃ δεύτερος ἄνθρωπος, ὃ κύριος, ἐξ 

οὐρανοῦ. 48 οἷος ὃ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί, οἷος ὁ ἐπουράνιος, 

τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι 49 καὶ καθὼς ἐφορέςαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ 

χοϊκοῦ, φορέεωμεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου. 860 τοῦτο δέ φῆμι, 

ἀδελφοί, ὅτι ε«ὰἀρξ καὶ αἷμα βαςειλείαν θεοῦ κληρονομῆςαι οὐ δύνανται, 

οὐδὲ ἣ φθορὰ τὴν ἀφθαρείαν κληρονομεῖ. 5δ1 ἰδοὺ μυετήριον ὑμῖν 

λέγω ̓  πάντες μὲν. οὐ κοιμηθηςόμεθα, πάντες δὲ ἀλλαγηςόμεθα᾿ 52 ἐν 

ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐςχάτῃ ςἀλπιγγι «αλπίςει γάρ, καὶ οἱ 

νεκροὶ ἀναςτήςονται ἄφθαρτοι, καὶ ἡμεῖς ἀλλαγηςόμεθα. ὅϑ δεῖ γὰρ τὸ 

φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύςεαεθαι ἀφθαρείαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο .ἐνδύςεαςθαι 

ἀθαναείαν. δ4 ὅταν δὲ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύςεηται ἀθαναείαν, τότε͵ 
ς 

γενήςεται ὃ λόγος ὃ γεγραμμένος κατεπόθη ὃ θάνατος εἰς νῖκος. 

Χν, 29. ὑπὲρ αὐτῶν] ΚΡ μδβιυ., ὑπὲρ τῶν νεκρῶν Ὠ61,. --- 81. ἀπο- 

θνήεκοντες] 77]αἰΠαοὶα ἔ (νυ. ϑ'οάοηβ α59), ἀποθνήεκκω ἘΚ κϑιυ. -- 

ἀδελφοί] ΚΡ, με 1.. -- 84. λαλῶ] Ρ ἰοηιοῦ ἄθυ νῷ, λέγω ΚΙ, Οἢγ. 

αἴοο ἔστη. --- 48, οἷος 3 ΟἾγν. 77] αἰ ῇηαοὶδ τ (υ. ϑοάθη5 ΘΊΠ0) Του] ]Π] 8 η, 

καὶ οἷος ἘΚ μ5ι10υ. --- ὅ0. κληρονομεῖ] ΓΚ μϑιτ0. ΟἜτ., κληρονομήςει (ΟἿ 

Εὰ ἀοῖσ νρ. -- 52. ἀναςτήςονται] Ρ, ἐγερθήςονται ΚΙ,Ν. ΟἾτ. βοϊμυαηῖε. 

- δ4. ὅταν δὲ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύςηται ἀθαναςείαν] Β΄ ΟἿἿΝ νρ, 

ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύςηται ἀφθαρείαν καὶ τὸ θνητόν πϑ10. 

ΒΙΠΟΒΟΞΌΕΚΙΡ Ομυ. ἀ 6. 

ἰοῦ ἀασοῃ δἷη ΤΟ σουβίονί. ΕΡΘη50 βΒ᾽ πα α16 Ἀπ αυδραο δίῃ θυ 

Πρ. ουβθ ἴῃ ἀοΥ Ηβ. Β σ8π2 οὐδϑὺ' (θι] νυν ῖθθ ἀθτοῃ Ποθου νϑυπιοῃΐοί 

ΒΥ. -- ὅ2. Ῥυΐπαθνηα) Α: μη) ἢ τὐπᾶ ἃ ηυϊοϊπαμαον υογϑυηπάθν, Βγ.. 

ΧΥ, 29. ἀδαρ)]δηαδη8 --- ἀδαρ]απηα) ΑΠ. το ἢῖς 7,4. --- 80. Τ06110 

Ῥ00}]} υσῖ. σιν" δέοι 1" 4,,4 νϊημαα ᾿υδιμτθῃ παντὶ ἀνέμῳ. 71) ασοφθη 

Κὶ 16,7 ἴῦο Τγ611ο. --- 49. δισα) Β: ΔΗ ΘΙΙΘρΘη θυ Ζαβαῦζ. --- ΠΙΤηΪπ8- ὁ 

Κα πα 5] αἴδτ- ἡὐο] ηνὶί Αὐϑιοϊυέ μλοϊέ τοϊοαογηοῖξ, υσῖ. σ],. σφι Τ 6,6. --- 

94, ῬδΔηΌΡ-Ῥδη --- πη αἰ Δ} 61η) {611} ἦν. Β τοῖο ἠπ Βα ἔσ. --- δὅ. γάζα δ 

Ῥεοίηβ, ἄδαβα --- Β᾽ρῖβ Ρίη, Β4]}84] υσί. σι δίοίίμηφ ροϑοα 13,,͵,411ΧΧ: 

ποῦ ἣ δίκη ςου, θάνατε; ποῦ τὸ κέντρον ςου, ἅδη; 
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ἀδυΡδη5 πὶ υττοἰβαηᾶ ἡ ἀὰ}ῦ)6 Ρδὰ ἀαιρ]απα απ ἰη5 90 ἀπ}06 Ρδᾶὰ 

γγοὶβ Ὀἰσοῖ κ͵Ίαϊ 5] πὶ 06 110 Το 31 ἀαρα ᾿υδιατθ ἢ ρσαβν ] Δ 4 Δ}8 

ἴῃ ᾿χιναγδῖζοθ υοἿ{{]]108, ὈΓΟΡ 78, Ροϑὶ μαῦρα ἴῃ Χαϊβίαα [6858 {ΓδῸ]}1 ἢ 

πηΒαγϑίηηδ. 92 Ἰαραὶ Ὀϊ τηδηηϑην ατὶ αἰ πσϑηλ νναὶῃ ἴῃ Αἰΐαίβοη, [0 

τηΐβ Ὀούο δα! ἀδαρηΒ πἰ υτγϑὶβαηα ἡ τηδίζλτη 14 αἀσ]ρκδιη, απ ἀὰ 

τϑαΥρηα ραβδία. 35. πὶ δ[αϊγ)αϊηαδα: τυ ]απα δἰάὰ σοάδη 

ϑανϑῦγα]α αὈ118. 94 58].4.}}}}0 ἰζνν15. σδυναὶ ἰδ δ, 18.-Π1 ἔγανδαγκ]αϊα : 

ἈΠΚΟΠΡΙ οααῖα βασηδὶ Ὠαραπμα; ἀὰ αἰν Βκ7α ᾿Ζνὶβ τοῦ]α. 959. ἀΚθὶ αἷ- 

46 .... δΔῃμηθῖηο. 47 88 

Τρ Πγῶ ΤΠ η8, ὰΒ Φἰ θα τα] θ᾽ 8, 58 ΘΏΡΔΥ τη8ηη8, {τϑ], 8. ὨΙΤΉΪη8ι. 

48 ΤΌ]]6Ὶ ΚΒ 88. πλυ]άθίηδ, βυνα καὶ 18 δὶ μια] θίηδηε; 

ΤΟ] 16 1 ΚΒ 88 αν ηθ καη 48, 5νν8- 

16 11καὶ 14 θ8] υὔαν ΙΓ] ΔἸ Πα 818. 

49 14 βύναβθννθ ὈΘΓ ΠῚ Δ] Ί Κα 

Ῥὶδ5. δἰ θϑὶ πίη, Ὀαϊγαΐπηα 18} ἔτὶ- 

βϑῃῦ 15 ΒΙἸ πα] πα]η5. ὅ0 Ραΐα 

δὶς αἷρα, Ὀγορ τ) 5, Ρ6ὶ 1 714} 

ὈΙΟΡ Ριυαϊπαβϑθα σα]8 ρϑη]τηϑη ὨΪ 

ΤΩΡ, ΠΪΠ Τ]ΓΘΟΙΪ ὈΠΥΙΌΓΘΙΉΒ 

ΔΥΌ]Ο ναὶ]. 651 βαὶ, τὰπε 15- 

γ15 αἷρα: 4]}ὰὶ δὰ πὶ ραβυΠ]έίϑταη, 

10 41} αἱ ̓ ππηδὶ ] πα. ὅ2. β.η5, ἴῃ 

Ὀγαῖῦα δπρῖηδ, ἴῃ βρϑαϊβίϊη Ραΐ- 

Ὠδασηα; Ὀαϊῃδυτηθῖῦρ ὅἀὰϊκ, 1848 

ἀδῦραηθ υδοίαπααπα πηγ]υ ),αΐ, 

784} ννοὶβ Ἰῃητηδ  ἀ] απ. 58. βκαϊα 

δὰ ἰθὺ βαΐα Ὑ1ι}}.0Ὸ ΘΠ, ΔΙΏΟΙ 

πητὶυσθίη, Δ ἢ Ῥαΐα ἀΐπαπο ραθα- 

ΤΟ πηαϊνναπηθίη. ὅ4 Ῥαπαῦ-Ῥ8η 

Ῥαία αἰσαπο σαν αβΊδαα ἀπαϊννα- 

θη, απ ἢ γαῖ] ψϑυτὰ Ραία 

ϑϑτ61160: πἰβασα 8 τ ἀδαθαβ 

ἴῃ βὶρῖβ. δῦ 081} ἰδύ σαψαβ 6118, 

Ἰοτ!οῖϊο5 δὼ. τ αν] αἰργιάα, δπτα- 

Το καὶ 7}, ῥαὶ π αγ]7τηνη αι] αΉ.5. 

49 7) ϑβιραδιῦο δογμην τηαγ θήραν, 

ῥῖ5 αὐργῥοίγυγν5, δισα ῥαϊγαΐηια 767, 

{γἼϑα]έ ῥὲδ Πυϊηυγνα]ριγαγη.5. 560 ῥαΐα 

ατΐρ χῖρα, ὀγοῤη7ιδ, ῥοὶ ἰοῖϊς 7α7ν 

ὑΐορ ῥτιαήλγηαβοι συαδ σαν τηναη, Ἠΐ 

ηιασηην, γΥ7ν γἵμγ᾽6ὴ 27,7. 71|7 675. 7.70 

ἐσαϊγῥὶῥ. 51 8αϊ, για ἐφιοῖβ φίρα: 

αἰαὶ αὐ τ σαδιρήϊαηι, ἐῤ αἰαὶ 

ἡγηηαϊα)αμπαα. 8.2. ϑιιη)8, ἦγ) Ὀγαΐσα 

ατγῖγβ, ἦν 8δροαήδίϊη, ῥιμίπαιγηα; 

ῥιυπανγηοῖρ απ, 7.) ἀαιῥαη8 

τι85ϑἰαηα θα πγγ)αὶ, 7α},) τροῖδ 

ἡηηιαϊα)απᾶα. δ᾽  κκμία ἐδέ απ 

ῥαία γῆνι).)0 σφαμιατηονν τι} 7 17,677), 

7αἢν ῥαία αὔραηο σαϊιαρηοη, εἰπα - 

τοαη θη. δ4 ῥαηιἤ, τοσῖτ θὴρ τοαινα 

ῥαοία σαριοῖίαο: τδαγοηὶβδ τοανρ 

απ ῥιιΒ ἴηι δῖσίβ. δδ᾽ 067 ἐδέ σαφῆ 

ΧΥΝν, 29. 4η ἄορι αηιαθ ἀϊο Ζα]ιφοϊοϊμογ, 1ὰ τε 16. --- 82. τηϑηηδη}]) 

Αἱ αδγ' αἰιδρο] Ὑ586Ήη}.6 ἰοίφίε Βιιοϊιδέαῦο ἐδὲ παοῖ Καὶ 9.8 ογσαηξέ. 

Ἡδεγαιιδοοῦον 8οὶξ ἴΠρρϑίγδηι εὐσῶηξολν πᾶ πηδη. “--- 

1) 16 

Ὀοΐο] ἃ: οἷ νυϑγ- 

ὀἰτοϊιονι, ἀοο], δἱοϊιίθαν ΒΥ. --- ταδιαθ)] Α: 781πὶ αι ον σὺι ον πεπηοη ΒΥ. 

- ὅ53.. υἱὰυ)απα)] Α: ΠΝαηασίοβδο: ἵστα τα απα, -- 84. 55 ΚΆ})}10} Α, 

Ἠϊο]ι ΒΒ ΚΑ10}}} βοιοῖγέ υογειοφοη: αἷο ογ]ιαϊίοηοη ϑριγθη οηἐβρυθοίιθη, 

Εἴνογ" δὕριθηι στ αἴϑ. οἴημηδειην Ὺ Βν. Υωοῖ. ὁ 3,96. --- 48, Βιναϊεῖκα)] Β: 8. 
188 



210 Απ αἴθ Κουιίπου 1. ΧΥ͂, δ5---ὃδ, ΧΥῚΊΙ, 1---1Ὸ. 

ὅ5 ποῦ εου, θάνατε, τὸ κέντρον; ποῦ εου, ἅδη, τὸ νῖκος; 6566 τὸ δὲ 

κέντρον τοῦ θανάτου ἣ ἁμαρτία, ἣ δὲ δύναμις τῆς ἁμαρτίας ὃ νόμος. 

ἢ τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ δίδοντι ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν 

Ἴηςοῦ Χριετοῦ. δ8 ὥςτε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γίνεεθε, ἀμε- 

τακίνητοι, περιςςεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ κυρίου πάντοτε, εἰδότες ὅτι ὃ 

κόπος ὑμιῶν οὐκ ἔςτιν κενὸς ἐν κυρίῳ. 

ΧΥῚ: 

1 ἸΤερὶ δὲ τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥςπερ διέταξα ταῖς ἐκ- 

κληςίαις τῆς Γαλατίας, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιήςατε. 2 κατὰ μίαν ς«αββάτων 

ἕκαςτος ὑμῶν παρ᾽ ἑαυτῷ τιθέτω θηςεαυρίζων ὅ,τι ἂν εὐοδῶται, ἵνα μὴ 

ὅταν ἔλθω τότε λογίαι γίνωνται. ὃ ὅταν δὲ παραγένωμαι, ος ἐὰν δο- 

κιμάςητε δι᾽ ἐπιετολῶν, τούτους πέμψω ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς 

Ἱερουςαλήμ. 4 ἐὰν δὲ ἢ ἄξιον τοῦ κἀμὲ πορεύεεθαι, εὺν ἐμοὶ πορεύ- 

ςονται. 5 ἐλεύεομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς, ὅταν Μακεδονίαν διέλθω: Μακεδο- 

νίαν γὰρ διέρχομαι. 6 πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν παραμενιὼ ἢ καὶ παραχει- 

μάςεω, ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι. 17 οὐ θέλω γὰρ 

ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν - ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς 

ὑμᾶς, ἐὰν ὃ κύριος ἐπιτρέπῃ. ὃ ἐπιμενῶ δὲ ἐν Ἐφέεῳ ἕως τῆς πεντη- 

κοςτῆς, 9 θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντικείμενοι 

πολλοί. 10 ἐὰν. δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἄφοβος γένηται πρὸς 

ΧΥΝ, δ7. δίδοντι] ἜΚ μβιυ. ΟἾγ., δόντι ΠΓ χε ἀραϊξ τὸ νρ. -- 

ΧΥΊ.. 2. εαββάτων] ΚΙ,Μ, εαββάτου Ῥ; ΟἾγ. ϑβεπισαηί. --- εὐοδῶται) 

ΠΡ Ομν., εὐοδωθῇ ΚΜ. --- 4. ἢ ἄξιον] ΚΙ, Οἤγ., ἄξιον ἢ ΜΡ. --- 7. γάρ" 

ΝΡ, δέ ΚΙ. --- χρόνον τινά] ἘΚ μϑιυ., τινὰ χρόνον Ομγ. αἰημοα ἑθηιρο- 

γβ 46 Απραβίϊη (τ. α. --- 70. ἄφοβος] Ρ τη 47.119, ἀφόβως ἔΚ μϑιυ. 

θου απΐοτο Τ61] 665 τὺ 1 86 5100: ἀθαο ἢ ουκθηηθη ΒΥ. Ἐ]ηζιρο Βαπᾶ- 

σίοσϑθθ τη 8. --- ὅ8. Ζαϊιφοὶοίογν 12 (Ξε 17) ω. ἃ 87. --- αἰδυ!α]]] 8} 488] 

ΑΒ, υἱδυ α }]}} πα πη5. «1Ζ ιν.» σαογνᾳ ΖΖ. ὅ,3290. ἀοοῖν υσί. ἀϑια ) Δα ΔῺΒ 

γ΄. 29.--- ΧΥῚ, 1. (4]8410] Δ, σαϊαΐαϊβ Β: υὧί. ἩΓ. Θοίνμῖσο 1{Ζ. 41,108: 

-- 1.5] Δ, ἐδον ἀογ Ζοῖϊο παοϊισοίγασοη. --- 10... Ζαϊιφοϊο]ιθγα 12 τε 17 ὅν 

Α Υ. 

ΧΥ, ὅ8. ναῖρὶρ] Α, ωναϊγῥαὶ Β: υοίῖ. ΕΒ. ᾧ 807. 809. -- 

ΧΥ͂Ι, 1. τ4}10] Δ, ἐαϊαὶ Β: 8ϊ0ῖν6 15,55. τ 2. ΔἸ ΠΙΆ ΒΠΟΝ 

ΒΑΡ αἴ6] ξαΐδβοἾιο {7 ϑογ5οἐ σιν νον, κατὰ μίαν ς«αββάτων “αη 766ηὶ οΥ̓Ξἐ6Ή, 

Ἡγοοϊοηίαρ. Το, Πς 16,9: 8 ἀαρὶβ αἴδυ βααίθ. --- βραῦθι ν1}1] 

ζ7ὼνγ ὅ,τι ἂν εὐοδῶῦται ἀϊγίοῖν τοῖο τῦ νο: χοᾶ οἱ ρίαοιογτξ. --- {. 6078 

ΤῊΙΚ 0 Τ6110 581]14}] υσί. Αρ.: 8,}90670 δηῖηι η16 αἰϊγιοί ἐθημροΥ δ Ἠϊῶ- 

367᾽6. Ατηθυδϑύ. νρ: γ16 αἰϊηιιαγει ιν ἐθηρΟΥ 8 ἡμαΉΕΥ6. 
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ἀδυραν Τ0ΔΓ δύ 5.15 βίη, Π4]]8 Ὁ 

ὅθ ΔΡὈδιη ραζὰβ ἀδῦβραιβ [τὰἃ- 

γα ΐβ, 10 τπδηΐθ ἔγανδαγ 818 

ὙΠ1ΓΡ. 57 10 ρυᾶὰα νὰ 1Ζ6 

σα ἀη818 Β]ρ18. βαΐγῃ ἔγαα]αῃ πη- 

ΒΥ δ [688 Χαϊδίαδαθ. ὃ β'υνδθὶ ΠῈ, 

ὈΤΟΡΙ] 5. τηθῖηδὶ ᾿᾿α θα 8, ὑπ! ρ]αϊ 

ὙγΑ 10, αηρσανν ρα 81, αἴαν ἔα }]78- 

ἀΔὴΒ ἴῃ νι ασγβϑῦνγα γα) 8 Β1η- 

(θῖπο, νυϊθη δ η5 ραΐθὶ ἀραὶ} 5 ἰΖ- 

τγᾶγῶ δῦ Ἰασβα ἴῃ {Γϑυ]}[η. 

ΧΥΙ. 

1 ΤΡ Ὀἱ ρᾶρδαισ βαία βαΐια 

ΘΙ δ), βυγᾶθυγθ σατδαϊαα ἃ ΚΙς- 

Ἰθβ]οτα 4] 1[1]6, ϑυγὰ 74} 715 ὑδῈ}}}. 

2 Δ᾽ Δ] ΠΟ ΒΑΡ Όαΐθ ΠΤ δυ)]ΖᾺ ἢ 

᾿συναῦῶ γαῖ 518 51]101η ἰἀρ]αὶ μα ἢ- 

7δπα8. βαῦθὶ ψ1}1, δὶ ἢϊ, ὈΠ06 αἱ- 

τηϑι, Ῥδη ραῦϑαιν νναῖσραὶ. 8. 8Ρ- 

Ῥδᾶπ ὈΡΘ αἴτηα, Ῥδηζθὶ ρακίαβιρ 

Ῥαΐσῃ ὈΟΚΟΒ. Ῥδη8Β βαηαᾶ]α Ὀσσσϑη 

Ο ϑηδβύ ᾿ἰχγγατῶ ἴῃ Ταἰσαβαίθη. 4 Δ ἢ 

Ῥδῃ 7ααὶ ᾿ἰϑὺ πλ18 ναὶ σα! θίθδη, 

βΑΙ ΘΙ Ραμα τὴ τἰϊΒ ὅ ἃρβρϑδῃ 

αἰτηδ αὖ 'ζινΒ ρα Μακιοη͵]ᾶ τι8- 

ἰ6ῖ ρα; Μακίάοη)α βὰς Ραίγηραρρα. 

6 ΤΡ αὖ 'ζΖνν18 νγαῖῦθὶ 581} ἁἰρΡαὰ 

78} ψἱηίσα τνῖδα, οἱ 715 τηΐϊϊς ρμὰ- 

ΒΔ 6741} Ὀ᾿ΒΙυαάα ἢ Ῥ6ὶ ἴἰκ τ τδΐο. 

1 πὶ ψ1]7αὰ δὰ κ ἰσυνὶθ πὰ Ῥαἰγῃ]οὶ- 

ῬᾶπαΒ βδ! δ; ἀπΐθ νυ Θῃ 7) [8] ταὶ 

ἴῦ0 06 110 βα]δῃ δὐ ἰζινὶβ, 18 08ὶ 

ἔναυῦ)]α [τ] ΘΌ}Ρ. ὃ. ψ]θαρ-ῬΔη 

πη Αἰΐαϊδοη ἀπά ραϊπίοκαβίθῃ. 

Ὁ δαυγὰβ δυϊο πὴϊβδ υδ]ακηοᾶδ 

τη ΚΊ 1 18 ἢ τυϑατβὺν οἶσε, [8 ἀπαδ- 

Β΄ Ρ705 δ παραὶ. 10 ΔΡῬδη αὶ 

αἰἴμδὶ Τϑιμηδα αὶ, Βα] οἱ 

ἀπᾶρδη « ἃ 5 5. 817] αὖ ᾿ψυὶβ, απίθ 
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ῥέῖλδ, ἀαιῥιι ρα} ἰδέ βἰψίδ ῥοίη, 

μαϊα δ06 αῤῥαη σαξὰ5 ἀαμῥαι5 

{»"ατοωτιγ]υέ5, ἐξ ἠνα]ιέ5 Κγαιρανγέαΐδ 

τοτίοὗ. 51 ἐῤ σιίάα ατοϊϊένα ἐχοὶ σα 

μ))815 δῖψίβ ῥαϊγ]ν [γωνίαν πϑαγαηα 

168. Χγίδένν. δὸ 5ισασὶ ηῖ., ὀγοβγ- 

715 ηιθῖγαὴ ἐϊιυϑαγι5, ἐμ] 7αἱ τναϊγβαῖῥ, 

μησαισαρσίααϊὶ, ταν υἱϊ)] απ απ ἔῃ, 

τυανγϑέραω Κγατι7)ήη5. δἱρμέθέγιο, τοϊξαγυ- 

αἀαη8 ῥαΐοὶ αγθραΐῥδ ἰσισαγα ηἶδέ 

ἰαιϑα ἔην, Κγαιν7γίη. 

ΧΥ,. 

1 ΠΡ δὲ ψαθαι)" ῥαΐία βῥαΐηι 

τσοίναηι, δισαδιρο σαγαϊαταάα αἰ ῖο8- 

72οὁην α΄ αἰαϊιαΐδ, διοω 2α}ν 7ιι5 ἐαπι)αΐθ. 

2 αἰηραγ)αγιοῖν ϑαῤῥαΐε Ἰυραν 7, 

ἐφισαῦα Κγαην δὲ5. δἱϊδέη, ἐαιι)αΐὶ 7υε1ι- 

7αγηα58. ῥαέοϊ τοϊϊὴ, οἱ γνἱ, δέβο χίρναι, 

ῥαην, σψαδανν" τοαΐγβα. 59. αῤῥαη, 

δὲέῥε χήνα, ῥαηεοὶ σχαϊρίμδὶρ ῥαΐῖγ7, 

οκοβ ῥαηβ βωηα)α ὑγίσσαη, ατϑέ 

4 7)α]ν βαη, 

7αδαὶ ἐδέ ηνὲδ τοαῖγρ σαϊοίβαν, σαϊοῖ- 

ῥδαηπα ηνρ ην8. ὃ αῤῥαν φίηια αἵ 

ἔφιοῖβ ῥαηι Μαβίαοη)α κἰοῖβα; Μα- 

κιαοηα ῥαϊγιφαφοα. 6 ἐῤ αὐ ἱπιοῖδ 

Ἰσαϊίοὶ δαἰα αἵῤῥαι 7}, τοϊγέγην 

ἐΐϑα, δὲ 7.8. ηεΐϊς σαδαηπα)γαὶρ ῥίδ- 

Ἰνασιῖν ῥὸ τϊ τογαίο. πη τοῖζ)αν, 

απ ἐσιοῖβ τς ῥαϊγ)ἰοὶξαναὶβ βαϊίραν: 

μέ τρθγη}7ι γρῖΐς ἰρο ἰροῖίο βαϊζαη αἵ 

ἐφιοΐβ, )αϑαὶ Κγαι)α Κγαϊοξὶῥ. ὃ τοὶ- 

δ. βὰν ἦη Αὐξαΐδον, ταὶ ραϊηέε- 

9 παι αὐ ηνὴδ ἐδίτι- 

ποάα ηιοῖϊα 7α}ν τοαιι»δέιοοῖσα, 7α}» 

απααδέαῤ)οδ ἠπιαπαφαὶ. 10 αῤῥαη 

7αϑαὶ χίριαὶ Τοϊηιαιιῥαΐιδ, δαϊοαὶρ 

ἐὲ μπαρφαπαῖδ διαὶ αὐ ἱξιοῖσς, εριξε 

ξισαγα ἦγν [1αἱγιιδαίζθηι. 

κιιδέθηῃ. 

ΧΥ, δ7. βἰσίὶδ)] Β Βαμαρ]οββθ: δύλισ, αἰαὶ βέλι ἰ6 Ὁ. Ὀομααρ ρα. 
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ὑμᾶς τὸ γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται ὡς καὶ ἐγώ 11 μή τις οὖν αὐ- 

τὸν ἐξουθενήςῃ. προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ πρὸς ἐμέ" 

ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τοῦὖὧν ἀδελφῶν. 12. περὶ δὲ ᾿Απολλὼ τοῦ 

ἀδελφοῦ, πολλὰ παρεκάλεςα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελ- 

φῶν: καὶ πάντως οὐκ ἣν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ, ἐλεύςεεται δέ, ὅταν 

εὐκαιρήςῃ. 19. γρηγορεῖτε, «τήκετε ἐν τῇ πίετει, ἀνδρίζεεθε, κρα- 

ταιοῦςθε. 14 πάντα ὑμῶν ἐν ἀτάπῃ γινέετθθω. 15 παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, 

ἀδελφοί οἴδατε τὴν οἰκίαν (τεφανᾶ, ὅτι ἐςετὶν ἀπαρχὴ τῆς ᾿Αχαΐας 

καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς [10 ἵνα καὶ ὑμεῖς ὕπο- 

τάςςηςθε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ εὐυνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι. 

17 χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουείᾳ (τεφανᾶ καὶ Φορτουνάτου καὶ ᾿Αχαϊκοῦ, 

ὅτι τὸ ὑμέτερον ὑςετέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωςαν᾽ 18 ἀνέπαυςαν γὰρ καὶ 

τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. ἐπιγινώεκετε οὖν τοὺς τοιούτους. 

19 ἀςπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκληςείαι τῆς ᾿Αείας. ἀςπάζεται ὑμᾶς ἐν κυρίῳ 

πολλὰ ᾿Ακύλας καὶ ΤΙρίεκκα εὺν τῇ κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκκληείᾳ. 

20 ἀςεπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. ἀςπάςεαςεθε ἀλλήλους ἐν φιλή- 

ματι ἁγίῳ. 21 ὃ ἀςπαςμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ ΤΤαύλου. 22 εἴ τις οὐ φιλεῖ 

τὸν κύριον ᾿Ιηςτοῦν Χριςτόν, ἤτω ἀνάθεμα. μαρὰν ἀθά. 28 ἡ χάρις 

τοῦ κυρίου ᾿Ιηςοῦ Χριετοῦ μεθ᾽ ὑμῶν. 24 ἣ ἀγάπη μου μετὰ πάντων 

ὑμῶν ἐν Χριετῷ ᾿Ἰηςοῦ. ἀμήν. ; 

ΧΥ1,11. οὖν] ἘΚ τϑιυ., [οπϊς ὨΕΡτα ἀ 66. --- 12. ἀδελφοῦ] ΓΚ κδι0., 

ἀδ. δηλῶ ὑμῖν ὅτι διη ΠΕ ἃ οἴρ. --- 156. παρακαλῶ δέ] ᾿Κ μϑιυ. ἴῦ νρ, 

παρακαλῶ Βιη  Πετῆ, --- ἐετίν] ἘΚ τι. τ, εἰείν ΟΕ ἀοῖρσ νρ (αἴο56 

Η.55. σον, φι ζτεφανᾶ πίπτει: καὶ Φορτουνάτου οὐ Ζογἐιηπαΐζὶ οαο7 κ. 

Φ. καὶ ᾿Αχαϊκοῦ οἱ 6. οἰ Αο]ιαΐοῦ)δ. --- 17. τὸ ὑμέτερον] ΜΡ, τὸ ὑμῶν 

ΚΙ... --- - οὗτοι] ΚΙΙΡ, αὐτοί ΜΝ ΟἾτ. --- 19. ἀεπάζεται] ΚΡ, ἀςπάζονται 
ΠΝ τὖ νρ. --- Τρίεκα] ΜΡ, ΤΙρίεκιλλα ΚΙ, ΟἾγ. Ὁ νρ. --- ἐκκληςίᾳ)] ἘΚ 

εἰϑι0., ἐκκλ. παρ᾽ οἷς καὶ ξενίζομαι ΠΕ αρια φιυιος οἰΐαηι (66) Πιοϑριοῦ 

αἀοῖρ νρ. --- 28. τοῦ κυρίου] ἕΚ μδ:υ., τ. κ. ἡμῶν [,Ρ. --- Χριετοῦ] “Κ 

ι810., {οἰ δ᾽η ΒΒ τΐῃ ἢ νρ- 155. 

ογην αἰ61 σοΐ. {7η6γ 80} Υ0} δἰαηνηιέ ἀἰαἶιθ7') αὐι8 ἰῦ, γν ἀΟΥ̓ ϑιοίη ἀ65 

γογθϑυιβ δα ρίϊοϊξ  πδίθ! ἢ δέϊηιηνξ πὰ ἃ σὺν ρβοῖ. --ὀ ἀὰ Κδαγ. {γασηθ 

τη 6 1|14ὰ δῦ 8 ΕἼΠΡΡΑ1) δέζηιη σι 6ν δέ6η, 1) οὐΐ (67 {7}γ,{67 80) υ]οὴ, 

ΚΙ,: ΤΙὸς Κ. ἃ (1, βίσέ Ππίηφιι: ἐπιετολή) ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων διὰ 

(τεφανᾶ καὶ Φο(υ)ρτουνάτου καὶ ᾿Αχαϊκοῦ καὶ Τιμοθέου. --- 5ϑχὴ᾽π6 αΘΡὰῃ 

ΒΌΆΓΩΔΙ --- π5 Α5141) ἔγιξίβονον Ζιιδαΐζ: οὐ ϑοϊγοῖθον Καρίας αἶα ΑηἩσαῦθ 

φον ΒΡ: ἐγράφη ἀπὸ Ἐφέεου (πη 116 τ. α., ΕἸ Π811ὰ5 Κφογι Ἰυύηζιι: 

τῆς ᾿Αείας). 

30 8ιἰοίνην αἷ8 ἦην Α Ἰαΐ. τα σγίθοίι. (Κ) {ὐυιογϑοθγ ἐ ποθεγιοϊγναπ ον, 

ἸθΉ6 οἷνιο Ζιιαΐς, αἴ686 τυονν οἴηοΥ Εγιέϊβομο Βοηιογϊιηρ δοσιοιίοί. 
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ταῦθ ταῦ] ΨΔΌΤΙΘΙΡ, ταν γϑέιυ {[γαιι7ῖη.5 τοανγοῖΡ, βιραδιοο 

Βαθθ ἢ ἴ. 11 πὶ Ἰῦαᾶβῇῆαηῃ 17} ἐξ. 11 γιὲ ἸραβἼνν ἔρμα Κγα- 

ἱγτησηδ ἔλα κυ Πηϊ ...... λιν, 

ἐξ Ἰηϑανα)αὶξ ἕηνα ἔην σαιοαῖνβ7α, οἱ φίριαϊ αἱ ηνῖδ; τἰϑϑοίάα απ ἤπια πὴ 

ὑγοῤγιώη. 12 ἀαῤῥαη δὲ Αγραινίΐου, βῥάπα ὕγοβαν θαηαπο)ζα ἐσιοῖβ ῥαΐοὶ ει 

ἤμα Ῥαα οἱ ἐ8 φοριὶ αἱ Ἰφιοῖδ ηϑρ ὀγοῤγήνηι, 7α͵ν αὐ 0 γυἱ τρα8 τοῖζα οἱ τι 

φορυῖ, ἐῤ χφίριϊῥ, δὴβε εὐιεϊε,. 15. πἸτοαπαὶρ δἰαπα αἰάτ, ἦν σαϊαιϑοϊηαΐ, 

τραϊγαϊοῖμο ἑαι)αῖῥ, φαῤισαβεϊαϊ 8ϊ)]αὶῥ. 14 αἰϊαέα ἐξισαν ἦν ΚγἹαβιραὶ 

ἐναϊγβαῖ, 15 δια)α ἐσιοῖδ, ὑγοῥη7ιδ, τοῦ σαγα διαϊξαηαιβ, βαΐοὶ 5ἵηα 

αγπαϑίοα οἴη ΑἸραϊ)6 7α}ν αὐν αννα δϑαϊιέζα ῥαΐηι τοοίδνανν σαϑαϊϊα οατν 5, 

16. οἱ γι. 77, 715 εἰ ΠἸιανιδλαὶξ᾽ ῥαΐηι βιοαϊοϊαΐν 7α͵ν αἰϊαΐηι, βαΐην σφαισαιγ8ἐ- 

ἸΤσαην 7α},) αγθαϊα)αηάαηι. 117 αῤῥαν ζαργῖηο ἦη), χιυηΐὴβ δέαϊῥαγνανβ 76], 

Ταινυτιναίαι5 7], Ακαϊμαλιιδ. τὐγνο ἐσισαγαγα τοαγήγαβδϑι, ῥβαϊ τυδ.ιυΠ]οαγι. 

18 γαῤγα[ϑεταοαϊννγν αὐτοῖς 7α]ν πιοίμαηνα αἤηαη, 7}. ἐφισαγαπα; οαὐιηηαὶἤ 

γὴν βαηβ βϑιοαϊοίκαηβ. 19. σοϊαμα ἐφιρῖβ αὐδιιο 65870η).5 Αϑ᾽αῖβ. σοϊοῖξ ἡξιρὴβ 

ἦγ, Κγαν)ζῖη ἤν Απιοία 7α},) γίδια ηὐνῶρ ἐμηγαγα)ογη, δοῖμαὶ αὐϊ οι ο57οη, αἱ 

ῥαϊηιοὶ 2}. 8αἴ)α. 20 «( γοζ)αγια ἐφιοῖβ δγοβη7ιδ αἰαὶ. Σ᾽ σοϊοῖῤ Ἰπξιοῖβ 

7,7580 γν Γγἱἱ)ογιωὶ τοοϊαὶ. 21 σοϊοῖγνδ ἡιοίγναὶ παηπάαι, Ῥαιοίιι5. 22. 7αϑαὶ 

ἴναϑ ηἱ {γ70ῦ [γαιζαη 168. Χνδέι, «( 5ϊ7αἱ)» απαβαΐμτα: πιαγαη αβα. 

28 δηβίβ ἔγαυ)η5 ΤΘΒ115 τ] Ὁ ̓'φν]ῖ8. 29 αὐϑίβ Κ{γ,ατι717.8. Ποϑιυὶβ ηνὴρ ἐξιρῖξ, 

24 []αρνα τηθῖὶπα τἱ]ρ 4]] αὶ 24 ἡγίαῤιρα ηιοΐννα ην αἰϊαΐηι ἐφ- 

᾿χννθ ἴῃ Χυϊδίδα θθὰ. ΔΙηΘη. τὴ ἔην Χγδέαιν [651., αἩϊΘΉ. 

θὰ Καυτιηθίαμῃ “δ΄ αδβίδαῃ. 

θὲ. Καυνηρίατα {γταχηθ τηθὶ δ ἰδὺ ὰ8Β ΕἼΠΡΡαὶ, βΒνὺύ6 ασΘΡαπ βατχηδὶ; Ὁ 

ταδὶβ ῬαροΙΡ ὈΪ 51101η5 ἀρϑαβύδαϊαιαβ ᾿πβϑηζαὶ τη θ] 8 υῖβαη ὰ8. ΑΒβ]αὶ. 

ΧΥ, 1: πἷ Ἰραϑ]νινν) Ἰραδϑ]να, ΒΒ ΒΥ. --- 15. σαῤισαβέϊαδι) Β: αἱ “. Τ᾿ 

ΔΌΡΘΒομαύ Βυ. --- 18. σαῤγαζοιϊαοαινη) σαῤγταζϑιϊάοαι Β Βν. --- ἐφζισα- 

γαῆα] Β, πἰομὶ ἐφισαμηα, ψὶθ ὕ. ἀπρὶρύ, ΒΡ. -- 20. θοῦ Απΐδηρ 68 

Δ ΘΙΒ6Β5 168} ἴῃ 8. --- 21. Ῥοαιυϊιι58) ὶ ἀν Ραιοϊαιιϑ. 

{Πηξογϑο Ὁ: ἔσατα 6] ἃ Εἰ) παν θὶ. --τ Β11 018] ΒΟ η5. Δ. 

ΧΥῚ, 12. ἕνα ϑαα)] Β.: Μογδηῃβίθιυηρ ἀθ8 ΟὈ]θκίβ, ψὶθ Φ δ,46 

(ἀϊΘ ἀθυῖρθη ΕᾺ116 σοῃ ουδηβίθι  ὰπρ; 468 ΟὈ]θκίβ ἴῃ ἄθῃ Εγν. Ὀουα ἢ Πα 

δ ἄρῃ Ἐπ ῆὰπ σοὴ ῬΔγ8}16]506116). --- 20. 6. ϑυβίθ ϑδαῖζ ἀθϑ ΘΥΒ6 5 

ἰδύ, οἴη θαυ ἀστοῖς οἷη  Θυβθιη, ΔαβρΘία]] 6. 

{76 γ 8 υγῇῆέ: Νιὼ ὧν Δ. Ῥὰ Και ηρίανα “Δ΄ αδίδα ἢ] ΒΑ ΒΟῸΣ 

80] υγοῖδον ΤΤρὸς Κορινθίους ἃ; ΚΕ ἐτελέεθη πρὸς Κ. ἃ (ἃ πρώτη) ἀρ- 

χεται πρ. Κ. β (α δευτέρη, αιἰβογάφηι β) μα οηἐβρυοοποημα ἴπ: οαρίϊοὶξ 

αὦ ΟΟ. γ»γὶοῦ (6 ργίνια) ἱποὶρὶξ αα Ο΄. βδοιιιᾶα, αϑοὸν ἃ (Ὀ): αὦ ΟΓ1 

(ἀθοῖν βρέ πύμξιι: δογϊϑοηβ α ΡΠ ρρὶδ) οαρίτοὶξ ἐποὶρὶε αα Ο. 11. Τθῖο 
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Πρὸς Κορινθίους β. 

Π 

1 ΤΤαῦλος ἀπόετολος ᾿Ἰηςοῦ Χριςτοῦ διὰ θελήματος θεοῦ καὶ Τιμό- 

θεος ὁ ἀδελφὸς τῇ ἐκκληςίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔςῃ ἐν Κορίνθῳ εὺὑν τοῖς 

ἁγίοις πᾶςιν τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ ᾿Αχαΐᾳ" 2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ 

θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ᾿Ἰηεοῦ Χριςτοῦ. 8 εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ 

πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ἰηςεοῦ Χριετοῦ, ὃ πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν καὶ 

θεὸς πάςης παρακλήςεως, 4 ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ πάςῃ τῇ θλίψει 

ἡμῶν, εἰς τὸ δύναςεθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάςῃ θλίψει διὰ τῆς 

παρακλήςεως ἣς παρακαλούμεθα αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ θεοῦ, 5. ὅτι καθὼς 

περιςςεύει τὰ παθήματα τοῦ Χριςτοῦ εἰς ἡμᾶς, οὕτως διὰ τοῦ Χριετοῦ 

περιςςεύει καὶ ἣ παράκληςεις ἡμῶν. 6 εἴτε δὲ. θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν 

παρακλήςεως καὶ εὠτηρίας τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν 

. παθημάτων ὧν καὶ ἡμεῖς πάςχομεν, καὶ ἣ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν" 

εἴτε παρακαλούμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήςεως καὶ εὠτηρίας, 7 Ζεἰ- 

δότες ὅτι ὥςπερ κοινωνοί ἐςτε τῶν παθημάτων, οὕτως καὶ τῆς παρα- 

κλήςεως. ὃ οὐ γὰρ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς θλίψεως 

ἡμῶν τῆς γενομένης ἡμῖν ἐν τῇ ᾿Αείᾳ, ὅτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ἐβαρήθημεν 

ὑπὲρ δύναμιν, ὥςτε ἐξαπορηθῆναι ἣμᾶς καὶ τοῦ ζῆν: 9. ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν 

ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα τοῦ θανάτου ἐςχήκαμεν, ἵνα μὴ πεποιθότες ὧμεν 

ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς, 10 ὃς ἐκ 

τηλικούτων θανάτων ἐρρύςεατο ἣἥμᾶς καὶ ῥβύςεται, εἰς ὃν ἠλπίκαμεν ὅτι 

Ι, ὅ. οὕτως] ἘΚ μδιυ., οὕτως καί ΕΚ ἀε6ρ. -- Ο Ζἠ. ὥςπερ] ΚΙ, 

Ομν., ὡς ΝΡ. --- ἐετὲ τῶν παθημάτων] Κ Ὅἢτ., τῶν παθημάτων ἐεςτέ 

ΠΕΡ αἀοἔρτ νρ. --- οὕτως) ἘΚ μδϑιυ. ΓΥ νρ, {οἱ Ἐδτὰ ἀ 6ρ. --- ὃ. ὑπὲρ 

τῆς] ΚΙΝ, περὶ τῆς ῬΡ. ΟἾγ. ϑ8οϊηισαηκί. --- ἡμῖν] ΚΙ, Ομγ., ἐοϊέ ΜΌ. 

-- ὑπὲρ δύναμιν ἐβαρήθημεν)] ΝΡ στ, ἐβαρ. ὑπ. δύναμιν ΚΙ, ΟἾχ. 1τὖ τνρ. 

- 10. ἐκ τηλικούτων θανάτων] Οἢν. Τποοαοτοῦ 46 ΗΙθΟη. ΑἸΏΡΓο- 

Βαβίθι, ἐκ τηλικούτου θανάτου ἘΚ ΟἾγ. (οἰ ηκαϊ). --- ρῥύςεται 1] Ρ, βύεται 

ΚΙΜ. ΟἿ γ. ϑβοϊνιισαηικί. --- ὅτι] ΚΙΡ, ἔοι Ν. 

1,οϑαγὲ ἐξαπορηθῆναι (υσί. αὐτο, α 4,35 ἀπορούμενοι φσϑαρρυνα 81); αἷἦθ 

Παράσφίοςδδθ6 βκατηδι θα θίτηδ ἤν ἃ, αἴθ δὶ Β ἔην ἄογη, Τοαΐ σοαγιηρθην ἐϑέ, 

βοϊιοῖγέ ἄθην ἰαΐ. ασαογοί γ)08᾽ τὖ γρ' σιν θη βργΥ 607,6); 8ογη)δὲ οὐδέ Β᾽κδιηδῃ 

51Κ σγ. (ἐπ)αιεχύνεεθαι ευἱοάον. --- 9. ΒΙ᾽αἴταα, ὑταυαθϑηᾶδηβ) ΑΒ, υ9]. φημ" 

ϑεἐοϊϊζιηφ “βίηιιιβ βαθηέοθ᾽ θῇ νρ (οϑϑθηνιβ βάθηέθβ Αταυβῦ.). --- 10. 85 

σϑϊααβι 4) ΑΒ, σι δέοι υσὶ. ἢ νϑ: Ἠο5 ογίριϊέ. --- οἱ ραϊϑαβϑίθ) 

ΑΒ; ὧἦην ἀογ γογίασο υορ ΔΒ ἐδέ υογηνιενοῖν 16. το» 56}, γι ἐἴοἦν ατιϑρ οἰ α886Ή 

ΤΟΥ θγν. 
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17... Καιγίηρβαίην αηραγα αιδέοαολῥ. 

Ἱ. 

1 Ῥαινΐνι5 αγραινιϑέαινζι5 168ι18 Χυίδέαινδ ῥαϊγ]ν εὐὐϊαη σιυιὶδ 7α7. Τεὶ- 

τοι βαΐιβ ὕγοξαν αὐ! ο8)ον σιυναϊβ ῥίχαϊ εὐϊδαηαοῖγν ἐη Κανρίηβοη, πὶ 

αἰϊαΐῆν ῥαΐην τὐοίϊναηι ῥαῖΐηιν τοϊδαπάσην ἐπ αἰαὶ Απαϊ)αὶ: 2. αγιδίβ ἐσινὶβ 
7α]ν σαισαϊγβὲ ἔγαηι σία αἰέν ὠγβαγαηιηιω 7αἷν {Υαιι7γγν 1681. Χγίϑέαιι. 

8 ῥύιυῤῥὲῤΨ σιυῤ 7α1,) αἰΐα [γανρῦγ8 τρϑαγὶβ 16ϑιυὶ5 ΧγΊϑβέαν8, αἰΐα διοὶβοῖηο 

7αἴ, σε αἰϊαῖσο σαῤ[αϊίο, 4 8αοὶ σωῤγαζδίϊαα εγ8 αὐτὰ αἰαὶ ασίον τρι- 

βαγαὶ, οἱ πιαφοίηια τοοὶδ σαῤγαζδέ)γαγν ῥαηβ ὅν αἰϊαΐην ασίοην ῥαϊγῖ, ῥὸ 

σαῤιαϊέ ῥιφαϊοὶ φαῤγταζδιϊααϊὶ 8͵γιυην δἰϊθαν8 ἔγαηι σιιάα. 5. τρυΐο βισαϑιῦο 

μ}αγαβϑιι8 δέ ῥιϊαῖγο Χυϊιϑέσνιβ ὑην τνη.8, διῦα 7αἷν ῥαϊγ], Χγίϑέιι παν ἢϊι 

ἐδέ 7αἷν σαῤγαζϑδίοίγβ, ἱηδαῦα. ὁ αῤῥαν 7αῥῥα ῥγτοιπαπαάα ἔπ ἐφισραγαῖΐζος 

φαῤϊιαυξαϊδ. 7αἴν πναϑοίηαὶδ ῥίφοβ τρατιγϑύισοίσοη δ τη) δἰλιοϊί)γα ῥίφο βϑαηιοθο 

ῥιυϊαΐνο, ῥοφοὶ 7αν τὐοὶδ τοἱγναηι, 7αἶν τσθη.8 δαῦα σχαξιϊσταα ζαιν ἰφιυΐϑ; 

αῤῥο σαῤγαζοίγανναα τγν ἐφισαγαῖφος σαῤ[αϊέαϊβ 7α]ν γπιαβοϊγιαϊδβ, { εὐϊέαη- 

ἀαγι8 ῥαΐοὶ βισαϑιυε σαάσαϊίαηβ ῥιιαΐηα 8), 7αἢν σαῤὶαϊηίαϊβ τὐαϊγρῥὶῥ. 

ὃ φρηέα γυὲ ιυἱϊοΐηνω ἐφισὶβ τισοίϑοιβ, δυο βηἼι8, δὲ ἀσίοη πἰηβαγα ῥὸ τσαιι- 

ῥαποῦν υϑὴ8 τη) Αϑιαϊ, μγίο ᾿ξαγαδβϑαι, Καινγίααὶ τὐδδινι [αὐ ηιαϊι, 

8....Ὁ Βαβι αἰβυγαρον δὶ ϑιυαϑιῦυ6 5ἰαηιαϊοαοίηια τη.8 7αἤ 

γ᾽ ΘΒ πη 181-108. 9. αἰζϑὶ β! θη5 ζφαθ. 9. αἰεὶ ϑ8ιϊθαηβ 1Ώ). 1718 

ἴῃ ἅη8 51108π| ἀπαδμαῦ ἀδαραιβ ϑιΐδαηι ᾿απααϊα ἐ ἀαιίῥαις Ππαθαΐ- 

Παρεϊάθαάμσχτα, οἱ ἢἰ βιαίας γσαὰ- αἀδάνηι, οἱ πὶ βιἰ)αΐηια ἐγ ατιαγιαη8 

ϑηάδη8 ἀὰ 8 ΒΙ]Όδηη, ἃ ἀι ἄν τἢὴ8 διίθαηι, αὐ ἀμ σμᾶα 

ϑυάα ᾿αϊηπα γταἰδ᾽αμαϊθῃ ἄαὰ-ὀ ῥβαηῖῆια εἰγγαϊβ]απαϊη ἀαμῥαηβ, 

Ῥάᾶμβ, 10 1Ζϑὶ τ Βυνϑθ καὶπη ἄαὰ-ὀ 10 ἐφοὶ μ8 βισαϊοϊπαΐηι ααιῥιίηι 

Ῥύϊῃ ἀη85 ρα]δυβι 8 18} σα] αβοθ, τ5 φαϊαιιδίαα 7α], σαϊαιιδοὶβ, ἄτι 

ἄὰ βδιγαθὶ νη θαάπμ οἱ ρα]α-ὀ ῥῤῥαηιποὶ τὐοηϊάοάμηι οἱ σαϊαιιϑοὶῤ, 

ον 2. ΚουιηῦμοΥ ΡΥ 6 ᾿ἰϑὺ νο]]δίδηαϊς ἴῃ ΒΒ (ζιγϑίυον Το) ου- 

Βαϊΐθη; Α (Απίϊαυδ- 6 χῦ) Ὀἰθίθῦ 8 Βυπομβίίϊζοκθϑ. 

Ι, 8. μρηιυδίδα 8] Β, πάπηρ οὔνναβ Ζυ ΘΙ Πα, ἀὰ ον ἘδαπΊ Ζὰ 

τοὶ ἔν βῖθ ϑυβομβϑίην Βυ. --- αἰβιγασρυν ταὶ νθβθὶ μα) Δ, Παράρφίοβϑβο: 

οὐ ἀγδῖᾶθ |.... ἀαγιγέθν 5}κ ἃ τὴ 81 ἃ 6 ἃ 6 τὰ 8. 

Ζιν ὑ ῬΘυ βο αἰ Τὰ νοὶ. αἴθ Βοαθυ Καπρθη Ζαν {ΠΠ θυ σἸ νοπ Κ. 
1, 1. γυὰῤ αἰϊαΐνν ῥαΐηι τυοὶϊναηλ) φὰν 5 ΘΙ! ὰπρ νϑ]. Εὶ 8,18 ῬΗ. 1,1 

4,28 ΤῊ. 8,18 ῬΆΪ]]. ὅ. --- 4, σαῤγαξζδεϊαα) ἀἰΘ ΑΘ μαπρ ἴῃ ΤΘΩΡΒ 
ΠΟΥ ἀπὰ Ὀθὶ σαῤγαζδέϊααὶ 8ϊγην πᾶ Βουημαραῦ ἀσσοι ἘΣΤῚ ΠΟΥ ΠΡ 
8 Υ. 8 νϑυδηϊαβδί. --- 7. τὐαὶγῥὶῤ) ν8]. ἃ 6 οὐ οσοηϑβοϊαξϊογιίηι (τα ὈΥβί. 
τῊ͵8) ογϊἐῖβ. --- 8. αἴβυυδρο νυ δὶ τ θβϑὶπλα) Α, ορμέβρυίοϊι αἰϊοῖη ΟΥ̓ ΟΥ̓. 



282 ΑῺ α΄16 Κουιηίμοι 11. 1,1] --- 20. 

καὶ ἔτι ῥύςεται, 11 εὐνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήεει, 

ἵνα ἐν πολλῷ προσώπῳ τὸ εἰς ἡμᾶς χάριςμα διὰ πολλῶν εὐχαριετηθῇ 

ὑπὲρ ἡμῶν. 12 ἣ γτὰρ καύχηςεις ἡμῶν αὕτη ἐςτίν, τὸ μαρτύριον τῆς 

ςυνειδήςεως ἡμῶν ὅτι ἐν ἁπλότητι καὶ εἰλικρινείᾳ θεοῦ, οὐκ ἐν ςεοφίᾳ 

ςαρκικῇ, ἀλλ᾽ ἐν χάριτι θεοῦ ἀνεετράφημεν ἐν τῷ κόεμῳ, περιςςοτέρως 

δὲ πρὸς ὑμᾶς. 18 οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἢ ἃ ἀναγινώςκετε 

ἢ καὶ ἐπιγινώεκετε. ἐλπίζω δὲ ὅτι καὶ ἕως τέλους ἐπιγνώςεεθε, 

14 καθὼς καὶ ἐπέγνωτε ἣἧμᾶς ἀπὸ μέρους, ὅτι καύχημα ὑμῶν ἐεμεν, 

καθάπερ καὶ ὑμεῖς ἡμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου ᾿Ἰηςοῦ Χριετοῦ. 

15. καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήςει ἐβουλόμην πρότερον ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, ἵνα 

δευτέραν χάριν ἔχητε, 16 καὶ δι᾽ ὑμῶν ἀπελθεῖν εἰς Μακεδονίαν, καὶ 

πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμφθῆναι 

εἰς τὴν Ἰουδαίαν. 17 τοῦτο οὖν βουλευόμενος μήτι ἄρα τῇ ἐλαφρίᾳ 

ἐχρηςάμην; ἢ ἃ βουλεύομαι κατὰ ςεἄρκα βουλεύομαι, ἵνα ἢ παρ᾽ ἐμοὶ τὸ 

ναὶ ναὶ καὶ τὸ οὐ οὔ; 18 πιςτὸς δὲ ὁ θεὸς ὅτι ὃ λόγος ἡμῶν ὃ πρὸς 

ὑμᾶς οὐκ ἔςτιν ναὶ καὶ οὔ. 19 ὃ γὰρ τοῦ θεοῦ υἱὸς Ἰηςοῦς Χριετὸς ὃ 

ἐν ὑμῖν δι’ ἡμῶν κηρυχθείς, δι’ ἐμοῦ καὶ (ιλβανοῦ καὶ Τιμοθέου, οὐκ 

ἐγένετο ναὶ καὶ οὔ, ἀλλὰ ναὶ ἐν αὐτῷ γέγονεν. 20 ὅςαι γὰρ ἐπαγγελίαι 

θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ ναί, διὸ καὶ δι᾽ αὐτοῦ τὸ ἀμὴν τῷ θεῷ πρὸς δόξαν 

Ι,10. καὶ ἔτι] ΚΝΡ ἢ νρ, καὶ ὈΌΕτα ἀθρ Ατηθρυβύ. Η] θσοη. ΟΠ γ. 

βο]υισαγι οί. --- [1. ἐν πολλῷ προεώπῳ] ΜΝ ΟἾτ. (μηδ οἴρμϑυ' Δ ιβη α]η)}6) γι 

πηι ΐέα αοῖα οὶ ὧν ηνμϊαοὶο ἃ 6, ἐκ πολλῶν προςώπων ἘΚ δε. --- ὑπὲρ 

ἡμῶν) Ν ἀοῖρ νρ, ὑπ. ὑμῶν ΚΙ,Ρ. --- 12. ἁπλότητι] 1, Οἢγ. ἀ δἐρ νρ, 

ἁγιότητι ΚΜΡ, -- θεοῦ] ΚΡ, τοῦ θεοῦ Μ, μεπῖξ ΟἾγ. ---- 18. ὅτι καὶ 

ἕως) “Κ Ομτ., ὅτι ἕως ΒΙι  ΑΒΟΠ ΕΒ ἀϑῖρ νρ. - 14. Χριετοῦ] ΜΡ ΟἾγ. 

αοῖρο νρ, {οπ ΚΙ,. --- Ε 15. πρότερον] παοΐν ἐβουλόμην ΜΡ ΟἾγ. 1 νρ, 

νοῦ ἵνα ΚΙ,.. --- ἐλθεῖν πρὸς ὑμδε] ΚΙ, ἀϑῖρ νρ, πρὸς ὑμ. ἐλθεῖν ΜΡ. 

ΟἾγ. βοϊμσαη. --- χάριν] Κ, χαράν ὃἑὈ. Υαοὶ. ΟἾτ.: χάριν δὲ ἐνταῦθα τὴν 

χαρὰν λέγει. --- 16. ἀπελθεῖν] Ρ, διελθεῖν ΚΙ, ΟἼγ., ργοβεϊδοὶ ἃ Θ(5). --- 

17. βουλευόμενος] ΚΙ, (βουλευεόμενος) 46, βουλόμενος Ρ Οἤτ. ἢ νᾷ. 

- 18. οὐκ ἔςτιν] Ῥ ἀφοῖρ νρ, οὐκ ἐγένετο ΚΙ, Οἢγ. --- 20. διὸ καὶ δι’ 

αὐτοῦ) Ρ ἔρ νρ, καὶ ἐν αὐτῷ ΚΙ, ΟἾγ. 

1, 15. δη8ι] ΑΒ χάριν, ο6η80 αὶ 1,324 διδίαϊθ ̓  χάριτος. 80 
πηι. αὐοῖ, ΟὨτ. σοίοϑογν μαϑοη, υσί. Απην. σιῆν οΥ. Το οί. χαρά τοὐὐγα Ἡ" 

ἀμγοῖν ἴα 645. ὡθογ γασθη. --- 11. κἱ] Β: οὔποθ ἀθνβῃγ; βἰπηβίὀγθηα, -- 

19. τηθ1]844] Α: ζΖιῆη Τοηιριβ υοὶ. Καὶ 15,12. --- ιυαϊατπθγ)αἀα) Β΄: Θῃΐ- 

ΒΡρυβοἢ6. οἰπρϑιὰ σι. εὐαγγελιεθείς ἀπ Ῥοιαμῦ ΟΠ] δαΐ ἄθη ἘΪπΗ͂ὰβ 

γοη Ῥαγδ]]6]βίθ θη, νρ]. Ζ. Β. ἴ, 16,16: Μ 11,51, 7,22. 
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Βοὶρ, 11 αὖ Πι]ρδηάδιη 14} ἱΖ 15 

ὈΪ τη5 Ὀϊάαὶ, δἱ ἴῃ πη ΔΡΔΙΩΗ8, 

δΔηανγαῖ θ)α 80 ἴῃ ἀπ8 βρῶ Ῥαϊτἢ 

τη ηδρΆΒ5. Δνν ]]ὰἀοαδα [ὰὰν' ὉΏ5. 

12 πηίθρ Ἰοοίτα}} ὈΠΒαΙα 80 ἰδ, 

γγϑὶύννοα οὶ τ νυ ]βϑθθῖηβ ἀπβδγδὶ- 

Ζ05, βαΐθὶ ἴῃ δἰη α ] θη 148} Β]αΐ- 

Το σα 186, ΠῚ ἴῃ παηααρθοίῃ [6]- 

οί ηδὶ, αἷς ἴῃ δηβίδὶ σα ]5. ΠΒΙΉ6- 

ἰατὰ Ἰὼ ᾿Ῥαιητὴδ [αϊσραι, 10 αἵδ- 

τΤαββαι αὖ 1Ζ 015. 18 πηΐθ πἰ 8]]8 

Τ6]7 41 ἰχυνῖβ, 4176 ῬοΘὶ ἀηδκαπ- 

ΠδῚΡ Δἰἱρθαὰ 14 αὐ Καμηθθ; ΔΡ- 

Ῥᾶῃ ψγϑη7]δ δἱ πὰ ἃ Πα] τ{]κα 810, 

14 βιναϑθ ρακαηηδία θὰ τη5 

ὈΓ βαιηδΐα, αηΐθ ΤΟΥ }1 ἰζυγαγα 

ΒΙ] 01, βύγαβυγθ 140 118 αηδᾶτα ἴῃ 

ἄάαρα {γϑυ} 15. [65 15. 15 140 Ρ1- 

Ζδὶ ὑτασδῖμδὶ νυ] 8 ΤΥ 015. αἰσηδῃ 

αὖ ᾿φν 15, οἱ δῆθρατα δηβὺ Ὠαραϊαθ- 

610, 16 712}0- Ῥδῖτ ἢ ᾿χννὶβ ρα] θ8ῃ 

ἴῃ Μακαϊἀοη)αὶ 78} δια δ Μδ- 
Καϊάοη]αΐ αἰγηϑη αὖ ἱΖτε δ, 18 ἢ {τ πὰ 

ἰχυγὶβ ραβδηάΊαη τηϊὶς ἴῃ Ταἀαΐδ. 
17 Ῥαίαρ- θη πὰ τηϊζοπα 8, ἰθ8] 

δα ϊίο Θ᾽ 015. Ὀγα μία ἢ δῖ θαι Ρ8- 

ὑθὶ τηϊΐο, Ὀἱ θ᾿ Κα βαρκἼαα, οἱ 8178] 

αὖ τοἷβ βαΐα 78 76 18} θαΐα ἢ6 π63 

18 ΔΡΡῬαη {τἰροσνδ ΡῸΡ, οἱ βαϑΐβ 

Δαγα ἀηΒαῦ ραΐα ἀὰὰ ᾿Ζυν15 πἰδύ 

ἦὰ 78Δη-π6. 19 υαπίρ οααῖβ ΒΕ ΠῈΒ 

1οϑὰβ Χαϊδίαβ, 86] ἴῃ ἰΖνν 15 θϑΙσῃ 

ὍὯΠΒ ΤηΘυ] λα, Ῥδῖσῃ τὰκ 184 81]- 

Ὀδηὰ 14} Το θα θαῖα, πὶ ὑγᾶγΡ 

Ἶὰ 18 -π6, αἰκ ἴα 'ἴῃ ἰτησηδ ΑΙ. 

20 Ἰραῖννα τδηᾶρα σαμαϊία σααΐβ, 

ἴῃ ἰτησηδ, μαῖα 76, ἀα} 068 74}0- Βαϊ γἢ 
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11 αὐ ϊϊρωπάαηι 7αἷν ἐζισὶβ δὲ π2.8 

δίάαϊ, οἱ τη πμιαπαφαηα αηᾶ- 

ἐσαϊγῥήα 80 ἢ τη8 σίρθα ῥαϊγῖι 

τ οπασαη8 ατοϊἰμἀοάσιν, Γαι πΉ.8. 

12 κμηίο Ἰυοζεένϊ ἀπδαῦα 80. 1ϑ8έ, 

τυοὐξιυοαοὶ ηυϊῥιυϊϑ8οῖη8 μηβαγαΐξοβ, 

ῥαίοὶ ἦν αἰπζαϊ ῥοῦν αν Ἰϊιγοἴ 

σιιαῖδ, ηὐ ὅθ Ππναηιατισοῖη, ἰοϊοϊηαΐ, 

αἷρ ἦὼην απδίαϊ σιιαῖὶθ ιἰϑηιοϊέμην ἴηι 

ῥανιῆια [αϊγίσαιν, ἐῤ υὐξαγαβδαι αέ 

ἡφιυῖϊδ. 135 τὐὐοὸ πὶ αἰ͵α ηιο])αηι 

ἐζιοῖβ, αἰΪα ῥοοὶ απαϊιηπαὶβ 

αἰῤῥαιν 7αἢ, ιὐπιρπαὶρ; αῤῥαη 

τὐθη͵α οἱ τὐπὰ απᾶὶ ε{ωρπηαΐῥ, 

14 βιυαβιῦα σαϊιρηαϊάοαιν τηι5 δὲ 

ϑμηιαΐω, εϑιξα ἰροξέμϊι ἐσισαγα 51} νυ), 

βισαδιῦθ 7} 7ι.ι85 ὐῆϑαῦα ἴθ ἀαρα 

Πγαιμίη5 1οδιυὶ5 Χγιδέαιιϑ. 15 2αἷν ῥύ- 

ζαὶ ἐγωμαϊηαὶ εὐἱΐάα Και ρῥὶβ χίηιαν 

αὐ ἐφιοῖδ, οἱ ἀηῥαγα ατηϑὲ παθαϊάε- 

ἀεὶ, 16 7αἴν ῥαϊνἢ ἐδιυὶβ σαϊοὶβαη 

μη ΜΙακπιαοηα 7αἴ, αὐέγα αὐ Μα- 

κιὶαοη]αὶ φίηναη, αὐ ἐφιυὶδ, }αἷν (γα 

ἐζιυῖϊα σαβαπά)ανν ἡ ἔθ Τιμάαϊα. 

17 ῥαϊιεῤ-ῥαη πὶ ηιϊοη8, ἐθαὶ 

αἰ ἰο 1οϊεἰβ για αἱξῥαι, ῥαΐξοὶ 

γεϊέο, δὲ Ἰοία ῥασἄἼαιι, οἱ [γυ] β.)αὶ 

αὐ ηιῖδ ῥαία 7α 7α 7αἢ βαΐα πε πε 

18 ἀαῤῥαῃ ἐγίσσιυβ σε, οἱ ῥαΐία 

ιὐαπιγα μη ϑαῦ ῥαία ἄτι ἐφιυὶδ Ἠϊδέ 

7α 7αἴν πὸ. 19 τὐρέθ φιιαὶβ βιυιγυνι8 

1οβιι5 ΧΥδβίνιβ, βαεσὶ ἴηι ἐζιοῖβ ῥαϊγῇ 

μηι8 τυαϊϊαηιογγαᾶα, ῥαϊν]ν ηυὶϊο 767 

ϑύίδαηι }αῖ, Τοϊηιατῥαῖιι, πΪ. τὐαν ἢ 
7α 2αν Ἠδ, αἷξ 74. ἐγη ἑβιῆια τὐανῥ. 

20 μιαΐιοα Ἰπαπασα σαϊαϊία σα ὶξ, 

ἦρι ἐθιῆῖια ῥαΐα 7α, ἀμ ῥῥε 7αἴν ῥαῖϊγ 

1,12, ἀβιηθίατα] Δ, ηεῖς Αὐλιγ σις Κἂν τὰ Βν. --- 16. ὧν 27]αϊί- 

Ἁ0Ή}α] ἐμ Μᾶαϊιάδ)α Β Βν. --- σαβαπα)αη) σφαβαάήαη Β' Βτ. --- 19. Τοὶ- 

ταϑ θα) ΤΟΙ αἰ θαὶὰ Α. 
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δι᾿ ἡμῶν. 21 ὃ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς εὺν ὑμῖν εἰς Χριςτὸν καὶ χρίεας ἧμᾶς 

θεός, 2ὲ ὃ καὶ ςφραγιςάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύ- 

ματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. 28 ἐγὼ δὲ μάρτυρα τὸν θεὸν ἐπικαλοῦμαι 

ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχήν, ὅτι φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον. 

24 οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίετεως, ἀλλὰ ευνεργοί ἐςμεν τῆς χά- 

ριτος ὑμῶν τῇ γὰρ πίετει ἑςτήκατε. 

Π|: 

1 Ἔκρινα δὲ ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. 

2 εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς ἐςετιν ὁ εὐφραίνων με, εἰ μὴ ὃ λυπού- 

μενος ἐξ ἐμοῦ; 5. καὶ ἔγραψα ὑμῖν τοῦτο αὐτὸ ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην 

ἔχω ἀφ᾽ ὧν ἔδει με χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι ἣ ἐμὴ χαρὰ 

πάντων ὑμῶν ἐςτιν. 4 ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ ευὐνοχῆς καρδίας 

ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολλῶν δακρύων, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην 

ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω περιςςοτέρως εἰς ὑμᾶς. δὅ εἰ δέ τις λελύπηκεν, οὐκ 

ἐμὲ λελύπηκεν, ἀλλὰ ἀπὸ μέρους, ἵνα μὴ ἐπιβαρῶ, πάντας ὑμᾶς. 

6 ἱκανὸν τῶ τοιούτιυ ἣ ἐπιτιμία αὕτη ὑπὸ τῶν πλειόνων, 7 ὥετε 

τοὐναντίον μᾶλλον ὑμᾶς χαρίςεαςεθαι καὶ παρακαλέςαι, μήπως τῇ περιςςο- 

τέρᾳ λύπῃ καταποθῇ ὁ τοιοῦτος. 8. διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς κυρῶςαι εἰς 

αὐτὸν ἀγάπην. 9 εἰς τοῦτο γὰρ καὶ ἔγραψα, ἵνα γνῶ τὴν δοκιμὴν 

Ι, 22. καὶ ςεφραγιςάμενος] ΚΡ, ὃ καὶ ςφραγ. ἴ, μϑι0., καὶ δ᾽ ςφραγ. 

ΕᾺ τ. ὖὕὍον Ομ. υσί. Οἰβογαᾷ 5.38. --- 24. χάριτος] τηΐη 31.71.98.21 
ΘΥΤΏΉΘΗ., χαρᾶς “Κ μδϑιῦυ. οί. Κα 1,15. --- ΤΙ|, 1. ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς) ΟὨγ. 

ΕΚ 1 νρ, πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν ΚΙΙΡ. --- 8. ἔγραψα ὑμῖν] ΚΙ, ΟἸγτ. 1 

νῷ, ἔγραψα Ρ. --- τοῦτο αὐτό] παοῖν ὑμῖν ἘΚ πδευ., τοῦ ἔγραψα ὨΒΕᾺα 

1ῦ νρ΄. --- ἔχω] ΚΙ,, εχῶ Ρ Οῇτ. --- 4. ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε] ἘΚ 

μϑι0., ἀλλ᾽ ἵνα τὴν ἀγάπην γνῶτε τηΐη 57 564 εὐ οαγϊίαξοην 8οἰαἰῖδ ἃ 68. 

- {. μᾶλλον ὑμᾶς] ΚΡ Οἢν., ὑμᾶς μᾶλλον ΕΒ μέ (6) οομγαῦο 08 

γπασὶδ ἀοηοίδ α 6. --- 9, γὰρ καί] ἘΚ μϑιυ., ἢν. γάρ (ϑοέφέ 76αοοῖ, ὑμῖν 

ηαοί, ἔγραψα ηυΐέ ἕὰ [ὑμῶν] ἔρ Πήηφιὺ. 

Τοῦ Ὀθβομϑαϊρὺ Βτυ. --- ΒΘ] ΡΟμα5) βα] θομβα Α. -- 28. αῤῥαηὶ) αῤῥᾶ 

Β Βι. - 24, βγαιι)ίηοηια) Β, ἦν ἌΡΘΥ ἀοὺ Ζ6116 Βυ. ---- Π|, 8. ῥαϊηιοὶ) 

ΒΒ, ἀαγοῦ οἷη Ἰοοἢ Ῥοβομϑαιϊρύ Βι. -- ψασϊημοι) ΒΒ ἀ659].: σἹ σουβίοσγΥὺ 

ΒΙ. -- ὅ. 8ἃΚ ὈΪ Βαπὶ δ᾽) Α: 80 αοιιοἶ,, γυϊο]υέ 175. αἷς ὈΪ βυατηδία ΒΥ. 

1,22. δα] Δ 8}} ΑΒ, υσί. εὶ ἀοατέ ρίρφγιιβ βρη) γένογν ΥΩ ΌΥ. ΑΥΔΌΥΒΌΓ. 

-- Π,1. Ῥαΐα 51:100 αὖ τ1858] ΑΒ, υσῖ. ος ὑρϑιίην αριἃ ηι6 ἃ Θ([)5 νῷ 

(παοΐ, Υ͂. 8). 
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πᾶ δίηθῃ, σᾶς ἀὰ νυ] ρᾶὺ ρα γἢ 

ὯΠΒ. 21 Δ αη 58 ρᾷρν βίζαη 5 

ὯΠ8 Τρ ᾿ἰζνὶβ ἴῃ Χυϊβίαι 780 

ΒΔ ΡΟΙ 5. 15 ρα, 22. 14} 81ρ]- 

άπ ὑη8 δ οἱ θαπα 5. γα] 8ἢ- 

τηδῃ ἴῃ Παϊγίοηδ αηϑᾶτα. 28 ἃἢ- 

Ῥδη ἴκ ψοϊυνοα σὰ Ρ δηδῃδὶία δηδ 

τηθὶ δὶ βαῖναϊαὶ οἱ {ποι α]αη 5. 1Ζ- 

Ὑγ8 18, ραΠΔΒ6 105 ἢἰ α81 ἴῃ Κααυ- 

Υἱμροη; 24 πὶ βαΐδθὶ {γϑυ]!] ποιη8, 

Ἰσυνατδὶ σϑ αι θ᾽ ηδ1, αἷς σαυνδανβύ- 

ΔΒ Β].}} δηβίαϊβ ᾿ζυγδγδῖΖοΒ, 
πηΐθ ρα] θ᾽ ηδὶ ραβίο ρα. 611}. 

ΤΙ 

1 ΑΡῬΡῬδη ραβδίδαϊας ρβαΐα 5110 0 

δῦ τηΐβ, οἱ αἰΐτσα ἵἱπ βϑαγραὶ ἢϊ 

αἰτηδὰ αὖ ἰχνν δ. 2 αηΐθ 1α δὶ ἱΚ 

δϑαν]α ᾿φυνΒ, 78 Τῦ85 ᾿ΙΒύ Β861 ρα1}- 

741 ταῖκ, πἰρα βὼ βρϑασιαδ 1Β Τη18Ὁ 

8. Δ 0- Ῥαΐα β|1|ῦο ραιμθιϊάα ᾿ΖΊ]1Β, 

δἱ αἰτηδηαβ βαῦγρα ἢ Πα ῦδα [8 ΠῚ 

Ῥαϊμπηθὶ Βα !ἀὰ Τα ρίηοΩ, σα γα 45 

ἴῃ 8}18 11 ἰζυνὶβ ραῦΐθὶ τηθίηδ [608 

Δ1112Ζ6 ἰσχνατα ᾿ἰδύ. 4 δΔρΡδῃ ἃ8 

τηϑηδρὶ ΔΡΊΟΩ 78} ρον! θ δὶ Π8]γ- 

1Π8 ριηθ!ὶαα 12.515 θα τηδηᾶρα 

ἴαρτα, πὶ βϑϑὶ βδγραὶρ, 8κ οἱ 

{Ἰ] ρα απ οὶ Ροθὶ μᾶθα παἴὰ- 

γχαββαὰ ἀὰ ᾿1χνν 18. 8. ΔΡΡδη 7408] 

Τῦδ5 σϑαγᾶα, μἱ Τὴ σανίδα, αἷς ὈΪ 

ΒΌΓΩ ἴῃ, δἱ ἱ Πα 7], 4118 8 

χν 15. 6 σᾶπδὴ βϑιημηᾶ 5υ}8161- 

Κατα, ηααροὺ μαῖα ἔγαπι δ ηἃ- 

σία, 7 βύδθὶ βαΐῖα ἀπάδηθὶθο 

᾿φυνὶβ πλαὶβ γα ρῖθδη ἡπροΡ ΙΔ Πδπ,. 
1ραὶ δυο τϑϑηαριζοη βααγρδὶ 

ϑαβίσροδΙ 58 Βυνα] Θ Καὶ ὃ ᾿ΠῸ}Ρ- 18 

Ὀἰά)α ἰχννὶβ ὑ]ρΊαη. ἴῃ ἰτητηϑ ἔτὶ- 
δρνὰ. 9 ἀὰθρ)}Ὀ6 ρδιμθιϊαα οἱ τ- 
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ἤηα αηῖορ, σφεα ἀπ τρΐῥαι, ῥαϊγ], 

“38. 21 αῤῥαπ 8α σαῤιυαδί)απα8 

μ)8185 ηιὶῤ ἐζιυὶδ ἦν Χγιβίαινν 7αἦν 

βαϊδοηᾶβ τη8 σα, 422. 2αἷ, 5ἱσί- 

7αηαβ μη8 7αἷν σίθαηαβ τυααὲ αἷὼυ- 

για ἦι παϊγίοηα πρϑαγα. 425. αῥ- 

ῥὰαν 1]; τροϊξιυοα σι απα]ιαϊέα απα 

ηιοῖμαὶ βαϊιυαϊαὶ οἱ ῥγοϊα)αμαβ 12- 

τὐάγα ῥβαπαβοὶββ τὶ χαηὶ ν ΚΚαι- 

γίμῥου; 424 γὰὲ ῥαϊοὶ Γγαι)ίοηνα 

ἐφισαγαὶ σαϊαινθοῖηαὶ, αἷρ φαιυαι δὲ- 

τὐαηι8 8ϊμηην απϑίαϊθ ἰζισαγαῖξοϑ, 

μηΐο σαϊαινθοῖπαὶ σαδίοῤιιῥ. 

ΤΙ. 

1. Αῤῥαῃ φαβίαιίαα ῥαΐα 8180 

αὐ ηιῖδ. οἱ αἤἴόΈγα τη βαιγσαὶ τ 

ᾳίριαιι αὐ ἵφιυῖϊδ. 2 επί 7αὐαὶ ε 

σαιγα ἐφιυῖβ, 7αἷν ἰραβ ἰδὲ βαοὶ σατ- 

7αἱ ηινῖρ, τυἱδαὶ 8ὰ. φαννίάα κι8 ηνὴ8 Ὁ 

ὃ 2αν ῥαία βἰϊδο σαριοίίαα ἰζιοὶξ, 

οἱ ηὔπαπαβ βαμύσω τὶ Ππαϑαιι ἔγαηι 

ῥαϊηιοὶ δίας Γασίηον, σαϊγαιαηας 

ἐην αἰϊαϊΐηι ἐζιοῖβ ῥαϊοὶ ηιοῖγια [α]ιοα 8 

αἰϊαῖΐζο ἐζιυαγα ἰδ. 4Ἃ4 αῤῥαῃ, ιι8 

μιαπασαὶ ασίογ, 7α͵ν αρσιυὶῥαὶ Πιαῖγ- 

ἐΐγι5 φαηιοίίαα ἐτξιοὶδ ῥαϊγ, ἡιαπιασα 

ἑαστα, πὶ ῥοοὶ βαιγσαὶ, αἷ' οἱ 

ἤιαῤιυα κιρηποὶῤ ῥοοὶ παρα τ{α- 

γαβϑδαῖ αἰ ἐφιοῖδ. ὅ αῥαῃ 7αναὶ 

ἴυα5 φσακπγίάα, γιὲ ηυΐο σαιιγίαα, αὸ 

δὲ 8ιιην αἴρῃ, οἱ μὲ ἀπαϊαιγαι,, αἷ- 

ἰαηι8 ἐφιοῖδ. ὁ σαπαΐ ῥαηιηῖα βιυα- 

ἰεἰ ανιηια απα δεῖς βαία ἔγαηι ἠϊα- 

παρσίφαηι, Ἴ βιυαοὶ ῥαία αἀπααηεῖβο 

ἐφιοὶβ ἠταὶβ [γασίθαη, 7αἸ σαῤ[αϊαη, 

ἐραὶ αι ἰο πιαπασὶτοῖη βαιιγσαὶ 

φαδβισοφαὶ δα. βιοαϊοῖδδ. ὃ ἐγ ῥὲβ 

δὲά)7α ἱξιοὶβ ἐπφ)ανν ἦρι Ἰηιηια Κγῖ- 

αῤῥιυα. 9. αι ῤῥε σαριοίίαα οἱ 3 

1,20. αηιθ}) αηιὸ Βὶ ΒΥ. -- 21. σαῤισαδι)απα 8) Β. πὰ ἀυτοῦ οἷῃ 
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ὑμῶν, εἰ εἰς πάντα ὑπήκοοί ἐςτε. 10 ᾧ δέ τι χαρίζεεθε, κἀγώ καὶ 

γὰρ ἐγὼ εἴ τι κεχάριεμαι ὦ κεχᾶριεμαι δι’ ὑμᾶς ἐν προεώπῳ Χριετοῦ, 

11 ἵνα μὴ πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ ςεατανᾶ ̓  οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα 

ἀγνοοῦμεν. 12 ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν Τρῳάδα εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριςτοῦ, 

καὶ θύρας μοι ἀνεῳγμένης ἐκ κυρίῳ, 13. οὐκ ἔεχηκα ἄνεειν τῷ πνεύ- 

ματί μου τῷ μὴ εὑρεῖν με Τίτον τὸν ἀδελφόν μου, ἀλλὰ ἀποταξάμενος 

αὐτοῖς ἐξῆλθον εἰς Μακεδονίαν. 14 τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ πάντοτε 

θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χριετῷ καὶ τὴν ὀςμὴν τῆς γνώςεως αὐτοῦ 

φανεροῦντι δι᾽ ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ 15 ὅτι Χριετοῦ εὐωδία ἐςεμὲν τῷ 

θεῷ ἐν τοῖς εωζομένοις καὶ ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, 16 οἷς μὲν ὀεμὴ 

θανάτου εἰς θάνατον, οἷς δὲ ὀεμὴ ζωῆς εἰς ζωήν. καὶ πρὸς ταῦτα τίς 

ΤΠ, 10. εἴ τι κεχάριεμαι ὦ κεχάριεμαι)] ὈΡΚΙ, ΗΘοαογοῦ εἴ τι κεχαρ. ὃ 

κεχ. ΟἾγ. (ιϑῦϑη ᾧ κεχ. ἐγ) σιυοὶ Η155.; ατιοῖν ζοἴν1 οὶ {ἤν ἄοΥ Το αἰλυδαΐς 

Ζιοοίηιαί υδιίᾳ), ὃ (οὐον ὦ ὈςΕΡῚ κεχάριεμαι εἴ τι κεχάριεμαι ΞΙΠΑΒΟΜῸΟ 

᾿ἄροῖρσ, δὲ φιϊά ἀοπαυὶ, ἀονπαυὶ "ΠΓΘΥα Πα (ἀοοἷ, τὐοίο]ιέ ἄθν' Β νι. ἄο5 

ϑιαΐφοβ υοη σοῦ αὐ). ---- 12. εἰς τὸ εὐαγγέλιον] ἘΚ τἰδιο., διὰ τὸ εὐαγγέλιον 

Κα ργορίον ουαησοϊζινι αοῖρ νρ. γσὶ. ΟἾγ.: εἰς τὸ εὐαγγέλιον τουτέετι 

διὰ τὸ εὐαγγέλιον. --- 19. τῷ μή] Καὶ, τὸ μή ΠΡ, ἐν τῷ μή ὲὲ; 690 φιοά 

φο0Ή) ἐμυθηίγοηι, ᾿ὸ νρῃ. --ὀ 16. ὀεμὴ θανάτου --- ὀςμὴ ζωῆς) Κί, ΟἾχ. τῦ 

γῷ, ὀςμ. ἐκ θανάτου --- ὀςμ. ἐκ ζωῆς διπ ΑΒ χηΐη. 

ΠΟ. σὰ ρο]ίθῃ. -- 11]. ραξαι ποηάδα) Πἰαγι σίοδϑο ἦγ ΑΔ: ὈΠῚΔΙΏΟη ἐξέ α6 

σοιυδ]νγυίτοἶνο {7061 5οἰφιιγῖς νοη, πλεονεκτεῖν, υσί. αὶ 7,3 13,17.18 ΤῊ 4,6, 

ϑαδισίηοη Καμη ἨϊοΪιδ απ ᾶέγ δ Ποὴ θθηη αἷ8 “οδιίῳ ογργοιοη τἠν βδιοϊοΐ 

τὐἷο οἴηα νην θη Τοαΐ σοαγησοηο ΤΥ μἐογμη  ατι58. --- Ὡὶ Βα ὑῃ- 

ὙΥἸ ὩΠἀΔΠ5. ΤΠ ΪηΒ 18] τοί. φιν δέοι μη ἃ 6: ὩΟΉν δλἴηι ἐσ ογ αηλι.8. σΟσῖ- 

ἑαξοηιθ8 οὔι5. --- 12. ὧν αἰισασαεοί)οη}} ΒΒ Θ βρυϊοῦ ἄθιὴ Ταχὺ νοη ἘΚ. 

- ἴῃ αἰνναρρθ]] 08] ἃ ηαοῖν τὸ (Ε 6). --- 18. τῃ Ῥδιημη61)] ΑΒ, υσί. .1, 10,90 

ὅτι ἴῃ ᾿διηπηδὶ (60 μοί ἰῦ νρ). --- ἡηιθια) 5, οὔθ ἀϑυνθῃγ; ΨΟῊ] ἰστ- 

τ] 0 δὰ! Τοϊίαινιν Ὀθσορθη. --- 14. Ῥϑίγ ἢ πη π᾿ 8]]δῖτη βίϑαϊμ)] Α: 

οηἐβργίοθέ ἀἄδηι σὺ. πὰ θην ἰαί. Τοαΐ; Β Ἰναΐ τοοῇν ῬΑΙΥᾺ ῸΠΒ ὑθγο586 

μη αηὶ ϑαίεοηαθ παοϊιρείγασοη. --- 15. γα] αβηδδη5) Παμάσίοδϑο ΔΑ: 

μαοῖν Καὶ 1,,8: τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις -- τοῖς δὲ ε«ωζομένοις᾽ βαΐτη 3 8- 

Ἰυϑηδηάδηῃη --- βαΐηι ρϑηϊβαπάθμα; απο} ἢ 4,35 ἀπολλυμένοις  ἔγΑ]88- 

Ὡδϑηάδιη. --- 16. ἀδὰπβ τ5 ἀδαρδα --- ἀϑηβ ἃ5 11081Π81] Α: 1.68αγῖ 

νορ Ιμ ΑΒ πη. -- ἀατη8 ἀαιῥαι8) ΒΒ: Τιϑϑαῦῦ νοη ἔΚ; ἴῃ ἀαιη8 18 

ἰἰδαϊγναὶ τοῖ]ὺ Β ἴα 1ιοβαῦ νοη Α; Κδυῆιμηδηη ΖΖ. 35,458 βἰϑθῃύ 1π 

αν ἀαιμῥβαι8 Β ἄθῃ Ἰθύχίθῃ Πϑδύ 65. ὑὙΒΡΥ. Ταχίθβ; πἰοῃῦ πητηῦρ- 

10 ψἜ͵Θ ἈΡΘΥ δῦσῃ, ἄδββ τδ' ἀσσγοῃ Νουβθὴπ ἴῃ 8 ψθρρϑίδ! θη πὰ 

α16. ἔγθιηθ 1ϑϑαγῦ Βομοῃ ἴῃ ἀθη ἔΚ- οχύ ἀϑὺ οΥ. Ν ΟΥ]αρΘ οἰ ΠρΘασαηΡ ΘΠ 

γι ἄγ. 



Δη αἷ6 Κουϊηίμον ΤΠ. 1|,10---16. 

Καππαὰ Καυδίαᾳ ἰσνναταηδ, δ᾽] απ 

ἴῃ Δ] δῃητηδ πῇ μι] δηβ. 10 ΔΡ- 

Ῥδη Ῥδηλπιοὶ [8 ἔγαρῚ 1, 188 ἱκ; 

Δ 8. θη [κ4, αὶ 108 ἔγαραῖ, ἔγδ- 

σαῦ ἴῃ ἰἱζᾶτα ἴῃ δηαν 8078 

“Χυϊδίδυαβ, 11 οἱ ἢ] Βαδϊοηοηάδα 

ἔγατη ϑαΐίδηϊη; απίθ πὶ βατα ἀη- 

υυἱτα απ 5 Ια ΠΒ ἴθ. 12 ΔΡΡδη 

αἰηθηαδ ἴῃ Ττγδσδααῖ ἴῃ αἰγγαθ98}- 

7οη8 Χυϊβίαδιαβ 14 δὖ Βαΐτγααϊ ΤῺ1Β 

18] αἰαὶ ἴῃ [τυ], 158. πὶ Βδ- 

Ῥαϊᾶα ρΆ 6 1181η Δ ΓΘ Π81- 

τηδ, ἴῃ Ῥϑιημηθὶ ηἱ σαί Τοιύδιιη 

ὈΤΟΡδΙ τηθϑίπδηδ; 8ἃκ ἐν ἰββίδῃ- 

ἀπ πὰ σὶρ ἴῃ ΜακαϊαοηἥἾᾶ. 

14 ΔΡ απ ρσυᾶδ ΗΝ Ῥδιημηδ 

Β᾽ῦθῖ πο τπιϑίδ!]κ ]ϑη αη ΠΟ οἰ ΔῈ 5 

ἸῺΒ ἴῃ Χυϊθύδι 188 ἄδαη ΚΌΠΡ]15 

ΒΘ1η15. σα αἰ} πα ϊηπ Ῥαῖγ τ8Β 

ἴῃ δἰ] δἰάαίμι; 15. απο Χυῖβ- 

ἰδιι5 ἀδηβ Βα σοὶ σαᾶα ἴῃ 

Ῥαΐηλ ραηϊβαπαάδιη 18 ἴῃ Ραϑίτη 

Ττδαϊδίπαπηάδιη; 16 Βαμηδίτη ἀΔ 5 

ΒΝ ἀδαβθαι ἀπ ἀδαρϑα, βυσηδίτηπθ- 

Ῥδη ἀδαηβ 8 ᾿ἰρΡαΐηδὶ ἀα 1 αἰ δὶ ; 

1. -ἀὰ Ραιαηα Ἰῦὰβ να ΓΡ8᾽ 
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ἰυυγγαιν Τιδίνν, ἱφιυαγαλια, 5817) αΐάτ 

ἡη, αἰϊαγήηῖα ε[Πιατιδ]αηνάαγ5. 10 αῤ- 

ῥαῃ ῥαπιηιοὶ γοὰ ζγασίνεῥ, 7α]ν 1; 

7αἢν ῥαη εν, )αθαὶ Ἰνα ἔγασῖνα, ζγΥα- 

φίϑα ὧν ἐξζισαγα ἦν απαισαῖγ ῥα 

Χνγιϑέαιιδ, 11 οἱ τὶ σαοϊσίποηάαι, 

ἤγαμι ϑαϊαγιη; οϑέο γτἱ διγυν αηι- 

λυὐξαμμαγ}8 ηυιγυῖγ)5 18. 12 αῤῥαη, 

γίπιαγνα 5 ἡη Τγαιαασαὶ ἴηι αἰισασφοῖ- 

7οην Χυιβδίανι 7α]ν αὐ παιν'ααὶ ηνὲ8 

μδίμμαπαὶ ὧν [γαιγη, 18. ηἱ }ια- 

δαΐάα σαϊυοιϊαῖη, αἸυηιῖην ηιεϊγνατι- 

γα, τη ῥαπιηιοὶ ηὶ δίσαί Τοϊξαλιγ 

ὑγοῥαν πιοίμαμω; αἷρ ἐιυϊϑέαγμναη 8 

ἐηπα φαϊαὶῤ ὑπ [ἴω] ΜΜαμιαο]α. 

14 αῤῥαη σιάα αἰοϊϊθμα βανιηια 

ϑύηέοῖηνο εἰδέαἱγι)αγιῖην ἤγοβεῖφαγ8 

μη|8 ὥν Χυϊβίαι 721], ἀανν ἰριγι7}8 

86ῖγηῖ8 σαθαϊγ]ί)απαϊη ἦν αἰϊαϊηι 

βέααίγη ῥαϊν, ὐ8: 15. το Χγὶ- 

δέαιιδ ἀαιη8 δηι ιὐοῥὲ σιάα τη 

ῥαΐηλ σαγϑαγνάαηι 7α}ν ἦν ῥαΐηι 

ΠΠαφϊϑιγναννάαηι; 106 δμηναΐηι αι 

ἀαιιη5 ἀαι αι αὐ ἀαιῥαι, διιηιαῖ: 

ηυιβέρανι ἀαιιιδ τι8 ζἰδαϊηαὶ ἄτι 1- 

δαϊπαὶ; 7αἷν ἄτι ῥαπιηια Ἰρα8 τοαἱνβ8 3 

ΤΠ, 10. 106 γασὶθὲΡ) Β: Τῦα ἀστοῃ οἵη Το σουβύστί ΒΥ. -- ῥαΉ] 

δὰ Β Ἔν. -- 11. φααϊσιποπάαμ ΒΒ: Ὀδὶ ἄθυ ΑΒΗ] Ομ Κοῖς γὸπ σοῦ. ἃ 
“Ἡ 1 ἠδέ βοῦν σὰ θη βομθίθη, παῖ νου]θοῦ; 

πη αἀθ5 8. Βυοῃ βία η5 β'πα οὐνναβϑ νϑυβο;ϊθάθῃ, 

ΤΟΟῺῈ ἰδὺ οἷηθ Εὐη βομοιπηρ ἀημηδρ!οῃ Βι. 

α16 ἘΌΤΏΘη α65. 2. 

γγὰ5 ΓὯγΣ ἰ Βρυϑοῃθ. 

-- πὶ ρσϑαδϊρὶ ποπμᾶδα] Α, 

Ἑαπάρίοϑϑε: Ει ἱ 8 αἸ Βοπάδα. - 14, μη8 ἂβ Β Βιυ. --- 15. Χυϊβίδαβὶ 

ΧΔᾺΒ Α, ΠΠΝ, ΠΝ ̓Ζοϊϊο, μ(γ167᾽ “ραγ ον ΒΥ. -- {τααϊβύπαπαδτιη) ἃ, 

Παμάσίοδδο: ἴγ} Ὁ 8} ἃ ἢ ἃ ἃ τη, --- 16. ἀατι51) ἀαὔθ Β Βυ. 

1.510. ἔδρα, 568) -- ξγασίθα, γαρίδα) Β: ἀἷθ ΜΝ οι- 

τηὰθαηρ θοῦ Π8Π6, ἀκα αἴθ Ῥυββοηίίθη ἴῃ Β ἀῦγο ἢ 88 νου μουρθηθηαθ 

Γγασὶθὲ νϑυδηϊαβὺ ννουάθῃ βδἰπᾶ: ὑΘΠΪροσ ὙΥΔΒΥΒΟΠ ΘΙ ΠΟ ἰδέ, ἀδθ 

κεχάριςμαι 415 ῬοΥο Κυ- ΡΥ βθπβ δαίσοίαβη νουᾶάθῃ βοὶ. ῖθ Τιθϑασὺ νῸῈ 

Α Βαΐ ἄδῃθγ ἱτοῖζ ἀ65 1αΐ. ἀοηπαυὶ γγο] σγῦβουθβ Απγθοιῃΐ 8418 ἀσβρυάηρ- 



288 Αἡ 16 ΚΚουηΐηου 11. 1,17. 11], 1---ὃ, 

ἱκανός; 17 οὐ γάρ ἐεμεν ὡς οἱ πολλοὶ καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ 

θεοῦ, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ εἰλικρινείας, ἀλλ᾽ ὧς ἐκ θεοῦ κατενώπιον τοῦ θεοῦ ἐν 

Χριετῷ λαλοῦμεν. 

{ΠῚῸ 

1 ᾿Αρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς ευνιετάνειν; εἰ μὴ χρήζομεν (ὥς τινες 

ευςτατικιὺν ἐπιςτολιὼὼν πρὸς ὑμᾶς ἢ ἐξ ὑμῶν εὐυετατικῶν; 2. ἣ ἐπιετολὴ 

ἡμῶν ὑμεῖς ἐετε, ἐγγεγραμμένη ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, γινωςεκομένη καὶ 

ἀναγινωςεκομένη ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων, 8. φανερούμενοι ὅτι ἐεςτὲ 

ἐπιςτολὴ Χριετοῦ διακονηθεῖςα ὑφ᾽ ἡμῶν, ἐγγεγραμμένη οὐ μέλανι ἀλλὰ 

πνεύματι θεοῦ ζῶντος, οὐκ ἐν πλαξὶν λιθίναις ἀλλ᾽ ἐν πλαξὶν καρδίας 

ςαρκίναις. 4 πεποίθηειν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τοῦ Χριετοῦ πρὸς τὸν 

θεόν, ὃ οὐχ ὅτι ἱκανοί ἐςσμεν ἀφ᾽ ἑαυτῶν λογίςαςθαί τι, ὡς ἐξ ἑαυτῶν, 

ἀλλ᾽ ἡ ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ θεοῦ, 6 ὃς καὶ ἱκάνωςεν ἡμᾶς διακόνους 

καινῆς διαθήκης, οὐ γράμματος ἀλλὰ πνεύματος τὸ γὰρ γράμμα ἀπο- 

᾿ κτείνει, τὸ δὲ πνεῦμα Ζωοποιεῖ. 17 εἰ δὲ ἡ διακονία τοῦ θανάτου ἐν 

γράμμαειν ἐντετυπωμένη ἐν λίθοις ἐγενήθη ἐν δόξῃ, ὥςτε μὴ δύναεθαι 

ἀτενίεςαι τοὺς υἱοὺς Ἰεραὴλ εἰς τὸ πρόεωπον Μωςέως διὰ τὴν δόξαν 

τοῦ προςεώπου αὐτοῦ τὴν καταργουμένην, ὃ πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἣ δια- 

ΠΤ, 117. οἱ πολλοί] Καὶ ριυγίηνὶ ἃ 6 1(6) νρ, οἱ λοιποί 1, ΟἾτγ. (6). -- 

ὡς ἘΚ μϑι0., 7 Εὰ ἄορ νρ. -- ΠΙ, 1. εἰ μή] ΚΙΡ ὉὨγ., ἢ μή 

ΒΙΠΒΟΠΙΕα αἱ γιιιηιιϊα 0 νρ. --- ὃ. καρδίας] Κα Οἢγ. 10 νρ, καρδίαις 

ΠΡ. --- ὅ. ἀφ᾽ ἑαυτῶν λογίςεαςθαί τι] ΚΙ, ΟἾγ., τὶ λογίεαεθαι ἀφ᾽ ἑαυτῶν 

Ρ, λογίςεαςεθαί τι ἀφ᾽ ἑαυτῶν ΑΒΕ ἀοὲρ νᾷ. 

8" βύθῃῦ ἀδρϑι ἀδθγὺ Ζ6116 Βυ. --- 8. απαθαμέϊαα) Β΄: ἢ ἀἄθτοι ΕἸΘοθη Ὁ6- 

βομβιαϊρε ΒΥ. --- 0.18] 8 Β Βι. --- ἴ2ὴπ8] Α αοιμξἐοῖν (οὐἱοῖιέ μη) 8». --- 

6. ἀηαθαλέαη5) Β: ἀπτοῆ οἴη Το ἢ ροβϑίδεί, ἀπᾶθρθα πἀπίθῃ Ῥοβοηϑαϊρύ Βῃ. 

- ἐγίσσν 5] Β: 4655].: Ὸ5Β. Οὔθη ᾿ϑϑορϑαϊρῦ Βκῃ. -- η1] [δῦ ρϑΖ Ζ61- 

βίογὺ ΒΥ. -- ϑοῖκα)] Β: Κα ἀββρὶ. Βυ. -- 7, ηιαϊυξοαοίγνα) πιοαϊιέοαραοίνια Β. 

11,17. 5νύ08] Α ἐξέ. ἈΚ- ΤΠ ιεβαγέ; Β μαοῖν τὸ σοἰογΐ. --- Βατη 41} ΑΒ οὐδὲ 

τυ666)" οἵ πολλοί ποοῖν οἱ λοποί τυΐδαογ"; 65 νογααγιοέ δοίη ]) αβοῖνι ΟΠ δΉϑανῦ 

ἄογηι 50.016 Βα ηγαὶ ἢ" 83,1. --- ΠΙ, 2. ρϑιηθ}14 4] ΑΒ γοσοίγοου ἐὰν ἔγγεγραμ- 

μένη, τὖοὶΐ εὐρυηυϊἐοἴραν ἀαγαι ἴῃ μαϊτίαιη ἐοϊσί. 1)ασοσοη, 8ἰοθ Υ. 8 

ἴηηβ, τὐοὶ! νον αὐθ Τύϊο]υξυυ 8οηϑὲ τοι αὐιϑροαγιιοϊοέ ἐξέ. -- 8. ϑιυϊπι ἢ} 

Β: πϑμοιοροηάθ Ἀπᾶογαηρ. --- ὅ. ϑισαδϑιῦθ αὐ τὐ8 βἰϊθαηι) Β, 1610 ἴῃ 

Α ἀυχοὴ ϑύβθῆη. --- 7. ἕαϊτν οἰ [140] ΑΒ ἐξέ σιν ἄθηι αὐϊνῶησίφεν, ἀὰ 

φοδίοιέ. ΑἸνηϊοῖ, ΑῸρ.: ἐΐα εἰ πον ροεϑοηξ Πιϊλ Τογαοῖ ἱπέθηογο τη: 

ζασίοηι ΜΜ͵οϑ6515. 



Απ ἀϊ6 Κουϊηίμου 11. 11, 17, 11, 1 ---8, 

17 απίθ ηἰ βίατη 5ν))16 Βυμηδὶ μηδ] α- 
Ἰαπάδηβ ψαυγα συα]5, αἷς ὰΒ Εἰαύ- 

τὶ αὶ, δ. βύαβυνα ὺἃΒ8 σαάδ ἴῃ 8δπ6- 

γαῖ 0]ὼ σαα!]Β ἴῃ ἈΧσϊβῦαι τ Ἴδη. 

ΤΙ: 

1 Τρ! ΠηδΙη Δ γα τη 5 5110 8 5 

ΦΠΔΠ] 8 η ἢ ΔἰρῬαα θα] Ῥϑανθυτη 

Β.»)|6 Βυϊηδὶ ΔΗ 8118 θοο ἃ 12 ΜΨ18, 

ΔἸΡΡαὰ τ8 12.718 Δη ΔΗ] Ὁ 2. αἱ- 

Ῥἰβύαι]θ ἀπβαῦῶ 108 57}, ρϑιηηθ- 

114 ἴῃ μαϊσύδιη ἀπ Βδυδί μη, καδραν, 

1. δηδκαηπδὶᾶα ἴγατη 8114 11 

τη Πϑῖη. 8. ΒΥ Κα δ] ᾿δΐίθὶ 5]- 

ἋΡ αἰἱρὶδίαα!]θ Χυϊθίααβ, πα 8 ἢ- 

14 ἔταπη ἅΠ85, ἴπη8ἃ ρΆΤΠ6]14 4 Ὠ] 

Βυγα θα, ΑἸς ΔΓ η ρα 15 ΠἸΌ8η- 

ΑἸΠη8, πὶ ἴῃ ΒΡΊ]ἀοτὴ βύδι π᾿ ΠΙ ΠΏ, 

ΔΚ ἴῃ ΒΡ! ] ἄοτα Παϊγίαπθ 161] θ᾽ πίη. 

4 ΔΡΡδη ὑγδιβδὶη 58] 6 1 κα Πα ΔΓ 

Ῥαϊγῃ Χυϊδία ἀὰ ριιᾶα, ὅ πὶ βαϊϑὶ 

Χ΄ ναῖγΡαὶ Β͵]αἴτηα Ῥαρ κα ἴθ8 αἵ 

ὍΠ5 51] Ὀ δ τ, ἃ 50 γγαῖγ θ᾽ δ ἀΠΒαγα 

5 σας ᾿ἰδύ, 6 ᾿ζϑὶ 184 γγῖΓθ 815 

Ὀγαηΐα τη8 Δα δ ὔδη5 Π] Πα] ΪΖΟΒ 

ἰυρρνοβ, πὶ ὈΟΪΚοϑ, Αἰκ ΔΤ ΪηΒ; 

πῖθ ὈοΪα ἀδαϊτῖ , 10 Δτηδ ρὃ- 

αἰα}]}0. 7 ΔΡΡδῃ 1408] δηάρδῦ 

ἀδαθαιβ ἴῃ ρα Θ᾽ Θ᾽ ἶ πα σα ΓΒΔ ἢ- 

ΠΡ ἴῃ βίαϊμπαπι)ὶ 0 σψῦϊ]ρδρ, 

ΒΘΘΙ πὶ τηϑῃϊθαρθίηδ ΒΕ. 7.8 [8- 

ΤΆ 6]15 ΓαἸσυγθ ἤδη ἀπ νυ] Μ ΟΒΘΖὶβ 

ἴῃ ψα] Ραι8Β 1118 ἴθ. ΡΒ. σαΐδατ- 

ΠΔΠαἾΏΒ, ὃ. Τυαῖνγα πὶ τηδὶβ ἀπᾶ- 

ΤΠ, 17. διναβιυο) Β: αυτό οἰηθη ΕἸἼΘΟΚΘη ρσοβίδσί, 
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17 “ηίο τὶ 8ϊἼη βιπαὶ ηιοϊα)αη- 

ἀαη8 τσανγαὰ συαῖβ, αἷῷ τι.8 Τιϊι γὶ- 

ῥαὶ, αἴ ϑνγαϑδιῦο τὲ σμάα ἴη, απά- 

ιὐαϊγῥήα σιαῖβ ἦν, Χγίβέαι γοά)αΉι. 

188} 

1. Πιριμηώηι αὐ 78, τὐλ18 81] ραγι5 

απα μα} αἵξῥαι ἐδαὶ ῥαινγυη 

8106 διωηναὶ απο 8 ὕοκο ἄπ ἐφιρῖβ, 

αἵῥῥαιν, ιι8 ἐζιοῖβ απα  ]]υ18)᾽ 2. αἵ- 

ρήϑέανιϊο τηϑαγὼ 7ι|85. 5ϊγιιῤ, σαηλϊο- 

ἠάα την Ἰναϊγέαηι τηδαγαΐηι, κυβα 

7α, απαϊιρυπαϊάα ἤγαηι αἰαῖρι 

ἡπαθθθαθ. 8. ϑιοίμηηρ ῥαΐοὶ 51- 

7 αἱρτδίαινίε Χρίδέαιι5, απαθαξμ- 

ἐϊάα Κγαγν, αἰῦνι8, ἔην σαριοίίαα πη 

ϑδιραγέϊξία, 

αἦγνδ, ηὐ ἦγ, 8ρίαουυν βέαϊηοτηαΐηι, 

αἷρ ἦγν δρήϊαοηι μαϊγέαη ἰοἰκοϊηπαΐηι. 

4 ἀαῤῥαη ἐγανιαῖη δισοϊοίία Πναϑαλη 

ῥαῖνἢ Χυήβέιν ατν σαι, 5. πὶ ῥαίοὶ 

τοαϊγῥαὶ δἰ)αύπω ῥαρᾷ)αν, Ἰρα αἢ τη 

ϑήϊδαηι, ϑισαδισο αὐ τὐν8 δήϊϑαηι, αἷς 

80 τυαϊγῥίαα ὠηδαγα τι85 σαα ἐ8έ, 

6 ἡξοὶ 7αἶν τραϊγβαηβ ὑγαθέα ειη8 ἀτιὰ- 

Ὀαδέαγδ γι) αΐξοβ ἐγίσονοβ, πὶ δὸ- 

κο8, αἷδ αἸνγυῖγυϑ ; χὐγυΐο δοῖτα, εἰδητηνῖῥ, 

ἐῤ απηιὰ σαφι )ρ. ἱ ἀαῤῥαη 7αϑαὲ 

απαθαϊεὶλ ἀατῥαινδ ἦη, σαριοϊοἱγυῖηι 

φα γβαϊϊῥ ἔην βίαϊηαηι τοαν τοτιῖ- 

ῥαρ, ϑβιοαοὶ γιὲ ηιαΠιἐεἰ α ο] οήγια 8ιιγ.71ι8 

]ογαοῖῖβ βαϊγιροίξγαγν αν τοϊτία Μο- 

80 2ὴ8 ἴγν τοιΐβαιιβ τοῖ ἡ 8 8 ῥὲβ σα- 

8 υαΐισα πεὶ ηναϊβ 

αἷς αἰνηνῖνν σιιῖ8 ἰδαλγι- 

ἑατπγπαη αν, 

ν᾽ ὨΔΙΡ γρι- 

πἰοηζθί, ΘΡΘηθο ἄθυ ἀηΐθυθ ΤΘῚ] γὸπ ἃ ΒΥ. --- βίατα) Δ; (67 τον ἴ7. 6γ- 

τοαδηΐθ υὐια υϑγηι ἐγ )ϑιυοῖδο αἷϑ 1 φοαοιίοίο Βορφοη σιοϊϑομοη ἱ πα ἃ σο- 

πιόγε σιών Ἰαὶ. Τοχὶ. --- ΤΠῚ, 1. Π1Θ Ἀπ απ βία θη βἰπα ἰπ Β' ἀστος 

ΕἸΘΟΚΘη Ὀϑβομξαϊρι Βι. ---- 2. 7ιι5 81} }} Β, αἱοδὲ 7μδίγεε, πο Ὁ. δηρίθυ: 

Βυιτοϊνθοτρ, θὶρ σοίβομο ΒΙΌ6]. 19 



290 Αἢ αἴ΄6 Κουϊύμον 11. Π1|, 9---Ἰ8, 

κονία τοῦ πνεύματος ἔεςται ἐν δόξῃ; 9. εἰ γὰρ ἣ διακονία τῆς κατακρί- 

ςεως δόξα, πολλῷ μᾶλλον περιςςεύει ἣ διακονία τῆς δικαιοςύνης ἐν δόξῃ. 

10 καὶ γὰρ οὐ δεδόξαςται τὸ δεδοξαςμένον ἐν τούτῳ τῷ μέρει ἕνεκεν 

τῆς ὑπερβαλλούςης δόξης. 11 εἰ γὰρ τὸ καταργούμενον διὰ δόξης, 

πολλῷ μᾶλλον τὸ μένον ἐν δόξῃ. 12. ἔχοντες οὖν τοιαύτην ἐλπίδα 

πολλῇ παρρηςείᾳ χρώμεθα, 18 καὶ οὐ καθάπερ Μωεῆς ἐτίθει κάλυμμα 

ἐπὶ τὸ πρόςτωπων ἑαυτοῦ, πρὸς τὸ μὴ ἀτενίςαι τοὺς υἱοὺς ᾿εραὴλ εἰς 

τὸ τέλος τοῦ καταργουμένου. 14 ἀλλ᾽ ἐπωρώθη τὰ νοήματα αὐτῶν" 

ἄχρι γὰρ τῆς εήμερον τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τῇ ἀναγνώςει τῆς παλαιᾶς 

διαθήκης μένει μὴ ἀνακαλυπτόμενον, ὅτι ἐν Χριςετῷ καταργεῖται. 15 ἀλλ’ 

ἕως εήμερον, ἡνίκα ἀναγινώςεκεται Μωςεῆς, κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν 

αὐτῶν κεῖται᾿ 16 ἡνίκα δ᾽ ἂν ἐπιετρέψῃ πρὸς κύριον, περιαιρεῖται τὸ 

κάλυμμα. 117 ὃ δὲ κύριος τὸ πνεῦμα ἐςτιν΄ οὗ δὲ τὸ πνεῦμα κυρίου, 

ἐκεῖ ἐλευθερία. 18 ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν 

δόξαν κυρίου κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ 

᾿ δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπὸ κυρίου πνεύματος. 

1ΠΠ, 9. ἣ διακονία] ΚΡ ἔς σνρ, τῇ διακονίᾳ ΒιΠΑΟΠ Κα ἅ6. -- 

18. ἑαυτοῦ] Καὶ Ογν., αὐτοῦ ΠΡ ((Βγ.-Π.5.). --- πρὸς τὸ μὴ ἀτενίςαι] Κ, 

ναί. δον ΟἾγν. σι ογὰ 5. 84. --- 14. ἐπωρώθη] “Κ ὠδβιυ., ἐπωρώθηςαν 

Κ τηϊη. --- ἀχρὶ γὰρ τῆς εήμερον] ΚΙ, Οἢτ., ἀχρὶ γὰρ τῆς εήμερον ἣμέ- 

ρας Ῥ ἴὖ γνῷ. --- ἐπὶ τῇ ἀναγνώςει)] ΓΚ, ἐν τῇ ἀν. ὈΒΕᾺ 1ὖ νρ. ΟΠ τ. 

ϑοϊιυαηζε (υἱογηναΐ ἐν, Κὰρ ζηναῖ ἐπί). --- 15. ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται] 

ἘΚ, κεῖται ἐπὶ τ. κ. αὖ. ΟΕ ἀοῖρ νρ. 

1Π,9. απανθαϊι) Β τϑρυββϑηθθνὶ α16 ἘΚ-Τιϑρβαγῦ. --- Δα Ὀ8 [14] Α 

ηαοῖν “ηυἱηϊδίογίο᾽ ἃ 6. --- ιι8 τυραν Β: ν 1} Κατ! οη6 ἀπάθγαμρ. --ῦ 

12. Ὀτακ]αῖπλα) ΑΒ: χρώμεθα ααϊογίαξίζυ σοζαβέ, υσὶ. ἀθ 5 ΑταρΥϑύ. 

μέαηνι. -- 14. αἰάδαρηοάθαθ}) ΑΒ ὀημίδργίοθέ ἐπωρώθη, υοί. 

ς 8,17: πεπωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν ἀδπθαία ΒΑΔ Παϊτῖο; 

οὔοη80 Ψ 13,40. --- ΔΙ παποάραπῃ)]ὔ ΤΠ αημαρφίοδδο ἦην Δ, υἱοί οτουνέ γιαοῖῃ 

κ 4.4: ρα! ηαϊᾶα ἔγαρ]α Ῥῖσα ἀπρϑὶδα]αημάθηθ. «Ἅ4 ον Καρην ἨΘΡΘΉ 

ἐπωρώθη αἱ6 αγίαημίς ἐπηρώθη φοϑδέαπαογ, Πμαδθη, εὐἷ6 1 11,7, τ00 1ἴ 

γνϑ “σασασοαίξὲ δι παροη. Βοαοίέα ατοΐν Η δ γψοῖ,..: πωυροῦςθαι᾽ τυφλοῦεθαι. 

-- 18. δῇ ἔγαυ]ηβ δῃταϊη) ΑΒ {ν ἀπὸ κυρίου πνεύματος, τη) 167 ΚοΉ- 

βὐγηϊέϊογυ οἰοϊοῖ, “α αοηυῖηὶ δριὶγιέμ" τῦ νρ. 



Απ αἴθ Κοσγίηίμου 11. 11Π,9--- 18. 

Ῥδῃ : Δῃπΐπ8 νναῖτραὶ 'ῃ πα] θὰ 

9 Ἰαθαὶϊ δὰϊκ δηαραμία γα ΡΊΡῸΒ 

ψῸ]Ρα8, υπα ἢϊὰ τηδῖβ υὐατὶδί 

ΔΗαΡΔΒΠ ρσαγαϊ ίθίηβ ἴῃ α]Ρδα. 

10 υαπίρ πὶ ψὰβ ψα]ραρ Ῥαΐία σννὰ]- 

Ῥαᾶρο ἴῃ Ῥίζαὶϊ μα] αὶ ἴῃ αν ϑαβϑαβ 

ΜΌ]ΡαυΒ; 11 1081] δὺκ βϑίβ 
σαϊαθσπαηο ρα α]ρὰ, τπὰ 

1 ταϑὶβ μία ψἰϑαπᾶο ἴπ να] 8α. 

12 μΒαρθαμάδπβ πὰ Βνγϑ] Κα 6 

τηϑηδραῖσοβ ὈΔ] 61 η 8. ὈΤαΚ] αἴτηϑ, 

18 Ἰαη-πἰ βαϑννα Μόβοζ Ἰαρίβδ 
Βυ]ϑύν δηὰ ἀπάαν]θίζῃ, ἅθπρ6 οἱ 

πὶ [αἰγνγοι] ἀθα θη ΒΕ 7.15 [Βγ861185 

ἴῃ δαὶ Όὶ5 σαν ηϑηϊηΒ; 14 αἷς 

αἰσααρθηοάθαπη ἔγαθ]α ΖΘ, αηΐθ 

πὰ πα αδρ' βαΐα βᾶιηο ἢ α]151 

ἴῃ Δηδταππαῖηδὶ ὈΊΖῸΒ [αἰ ΓΏ]ΟῺΒ 

ὑὐῖσσνοϑ ΙΒ ἀπϑηαῃα} 10, απΐθ 

ἴῃ Χυγϊδίαι. σαίαϊταᾶα. 1δὅ δἰκϑὶ 

τπηα Ὠϊπδ αἀἀρ' ΤΡ δηΘὶ βίρονδααᾶδ 

ἍΜΌοΒΘθ, Πα δύ Ἰρὶρ δὴ8 μαίϊγίϊῃ 

1Ζθ. 16 ΔΡῬδῃ τ] δμηδὶ ρανδη- 

οῖρ ἀὰ ἔταυ)η, δἰπίτηδᾶα βαΐᾶ 

Ὠυ] θυ. 17 ΔΡῬδῃ ἔταυ)α δσηδ 

δῦ; Δῦθαῃ βᾶγϑὶ δῇμηδ {γα} 118, 

Ῥασι {το ] 8} ᾿ἰϑύ. 18 δρρϑδῃ 

γγ6ῖ8Β 411ἃἱ ἃπαμα]]ἀδιηοα δπά- 
γαῖ 7] γα ]θ {γα} 15. δῖ ΓἢΒ81- 

Ἰυαηάδηβ, θῸ Βδηιοι {ἰβαῃύ ἱπρα- 

ἸθϊκΚοπάθ. δ σψυϊρᾶὰ ἴῃ. χα ]ρὰ, 

ϑγαβυγο αἵ ἔγδ) 8 ΔΙ Ϊη. 
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απαϑαϊέϊ αἸῆηβ τοαϊγ αὶ τὶ τὐιῖ- 

ῥαῖιῦ 9. 7αϑαὶ αὐτο αγπαϑαϊιλ τσαγ- 

σίῥοϑ τρμίῥιι8, πα ἤϊε, παῖδ τ οαγ δέ 

αηαϑα)έϊ σαγαῖ)θῖηβ τι. ἀρμΐβαιι. 
10 πηΐθ την τρὰβ νγμΐραρ ῥαΐα τρι- 

ῥαρο ἦν, ῥίταϊ Ππαϊδθαὶ ἐγ, Ἡ[αγ΄α88α1.8 

τσμείραιθ: 11 7αϑῬαὶ απἷ ῥβαΐα 

φαΐανγηαηαο ῥαῖγ]ν τὐμῖριι, τη 

ἤϊι, τιαἷβ ῥαΐα τοϊδαηαο ἐπ τοιῥβατι. 

12 πμαδωμααηβ γι ϑισαϊοίκα τρθΉ, 

ηηαγαγαῖΐῖφζοσ θαϊῥοῖηδ ὑγι)αΐηια, 

18. 7α}ν πὶ ϑβιραϑιῦο Μοβος ἰασίαα 

ἤεἶ8ι} απα απααιοϊοίφν,,. απρο οἱ 

μὲ ζαἱγιυοϊ τα θα φήγα ϑηη7ιι8 1576 6118 

ἦν) απαὲ ῥὲ5 σαΐαν"παπαένδ, 14 αἷν 

αὐααιφηοάφαάπνην ΚγαῤἼα ἴξο, εγιέο 

μα πα ἀαρ ῥαΐα βαηῖο Πιι[867" 

ἦγ απαϊριηαΐπαὶ ῥῖσοβ ζαϊνΉ 700,8 

ἐγήγσιροβ τοῖϑὲβ τὐγιαη]εβ, ατὐνυΐο 

ἦν, Χγίδέαιν σαΐαϊγαᾶα. 15. αἰοῖὶ 

μα] Ἰέγνα ἀαρ ηιϊῤβαγοὶ εἰσιραᾶα 

Μοβοβ, Ἰδέ Πρρ ἀπὰ Παϊγϊη, 

ἴζο. 16 ἀαῤῥαη η»ιῤῥαηπεοὶ σαιραη- 

αοῖρ ἄτ ἔγαιγίη, αῤηϊηιαῦα ῥαία 

Πυιιϊδέ». 117 αῤῥαη Κγαϊ)α αἴηια 

δέ; αῥαη ῥβαγεὶ αἰηηα Κγατι7ἴγη.8, 

ῥανεῖ, Κγοϊίμιαῖϊβ ἐξέ. 18 αῤῥαη 
τὐθὴ5 αἴϊαὶ απα]ιιαηιηια απα- 

τσαΐν»  )7α τοιῖρι [γαυνι)γῆη5 βαϊν)βαΐ- 

υαπάαηβ, ῥὸ βαρῖον Κγϊδαϊιέ ηφα- 

ἰοϊκοπᾶα αἤ τοιῖῥαις ἐπ τοιίρβαλι, 

βισαβιῦθ αὐ Κανιγῖγι8. α]ιηλῆνι. 

1Π|,9. 15] Β: 5 ἀυτοβ]δομονῦ ΒΥ. --- 10. ννραρ) Β: νὶ ἀθ5ρ]. Βυ. -- 

18. Μοβος) Β σαῃχ Κἰαν, πἰομΐ 2,ἴοβεβ Βυ. --- ρφαΐαμγπαηαϊη8) σαξαμΥ- 

ηᾶ αἷη8 Β Βτ. --- 14. αἰάδα θποάθάθ}) ἃ Ταηάρσίοδδο: Αἰ Ὁ] 1 ἀπὸ - 
ἀράπη ἀφιἐοῖν (γυϊο]ιέ σα] πἀποάθαάμπῃη τος 7.) Βκ. --- απαξιριπαϊπαϊ) 

αἀπακι] παϊπαὶ Β Βν. --- 18, ῥαϊν]ϑβαϊαπααη5) ῥαϊν]ιεαϊαηααβ Β Βτ. 

-- ἱησαϊοϊποηααὶ ἐησαϊοίκδ᾽ ἄα Β Βυ. 

198 

διέξ8 «- 

({,σι. 



292 ΑΠἡ αἷθ Κουπηΐπου ΤΙ. ΤΥ, 1---9, 

τ: 

1 Διὰ τοῦτο ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύτην, καθὼς ἠλεήθημεν, οὐκ 

ἐκκακοῦμεν, 2 ἀλλ’ ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ τῆς αἰεχύνης, μὴ περιπα- 

τοῦντες ἐν πανουργίᾳ μηδὲ δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τῇ 

φανερώςει τῆς ἀληθείας ευνιετῶντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶςαν ευνείδηειν 

ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 8. εἰ δὲ καὶ ἔετιν κεκαλυμμένον τὸ 

εὐαγγέλιον ἡμῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις ἐςτὶν κεκαλυμμένον, 4 ἐν οἷς 

ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωςεν τὰ νοήματα τῶν ἀπίετων εἰς τὸ 

μὴ αὐγάςαι αὐτοῖς τὸν φωτιεμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριετοῦ, 

ὅς ἔςτιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ. ὅ οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύςςομεν, ἀλλὰ Χριςτὸν 

Ἴηςοῦν κύριον, ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ ᾿Ιηςοῦν. 6 ὅτι ὁ θεὸς. ὃ 

εἰπὼν ἐκ «κότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμιῦν πρὸς 

φωτιςμὸν τῆς γνώῴώςεως τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἐν προςώπῳ ᾿Ιηςοῦ Χριετοῦ. 

Ἵ ἔχομεν δὲ τὸν θηςαυρὸν τοῦτον ἐν ὀετρακίνοις ςκεύεειν, ἵνα ἣ ὑπερ- 

. βολὴ τῆς δυνάμεως ἢ τοῦ θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν, ὃ ἐν παντὶ θλιβό- 

μενοι ἀλλ᾽ οὐ «τενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἐξαπορούμενοι, 

ὃ. διωκόμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἐγκαταλεϊπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἀπολ- 

ΤΥ, 2. ευνιςτῶντες] ΚΙ, Οἢγ., εὐυνιετάνοντες Ρ. --- 4. τοῦ θεοῦ] ἘΚ 

μιδῖυ., τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου 5ΙΠΟΙΡ τη ὠρυϊδίδιϊὶδ ἀδὶ τὰ νρῳ- 58. 

(ναεῖν ( 1,1ὅ). --- ὅ. Χριεςτὸν Ἰηςοῦν] ΒΗΚΙ, Οἢτ., Ἴης. Χριετόν ΒΜ ΔΟΒΕ 

ΑΘΙ͂Σ νρ. --- 6. ὅς) “ΓΚ μδϑιυ., ὃς καί ἀῇίηθῃ, ὅς με ὈἿΕα Οἢτ. ἀ ο ἔρυ. 

τι Βγ. --- Ιδϑιιΐ8] νου ἄθσ ΑΡΚάγσαηρ ἐμ ἴῃ 1 ἦι ἀστοῃ ΕἸΘΟΚθα 

χουβίουὺ Βυ. -- ὃ. αἰροὶ ἢ Β, Καῦχτη ΘΚ ΌΔΥ, ἴῃ ἄθη ΕΔ] 06 Ὲ. ΤἹΠΡΒ5. ὉΠ 

οἴη Τοοῇ ΒΥ. -- 9. τευγκαραῖὶ) ιευγϊκααὶ Β ΒΥ. 

ΙΝ, 1. τραἱγβαΐηια εἰδογιια)αη.8)] ΒΒ, νρ]. ποη ἀοβοϊαηλνι8 ἢ Αταυβῦ. 

τοῖν βαῆνι5 800,65 σ. Α αὖ α16 ὕ8ὃὀὈ0γ. Τιϑϑαχύ ᾿ϑυῃϑδιίθη. --- 4. ὠσα- 

βαϊ]υαγυη8) ΒΒ, ὙΘυΒΟ τ ΘθΘη ΓΤ τρραδαϊυανῖβ. ὍΘΙ Ζυβαΐζ βίδτηταῦ 

δὰ Ο 1,15, δῦ ΔΌΘΥ βοβοῃ ἴῃ αἴθ Κ- ἢββ. ΠΡ οἰηρθάγαηρθη, 80 48} 

65. πἰομῦ δαβΖατηϑοηθη ἰϑύ, ΟὟ ἰῇ 616 ψουαρθ αοὺ σού. Β106] πιοῃύ 

γ] θοῦ ἴῃ Οορθηβαύς χὰ ΟἾΥ. ΒΟμοα σοιζαηηῦ 806. δὴ 876 

Ὧδ8 ΕΘΏ]Θη σνοη πηφαβαϊϊυαμβ ἴθ Α ἄθπὶ Εἰπηῆπ νοη ἰᾧ (ἀ 6) ΖζΖαζαὰ- 

ΒΟΒτθι θη. --- 7. Βαρδαπᾶβδηβ) ΑΒ: Ῥαγίιχιρίμηι παοῖν Υ. 1 τ. Υ-. 18. 

Τ)᾿οβοῖθο Νεοιιφδίϊαἀν, οὶ Αταυβί. -- οἱ αἴδγαβδαβ 51]αἱ ταϑηὐδὶβ σα 18] 

ΑΒ; αἴα οΙοῖοία 17γηιδἐοίϊινηφ ἴηι Ατα υβύ. θασοϊ γα εἰ υἱγειἐ8 ἀοὲ εὐνᾶ 

νῷ βδιυθιϊηνλίαβ 57 υἱγίιυὶ5 ἀἰοῖ. 



Απ α16 Κουηίμου 11. ΤΥ, 1---9, 

ΤΥ: 

1 ῬΡΡ6 περδηάδηβ βαΐδ 

Δ αὈδηθὶ, βϑαθθ ρϑδυτηδὶ δὶ 

γα Ῥγη, ηἶ γαῖ Γ 81) βου] Δ ΉΒ, 

2 δἷκ δἴβίοβθιμιν βδῖπὰ δ] ρ 81 

αἰνν 15 Κ}187 πὶ σαρρθη 88 1 γγ ΔΓ ΘΙ 

πὶ σδ! παρ᾿ “Δυ] πα ααγα ρΌ 618, 

8Κ Ὀαϊγῃίθίη 578 υδίδ! Κη͵Δη- 

δ Π5 5 5] Ὀ08η5 αι 8] τὴ τ] Ὁ- 

ὙΥ1Β5ΘΙΠῚ ΤΏΘΠηΘ Ϊἢ Δη αν αἰ γΡ]8.. 

συααϊθ. 8. δΔΡΡῬδῃ 60δὶ ἰϑῦ σϑῆπ- 

118 αἰνναρρ6 110. ἀηβατα, ἴθ Ὀδΐτη 

{γα ] αθ δι 8η) δῦ σα μα]14α, 4 ἴῃ 

Ῥδίτηθὶ σα ὈΪ5 - αἰννῖθ σϑΌ] πα 168 

ἔγϑ ἢ] θἶσθ ππρϑὶδα]απάδηθ, οἱ 

πὶ ᾿᾿π{7161 ἴτ 1 Πα θΊηΒ5. δἴνγαρ- 

Θ6]7]0 5 Ό]ΡδαΒ Χυϊβίδαβ, βαϑὶ δύ 

ΓΡΙβα 5. ουιαΐβ. 5. ΔΡΡδῃ πὶ ὑΠ85 
ΒΙΠΌΔ ἢ 5 ΤηΘ.Ἴ] τη, ἀκ [Ι6Θϑπ Χυὶβίτι 

Τταα]αη, 10 ῸΠΒ ΒΚ Ι ΚΘῊΒ ᾿ΖΥΥΔΥΔΙΒ 

ἴῃ ΙΘϑὰϊθΒ. 6 απίρ ρα 5861 480 

ὉΤ-τα͵Ζϑ Πὰ Πμ Ὁ βκθίηδη, βαϑὶ 184 ἢ 

Ἰϊαύϊαα ἴῃ μαϊτίαπι ἀπβατγαῖτη ἀὰ 

πα θη ΚαΠ 715 να] θαι σα 5 

ἷπ ἃηπᾶνγαί 7. ΙΘ818 Χυϊβίδαβ. 

7 ΔΡΡδη δΒαθϑῃάδηβ βαΐα ΒυΖά. ἴῃ 

εἰν θοϊμαϊμιὶ Καβαμν, οἱ "ὉΠ ΆΥΑΒΒῸΒ 
5171 τηϑηΐδὶθ συιαϊβ Δ ἢ ἢΐ ἃ 

ὉΠΒ18. 8. 1η δἰἸδιητηδ Ῥγαὶ μη, 

ὉΚΘῚ πὶ σααρονταδὶ; ΔΗ αὶ, 

ΔἸΚοὶ πὶ δἰβι αι 1 ἀαὶ; 9. νυ καμπαὶ, 

ΔΚΘῚ ἢἰ ὈΠΠΡΔηδὶ: ρδαγααβί αἱ, 

-------. 

μιν 7.1; 2. 
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ΤΥ. 

1 Ρηῤῥε παϑαπάαηβ ῥαία 
οηα δα, ϑισαδιυο σααγηιαϊα αὐ τραι- 

ῥιώη, τὶ τραϊγβαΐηια τἰϑηγ 6]7αΉ.8, 

2 αἷς αξϑδίοῤιννν ῥαΐηιν απαϊαινσηζατα 

αὐιοτ5],718, ηἱ σαγγαηπααη8 ἴηι, τρογ οἴ), 

η1}. σαϊζι ἐωνι)αγανι8 ἐσαστὰ σιαῖϑ, 

αἷς δαϊγ]έοῖγν ϑ8:0η,705 τἰβέαϊκη)αη- 

ααη.8 «8. 8ϊϊδαηβ. τς αἰϊαΐηι ηῤβ- 

τοὐβϑοῖηι απαισαῖγῥ)α 

σιαῖθΒ. 8. αῤῥαν 2αϑαὶ 18έ σαΐμι- 

ἰαα αἰισαρσοί)ο τρλιϑαγα, ἐπ ῥαῖηι 

7γαϊιδηαμααην δέ σα]ιίίάα, 

1η 6 ἴη, 

ἤγαῤἼα ῥίφε πηρφαϊαινθδ]απάσαηο, ο΄ 

γι {τι ἐ7ωὶ την ἰὐυ]ιααοὴγ, αἰτοσρσοοῖ- 

2ογη5 τομΐβαι5 Χγδέαν8, βαοὶ ͵8ὲ Κγἱ- 

86α}15. σιιατβ τρηραϑαϊ)»αγήη)5. ὅ αΡ- 

ῥαη Ἠΐ τγι8 βήϊϑαηιβ η16))7αηι, αἷς 1681 

“Χνϑένν Κγανμγαη, ἐρ τ δραϊβαγ8 

ἡφιαγ αΉ}8 ἐγ, 1]68ι5. 6. τέο σι βαθὴ 

φαῤ εὐγογίχίσα Πὐιΐνα  58ἰροίγιαν, δαοὲ 

7α]) ἰὐμ]ιέαα ἐν Πναϊγέαηι τνιβαγ'αἴηι 

ἄταν 1ὐυ]νααοῖγν κυρ 718. τοι ῥοιι8. σὺ- 

αἷβ ἦγ, απαιοαῖγῥἼα Τοδαῖβ Χυβέαιι8. 

{ αῤῥῥανν παϑαπάαηβ ῥαΐα Ἰυιισα τη 

οαἵγβοϊηναῖην μαϑαηι, δὲ τξαγ α88ι:8 

8ϊ)αὶ ηιαϊιέαϊβ σι 7αἢθ τ τι 

μγη8ῖ8. ὃ ὧν αἰϊαριηια ῥγαϊπαπαΐ, 

αἰοὶ ηἱ σααρφσιοϊα αὶ; αἀπαδίξαπαΐξ, 

αἰοὶ πὲ αὐδιαιῥιίααϊ,; 9. ιευγὶκαπαΐ, 

αἰοὶ τὲ δἱϊῥαπαὶ: σααγαιιδααΐ, 

16 Απὐὶασδοποηβίαθθη βἰπᾶ ἴῃ 8 ἀστοῦ Τιδομου, Ὀθὶ 

τὐασγα ἀυγο θἰπθη ΕἸἼΘΟΘη σουβίου Βυ. --- 2. εἰ Α, μἱοϊνξ πῃ: 68 

ϑίοῃε ποῖ Ὁ ἄρον ἀον Ζοῖϊο Βγ. --- ἄηι παπᾶς πη ἃ εἴπ ὐἰοϑ86, αἷα 

μους δοθοῦν ἀομίθαν ἰδὲ ΒΥ. --- 4. σὰ }] ΑΒ, αδφοϊυιίν"έ, οδϑιυοῦῖ 685. 8.οη 

αὐ δαίαν δοςίοϊιέ. --- σαδιϊπαϊαα) σαιπαϊάα Β Βτ. --- ἸαΠδαθίη8)] ἃ 

Βογηπαναΐς, {ὐι]ιασ ον ΒΒ, ᾿α μαἀθὶ Ηογηο. γυὶ. ΕΒ. ἃ 157 Αηηνι. 3. -- 

ὅ. 18 ΒΚ ΚᾺ ἢ5] πΠΒ ΚΑΙ ΚαηΒ. Δ. --- 6. πηβαγαῖτα) Α ἡ Αὐκαγζιηρ Γι 

4 ἤν, [ἃ 

ῥαϊηιοὶ σὰ ῥὲβ αἴ͵νοῖβ φανηήηαϊάα Ὁ Ὁ 
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λύμενοι, 10 πάντοτε τὴν νέκρωςειν τοῦ κυρίου ᾿Ιηςοῦ ἐν τῷ εὠματι 

περιφέροντες, ἵνα καὶ ἣ ζωὴ τοῦ ᾿Ιηςοῦ ἐν τῷ εὐματι ἡμῶν φανερωθῇ. 

11 ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰηςοῦν, ἵνα 

καὶ ἣ ζωὴ τοῦ ᾿Ιηεοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ «αρκὶ ἡμῶν. 12 ὥςτε ὃ 

μὲν θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἣ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν. 18 ἔχοντες δὲ τὸ 

αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίετεως, κατὰ τὸ γεγραμμένον ̓  ἐπίετευςεα, διὸ ἐλάληςα, 

καὶ ἡμεῖς πιετεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν, 14 εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν 

κύριον ᾿Ιηςοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ ᾿Ιηεοῦ ἐγερεῖ καὶ παραςτήςει εὺὑν ὑμῖν. 

15 τὰ γὰρ πάντα δι᾽’ ὑμᾶς, ἵνα ἣ χάρις πλεονάςαςα διὰ τῶν πλειόνων 

τὴν εὐχαριςετίαν περιςςεύςῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ. 16 διὸ οὐκ ἐκκα- 

κοῦμεν, ἀλλ᾽ εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται, ἀλλ᾽ ὃ ἔεω 

ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ. 17 τὸ τὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς 

θλίψεως ἡμῶν καθ᾽ ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν, 

18 μὴ «κοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα ̓  τὰ γὰρ 

βλεπόμενα πρόεςκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια. 

Ιν,10. ἐν τῷ εὠματι!] ΓΚ, ἐν τῷ εὠματι ἡμῶν ΕΒ τ σΟΥΡΟΥ6 

ηοϑίγο ἀϑἔου νρ. --- 12. ὃ μὲν] ΚΙ,, ὃ Ρ ΟἸγ. 10 νᾷρ. --- 18. διὸ ἐλάληςα]) 

ΒΟΡΕΚΠΡ Οἢγν. ἀϑτγΐ νρ (υσί. }5.11,101.Χ Χ), διὸ καὶ ἐλάληςα 5:ΠΕῸ 

5 Οιαοῖν ἄθηι ἢ. διὸ καὶ λαλοῦμεν). --- 14. διὰ Ἴηςοῦ) ΚΙ, ΟἾγ., εὺὑν Ἰ. 

Ρ, --- 16. ὃ ἔεω] Ομ τ. τιΐη 47.187 ἀ ΟἿὙ νῷ, ὃ ἔεωθεν ΚΙ,. ---- 17. τὸ 

γὰρ παραυτίκα ἐλαφρόν] ἘΚ ΟΕγ., τὸ γὰρ παραυτίκα πρόςκαιρον καὶ 

ἐλαφρόν ΠΕΕα ἀοῖρσυ νρ. Κυί. Ἡμπβοάογοῦ: καὶ διὰ μὲν τοῦ παραυτίκα 

ἔδειξε τὸ βραχύ τε καὶ πρόεκαιρον. -- καθ᾽ ὑπερβολήν] δι τ ΟἿΚ, καθ᾽ 

ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολήν ἘΚ τδιυ. --- 18, πρόςκαιρα)] ἜΚ ὠδιυ., πρόςκαιρά 

ἐςτιν Κα ἐογιρογαίία βιυυὶ ἔσυ νρ. 

Ῥῖοθθ Ἐυρϑησαηρ Παῦ ΔΘ ΖΓ πούνθησιρθη ψογδαββοίσαηρ, αἀδβ 

ΒΟΒοΟη αἱθ ου]δρθ ἀογ δ. ΑΒ πὸ ἄθαὶ ᾿αὐθι ]βοῦθη Ταχύ 1ηΐρι- 

ῬοΙοσύ, σὰ απα ἰοικαΐ τϑαγαηα ἃ. 1. Ἠοϑίγο τὸ νοὶ Ὠϊησαροίαρῦ τ υ- 

ἄθῃ 561... ὕτῃη 416 ΑΠΠΔΏΠῚ6 οἰπμθ8 ΕΠΠΡΙ ΗΒ ἴῃ α16 Νουαρα νοῦ ΑΒ 

18:8 ΒΙΟἢ Αἰθὸ δο ἢ ΠΙΘΙΌΘΙ πιομῦ ΠΟΙ αΤΩ]ΚΟΤΏγΉΘ1. --- 11. δήμέθζηο τὐθ18] 

Β νρ]. Υ: δηΡ6Υ Ἠ08. --- 10. τραϊγῥαηι τἰϑογιια7)α).5)] Β΄: ὐβρυρ]. 1.68- 

τῷ ὨΙΘΡ ΔΌΟΒ ἴῃ Β Ὀονδησχί, ψῖθ Ν. 1 ἴῃ ἀ. -- 17. αὐιοϊγιῖδ τοι ῥανι8 

καιγεῖη) Β ν9]. 46: αοέογηας σίογίαθ ρομάιιϑ; Καμγοῖη, τὶ 4,4 Ἰὰ πα 61 

ἘΞΒ. 8 187 Απη. 2. 
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αἰκοὶ πὶ {τααϊβυϊάαι, 10 βἰηΐθοίπο αμοὶ πὶ Κγαρίβέϊααϊί, 10 5ἐηέθίγο 

ἀαιυθοὶη ἢ} 1 5 [6818 ἃηὰ ᾿θῖ Κα σαι ῥεῖν, Κ)᾽ὐι71γ.8 1658ιυ18. ατνὰ ἰοῖϊρα 

ἘΠΒΔΙΔΙηΊΩ ...- μγ8α 7 αἸ)λνὦ 

μϑίοιηῥα 8ϊγαὶ. 11 ϑἱγυίοῖηο τοοῖ5 ἰἐδαηάαηβ ἔην ἀαπῥι αἰσίδαναα ἔγν Π1οϑιυῖ8, 

δὲ 7α]ν 1 δαζγν8 168ιιῖ8. «ϑιοἱιῥα τυαΐϊγβαϊ ἐγ, γ7ινγ)ανηλα Ἰοΐρα μγυβαγαηηηια. 

ἀ} ὁ δἰραιοὶ γι ααιιῥιις ἦγ, τὐτ8 τωι οὶ, ἐξ {ἰαΐγν8 ἔην, ἐχιοῖβ. 18 παϑαη- 

ἄαηϑ ἠδ “ῥανα βαηιαλν ανηναη, γαϊανδοῖμαϊβ δὲ βαπιηια σφαηιοϊταἶγν: σαΐϊαιν- 

δία, τη, ῥίφοϊ 7}, γοσϊάα, 7}, ιτυοὶδ σαϊανδ]αηι, ἔην ῥίφεϊ 7}, γοάγωηι, 

14 εοἱαγαγι8 ῥαΐίοὶ 8ῳ 77 αἱδ͵]αγι8 Κγανγαν, 168ι0 7ωἿν οὐγυδῖ8 ῥαῖγ]ν [1680 

εγγαωΐδοὶ 7α]ν ἐαινιυαγαδοαϊ)Ἢε τυ ἔσνγῖδ. 15. ῥαΐιν ῥάη αἰϊαέα ἐη, ἐσισαγα, 

δὲ απϑί8. ηιαπαφηαηαοὶ ῥαϊγν ἡναγιασίφαγν8. ατοϊίζια! τ αΥαββΊαϊ ἄν τομίῥαι 

σιᾶα. 16. ἐγυν 15. τὲ τοοΐϊγῥαηιν δον α)αηβ, αἰοοὶ ῥανγ)αδαὶ 58. πέατα 

ΨΏΒΆ1 πηδηγνὼ Κγαιϊοαν αἡδάα, αὐῥῥαιν 886. ἡγηνθια ὡπαπὶα)αάα ἄκρα 76, 

ἄαφα. 117 τον ῥαία απαισαῖγῥο Ἰροϊϊωϊραΐνῦ 77. 1οῖ]ιέ ἀρίογνβ τυιβαγαἴζοδ 

δὲ ταγαδβδαι αἰιυοῖγυδ τυ βαιι5 Κανιγοῖγν τραμγ ͵ασα εὐγιδῖ8, 18 πὲ ξαϊγ- 

ισοϊἐ)απάαηι ῥίφοϊ γαδοωϊραγναηο, αἷς ῥίφοϊ «ὐηραδαϊ)αγωηο; τίς ρὸ σαβαῖς 

Ἰυαπογνα γζι))α δὐγνα, ἐῤ ῥὸ τὐγαϑδαϊ)οαγοννα ατἰισοΐηα. 

ΙΝ,18. Ἐπ οχ  ϑύϊοσῦ ἴὴ 8 Κοὶπθ Βδπαᾶρ]οββθ: ἦτι, ϑοπμάθιη 88 

τδη [γ ὧἦμ 185, ἰδὺ ἴῃ 1 ΚΙ ΟΠ Κοιῦ “ηη ἀπα ρομοσχύ Ζασῃ Ἰαίθὶ ΠΙΒΟΠ ΘῈ 

Τοχύ (66) )6.8 ὁη) {110 6586 ΟἸλη.65 υἱγἐιι 65) ΒΥ. --- 14. ἐφ. 18] Β' ἀυγοῃ- 

Ἰδομουῦ Βῃ. -- 1ὅ. μξατεαββ)αῖ] Β ἀθ68ρ]. Βσύ. --- 16. 16 Απίαυδθθοῦ- 

Βίβθθπ ἰἴπ ἀΐθθθη ὑπ ἄθη ἢσ. ϑύβθῃ ζΖϑίρθῃ ΤΌΣΟ] δΟ ΘΓ ρ' 81. 

--- ακρ1}] Β: τοῖς ἀϑὺ Ταγ Ιου ηρ ΘΡΌΤΘΙ σΟΠ οὗ ΘΙ ΚΟΠΠΌΔῚ᾽ ΒΥ. 

- τηδρηα] μιᾷ ηα Β ΒΥ. -- 117. 16]. 8] Ἰρολμέ Β. --- καιιγοῖ) πανγος Β 

ἀθαθ ἢ σὰ ΘυΚΘΩΏΘΩ ΒΥ. --- 18. ῥὶφοὶ""] Β δάν ῥῖζθ6. 

ΙΝ, 10. απα ἴοῖπα εἰπβαγαηηα εἰδρμηῥα 8)α] Β: μὰ [ἰοθἰκα 

ΠΒΑΥΔΙΉΗΩ ... ... Α: [Ιμἴοκο πὰ 8. Ηδὺ ἀἷθ Τιΐοκθ βοῆοῃ αδὺ 

γουϊαρο νοῦ ΑΒ δηρδῃῦχί, 50 ἰϑῦ ΔηΖαη θη, δ ἄδθ ἀρ ἀθ5 

ΑΡΒΟΠΥΘΙ ΘΒ. σοὴ ἰοίμαὶ πὰ ἰοὶμα" «Ὀϊτυῖθ, 65. ἰϑὺύ αἰδὸο ἰπ ἀΐθβθιηῃ 

ἘΔΠ τοῦ Μαβιθαημη σὰ οὐράησθη: απαὰ ἰείμπα « θαϊγαμάαηδ οἱ 71α7ι 

ἰὐδαΐη8 Τοδιιὶβ πα Ἰοῖα» πϑαγαηιηῖα : ἀπ Θηβρυοης ἄθσ σοί. Ταχὺ 

ϑθηδα ἄἀθὴ 65 βρυύῖθοῃ. Οὐὶρίηδὶθ ἄθυ Βθζοπβίοη ἘΚ. -- ΟΔΘῚ τ8Π 

τηδοηὺ Ὁ Δ]]οῖη ἐὰν αἴθ Αὐβαββαηρ γϑυαη νου 0}, ἄδηη Καπη αϊ6 

ΤοκΘ πὰ ΠδῸ ἢ θη Ὀοίάθῃ Ηββ. σϑιμθίβαμθη αηα ἰοῖϊα κἰδαγαηιηϊα 

Ἰίθρθῃ; δἰβάδημ Παῦ τηϑῃ τηΐϊὺ Βουμμαγᾶΐ σὰ ουρῆηζθη: απα ἴοῖϊα κιη- 

ϑαγαηιηῖα « θαϊγαπάαηβ οἱ }α}, [ἰδαΐη8 ]Τοδιιὶδ απὰ ἰοῖκα τρδαγαηιηια ». 
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ΝΣ 

1 Οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἣ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ «εκήνους κατα- 

λυθῇ, οἰκοδομὴν ἐκ θεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώνιον ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς. 2 καὶ γὰρ ἐν τούτῳ «τενάζομεν, τὸ οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ 

οὐρανοῦ ἐπενδύςεαςθαι ἐπιποθοῦντες, 8 εἴγε καὶ ἐνδυςάμενοι, οὐ γυμ- 

νοὶ εὑρεθηςόμεθα. 4 καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ «κήνει «τενάζομεν βαρού- 

μενοι, ἐφ᾽ ᾧ οὐ θέλομεν ἐκδύςεαεθαι ἀλλ᾽ ἐπενδύςεαςεθαι, ἵνα καταποθῇ 

τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς. ὅ ὁ δὲ κατεργαςάμενος ἡμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο 

θεός, ὃ καὶ δοὺς ἡμῖν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος. 6 θαρροῦντες 

οὖν πάντοτε καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῷ εώὠματι ἐκδημοῦμεν 

ἀπὸ τοῦ κυρίου 7 διὰ πίετεως γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους" 

ὃ θαρροῦμεν δὲ καὶ εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆςαι ἐκ τοῦ εὠματος καὶ 

ἐνδημῆςαι πρὸς τὸν κύριον. 9 διὸ καὶ φιλοτιμούμεθα, εἴτε ἐνδημοῦντες 

εἴτε ἐκδημοῦντες, εὐάρεετοι αὐτῷ εἶναι. 10 τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς 

φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροεθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριςτοῦ, ἵνα κομίςηται 
« Ρ᾽ 

ἕκαςτος τὰ διὰ τοῦ εαὐματος πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν εἴτε κακόν. 

ΥΝ, 1. οἰκοδομήν] ἘΚ τἰβιυ., ὅτι οἶἰκ. ΕΒ φιοᾶ αοαϊῇοαϊιογιθηι 

αρίριῃ νρ; ΟἾγ. βοϊιυαγῖο (οἰγνηιαΐ ὅτι; 68 {67 φιυοίηιαῖ). --- ὃ. εἴγε] 

ΚΙΡ δὲ ἑαηιθη ἀ ϑἔριη νῷ, εἴπερ ΒΏΕΕα. ΟἾχ. ϑβδοϊισαρί. --- ἐνδυςά- 

μενοι] ΚΠΡ τινὲς δοὶ ἢν, (ὃ καὶ μάλιετα ἐγκριτέον) ἔ νρ,, ἐκδυςάμενοι 

ὈΓΕα ΟΠγ. (εἴπερ καὶ ἐκδυςάμενοι --- ἄΐο Π155. [ἃ ]50 1110], να οἰμηοιογοηα 

ἐνδυςάμενοι, υοῖ. αἰῇογα 5. 67 --- οὐ γυμνοὶ εὑρηθηςόμεθα) ἀ οΓ (ἀδογ' 

ἄδην σγίθοῖυ. Τα) στὰ. --- 4. ἐν τῷ «κήνει] ΚΙΡ, ἐν τῷ εκήνει τούτῳ 

ΕΚ αἀοῖρ; Οδτ. βοϊμισαμῖί. --- ὅ. ὃ καὶ δούς] ΚΙ, ΟἾτ., ὃ δούς Ρ 1 

γε. --- 6, ἐκδημοῦμεν) ΓΚ, ἀποδημοῦμεν ΠΕ ΟἾτ. (οὐηηναῖ). --- 10. τὰ 

διὰ τοῦ εὠματος) “Κ μδιυ., τὰ ἴδια τοῦ «ματος Οτἱρ. Τῃθοάογοῦ ρ70- 

γγῖα οΟΥ̓ρογὴ5 ἀ οἵρ νρ. 

“Βίαΐί: 68 εὐἱγὰ ἀιυγοῖ, ἀα8 6. οἱ οὐξογαογί. ---- αἰηιαη) αι 5 ΒΥ. -- 

9. ΔΗΔὨ 8181) Α ηιϊέ Αὐ] γι ΚΓ τὰ ΒΥ. --- 1 Α τὐαὐῷοὟ Ὀ6 8ῃ8- 

 Βαϊτη]αὶ 1840 ἀνγοῖι ον βοῖη ατιϑσοίαβ8θη, τὐογάθη, πα τυαγὰ ατν Παρ ᾶθ 

μαοϊυσοίγασοτ: 6 Δηδῃίμη͵]αὶ ατι Ζοι θη βου), 140 ηιϊέ [ϊοίηου ον ΘῸΠ 

ΤΟΥ͂ ἀοΥ' Γοἰσοηάθη, Τοιϊν6. 

Υ͂, 1. ῥαϊοὶ --- οἢ Β, νεῖ. 5 18,29. --- 8. ρανναβι 81) Α: 1648 ετὙ60- 

σοία58θη, υσῖ. ἔ νᾷ 8ὲ ἑαηῖον τ ϑϑἰὶ. --- ὅ. 586 ὶ 14] ΑΒ: 14} διγηηϑβέδυ θη 67" 

Ζιιϑδαίςξ οἴνηιε Οοιυᾶϊιν, παοῖν ἄδην ἢ. 15 ἢ παῖ. --- σαὶ Δταδη) ΑΒ, υϑὶ. 

Ϊ 1,22. 
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1. γγίέαην αὐ; ῥαΐοῖ, γα αὶ 8ᾳ. αἵγθϑοίηα τἰγῖδα) σχαγ 8 ῥίσοι Πι]οῖβγ.08 

φαΐίαϊγασα, δὲ σαΐη11;707) 

1.....8 ρυᾶδ Παῦδτ, ρναγὰ 

ὉΠ Πα Πααν δα δι, αἰνγθῖηδηδ ἴῃ 

Εἰμηΐηϑιη. 2 πηΐθ 18 ἴῃ ᾿ΔΙΠΠΊ8 

ΒιυψοραίἼατα, θααδῖηδὶ ἀηΒαγαὶ ρ1Ζα] 

τ5 ᾿ἰμηΐϊηα αἰαυ θη 0) σδἰ  Π]Δ}- 

ἄδηβθ, 98.108] βυθραιἢ ραν αβι- 

αἱ, Ηἱ ἡδαδᾶδὶ Ὀἰϊρὶ αϊπᾶδα. 4 18} 

δὰ νι ἰὶβαπμδηβ π΄ Ῥίχαὶ Ὠ]ΘΙθ ΓΑ] 

ϑυνορδίζαιη Κααγιᾶδὶ, δη8, ᾿ρϑιητηθὶ 

πὶ ψ]]θίηα δ μβαιλοη, 8Κ δῆθῃδ- 

ΤΏ, οἱ {γα βϑ] παῖδα θαία αἀἴνγαηο 

ἔγατὴ ᾿Ἰθαϊη αὶ. ὅ ΔΌῬδη βδϑὶ []8ρ-] 

σαιηδηνίαα πη5 ἀα Ῥατηϊηδ ΟΡ, 

5861 14} σαΐ υηϑὶθ ψ8α] δὨγηδη. 

6 ραἰγαθδημαδηβ πὰ Βἰηΐθίηο 8 ἢ 

ψὶϊαηάαηθ ραΐθὶ νιὶβδδηᾶδηθ ἴῃ 

Ῥαϊσηαθ ἰ6ῖα δ αἰ 781 Β]} 1 

ἔγατὴ ἔγα]ῖη; {7 απίρθ ρα ρἂ- 

Ἰδα Ὀθῖη σαρρᾶμη, ἢ βαδίσῃ βίαη. 

8 ΔΡΡδη ραίταθπδτη 184 νι 8]7 τὰ 

ταδ θ᾽ π5] ΘΙ θα ἃ85 ᾿αιητηα [ΘἸΚ8 

78} Δηδδἰμη]δίτη τυ ἰβδη δὖ ἔγαα)η. 

9 ᾿ἱπῸΡ- ΡΒ αβαδαθἼατα, 1806 8η8- 

Βδϊμη]αὶ Δ 006 δἰμαϊπη)αὶ, τναῖ]8 

ΘᾺ] ΘΙ Κα ἰσηα. 10 πηΐθ 8]]δ] 

γγοὶβ αὐααρΊδη Βα] ἀδὶ βι]ατη ἔϑαχα 

Βίαπιαθίοια Χυϊδίααθ, οἱ βϑδῃΐμηδὶ 

Τυαυ]ζα ἢ ῬῸ βνθϑοηδ 16  Κὶβ, Δα υ 

Ῥαϊμιθὶ ρσαίανία, ἰὰθ}06 ῬΡῬίυΡ 

5. σμάα ᾿ωθανι, σαν πηωηαη- 

Τρωιγ]έαγα αὐισοίγναγα ἦγν. ἤυἴηνγναἼ)1. 

2 μρηΐθ 7α}ν ἦγ, ῥαηιηια δισογαξ)αη,, 

ῥαναΐηαὶ τηϑαγαὶ ῥίζα τι8 ἢί- 

γῆ τἰαυμδηοη σαῖ»η)αηπαη8, 

9. 7αϑαὶ 5ινοβαιῖν 7α], σαιραδίηαΐξ, 

μὲ παφασαὶ ῥϊρταϊπααιι. 4 76}, 

αν τοϊβαηααγ5 ἦν, ῥίζαϊ Π]οὶ ταὶ 

βιροσαΐζαην Καινγτααῖ, αὐτὰ ῥαριηιοὶ 

τὲ εὐἸϊοίγια αὐναηιον, αἷξ ἀπανα- 

φιοτν, οἱ Κγαωδίτησαΐάωι ῥέα αλιοαγο 

ἤγαην ζἰδαϊγαϊὶ. ὃ αῥαν, βαοὶ [7α}}} 

σαριαγισίάα αη8 ἀὰ ῥαρήπα σεῤ, 

ϑδαοὶ 7ω]ν σα β αὐ ιὐασὲ αΠηηαι. 

6. γσαϊγαμαηααηβ τῖν διηέθῖηο 787: 

τοἱἑαμαηα ῥαΐοὶ ιτὐϊδαπααηβ ΤΉ, 

ῥατατηὰ αὐαϊηι)αὶ 8)ατη 

ἤγατα Κγαιν7ζίη; Ἢ ιρέο ῥβαῖγν σα- 

ἠαιιδοῖγν γασγαην, τὶ ῥαϊγ], γι. 

ὃ αῤῥαπ σαϊγαναηι 7α}ν τραϊ)αηι 
τδίοίῥαη τ᾿ι5 ῥαηιηια ἰοῖκα 

7], απαϊναϊηι)αΐην τοΐβαν, αἱ ΚΥαι)ίη. 

9. ἐγ, ῥῖδ εἰδα απ γάρ, 7αῤῥο αἀπα- 

Ππαϊηι)αὶ 7αξῥε αγδαϊηι)αὶ, ιτραῖΐα 

σαϊοίκαγ, ἤρθια. 10 τηΐο αἰϊαὶ 

10678 αἰαπμφ)αν, βἰοιιϊ αἱ δήγηι Και α 

ϑέαμαϑίοία Χγϊδέαι8, ᾿οἱ σαρίριαὶ 

Ἰναγ͵ίφηἶν ῥὸ ϑβισοβδοθα ἰοῖϊῖβ, αξαγ' 

ῥαϊηιοὶ σαϊαιοϊάα, αῤῥεὸ ῥύμιῤ 

Ἰοῖκα 

ηηαῖξ 

ν, 1. 564] ἄδου. οἰπθὴ Τοῦ: αἴθ ΞΟ γ στἱοῃίθῦ βοὴ Πΐθὺ δὴ 

θη [ιδομθυῃ ΒΥ. --- 2. τυ μαπλοη) Β: ἀΔ85 σϑησο Υοτγύ ἀπτο] δου, 

ὉΌΘΙ ΠΟΟῚ ΘυκοπηΡα ΒΡ. --- ὅ. ἀὰ ᾿αιαιμα) ΑΒ: τὐα]ιγδοϊιοϊγον ἐδὲ 

ἵη ἀον γογίασο πνοὴν ΑΒ. 5101 αἰϑοοζαϊίοη, υσὶ. Κὶ 9,1718,6. Νιιν ΤΡ}. 

0,18 ἢηαοὶ 5,οἶν ἀπ Ῥαιάμιδ, εὐο ᾿Κ εἰς αὐτὸ τοῦτο Παΐέ, αδόν' Τυΐθ} 5ξοἤιγὶ 

αἷο 1, οβαγίομ, εἰς αὐτό «“ἠα εἰς αὐτόν ἀαροϑονι, αἰ ἐγ δῖ ΑΒ- "ἘᾺ τὸ νρ 

δ δοϊιοίηθη. ἀυρΡο᾽ εἰς αὐτὸ τοῦτο 1 6,29 Οὐ 4,5 5ἐοἶιέ αἰ οἱηθηι απο 
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11 εἰδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ κυρίου ἀνθρώπους πείθομεν, θεῷ δὲ 

πεφανερώμεθα ἐλπίζω δὲ καὶ ἐν ταῖς ευνειδήςεειν ὑμῶν πεφανερῶεθαι. 

12 οὐ γὰρ πάλιν ἑαυτοὺς ευνιςετάνωμεν ὑμῖν, ἀλλὰ ἀφορμὴν διδόντες ὑμῖν 

καυχήματος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα ἔχητε πρὸς τοὺς ἐν προεύπῳ καυχωμένους 

καὶ οὐ καρδίᾳ. 15. εἴτε γὰρ ἐξέετημεν, θεῷ εἴτε εωφρονοῦμεν, ὑμῖν. 

14 ἢ γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριετοῦ εὐυνέχει ἣμᾶς, 15 κρίναντας τοῦτο, ὅτι 

εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν ̓  ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον ̓  καὶ ὑπὲρ πάντων 

ἀπέθανεν, ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς Ζῶειν ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν 

ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι. 16 ὥετε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαμεν 

κατὰ εἄρκα΄ εἰ δὲ ἐγνώκαμεν κατὰ «ς«ἄάρκα Χριετόν, ἀλλὰ νῦν οὐκέτι 

γινώεκομεν. 17 ὥςτε εἴ τις ἐν Χριςτῷ, καινὴ κτίεις, τὰ ἀρχαῖα παρῆλ- 

θεν, ἰδοὺ γέγονεν καινὰ τὰ πάντα. 1ὃ τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ τοῦ 

καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ Χριετοῦ καὶ δόντος ἡμῖν τὴν διακονίαν 

τῆς καταλλαγῆς, 19 ὡς ὅτι θεὸς ἢν ἐν Χριετῷ κόςμον καταλλάςεεων 

ἑαυτῷ, μὴ λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν καὶ θέμεμος ἐν 

᾿ἣμῖν τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς. 20 ὑπὲρ Χριετοῦ οὖν πρεεςεβεύομεν, 

ὡς τοῦ θεοῦ παρακαλοῦντος δι᾽ ἡμῶν, δεόμεθα ὑπὲρ Χριςτοῦ, καταλλά- 

Υ,12, οὐ γὰρ πάλιν] ΠΟΒΚΙ,, οὐ πάλιν ΒΒ ΒΟΠ Εα Οἤἢν. ἄθῖρ γρ. 

-- εὐνιετάνωμεν)] αϊζἐϊαοὶδ α (υ. Θοάδηδ α499), ευὐνιετάνομεν Κ. «--- 

οὐ καρδίᾳ] ΚΙΙΡ Οἢγ., οὐκ ἐν καρδίᾳ ΒΙηΒΌ Βα 1ὖ νρ. --- 16. εἰ δέ] Καὶ 

τηΐη 115 ΟΥ., εἰ δὲ καί ΠΡ Οἢγ. --- Ρ18. διὰ Χριετοῦ] Ρ (διὰ τοῦ Χ. 

ΟἾτγ.) 16 νῷ, διὰ Ἰηςοῦ Χριετοῦ ΚΙ.. -- 20. δεόμεθα, καταλλαάγητε) “ΓΚ 

ΟἸγ., δεόμενοι καταλλαγῆναι Κα ἀθα. 

κίαν δον ἀδὺ Ζεῖα Βγ. --- [ἰϑαΐηα] ᾿ἰθαϊμαὶ Β. --- 16. Χυϊδία] Α: 

μηΐον ἀοΥ Ζοῖϊο παοϊροίγαροη. ---- 18, 5. 518] 518 ΑΒ. -- 20. δὲά- 
7αηι) Β' (Ἰοὺ δέάϊαη, ψὶθ 0. δηρὶθῦ) Βγ. 

Ν, 11. νίβδῃ η5] ΑΒ, ὑπΒ νογαοιυἐηἶοοηαον Ζιβαΐς ιὐῖο ἴ 11,5, 

ἀϊυγζίοϊν 085 6586 ᾽ῦ νγ. -- 2, 61] ΑΒ, Ζηβαΐφ: “οί, ἀα εὐἱγ. -- 

ΒΚ πη ἢ] ι8)] ΔΒ ἰἰγ εὐνιςτάναι τ016 σὴ Σ 19,11; αραρφίο5886 

ἦν. Α δηδῆϊμαίμηα μαοῖΐν ἀοΥ Ῥαγαϊοϊδίοιο ' 8,1. --- τὶ ἴῃ Βαϊση] Α: 

ἀπμάἄογμης παοῖν 1ὲ. --- 16. ἐπα] Β: πδῃμϑιθρθηᾶθ Ἐγράπσαμρ. ΕΡΘΗΒΟ 

Ηϊθτοηνιααβ: 8664 μα ἑαηὶ πολυ Ἠουΐϊηι8 διηι. --- 17. 6081 ἴῦ0 1π 

Χυβέδα πἰαΐα ραβ κα 8] ΑΒ: σοην Τ]θογ οί ον αἷς Ἰογαογϑαΐς σοξαβέ, τοῖο 

ἴ0ύο [ο]υγέ. 1)1οθοῖῦο Αι βαδδης υογίγοίοη, τὸ νοι: δὲ χα ὧν Οἤγ. μονα 

ογραΐγα. --- 19. απίθ βυθραῦἢ}}] ΑΒ, υσί. φιιογμίαηιν ηιΐάορην ᾿ῦ νῷ. -- 

20. δἱα)ανι] ΒΒ: δαΐβρυίομέ "Κ ΟὨτ.; ἀδ5 Ηρ. καταλλάγητε ᾿ἰδῦ γοιὴ ἴθ - 

ΒΘίζου ἴπ 46η Τηῆηϊϊν νου απᾶρθὶῦ πογάθῃ, υρ]. Μ 5,24 Μο 1.44 10,21 

(ατίσταηπι αγϑίητη. 4,255 Νϑααγ. ΟΠ ΘΔΗ͂Β 5. 82). --- ὈΙ4] πα 885] ἃ 80 ἢ 

ἄδς (ΕΟ) σοϑϑπαοτγί. 
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0}Ὀ06 υπρίὰρ. 11 νιδηαδηβ ητῖ 

δρ18. {γδ] 1} 5 Ἰηϑη Π 5. Ὁ]] αν ΘΙΒ- 

ἴα, 0 ρυᾶὰ βυὶκαηθαὶ βἰ]ατα. 

ΔΌΡδη 6 η7]α 714} ἴῃ τὰ] ΒΒ τὴ 

ἸΖυγαγαΐηλ Βνν ΚαΠ 815 τυ ]θ8 ὉΠΒ, 

12 "ἰἱ οἱ αοὔα᾽ουα ὑη5 β᾽] θη 5. τ8- 

Καῃη]αῖϊηηα ἱΖν 18, ΔΚ ον σίρδη- 

ἀδη5 ᾿'ζυνδ Τυοὔα]7]05. ἔλα ἘΠΒ1Β, 

οἱ δαῦδιρ ψίρῖα Ῥᾶῃβ ἰπ δπηᾶ- 

γυϑῖγ θ]α Ιϑοραηάδηβ 8 η-πὶ ἴῃ 

Βαϊγίϊη. 18. αηἰθ 140 6 υϑρϑίβ- 

ποάραπτα, σαᾶδα, [006 [01] γα Ὀ- 

Ἶατα, ἰἱφνῖθ. 14 υαηἰθ ἔαρ ν 8 

Χγιβίαιιβ αἸθθ θα 0 ἀπη5, 15 ἀοτὰ- 

͵Ἰαπάδηβ βαΐα βαΐβὶ α1η8 [δ] 8}1Δ 8 

σαβυναὶῦ, Ῥδημὰ 8116] σαβυ α]ίαη, 

8 ἔδινῦ 81]18 8 ραβϑναὶῦ, οἱ βαὶ 

Πραμἄϑηβ αἰ Ῥαπαβοὶ 05 518 ΒΡ μὰ 

ἸΙραΐπα, δἱς ᾿Ῥϑιηηῆϑ ἴδῃ 51Κ 

δσαβν]ηαῖη Δ}  υὐγϑβαπαϊῃ. 

10 βυυαθὶ νγϑὶβ ἔγατη βαϊθϊηὰ ηὰ 

Ὡΐ αἰππόομθῃ Καμπῦτη ὈΪ [θἰΚαῶ: 

ἱθ 7αραὶ υὐκυαηρθάσπμα ὈΪ [ἰθῖκὰ 

Χυδία, αἰκθὶ πὰ πὶ βδηδβοὶθ 5. ἢἰ 

Καπηαμη. 17 βιυύχαθὶ 7408] ἴῦ0 ἴῃ 

Χυϊδίδα πἰα7]α ραβδία δ, μῸ 4] Ρ]ο᾽8 

ὈΒΠ ΡΠ; βαϊ, νϑασ θαπ πἰπ7α 4118. 

18 ΔΡῬδῃ 411 αϑ σαάδ, Ῥϑιητηδ 

σα ΟΠ] ὉΠΒ 515 θα ἢ Χυϊβία 

7 5- ΟἹ δ ημα] ἀπ5ὶ5 Πα θα] ρσα- 

{Ἰ Ροπαῖβ. 19 ἀπίθ βυνορϑαῃ οΡ 

ψὰ5 ἴῃ Χυὶδθίδια θη 560 ραίτγὶ- 

Ῥοπαβ εἰ8, πὶ γϑῃ Ἴδη 5. πὶ τα ]δ5- 

Βα θ] 8 1Ζ6 14} Ἰαρ]απμβ 1 ῸΠΒ 

ψγϑυχα ρα Ρομαῖ5. 20 ἔδατ Χσιδία 

πὰ αἰγίποτη, 5} 6 αὖ σαα ρα Ρ]αὶ- 

Βαηαΐϊη ᾿α ἀηϑ; Ὀϊα]δη δ 5 

ἴδαν Χυϊδύα. σαρανγαῖν πα ροαάᾶδ. 
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7αῥῥε κμηῤίμῥ. 11 ιρἰξαναγν8. τιν 

αρὶϑ )'ατιγήη8 τιαρη5 [μἰατροῖδ- 

7ανι, ἐῤ σιιάα 5ιοϊμιῥωὶ 8. 

αββαγν τροη)α 7α}, ἦην ηυϊῥιουϊβϑθῆην 

ἐχισαγοΐην διοϊϊοιη βῥαγι5. τοΐβαγν 7,8, 

12 γνὲ οἱ οὐέγα τη8ὲ ϑιϊθαηδ υ(8- 

καγηγαΐηιω ἐφιρῖδ, αἷξ ἰθὺ οίδαη- 

αἰαημ8β ἐφζιοΐβ ἰροζέι)ο5 Κ7Γατν «2.8, 

δὲ μαδαὶῤ ιοῤῥγα ῥβαηβ ἐν, απά- 

τοαΐγῥῆα Ἰυοραηπαηβ 76, πὶ 

μαϊγέϊι. 158 τἰπίο 7αξῥβε τὐδφοῖδ- 

ποσοάιηι, σμάα, 7αξῥε ψιϊαβ'αῤ- 

7αηι, ἐφιοῖβι 14 το ἤγϊοῤισα 

“Χγίδίωνι5. αἱδἠναθαΐβ τὐ8, 15. ἀολη- 

7αηπάαη βαία ῥβαΐοϊ αἵγν8 [ατι" αἰϊαγ8 

φαϑβισαϊέ, βαηηῖν αἰαὶ σαδιοι έν, 

7αἢ, {αν αἰϊαηι8 σαϑβισαῖέ, εἰ ῥαὲ 

{ἰδαηααη8 τὐ ῥαπαϑβοὶββ 815. δι αῦν 

{ϑαϊγαζ], αὐ ῥαγιια ζαι)" 517: 

σαϑισϊϊαμαἶν 76.) τε) γ}οβϑαηπα γι. 

16 ϑισαθὲὶ τ0θῖ8 ἔγαην βαρήημα τ 

μὲ αὐγηοἼννγν ἤειιγηαθν δὲ ἰοῖκα:; 

ἐρ 7αϑαὶ εἰξρυνηβοάνην δὲ [οΐκα 

Χηγ δέν, αἰοὶ πὰρ τ ῥαπαϑβοῖβδ τὶ 

λινῆν ἔνα. 1 βδισαοὶ 7αδαὶ ἰμ0 1) 

«Χγήδέαι, πμ)α σαδπαζίδ, ῥὸ αἰῥἼοπα 

μϑίίῥινιν; δαὶ, τοατγβιινν τυὐν)α αἴϊα. 

18 ἀαῤῥαν αἰΐα τι8 σα, ῥαηιηϊα 

φαΡβγὶβογιαϊγν τἰγι8 815. ῥβαϊγ], Χυβέι 

7αἢν σίϑαηαῖη, τον απαϊδαϊιέϊ σαΡ - 

ῥοηπαῖβ. 19 τέο εισοῥαιμ σεῤ 

ιθα8 ἦην Χυνίδϑέαιν ηἠιαπαβορ σα»: 

ῥοηαϑβ 8ϊ5, τὶ γαϊηι)αγιαιβ. ἐπι ᾿νίδϑα- 

αοαἰΐηβ ἐξ 7αἷν ἰαφ͵)απαῖβ ὧν αὐὴ8 

ἐσαιγ 6] σαξγϊῥοπαῖβ. 20 Γαι" Χ  ἰβέι 

γι. αὐγῖηοηι, διῦὺθ αὐ σιᾶα σαῤϊαϊ- 

παπᾶν ῥβαὶγ) τἰῆϑδ: δδϊα)ανι 

ζαιω" Χ δέν σαφαισαΐίγβηαη, σιάα. 

Ν, 11. τὐοη}}α]) ι06}]} Β Βν. -- 12. μεκαηπη)αϊηια) ἐϑαῆ  )αΐηια 

ΙΒ Βγ. -- υβκαῃπ͵]αϊταα) ἃ Ναπαρσίοδδο: δ ἃ {11} δῖ ἃ. --- σἰϑαπ 8) 

σιθαπναᾶβ Β ΒΥ. --- 1δ. 818. Βα }}) Α: 518 ζε]ε1ξ πϊοιῖ, δοράογη βἐοϊιξ 
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γήτε τῷ θεῷ. 21 τὸν γὰρ μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν 

ἐποίηςεν, ἵνα ἡμεῖς γενώμεθα δικαιοεύνη θεοῦ ἐν αὐτῷ. 

ΥΊ. 

1 (ζυνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ 

θεοῦ δέξαςθαι ὑμᾶς ̓  2 λέγει γὰρ καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουςά «ςου καὶ ἐν 

ἡμέρᾳ εὠτηρίας ἐβοήθηςα «ς«οι΄ ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόςδεκτος, ἰδοὺ νῦν 

ἡμέρα εὠὡτηρίας : ὃ μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προεκοπήν, ἵνα μὴ 

μωμηθῇ ἣ διακονία ἡμῶν, 4 ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ευνιςετῶντες ἑαυτοὺς ὡς 

θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεειν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν ετενο- 

χωρίαις, ὅ ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταεςταείαις, ἐν κόποις, ἐν 

ἀγρυπνίαις, ἐν νηςτείαις, 6 ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώςει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν 

χρηςτότητι, ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, 7 ἐν λόγῳ ἀλη- 

θείας, ἐν δυνάμει θεοῦ, διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοεύνης τῶν δεξιῶν καὶ 

«ἀριςτερῶν, ὃ διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυςφημίας καὶ εὐφημίας, ὡς 

πλάνοι καὶ ἀληθεῖς, 9 ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωςκόμενοι, ὧς ἀπο- 

θνήεκοντες καὶ ἰδοὺ ζῶμεν, ὡς παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι, 

10 ὡς λυπούμενοι, ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοί, πολλοὺς δὲ πλουτί- 

ζοντες, ὧς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες. 1] τὸ «τόμα ἡμῶν 

ΥἹ, 1. παρακαλοῦμεν) “Κ Β885. ἔ νρ, παρακαλοῦντες ΕΞ Εα ἀ6ρ. 

- 2. λέγει γάρ καιρῷ] Κ ἢ νρ, καιρῷ γὰρ λέγει ΠΕ α 65. --- 8. δια- 

κονία ἡμῶν] Οἢν. Τῃρθοάογτθοῦ ΒΕ ἀρῆς νρ, διακονία ἘΚ φϑιυ. 

ΝΙ, 8. αἰηνιν) αὐμ Β ΒΥ. --- Ὀϊδύαρα] Α (γον Ὀϊδύαραθ) 87.; 

ἄοοῖν ξογαογέ αἀἰὸ ϑψπίαα ἄθη Οφη. ΡΙ. ---- θιδίυισηοὶ Β (αἸομΐ διδένσᾳο) 
ΒΙ.: τοὶ ΓᾺΡ τὸ. --- 4. μϑδίαϊμη)αμααη5) εἰδέαϊκμηγ)ανᾶβ Β ΒΥ. -- ὅ. απ- 

Βα 74 }}} ΔΑ, ηυῦέ ΑὐΠιγϑυθ ἰὼ" τὰ ΒΥ. -- {. ἐαϊιυδιυοηα)] ἐαϊμδηιυοηα ΒΒ: 

η νἱθ]] θοῦ γδαϊοσῦ ΒΥ. -- Ὠ]ο απο! δ)] ΠΙϑιἀατλοηηα ἃ ΒΥ. --- ὃ, γγαὶ- 

ἸΔΠ Θ ΘΙ ἢ} νγι]ΙΏΘΙΘῚ Α Δι. ---- 10. εσαϊῦ) Β.: ἢ ἀυτομ]δομογὺ Βυ. -- 

11. μια ῤ8)] Β: 'ἂῇθ Οὔθη ἀαχοβ]δομοχύ ΒΥυ. --- ὠγγιηηοαα) Β' (αἸοΒῦ 

μεογυηοάα 0.) Βκῃ. 

ΝἹ, 1. ὈϊΪα]απάδη5) ΑΒ, τοἷἱἷό ἀ6ρ:; υοσῖί. ανιοῖν 8,4, τῦΌὸ ἀα8 Ῥαγ- 

ἐϊφὶρ εἰὐὐϑρΥϊησιίοὶν ἐδί. -- 8. ῥαμημ] Β: οἷνπο γογϑιϊα. --- ὅ. Ἰαιδῖᾳϊ- 

Ῥυϑίῃ)] ΑΒ: ἢ υἱοί οιοῖνέ Θογ οὐ ον ἀοΥ ογΐασο υο ΑΒ ζω" πὰ; υἱοῖ- 

ἰοίοἶνἑ αϑοῦ ἐδ αὐοῖν, ἀογ αὐΓ{ἀϊ σε ϑίηψ. ἀαάιγοῖ, νογαρίαθέ, ἀκα Ἰᾶὰ85- 

αἰρτοθὶ “αβίοη" σι αοΥ ἢ. Ποῖ (γ᾽ “Τιισοηναθη σοζοσοιν τὐαγὰ, τη 

ον ΜΥ δύησιίαγε ον δο]νοίγμοην; ἀοΥ ῬΊι. βημαοέ διοῖν Κα 11,97. --- ὃ. 78 

Ῥδῖγῃ) Α: 7848. οὔθ ΔΑ Ἠ]ιαϊέ. 
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21 απίρθ Ῥδηδ 'Ζθ πὶ Καηρα ἔτα- 

ψγαυτύ, ἔΔῸΥ ἀη85 ραίανταα [τᾶ- 

ψΔαγῦ, οἱ ψϑὶβ ψϑυγθροίτηα Ρᾶ- 

ταὶ οὶ σα α15. 1η ἸΤΏΠη8. 

ΥΙ. 

1 Θανγαιγβύννδηβ 140 - ρῬ8η ὈΪά- 

Ἰδμᾶάδηβ, πὶ βναῦθ δηδὺ σα 15. ηἷ- 

δ ᾿ἰΖ. 718. 2 τηθὶα δὰκ, αἱρὶρ, 

Δ αἀδηθια)αιάσηα, πα μαιβια8. ΡΒ 

8} ἴῃ ἀᾶδρα ὨδΒΘΙηΔΪΒ σ,ΘΏΔ8)Ρ 

Ῥοίηϑ. 58], ΠῸ 16] γγ1] δ η ἀδθ ῃ ; 

Βα, πὰ ἀδρθ Ὠδβϑηδὶθ. ὃ. τηἰ 

αἰ ἢ ἴῃ ναὶ αὶ οἱ μα 88. ὉΪ8- 

παρα 6)», οἱ πὶ δηδυδιητη)ϑϊ δα 

Δα ΡΔΗΪ ἀπβαῦ; 4 δκ ἴῃ δ] ιητηϑ 

δία! τ] μάθη ὯΠΒ 5506 οΟῚΚ5 

ΘΗ ὈδηΐοΒ ἴῃ βύϊνν 7 τηϑηδρδη- 

τη8, ἴῃ ΔΡΊΟΠΩ, ἱπ Πϑα τα, ἴῃ ἃρ- 

Μ]ΡοΙη, ὅ ἴῃ Β]δῃΐτα, ἰπ Καικα- 

ΤΟΙ, ἴῃ πἀπραίατη, ἴῃ ΔΙ δ αἾ ΓΏ, 

1ῃ ψοϊκαϊηΐν, ἰῃ Δ αδαϊ γθίη, ὁ ἴῃ 

5 ΚΗ δὶ, ἰῃ Κα 78, ἴῃ Ἰασρϑτηο- 

ἀρθίη, ἴῃ βϑθίη, ἴῃ δῇ τγοὶ- 

Ὠδιητηδ, ἴῃ ΕΠ] ρα πῃ] πα δτ- 

γγΟΙδαὶ, ὦ ἴῃ ψ στα 5 Π7Ο5, [ἢ 

τηϑ αὶ ουαΐβ, ρᾶϊτῃ σορηδ ρδ- 

ταὶ ἰθῖηθ αι θυγοσα 48 Π]οΙπ- 

τη η[η]8, ὃ 74 βαδίσῃ πα]ρὰ 788 

ηϑυνυθίη, ραῖτ ἢ τ ]διαθγθίη 188 

γγΔΙ] τη θυ θη, 50.016 41} 2] 88 188 

ΒΌΠ] ΘΙ Πα], 5) 6 ἀπ κΚαηβρὰϊ 148 υἱἵ- 

Κυαπηδῖαδὶ, 9 βνχ21Ὲ ραβν δ η 85 

Δ 881 ρθη, θν)2θ ἰδ] αἱ 18 

πὶ δίαδιθιαῖ, 10 δ] βδσρδη- 

ἄδη85, 10 βΒἰηθθίηο ἕαρὶ ΠΟ δ η5,Β 76 

ὉΠΙΘα αὶ, ἰρ τρϑθᾶρϑηβ σαθὶρ δ η- 

ἄδηβ, βλ2ἷ 6 πὶ ναὶ ΔΙ μα πάδηβ Δ ἢ 

ΔΙ]αΐα αἸβηϊτηϑηάδη5. 11 τυ ΠΌΒ 

ὌΠΒΆΥ Βα Κη δ, απ ᾿χυν]β, αν] η- 

Ῥίαβ, μαϊγίΐο ὉΠΒΔΥ υὐγαϊηποᾶδ. 

901 

21 τὐπέο ῥάπα ἐξοὶ τὐ ηβῥα ἔγα- 

τσαιγ ἠέ, Κα 85 σαΐαισίάα Κγα- 

τρανγ}.ὲ, οἱ τοοῖβ Ἰτραρφγῥοίγηα σα- 

γαϊ]ίοὶ συναϊὲβ ἦγ, ἐηιηνα. 

ΥΙ. 

1 σαισαιιγβέισαη8. 7... ῥαη, ὑἱα- 

7ανάανδ, τὲ βισαγοὶ αηϑὲ σι β η- 

ἡπαην ἐφιρῖβ. 2. ηιοῖα απ], φίρῥὲῥ, 

πα αηιθημ)Ἴαγηηω αὐ] αιδϑέαα ῥινδ 7αἤ, 

ἤν ἄαγχα παϑοίμαϊβ σαϊαῖρ ῥοΐίπα. 

8αΐ, γῖν τηοΐ τραῖϊα πα « α»ηρηι; 

δαὲ, πῖν αφβ παϑοϊηαΐξ. 

αὐγἤνευνν, βαρ ἐγ τραϊ]έαϊ σίϑαπααγ8 

δὶβένισᾳοῖ, οἱ ηἱ απαισαηιη)αΐάαι 

απαϑαζλ τι8αν; 4 αἷ᾿ ἔην αἰϊαηιηνα 

μιϑέαϊμη)αηα αγ,8 δ1096 σιυιαίβ 

απαἰϑαϊιέος ἔην βἰιοίξγα ἡιαηνασαηινα, 

ἦν αφίονι, ἐν παιμβῆνι, ἦν ἀφσιρῖ- 

ῥοηι, 5. τη 5δ᾽αϊνηι, ἦγν αν αγοΉῚ, 

ἦγν τἰγυδιιέγανν, ἦν αγθαϊατηι, τη 

τροϊραϊγῖηι, ἐγν Ἰαιδηφίῥγοῖη, 06. ἐπ 

βδισιηῥαϊ, ἐγ ιν ῥ7α, ὄν Ἰαφφαηιο- 

αοῖγν, την ϑ8οίοῖην, ὃγν αἤιηυῖΐη, τὐοῖ- 

παρ, ἦν Κγϊαῤιοαὶ αγι]παα»- 

τὐοίδαῖ, ἦν τοῦ α 8.708, ἦγ 

γιαϊμίαὶλ φιαδ, ῥαϊγν τρορηὰ φα- 

γαϊέοῖηβ ἑαϊἠδιροῖα 76}. Πιϊοϊατ- 

ἡπηόῆα, ὃ ῥαϊῖγ]ν τοιῖριι 7} τὐυ- 

ϑβισογοῖ, ῥαϊγἶν τραλαηιογοῖν, 1α7ιν 

τοαϊϊαριογοῖη, 8ι06 αἰγα)])αηα αν 7αἾ, 

ϑιιγ7)οῖγιαὶ, 8ι06 τηλιηῤβαὶ 76}. εἰ- 

κιρυναϊααὶ, 9. 806 σαϑβιοϊἑαπα αν 

7αἴ, δαὲ {δαηι, 8ι0 ἑαϊξτααὶ 7α7ι 

μὲ αἰααιῤίααϊ, 10 8ι06 βανγραη- 

ἄαηϑ, ἐῤ βἱρυξοῖηο Γασιποπα σαν, διδο 

μρϊοαὶ, ἐῤ πιαπαάφαηβ σαδίᾳ)αη- 

αανι5, δῖ0ο γιὲ ᾿Ἰτοαϊθιὺ αἰπαπάαηβ 7αἤν 

αἰϊαέα αἰϊδγυϊηιαηαηβ. 11 για 

μη 867" δἰ πιηποῦα αἰ ἐσιρὶβ, Και η- 

ῥώιβ, παϊγίο τρϑαῦ πΥΥμηοαάα. 

9. μὲ 

“118 



902 ΔῊ αἴθ Κουπίμον 11. ΥἹ, 12---18, ΝἹΠ, 1---8, 

ἀνέῳγεν πρὸς ὑμᾶς, Κορίνθιοι, ἣ καρδία ἡμῶν πεπλάτυνται" 12 οὐ 
«τενοχωρεῖςθε ἐν ἡμῖν, ζτενοχωρεῖεθε δὲ ἐν τοῖς «πλάγχνοις ὑμῶν " 
19. τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμιεθίαν, ὡς τέκνοις λέγω, πλατύνθητε καὶ ὑμεῖς. 
14 μὴ γίνεεθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίετοις ̓  τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοεύνῃ καὶ 
ἀνομίᾳ, ἢ τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς «κότος; 15 τίς δὲ εὐυμφώνηεις 
Χριςτῷ πρὸς Βελίαν, ἢ τίς μερὶς πιετῷ μετὰ ἀπίετου; 16 τίς δὲ ευγ- 
κατάθεεις ναῷ θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς θεοῦ ἐςτε ζῶντος, 

καϑῶς εἶπεν ὁ θεὸς ὅτι ἐνοικήεω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήςεω, καὶ ἔςο- 

μαι αὐτῶν θεὸς καὶ αὐτοὶ ἔςονταί μοι λαός. 17 διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέεου 

αὐτῶν καὶ ἀφορίεθητε, λέγει κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεςθε κἀγὼ 
εἰςτδέξομαι ὑμᾶς 18 καὶ ἔεομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔςεςεθε μοι 

εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει κύριος παντοκράτωρ. : 

ΜΠ 

1 Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίεωμεν ἑἕαυ- 

τοὺς ἀπὸ παντὸς μολυςμοῦ ς«αρκός καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιο- 

εὐνην ἐν φόβῳ θεοῦ. 2 χωρήςατε ἣμᾶς᾽ οὐδένα ἠδικήςαμεν, οὐδένα 

ἐφθείραμεν, οὐδένα ἐπλεονεκτήςαμεν. 8. οὐ πρὸς κατάκριειν λέγω " 

προείρηκα γὰρ ὅτι ἐν ταῖς καρδίαις ἡμιὼν ἐςετε εἰς τὸ ευναποθανεῖν καὶ 

ΥΙ, 14. δικαιοεύνῃ καὶ ἀνομίᾳ] “Κ Β45., δικαιοεύνης μετὰ ἀνομίας 

ΕᾺ (ψιιαθ ραγίϊοϊραζίο) ἐιιϑἐϊέίαα οὐ ἐγυϊχιϊίαίε ἃ 6 ἔς νρ. --- ἢ τίς] ὦὃὉ 

0 νῷ, τίς δέ Κα Οἢτ. --- 15. Βελίαν] ειβὲ Καὶ Τμϑοάἀογού, Βελίαρ }ὃὉ 

Ομν. --- 16. ὑμεῖς --- ἐετέ] Καὶ τ. (υσί. ασἰοντά 5. 80) ἴσ νρ, ἡμεῖς --- 

ἐεμέν ΠΡ. --- καθῶς εἶπεν) “Κ΄ πϑι0. ΟἾγν., λέγει γάρ ΓΕ ΕΤα α 85. 

Δ᾽} 57 νϑγαρίαθέ. --- Ὀὰὰ] Α Παραρφίοδδα: ... 81} «.., υἱοιϊ(οὐοῖυξ 58.118 ΒΥ. 

-- ΝΠ, 1. δϑακνίοῖγνο}) ιϊαιιδοῖπο ΒΒ. --- 2. δΔῃηομα 1) αἰπποὴηῦ Α 257. 

-- ἐγανγδυ θά ατη πὶ δἰμπομπη] ἦη Α εὐ ϑργιη ρον υογφοδ8θηι, ἀαΉΘΥ ἴῃ 

μ]οίηογον ΘοΙυγ [Ὁ τρΐον ἄθην Τοας παοϊροίγασοη. --- ὃ. 8.7} 5ϊγιηη, Β, 

ἀστοῖς ΒΟΒΎΘΙΙ͂ΘΏ]Θυ. -- ἸΌ8η] απ Α, ατι8 Κεγϑοῖην ΒΥ. --- [ἰδαη) 

{ᾷᾳ Ὁ Ῥγ. 

ΥἹΙ, 14. σα] καη5) ΑΒ, ραβϑθηα Κϊ ἑἕτεροζυγοῦντες “γιὲ αἸ 671. 

(νον, τἰρισίοίοϊον 447.) αι δοϊθοη «“]000]16 χιοϊιοηα). --- ΝΊΙ, 8. φαϑιυϊαη} Β: 

ἀθὺ Β΄ πη οὐϊογαθυῦ γι ῤραβιυϊ αν τὶ πὰ Δ. 



Αἢ αἷἴ6 Κουϊηύμου Τ| 

12. πὶ Ῥυθίβαοπᾶα 1ὰ8 ἴπ ἀη8, ἱρ 

Ῥτυθί αηᾶα ἴῃ ΔΙ Ῥγδιη ἱχυγαγδῖη). 

18 ΔΡῬ απ βαία βᾶγηο δηαδίδιηῖ, 

ΒΨ}06 {ταβύϊτα αἱθα, ΥσΤατη πὶ 78 

Ἶὰᾳ58. 14 πὶ ψγαῖγραὶρ ρϑ) κα 5 

ὉΠΡΔΙ Δα θ] πη άδτα; πἀπῦθ 00 α8110 

σαγαὶ θη τ ἀπραγα! ἢ θίη δἱρ- 

Ῥᾶὰα ἴύο ραιηδίπάθθρο πμδᾶδ ΤΡ 

γτίαϊσαῦ 15 Ἰυουρ-Ῥδη Βαϊηδα 1586 

Χυϊβίαα τ ΒΑ Πάπα, Αἰ ρ Ραα Τύο 

44116 σα ]δα ] παῖ ταὶ ἀπρϑὶδαὺ- 

͵απαϊη 16 Ἰυουρ- θη βαιηθαΐθδθ 

ΔΒ σα β ΤΡ ρα! αρθιη ὁ τιηΐθ 

7.8 4185 συᾶϊὶβ βαρ 1ΙΡΔΠαϊη5:; 

αἸΡΙῚΡ δὺκ ρα: ᾿αΐθι Ῥώπα 1ἢ τὰ 

Δ} ἴῆπα σαρρὰ 718 γαῖ θα ἴσο σα Ρ 

88: οἷβ ψδγραπα τοῖβ τηϑηδροί. 

17 ἱπὰ}Ρ - 15 ἀβρᾶρρὶρ 18 τ] ἀΤη8] 

χα 18} δἰβικαϊαιρ ἱσθ, αἰρὶρ 

ἔγαα]α, 188 ἀπ ΓΑΙ Π]ηάτηϑ, Ηἱ αἰίθ- 

Καὶ, 148 Ὁ ᾿ς δῃδηΐσηα ἰἱΖ 18 

18 14 σαῖτρα ᾿ἰχνὶθ ἀὰ αἰίίη 78} 

78 γαῖ] ταΐϊβ αὰ βαπαμη 80 

ἀδαβίγαση, αἰἱρὶρ ταῦ] 4|1υγ8]- 

ἀδηάακ. 

ΕΠ. 

1 Ῥο Βαθδῃμάβῃβ πὰ ραμαῖζα, 

ἸαΌΔηΒ, Ὠγαϊπδτη πηδὶ5 δῇ 8]- 

Ἰατάσῆα Ὀϊβαιϊθίηο 1θ κὶβ 188 8ῃ- 

τηΐη8, δύ πα δηβ ΘΠ ρα ἴῃ 

Δρῖβα συᾶϊθδ. 2. σαγηοίθίτηϑ ἴῃ ἰΖ- 

ΒΕ; ΠῚ ΔΙ ΠΤ ΘΠ ΘΑΒΙΚΟΡ ΠΩ, 

πὶ δἰ πομππ {ταν αγαϊάθαμππη, ἢ 

δίηῃπομαη ὈΙαΙ ποάθαπτη. ὃ ἢἰ ἀὰ 

Βα ΥρΘΙπδὶ αἰρα; τααγδααρ δαΪϊς 

Ῥαϊοὶ ἰῃ Παϊγίατα ἀπδαγαΐτα ΒΡ 

ἀὰ τ] ρραδν Πἴδη 185-Βαιήδηα ]]- 

ΘΙ ΔΙ ΎΨῈΙ 15:- 8. 808 

12 κἱ ῥγοϊπαπαα 785 ἦν 118, ἐξ 

ῥγοϊμαπάᾶσ ἐγν Πναϊγῥγαην ἐχιραγ αἴηΊ. 

18 αῤῥανν ῥαία βαθιοὸ αἀπααϊαμηΐ, 

ϑι06 Κ[γαϑέϊι χίβα, εὐὐγηηναὶβ 7αἢ, 

7.6.Ἡ. 14 πὴ τραϊγβαῖῤ σαγιϊραη8 

μηγαϊαινδηαπασηι; αὐρίο 9 ααῖϊο 

φαγ'αἹ]έοίγν τιῖρ τὐηραγοϊέοῖ, αἱῥ- 

αι ᾿'νο σαρισίηαάνιβο {ὐιπασα ηνΡ 

γήγίσα 9 15 “μον, βαη βαηιαηῆβϑο 

Χγήϑίαιν ἡ Βαϊϊαμα αἵῥαι ἴνὸ 

αἀαΐῖο φαϊανϑγαγιαζην, τὴ τιγαϊανὺ- 

7απναϊη 10 οι, βαην βαγρηαφίβϑε 

αἷπ8 σιιατβ ηνῖρ σαϊιρφαηνῦ αΐε 

7.5. αἴθι8 σιυιαἦδ δἰγῤ [ἰδαπαῖηδβ; ηἱ- 

δὶ αὐὸ σὰ: ῥαίοὶ ϑαμα ἴη τη 

72α]ν ἔγηια σασφα 7αν τραΐγβα ἴτε σε 

7αν οἷθ τοαΐγβαηα ηνῖ8 ηιαπαροί. 

117 ἡγιιῖν ῥῖδ νὐϑγασοὶβ κι5. ηαμηναῖ 

26 7.) αγδκαϊαϊλβ χσὶῤῥὶῥ 

Γγαν7α, 77. αὐ γ αἱη)αηηηα τη αἐέε- 

μαὶβ. 170) τ ἡζιοὶβ 

18 2α},) τναΐγβα ἱπιοῖβ ατν αὐδήν 7αἢ, 

70.ι5. τοαῖγῥὲ ηνῖβ ἅτὸ ϑιυνιίην 7} 

αἀαινέγαηι, χίῤῥ Κγανα αἰϊιραί- 

ααηαϑ. 

ἡχιρΐβ, 

απαηῃίηια 

ΥΙΙ. 

1. ὸ παϑαπάσηβ τὴν σαπαΐξα. 

ἰϊζμϑαηβ, ἢγαϊγμἼαην τηδῖ8 αἢῇ αἱ- 

ἰαρα ὀίϑαινοῖηο ἰοὶμῖβ 7αἢν, αἢι- 

ηυῖηβ, πἰδέϊι]αγιάαηι8 τοοϊνῖῥα τὴ 

αρίδα σιιαῖδ. 2 σαριοξοίηια ἐγ ἴς- 

τῖ8; γὴὲ αἰπηηιηιοιίγν, σαϑίρο βιηι, 

μὲ αἱπηοϊη Κγαισαγ τα οαίηη, ηΐ 

αἰηγοΐηοιν ὑἱξαϊοαοανίηι. 8. ηΐ ὅτ 

φαιοαγσοῖπαὶ χίρα; Και αχα στε 

ῥαίοὶ ἕν Ππαϊγέανι εἰβαγαΐην 5ἰγῥ 

ἄτι σαϑιοϊϊέαη, 7αἢν βαριαπα [ἴϑαρι. 

.ΥΊ, 14. κησαγαϊἐοῖη) ἐσαγαϊξοι Β ΒΥ. --- 16. 21ῃ8 ΑΒ, 8410 61.. 

τὐοσοη, Χτιβίαα Κ᾽. 15; ἀον Ο'ηϊν 8οὲ ἀτγοἶν ἀθηι φἰεϊοϊιϊαιιέεγι γι) ΝΟΉΙ. 



904 Απ αἴθ Κουϊηίμον 11. ΝΠ], 4--- 12. 

ευὐζῆν. 4 πολλή μοι παρρηεία πρὸς ὑμᾶς, πολλή μοι καύχηεις ὑπὲρ 

ὑμῶν. πεπλήρωμαι τῇ παρακλήςει, ὑπερπεριςςεύομαι τῇ χαρᾷ ἐπὶ πάςῃ 

τῇ θλίψει ἡμῶν. ὅ καὶ γὰρ ἐλθόντων ἡμῶν εἰς Μακεδονίαν, οὐδεμίαν 

ἔεχηκεν ἄνεειν ἣ «ἀὰρξ ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ θλιβόμενοι: ἔξωθεν μάχαι, 

ἔεωθεν φόβοι. 6 ἀλλ᾽ ὃ παρακαλῶν τοὺς ταπεινοὺς παρεκάλεςεν ἡμᾶς 

ὃ θεὸς ἐν τῇ παρουείᾳ Τίτου. 7 οὐ μόνον δὲ ἐν τῇ παρουείᾳ αὐτοῦ, 

ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ παρακλήςει ἣ παρεκλήθη ἐφ᾽ ὑμῖν, ἀναγγέλλων ἡμῖν τὴν 

ὑμῶν ἐπιπόθηςειν, τὸν ὑμῶν ὀδυρμόν, τὸν ὑμῶν ζῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ, ὥςτε 

με μᾶλλον χαρῆναι. ὃ ὅτι εἰ καὶ ἐλύπηςα ὑμᾶς ἐν τῇ ἐπιετολῇ, οὐ 

μεταμέλομαι “ εἰ καὶ μετεμελόμην --- βλέπω γὰρ ὅτι ἡ ἐπιετολὴ ἐκείνη 

εἰ καὶ πρὸς ὥραν ἐλύπηςεν ὑμᾶς --- 9 νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε, 

ἀλλ᾽ ὅτι ἐλυπήθητε εἰς μετάνοιαν “ ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ θεόν, ἵνα ἐν 

μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν. 10 ἣ γὰρ κατὰ θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς 

εὠτηρίαν ἀμεταμέλητον κατεργάζεται, ἣ δὲ τοῦ κόσμου λύπη θάνατον 

κατεργάζεται. 11 ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ θεὸν λυπηθῆναι ὑμᾶς 

᾿ πόςην κατειργάςατο ὑμῖν ς«πουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάκτηειν, 

ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθηειν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ ἐκδίκηειν. ἐν παντὶ 

ευνεςτήςατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι ἐν τῷ πράγματι. 12 ἄρα εἰ. καὶ ἔγρα- ᾿ 

ΝΗ, 4. ἐπὶ πάςεῃ τῇ θλίψει] “Κ τϑιν., ἐπὶ πάςῃ τῇ πολλῇ θλίψει 

ὈΒΙΡΕΒΥ ἐμ ηνιΐέα ἐγίθιϊαίξίοηο ἀ6. -- ῴ10. ἀμεταμέλητον] ἘΚ τϑευ., ἀμε- 

τάβλητον Οἵ. ἀμετακίνητον 47. 1158. παοΐν ϑαθαΐίογ βἰαθίϊοην ἃ οἴ στη νρ 

Αὐαρυϑῦ. --- 11, ἐν τῷ πραγματι] ΠΡΟΟΚΚΙΡ Οἢγ. 46, τῷ πραγματι ξΞΙη 

ΒΕθ θεὰ υΐη ἔρ νρ. 

Υ σογβϑίοσί ΒΥ. Αὐοὴ α16 Ἀπ ]αα Δ ὈΘΟΠβίδ θη ἴῃ ἤθη ἢρ,. ΝΘ υβθη ἀθαΐθη 

γο]Πρα οὐϑὺ [αϑύὺ νο]]βίϑησι!σα Ζουβίδγαηρ ἴῃ ΒΒ 8η. 

ΝΙΙ], 4. τη ΡΌΠ5) ΑΒ: αν γοῖν αἰθ 8ο]ιυ. ΒΌγην αἷθ δράξογν ον Ζιβοωΐς 

ογιυΐοβοην. --- ἴῃ Δ]1αῖΖοῸ5. ΔΡΊΟΠΒ)] ΑΒ: ἴῃ ηι. θη. θη ίϑρυιοϊέ ηλοϊνέ ἀθηὶ 

σγίοον. ἐπί ηι. 1) αἱ. --- ὃ. Ὀοϊκοι)] Α: ἀογ Αγέιμκοϊ, 5ο]νοῖμέ αὐιδρθζαἰθη 

Ζι. δου; ἄθγηην ἀα ἀον Πγῖο δοϊοη ἢ 3,3 Π΄. ογιυᾶϊυξ τὐογαθην ἐδέ, εγιυαγέοέ 

για 7ο αἰ ἀα56 Ῥγοη. --- 8}}2] ἐγ ἐπ ΑΒ, εὐὐγὰ 76αοοῖ. πὐοην 'ὕργυ 56- 

ζογάογί. ----Ὃὀ 10. σαία]ρίαα)] ἃ αὐ ἰάτοῖσα, σαϊμίσιααὶ Β αὐ σατμϊβίαϊ 

δοροσοβ. 12)α8 Ὑγογὲ δὲ πιαοῖν τὸ φοιυάϊιϊ!, ἀμεταμέλητος «ευἱγά ὦ 11,99 

ἀιινοἶν ἴπὰ ἰάτοῖρα σοσοῦθη. --- 11. βα110 8] Α: οὔηθ γογθια: ιὐοῦΐ οἴγ- 

ζασίιον ϑοϊγοὶθ ο]16ν, ἀτγ οἷν ἀα5 ἢ. δὰϊκ υογαημία θέ. 
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Ῥδη. 4 τοδπᾶρα τὴΪ8. ὑγαῖαῖηβ (ἃ 

1χνν 8, ᾿δηδσδ ΤῊΪ5. ΤΟΥ] [ΔῸΣ 

ἰχυγ 8, ὑβ.}}105 τὰ ρΑΡ] ΔΙ αΐβ, 

αἰαυ[Ὰ}}}}0 5 ἴτη [Δ 6815 ἴῃ 4]1 δ] 208 

ΠΠΒΠΔΡΌΏΒ ΞΒΡΊΟΠΒ ΠΒΔΙΔΙΖΟΗΒ. 

δ᾽ 148} δ] αἰπηιδηάδηη ὉΠΒ5Ϊ5 ἴῃ 

Μαϊκαϊοη)αὶ πὶ σαὶ Παρϑιαβδ 

ΘΑ ΘΙ] 815. ΘΙ ἀπΠ880., δ ἴῃ 

Δ] δηδρΥαροδηδὶ, αἴδηϑ 

γγ ΔΙ Π] ΟΠ 5, ἰπηϑη8 ἃρῖθα. 6 δἰκϑὶ 

88. βΆΡΙαΙ πα μθ. παϊναὶη) ρἂ- 

Ῥταίβυιαα ὰη8 ρα ἴῃ αὐπηα Τοὶ- 

ἴδυβ; 7 δΔῦρϑδῃ πὶ βαϊίαϊποὶ ἴῃ 

αὐτῷ 85, 8Κ 86 ἴῃ ρδρὶδ] ἰαδὶ, 

ῬΙΖαϊθὶ ραρυαίβο 05 τνα5 δῆδ 1Ζτν 15, - 

δαίθι 5. 18 ἴσυγατα ΘΑ ΓΠ ΘΙ, 

᾿χγαδπα σΘθποθιι, ᾿ἰσυγᾶῦ 8]78} 

[ΔῸΤ τη ]]τ, βυοὶ 015 τη 5. ΓὰΡῚ ΠΟῚ 

γα. 8. τηΐϑ δὰ βαστᾶ ἱχυν δ 
ἴπ Ὀοϊκοῖ, πὶ Ἰαγοῖρο τϊϊ, Δ ἢ 

͵αῦαὶϊὶ ἰατοῖροαδ --- ἀπίρθ σαβδὶῦ8 

Ῥαΐθὶ 8ὸ δἱριβίδι!]θ απ, Ἰαρδὶ 

«7148» ἀὰ 61 {1181 ΤΠ 6114], σαυγίᾶδ 

ἸΖῪ}15 τ 9 πὰ ἔαρίπο, πὶ υαπΐθ 

δΘαΥΙ 81 ΘΒ, δἰς απ σϑασὶ δὶ 

ὙΘΒῸᾺΡ ἀἃ ἰάγοῖραὶ; βαυσραι θα 

ΔῈ ὈΪ ρᾺΡ, οἱ νν ῃίαϊ πὶ ρββ]61}Ὁ- 

Ἰαϊμαδα 5. αηβὶϑ. 10 ππηΐθ ὈΪ ρΡῸΡ 

Βδαγρα Ἰάγοίρα αἀὰ σϑηϊβίαϊ σαὐα]- 

δῖαα υδῦύϊαμαᾶα; 0 18. [δἰ υγῦδι8 

Βαισρα ἀδαθα ραβυαθ 0Ὀ. 11 56ὶ- 

Τ0 [84] δὰ Β10ο Ῥαΐδ ὈΪἱ σὰ ββισρϑῃ 

ἰχυνῖθ, Τυθασάα ραίανα ἰχν β 
υδαδαα θη, δἸκθὶ ΒΒ 70, Αἰζθὶ πῃ- 

ΘΓΘΙη, ΑἸκθὶ ἃρὶβ, δκϑὶ ρδίγηθίῃ, 

᾿ ΔΙΚΟῚ 4174η, αἰκϑοὶ ἔγανγϑι! ἴῃ ἃ]- 

Ἰαιήτηα τπϑύρ Κηϊ θά α Ρ ἱχτνὶβ Η]ὰ- 

ὑγσϑηβ Βα δηλ πηἃ ἰο]α. 12 Δἢ- 

ΝΙΙ, 7. ρρυδίβι! 8] Δ, δοζίθ.5 θοῦ ἀον Ζοὶϊο ΒΥ. -- 

- ὃ. ταἀτοϊσοαα)] ΒΒ: ἀσγοῦ ΕἸΘΟΚΘἢ ἸΘΞΒΗΝΕΝ ΒΟΡα] ρσαῦπορα ΑΒ. 

Βυσοϊῦθοτρ, Πρ σούβομθ ΒΙΌΕΙ. 
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4 τιαηαάψω ηιῖ8 ἐἰγαωιναΐη8 ἄν ἴζ- 

τοἷϑ, φτιωπασα τηιῖ8 Ἰυοξέμϊἑ Και} 

ἡζιοΐβ, τϑλιῖ8 ἡν σαῤί[αϊἠέαϊξ, 

μίαν γι ῤ8 ἐην Καϊοάαϊβ γν αἰϊαῖ- 

208 ἡιωπασοηδ αρίογιβ τη ϑαγαΐζοβ. 

5. 2ωἢ, αὐὖρ χίριαγάαηι τγι818 γι 

“Μαβιαοηαλ ηὐἱ ιναῖθέ Παϑαϊαα 

φαϊροϊαϊγναϊθ ἰοὶξ φηϑαῦ, αἷξ ΤΉ, 

οἰϊαθήα ὠπαργασσαηαῖ, πμίέαπα 

τσαϊ Ἴοη5, πα ἀσίδα. Θ αἰοὶ 86 

σαῤί[αϊιαη « ἃ» 8 Ἰπαϊιοϊαΐην σα- 

ῥγαζϑέϊαα τὐν8 σὰ ἦγν φιρηα Τοῖ- 

ἐαιι8: αῥανν τὶ ῥαΐαϊμποὶ τη 

χιηια 185, αἷὸό 7αν ὧν σαῤίαϊμέαϊ, 

ῥίπᾳϊοὶ γσαῤγαζδεϊββ ᾿τοαβ ἀπα ἐζιοΐβ, 

φαξοϊαη5. τη8 ἐξισαγα φαϊγηοῖη, 

ἐφισαγαηα «φαιοριι, ἐσισαν αἴγαν 
{αν} γτηοτίρ, δισαοὶ ηγιῖ8 ἠϊαΐβ [ασίγοτ 

τσαγῷ. ὃ τὐνέο Ἴαϑαΐ σαιγίάωα ἐφιοΐβ 

ἦν ῥαΐνν. δοίοηι, τὶ ταγοῖσο τηυΐζ;, 

7αν )αϑαὶ ἐαἀτοϊγοάα --- σαϑαϊσα απ 

ῥαίοὶ 50 αἵριδέανῖε 2αἴπα, 71αϑαὶ 

« 7.1} ἄτι ἰοϊξαὶ Ἰροϊϊαΐῖ, σαιγίαα 

ἑζιυϊδ -- 9. πν ζασίπο, τὶ τί 

σανγἱάαὶ τοοϑι, αἷς εὐγνέο σαιγϊααὲ 

τσοϑῤ αὐ Ἰαγοΐγαϊ, ϑβανγφαϊαοαιῥ 

ανΐς δὲ συ, οἱ ὧγν τσαϊπέαϊ γυὲ σα- 

δἰοἰ ῥ)ωϊγηααιν 1.8 τὐριδῖϑ. 10 τὐγιέθ 80 
δὲ σι βωιγγα ταγοίφα ἅτ σαρηήϑέαϊ 

σαϊξμσιαὶ εὐδέϊμἠιασα;, ἐξ ῥὲβ [αϊ)- 

Ἰναιι8 8αιγα ἀαιῥιι σαδηιίῥοΡ. 
11 8αϊϊν αὐὖἪ] δϊδο ῥαία δὲ σιῤ 

δαιμ σα ἐφιυΐβ, Ἰυοϊαμάα φαΐξαιοΐᾶα 

ἐφιοὶδ κιδα ατια ον, αἰοὶ βιηοη, αἰοὶ 

μγυιυογ οἵην, αἰεὶ αοίδ, αἰδοὶ σαϊγη οἴη, 

αἰροὶ αἴὐαη, αἰοὶ Κγαισοῖξ! τη, αἷ- 

ἰᾳριηῖα κἰδέαϊκηϊαοαι ἰφιοὶβ Πἶι- 

ἔγαγις τοΐϑατη βανιρια ἰο]α. 12 αβ- 

58α- 
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ψα ὑμῖν, οὐχ ἕνεκεν τοῦ ἀδικήςαντος οὐδὲ ἕνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος, 

ἀλλ᾽ ἕνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν «πουδὴν ἡμῶν τὴν ὑπὲρ ὑμῶν πρὸς 
ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 18 διὰ τοῦτο παρακεκλήμεθα. ἐπὶ δὲ τῆ 
παρακλήςει ἡμῶν περιςςοτέρως μᾶλλον ἐχάρημεν ἐπὶ τῇ χαρᾷ Τίτου, 
ὅτι ἀναπέπαυται τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἀπὸ πάντων ὑμῶν. 14 ὅτι εἴ τι 

αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι, οὐ κατῃςχύνθην, ἀλλ᾽ ὡς πάντα ὑμῖν ἐν 

ἀληθείᾳ ἐλαλήςαμεν, οὕτως καὶ ἣ καύχηςεις ἡμῶν ἡ πρὸς Τίτον ἀλήθεια 

ἐγενήθη. 15 καὶ τὰ «πλάγχνα αὐτοῦ περιεςοτέρως εἰς ὑμᾶς ἐςτιν, ἀνα- 

μιμνηςκομένου τὴν πάντων ὑμιῶν ὑπακοήν, ὡς μετὰ φόβου καὶ τρόμου 

ἐδέξαςθε αὐτόν. 16 χαίρω οὖν ὅτι ἐν παντὶ θαρρῶ ἐν ὑμῖν. 

ΨΠΠ. 

1 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δεδομένην 

ἐν ταῖς ἐκκληείαις τῆς Μακεδονίας, 2 ὅτι ἐν πολλῇ δοκιμῇ θλίψεως ἣ 

περιςςεία τῆς χαρᾶς αὐτῶν καὶ ἣ κατὰ βάθους πτωχεία αὐτῶν ἐπερίε- 

ςευςεν εἰς τὸν πλοῦτον τῆς ἁπλότητος αὐτῶν 8. ὅτι κατὰ δύναμιν, 

μαρτυρῶ, καὶ ὑπὲρ: δύναμιν αὐθαίρετοι, 4 μετὰ πολλῆς παρακλήςεως 

δεόμενοι ἡμῶν τὴν χάριν καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς 

ἁγίους, ὅ καὶ οὐ καθὼς ἠλπίεαμεν, ἀλλὰ ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τῷ ᾿ 

ΨΙΙ, 12. «πουδὴν ἡμῶν τὴν ὑπὲρ ὑμῶν] ΟἾγ. (τουτέετιν ἵνα 

εἰδῆτε πῶς ὑμᾶς φιλῶ) Τποάογθϑῦ τηΐη ἔ νρ, ςπ. ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν 
ς 

ἘΚ μϑβιυ. αἴἴ8, «π. ὑμῶν τ. ὑ. ὑμῶν ΒΙΠΠΕΒΙΕτ, ςπ. ἡμῶν τ. ὑ. ἡμῶν 

α αἵρ. --- 18. παρακλήςει ἡμῶν] Ρ 1ὖ νρ, παρ. ὑμῶν ΚΙ, Οἢτ. ΤΗΘθο- 

ἀογοί. -- -1ά4, ὑμῖν ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήςαμεν)] Ῥ ἀοΓ νρ, ἐν ἀλ. ἐλαλ. ὑμῖν 

ΚΙ, Οἢγ. ρ. - πρὸς Τίτον] Ρ αα Τίζιηι ᾿ὖῦ νρ, ἐπὶ Τίτου “Κ μϑδιυ. -- 

16. οὖν] ΟἾγ. ταΐπ, {671 ἘΚ ἴθ νρ. -- ΥἹΠ, 1. γνωρίζω] ΟἾτ. ΤΏΘο- 
αογαὺ τηΐῃ νρ- 85., γνωρίζομεν ἘΚ. δι. 

ΝΠΙ, 4. ἀβρ]οΐθὶ 841] ἃ (μήοθέ ὉΓΡΙούθιπαὶ 17.) Βγ. -- ωβὈοϊοξοϊηαὶ) 

ἴῃ Β ΚΙαι δ μαϊύθῃ τ... Τοῤεϊηαῖ, δαβθγάθιῃ, ΚΡ ΠΘΌΘη ἄθιῃ 100}, 

δἰ ΚΙθίηθυ Ζαρ, ἀθν Θ΄6᾽ δαΐ 8 418 δαῇ ΚΣ ἰπάθαΐϊθί; ἄθῆπ Ἃ16568 
τηλβίθ ψϑιίου πίθου 416 Ζ6116 σϑίοῆθη ΒΥ. ῥ Τὰγ ὁ ἴῃ 18 ὙΘυΒΟ ΊΘΌθῃ. 

- ηἰ 8) ηἰτηᾷ ἃ 87. 

ΥΙ], 12. 164041 τηθ]144] ΑΒ, υοῖ. δὶ βογιρϑὶ 6. -- 14. Τοϊΐδαῃ] 

Α: σγίοοι. Αἰ. ἡ 8,6 παρ ΑΒ αἷο σγίθοι. ΠΌγην δοιυαϊιγέ. -- ᾿ 

ΨΠΠ, 1. αὐμιιθ57ο}) Β: οὔμθ αν βγη, νϑυπη αὐ] 10 ΒΟ ΤΟΙ ὈΘΏ]ου. -- Ὁ 

2. βεαΐα αἴὰρο τη]641] ΑΒ, υσί. ργοζιιάα ραμρογίαθΒ 6 Αὐρυβί. -- 

8. Β110870.}11}05] ΑΒ, 2. αὐ. αἰ κΚ] ββήοσα δεφοσθη, ἀασοσθνλυ 'σθ, ὈΪα] Δ ἀδη8 

ΜΙ. -- πϑβαη] ΑΒ: Ζιδαΐζ, υσῖ. ξιογιιέ ἔξ νρ. - 4. υἰσδῃ) ΑΒ: Ζι- 

δαί γναοΐν ἴ 6,1. 
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Ῥδ8η ἤδθαὶ τηθϑ]ΐάδα, πὶ ἴθ ῬῚ8. 8η8- 

ταϑ Πα η8, πἰ ἴῃ ΡΒ. δηδιδῃ- 

«Ια η5, ΔΚ ἀὰ ρθε []δη. πβάδὰ- 
ἀρ ὑπβαγϑ ρῬοΘὶ ἴδυν 18 Πα ΌΔΙα 

" ]ρΡτὰ ᾿χινἷβ ἴῃ ἀπά γαίτθ]α σααΐβ. 

18 ᾿μυ - 18 ραρταίβιαδὶ Β]] 1; 

ΔΌΡδη δηὰ ραρταίβίθι δὶ πηβαγαὶ 

ΠΙαῸΒ. τηδΐὶϑ Ταο] Ποαάἀθά τη 8δη8. [8- 

μρᾶδὶ Τοιζασβ, ἀπίθ 88 )611841 08 
0 Δῆτηδ 15. {γΥϑ τ 4118 1Πὴ 1Ζ}]8. 

14 τἀπΐϑ 1608] [08 ᾿τηστηϑ ἔγϑτα 1Ζ- 

ὙΓ15 ΓΔ 1 ΟΡ, πὶ ρϑαὶν ΒΟ Ό 5 γαγΡ; 

8Κ βυδθνγθ δ᾽αΐα 1 ν 18 ἢ 5781] 

τοαϊάθαθπιῃ, 5 780: Τυοῦψα!! ὑπ- 

51, 850 ἦα Τοϊίδαπ 5 η78 87Ό. 

15 1640-Ὀγαϑύϑ 18. αἴαγαθβαιι ἀὰ ἰΖ- 

ὙΓ1Β Β᾽ Πα, σι Δ} ηΒ μῸ 84118126 

Ἰσυγατα τ μϑαβθίη, 5016 ΤΌ δρ δ 

78}: Ὑϑίσοσα Δ μθυη Ὁ 'πηπ8. 16 ἴα- 

σἾΠΟ πα, απΐθ ἴῃ 8|]Δτητηδ σαί δ 

ἴῃ ΖΒ. 

ΨΙΠ. 

1 ΑΡῬῬδη ΚαππἾα ἱχυνβ, ὈσΟΡτ- 
ἦχα8, δηδὺ ριαβ ΡῸ οὶ θδῆοῃ ἴῃ 

αἰ ΚΙ βήοτη Με ἀοηαὶθ, 2. Ῥαΐίοὶ 

πῃ τηϑηδρϑιήσηδ ἰαδβίδα ΒΔΡΊΟΠΒ 
τηϑηδσαι 85 [Δ 6 41ῖ8. 1Ζ6 180 -Ῥαία 

ἀϊαρο πηϊραὶϊ 'Ζ6 αϑηδηδρηοᾶδ ἀὰ 

σθ θη δἰπία] θοῖη5. ἴσθ. 8. πηΐθ 

Ὀὶ τηδμίαϊ, νοϊξποᾶΊα, 88 αἱδτ 
δ 5110 ΔΎ} 1105 ποθ, 4 τὴῖρ 

ταδηδραὶ πβ]οίθι αὶ Ὀἱ] Δ ηΠ 8 5 

ὍΠ5 Ὠἰπηδη ϑηδβύ βϑῖπηᾶ 78} σϑιηδὶ- 

πιϑῖη ΔηαὈδ ἢ 715 'π Ῥ8η5 ϑί Π8 5. 

ὅ 7140-πὶ βυαβν πϑηϊάράμστη, 8κΚ 

ΒΚ ΒΙ] ΡΘ 5. αὐρθθαῃ {ταγηϊδύ ἔγδα- 
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ῥαη 7αϑαὶ πιοϊτάα, πὶ ἦπ ῥὲβ αηπα- 

ηιαϊ()αγια την, τὶ ἦγν ῥὲβ απαηιαϊιϊ- 

αὐηδ, αν ἅτ σαναϊγ]Ἕ)ανγν τϑάαι- 

αοΐν ἡὐηϑαῦα ῥοοὶ [ατ.7" ἐχιυῖβ αϑαη 

τσίῤγα ἐφιυὶβ ἐγ, απαιοαΐγ ῥα σιαῖβ, 

185. ἐγ ῥὶβ σαῤγαζοέϊααϊ! ἴηι; 

αῤῥαη ἀπὰ σαῤγαδέοίηαὶ πηδαγαὶ 
ἤίανιδ ηιωΐβ Γασίποαθαμηη απὰ {α- 

ποαωὶ ἽΖοϊζανι5, τί απα]υοί αὶ 8 

σαν αὔηνα 18 7γαην αἰϊαΐγι ἱχιυΐβ. 

14 μηΐθ Ἰαϑαὶ ἴρὰ ἐριῆια ἔγαηι ἴφ- 

τοῖ8 ἰρα 00}, τὖ σααϊιοίβο δ τρανῥ; 

αἷρ βισαδιῦθ αἰϊαέα ἐφιρὶβ ἔην βινη)αὶ 

γοαϊαφατ, ϑισα 7α},) Ἰυοζέμϊἑ τη- 

δαγῶὼῳ 80 ἅτ Τοΐέαι, δια ισαγῥ. 

15 7α},) δγιδὲ8 186. μξαγαδββαι, αν ἐφ- 

τοἷ8 δἴμα, σαρημναηαῖη8 ῥὸ αἰϊαΐφο 

ἐφισαγα τ[]νατιϑοῖηι, 8106 ηνἕρ αρῖϑα 

7αἢν γοΐγοτα απαηθηνερ πα. 16 [α- 

σίμο τι, τέο ἦγ αἰϊαηιηια σαίΐγαια 

ἔῃ Ἰφισΐϑ. 

117: 

1 Αῤῥαη Καρηζα ἱσιρῖβ, δγοβν- 

7.5, αηϑί οιαϊθ ῥὸ οἰϑαηοη ἴῃ 

αὐ ρο57ον Μακιαοηαῖθ, 2. ῥαϊοὶ 

ἦν φιαπασαηήπα ζιδίαιν αρίοηβ 

γιαπαρφαάπ 8 Καϊοααϊβ ἴσο 7α}) ῥαΐα 

αὔίρο «γϊοαὲ ἦσο εἰϑριαπαρφηοᾶα απ 

φαδεοῖν, απ αϊ βεῖγνβθ ἴθ. 8. τέο 

δὲ φιαιέαϊ, τοοϊξισοα)α, 7.1) τ {αν' 

για ϑἰϊδαιυϊῖ7ο5 τροϑι, 4 ηινΡ 

γιωπαφαὶΐ εἰϑΌο ομαὶ δια)απααγι8 

μη)8 ηΐηιαγ, αηιϑὲ ϑοῖηα 7.) σαηιαΐ- 

πεῖν απαθαϊ 78 ἐν ῥᾷτιβ τροϊ]ιαΉ.8. 

ὅ 72α}ν τὶ ϑβισαϑιρα τροητα οαίι, αἷς 

δὴ δἱϊϑαγιδ αἰροι Κγ)υϊδέ Κγαιι- 

ΝΊ], 18. Ὧπἃ βιαρυδΐβέθι 81] Α: δηδ ἐδ ἀογ Ζοῖϊε ΒΥ. --- 15. τοὶ- 

ΤΟΙ] Δ, ηίομέ τοίου 87. τοὶγοτ)] Βῳ Ὁ γεϊγοηλ ΟὟΘΙ γεγο Ζὰ 

Ιθθθῃ 86], ἰδὲ ΒΟΘΙ Ζὰ Θηἰϊβομοίάθη ΒΥ. -- ὃημα)] ἐπε 8. -- 
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κυρίῳ καὶ ἡμῖν διὰ θελήματος θεοῦ, 6 ὥςτε ἡμᾶς παρακαλέςαι Τίτον 
ἵνα καθὼς προενήρξατο, οὕτως καὶ ἐπιτελέςῃ εἰς ὑμᾶς καὶ τὴν χάριν 
ταύτην. 7 ἀλλ᾽ ὥςπερ ἐν παντὶ περιςςεύετε, πίςτει καὶ λόγῳ καὶ γνώςει 

καὶ πάςῃ «πουδῇ καὶ τῇ ἐξ ὑμῶν ἐν ἡμῖν ἀγάπῃ, ἵνα καὶ ἐν ταύτῃ τῇ 

χάριτι περιςςεύητε. ὃ οὐ κατ᾽ ἐπιταγὴν λέγω, ἀλλὰ διὰ τῆς ἑτέρων 

ςπουδῆς καὶ τὸ τῆς ὑμετέρας ἀγάπης γνήςειον δοκιμάζων. 9 γινώεκετε 

γὰρ τὴν χάριν τοῦ κυρίου ἡμιῶν ᾿Ιηςοῦ Χριςτοῦ, ὅτι δι᾽ ὑμᾶς ἐπτώχευςεν 

πλούειος ὦν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήςητε. 10 καὶ γνώμην 

ἐν τούτῳ δίδωμι τοῦτο γὰρ ὑμῖν ευμφέρει, οἵτινες οὐ μόνον τὸ ποιῆςαι 

ἀλλὰ καὶ τὸ θέλειν προενήρξαςθε ἀπὸ πέρυεςει. 1] νυνὶ δὲ καὶ τὸ ποιῆςαι 

ἐπιτελέεςατε, ὅπως καθάπερ ἣ προθυμία τοῦ θέλειν, οὕτως καὶ τὸ ἐπι- 

τελέςαι ἐκ τοῦ ἔχειν. 12 εἰ γὰρ ἣ προθυμία πρόκειται, καθὸ ἐὰν ἔχῃ 

εὐπρόςδεκτος, οὐ καθὸ οὐκ ἔχῃ. 18 οὐ γὰρ ἵνα ἄλλοις ἄνεεις, ὑμῖν δὲ 

θλίψις, ἀλλ᾽ ἐξ ἰεότητος ἐν τῷ νῦν καιρῷ τὸ ὑμῶν περίεςευμα εἰς τὸ 

ἐκείνων ὑςετέρημα,, 14 ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίεςευμα γένηται εἰς τὸ 

ὑμῶν ὑςτέρημα, ὅπως γένηται ἰςότης, 15 καθὼς γέγραπται ὁ τὸ πολὺ 

οὐκ ἐπλεόναςεν, καὶ ὁ τὸ ὀλίγον οὐκ ἠλαττόνηςεν. 16 χάρις δὲ τῷ θεῷ 

τῷ δόντι τὴν αὐτὴν ς«πουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν ἐν τῇ καρδίᾳ Τίτου, 117 ὅτι 

ΝΠ, 6. ὥετε ἡμᾶς παρακαλέςαι] ΟἾτ. τΐη 8.85.115 Τ͵]αἰΠαρὶς (α)}1 

(υ. ϑυάοηι5 ΟΞ5ΘΤ10) 46 νρ, εἰς τὸ παρακ. ἡμᾶς “Κ ΟἾγ. εἰδιυ. --- 8. διὰ 

τῆς ἑτέρων ςπουδῆς] “Κ πδιυ. ρ67 αἰϊογιηι δοϊεοϊξμαϊγοηι ἢ νρ, διὰ τὴν 

ἑ, «πουδήν ΠΕ ργορίογ αἷ. 8οἰϊοϊιμαηποην ἃ 6 α. --- -. ἐκείνου] ἘΚ ἐϊδύι5 

αοῖρ νρ, αὐτοῦ ΒΥ ΒΥΒΈΤΕΞΕΊ, --- Τ0. προενήρξαςθε) ᾿Κ μδιυ., ἐνήρξαςεθαι 

(αι φγαρ];. Ταγιαρίο {ἰὼ ε) ὈἾΡ. --- 12. ἔχῃ 1] ΚΡ, ἔχει τις ἴ,. --- ἔχῃ 2] 

Ρ, ἔχει ἘΚ. --- 160. δόντι] [,, διδόντι ΚΡ; αχιυὲ ἀεφαϊὶ ἃ οὗ νρ. 

- 9. Δη581}] ΑΒ (ἱοΐιξ δι5.8) ΒΥ. --- 11. [δυγαῖθο) ἴαατα ἴδ ἃ ΒΥ. -- 

ΠΔΌΔ41Ρ] Α: -Ὁ σπηογδιϊονοην, ἀοοῖν ογποηθαν ΒΥ. --- ῥαγιηιοὶ μαδαὶῤ) Β: 

ἀστοῦ ΕἼΘΟΚΘη βύαυκ Ὀθθορϑαϊρύ ΒΥ. --- 12, σαρτοῖςαι} Α (οὐοϊ σαρυθ 81) 

ΒΥ. -- 16. ἔδυ ἰχ}}18) δ: βομϑιηῦ ἀθρου ἀθὺ 11πη16 σϑβίδηαθῃ χὰ ὨΔΌΘη, 

65. ΒΙπ4 ΠΔΙΡ υ]βομθη6 Ζάᾷρα νουμδηᾶθη ΒΥ. ᾿ 

ΥΠ1|, ὅ. βῬαρτόΡρ-Ῥ8η)] Α(Β), υσί. ἀοίμπαο ἀοῖρ νρ. --- 7. δῃ8] ΑΒ: 

Ζιιδαίςξ, υοσῖί. οὐ ἡηϑβιρ61") υδϑίγα 9 08 οαγϊέαίαε ἀθρ ἡηδι067 οἱ ἔ νᾷ. 

-τ 8. βθαβυνγα ἔγϑα)!ηο η 48] ΑΒ, υσί. ηυιαδὶ ἐπιρογαηβ ἀϑῖρ νῷ. --- " 

10. εὐἱϊανν --- ἑαιιαη) Β: αἰ Πκ τ]! η6 ἀπᾶθγαηρ. --- ἀσραππηαθ] ΑΒ 

σοσοηῖιθοῦ προενήρξαςθε: υσῖί. οοορίδίϊΒ 10 νρ. 1)οοἷ, Ἰαβ8θη ᾿ἰῦ νῷ ἀα8 

σγίοοῖ. προ- ατιο, Υ. 6 τρνλαμδσοάγιοῖοί, τυὰπγομα σοὺ Ποῦ ἴαατϑ Πυρζιι- 

ἤισέ. --- 11. ἕαυγαῖθῦ) ΑΒ δοἱἱ παοῖν Ῥγοηιρίιιβ ο5 8 ἴδ νρ σοι οὐ 861η.. 
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ἦπ, βαρτορ- Ῥδὴ ὰπ8 Ῥδίγῃ ν 7] δῃ 

συαῖβ, 6 βινδθὶ Ὀθαθίμηδ Τοϊϊαιη, 
οἱ ϑναβϑνο ἔδατα ἀπδίοα]αα, σὴ 

αϑίϊα δὶ ἴῃ ἰχν 8 18} ρο δῃηβίύ. 

 αἰκθὶ Β076 σὑϑι 05. ἴῃ 8]]Διηγηξδ 

ΤηΘ Δ ΡῺΪ Ρ, σα] οἰ αἱ 78} νγαῦγαδ 

Δ Καπ]8 74} ἰπ 8|]1αἱ υϑάδααϑίῃ 

Δ} δὴ ᾿ίζαϊ 8 ᾿ἰζ} 18 ἴῃ [18 

{γἸ] ρναὶ, οἱ 18 ἴῃ Ῥ᾽Ζαὶ δηβίαὶ 

τηδηδρηαὶ. ὃ πὶ βύαβυνθ {τ8ι]]- 

ΠΟΠαΒ αἷρα ἱζν 8, αἰκ 'ἴῃ ὈΪΖΟΒ 

ΘΏΡΑΥγαΪΖθ υϑαδιαρθίηθ Δ [1Ζ- 

ὙΥΔΥΔΙΖΟΒ {γἸ7] θυ γΟΘ. αἰσχρά Κία- 

Βαηᾶβ. 9 αηΐρ ΚαπηῸρ δηβῦ ἴγδαυ- 

11Π8 πιη88 115 [6581118 Χαϊδίθαβ, θαΐθὶ 

ἴῃ ᾿ἰζύγᾶτα ρϑαη]θαϊᾶδ, Β1Κ ραθὶρ5 

γβα πη 5, δἱ 108 βϑιηγηϑ 15 πη ]66]8 

σαθῖραὶ νγαῖσρθαῖθ. 10. 787-ΤΑρῚ ἢ 

ἴη βαστᾶ σὶρα, ἀηΐθ ρῬαΐα ᾿ζνν 18 

Ὀαύϊχο δύ, 1.261 πὶ Ῥαίϊαϊπϑὶ ἰδα- 

δ, δἃκ 148}: ψ1]7]8η ἀπραηηαρ δῇ 

ΠΕΙΡΗΙΠ 1618. 1115 πὰ 88ϊὶ, 8} 

ἐδ) 8 τϑίϊ 1}, 6 βύναϑυνθ ἴδα- 

Ταῖθὺ τ ὴ5 ἀὰ ]] 8, 5υγα 14} ἃ 

δύῃ 858 Ὀδηπηθ] ΒΔὈΔΙΡ. 

12. Ἰαῦαὶ δὺκ ψ1]}ὼ ἴῃ ραρτοίίαὶ 

δύ, βυναβυνθ δαὶ, ννϑῖ]α ΘΠ δ ηθ τα 

ἰβύ, ηἰἱ βυύαβνν ηἰ μαθαὶ. 18 πὶ 

Βα δ ]ς οἱ Δηραταὶπὶ ἰ.8118, Ὁ 

᾿χν 18. ΔΡ1Ο, ΔΚ ὰ5 ἱθηαββαα; 14 ἴῃ 

Ῥαιαμηᾶ πὰ Τ6]8 ἰσιναῦ ὉΪΆΓΑΒΒῈΒ 

αἀὰ Ἰαϊημαῖσθ Ῥᾶυθοσ, οἱ Δ} 7ε]- 

ΠδῖΖ6 ἰαταΘΒ8 γαῖσθαὶ ἀὰ ᾿ἰφυνϑ- 

Ταΐτη βῬΆΥΌΟΙΩ, οἱ ναὶ θεαὶ ̓ θΠαββτιδ, 

16 βυύαθνγθ σφ 6}}} ἰϑῦ: 165-Βδρὶ 

Πα, πὶ τδπαρῖζο, 8} Βαϑὶ 1611], 

πὶ ἴαννίζο. 16 ΔΡΡαπ δυῖΡ 

δυάδα, ἱσθ σα Ῥὸ βαιθομ υϑαἀεααοίη 

ἴδυν ἰχνὶϊβδ ἴῃ Παϊτίο Ταοϊίδαβ: 

11 υἀπίθ τϑὶἰἰϊβΒ. Ὀἰάα ΔΠαάΠΆΠΙ, 
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7η, ῥαῤγοῖ βαην τἰην|8 ῥαϊγῆν τοϊϊ)αη 

σιαΐθ, 6 5ισαοὶ δοαοίγια Ἵοἰξατ, 

Θὲ δισαϑιρο ζανα αιδίοαϊαα, ϑ8ισαῆ, 

εἰϑέϊιιπαὶ ἴην) ἐχιρῖδ 7.) ῥὸ αἨϑί. 

Ἵ αΠοὶ 81:06 γαϊμέϊα ἦν αἰϊαηιηπα 

γιαπαφσηΐῥ, σαϊανδοϊγηαϊὶ 7α}.) ναι α 

7α}ν πιριῥγα 7αὔν ἐπι αἰαὶ μἰϑααιαοῖγι 

7αἢ, απ ῥίχαϊ 118 Τφιοῖβ ἦηη 1718 

ἡγϊαῤιναΐ, οἱ 2α7ν ἐν ῥίφζαλ αηϑίαϊ 

γιαπαφηαῖρ. ὃ ηἱ 8ισαϑθ Κγατρ)}1- 

μοηαβ ηἶρα ἴπιυΐῖβδ, αἴ ἦν ῥίφοβ 

απ βαγαῖΐῖζο πἰδαωμαοῖηβ 7.1} φ- 

τραγαῖΐσοβ Κγίαῤισοθ αἰγβηῖβα ἐν 

βαηαβ. 9. τρηίθ ιν ατιϑέ ἔγαι- 

77,8. τὐρβαγῖβ ]16ϑιυ18 Χγβέαι8, ῥαΐοὶ 

ἦγν ἐσισαγα σαινιγιοαϊαα 815 σαδὴρβ 

τοἰδαηα8, οἱ 7.85. βαριηῖα 18 εἰγϊοα7α 

φαϑοϊγψαὶ τυαϊγβοῖξῥ. 10 7, γαρίη 

ἦγ, ῥαριηῖα σἵδα, τπίο ῥβαία ἵπιρὶβ 

δαΐΐχο 18έ, 7ιποὶ ηἱ ῥαΐαϊηοὶ εὐῖῖ- 

7αη, αἷξ 7αν ἐαϊαγ, απσινηρ αἢ 

ζαϊγηΐγν 76γα. 11 ἐξ τῶ 8αΐ, 7αἢν 

ἐαι)αγν εἰδέϊι]αῖὶβ, οἱ δισαβιθθ Καλι- 

γαϊδέ ἡλιη8 αν τοῖ)αγι, δια 7αἢ, απ 

μἰϑέϊιιπαη 18 ῥαριηιοὶ Παϑαΐ. 

12 7αϑαὶ ανοἶρ τοῖϊγα ὧν σχαρτγοϊϊέαϊ 

δέ, ϑβιραϑισο παθαῖ, τραΐΐα ἀπααηθηι 

δέ, γηυὲ ϑβισαϑιῦθ τὶ παθαῖ. 18 ηἱΐ 

ϑισα απ οἱ απ ραγαῖηι {ιδίϊα, τ 

ἡφιοΐβ αρίο, αἷ᾿ τι8 ἐϑηαββαῖι; 14 ἐη 

ῥαπιηῆια γᾶν ηιοία ἐφιοα) αν αδβδ 

αὐ 7αϊηαῖζο ῥαγϑοηι, οἱ 7αἴν 7αϊ- 

μαΐφο μξαγαβϑιι8 τραϊγβαὶ ἅτ ἴφιορα- 

γαΐηιν ῥαγϑοηι, οἱ τοαϊγ βαὶ ἐδγηιαβδιί8, 

1ὅ βισαδιθ σαηιοϊὲῤ ἰδὲ: 8αεδὶ ἢἴτι, 

μὶ ηιαπαρφίφο, 7α) 8αθὶ Τοϊξι, 

μὲ ζαιοῖσο. 10 αῤῥαη αἰιοϊϊτμα 

σκάα, ἱφεὶ σα ῇ ῥοὸ βαηιον, τἰδα ατια οἵη 

Δ ἰχνὶθ ὧν Παϊγίο Ἵοϊξαιιϑ; 

17 κπο γαϊέϊ δῖαα απαπαήϊ, 

ὙΠ], 8, κιϑἀαικιαοῖη5) ΒΒ: -8. Κἰὰσ ἄθθυ. ἀθηὶ ΤΟΟἢ σὰ Θυ Κθηπμθη ΒΥ, 
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τὴν μὲν παράκληςσιν ἐδέξατο, «ς«πουδαιότερος δὲ ὑπάρχων αὐθαίρετος 

ἐξῆλθεν πρὸς ὑμᾶς. 1δ εὐνεπέμψαμεν δὲ μετ᾽ αὐτοῦ τὸν ἀδελφόν, οὗ 

ὃ ἔπαινος ἐν τῶ εὐαγγελίῳ διὰ παςῶν τῶν ἐκκληςιῶν, 19 οὐ μόνον 

δὲ ἀλλὰ καὶ χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν εὐυνέκδημος ἡμῶν εὺν 

τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν πρὸς τὴν τοῦ κυρίου δόξαν 

καὶ προθυμίαν ἡμῶν, 20 ς«τελλόμενοι τοῦτο, μή τις ἣμᾶς μωμήεηται 

ἐν τῇ ἁδρότητι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὕφ᾽ ἡμῶν 21 προνοούμενοι 

γὰρ καλὰ οὐ μόνον ἐνώπιον κυρίου ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον ἀνθρώπων. 

22 εςευνεπέμψαμεν δὲ αὐτοῖς τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν, ὃν ἐδοκιμάςαμεν ἐν 

πολλοῖς πολλάκις ςπουδαῖον ὄντα, νυνὶ δὲ πολὺ ς«πουδαιότερον πεποι- 

θήςει πολλῇ τῇ εἰς ὑμᾶς. 28 εἴτε ὑπὲρ Τίτου, κοινωνὸς ἐμὸς καὶ 

εἰς ὑμᾶς ευνεργός, εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν, ἀπόεςτολοι ἐκκληειῶν, δόξα Χρι- 

«τοῦ. 24 τὴν οὖν ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης ὑμῶν καὶ ἡμῶν καυχήςεεως ὑπὲρ 

ὑμῶν εἰς αὐτοὺς ἐνδείξαςθε, εἰς πρόετωπον τῶν ἐκκληειῶν. 

Χ: 

1 ΤΤερὶ μὲν γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους περιεςόν μοί 

ἐςτιν τὸ γράφειν ὑμῖν. 2 οἶδα γὰρ τὴν προθυμίαν ὑμῶν, ἣν ὑπὲρ ὑμῶν 

καυχῶμαι Μακεδόειν, ὅτι ᾿Αχαΐα παρεςκεύαςτάι ἀπὸ πέρυει, καὶ ὁ ἐξ ᾿ 

ΨΙΠ, 19. εὺν τῇ χάριτι) ΚΙ, ἀ46ς, ἐν τῇ χ. Ρ ἔνρ. --- τὴν τοῦ κυρίου 

δόξαν] 1, ἀ οἷρ νρ, τὴν αὐτοῦ τοῦ κ. δόξαν Κ(Ρ) Οἢν. --- 21. προνοούμενοι 

γάρ] ἃ τα (ἢ γ.- Η8., προνοούμενοι ΚΙ,  --- κυρίου] ἘΚ μδιυ., θεοῦ “αΐ- 

ἐϊπνιαοὶβ ᾿ς (υ. ϑοάδη8 ὃ 507) Αὑρ. νρ. --- 29, εἰς ὑμᾶς ευνεργός] “Κ τδιυ., 

ευνεργὸς εἰς ὑμᾶς ΠΕ 46. - δόξα] ἘΚ εδιυ., δόξης ἦην σΥ. 155. μασι 

ϑαθαΐζίογ σίογίας Αταρτβῦ. Ῥϑὶασ. νρ- 95. --- 24, ἐνδείξαςθε)] ἘΚ κϑιο. 

ΟὨγ. ἔ νρ, ἐνδεικνύμενοι ΒΟ ΕΒ οβέοηθηέο5 ἃ 65. 

πο Αὐ γα 4168 τὰ Βγ.; αὐϑρθϑοθιγιοογν, ἦγν Β ΒΥ. --- 20. αἱρτϑίη) ΔΒ 

Βγ. --- 22. μιϑδααμάαηα) Β: -πα ρου ἀθὺ Ζ6116 Βγύ. -- βίαι ηιαΐ8)] Β 

ΚΙΑΥ (μοὶ ἴω ηἠναΐς ἴ7. ἴπ ἀθὺ Απτ.) Βῃ. --- 28. 14} Ρ6] Α (μήολέ 

7806 ὕ.) Βν. --- ΙΧ, 2, νατὰ) Β: τὰ ἀυγοῃ)σομύ ΒΥ. --- Αχαϊα] 8: 

416 Ῥυαῃκίθ βίβῃηῃ Β.. 

ΨΊΠ, 18, ἴῃ αἰνγαρρθ!]ο0 8) Α: οἵιθ Ἰογθιϊα, τὐο] τ ΘοΠγοὶ [6]167,, 

αι ον αἰ ΚἸ] ΘΒ] οηΒ. υογαρίαβέ. --- 28. 8861] ΑΒ: Ζιδβαΐς, υσῖ. ἔ νο σιυὶ 

65 80οἴνι8 Ἠϊθιι8. --- ψα ] θ8 8] Α δηβργϊοῖνέ ἀοΥ 1,οβαγί (δόξης) σίογίαθ, 

υσί. ἄγηι. συνῆν οὐ. Τραΐ. --- ΤΧ, 1. τδβίοάδ) ΑΒ: Ῥαϑβϑῖυ, υσὶ. χμιοά ἢ 

ἦπι βαμοῖοβ ἰῇ νᾳ. --- 2. Ἰυορα] Β: Δπάογινηφ παοῖν ἴθ. --- οὐ Μακίάοῃίμα] 

ΑΒ, υσί. αριᾶ 1. ἴθ γε. Τὸν δίοβο 1)αξῖυ 5ἐ67ν,, 6γιἐϑργεοϊοηα ἀθνι 

ὉΥΊΘΟΝ. Τραν, ΤΡ 12. 
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Ὁ ΡΡᾶπ υδαάδάοζα ᾿]βδη 8. 5108 

τ]ὰ πη 5 ρα] ἀὰ ᾿ἰχνν 8. 18 ρϑῆ- 

Ῥδη -τὴῖ Ὁ -[σα]δαπα! ἀθά ατη ἰτητηᾶ 

ὈτοΡαῦ; ὈἰΖσθὶ μδζθίηβ ἴῃ δἰνγαρ- 

Θ6]]ΟηΒ 8δη 841|105Β δἰ ]6Β] 8. 

19 ΔΡῬαηῃ πὶ βαΐ- ἴῃ, δκ 74 ἢ ρδΐϑθ- 

νὴ θ8 ἔγαμα δἰ ΚΕ] θβήοσα τὶ ραβίη- 

θάμ ἅῃ85 τὴἱρ δηβίαὶ βρίζσωϊ δηᾶ- 

Ῥαμύϊομ ἔγαιη ἀη8 ἃ {τϑ0}1 85 

ψα]Ρᾶὰ 840 ρϑιγ θη πηϑαγδὶ; 

20 Ὀἱνδπηα]απαδηβ Ῥαΐδ, 1081 [885 

ὍὉΠΕῚ6 [αἰσ ποῦ θα] ἴῃ αἰργρίη ΡὈἰΖαὶ 

δα δ οη γαῖ ἀη8; 21 ραῦθ- 

ἀδηάδηβ δὰκ ροᾶδ πὶ βαίαϊποὶ ἴῃ 

δηλ αγγαῖγ θ7]α ρα 185, δἰ 18} ἴῃ δηᾶ- 

γγῖγ}]α τηϑηη 6. 22 ᾿ηΒϑη ] 46 1} 

Ῥαὴ τἱρ 'ἰπὶ ὈΓΟΡΔΙ πηβϑύβϑηδ 

Ῥδπθὶ ρα καιαβι θα γ [ἢ ΤΠ ΠΡ ΙΓΩ 

αἴΐα υϑαδιάδηδ νι ]βαηά δη, ΔΡΡ8η 

πὰ, 5881, ἢ]ὰ υϑαάδαάοζσδη ἰγϑθδῖη δὶ 

τηϑηδρδὶ ἴῃ 1215; 29 1828 Ρ6 Ρ] 

Τοιΐα, Βα 6 ὶ ̓ἰδύ σϑιηδῃ τηθίη 180- 

σαπϑαγβῦνα ἰῃ ἰζῖβ; 8006 

ὈγοΟΡυ] 5 ἀηϑαῦαὶ δρϑαβύθα !θὶϑ 

αἰ ΚΚΊΘΘΊομΟ, συ] ρα Χυϊβίδαβ. 

24 ΔΌΡδη υδίαϊπθὶη ἐγ] ΟΒ 

ἸΖυ γα ῖΖο5. 18 ἀπβαγδῖΖΟΒ Τυοἵσα]- 

708 ἔδυ ᾿φν 18 ἴῃ ἴτὰ δία! η͵δη- 
ἀδὴ8 ἴῃ δηαν νυ θ]α 841 Κ]65]0 πο. 

1 ας 

1 ΑΡΡδὴ ὈΣ δηάρδῃςὶ, βαίβὶ 

ταρπίοαα αἀὰ ν᾿ Θ᾽ Παΐγη, α|0 ΓΒ ἰδῦ 

αἀἃ Τγ6]]ΔΠ ἰσυνὶθ; 2. απίθ νυαὶϊΐ 

δα θὶπ ἰζγατα, δ ζαὶθὶ ἔγϑηλ 1Ζ- 

ὙἿΒ. Ἰρορδῖα αὖ Μαϊιἀοηίτη, πἀπὺθ 

φ-......... 
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αῥανν τϑαωμάοσω τὐϊϑαηβ δἴίθα 

τοἱϊ)απιαβ σαϊαΐξ ὅτ Ἰφιοΐβ, 18 σαῤ- 

ῥανπ-ηνρ - ξαγναϊαφαάνην ἔηήηῖα ὃ70- 

ῥαγ,; ῥίφοὶ Ππαφξοῖηβ ἴθ αἴιναρ- 

σοίζον ὠμὰ αἰΐϊοα αἰξμκίθ8)οη.8. 

19 αῤῥαη πὶ βαί-αὖην, αἷς 2α]. σαέε- 

τιοἱῤδ [γανι αἰ οοϑγοην τὴ σαϑδῖη- 

ῥώην τὐ8 τῷ απϑδίαϊ ῥίζα αηά- 

δαϊιέϊαον, ἔγαην “8 αὐ Κγαν7η8 

ισμίραιν 7.) σαΐγηοῖν πηϑβαγαῖ; 

20 ὀἱιναπα)αηπάαη8 ῥαΐα, ἐφαὶ Ἰραϑ8 

7.8 αϊγτηοαοαϊ ἐπ, αἱρσγοῖν ῥίζαϊ 

οπαδαϊϊαονν Κγαην τνι8: 21 σαλε- 

αἀαηπάαηβ αὐ σοάα τὶ ῥαΐαϊηεὶ ἔτι 

απαισαῖγ ῥα σι δ, αἷρ 7αν ἦν απᾶ- 

τραϊγῥγα ἡπαηηθ. 22 ἐηβαπαταφαάτιηι 

ῥβῥών ημὦὄῥῥ τὴν ὄὕγοβαῦ τηϑαγαηα 

ῥαποὶ σαϊραινιϑί φαίην, ἐπ, ηιαπασαΐηι 

μία μϑασμάαηα τοϊδαπάαη, αῤῥβαη 

γι, 8αὶ, ἢίανιδ ηιαΐβ μϑδααμαοξαηι 

ἐγαπαϊγαωϊ ἠιωπασαϊ {γν ἱσισῖδ; 25 7αῥ- 

ῥ6 δὲ Τοϊέ, βαοὶ τβέ σωριαγν Ἠϊδῖγ, 

2α], σαισωμγϑδέισα ἴγν Ἰφιοῖδ: Ἴαββο 

δ» οβη7ι.ι5 τὐιδαγαὶ αρατιδέαιοϊ8 

αὐμβϊοβῆοηο, ιτὐμῖῥι8δ Χγϊδέαιι8. 

24. ἀῤῥαπ κτἰδέαϊηοῖην, Κγϊαῤιυοβ 

ἐφισαγαΐξοβ ων τὐγυδαγ αἴφοβ ἰροζέν- 

708 {ατι)" ἐφιοὶβ ἴγν ἐγ τἰδέαϊκη)απα αν.8 

ἕη απαισαῖν βήα αὐ] 68)οηο. 

ἘΣ: 

1 Αῤῥων ὃὲ απαϑαϊιέϊ βαΐίοὶϊ 

γαμέοαα αὐ τοοϊϊναῖΐηι, 4770 Ἠιῖδ ἐδὲ 

αὐν ηιοίζανν ἐφιοῖθ; 2 «γίο τοαῖὶξ 

φσαϊγηοίγ, ἐσισαγα, ῥίςαϊεοὶ ἔγατα ἴ:- 

ιοῖβ ᾿ορα αὐ Μακβίαορ[η)έι, τιγιὲθ 

ΜΠ, 17. τυἱδαη 5] ιὐϊδ 5 Β ΒΥ. --- 18. σα ἢ - δ -Τα] -σαβαημ] θα 1] 

Α: Ζοϊϊοηβοθτιθ παοῖν ταὶρθ; σ8- ϑδέοιξ, παῖδ οὐἹοβεῆθη, αὶ Αηβαηῷ ἀδν 

ἤν. Ζοῖϊο ΒΥ. --- 1261] θῖζαὶ ΔΑ. --- αηα 81105 αἰ ΚΚ] ΘΒ] 8) ἃ, ἐπ ἀἰθύηθΥογ" 
δον Ε ατὶ Ερναδ ἀοΥ ϑοὶέο Πιϊγιφιιροζσεὲ ΒΥ. --- 19. τὴ ραβίηθαμι) Α, 



812 Απ αἴθ ΚΚουηΐμπου 11. ΤΧ, 8--- 14, 

ὑμῶν ζῆλος ἠρέθιςεν τοὺς πλείονας. 8 ἔπεμψα δὲ τοὺς ἀδελφούς, ἵνα 

μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κενωθῇ ἐν τῷ μέρει τούτῳ, ἵνα 

καθιὺς ἔλεγον παρεςκευαςμένοι ἦτε, 4 μήπως ἐὰν ἔλθωειν εὺὑν ἐμοὶ 

Μακεδόνες καὶ εὕρωειν ὑμᾶς ἀπαραςκευάετους, καταϊιεχυνθῶμεν ἡμεῖς, 

ἵνα μὴ λέγωμεν ὑμεῖς, ἐν τῇ ὑποςτάςει ταύτῃ τῆς καυχήςεως. ὅ ἀναγ- 

καῖον οὖν ἡγηςάμην παρακαλέςαι τοὺς ἀδελφοὺς ἵνα προέλθωειν εἰς 

ὑμᾶς καὶ προκαταρτίεωςειν τὴν προκατηγγελμένην εὐλογίαν ὑμῶν, ταύ- 

τὴν ἑτοίμην εἶναι οὕτως ὡς εὐλογίαν καὶ μὴ ὡς πλεονεξίαν. 6 τοῦτο 

δὲ, ὃ ςπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίςει, καὶ ὃ ςπείρων ἐπ᾽ 

εὐλογίαις ἐπ᾽ εὐλογίαις καὶ θερίςει. {7 ἕκαςτος καθὼς προήρηται τῇ 

καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ θεός. 

ὃ δυνατὸς δὲ ὁ θεὸς πᾶςαν χάριν περιςςεῦςαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ 

πάντοτε πᾶςαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περιςςεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν, 

9. καθὼς γέγραπται ἐςκόρπιςεν, ἔδωκεν τοῖς πένηςειν, ἣ δικαιοεσύνη 

αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 10 ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν «πέρμα τῷ εςπείροντι 

. καὶ ἄρτον εἰς βρῶειν χορηγήςει καὶ πληθυνεῖ τὸν «πόρον ὑμῶν καὶ 

αὐξήςει τὰ γενήματα τῆς δικαιοεύνης ὑμῶν 11 ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι 

εἰς πᾶςαν ἁπλότητα; ἥτις κατεργάζεται δι᾿ ἡμῶν εὐχαριςτίαν τῷ θεῷ. 

12 ὅτι ἣ διακονία τῆς λειτουργίας ταύτης οὐ μόνον ἐςτὶν προςαναπλη- 

ροῦςα τὰ ὑςετερήματα τιὺν ἁγίων, ἀλλὰ καὶ περιςςεύουςα διὰ πολλῶν 

εὐχαριςτιῶν τῷ θεῷ 18 διὰ τῆς δοκιμῆς τῆς διακονίας ταύτης δοξά- 

ζοντες τὸν θεὸν ἐπὶ τῇ ὑποταγῇ τῆς ὁμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον 

τοῦ Χριετοῦ καὶ ἁπλότητι τῆς κοινωνίας εἰς αὐτοὺς καὶ εἰς πάντας, 

14 καὶ αὐτῶν δεήςει ὑπὲρ ὑμιῦν, ἐπιποθούντων ὑμᾶς διὰ τὴν ὑπερβαάλ- 

ΙΧ, 4. λέγωμεν] ΒΙΠΒΟΣ ΠΡ ἢν. ἢ νρ, λέγω ΟΘΕΕα αἀἴσαηι ἃ 65. 

- ὅ. προέλθωειν] ἘΚ ὠϑι0., προςέλθωειν ὙΠπροαοτού Εδταξτ, --ὀ Οπρο- 

κατηγγελμένην] ΚΙ,, προεπηγγελμένην ΡῬ. --- 6. ἐπ᾽ εὐλογίαις 1.2] "Κ χδιυ., 

1 ἐν εὐλογίᾳ ΕΟ ὧν δεοηοαϊοίίοηο ἄθριη. -- ὅ ἐξ εὐλογίας Ὠ ἀ6 
δομθαϊοίίοα ἃ 8. --- 7. προήρηται] Ῥ ρτοροϑιιῖὶέ ἃ 6τη, προαιρεῖται ΚΙ; 

ΟΒγ. βοϊιυαηί. --- 10, χορηγήεει --- πληθυνεῖ --- αὐξήςει) Ρ' ἀΘΙ͂ΡΥ τρ, 

χορηγήςαι --- πληθυναι αὐξηςαι ΚΙ, ΟἿτ, 

10. απαείαϊἄαμ 5] Β.: Ὀοβομϑαϊρι, θθβοημάθυβ -πηβ ΒΥ. --- Ὠ]αἶδα] Β: 

4655]. Βυ, --- Ἰ1. 18, αὐ ζαϊ ῥοῖη] αἰπξαϊξοι Β ΒΥ. --- 14. ἐφοὶ] ΤᾺΣ 126. 

ΙΧ, 2, Ῥ8η5 πηϑηδρΊβύβ 8) ΑΒ Κι τοὺς πλείονας τὐ͵6 Κα 1δ,6, εὐὰϊι- 

γοπα Καὶ 9,19 γι" γυϑηδρὶσθη8 δεν. 7) 6) ατιοῖν ον α6γν 1 τη 6) ἀ685 ἰαΐ. 

διιρογϊαίίυ5, (67) 51ο]ν Πυϊογ ὧν νοὶ βηαοί, ἄον σοί. δι». νιδοίοῖν ἰδέ, φοῖσὲ 

ΑΚ 1δ,6, τὐὸ 1ῦ γίνγο5. 8ο]υγ οὐδέ. ---- ἰφοῖ] Β΄: ομπο ϑύάξζΖϑ. --- 18. 1ην αὐηζαί- 

ῥοῖη) Τὰν ἁπλότητι: ἀδὰ αἰηξαϊ ῥεῖν ἄθιὰ πὰ εὐ]ιαιδοῖμαὶ Ῥ878116] ᾿βῦ, 

80 ὙγᾶγΘ ΤἹΟ σοὺ αηα βίαϊὺ 1. χὰ οὐρϑηΖθη ΘΘΎΘΒΘΏ. 



Απ ἀΐθ Κουϊηίμοι 11, ΤΧ, 8ὃ--14. 

Αἰκα]α βϑιηϑηνίαδ δύ ἔγϑηι ΤΑῚ ΓΏ1Ὲ 

Ἶθτα, 188 βαΐα ἃ ᾿ζν 8 Δ]|]8Π τ8- 

γγαρίᾶα ῬΔΠΒ πηδπδρὶβίδηβ. 8. δῇ- 

Ῥαῃ [δυταραβαηαϊαα ὈσΟΡ 5, οἱ 

Τοῦ] ἀπβᾶγα 50 {τα} 1Ζ0}15. Ηἶ 

ὙΔΌΓΌΙ Ἰδβα 1π ΟἰΖαὶ ΠΑ] δὶ, οἱ 

ΒΑΘ 00 ρδιδην ταδὶ 51] 41 ; 

4 ἴρδὶ αὰῦδὶ αἰπηθηᾶ ἢ [ΩΪ8 

Μακιαοποὶβ 1845- ὈἸρ᾽ τη ἃ ̓χυνβ Π}- 

τηϑη ) Δ [4]8,. σθαι ΒΚοημάδς ἃ» 

ὙΘΙΒ, οἱ ἢ1 αἷραὰ 1.8, ἴῃ Ῥδιητηϑ 

βίομηϊη Το]]05. ὅ δα] ϑαγῇ 

ἨῸ Τ8 ὈΪ]α] Δ ὈΤΟΡΊ ΠΒ, 6ἱ ρϑ]οὶ- 

Ῥαΐϊηα ἀὰ ᾿ζυνν]8 78} Γδαγαρϑιηθην- 

͵αῖηα Ῥᾶπα δυγαρδῃδιίδηϑη δἷν- 

ἸδαρΊδη ᾿Ζυγϑύδηδ, ρῬ8η)8 τη) η8 

θα Βα ψγ 8118 1585 86-] 

Βυγαβθυγθ Ὀϊΐαῖμοη. 6 Ὀαΐαρ-Ῥδῃ, 

Βεαθὶ βΒδῖΠρ ἃ5 ραρδρκἼ)α, τ8 Ρ8- 

Ῥάαρκ]α 78 ΒΡ, 18 βϑοὶ βαϊ- 

ἸΡ ἴῃ ΡιυΡ οὶ παὶ, 5 Ρ᾽αΡ  ἰπδὶ 18 ἢ 

ΒΠΘΙΡΙΡ. 17. Τ᾿ δυ] σα Β. Ββυαβνα 

[αυγ σα πρὶ α Παϊγυϊ, πὶ 8 ὑΠ]σΟ 

Ια υ8 Ὡδυθαδὶ,...- 

οηΐο ᾿]αδαηπα σίδαπα Κγ 0 σιιῥ. 

518 

«ἀααΐα φατπηαπιοίάω δέ [γαηι Γ[αἱγητη, 

76γα, 7αν ῥαΐα 1τι|8 ἐφιοΐβ αἰ͵αην σα- 

τὐασίσα ῥαη8 ηιωμασίβέσηβ ἐζοῖ. 

9 αῤῥαη ζαινασαδαηατάω ὑγοβγιη8, 

οἱ νοι ἡὐρβϑαγα 80 ΚγΓαηὶ Ἰφιυῖβ η,1 

τοαπτῥὲ ἰαιίϑα ἦν, ῥίχαϊ Παϊυαῖ, οἱ 

βισαϑιῦθ χα, φαγιαγιοϊαωὶΐ 8ϊγαῖῥ; 

4 Ἰδαὶ 7αθαὶ σἠπαηα ἡ ηιῖ8 Μα- 

λιαογιοῖβ 7α]ν σία ἐχιρΐβ τη- 

γιαγιο)αη8, σααϊτοϊϑμοηαᾶαιν τροῖξβ, 

οἱ πὶ χίῤωι, 7.8, ἦγ, ῥαηιηῖα δἐοηηῖη 

ῥίεοβ Ἰυοξέιϊ)οθΒ. ὃ. παιναϊβαι} 

γῖν παν ὑϊά)αγ, ὑγοῤγιδ, οἱ σαϊοῖ- 

ῥαΐγπα απὸ ἐφιρὶβ 7α, αν αρφαηιαπιο- 

7αἴπα ῥαηα ζαινι"αργα]ιαϊέαγναγ, αἴιῦ- 

ἰατιγίανν ἐσισαγαγα, βάπα πιαμιοαπα 

τὐἴϑαη, ϑισαϑιῦθ τραϊαρίβ8 7α, τ 

βισαδῖῦθ δίξαϊποη. ὁ ῥαΐξιβ-βαη, 

δαοὶ δαϊΐρ τι σαῤαρί)α, τι8 σα- 

ῥασί)α 7α]ν βηοῖῥίῥ, 2α}ν βαοὶ βαϊΐῥ 

ἦν ῥιιῥοϊγιαϊ, τἰι85 ῥϊιῥοίγναὶ 7αἢ, 

βηοίβίβ. “ Ἰραγγίσι, βιραβισο ξατ- 

γαρσαϊιηφίάα παϊγεϊη, τὶ 85 ἐγίφοη, 

αἵῤῥαι, τι5 παιμραΐ, 

αῥῥαη, πιαϊιέοϊρβ δέ σι αἰϊα αγιϑέ 

“α΄ α887αγν 1ην ἐφιοΐδ, οἱ ἐγ αἰϊαγηθια δἱημέθίηιο αἰϊ8 σαγαιήναν παθαηα αν8 

τΓαγ α88]αὶρ ἐγ αἰϊογηηνα τοαιιγϑέιρο σοσαΐσο, 9. βιναδβιρο σαριοῖὴβ ἰ8έ: ἐα- 

μΐαα, σα τἰγιϊοααϊνι; εἰϑισαιγβ 8 τοὶδὶρ ἄτρ αἰιοα. 10 αῤῥαη 8α απά- 

βέαϊαδιι 5. ζγαΐιοα βάπα βαϊαπάαν 7α}, Ὠ]αῖϊδα αν γιαία απαδίαϊαϊρ 76} 

φιαπαρ)αὶ Κγαΐιο ἐφισαν 12α]ν τοα]ιδήανι σαξαιι)αὶ αἰγαηα εἰδιραιγ]ίαΐδ ἐφισα- 

γαΐφοδ; 11 τη, αἰϊαριηια σαδίγηαηπααη8, ἦν αἰϊαὶ αἱη[αϊ ῥεῖν, 86ὶ τραῦ,}"- 

κοὶῤ ῥαϊγ]ν αἰγι8. αἰιυσαγιϑέίαη σιᾶα. 12. «ὐπὸ απαθαιέϊ ῥὲβ σιια)ηαββαιι 

τὶ ῥαϊαϊγηοὶ ἐδὲέ τι [ιΠ|]απᾶο σαϊάτυα ῥίαο τοοϊαγιο, αἷὸ 7αἢι τἰξαγαββ)αηαο 

ῥαὶ» νιαπασα ατοϊϊϊμᾶα σιᾶα, 18. ῥαῖν72 φαϊοιιδέ ῥβὶβ ἀπαϑα]ιἐ)7ὶβ. η]οῖ]- 

7αηπάαηβ σι απα εὐ])ιαιιϑοϊπαὶ απαα]ιαϊξῖα ἐπισαγῖβ ἔνι αἰισαφροίἼοη, Ἀγ βέαιιβ 

7α7ν ἐην αἰ αϊ ῥοῖνν σαρηιαϊναι ῥαϊς ἄτι ἴηι 7α}ν ἄτι αἰϊαῖηι, 14 7α7ι ἑτοὶ δῖ- 

ΙΧ, 5. αἰ] δαρίϑη} Α: σισίβοζιθγη νΥ αἰπα 1 8ο]ιοὶηι οἰισαβ γασϊτογέ ζιὶὶ 

δοῖη ΒΒ». --- ἢ. παιθδαῦ Β: Ὁ πουβίδυῦ Βυ. --- ὀ 8. ἐξέ σι) Β ἀστοῦ- 
Ἰδομβουῦ Βγυ. --- 9. εἰϑιυαιιγέ5)] Β, Τὰχ εἰδισαιν] 5, να]. ἘΒ. 8 210. -- 



914 Απ αἰ ΚΚουϊπέμον 11. ΙΧ, 1ὅ, Χ, 1--- 1], 

λουςαν χάριν τοῦ θεοῦ ἐφ᾽ ὑμῖν. 15 χάρις δὲ τῷ θεῷ ἐπὶ τῇ ἀνεκδιη- 

γήτῳ αὐτοῦ δωρεᾷ. 

τε’ 

Ἐν 

1 Αὐτὸς δὲ ἐγὼ ΤΙαῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς πραότητος καὶ 

ἐπιεικείας τοῦ Χριςτοῦ, ὃς κατὰ πρόεςωπον μὲν ταπεινὸς ἐν ὑμῖν, ἀπὼν 

δὲ θαρρῶ εἰς ὑμᾶς" 2 δέομαι δὲ τὸ μὴ παρὼν θαρρῆςαι τῇ πεποιθήςει 

ἣ λογίζομαι τολμῆςαι ἐπί τινας τοὺς λογιζομένους ἡμᾶς ὡς κατὰ ςἄάρκα 

περιπατοῦντας. ὃ ἐν «αρκὶ γὰρ περιπατοῦντες οὐ κατὰ «εἄάρκα ετρα- 

τευόμεθα, 4ά τὰ γὰρ ὅπλα τῆς ςτρατιᾶς ἡμῶν οὐ «αρκικὰ ἀλλὰ δυνατὰ 

τῷ θεῷ πρὸς καθαίρεειν ὀχυρωμάτων, ὅ λογιεμοὺς καθαιροῦντες καὶ 

πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώςεως τοῦ θεοῦ καὶ αἰχμαλωτί- 

ζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριετοῦ 6 καὶ ἐν ἑτοίμῳ 

ἔχοντες ἐκδικῆςαι πᾶςαν παρακοήν, ὅταν πληρωθῇ ὑμῶν ἡἣ ὑπακοή. 

ἢ τὰ κατὰ πρόεωπον βλέπετε. εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χριςτοῦ εἶναι, 

τοῦτο λογιζέετθω πάλιν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ὅτι καθὼς αὐτὸς Χριςτοῦ, οὕτως 
καὶ ἡμεῖς. ὃ ἐάν τε γὰρ περιςςότερόν τι καυχήςωμαι περὶ τῆς ἐξουείας 

ἡμῶν ἣς ἔδωκεν ὁ κύριος ἡμῖν εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐϊ εἰς καθαίρεειν 

ὑμῶν, οὐκ αἰεχυνθήςομαι 9 ἵνα μὴ δόξω ὡς ἂν ἐκφοβῶν ὑμᾶς διὰ 

τῶν ἐπιετολῶν -- 10 ὅτι αἷ μὲν ἐπιςτολαί, φηςίν, βαρεῖαι καὶ ἰεχυραί, 

ἣ δὲ παρουςεία τοῦ «ὠματος ἀςθενὴς καὶ ὁ λόγος ἐξουθενημένος -“-- 

11 τοῦτο λογιζέεθω ὃ τοιοῦτος, ὅτι οἷοί ἐεμεν τῷ λόγω δι᾽ ἐπιεςτολῶν 

ΤΧ, 15. χάρις δέ] Βίπο, Ὁ. ΕΚΤ,Ρ ΟὨν., χάρις Βα ΒΟ ΕΟ ἀ ὁ ἔξ νας. 
- Χ, 4. ετρατιᾶς] ἘΚ μδιυ., ς«τρατείας Β (υσὶ. Τ' 8,18. Βοαοδίο Ατα- 

τηοπΐαβ: ςτρατεία ἐκτεταμένως, τὸ πρᾶγμα ςτρατιὰ ευνεεταλμένως, τὸ 

τῶν ςτρατιωτιῶν πλῆθος. ἐναλλάεςεςει δὲ πολλάκις ἐν τῇ χρήεει. --- ὅ. καὶ 

αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριςτοῦ] ἕΚ φϑι0., 

αἰχμαλωτίζοντες (ΓΕ καὶ αἰχμ.) πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριςτοῦ 

ἄγοντες Εξδτᾷ οαρίϊλυαμέε5. ογιῆοθι τη οοίμην αὐ οδαμαϊοπαάνηη (ἤν δέο 

Ῥεγαιιοογίο8 ἀθρτα, δὲ ὅπ οσαρέϊυνέαξοηιν γϑαϊφοηέθβ οηήηθην ὑμέθ δοίην οὐ 

φογαιοθηίεα αὐ οδοοαϊερίζανι ΟἸιγιδέϊ Αὐτὰ Ὀγνβί. --- 7. καὶ ἡμεῖς] Ῥ ΟἾν. 10 

νῷ, καὶ ἡμεῖς Χριςτοῦ ΚΙ,. --- ὃ. περιςςότερον] Ῥ ἀοῖρτι νρ, καὶ περ. 

ΟὨγ. -- περιςςότερόν τι] “Κ εδιυ., τὶ περ. Εδτὰ αὐχιυϊα αδιια ων ζιι8 

ἀαρτ. --- καυχήσωμαι) ἘΚ μδιυ., καυχηςώμεθα ταϊη. 17. --- 9. δόξω] ἘΚ 

ϑιῦ., δόξωμεν ΈΕΕΕΙα 465. --- ἐκφοβῶν] Ρ, ἐκφοβεῖν “Κ τδιυ., ἐκ- 

φοβοῦντες ΕΚ ἃἀ6(.9). --- 10. φηείν] ἘΚ μϑιυ. ΟὨτ, 6, φαείν Β αὐ) 

Υ τη ἔς νρ. 
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ααὶ Και" ἱσισὶς σαϊγγη)αηαν5 ἐσισαγα ἴηι τὐΓαλϑϑαι «8» αηϑέαϊβ σιαῖβ 

πα ἑφιοΐβ. 15 αιτοϊϊέμα σνάα ἦγν ῥίχοβ εὐγυνδϑριοαοηβ 18 σίθοϑ. 

Ἂ΄ 

1 Αῤῥαη ἐΐ δἱϊδω Ῥωιοΐμ8 δίά)α ἐσιοὶβ δὲ φαϊγγοῖν, 7α}ν τομαηιοαοῖη 

Χγίϑίωνδ, ἐμοὶ αθὰ απααμρὶ γαϊἸεϊβ Παννδ ἦην ἔην ἐφιοὶβ, αῤῥανν αἴγαγ" 

τοἰδαηαι5 σαΐγαινα ἐγ, σιυΐβ. 2 αῤῥαν ῥϊἱα)α[η δὲ τὶ απατσαΐγβ8. σαΐγαιίαι 

ἐγαμαϊηαῖ, ῥίφαϊοὶ ταν σασαινγϑαη, πὰ δϑιηαηβ βαηδ ηνμηαηεί αν. τ7ι5 

8106 δὲ ἰοίϊα σασσαπάαη8. 8. ἐγν ἰοίΐρα αὐτοῖς σαγσφαπάαηβ τ δὲ ἰοίζα αγαιυ- 

ἐΐηοθι. 4 τϑέθ τσοργνα τ υϑαγ15 αγαιυιἐϊγναβϑαι8. γηυἱ ἰοϊϊοῖγα, αἷς ἡιαλιέοίσα 

σιάα ἅτ σαξαιβαὲὶ ἐμϊγίρο, ὅδ. ηυἱίογυϊγι5 σαξαϊγαηααηβ 7α]ν αἰ παιϊλῖβοδ 

μι5] αξαγναΐφοβ ιοῖῤγα Κι ῥὲ σιὲθ 7α͵ν Κγαϊυη βῥαγάίαγβ αἷδ (γαῤ76 7}. ἦγ. 

μ]νωϊιδοῖγν, Χγίβέανιβ ἐϊμπμαηάαβ Ὁ 7αν ἡναγμισίθα παθαγιαη8 ἅτ [γα- 

τοθίξανν, αἷΐ εἰ αν]ναινιδοῖγνο, βῥαγν τϑιοζ)αάα ἐσισαγα εὐ[]Ἰνατιϑοῖη8. ὁ ῥὸ δὲ 

απαισαΐγῥἼα δαϊοὶξ. 1αϑαὶ ρα σαϊγαμαὶ 85 δἰϊδαη, Χγήβέαιν5. τρίβαη, 

ῥαία ῥαφβ)ωὶ αὔίγα αὐ 518. δἱϊδῖη, δὲ βισαβιῦο 18. Χγ βϑέαιιβ, δῖισα 7α}) τὐθΐϑ. 

8 αῤῥαη, βιοοβαικῖν 7αϑαὶ Ἰνὼ ηιαπασίσζο Ἰσοραηι δὲ τοαϊαάν γυνὴ πβαν, ῥαΐοϊ 

αἰσαᾷ [γαν)α εγι5ὲ8. ἄτι ἐἰηυγοίηαὶ 7α]ν πὶ ἄτι σαέαιγβαὶ ἐπξισαγαὶ, πὶ σαασὶ- 

τοϊδμοηα. 9. οἱ τὲ ῥιικγίκι)αΐηνα 8ι06 ῥα! 5)αηνάαη8 ἐσιοὶβ βαϊγν δοῖοβ; ---- 

10 τον ῥο8 γαϊ)ιἐϊδ δοῖοβ, φὶβαηα, Καιι),)05. δία }α}ν διοίηιβῥοβ, ἐῤ χιηδ 

ἰοὶ]οῖβ Ἰαδίιοβ 7αν τοαιιγα Κγαϊιριβ; -- 11 ῥαία βαρἰ)Ἴαὶ 5α βισαϊοῖϊιδ, ῥαΐεὶ 

Ἰοϊϊοϊϊαὶ ἕνην τοαγα ῥαῖγ], ϑοῖκοβ αἴ)αγ τοϊδαηννά αη5, βδιοαϊοϊραὶ 7α}ν απα- 

ΙΧ, 14. εἰξαγαβδαιι5) Βουημαγάΐ, εξαγαδδαιν ΒΒ, ἀοοῖ υϑ]. ΡῈ 9,8 

(κ 8,10). --- 15. «νυδϑρὶ Πα 0η5] υὐιιβδρι άοηβ Β. --- Χ, 1. φαϊγγεῖη) 

ηαϊγγοὶ Β ΒΥ. --- Ππαιιη8] παῖδ Βὶ ΒΥ. --- ιοἰβαη 8) ιοϊδαἀ8 Β' Ῥτ. --- 

ὦ. φαϊ' μαι) σαΐγαΐαιι Β.: 08. ΒΘηγθυκαηρ ἰβῦ ἀπτὶο ἰρ ΒΥ. --- 8. σασ- 

φαπααη 5) σφασσαμαᾶς Β ΒΥ. --- ὅ. 7αν αἰ Β: αἱ ΔΌΘΥ ἀθγὺ Ζ6116 Βγ. 

- κιριρῶ Καὶ ῥὶὲ Β Βτ. --' μπαιιϑοῖη) ἐπ αϊιϑοὰ Β Βγτ. --- 10. βιοῦηβοϑ) 

βϑιοῖβοβ Β Βγ. 

ΙΧ, 14. ἐφοὶ] Β: ἐὰν βδοϊμαὶ, ναὶ. 18 1,10 Τ' 8,18 (61.. ατδσητ. ὃ 201 

Απμ,. 1). -- Χ, ὅ. 2α], Κγαϊυϊηβαηάαηϑ --- ἐὐι]ιαπ αν 8} ΒΒ : Ν᾽ Θυταἰβομαῃρ 

ΖΜ ΘΙΘΥ Τιϑβατίθη (Ὀ Ε), νρὶ. Αἤτη. ζιτα συ. Τοχύ. - 8, 9. ᾿ῃῬ᾽οραῖη --- 

σααϊιοϊδκοπάα --- ῥιισκ)αϊηια) Β΄: ῬΙαγ. βίαν θα ρου. Βῖπρ. προ ΑδΥ 

Ῥτοπουηΐηδ τὐ6ὶ8 εἰ5 6} τὐηιδῖ8; γ9]. ΔΏτΩ. ΖῈΠ) συ. Τοχῦ. 



8910 Αἡ ἀϊ16 Κουϊηίηθοι 11. Χ, 12---18. ΧΙ, 1---Ἴ. 

ἀπόντες, τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ. 12 οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐγκρῖναι 

ἢ εὐυγκρῖναι ἑαυτούς τιειν τῶν ἑαυτοὺς ευνιςετανόντων ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν 

ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες καὶ ευγκρίνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς οὐ ευν- 

ιοῦςιν. 18 ἡμεῖς δὲ οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχηςόμεθα, ἀλλὰ κατὰ τὸ 

μέτρον τοῦ κανόνος, οὗ ἐμέτρηςεν ἡμῖν ὁ θεὸς μέτρου, ἐφικέεθαι ἄχρι 

καὶ ὑμῶν --- 14 οὐ γὰρ ὡς μὴ ἐφικνούμενοι εἰς" ὑμᾶς ὑπερεκτείνομεν 

ἑαυτούς, ἄχρι γὰρ καὶ ὑμῶν ἐφθάςαμεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριετοῦ 

- 15 οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχώμενοι ἐν ἀλλοτρίοις κόποις, ἐλπίδα δὲ 

ἔχοντες, αὐξανομένης τῆς πίετεως ὑμῶν, ἐν ὑμῖν μεγαλυνθῆναι κατὰ 

τὸν κανόνα ἡμῶν εἰς περιςςείαν, 16 εἰς τὰ ὑπερέκεινα ὑμῶν εὐαγγελί- 

ε«αςθαι, οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ κανόνι εἰς τὰ ἕτοιμα καυχήςαςεθαι. 17 ὃ δὲ 

καυχώμενος ἐν κυρίῳ καυχάςσθω" 18 οὐ γὰρ ὃ ἑαυτὸν ευνιετάνων, 

ἐκεῖνός ἐςτιν δόκιμος, ἀλλ᾽ ὃν ὁ κύριος ευνίετηειν. 

ΧΕ, 

1 ᾿Ὄφελον ἀνείχεςεθέ μου μικρόν τι ἀφροεύνης ̓  ἀλλὰ καὶ ἀνέχεεθέ 

μου 2 ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς θεοῦ ζήλῳ, ἡρμοςάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ 

παρθένον ἁγνὴν παραςτῆςαι τῷ Χριετῷ. ὃ φοβοῦμαι δὲ μήπως ὡς ὃ 

ὄφις Εὔαν ἐξηπάτηςεν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ, φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν 

ἀπὸ τῆς ἁπλότητος καὶ τῆς ἁγνότητος τῆς εἰς τὸν Χριετόν. 4 εἰ μὲν 

γὰρ ὃ ἐρχόμενος ἄλλον ᾿Ιηςοῦν κηρύεςςει, ὃν οὐκ ἐκηρύξαμεν, ἢ πνεῦμα 

ἕτερον λαμβάνετε, ὃ οὐκ ἐλάβετε, ἢ εὐαγγέλιον ἕτερον, ὃ οὐκ ἐδέξαεθε, 

καλῶς ἀνείχεεθε ὃ «λογίζομαι γὰρ μηδὲν ὑςτερηκέναι τῶν ὑπερλίαν 

ἀποςτόλων. 6 εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλ᾽ οὐ τῇ γνώςει, ἀλλ᾽ ἐν 
ΡΒ} 

παντὶ φανερωθέντες ἐν πᾶειν εἰς ὑμᾶς. 7 ἢ ἁμαρτίαν ἐποίηςα ἐμαυτὸν 

Χ, 12. ἐγκρῖναι] ΓΚ, κρῖναι ὰ; ΠΕ ισοη σι. ἐγκρῖναι ἑαυτούς 

πύηειι, ἰαδ8θΉ, αὖον' ἑαυτούς παοῖν ευγκρῖναι ατι8, αδδηί. οΟγιγν061.6 μ08 

αὐ οὐηιραγαγα ἀ 6. --- 18. ἐμέτρηςεν] Μ' τυ]η σιαί(η}) ηιθηδιι5 οδὲ ἀ ϑῖσ 

νῷ, ἐμέριςεν ΓΚ μδιυ. --- 18. εὐνιετάνων] ΜΡ, εὐυνιετῶν ΚΙ, ΟἸγ. -- 

ΧΙ, 1. μικρόν τι) Ν, μικρόν ΚΙΡ. --- ἀφροεύνης)] Ῥ, τῇ ἀφροεύνῃ 

ΚΙ, -- ὃ. Εὔαν ἐξηπάτηςεν)] ΚΙ,, ἐξηπάτηςεν Εὔαν ΜΡ. --- ἐν τῇ παν- 

ουργίᾳ] ἘΚ μϑιυ., τῇ παν. ὈΕΒΤΈ Ὺ νρ, -- φθαρῇ) Ρ (-εἴδ μϑιυ. ἀ ΘΡῪ, 

οὕτως φθ. ΚΙΙΝ (εἰ ἐμϑιν. ΟἾγ.  νρ. --- καὶ τῆς ἁγνότητος] 5 ΒΕΒτα 

5, {ο1ὲ Β᾽ΜΟΠΟΚΤΙΝΜΡ Οἢγ. ἔ νρ; Ὁ Ε ἀ6 παϑοη, τῆς ἁγν. νοΥ τῆς ἁπλό- 

τήτος. --- 6. εἰ δὲ καί] “Κ κϑιυ., εἰ καί Π οὐ δὲ ἃ οἴ. ---- ἡ. ἤ] ΓΚ αϑβιυ. 

αἢν 46, ἢ μή Κα ατ (( αη) φιηιγιῖα συ νῷ. 

ΧΙ, 2. αἰ)απογ 58) ΒΒ, ν9]. αοδηινμαγν8 θηΐην υ08 46: ἀ16 Βογίβθίζαηρ 

α'60 αθηνιῖον νυ ϑιομῦ Ἰθάοοῦ 80: ΑμρΥβύ. φοίαηβ θηΐην ὑ08 ἀεὶ Ζοῖο Ββιϊταραΐῖ 

ΘΘΏΒΔΊΘΙ, --- ὅ, πηι ηυϊγυμῖδο σαίΐαι)αη) ΒΒ, νβὶ]. ἔ νϑ η16 ηυΐγυνι8 [6ο7886. 

-- 6. πηῆγαΐμ8)] Β: δυξα!Πσο ὕὐθοσβοίσζαηρ νοὶ ἰδιώτης (μιγηυθὲϑ8 

Αὶ 14,28.24). 



Αη ἀϊθ Κουϊμίμου Π. Χ, 12-- -18. ΧΙ, 1---7, 517 

τοαϊνβωὶ ται» ϑέισα. 12. τρηέδ τὶ σαααιγ δι «οι )αΉ. τἰγι818. βἰϊανηι8. αἱξῥβαιο 

φασονηγαγν τη.8 αν βαΐηι 51]; δἰϊϑαηβ να ]μαγλάαηι; αἷς οἷ8. τη, 818. δἰ ϊϑαγη 8110 

[811}] δἱϊϑανϑ. ηεέαηαγν8. 7α], σασονη)αγίαγν8. δ δἐϊθϑαη8. αν 8185. δέϊδαηι τη 

Πγαῤ)απᾶ. 18 ἐξ τοοῖδ γυὴ ἔγιν ηυέα Ἰσοραηι, αἰεὶ δὲ τεΐία ρ φαγαταοίγαὐβ 

ῥοοὶ χαηιαέ τὐην8ῖ8. σ᾽ νέα β΄ ζαϊγγἱγηναγι θῖν τὐηαὶ 7α7ν) ἱσιοῖβ. --- 14 πὲ 

ατῖς δισαδισο τὶ ζαϊγγϊηγναγαγι5 τὐγνα ἐφιοὶβ παγαββαι εὐ ῥβῥαγ)αγη τὐλ18,. τυ 

2αν τον ἱφιοὶβ φαϑγυτιοανην ἔην αὐιοαγροίγονν Χγ βίαι. -- 15. ηὶ ἴηι 

γί  Ἰοοραπάαηβ ἕν Κγαηιαβ)αῖηι αγϑαϊαϊην, αρῥαν, τρθνν Παδϑαηη αὐ τρα].8- 

απο, χαϊαινβοῖγναὶ ἐφισαγαὶ ἴγν ἐφιοὶδ ηυἱίϊναη, δὲ σαγαϊαοίπναὶ πηϑαγαὶ 

ἄτι εὐ αγαδδαν, 16 τὐαγἼαΐνα ἐσιοὶβ αἰτοαγρφοίἼογν ηνογγαη, τ ἦν [γαριαβ- 

72αἴην αγϑαϊαϊην τιν ἡναγιιο)αΐην ἰσοραη. 11 αῤῥβῥαν 8α Ἰσοραηα8 ἐγ, [γαιγένν 

Ἰνοραῖ. 18 τρυέο γυὶ βαοὶ 5 δἱϊδαη, χαϑιοϊιν οὶ, 7αἴη8. δέ σαϊριιβαη[(}5, 

αἷς ῥαηποὶ ζγ"αν)α σαϑιοϊρμηβεὶῤ. 

ἘΧΕῚΣ 

1 Μὴ τυαϊηποὶ εϑῥιαϊα φασὶ ηιοϊγιαΐςοβ ἰοἱεὶ σα αὐ [)οα] οἴη8.; αἰεὶ 767» 

μϑῥιιαὶρ τε. 2 τὐριΐο αἰαποηαβ ἱσιοῖβ σμαϊβ αἰὐαπα; σαιναα]͵οαα αὐτοῖς 

ἡζιοὶβ αἱπαριθια ἐσαΐγα ἠνανἼω βιοίκηα ἄτι ϑοίϑαγ, Χυδέαιι. ὃ αῤῥαν ΟοΥ, 

ἐδαὶ αὐ 0 ϑιραδισο τσωμγηι8. Αὐισισαη, εὐδίμέοαα Πἰια οἰδοῖγν βοϊγιαΐ, γἵιγ7α 

τσαϊγβαΐπα ἤγαῤῥἼα ἐφισαγα αὐ απ αϊ βοῖνν 7ω7ν βδιοϊϊηοῖν ῥίταὶ ἐν, Χυβέαι. 

4 )αϑαὲὶ πῖν 8α χίριαθάα απ βαγανα 1}68170 ηιογ εξ, ῥαηποὶ ἐρεῖ γιὲ πιο» ταφατηι, 

αἵῤῥαι, αἴήπανν, απβαγαπα ηϊριβ, βαηποὶ τὲ ποριυῥ, αἱῤῥαι αἰτραρφοί)οη. 

αηραγα ῥοοὶ γυὲ ἀπαποηι, τοαῖϊα τὐϑῥιϊαϊάοαμῥ. ὃ φιαη, ας πὶ τραϊμέαξ 

γε ηὐϊηῖςο σαϊΐαι)αη, ῥαΐην παν ηνίοῖϊ τοϊδαπιάαην ἀρατι8 « ἑατι» ἰπρι. 

6 7αθαὶ τη] αἵγ8. ἤθη τσωγάα, αἷροὶ γυὶ κιρυῥα; αβῥαν ἐπ αἰϊαγήηια σα- 

δαϊγ]ἐααὶ ἦν αἰϊαῖην αν ἐσιοῖβ, “ αἵξῥαι ἐδαὶ Ῥγαιοαινέ ἑαιοΐάα, ηιῖϊς 

Χ, 12. ἀοημαμ) ἀοηιᾶ Β Βγ. --- 18. εὐεῖδ τὶ ἔην ηιϊξαῤ Ἰσοραηι) Β: 

ἌΡΘΥ ἀοὺ Ζ61]6. --- αἰοὶ] Β' (ΕἸομύ αἷν 1.) ΒΕ. ---- 16, γιογ)αη) ηἠιου)ᾶ Β Βτ. 

--. ΧΙἧ, 1. οἱ ευοΐηοὶ] ΒΒ (αἸομῦ παν τυαϊηθὴ ΒΥ. --- 2. αἰ͵)απογ 8] αἰ7α- 

ηδαάδ Β ΒΥ. --- ἐεἰϑρὶθαη}) ιἰϑραθαη Β: α ΒΘῺΥ Κὶαὺ Βυ. --ὀ 4. αἰιηιαη) 

αἴηπᾷ Β ΒΥ. --- αἰισασρεί)ονλ) αἰιυαρροῖ)ο ΒΒ ΒΥ. --- ὅ. γερο) Β : ἀσγτοι- 

Ἰδομθυῦ, ΌΘΥ ΙΘΒΌΔΥ ΒΥ. --- μξαν ηιὶῖ}) ἀοδσῖ. Βν. --- 6. φαθαϊγπιααϊ 

Β (αἰομῦ σαϑαϊγ]αα) Βυ. 

Χ, 12. ἀοηι)αη τἰη8ὲ8 βἰϊδανβ αἱῤῥαι φα(οηι)αηι τιη.8] ΒΒ: Ν' Θυ μα βομὰηρ; 

Φγθῖου ΠΘβασίθῃ, 5. πίη, Ζατη ρου. Τοχί, {ὐρτίσθηβ ἰδὺ ἀϊθ σού. Ἐδβ- 

ΒΌΠΡ' τηϊὺ ᾿Πγθὰ αοηϊ)αν --- σααοηχ)αν οἰπὶρθυγτηαῖβθη ἀπη 6]: ΟΠ ὉΔῚ 

νυιβίθ ἀθυ {θουβϑῦζου τυἱϊὺ ἄθπὶ ἀπ. αἰρ. ἐγκρίνειν απ ἄθτη ΠῸΣ ΠΟΟΒ 

Κ' 2.18 ϑυβομβοίηθπᾶάθῃ εὐυγκρίνειν πὶοη 5 τϑορίθθ δησαΐδηρθη. -- 

14, 7α1}ν των ἐφιυὶ8] Β: Ν᾽ ανϊαϊίϊου ρϑρθη θυ τα 7α]ι ἱπξιοὶς Δ. 18. -- 

15, τσὐοη παϑαηι) ΒΒ: πϑορ Καὶ 15,4 τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν" το Βαθαίτηδβ. --- 

16. ἐν ἠγαπιαῤ)]αϊην αγϑαϊαϊη) Β: ῬΙαγ. Σὰν συ. Ξῖηρ. πϑοῦ Υ͂. 15. 



918 Απ αἴθ ἹΚουϊίμου 11. ΧΙ, 8---24, 

ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς ὑψωθῆτε, ὅτι δωρεὰν τὸ τοῦ θεοῦ εὐαγγέλιον 

εὐηγγελιςάμην ὑμῖν; ὃ ἄλλας ἐκκληςείας ἐεύληςα λαβὼν ὀψώνιον πρὸς 

τὴν ὑμιῶν διακονίαν, καὶ παρὼν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑςτερηθεὶς οὐ κατενάρ- 

κηςα οὐδενός 9 τὸ γὰρ ὑετέρημά μου προςεανεπλήρωςαν οἱ ἀδελφοὶ 

ἐλθόντες ἀπὸ Μακεδονίας καὶ ἐν παντὶ ἀβαρῆ ὑμῖν ἐμαυτὸν ἐτήρηςεα 

καὶ τηρήςω. 10 ἔςτιν ἀλήθεια Χριετοῦ ἐν ἐμοί, ὅτι ἣ καύχηςις αὕτη οὐ 

φραγήςεται εἰς ἐμὲ ἐν τοῖς κλίμαειν τῆς ᾿Αχαΐας. 11 διατί; ὅτι οὐκ 

ἀγαπιὼ ὑμᾶς; ὃ θεὸς οἶδεν. 12 ὃ δὲ ποιῶ, καὶ ποιήεω, ἵνα ἐκκόψω 

τὴν ἀφορμὴν τῶν θελόντων ἀφορμήν, ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται, εὑρεθῶειν 

καθὼς καὶ ἡμεῖς. 18 οἱ γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόεςτολοι, ἐργάται δόλιοι, 

μεταςχηματιζόμενοι εἰς ἀποςτόλους Χριςτοῦ. 14 καὶ οὐ θαυμαεςετόν" 

αὐτὸς γὰρ ὃ εατανᾶς μεταςχηματίζεται εἰς ἄγγελον φωτός. 15 οὐ μέγα 

οὖν εἰ καὶ οἱ διάκονοι αὐτοῦ μεταςχηματίζονται ὡς διάκονοι δικαιοεύνης᾽ 

ὧν τὸ τέλος ἔςεται κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. ᾿ 16 πάλιν λέγω, μή τίς με 

δόξῃ ἄφρονα εἶναι εἰ δὲ μήγε, κἂν ὡς ἄφρονα δέξαςθέ με, ἵνα κἀγὼ 

᾿ μικρόν τι καυχήεςωμαι. 117 ὃ λαλῶ, οὐ λαλῶ κατὰ κύριον, ἀλλ᾽ ὡς ἐν 

ἀφροεύνῃ, ἐν ταύτῃ τῇ ὑποετάςει τῆς καυχήςεως. 18 ἐπεὶ πολλοὶ καυ- 

χῶνται κατὰ τὴν «ἄάρκα, κἀγὼ καυχήςομαι. 19 ἡδέως γὰρ ἀνέχεεθε τῶν 

ἀφρόνων φρόνιμοι ὄντες 20 ἀνέχεςεθε γὰρ εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ, εἴ 

τις κατεςθίει, εἴ τις λαμβάνει, εἴ τις ἐπαίρεται, εἴ τις ὑμᾶς εἰς πρόεςωπον 

δέρει. 21 κατὰ ἀτιμίαν λέγω, ὡς ὅτι ἡμεῖς ἠςθενήςαμεν ᾿ ἐν ᾧ δ᾽ ἄν 

τις τολμᾷ, ἐν ἀφροεύνῃ λέγω, τολμῶ κἀγώ. 22. Ἕβραϊοί εἰειν; κἀγώ. 

᾿Ιεραηλεῖταί εἶειν; κἀγώ. «πέρμα ᾿Αβραάμ εἶἰειν; κἀγώ. 28. διάκονοι 

Χριςτοῦ εἶειν; παραφρονῶν λαλῶ, ὑπὲρ ἐγώ ἐν κόποις περιςεοτέρως 

ἐν φυλακαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν πληγαῖς περιςεοτέρως, ἐν θανάτοις 

πολλάκις. 24 ὑπὸ ᾿Ιουδαίων πεντάκις τεςςαράκοντα παρὰ μίαν ἔλαβον, 

ΧΙ, ὃ, οὐδενός] ΚΙ, ΟἼγ., οὐθενός ΜΡ. --- 9. ὑμῖν ἐμαυτόν] ἴ, κα’, 

ἐμαυτὸν ὑμῖν ΝΡ ἀοΓ νρ. --- 17. λαλῶ κατὰ κύριον] ΜΝ] ἀθτΓ νρ, 

κατὰ κύριον λαλῶ ΚΡ ΟἸγ. ἔρ. --- 20. ὑμᾶς εἰς πρόεωπον] ΚΝ ΟἾγ., 

εἶς προς. ὑμᾶς Ρ 1΄ὖ γρ. -- 28. λαλῶ] ΚΙΝΡ, λέγω ΒΕ αἴοο ἀ οἵρ 

νῷ. --- ἐν φυλακαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν πληγαῖς περιςςοτέρως) Ρ, ἐν 

φυλ. περιςςοτέρως, ἐν πληγ. ὑπερβαλλόντως ΒΡ ΕΚ ἀ68 νρ, ἐν πληγαῖς 

ὑπερβαλλόντως, ἐν φυλακαῖς περιεεςοτέρως ΒΙΠΟΏΡΚΙΝ. 

γοη ἐπαίρεται “ΘΙ ΠΘΌΥ βίο" βίη; Βουημαγαύ νϑυταπίθί, αἰ γογίθ 

Β6 θη Υ̓ΒΡΙΔΏΡΊΙΟΗ οἱηθ Ο]ΟΒΒθ, οὗνγγᾶ Ζὰ εβηήηυῥ, σοθθθθ ἀπηα 8Π 

ΤΑ ]ΒΟΠΘΥ ϑ'.6116 ἴῃ ἄθη Ταχύ σϑάγαηρθη. --- 28. βιυαδβιῦθ ειυϊέα ᾳῖρα] 

ΒΒ, νῷ]. αὶ Απιρυβύ. τ (Δ. νου) ἡηιδιρίοηι5 ἄϊοο. ἀ ο΄ σνρ: οἵ ηιΐγυνβ δα- 

ῖοη8 αἴοο. --- τη. αγϑαϊάϊην πιαπαρσίφοϊ) ΒΒ: ἀδ 85 »υ. Αἀνου ᾿ἰδῦ δίοῃ 

ἴῃ ἀοἵ νρ δα )]θκύνβοη ἀϊραγβϑίφί, νρ]. ἡην Ἰαφογίθιιβ ρζιιγίηυϊϑ. 



Αη ἀἷθ Κογίῃίμου 11. ΧΙ, 8---Ζ24. 919 

᾿ οήϊδανν Ἰνατη)αη8, οἱ 75 τἱδ]νανι])αΐη αν, τι αγ 1070 σι αὐισαγοφοί)οη 

ηιογίαα ἱπσιοῖθὺ 8 απ ῤαγοβ αἰ] 6870η.8 δίγαμϑοάα, γυἵηιαπα5 απαἀαιοίφη, εἶτ, 

ἐσισαγαγα απαϑαϊί)α, }2α]ν τοϊδαη8 αὐ ἐφιοῖβ 7αἶν ενϑ]ναϊβέα τὐἱ αἱγηο]νι)ν 

καινγίᾶα; 9. τηπίο βαγϑοβ ηϊθῖθιοβ τὐϑ [εἰ] θά, ὄγοῥγ7ιι8. χίηιαηννάαηι8 αῇ 

ΜΜαμῖαοηαῖ, 2αἷν ἴῃ αἰϊαΐην τὐγυϊσανυ"οἴηογι ἐχιρῖα ηνῖϊρ δἰ ἰδαη, Γαδίαϊαα 26, 

7αϑία. 10 ἐδέ ϑιγι)α Χγίβέανιδ γι ηνῖβ, αὐϑυΐθ 80 Ἰυοζ εν ἑ τὶ ζαμ ἀαηηηἼαάα 

ἐμ ηνῖβ ἵη ἰαμάᾶα ΑἸα7οθ. 11 ἐπ Ἰυϊβ τηίο τὶ [γ1]ο ἐχιοῖδὺ σι τοαῖί, 

12. ἐῤ ῥαΐίοὶ ἑαια 2α}, ἐαιτγανν παῦα, εἰ τιϑηναϊέαι, ἡηήΐογ, ῥίςθ τοἱϊ)]αηαηθ 

ἐγϊοη, δὲ ἐγν ῥβαηιηιοὶ Ἰνοραπα, δϊρίξαϊπάαι, βιοαβιρθ 7}, τὐοῖ8δ. 19. τὐηΐε 

ῥαὶ ϑβιναϊοϊμαὶ σαϊμρα-αραινιδέανϊοῖδ, τραιιγϑέιο)αη8. ᾿η] αγιοοΐβαϊΐ, σαφαϊεῖ- 

κογηαγι8 85 ἅτ αγρατιδέανζινι Χηδέαιι8. 14 7α}ν ᾿ἷδέ δ] αϊοῖϊο, τὐιέθ βέϊθα 

ϑαίαπα φασαϊοῖμοβ 88: ασσίϊαι, {ὐμπιααίθδ. 15. γῖϑέ τι, 7αϑαὶ απα- 

δαϊιέοβ 15 σαφαϊοϊμονα 51}: διὺθ πα θϑαϊιέοβ σαγαϊίοῖηδ, ῥίφοοὶ απ ἰοῖβ τοατγ- 

ῥὶῥ Ὀὶ τυανιγδέισαην ἴσο. 16 αὐέγα φίβα, ἐδαϊΐ Ἰσαβ γηῖϊ φεινυὶ μη γοάαπα: 
αἵῤῥαι, τυαϊΐα βαῖ, 8ι06 τὐυΐγοάαγηνα ηϊριαΐῥ ηεῖϊ, οἱ 7α}ν ἐς 1οῖ  ἰρα Ἰδο- 

Ῥαι. 11 ῥαϊοὶ γοάγα τὲ γοά)α θὲ Κγαι)ανι, αἷξ βιυ6 ἴηι τη" οα ον, ἔην βαηιηῖα 

ϑέοηιῖγν ῥίφοβ Ἰυοζέιϊ7)οδ. 18 τρί φιαπαραὶ Ἰσοραπα δὲ ἰοΐμα, 7α}ν τ Ἰσορα. 

19 τγιέο αφοίαϑα κπῥιιαὶξ ῥβαν8 τηιοϊξαη5, [γοααὲ τοϊϑδαπάαη8. 20 πδῥι- 

ἰαΐῥ, αϑαὶ Ἰραδ ἐφιοῖβ σαῤίισαϊξ, 7αθαὶ Ἰρα8 Κγαϊέβ, 7αϑαὶ Ἰρα8 εἰϑηϊηιῥ, 
2αϑαὶ Ἰρα8 ἐπ, αγϑαϊααὶ ὑγίργίῥ, 2αϑαὶ Ἰσὰαβ ἐφιοΐβ π. απααιοϊοίφη, δἰαλμῖῤῥ. 

21 δὲ τὐιϑιρογβαὶ φίβα, 8ι06 ῥβαΐξοὶ τ0οῖ8 δἱιϊραὶ τοοϑοίρια; ἐρ τη ῥαηιηιοὶ 

Ἶυ6 Ἰραβ απαμπαηῥοῖβ, ἴνν εὐ γοαοῖνν χίβα, σαάαγβ 7αἢν ἐδ; 422 Ηαϊϑναϊεῖβ 

ϑϊγα, αν ἐξ; 15γαοϊοίξοῖα οἰμα, 7αν ἐξ; γγαίιν Αὐγαϊιαρυῖὶβ βῖμα, 77, τ; 

28 απαϑαϊιέος Χγδέαινιδ δἰγηα, βιραβιρο «ἰγιοϊέα χίβα, ηιαῖβ ἐξ; ἵν αγθαϊάϊηι 

φιαπαρίφοίνηι, ἵγη, παγϊαγοηι τς αὐ άδϑαι,, ἔπ. δαϊνηι μξαγαβδβαι, ἐπ. ἀατι ῥοῖηῖηι 

τ; 424 ἤγαην Τιααΐμν ἤηιῇ δίη βαρ ἢαάτοογ ἐΐγιδ αἱπναηιῆλα τραηαη8 

ΕΠ, ὃ. δ ἐσιυΐϑ) Β: ἐ2- Ρο᾽ ἅθυ Ζ6116 Βυ. --- 9. ἴῃ αἰαϊηι) ΒΒ: ἴῃ 

ἀστοι οἷη ΠΟοἢ ἔαβύὺ χουβίδυυ Βυ. --- 15. β106] ΠῸΣ ΠΟΘ 106 ΘΥΚΘΠΗ- 

ΔΓ ΒΓ. -- ὉΠ] ἀπτοῦ οἷπ ΤΌΘ. σζουϑίσσεέ Βυ. --- 17. ἔγδυ)δη)} ἢ Β 

Βγῃ. -- 19. μδῥιϊαὶβ) 5 ἀσσος οἷη ΠΟΟἢ χουβίοσί ΒΓ. --- εϑιοϊξαη.8] τ - 
τοϊέᾷ5 Β ΒΥ. --- 28, 1,13] 1 ἀθτοῃ ΕἸΘοΙτθη σουειδτῦ ΒΥ. 

ΧΙ, ὃ. μὲ αἱγπηοϊνν Καιγίάα)]) Β: Ζὰγ Βίθ]ὰηρ σνρ]. περιυϊγὶ 

οπογὶ {ιυὶ (α}6 γε οημογοϑιι5 [μὲ νρ. -- 9. ἑηηι αἰϊαΐηι «ται οίηοηι) Β 

[ν ἐν παντὶ ἀβαρῆ (ὧην ογιγιδιιδ δη6 οΉ6γ6 ἰὺ γρὺὴ: ΒΟΥ αγαΐ γϑὺ- 

τοί, ἄθσ ἔὐρουβοίζου βαῦθ δα ἀάν. ἀβαρὴ (ἅπ. εἰρημένον) 818 

ϑαθδύ. δυϊροίαβύ. --- 10. μρὲ6] Β' ἐὰν. ὅτι ἰοῦ β᾽ππηρϑιηᾷβ: ΒΒ Π]ΠΟἢ 

αιοπίαηι ἴρ νρ. - 18..14. ἄτι αραιιβέαινζιηιν --- ασσίϊαιῇ Β΄: Ὀθ᾽άθιηδ]θ 

τη ρου. Τοχῦ εἰς; ἄτι ἰϑὺ γα ίβυηυιβ, ἄἀθυ Ταῦ. ϑοδὲ ροΐύ., νβὶ. ἀϊθ σθρϑὶ- 

τη βίσρη Παίνο Ὀϑὶ σαϊεοίκοη. --- 16. μη γοάαηα) ΒΒ: ομπμ6 Ηρ. εἶναι νὴῖθ 

ἂθ ΑἸηρυβί. --- 20. ἐπ αγϑαϊάαὶ ὑγροὶ] Β: Καῆῃ Κοὶπθ ὑ θθυβϑοίζαμρς 



20 Αἡ αἴθ Κουϊηίμον 11. ΧΊ, 25---88, ΧΤ], 1--θ. Φϑ 

25 τρὶς ἐρραβδίεθην, ἅπαξ ἐλιθάεθην, τρὶς ἐναυάγηςα, νυχθήμερον ἐν 

τῷ βυθῷ πεποίηκα 26 ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, κιν- 

δύνοις λῃςτῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν 

πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάςεςῃ, κινδύνοις ἐν ψευδα- 

δέλφοις, 27 ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ 

δίψει, ἐν νηςτείαις πολλάκις, ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι. 28 χωρὶς τῶν 

παρεκτός, ἣ ἐπιεύεταςεις μου ἣ καθ᾽ ἡμέραν, ἣ μέριμνα παςῶν τῶν ἐκ- 

κληςιῶν. 29 τίς ἀςθενεῖ, καὶ οὐκ ἀςθενῶ; τίς «κανδαλίζεται, καὶ οὐκ 

ἐγὼ πυροῦμαι; 80 εἰ καυχᾶςθαι δεῖ, τὰ τῆς ἀςθενείας μου καυχήςομαι. 

81 ὃ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ᾿Ιηςοῦ οἶδεν, ὃ ὧν εὐλογητὸς εἰς τοὺς 

αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι. 82 ἐν Δαμαςκῷ ὃ ἐθνάρχης ᾿Αρέτα τοῦ βαειλέως 

ἐφρούρει τὴν πόλιν Δαμαςκηνιῶὼν πιάςαι με θέλων. 88 καὶ διὰ θυρίδος 

ἐν ςαργάνῃ ἐχαλάεςθην διὰ τοῦ τείχους, καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ. 

ΧΠ 

᾿ 1 Καυχᾶεςθαι δεῖ, οὐ ευὐμφέρει μέν " ἐλεύεομαι γὰρ εἰς ὀπταείας καὶ 

ἀποκαλύψεις κυρίου. 2. οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριςετῷ πρὸ ἐτῶν δεκατες- 

ςάρων, εἴτε ἐν εὦματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ εὠματος οὐκ οἶδα, ὃ 

θεὸς οἶδεν, ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. 58᾽ καὶ οἶδα 

τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον, εἴτε ἐν εὠματι εἴτε ἐκτὸς τοῦ εώματος οὐκ 

οἶδα, ὃ θεὸς οἶδεν, 4 ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδειςεον καὶ ἤκουςεν ἄρ- 

ρητὰα βήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆςαι. ὅ ὑπὲρ τοῦ τοιούτου 

καυχήςομοαι, ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήςομαι, εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀςθενείαις 

μου. 6 ἐὰν δὲ θελήεω καυχήςαςθαι, οὐκ ἔεομαι ἄφρων, ἀλήθειαν γὰρ 
Ρ᾿Ὶ ἐρῶ " φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίςηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει 

ΧΙ, 27. ἐν κόπῳ] “Κ Οἢγ. ἔνρ, κόπῳ Β΄ ΒΌΒΕῸα ἀ66. -- 28, ἐπι- 

εὐςταςεις)] ἘΚ Οἢγ. (υσί. Οἢγ.: οἱ θόρυβοι, αἱ -ταραχαί, αἱ πολιορκίαι τῶν 

δήμων καὶ τῶν πόλεων ἔφοδοι) σοηοιγ 81:5 ἤν γι6 ἃ 6 ἐηϑδίαμίϊα ἠιθα ἔθ 

νῷ, ἐπίςταςεις ΒΙΠΒΌΒΕΑ. --- 81. Ἰηςοῦ] ΟἼτγ. ΒΒ ΒΤ ο, Ἴ. Χριςτοῦ 

ἐΚ ἀρθῇ νρ. - 82, πόλιν Δαμαςεκηνῶν)] Ρ, Δαμ. π. ΚΙ. ---ὀ ΧΠ,1. δεῖ] 

ΠΡ τ νῷ, δή ΚΜ Οἢγ. --- οὐ ευμφέρει μέν] Ρ ἔ νρ οὐ ευὐμφέρει ὨΕΡῈ 

Ἐπ Πα]οοᾶ, οὐ εὐυμφέρει μοι ΚΙ, Οἢν. 4 6. -- τάρ] ΚΙ, Οἢτ., δέ Ρ, δὲ καί 

Β. --- 6. ἐὰν δέ] Κ, ἐὰν δὲ καί ΟἾγ. μεδοη, ἐ. γὰρ, καί, ἐὰν γάρ “Κ ωδϑιυ. 

- βλέπει με] με εξ ὧν ΟἾγ.- Ηἶ95. εὐναὶ ταΐϊῃ. 

ΧΙ, 25. ὧν. αὐιρίῥαὶλ τα πιαγοίη8) δ: ΒΒΜΠΟΒ ἔρ νοὶ Αταργϑῦ. τη 

φργοξινάο (τα υβῦ. ργοζωρμαάιηι) ἡϊαγὶβ {]. --- 28, ηιοώνα"} ΒΒ: Ζυβαῦζ 

ΠΔῸῊ αγϑαΐῥ8 ηιοΐηα. --- αἰϊαΐην αὐ 6570} ΒΒ: ν 8]. σατα ΤΠ δΐ. ᾿ 4,15. ἄπ 

τσμίβαι, σιάα. --- 81, 8α ῥιιῤῥοῖσα)] Β΄: ὥν πϊομῦ ἀρογβθίχζὺ τὰ αθρθη- 

Βαΐζ σὰ Τὶ 9,5. Μρ]. 46 ϑομοαϊοίνιϑ ἔην βαθοιία. --- 82. 7)αηιαδίαὶ) Β, 

ν6]. ὙΥ. ϑοβυϊζχο ΚΖ. 41,17025,. -- ΧΙ], 1. δίμαἢ)] Β' [ν δεῖ: ἔξεεςτιν 

Κ 10,28. -- ὅ. πὶ ψϑιῃῦ Ἰῦορ8)] ΑΒ, υσῖ. μλῖ οἰογίαθονῦ ἀθὲ νῷ. -- 

θ, 1084 ΑΒ: Ζιδαίφ μπαοΐν Τοϑῦ. 
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μα; 0 ῥγίηι βίηβαηι τναπάνην εἰδυϊισσιοαγιβ τσαβ, αἱπαηηα 8ἴη ῥα 

ϑίαϊηὴββ τοα8; ῥγίην βίη ῥαην εἰϑζαγβον σαίζαιοϊάα κ1ι8 δἰίρα; παΐιέ 7αἢ,) ας 

ἦη, αὐμρίῥαὶϊ Ἰτρὰ8 ηιαγοὶγ8; 206 τογαΐοάτην μία, δἱγοϊοίην αἷρο, διγοϊϊροῖηη 

τισαϊαοα)αγιο, δ᾽γ οἰκοῖην τι8 Ἰριύηη)ω, ὑἱγοϊϊροίην 18 ῥίμα!ονι, δ1γ οἱϊροῖηη ἐη, Ῥω, 

ὑϊγοϊ]ροῖγν ἦγ, αὐὐῥίΦαϊ, ὑἱγ οκοῖην ἔγν τιν οἵγι, ὑϊγοἸκοίηι ἔμ σαϊζμγα-ῦ γο βγΉι, 

21 αρίογ 7ωἷν αγϑαϊα γι, η τυοϊραϊηΐηι πὰ, ἔην σγοάσιν 7α},) ῥαιιγ δοίη, 

ἦν. Ἰαμιϑηϊ ῥγοῖτα πα, ἐν γγΐμβα 7α],ν παφασοῖη; 28 ἐμ ῥὸ αξαν' ῥαία 

αγϑαΐββ ηἠιοίγνα βοϊϊοίηα, βωμγσα ηιοΐμα αἰϊαΐηι αὐκκίοβ)ου. 29 ἴυα8 8ζι- 

δὴ, 2α͵ν γυνὴ βὐμίρω ὃ Ἰραβ αηιαγεΊ)αᾶα, 7α}ν ἐΐ οὐ ἐμηάπα ὃ 80. 2αϑαΐ 

81 σι 27αἢ αἴα υοραγν βία 8ϊ)αΐ, ῥβαΐην βζμϊροῖγβ ηιϑὶγναῖσοβ Ἰυοραιι. 

{"ανργύγ8 16ϑι0ῖ8 τὐαϊέ, 85. ῥύμῥοίσα ἀτφ αἰιοαηι, ῥαίεὶ πὶ ἰζιρφα. 82 ἦπμ 

Τραγνιαββονν [ατγαηιαίοῖβ ῥέίμαοβ Αγαϊέίη8 ῥίμααγβ ιοϊίαϊάα θαι Π)α- 

φγιαϑμαὶ σαζαΐναγν τος ιοἱϊ)ανπα 8, 88 2α], ῥαϊγ αμφασαιγο ἵν 8010770Ὰ 

αἰϊιαϊιαη8 τρὰ8 απ δανγϑιναα αν, 7αν μη βαῤίαν Παγιαιίη8 18. 

ΧΙ]. 

1 φοραη δίμαν, αἰοὶ τὲ θδαΐἷφο ἐδέ, 7αἢ,) ῥαη, φίρια ἔην δζμγιηβ 7αἢ 

απα οὶ 

ἐννν ΙΩΒ γα) 8. 2 νγαῖϊί μγδη- 

ὭδΔη ἰῃπ Χυδίδῃ ἔδυ 1θῖὰ "1α", 

ἦα 0056 ἴῃ Θ᾿ πὶ νγαϊύ, 10 6 ἱπὰ 

161}κ πὶ γαῖ, σὺ νναὶϊΐ, ἔγαναὶ- 

ηδπα Ῥᾶμπα βνδ θίκαηα ππὰ 

Ῥυϊάϊαη Ηἰπιίη; 8 Δ} ναὶ θᾶμα 

ΒΥ ΔΙ ΘΙ αη8 ΓΠΘΠΠΔΠη, ἰᾶθῦ06 ἰπ 

Ἰοῖκα 80  ρΡ6 ἴπὰ 1θὶκΚ πὶ νγαῖϊξ, ρὰ 

γγαϊύ, 4 Ὀαΐίθὶ ἔραν] 88. νᾶ 

ἰπ νᾶσο 88 παβι θα. ἀπαθ}]8 
γναιγᾶδ, θοϑὶ ἢἰ βυ δ Β᾽ Πα πη ΠῈ 

τΤοῦ]Δη. ὅ ἴϑν Ῥᾶπᾶ βνδθὶ Καπἃ 

Ἰυορα, 10 Δαν τ} ΒΙ ΠΡ Δ ἢ πὶ νγαϊ ὐ 

Ἰθορα, ἢἰθἃ ἴῃ ὈΠΤΊ Δ ΕΠ πηϑὶ Πα ῖ τη. 

6. ΔΡῬαμ αὶ νυ ]]αὰ ᾿υοραη, πὶ 

ΒἰἾαιι πνν ΐα, ἀπίθ Βα η7ὰ αἷρα, Ὁ 

{γθ] 474, θα] ἴυα5. ἴῃ τ15 α πλαηὶ 

ηἵη8 Κγαι)ίηδ. 2 τοαῖέ φιαηηαη, ΤΉ 
«Χγδίαι Κα 76γὰ βαισογέαϊἼη, 

2αῥῥο ἐπ Ἰοίκα πὶ τυαϊέ, 7αῥῥο γι 

ἰοὶϊ τὐ τὐαῖΐί, οὐ τοαὶέ, Κγαιοιμῖ- 

ταηαηα ῥαῆα ϑισαϊοῖμαπα πα 

ῥγϊιαζαη ᾿ϊηιΐη; 8. 7αἷν τραῖέ ῥαηα 

βιραϊοίϊκαπα ηιαθηαη, 7αΐῥε ἴη 

ἰοΐκα 7αῥῥε ἔγνμν ἰοϊς τυ τοαϊέ, σε 
ταί, 4 ῥαίοὶ Κγαισιζιοανν5 τσαν 

ἦν τὐαρο 7αἢ Παινδίαα πηφοῤῥ)α 

ται α, ῥοοὶ τὶ δἰιιίαα δηα ᾿ναηγι 

γοά)αη. ὃ ζαϊ" βαπα βιοραζοϊϊκανα 

ὕορα, ἐξ {ζατώ" ηυῖΐε δἰΐδαη, γυὶ ἐραϊέ 
ἴσορα, γῖδα ἐν, τὐπηνα]ιεϊηι, ηιοϊν αἴλη. 

6θ. αῤῥαν 7αϑαὶ τοἴζγαιι Ἰνοραη, ηὶ 

δίγαις πγυιοϊΐέα, τὐγυΐθ βιιγα χῖρα, ἐξ 

Γ»οἱά)α, ἐδαὶ ἴσα8 ἴηι ηυὶβ ἴσα τινὶ 

αν ῥαΐοὶ σαβδαϊυρ αἱξῥαι σα- 

ἦπ αφΐοηι Μαβιηϑηη. --- Ἰαιιϑηὶ γοῖτα)] ἀθσορ οἷπ Τοῦ Ὀοβομδαϊσέ, Ὀ6- 

ΒΟΠΑ͂ΘΥΒ τὴ 8. --- 28, Ξοἰξοῖμια] ΒΒ, βοπβὺ βἰρέοϊηα. --- 29. ἐμη παι} ἀστοἢ- 

 Ἰδομθυῦ, Ὀθθοπάθυβ πα Βι. --- 88. δαιγσϑισααα)αι! Β [ἂν δαιιγσϑειοααα)ιι. 

-- δαράιη8) μαμαδς Β Βν. -- Ὀίροσ ἀθὺ βϑῖϊθ βύθῃξ ΚΙΆΥ ἴα: Δ ΌΒ] 
αἷθ Ζ8}} ἄἀθν Ἡρέϊθ Βυ. --- ΧΤΙ, ὃ. βαιοογίαϊπιι) τοἱἀιυογιαϊμιο Β. 

Βυσοίς οι, Πὲὶθ βοἰϊβομθ ΒΙΌ6ι. 21 



9.22 ΑὮἢ αἴθ ΚΚουϊηΐμου 11. ΧΙΙ, 7--- 17. 

" 

τι ἐξ ἐμοῦ. 7 καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, 

ἐδόθη μοι «κόλοψ τῇ εαρκί, ἄγγελος εατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ, ἵνα μὴ 

ὑπεραίρωμαι. ὃ ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν κύριον παρεκάλεςα, ἵνα ἀποετῇ 

ἀπ᾿ ἐμοῦ. 9 καὶ εἴρηκέν μοι ἀρκεῖ «οἱ ἣ χάρις μου ἣ γὰρ δύναμίς 

μου ἐν ἀεθενείᾳ τελειοῦται. ἥδιετα οὖν μᾶλλον καυχήςομαι ἐν ταῖς 

ἀςθενείαις μου, ἵνα ἐπιεςκηνώςῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ἣ δύναμις τοῦ Χριετοῦ. 10 διὸ 

εὐδοκῶ ἐν ἀεθενείαις, ἐν ὕβρεειν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς, ἐν ετενο- 

χωρίαις ὑπὲρ Χριςτοῦ ὅταν γὰρ ἀεθενῶ, τότε δυνατός εἰμι. 11 γέγονα 

ἄφρων καυχώμενος ̓  ὑμεῖς με ἠναγκάςατε. ἐγὼ γὰρ ὥφελον ὑφ᾽ ὑμῶν 

ευνίςταςθαι᾽ οὐδὲν γὰρ ὑετέρηςα τῶν ὑπερλίαν ἀποςτόλων, εἰ καὶ οὐδέν 

εἰμι. 12 τὰ μὲν ςεημεῖα τοῦ ἀποςτόλου κατειργάςεθη ἐν ὑμῖν ἐν πάςῃ 

ὑπομονῇ, ἐν εημείοις καὶ τέραειν καὶ δυνάμεειν. 18 τί γάρ ἐετιν ὃ 

ἡττήθητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκληείας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρ- 

κηςα ὑμῶν; χαρίςαςθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην. 14 ἰδοὺ τρίτον ἑτοίμως 

ἔχω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ οὐ καταναρκήεω ὑμῶν οὐ γὰρ ζητῶ τὰ 

ὑμῶν ἀλλὰ ὑμᾶς. οὐ γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖς γονεῦειν θηκςαυρίζειν, 

ἀλλ᾽ οἱ γονεῖς τοῖς.τέκνοις. 15 ἐγὼ δὲ ἥδιετα δαπανήεω καὶ ἐκδαπανη- 

θήςομαι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, εἰ καὶ περιεςοτέρως ὑμᾶς ἀγαπῶν ἣτ- 

τον ἀγαπῶμαι. 16 ἔετω δέ, ἐγὼ οὐ κατεβάρηςα ὑμᾶς. ἀλλ᾽ ὑπάρχων - 

πανοῦργος δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον. 17 μή τινα ὧν ἀπέεταλκα πρὸς ὑμᾶς, 

ΧΙΙ, 7. τῇ «αρκί] ἘΚ ὠδευ., τῇ «αρκί μου ΕᾺ ἔρ νρ. --- εατᾶν] ἘΚ 

μϑιυ. Οἢν., εατανᾶ δ΄ ΑἸ ΒΟ Κα βϑαέαηας τ νρ. --- 9, δύναμίς μου] ἘΚ 

δι. ΟἾγ., δύναμις ΙΑ ΒΗ Βα ἄορ νρ. -- 11. καυχώμενος] ΠὃὈΡ 

ΟἼγ., (ο] Καὶ ἰὐϑιυ. τὸ νρ. --- 19, τὰ μέν] ἘΚ μϑιυ., ἀλλ ε τὰ μεν ΕΚ. --- 

ἐν εημείοις] ἵΚ, εημείοις ΒΔΑ ΠΣ ἀ θῇ, --- 18. αὐτὸς ἐγώ] ἘΚ κμϑῳ., ἐγὼ 

αὐτός ὰ ἀφοῖρ νῷ. --- 14. τρίτον] ἘΚ, τρίτον τοῦτο ΒΙΠΑΒΕῸ ΟΠγ. 

αἀϑὲρ νῷ (μλαοΐν 18,1). 

ΧΙ, 7. ΠπαΡο) Α: αἀἰθ5 δομοῖγὶ αἱ γὶοϊιεϊσοε ΠΌγην ἀθ5 Ἡ ον 658. φι 

δοΐην, υσὶ. ΤὭιωην ΚΖ. 86,190}. -- Ἰλασιι ἴθ. ἃ Ναμάρίοδδο: φαῖγτα; 

αἱ 8οϊννυαοίνοη ϑ'ριυιῦοη θη βρυθοΐνθη, ἩΔΘΝΥ οἴηοι ἃ αἷ8 οἴμοην 5 Βγ. 

Τλίοθοα ᾳ Παηη 76ἀοοῖ, μι} αἷς ΘοΠγο  6]016γ. Ῥοἰγαοϊοὶ τὐογάρη. --- 

10. ῥγοϊηδίαηι) ῥίοι]ιδίαηυ Β. --- 18, 126] ΑΒ γῶν Ὀἰζβὶ. --- 156. 18θὰ- 

16 1Κ0Ὸ] Α Παμάρφιοθθο: σα ϑαυ)αρα. -- 16. απο] Β: ἀυτομιδομοσ, 

ὈΘΒΟΠάΘΥΒ αὖ Βι. 

ΧΗ, ὃ. ὈΪ βαΐθι)] ΑΒ: ηιαην υογοφίοϊοθέ ργορίον χιιοα ἔ νρ; αοοῖν δοαοίνξο ς 

απο ΕΒ. δ 847 4Ἠηη. 1. --- 18. τς 5104] ΑΒ: φῦ ϑέοιζιην υσί. ΕΒ. δ᾽ 380,1. 

-- 1Ὁ. ΙΔΡαϊθῖκο] Α: οἤοηθαν αΐο υἰγ8ρν. {ὐθογβοέσιιη ὐορ ἥδιετα. 

ϑαθδαγίαρα δὲ οἷν ϑψηοη μηνί, ἄα8 αἷ8 Οἰἰο886 αν αθη 1ἐαηπεί σεϑοίῇ 

ταγα (ιυἱο ἐγ, Δ), ἀα5 5ο]ο οῖν θοὸν ἴηι ἀοη, Τοοὶ ἀγαηρ (υὐἷο ἴῃ Β). 



Αη 416 Κοχγϊπίμον 11. ΧΙΙ, 7---17. 

Ῥαὰ] ραβδαβοῖθ Τθὰ 8 Πη18. 7 18} 

Ὁ ΠΙασπαὶ Ἀπ ἀμ] Θῖηο, οἱ ΠῚ α7α7- 

Παίπει, αὐρίθαηα ᾿ἰδῦ πνϊθ. ΠΠῸπΡῸ 

Ἰοῖϊζα ταϑ᾽ πϑιηηγδ,, ΔΡΟῚ 5 Βα Δ], 

οἱ τἰκ Καπραβίθαϊὶ, Οἱ ἢἰ υἱἵδῦ- 

μπρΊαι. 8. Ὁ Ῥαίθὶ Ῥείη βΙ θ δὰ 

{τ]ὰ ὍΔ οἱ αδἰβίορι δ΄ τηϊβ; 

9. 12} αὯΡ πιΐϊθ: σϑηδῃ ῬὰκΚ δηβίθ 

τηθῖπηα, αηΐθ τϑῃΐβ ἴῃ Βα οὶ η 

αδύϊα μα. ἢἰὰ ραρααλ)]αρα τὰ 

τη ϑῖ8 ορα ἴῃ ΒἰυἸζθίτη τ ΘΙ ΠΔΙΤΩ, 

οἱ αὐαγῃ]θὶ 781 δηα τοΐβθ τϑ 5 

Χυϊθίααβ. 10 1ὶῃ ὈΙΖΘῚ τὴῖβ ρ8161- 

Καὶ ἴπ βἰακθίθ), ἴῃ ΔΗΔΙΩΔ 11], 

ἴῃ δα ίτη, ἴῃ ΓΘ θῖνα, ἴῃ ὈτθΙἢ- 

ΒΔ) ἕδαν Χυϊθύα ; αηΐθ θη βία, 

Ῥδῃ τηϑῃίοὶρα ἢ. 11 ψᾶὺρ υῃ- 

γα Ἰορδηαβ, 118 τὰκ ρϑθδὶα!- 

ἀβαὰρ ; ΔΡῬδῃ 1 Βα] 48 γγὰβ ἔγαϊηῃ 

᾿χυνθ ρα Κα δ, ππΐθ 1 γι ὐδὶ 

τηΐηθ δαραϊᾶα Ῥαΐϊη υἱὲ Ηἶὰ 

δρϑιβθίθα!α μι, 18 Δ δ] πὶ γγϑὶ 8 

'πη. 12. ραν βυυθρααῇ (δὶ κη 5 

ἀρααβίϑα!αθ σαϊαννοθ αν θαπ 

ἴῃ ᾿ἰζυγὶβ ᾿ῃ 8118] θΌ] αἰ δὶ, ὑδὶ Ἰ ] τὰ 

6 [τἋαὐυταϊαη δα 14 τϑ 1. 

18 Τῦὰ δαυϊς ἰδέ, θ1ΖΘ νγαπαὶ ΘΒ ὶΡ 

αν ΔΏΡΔΙΟΣ ΔΙ]. ΚΊΘΒ]ΟηΒ, πἰρ8 

Ῥαΐθὶ 1ἴς αἰ]08 πὶ Καυγᾶα ἱζυνβὺ 

ΤναρῚ ΟῚ ταῖθ Ῥαΐα βαρ ̓β. 14 βαϑϊ, 

Ῥυϊά]ο Ῥαΐα τυϑῆναβ ἰπὶ αἰπδη 

δὖ 1 νν18, 18 -ἱ ΚαασΊα ἰσν18; αΐθ 

πὶ ΒΟ Κ7α ᾿σύγαγῸ 5 ΔΙ ΕΒ, ΑΚ ΖΒ; 

ηἰ δας Βα Ὀᾶτπα Τα αἀγθίηδη 

Ὠυχα]δη, αἷς ἰααγθῖπα ὈΔΓΏΔΠ,. 

15 ΔΡΡαμ ἴκ ἸΆῬαϊθῖκο ἐγδαΐτηδ 

Δ} Ττασϊιηδα [Δ Βαΐνγα!οθ 1Ζ- 

ὙΔΙΌΒ, ΒΔ οἱ αἴδγαβθαα 1Ζ- 

νἶβ {νυ Ποπ 8 πΐπβ ἔτ] οι. 16 8Ὁ- 

Ῥδὴ βιφ δ αὶ πὰ, ἱκ πὶ Καυτίάα 

Ἰχν 5, αἷς ὙΙθαπμβ δα ο ᾿ἰβέθί ρα 

Βἰπα αννγθιβθίῃ ἱσυνὶβ πϑμ. 17 ἰθαὶ 
- 

928 

παμϑοὶ ἴα τ᾿ι8 ηνἷ8ι'' “Ὃ 7αἢ) δὶ 

Πιἰιϑηαὶ απα)ηοῖγο, οἱ τ τξαν- 

παΐηαι, αἰσίφϑαηα ἐ8ὲ ηνῖ8 ἤημέο 

ἰοΐϊα ηιοϊγνωηνηνα, ἀρφορίΐι8 ϑαίωηη8, 

οἱ ηὐνὴκ καινραδίοαϊ, οἱ ηἱ πζαγ- 

ἤρα. ὃ δὲ ῥαίοὶ ῥγῖηι 5ἵη βαην 

ἤγαμα Ἡ}» ϑαῤ οἱ αζοίοβὲ αὐ »νὴϑ8; 

9. 7αἢ) φαβ γηηἶἴδ: σαηαΐ, ῥιΐς ατϑί8 

γηοῖνα, «6 ηϊαϊιίβδ ἦγ) ϑ.μ ρθη 

μδίϊιπαα. ἢν σαδανηγαῦα τ, 

ηιαΐβδ ϑορα ἤν ϑζιμϊοίην ηιοῖη ἴηι, 

Θὲ τξαγ]οὶ ῥγ)]ωὶ αἀπὰ ηνῖ8 ηϊλαἶιΐδ 

Χγϊδίαιιδ. 10 ἦη ῥίχοϊ ηγυῖ8 σαϊοῖ- 

μαΐῤ τγν ϑἱὐμϊοῖηι, ἦν αγναηναϊιεϊηι, 

ἤν παν ῥίνη, ἔην. τογο]ροΐηι, ἔην, ῥγὶἤν- 

δίαηη αν" Χγήδένο; οὐυέθ ῥανν δύμρα, 

ῥανν ηναϊιέοῖσβ ἔην. 11 τραν τἰνν- 

ιοἱέα Ἰροραγᾶδ, 7:85. ηοὴϊς σαθαϊατ- 

ἀράν; αῤῥαν ἐΐξ δια 8. τῦαϑ Κγαηὶ 

ἑφιοῖβ σαϊδαγ)αην, τέο τὶ τοαϊ]έαϊ 

γἷηβ πμαϑαϊάᾶα ῥαΐθν τὰ πἴ 

αρανϑδέαμζμ, 7α}ν 7αϑαὶ γι τοαϊ]νέδ 

12 αἵβῥαι, ϑβισοῤαι, ἑαϊϊογοῖβ 

αρατιδέαμϊανι5. σαΐξαιοΐαοθ τοαι) βίη 

ἔην ἐφιρὶβ ἔην. αἰϊαὶ ῥιϊαϊγαϊ, ἑαϊηἶηι 

2α,) γαιω'αἰαημ)αηῆν 7.1. πιαϊέϊηι. 

18 να ατὸΟῈ ἐξέ, ῥίξο τυαπαὶ τροϑεοῖξ 

μ{αν' ἀπ ῤαγοβ αἱρκϊε8)οη8, ηϊϑαϊ 

ῥαίοὶ τ]; δἱϊδα τἱ Καιγῖᾶα ἐφιοὶδὺ 

{γ"αρίδὴῤ ηνὲβ ρῥαία ὁκαῤῖδ. 14 αϊ, 

ῥ»ία)γο ῥαία πιαρισβ ἦθι αμιαη, 

αὐ ἐφιοῖδ, 7α}ν ηνἱ ᾿αιγ)α ἐφισὶβ᾽ τγνέο 

γῇ 8οΐ)α ἐφζισαγοβ αὐξέϊη8, αἷρ ἐφιοὶδ; 

γὴ ατὖἷ διιίνι ϑαγηα Κααγοῖηαηι 

Ἰμιτα͵ανν, αἷό Κααγοίπα Ῥαγηαρι. 

16 αῤῥαν τϊ σαδαιϊ)αῦα βηαφίηια 

7αἢ} [γαρίηιαα Και)" βαϊισαῖϊοβ ἐξ- 

τα 708, ϑιροξαιῖν οἱ αν αϑδαι, ἐξιοῖδ 

Γ»)]οηας. ηὐΐης [γοαα. 16 αῤῥαν 

5.1)» αἱ πῖι, τ τὶ Καινρίαα ἐχιοΐϑ, 

αἷρ τοϊδαθαβ αὐἰΐο ἰΐδέρὶφα πα αγ- 

ιροἰδοῖνν ἐφιοὶδ παηι. 11 ἐϑαὶ ῥαῖν»7} 
21Ὲ 

ἤη). 



924 Αἡ ἀϊθ Κουϊπηύμπου 11. ΧΙ], 18---2]. ΧΤΙΠ, 1 -- 2. 

δι᾿ αὐτοῦ ἐπλεονέκτηςα ὑμᾶς; 1ὃ παρεκάλεςα Τίτον καὶ ευναπέετειλα 

τὸν ἀδελφόν μή τι ἐπλεονέκτηςεν ὑμᾶς Τίτος; οὐ τῷ αὐτῷ πνεύματι 

περιεπατήςαμεν, οὐ τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσιν; 19 πάλιν δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν 

ἀπολογούμεθα. κατενώπιον τοῦ θεοῦ ἐν Χριετῷ λαλοῦμεν. τὰ δὲ πάντα, 

ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς. 20 φοβοῦμαι γὰρ μήπως ἐλθὼν 

οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε, μήπως 

ἔρεις, ζῆλοι, θυμοί, ἐριθεῖαι, καταλαλιαί, ψιθυριεμοί, φυειώςεις, -ἀκατα- 

«ταςείαι᾽ 21 μὴ πάλιν ἐλθόντα με ταπεινώςῃ ὃ θεός μου πρὸς ὑμᾶς, 

καὶ πενθήεω πολλοὺς τιον προημαρτηκότων καὶ μὴ μετανοηςάντων ἐπὶ 

τῇ ἀκαθαρείᾳ καὶ πορνείᾳ καὶ ἀςελγείᾳ ἣ ἔπραξαν. 

ΧΠ]. 

1 Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς ἐπὶ «τόματος δύο μαρτύρων 

καὶ τριῶν «ταθήςεται πᾶν ῥῆμα. 2 προείρηκα καὶ προλέγω ὡς παρὼν 

τὸ δεύτερον καὶ ἀπὼν νῦν γράφω τοῖς προημαρτηκόειν καὶ τοῖς λοιποῖς 

ΧΙ, 17. δι’ αὐτοῦ] ᾿Κ ὠδϑι0., {εμἰ Ὰ ἔρ νρ (ἀοοἷν νου -- ιὐΐθ 

σού --- μιρρηινα Ρ67 αἸᾳιιοηι Θογιίηι ημ08). -ὀ 20. Ζζῆλοι] “Κ ΟἾγ. 10 

νρ, ζῆλος ΑΒΗ Κα (υσί. 6 ὅ,90, τ᾽ο Ῥ ζῆλος ΚΙ, αϑόὸν ζῆλοι ᾿ιαθθη). --- - 

21. ἐλθόντα με] ΚΙ, Ομν., ἐλθόντος μου μοῦϑὲ μὲ παοῖ, ταπεινώςει Ρ. 

- ταπεινύςῃ] Καὶ Οτ., ταπεινώςει [,Ὁ. --- καὶ πορνείᾳ] "Κ μϑιυ., πορνείᾳ 

ΠῈΠ ἃ 6. 

διϑθηνιι5 5) αρμα νοϑβ. - 20. 1)16 Ποϊποη οἶσε ἰ8ὲ σοδίογέ: ἔρεις “ Ῥυνδῖγ- 

ΠθῖηΒ (ἄα5 απο, θυμός, ὀργή, παροργιεμός ἐδογ8οἰ2[); ζῆλος οὐδ ζῆλοι" 

414 (ΡΙ. μους ϑοϊοσί); θυμοί  11υο (ἅ4α8 76ἀοοῖ, αἰ ὅ,90 ἐριθεῖαι ἐδο7- 

ἐγ σι); ἐριθεῖαι Βαϊ Βύοῖβ (ὑσὶ. Τῇ 1,17 3,8, ἀοοῖν ϑοαο]ιίο ατιοῖν Θ᾽ δὅ,30 

ΠΠαοΒ ζγ ἐριθεῖαι); καταλαλιαί  ὈΙΠαΙΐα (οὶ. ὉΠ [Π6 ἀλαζών ἐ 8,9; 

οὕρν τυδϑογἐϊλο]νονῦ {7ηἐογ 806, φιυϊδοιογν ὈϊΠαἰΐα, μια ὈΙΓοά θ᾽ 08. 8ο]εῖηΐ 

οι χιν θοβίοη)); ψιθυριεμοί ̓  Ὀϊγοαδίποβ (ἀ(α58 9“ 7,193 Ὑογγυςμός ἐεγ- 

δοέσ); φυςιώςεις" αἰβυνα!]δίηοσ; ἀκαταςταςίαι᾽ ἀτοθπδηβ. Ἡ ἐγ] οἶον} 

Ζιβαίῳ 15ὲ Ὀϊΐζσιμῃα Α (ἄχ Ὀϊΐδιμοη πλεονεκτεῖν ενα ὈΪαΙΠο ᾧ 9. 
πλεονεξία ευἱο(ογσὶρέ, 80. τυ αἴ Βραφιίηφ ὑοην, Ὀϊΐαϊμα ἦρι αθγ 86! θη. | 

ϑρᾶγο Τἰοφοη). 1ὲ ΒΒ ἰδὲ αὐἴβυν!]θῖηοϑ απδσοζαϊθη.. --- 21. ρα θ] ΑΒ, υφί. 

ἔνρ Τοῦ. ἀοιι5. ἌΑι[{ἀϊῖγο Τῆρδίοιζιη ἀ65 δι θ)7οίοἐβ ἡ). σοῦ. --- δηδ ᾿ 

ὉΠΉ ΤΑΙ ΡαῚ Ροθὶ ρσαίανι θη) ΑΒ: σι» ϑἐοίϊμγσ υοὶ. ΤοΥῦ. 5ΉΡ06Υ 1η1- 

γι αϊέα χιιανι ααἀγηηϊδογιιέ, ΟΥΡΥ. (6 ἡηιηιιη αὐ λ8 φιια8 [66ογγν., ΟἌ Τότ. 

Ααα]]. ἕν ἐηιηυμη αξίω χιαην σοϑϑουγιγ. --- Δρ]α117}4] Δ, υοὶ. Τὸ 13,18, - ῳ 

ασϊαϊέοῖ} αρΙαϊίοῖννο ΓἈ]ΒΟΒΠΟΗ. ΒΒ, νῷ]. Μὸ 7,,2 Εὶ 4,189 ἃ ὅ,19. 

-- ΧΙΠ,, 1. ραβίβῃα! }] Α, δη βρυ λοι ἀθηὶ σγ. «ταθήςεται σοη αι} αἷ8 

αοΥ Ορέ. μη Β. --- 2. αἴἴγα)] ΑΒ: Ζιβαίϊζ,; οϑθ))80 τη) (ΟΥ̓ αὐ ἨϊΘΉ. {786ν- 

δε ΖμΉ0. 



Απ ἀϊθ Κουϊηίμου 11. ΧΤΙ, 18---21. ΧΙ, 1---2. 

ΟΡαί τ λδηα Ρ΄Ζθϑὶ ᾿ἰπβαηαϊάα ἀὰ 

ἰζσγγὶθ Οἱ ποᾶδ ᾿ἰσνθῦ 18 ὈΔΡ 

Τοὶϊϊα 64 τ] πβαημ 144 ἰτητηδ 

Ῥτοβρθᾶν; ἰραὶ ἴῦα Ὀἰ ΑΙ Ποῦ δ ̓ ΖνΙΒ 

ΓοΙθαΒ᾽9 ηἶὰ βδιητηϑ Βϑηλη ΔΉ Π 

Δ α]οάαση ηἷἰὰ δὶπὶ βϑιηδιη 

Ἰαἰδύϊη ὃ 19 αἴΐξγα Ῥυρκοὶρ ἰζννΐβ 

οἱ Βα ͵οηῶ ὍΠΒ ΜΙΡτα ᾿χνἱβὺ ἴῃ 

δηαἀγγεῖγ 7] οαα]β ἴῃ Χυϊβίδα τοῦᾶ- 

Ἶατα, Ῥαΐίυ-βῬδη 811, ᾿αθηΒ, ἴῃ 

᾿Ἰχυγαυϑῖζοβ ρα τηγθίηαῖθ. 20 αηΐθ 

ορ, ἰρδὶ δυῖίο αἰτηδηαβ πὶ βυγαὶϑὶ- 

Καὴβ βὰχζ ψ ])]αα Ὀἱριίαι ἱΖ 18, 

6 1κ Οἱρι ἰαϊάδα ἱφνὶβ Βυγδ  Θ ΚΒ 

56 πὶ Μ|Π610 τῖκ, ἰραὶ δαΐζο 

Ῥυν δἰ θίη5, 4]7 8, [ακοβ, ΙΒ αἰΐα, 
ὈΙγοάθίηοβ, μαϊβίθὶβ, [Ὀ1{ὰ1}8] αἵ- 

ΒΥΔΙ]Θΐποθ, ἀτοῦπδπηθ: 21 ρα] 

αἰίτα αἰτλδηἄδη τας ρα ἢ σα μδαη͵]δὶ 

αὖ ἰζνν 8 18} αδ1η0 πηϑηδσϑηΒ 126 

ἴδασα ἔγανδαγκἼδηδηὴθ |81- πὶ 

Ἰἀγϑίροπμδηθ δῇὴ8 πῆγδιηϊβθδὶ 

Ῥοοὶ ραϊαν ἀθάμπη, πουϊπαβθαα 88 

80] 1{78. 

ΧΙ. 

1 Ῥυϊά]ο βαΐαᾳ αἰπηὰ αὖ ᾿1ζυν18. 
ἃηα τὰ ὑνδάα]θΘ σοϊΐνοαθ 

ἦα θ-Ῥυῖ)]6. ραβίαμα!ρ 411] πϑαΐάθ. 

2 [ὰυυδαδῸ 18} αἴξιβ Γααταραίθι μα, 

ΒΒ 6 δησναὶ 085 ΘΗ ΔΙΔΗΊΠη8 

βίη θα 188} 4Δ]|]1.4 το πὰ τη6]]8 Ραΐτη 

ἴδατα, ἔγαννααν κα δλ 18 Δ Ρᾶ- 

ταὶ Δ] αἰ, Ῥαΐθὶ Ἰαθαὶ αἰμλᾶ, 

825 

απ ῥίφοοὶ ἐηϑδαηαϊάα ας ἐφιοΐβ 

ῥίξαϊποαα ἐχιοῖθϑὺ 18 δα ἽΖοϊέι 

2αἢν, νεῤῥίηδβαπαϊαα ἵηήπα ὄγοβαν; 

αὶ ἴα δὲζαϊμούα ἐχιυὶα ἽΤοτέν5 ὃ 

γῆν ῥαηήα ϑ8αηνῖν αἤηνῖν ταα- 

76αινη τς ῥαΐηι βαηιαην ἰαϊϑδέϊηι 

19 αὐίγα ῥιρκοὶῤ ἐχιοΐδ οἱ 8ι,η70- 

[ἀαἸητα πην8 τὐῖξῥγα ἐφιρῖϑ Ὁ ἐπ αηᾶ- 

τοαΐγήα ψιυαὲδθ ἔην Χγίβίαις γοά)αηι, 

ῥαϊξιῤιβανν αἷΐ, ἰὐιϑαηβ, ἔπ ἐφ- 

τραγαΐφοβ σαζίηιγοίγαΐῖδ. 20 γρηέθ οὐχ, 

ἐϑαὶ οαμῇο φίρναγναθ τὶ ϑιραϊοῖ- 

καρ 81᾽06 τὐἰΐαι δίρίίαι, ἐφιυῖβ, 

7α» τΐξς δὶφγιίξαϊάσι ἐχισῖβ βιραϊοὶζ8 

β106 τὶ τοἱϊοῖρ ηνῖε, ταὶ απο 

ῥιναϊγ)οῖηδ, αἴλαη,, 2ζμἴηο58, δι)ατϊέία, 

δὶγοαοῖηοβδ, Παϊϑέοὴ8, αγοδησηϑβ; 

21 ἐϑαὶ αῇίγα φίριαπαανν τοῖς σα 

φαϊιαμγ)αὶ αὐ ἐφιοῖδ 7.5. φαΐηο 

γηαπναφαηδ ῥέσο Καιγα [)ατοαι» ])αγι- 

ααηθ 7αἢ,) τἱ ταγεοίφοηπααηε 

μη γαϊηῥαὶ ῥοοὶ σαξαιοϊάοάπι, Πο- 

γίημαδϑαι 7α}ν αφίαϊέοϊη[ο]. 

αγνα 

ΧΙ: 

1 Ργία)ο ῥαία αφίηια αὐ ἱπξιοῖδ. 

αηὰ φηρα ἐιραα 176 τρεϊξισοα 16 

7αἢ) ῥ»γῖ)6 φαδίαπα αἱ αἰ τραιγαϊο. 

2 ζαιγαηαΡ 7α} αὐέγα ζαιωασαίοίδα, 

δισαδιῦο απαιραΐγ δ απ ῥαγαηιητα 

βίηρα 7α}) αἰγαξγο πῖν ποῖα βαῖηι 

ζαια ["αιοαι")ανάαηι 7α}ν απ βα- 

ῥαϊοεὶ )αϑαὶ ηΐηια, γαΐην αἰαϊηι, 

ΧΙ,17. ἄτι ἱφιυὶδ] Β: ἐξ ρου. ἀθὺ Ζ6116 ΒΥ. --- 18. Ἰαϊδέϊηιν} ἰαιιδέϊηι 

Β. -- 19. ῥιῳποὶΡρ] 15: σα ρου ἀθὺ Ζ6116 ΒΥ. --- 20. ὈΠΆΪΠ4] Α (πολέ 

δῖοι [αἰμὰα 17.) Β». --- 21. αρϊαϊέοῖγιο] Β (αἰομύ ασΙαϊἑεῖη Ὁ.) ΒΥ. 

Χ]1,18. ᾿Ἰηϑαπαϊάδ ᾿τμη8] ΑΒ, υσί. ηνῖδὲ σιν {{10 ἃ 6 ἢ νρ.-- 19. Βα Π] ἃ 

ἘΠΒ ΜΠ Ρια 12 .}18] ΑΒ: χιρ" δέει υσὶ. (6) νῷ δαοιιδοηιβ ἢ08 (η08 6ῳ- 
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πᾶςειν, ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν οὐ φείεομαι, 8 ἐπεὶ δοκιμὴν ζητεῖτε 

τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος Χριετοῦ, ὃς εἰς ὑμᾶς οὐκ ἀςθενεῖ, ἀλλὰ δυνατεῖ 

ἐν ὑμῖν. 4 καὶ γὰρ εἰ ἐεταυρώθη ἐξ ἀςεθενείας, ἀλλὰ ζῇ ἐκ δυνάμεως 

θεοῦ " καὶ γὰρ ἡμεῖς ἀςθενοῦμεν ἐν αὐτῷ, ἀλλὰ Ζζηςόμεθα εὺὑν αὐτῷ ἐκ 

δυνάμεως θεοῦ εἰς ὑμᾶς. ὅ ἑαυτοὺς πειράζετε εἰ ἐςτὲ ἐν τῇ πίετει, 

ἑαυτοὺς δοκιμάζετε ἢ οὐκ ἐπιγινώςκετε ἑαυτοὺς ὅτι ᾿Ιηςοῦς Χριετὸς ἐν 

ὑμῖν ἐςτιν; εἰ μήτι ἀδόκιμοί ἐςτε. 6 ἐλπίζω δὲ ὅτι γνώςεςθε ὅτι ἡμεῖς 

οὐκ ἐςμὲν ἀδόκιμοι. 7 εὔχομαι δὲ πρὸς τὸν θεὸν μὴ ποιῆςαι ὑμᾶς 

κακὸν μηδέν, οὐχ ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν, ἀλλ᾽ ἵνα ὑμεῖς τὸ καλὸν 

ποιῆτε, ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν. ὃ οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς 

ἀληθείας, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. 9 χαίρομεν γὰρ ὅταν ἡμεῖς ἀςθενῶ- 

μεν, ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ ἦτε᾽ τοῦτο δὲ καὶ εὐχόμεθα, τὴν ὑμῶν κατάρ- 

τισιν. [10 διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως 

χρήςσωμαι, κατὰ τὴν ἐξουείαν ἣν ὁ κύριος ἔδωκέν μοι εἰς οἰκοδομὴν καὶ 

οὐκ εἰς καθαίρεειν.- 11 τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεςεθε, παρα- 

καλεῖεθε, τὸ αὐτὸ φρονεῖτε, εἰρηνεύετε, καὶ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης καὶ τῆς 

ἀγάπης ἔςεται μεθ᾽ ὑμῶν. 12. ἀςπάςαςεθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. 

ΧΙΙ, 2. εἰς τὸ πάλιν] ΓΚ πβιυ., πάλιν ΕᾺ ἴὖ νρ. --- 4. καὶ γὰρ εἰ]. 

Ι, (ἢ γ. 0 νρ, καὶ γάρ ΚΡ ἀθρ. -- καὶ γὰρ ἡμεῖς] ὃ 1Ὁ νρ, καὶ γὰρ εἰ 

ἡμεῖς Κι, καὶ γὰρ καὶ ἡμεῖς ΟἼγ. --- ὅ. Ἰηςοῦς Χριετός] ΚΙ,, Χρ. Ἴης. Ρ. 

- . οὐχ ἵνα ἡμεῖς] Ρ, ἵνα μή ΚΙ, ΟἸγ. --- 9. τοῦτο δὲ καί] ΚΙ, Οἢγ., 

τοῦτο καί Ρ 1ὖ νρ, τοῦτο γὰρ καὶ Οἢτγ.-Η5. --- 10. ὃ κύριος ἔδιυκέν 

μοι) Ρ τὸ νρ, ἔδωκέν μοι ὃ κύριος Κ([,)) ΟΒτ. --- 11, τὸ λοιπόν] Ὠ"Ὀ τηΐη 

Ομτ., λοιπόν Κ μθιυ. --- τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης] ἴ, ἃ 6, τῆς ἀγάπης καὶ 

εἰρήνης ΚΡ ΟἸ τ. --- 12. φιλήματι ἁγίῳ] 1, ΟἸγ. ἔξ νρ, ἁγίῳ φιλ. ΚΡ ἃ 6. 

Β ἀβθβρὶ. Βύ. -- 12, ψγθίῃ818) Α: φχισίδοϊιθη, σοὶ τα δ ΠΒ ἐδέ Ἠϊοϊι 8 

γααιϊογί, οὖν Εἰ οοίσογν ἔην εγσαμιοηί ἤηάθέ δον φισίϑοίϊνογ, δοὶα θη, 

Ἡγογίζοϊίογν ΒΥ. 

ΧΠ]Ι, 2. αἴἴγα")] ΑΒ: ηναρὺ υογρίοίοίιί οἤγν6 φιγοὶοϊιονιά ογν Ογιρια ἐξογη, 

10 νρ. --- ὃ. πὶ βίακιρ ἴῃ ᾿Ζνν 15] ΔΒ: δέει “παοῖν ἄδην ἢ. ταϑ ῦθιρΒ 

ἰϑῦ 1 ἰφνῖβ; υσί. αὐτοῖν ΒἰαἸζαγη ἴῃ Ἰῃηπγ8, Κ΄. 4. --- ὅ. ἐϑαῖ] ΒΒ, οὔπθ Δη- 

Πα]. --- 6. Ῥαΐοὶ --- ΟΕ] Α: Ὑεογίανιδοϊνιηρ, ἀοΥ πἰγδργισίοίνο. (ἦν. Β. 67- 

Παϊέογιθη) Ογἀμυρη οἱ --- Ῥαΐοὶ, υσί. ΕΒ. ὃ 8δ4,,. -- ἢ. οἱ πὶ νπαϊηῦ 

1115 δ} 10} ΑΒ; υσῖ. σι" δέοιζης ἵ νοὶ μὲ γμη]υϊ ηιαϊὶ ξαοὶα 8, Αὐα Ὀγδῦ. 

η6 φιιάφιαην γιαϊὶ [αοίαζιδ. -- τπραϊταβαμαὶ ΑΒ ἐγ δόκιμοι: δύγριϊοβ, Ὁ 

οἤοηθαν αν" οἷν ἀα8 9. απρακυβαηδι" ἀδόκιμοι υϑγαρϊα (θέ. --- θὰΡΚ]Ἰτη835] 

ΑΒ μιν ὦμεν παοῖν Ῥασκ]αῖταςξ. γγαπγοηα Δ ἦηι ἀγίσογ αἴ γϑργιηρἴοηθ 

Ψογῦ (685 ϑαΐφοδ θοϊθοϊιὰϊέ, ἰὼ θὲ Β ἀα8 ὡϑρου δϑῖθ σοιυογθη)6 5.016 τ0θ6 

μνᾶ ογβοίσέ 10 ατπιγοΐ, οἱ, 80 ἀκα οἴμια 1) ἰοἰΐο φιηι γΟΥ] οΥ σον ον θη θη δ 67). 
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᾿ς αἰχα πἰ [το α]6. 8. αηὖθ Ἰκυαβία 

ΒΟΙΞΘΙ͂Ρ ὈῚΒ ἴῃ τἷθ8 τοα]δπ 1 8 

Χυϊθίαιθθ, Β8 61 ἢἰ 5111} ἴῃ ᾿χ 18, 

αἷς τηδῃξθὶρβ δύ ἴῃ ἰζυγὶθ. 4 δῇ- 

Ῥδη αὶ 7188}. υβῆσδηαϊ 085 νγὰ5 18 

Βα κοίη, δἰσθὶ ρα] 8 τηϑηΐδὶ 

σαὶ; 7188 δὺκ νγϑὶβ βίαϊζαμα ἴῃ 

ἱγητηϑ, 8|ςϑὶ Πρϑηὰ τ] ᾿τηπγᾶ 8 

τηϑῃΐαὶ ρα15 ἴῃ ᾿ἰφνῖθ. ὅ ΒΘ ῊΒ 

{ταῖθὶρ β]αϊααὰ ἴῃ φϑὶδα θ᾽ αἱ; 

ΒΙΠΌΔΠΒ ἰζν 18 ΚϑΌΒοΙΡ, δὰ ηΐὰ 

Καμπαθ ἰζυν5 ραίδὶ Τθϑὰβ Χυϊθίαβ 

ἴῃ ᾿Ζ18 δύ 08] δαϊῦο ἀηραῖτα- 

Βθηδὶ 518}. 6 ΔΡῬδη ψϑη͵α βᾶ- 

ἰ61] Κυπηθὶρ 6ἱ ψ 618 πὶ βίυτῃ ἀη- 

ϑοκΚυβαηδι. 7 δΔῦρδῃ Ὀ]α]6α ἀὰ 

σαᾶα οἱ πὶ σϑιῃὺ Ὁ011}18 δα] ; 

πὶ οἱ ψγϑῖὶβ [η]ραικιβαηδὶ Ραρκ- 

7αϊπλα, 8ἷς οἱ 105 Ῥαΐω ροᾶο ἰδα- 

1610, 10 γϑὶβ βθύ2 πρϑκαβδηδὶ 

Ῥαυρὶκήαϊμηα. ὃ. ἢἰ 8δΚ τηδρττη [ῦἃ 

ιρτα 50η]6, δ ἴα Β.Π78. 

9 ΔΌῬδῃ ἔαρίποιη, Ῥ8η ψϑὶβ βῖα- 

απ, 10 118 βίη θδ] βία ; Ρίσαἢ 

ΘῈ. ἸῺ ὈΪά]αΙα, ᾿συγγαῖΖοΣ {8- 

ἰδαἰαϊβΒ. 10 ἀρ ῇὴὸ βαΐα δ᾽] ρ το 

1611, Οἱ δηάνναῖθ8 Παγαάδθα πὶ 

ἰαυ]αὰ ΡΟ πναϊδα πα Ὀδιητηοὶ 

Τραα]α παρα τη15 πὶ σαὐϊ τ θη δἱ 

Ἰδῃ-πὶ ἀἂὰ ραΐδισθραὶ. [11 ῬὈαία 

Δαν, Ὀτορυ 8, αρίπο, αδίδα- 

Ὦδηδὶ 5171}, ραρταίβ αὶ 8174 10, 

ΒΆΤηΟ γα 71}, ραναῖτθὶ ἰδυ͵δη- 

ΟΜ. 517 41}, 146 ρα Ρ σαν θϑὶβ 

18} {ὙἸ}  ννοδϑ. γαῖ θῈΡ τὰ] ΖΒ. 

12. σο])αὶ Ὁ ἰχυν δ 550 ἴῃ {ΠἸ]Ο αἱ 

ὙΘΙ Πα]. σοΟ]] απ ᾿χυνὶδ θα] υ ΙΔ η8 

921 

αὐίγα τὴ ῥγ"οϊα)ζα. 8. τρί [ριιδίν 

βομοὶ ῥὶβ ἦη τηὐῖϑ γοσ)απαϊη8 

Χγήδέανι5, δαθὶ γυὴ δύμηὴὶβ τη, ἐσιοῖβ, 

αἷς ηναϊιοῖρβ ἴδέ ἴγν ἴφιοῖδ. 4 αΡ- 

αν 72αθαὶ τι5]υγαηιὴβδ τρᾶ8 1ι8 

δοίη, απκοὶ [δαὶ τι5 ηιαϊέαϊ 

σιαϊΐδ; 7.) αἷς ϑμίραηι ἴγνυ ἑηιηῖα, 

αἰοὶ ζϑαην τὴ ἐηώηα τι8 ηιαβέαὶϊ 

σιικδ ἦν ἐφιοῖδβ. 5. ἐχιοὶβ βἰϊθαγν8 

ζγαγὶῤ 5ϊ)αϊάις ἦπ σαϊαιιοϊγαῖ; 

δ ἰδαγι8 ἱφιοῖβ Καιιϑοῖξ, ῥαιν, τα 

κι ῥαίοὶ 168:ι185 Χγίδέιδ ἱη 

Ἰφιοΐδ ἰδέ ἰφαὶ αἰο τηραϊορ- 

ϑαηαὶ 5ἰγῤὺ 6. αῤῥαν τορη7α δε 

Κιρυηοῖρ ῥαίΐοὶ τοοῖβ τΐ ϑἱγιην τοηι- 

σοαϊριιβαπαῖ. 1 αῥαη ὑἱάα ὅπ 

σμάα οἱ τῇ τραϊϊιέ τἰδὴϊ5 ἐαμ)αῖρ; 

μὲ δὶ τορῖ5 [μη]φαϊιιδανναὶ ῥιῆ- 

7αΐηια, αἷξ͵ οἱ 7ιι5 ῥαΐα σοᾶο ἐαι- 

7αἶξ, εἰ τοοῖδ μηρφαϊκιδαηπαὶ ῥηᾳ- 

7αἴπια. ὃ μη αμΐ πιασν ἴγα 

ιοῤῥγα ϑδιη)α, αἷν Και ϑιη)α. 

9 αῤῥαν ξασίηοηι, βαην τοροὶβ δζι- 

καρι, ἐξ 7.5 ϑιοϊηβαὶ 5ϊγιρ; ῥίπιι 

αὐ 7α},) δια)ανι, ἐφισαγαΐφοδ 1ι5- 

ἐαπέαϊδ. 10 ἀπῥῥε ῥαΐα αἰγαῤγὸ 

ηιοΐζα, οἱ απαισαΐγ ῥα παγαπθα πὶ 

ἑαϊαις δὲ τοαϊαιπ)]α ῥαηιηιοὶ 

Γγαια Κγασαῦ ηιῖβ αὐ σαΐϊηινοηαϊ 

7αἢν πὶ αἴ σαΐαιγβραί. 11 ῥαΐα 

απ ραν, δγοβη7ιι5, ξασίποῥ, κεἰδέατι- 

παμαὶ ἰ)αὶῥ, 8δαριοὸ ἔἤγαῤ)αΐῥ, 

σαισαΐν ῥὶ ἑαι)απάαηδ δἰγαῖῥ, }αἢ 

σὰ γαιραὶν βοῖὶθ 7α.ν Κγϊαῤῥιοοβ 

ισαϊγῥὶβ ηνὶῥ ἱφιοῖδι 12. σοϊ)αὶΡ 

ἱσιοῖδ Ἠνῖδδο ἦν [,οηαὶ τοοϊπαΐ. 

φοζγανια ἰφιοῖβ ῥαὶ τοορϊναγι8 αἰαὶ. 

ΧΠ]Π, 8. 8οἰοὶρ ῥὶδ] βομοὶῥὶβ Β. --α {. τοισαϊοιιϑαπαὶ Β.: τὴς ἌΌΘΥ 
ἄθὺ Ζ6116 Βι. -- ϑ. θὶθ Αμραμ βία θη βἰμα ἴῃ Β ἀστοῃ Τισῃογ 

φουβίου Βυ. -- 10, δὲ απαισαὶν 8) Β, ἀατο! δομοχυῦ, ΔΌΡΥ Ιθαρθατ Β.. --- 

δὲ ισαϊἀι[η}ὰ] Β ἀθβοὶ. Βυ. -- 71αἢ ηὖῷ Β ἀθβρ). Βυ. --- 11. δυοῥη)ιι5] 
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ἀςπάζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πάντες. 18 ἣ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰηςοῦ 

Χριετοῦ καὶ ἣ ἀγάπη τοῦ θεοῦ καὶ ἣ κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύματος 

μετὰ πάντων ὑμῶν. ἀμήν. 

Πρὸς Ἐφεείους. 

1. 

1 ἸΤαῦλος ἀπόετολος Χριςτοῦ ᾿Ιηςοῦ διὰ θελήματος θεοῦ τοῖς ἁγίοις 

τοῖς οὖὗειν ἐν ᾿Εφέεῳ καὶ πιςτοῖς ἐν Χριςτῷ ᾿ηςοῦ. 2. χάρις ὑμῖν καὶ 

εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμιῶν καὶ κυρίου ᾿Ιηςοῦ Χριετοῦ. 8 εὐλογητὸς 

ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰηςοῦ Χριετοῦ ὁ εὐλογήςας ἡμᾶς ἐν 

πάςεῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριςττῷ, 4 καθὼς 

ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόςμου, εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ 

ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ δὅ προορίςας ἡμᾶς εἰς υἱοθεείαν 

διὰ Ἰηςοῦ Χριςτοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ, 

ΧΙ, 18. κυρίου ἡμῶν) ΟἿ. ΒΑΒΙΠ 5. Τθοαογθῦ τηΐη ἔτα νρ, τοῦ 

κυρίου: Κ ὠδιυ. ' 

{ΠΗ 6γ 86 ΠΥ ἱ{1. ΤΤρὸς Κορινθίους βὶ Βπ ΑΒ". --- Πρὸς Κ. β ἐπλη- 

ρώθη ἄρχεται πρὸς Γαλάτας ΠΕ; Ἐτελέεθη πρὸς Κ. β (β ζοἶε 6) ἄρ- 

χεται πρὸς Γ. ΚΕ. «44 Ουογίγηϊιος 11. οαριϊοὶϊξ ἐποὶρὶξ αὐ Θ΄ αἰαΐαβ ἃ; 

ΤἙαρϊϊοὶξ αα Ο. 11. (11.- {611 9) ἱμοῖρὶξ αὦ ΘΟ. ἔφ. --- ΤΤρὸς Κ. β ἐγράφη 

ἀπὸ Φιλίππων ΒΡ; Τρὸς Κ. β΄ ({, δευτέρα) ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων 

(Κ μἰσὲ ύμζι, τὴς Μακεδονίας) διὰ Τίτου καὶ Λουκᾶ ΚΙ,. 

{)οΥγ 5 οὶ. ἸΤρὸς Ἐφεείους ΒΙπΑΒΚ. --- Ἄρχεται πρὸς Ἔ. 

ἐποὶρὶέ ααὦ Π|. Βα ἀ6ρ (ὅν γογθιγαννα ηαὐξ ἀοΥ {7 βου ἀ656 Οἴα- 

ἰαἰογῦγιο[68) Ε ἔ. --- Τοῦ ἁγίου ἀποςτόλου ἸΤαύλου ἐπιςτολὴ πρὸς Ἔ. 

1,͵; ἸΤαύλου ἐπιςτολὴ πρὸς Ἔ. Ρ. 

1, 1. Χριςτοῦ Ἰηςοῦ] Ρ ἅθ, ᾿Ιηςοῦ Χριςτοῦ ΚΙ, Οἢχ, ἔρ νρ. 

{]η οΥ 8οθΥῦέ: 1)16 {7γιἐογ δος ἐν ΒΒ πα αἴθ ογβέο ἴ7. ἦν ἃ 

οηἐδργοοΐνοη, ἀοΥ' Ἰαξοϊγυϊδοΐιοη Εἰ αϑϑι μα δυτηιηιθγν᾿ ατὶ φοτιαιιοϑίοη, σιν ἃ: 

αἰ Οὐογλγιϊῖοβ 11. οωαριοϊξ (ἱποὶρτξ αὐ (Ταϊαΐα8); ἀϊυεϊίοῖ, ἔπ: οωριιοϊέ 

ααἃ Ο( 11. μἰϑιυ. - 1)16 φσιυοέξο {Πογ 80] γ7 ὅν Δ δίαμιιέ αὐ σγὲθ- 
οἸϑοῖνον Ῥογίασο, υσῖ. Ῥ: ΤΤρὸς Κορινθίους β ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων; 

ΚΙ,: ΤΙρὸς Κ, β΄ (1, δευτέρα) ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων (τῆς Μακεδονίας Κ) 

διὰ Τίτου καὶ Λουκᾶ. 

1, 8. 4Πη8] Α: γαγταΐξίογ, υοῖ. ἡ 8,7. --- 4, ΜΘ 141] Α: εσ6ὶ5 τὐθὶ]ιαὶ 

8: εὐὐγὰ οὖν ΑἸ. τ᾿. Πυζ. ὅν οἴηοη Κοημιἐοραῖογν Νοθοηβαὶ ἀριφο- 

ἐσαπαοἰέ, 80 διοῖδέ πὰ ἀν Ἰοροί ἀα8 ϑιυι )οῖέ ππαιιδροαγίοιί. --- ὅ. πῃ 

'ἴη8] Α: ἡθν ὥρια 8, γκῖ. ἴὰ ἴπὰ Εἰ 4,1ὅ ἀαρόσοη ἴῃ ἰγααὰ Ο 1,16. 



Απ ἀϊθ Κοιγϊηΐηοι 11. ΧΙΠ,18. Απ αἷθ ΕΡἤΘΒΟΙ 1, 1---5. 

411α]. 18 φηϑίβ ἔγαυ) 5 ΤΘΒῸ1Β 

Χυϊδίαθα 6} ἔγη]αρνα σααὶθ 184} 

δϑταϑ ΔΉ ΓΪΏΒ ὙγΘ 115. ΤΡ Δ] ] δἰ τὴ 

1Ζ 18. ΔΙΏΘΗ. 

ἄἀὰ Καυσηθίυτα “Ὁ΄ υδίδαῃ. ᾿ 

ἄπ Καυτη θίαμη “Ὁ τ 6110 ἰβύ ἃ 

ἘΠΙρραὶ Μακίαομϑίβ. 

Αἰἱριϑύδα!ϊο Ῥδαν δὰ ἀὰ 

ΑἸΙΓΔΙ151 τὰ δη δος 61}. 

Ἰ' 

1 Ῥαν]υθ, ἀρϑαβύδα!Β Χυὶ- 

βίϑιϑ ΙΘΒἷϊθ βαὶτ ψ1]7}4η σα α]8, 

Ῥαΐϊπιλ ψϑίματα ᾿Ῥδίτη νυϊβαη μι ἴῃ 

ΑἸζαϊβοη 78} ὑσίρον αἷμα ἴῃ Χυϊβίδα 

Ιθθ. 2 δηβίβ ἱζυν δ 18} ραν ὶγθὶ 

{τῶπὶ ριιᾶδ, δὐὐϊῃ πβαγϑτήσηδ, 18 

ἔνα] ΙΘθὰ Χυϊθίαα. 8. ὈΙΟΡΙΡ5 

ΡῸΡ 88 αἰΐα {γι} ]ηΒ ὉΠΒ8118 

ΙϑΘβραὶθ Χυϊβίασθ, 'σζθὶ ραρίυθίαα 

ὍΠΕΡ 8η8 8114] ΡΡ ίηαὶ Δ πλθί δ] 
ἴη Βἰϊπδκαπαάδίτα ἴῃ Χυϊβίδα. 

4 βύαθυγθ ραν! δ ὉΠΗ 1 ᾿πητηᾷ 

ἴααν ραβαύθιη [αἰτγῦδΒ, οἱ Β]] αἰ τηδ 

ΘΠ 18 πηγδιηστηδὶ ἴῃ 8π6- 

γγϑὶ0]ὰ 185 ἰη ἔπαθα. ὅ [υτδ- 

ΘΆΓΑΙΤΟΡ ὑπ5 ἀπ βαπίνγθ ρϑᾶραδὶ 

Ῥαΐγῃ ΙΘϑὰ Χυϊβῦαι ἴῃ 'ἱπα Ὀὶ 1οἱ- 

929 

18 αγιδὲ8 Κγαι)ζίηδ τγϑαγὶβ 76ϑι018 

“Χγϊϑίανι5 7ωἷν Κγίαῤισα σιαὶθ 7αἦν 

φαηνώνν αἤηηΐγν8. τροῖῖδ8 ηυῦ αἰϊαΐηι 

ἡφζιοΐβδ. αηιθΉ. 

ἄν Κακρίη βαΐν απ βῥαγα τδέαι. 

1). Αὐξαϊδίατη απα- 

δἰοαολΡ. 

᾿ 

1 Ραιρίηι5, αραμβέοσμϊιδ Χγί- 

ϑέοιι5 16ϑι85 ῥαϊγν τοϊζαη, σιαΐδ, 

ῥαΐην τοοίϊαηι βαΐηι τοϊϑαηααην ΤΉ, 

Αἡξαΐδοη, 2αἷν ἐγιφοισαῖγν ἔμ, ΧγΊδέαι 

1085... ἃ αηϑίβ ἰχζιρῖβ 7α͵ν σαιοαϊγ βὲ 

7γαην σμᾶςώ αἰξίγ, τρηϑαγαηιηια 7α ἢ, 

7, ατρΐην 1681 Χγδίαι. 8. ῥίιῤῥὲβϑ 

σι 7α) αὐΐδα Κγαι7ζίηβ τὐϑαγῖβ 

]οϑιιῖ8δ Χγίδέαιι5, ἱφεὶ σαῤτιῤῥίαα 

τγ8. ἦην αἰαὶ ῥύμῥοϊίγαὶ αἠηποϊγαὶ 

ἦν ἢιηνϊγναϊιν αην ἦν Χγήϑέαιι. 

4 βισαϑιῦο σοιοαϊίαα τι5ὴ5. ἦη, ἵηιθια 

Γαι σχαϑδαΐοῖγν ξαϊγραιι8, δὲ δἱγαΐηια 

τ0οὴ5 τοοϊϊναὶ 7α}ν πονυισαηιαὶ ἔην, απά- 

τοαΐγῥ)α ἐδ ἵην Κγϊαῤιοαῖ. ὅ Καιγα- 

φαγαῖγοβ τῶῖδ αν διυῖιοθ σασθααὲ 

ῥαϊγῆ 1651 ΧΥ δέν ἦγν ἡγια δὲ ἰοῖ- 

1)0ν" Ερ δ οΥθΥο δἰου ἐν ἃ πηνὰ Β σον ἄφθηιν (αἰ αἰογϑγίοί. Εν 

ἐδὲ δὶ8 αἰ ἄαδ δέϊοῖϊς Κ᾽, 99 ---ΥἹΙ, 8. ὧν ΑΒ ογπαϊζογι. 

Ὁ ουβο τ  ἔ ἴῃ ΜΒ πὰν ἴῃ Κραγθῃ ουμα]ίθη. ---- Ῥαν]δα8)] Ρανβ 

Α Οἰαδιϊρίίοηο ΒΥαιίη. 

Ι, 1. ἀραικιδέμϊ8] Β΄: ἀατοῃ]δομοιί, 5. σουδιῦγί Βυ. ἘΡΘηΒο βΒἰπᾶ 

ἷπι Ηρ. χουβίδιίθ οὐὔδϑυὺ βίδυϊς βοβομδαϊσίθ Βαομβίαρθθη ἴῃ ΒΒ ἀστοῃ 

Δηὐὶαπαύν ρθη ΚΘ 10} σϑιηδοῃΐ. 

ΧΠΙ, 18. ἡγηαιμίηβ εὐδαγ 8] Β: Ζυβαϊζ 468 ῬΙΌΠΟΙΊΘΠΒ. ΠΔΟἢ ἄθῃ 
ῬΆΓΔΊΙΊΘΙΘη τὶ ἢ γρ Αταυβύ. --- ΘΠ ΠΛ 8 υγϑὶ 8] ΑΒ: δέοι ἄο5 Αἄ). 
ἀιω ον αἰ Ῥαγαϊϊοίοη, ϑοοϊη θὲ, υοῖ. Τὸ 9.1 14,17 Καὶ 12,3 6.6 Τῆι 1,δ.6 
4. α. 3 



990 Αἢ αϊθ ΕΡρϑβϑυ 1, 6---16. 

6 εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἐν ἣ ἐχαρίτωςεν ἧμᾶς ἐν τῷ 

ἠγαπημένῳ 17 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωςειν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, 

τὴν ἄφεειν τῶν παραπτωμάτων κατὰ τὸν πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ, 

8. ἣς ἐπερίεςευςεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάςῃ ςοφίᾳ καὶ φρονήςει, 9 γνωρίςεας ἡμῖν 

τὸ μυςτήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ, κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ ἣν προέθετο 

ἐν αὐτῷ 10 εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τιον καιρῶν, ἀνακεφαλαιώ- 

ςαςθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριςτῷ, τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς 

γῆς ἐν αὐτῷ, 11 ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν προοριεθέντες κατὰ πρόθεειν 

τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήματος αὐτοῦ, 

12 εἰς τὸ εἶναι ἣμᾶς εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ, τοὺς προηλπικότας ἐν 

τῷ Χριςτῷ. 18 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς, ἀκούςαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, 

τὸ εὐαγγέλιον τῆς εωτηρίας ὑμῶν, ἐν ᾧ καὶ πιετεύεαντες ἐεφραγίεθητε 

τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ, 14 ὅ ἐςτιν ἀρραβὼν τῆς κληρο- 

νομίας ἡμῶν εἰς ἀπολύτρωειν τῆς περιποιήςέως, εἰς ἔπαινον τῆς δόξης 

αὐτοῦ. 15 διὰ τοῦτο. κἀγώ, ἀκούςας τὴν καθ᾽ ὑμᾶς πίετιν ἐν τῷ κυρίῳ 

᾿Ιηςοῦ καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, 16 οὐ παύομαι 

εὐχαριςετῶν ὑπὲρ ὑμῶν, μνείαν ποιούμενος ἐπὶ τῶν προςευχῶν μου, 

1; 6. ἠγαπημένῳ] ἘΚ ὠδιυ., ἤγαπ. υἱῷ αὐτοῦ ὉΠ Ἐὰ ἀοῖρ νρ. - 

9. γνωρίςας] ἘΚ μϑιυ., γνωρίςαι Κὰ ἀϑέρ νῷ. --- εὐδοκίαν αὐτοῦ] Κ 

ε(8ι0.. εὐδοκίαν ΒΕ ΕΤα ἀδς. --- ἐν αὐτῷ] ΚΙ,, ἐν ἑαυτῷ Ρ, --- 10. ἐπὶ 

τοῖς οὐρανοῖς] 1,, ἐν τ. οὐρ. ΚΡ ΟἾτ. 10 νρ. --- 11. κατὰ πρόθεειν] ἘΚ 

μι8ιυ., κατὰ πρ. τοῦ θεοῦ ΕΒ τηΐη ἀοἔρ. --- 18. ἐν ᾧ καί] ἘΚ τδε0., 

ἐν ᾧ ΕΒΕτα ἃ 65. -- 14. δ] 1,Ρ, ὅς Κ. --- 15. Ἰηςοῦ) ἘΚ μδιυ., Ἰηςοῦ 

Χριεττῷ ὈΤΕΡΕΤα ἀδρ. --- 16. μνείαν] ΒΙπ ΛΒ τη ἃ, μνείαν ὑμῶν 

ἘΚ δῇ νρ, 

ΑΒ, Ζμδβαίφ παοῖν Κ΄. 18. Υχί. αμοῖν Κι. Θ: ἀὰ ὨαΖΘΙ δὶ πα] 818. --- 9. δη8 

16 καϊηαὶ βοοϑὶ ραταϊαϊᾶμ ἴῃ ἰτηπη8] ἃ Παμάᾶρῖ. {ἰθογϑοίσισευαγίαηο ηυϊξ 

θη φονην Αἀηδοϊνίμ 9. αθ ἄϊο ἸΚορδέγιἐϊοη αογ ἡΓογίασο. Βα γοηιαοηνα ἐδὲ ΟΟΥ̓ 

(τοργαιοῖν υονν ἅμ ΚΓ Ὁ]. Βογη]αγαΐβ Ἰογηνη,, αἷὸ Ῥαγίαγέο σοἤιθ 

αἸ Γ οἴποη, ἰαΐ. Τοαΐ φιυγίλοῖ (υσί. Αταθτθῦ. ἡμαία ϑορμορίαοϊίέινηι ϑινιην 

χμοα ργοροϑιυῖ ὃγν οιην; ἃ 6 δοομγνάμεην ρίαοίξιηη, ψιιοά ργοροϑιῖ {)ν 60ὴ 8 

ηισίλοῖν, ἀοοόϊν τἱοϊνξ φιοϊησομα, ἄα αἷ6 ἰαΐ. ἸΚογρδίγ ον ηυῖέ 616)" σγΊΘΟΙν. 

ἰἰθεγεϊηδίϊηνιί. --- 10. ΡΟ] ΔΑ, ἠμῃ Β ἀπγοῖ, Ῥογϑοῆγυ αὐ ϑσοξαϊϊοη. -- 

11. ἴῃ 4114] ΑΒ: Ζιϑαίς παοῖν Κα 19,6 ὃ δὲ αὐτὸς θεός (ἐςετιν) ὁ ἐνερ- 

γῶν τὰ πάντα ἐν πᾶςειν. 4τ| αογδοίδοη, Θ!οἴ6. δέαηιμηέ αὐνοῖν (60 Ζιιδαΐς 

νον συαΐβ. --- 14. σδηϊβίαθ)] ἃ Ταραρί., κοῦ ϑ'ψηογηνην υοῆ σαἴτοὶ- 

ἀθιηδῖβ, τὐἷ6 σοιυδ]ν ἴον αησοηοηνηνθην τοῖν ἃ, βομαογ οἵη Ζιδαίς ἀαδι 

μαοῖ ΤῊ, δὅ,9. Ὑ͵Ζὴν 86]υγν Ἰυῖογ, αἱ τσοϊοίνθηι Ἥρα αἴθ Ζιϑδάϊζο αὐι8 αθΉ, 

Ῥαγαϊϊοϊβέοίϊοη ἔθ ἄθη Τοχὲ οὑναγίηροι. --- 1Θ. ἀπϑυνθι θη 5 ΔῊ 1140] 

ΑΒ: ἀϊοδοῖδε {πεϑιἀμη ἀοΥ ἸΚορ δ γίζον εὐὶο ὦ 7,9. 



Απ ἀϊθ ΠρΡμθβου 1,6--16. 

Κκαϊηδὶ νν1]}1η5 βθί 8, 6 ἀἂὰ δΠδ- 

Ζρίηδὶ σα! θαὰΒ δηδβίαϊβ ΒΘ] Π8ΊΖΟΒ, 

ἴῃ ὈἰΖαϊθὶ δηβίθίρβ 5 ὉΠΒ5 ἴῃ 

Ῥδιησηα ᾿ἰυ ᾽π Βαηδ ΒΘΙΠΘΙΏΤ͵Ί8, 

7 ἴῃ Ῥδιητηθὶ μπαραμλ ἔβαν δα ῦ, 

{τα]ϑῦ {τανδυασηΐθ Ῥαῖγ ἢ Ὀ]ΟΡ 18, 

ὈΪ ραῦθίη σα] ραὰθβ δηβίδὶβ ἰδ, 

ὃ Ῥορὶ υΐαλαββαὰ βρϑ πο ϊαϑ ἴῃ ὉΠΒ 

ἴη 4111] μδηααρθίη 16 ἢ [τοαθίῃ, 

9 Καῃηΐαηθ ὕη85818 τσ Ὑ]1]Π71Π5 

ΒΘΙΠΙΒ ὈΪ Ὑ1]7}1ηῃ, 5861 δυταρδ]61- 

Καῖϊάα τὴ 10 ἅὰ ἔδυγταραρρ]θ 

ὉΒΓ]]6 1 818 Τ2616, αἴΐγα υ5.]]}8 Ὁ 

4118 ἴῃ Χυϊδύαα, θῸ δῆ8. ΙΓ: ΠΘ ΤῺ 

80 -ο ἂῃᾶ δἰγθαὶ ἴῃ ᾿τητηδ, 11 ἴῃ 

Ῥδιυμηθὶ μΙδαΐβ ραβαῦϊα δὶ ΘΒΌΤΙΩ, 

ἔλατασαγθάδηδὶ ὈΪ τ} 11}1π οαα]5 ὈῚΒ 

4116 ἴῃ δ8]]αἷθὰ ψϑανκἼήπ αἰ η5 ὈΪ 

τη 8. ὙΥγ11}1 5 Β61η18, 12. οἱ 5])ἰτηϑ 

γγο 15 ἀὰ Ὠαζθὶ πὶ ψΌ] δὰ 15. δ] 

ΤΌΤ δυγ Θ Δ μἀθη8Β ἃ Χυϊδβίδα, 

18 ἴῃ Ῥδιημηθὶ 8 18 ρβῆϑαβ- 

δ πη αδη5 ταῦτα Βα ηἾα8, δἰγναρρθ]}1 

σαπίβίαιβ ζυγά ϑῖΖοβ, ρβϑιηπηθὶ ρδ- 

Ἰδα ] απ ἄδηΒ ραβδί αὶ δα 

Δῃτηΐη ρα αἰ ΒΒ Ῥασηα τ  ΠἰΠ, 

14 1χϑὶ ἰδϑύ νγϑαᾶϊ ΔΓ Ό]}15 ἀπβανὶβ ἀὰ 

Γλαν Ὀαα ἰαὶ ραϊγοϊ θἰ παῖδ, ἀὰ Πᾶ- 
ΖΘ] ηδὶ ψα] αι ἴθ. 15 ἄἀὰρὈ6 788 

1κ, ρα μα Β] 5. ἰχυγαγα ρα] 61 ἢ 

ἴῃ {τα} Ιοδὰ ΧυϊδίδῃῃιΟο Δ 

ΡΠ] θα ἴῃ ΔΠ]ΔΠ)5 ῬδηΒ γ᾽ μη, 

16 υπϑυγθὶ θα μα νΠπο ἴῃ ἰΖ- 
γα, σϑυ πη Ὑγϑαν Κ͵]π5. ἴῃ ὈΪ- 

591 

καϊμναὶ ιοἱϊγίηνι8 8οίγυῖβ, 6. ἄμ μα- 

φοίηαὶ ἐριΐῥανμ8 απδίαϊβ 8οϊηοΐζοβ, 

ἦν ῥίχαϊοὶ αὐιϑίθίγ)8 τῦὰ8 ᾿,8 Τγ) 

δ ωνῆια {ἰδ ϑιώταις δοίημαριηια, 

ἡ ἦν ῥαριηιοὶ παϑαην Και θαυ, 

ἤταϊοί Κγαιοωννίο ῥαϊγν θ]00 18, 

δὲ σαϑφοῖν τοὶ ῥα απδίαϊβ 18, 

8 ῥοοὶ παγαδϑαιῖ σαγοίσα γι {718 

ἦν αἰαὶ παπαπμροῖγν 7], Κγοαοῖην, 

9 δαγηηγαλν τγιδῖ8 γηα 

ϑοῖγηῖ8 δὲ νῖζ)ῖη, δαοὶ ξαμγασαϊοῖ- 

βμβαΐάα ἵριθια 10 τ Τα ασασᾳΊα 

τιϑ.ιογαΐβ τοῖο, αὐἴγα ὑβῆα|7)αη, 

αἴΐα ἦν Χγίδέσιι, δὸ δῃ8 ᾿υἱρυϊηοηη 

7αἴν πὰ αἰἱγῥαὶ ἔην ἴριθια, 11 ἴη 

ῥαριηιοὶ Ὠϊανίδ σαδαΐ αὶ τρ65,Ώ)1, 

ζαιω'ἀσαγεααηαὶ Ὀλ εἰ [7ῖγν. γατὴ5. ΡῚΒ 

αἴΐα τη αἰαῖΐην τοαι)}7]αη 8 δὲ 

τοἱ171}.5 

γηίγνα νγὶ 70,5 δοῖγυΐβ, 12 δὲ βἱ)αΐηνα 

τ0οῖ8 ἅν Ππαφοϊπαὶ τρμίῥαιδ ἐδ ῥαὶ 

Γατνιϑισοη)αηααηα ἦὸθ Χγήδίατι, 

15. την ῥαγηρηθὶ 7α},. 7:85 σαϊιαιι5- 

7αμάαηβ τρανγ 8ι7085, αἱιοασφοῖὲ 

φαγυϊδιαὶδ ἐφισαγαῖΐφζοδ, ῥαγριηιοὶ σϑ- 

ἰαπιϑ)απαηβ σαβὶοίίααὶ σαι ῥῶ 

αι σοαμιαύξίθ ῥαηθηα 

14 ἱπξοὶ ἰδέ νγασὲ αγθ 718 ερλιδϑαγὶδ ατ 

ζαι αι έαϊ σα γ οἰ οἱγναΐδ, ατι πα- 

φοϊμαὶ τρμίβαιϑ 8. 15 ἀἄπῥῥο 7α} 

ἐϊ, σαϊιανιϑ]αηιὰβ ἐξισαγα σαϊαιδοῖη 

ἦν Κγανγὴν 168. Χγδίαις 7αἢ, 

ἤγίαῤιοα ἦν αἰΐαηιβ ῥᾷηιβ τοοϊϊιανιδ, 

16. μργϑδιοοῖδαγα 5 

ραν, φαρὰ παυγκ)αηπαῖ5 τη δὲ- 

φρο ῖγν, 

αἰιοϊϊμαο ὧν ἐξς- 

Ι, 7. σαθοῖη) Β: ὃ ὍΡΟΥ ἀθὺ Ζ6116. --- 9. Ὀ1 νι Ἱ]}ὴ ΒΘΘῚ ἔδαταρα]θὶ- 

Καῖάδ ἱταμλα}] ἃ Μαρμαρίοθδο: ἃτι8 [161 αϊπ αὶ ΡοΘὶ} ρατδῖαῖϊαδ} ἴὰ 

τὰ [τη8. --- 14, 1Ζ61] Α (ροϊιέ 156) Βγ. --- Δ 18] ἀυθ]ο5 ΑΒ 87. -- 

ΒαϊτϑΙ θ᾽ η418] ἃ Τ᾿ αηαφίοβϑο: σ᾽ τι ὶΒ 815. 

1, 7. ἔγαϊθὺ ἔγανδαχη 9) ὅθ. ΔΒ μριροβίοιἐ παοῖν Οὐ 1,14. --- πα] Ρ 808] 



389 Αἢ ἀϊθ ΕΡΒβου 1, 17---98. 11,1 .---8. 

17 ἵνα ὁ θεὸς τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ἰηςοῦ Χριετοῦ, ὁ πατὴρ τῆς δόξης, 

διίίιη ὑμῖν πνεῦμα «εοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώςει αὐτοῦ, 

18 πεφωτιςμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας ὑμῶν, εἰς τὸ εἰδέναι 

ὑμᾶς τίς ἐςτιν ἣ ἐλπὶς τῆς κλήςεως αὐτοῦ καὶ τίς ὃ πλοῦτος τῆς δόξης 

τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις 19 καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος 

τῆς δυνάμεως αὐτοῦ εἰς ἧμᾶς τοὺς πιςτεύοντας κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ 

κράτους τῆς ἰςχύος αὐτοῦ, 20 ἣν ἐνήργηςεν ἐν τῷ Χριετῷ ἐγείρας 

αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, καὶ ἐκάθιςεν ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 

21 ὑπεράνω πάςης ἀρχῆς καὶ ἐξουείας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ 

παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ καὶ 

ἐν τῷ μέλλοντι, 22 καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ 

αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκληςίᾳ, 28 ἥτις ἐςτὶν τὸ εὖμα 

αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶςειν πληρουμένου. 

11. 

1 Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμαειν καὶ ταῖς ἁμαρτίαις 

ὑμῶν, 2 ἐν αἷς ποτε περιεπατήςατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τού- 

του, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουςείας τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύματος. τοῦ νῦν 

ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας, 8. ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς πάντες 

ἀνεετράφημέν ποτε ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς «αρκὸς ἡμῶν, ποιοῦντες τὰ 

θελήματα τῆς εαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν, καὶ ἦμεν φύςει τέκνα ὀργῆς 

1,18. τις] ᾿Κ μδβιυ., τί ἘΒτάβτΟΥυ, --- καὶ τίς3] ΓΚ κϑιυ. ΟΠ τ., τίς δἰ η 

ΑΒΗ Κα ἀοῖρ νρ- 65. - 19. εἰς ἧμδε)] ἘΚ μδϑιυ., εἰς ὑμᾶς ΡΟ τα 

465. -- 20. ἐν τοῖς οὐρανοῖς] Β τηΐπ 71. 218, ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἘΚ 

εἰδιυ. ΟἾγ. ἐγ οαοίοοίϊθυιΒ ἰῇ νρ (υἱὲ Τἰ 2,6). --- 11,1. ὑμῶν] Ρ 1τὖ νρ, 

{611} ΚΙ,. ---- ὃ, φύςει τέκνα] ΠὃἑἁὈ 1τὖ νρ, τέκνα φύςει Καὶ ΘΟ τ. 

ηυἱξοϊγναγον" τον διωιάθηι τογ θη, οηβργ ον ἄθην πογηπαΐοην Οοδγαιιοῖν. --- 

19. ἴῃ 1η8] Α Παρμαάσίοθδο: πὶ 12 018. --- 22, γοὐινη.58] Β' (αἸομῦ γοίύνηι) ΒΥ. 

- 1], 2. βδιφυμην) δηη Β. --- ὅ. ψ]]}]8}8] Α ΤΠ απάσίοδδο: 1τπ508 ΠΒ. 

- Πα[1Ζ6] Δ, Πα χὶβ 61,..ὄ Μαθηι. Βογηπαγαΐ (67 ᾿ναὐϊχα αἷδ Πα 01218 6γ- 

μιᾶγί, ἀο580η) -Β ὉΟΥ ΠΗ. 5- Ἠϊοθυέ σοβοϊγίοθοην τυογαίθγυ 861). --- 18. συθθαΠη 

ἰδίαι Ὀᾶγπα Πα[1Ζ6] Α Παρμάσίοθδο: ἀδβδαύθι δὶ αὐταρ καὶ (αἰ5 δ γ- 

μιὥγιιγ ἀονὺ ἩοΥί6 νἰβίαϊ Ὀδυπμδ ΠΔ[1Ζ6). 

Ι, 18, 1] 6 Ὶ Κα ἢ] ΑΒ: ἀἢ σίδὲ καί τυὐθ66). 65 ἴϊοσὲ αἴ80 αὐο “Κ-1, ἐβαγὲ 

Ὁ07. --- 19. ἴῃ ᾿ἰΖ 18] Δ Παπάσ!. παοΐν ἀοΥ 1,.6βαγὲ νοῦ ΡΠ Ετα ἀ 65. 

--- {Π, 2, αὐιυϊ8] Β: [αϊυῦαὰβ Α, Νδοῃ Βουδγαία ὙνΔΏΥΒΟΠΘΙΠΠΙΟΠΘΥ 

ψουηαίπηρ δύ αὐτῦΐδ αὰΒ δἰποὺ Ἠδησρίοσθθ σὰ αἰααὶ ἴῃ ἄθη οχύ ρθ- 

ἀγαηρθη. ΠΙΘθ6. Θ]ΟΒθθ γᾷ ἅϊθ ρϑυομη]οῃο {θογβοίσαπρ σοη αἰών. 

- 9. Ἰαβίαη8)] ἃ Μαρμαρσί., οἴνγιο Τρ οϊτδιοῖνε αὐ ἀα8 υογαιϑοεϊιοηα 1ὰ5- 

ὕαμη δοϊχοζάᾳέ, τὐο] παοἷν “νοϊμρέαίο5᾽ ἃ 6 Τοτί, (126 ριιά.). 



Αῃ αἷ6 ἘΡΡΏΘΒΟΥ 1, 17---. 28. 11],1---8. 999 

οι τηθ μη, 17 οἱ ρα [τ80]}1}5 

ΠΗ5ΆΥ5 [Θθ 15 Χυϊβίααβ, αὐΐω ψνὰ]- 

Ῥαυβ, ρἱθαὶ ἱσυνθ Θῃταϑη Πμαπααᾳ- 

σΘΙηΒ 164 ΔηαΠ πα] μα ῖθ. ἴῃ τί- 

Καῃ 0] βϑιῃηδιησηα, 18 1η|1π} {148 

Θαρομα ΔΙ ΓΟ ΠΒ ΖΜ ΑΓΒ, οἱ τ τοὶ ἢ 

08 ἴῦὰ ἰϑῦ ψΘηΒ ἰΔθοπαῖδ. 18, ἴυ]- 

θα «ἢ» ράᾷθϑὶ να] ρᾶιϑ δ. Ὁ715 

15. ἴῃ ψ οι μα, 19 714} ἴϑὰ υἵδ- 

ΤΆΒΒῸΒ τ ΚΙ] ΘΙ η5. Τηϑη αῖθ 186 ἴῃ 

1ΠΒ βαΐὰ ρδὶδαθἼήδημδη Ὁ] 

ψϑυχϑύνγα τηϑ δῖα ΒΘ ΙΒ 18, 

20 Ὀαΐθὶ ρανϑαγΐα ἴῃ Χυϊδίδα, 

ΥΡΔΙΒ]Πα5 ἴῃ ὰ8 ἀαυβδίτα δῇ 

ραβαῦα ἴῃ {αἰ θοῦ Βοὶπαὶ 11 

ΠἰμΪηϑη) 21 πἴᾶῖο 41181Ζ6 Τ6 1176 

8} νψαϊάση)]θ δ τηϑηΐθ Δῃ 

{γα} 1 ϑϑῖνγθ 18 8161Ζ6 ὩϑΙΏΠηΘ 

πϑλ ηΪἀαἰχσθ αἰ Ῥαίδϊ πὶ ἴῃ Ῥδιηπηα 

αἶγα, δὶς 18} ἴῃ Ῥϑιηπηδ δηδννδῖγ- 

Ρίηῃ. 22 14} 4116 αὐ μηδ νᾶ αὖ 

Τούπ Π5 ἱτηπηδ 718 ᾽πηα αἰραῦ δα 

αἴδι 4116 δἰκκίθθίοα, 28 βαὶ ἰβύ 

161 18, {110 ΡῚΒ 8114 'ἴπ Δ] δῖ τὴ 

ἀΒ}Ὁ]}Θ ἸΏ κ. 

ΠῚ: 

1 7984} ἰχυνΐβ νυν ἰβαπᾶδηθ ἀδα- 
Ῥδη8 τηϊϑϑαα θαΐϊτηῃ 78}. ἔα ΔΌΣ 11 

Ἰφυδλαῖη, 2. ἴῃ Ὀαδϊίμηθὶ βἰγ]Θ 

Δα]  ὈΪ Ῥὶσαὶ δ] δὶ Ῥὶ85. ἔαϊν- 

Ἰυᾶὰβ, ὈΪ τϑὶκ ψ δ] η]18 ᾿αὐύα 8, 

ΔΠΤΩΪηΒ ᾿ὶΒ. πὰ Δαγ κα] η5. ἴῃ 

ΒΌΆΠΌΙΩ ΠΠΡΆΙ ΔΙ ΘΙ παΐθ, 8 ἴῃ θαδί- 

ἸῺΘ] ἰδὰῦ ψνοῖὶβΒ 8118] υδιηθίσχη 

ΒΔ ἴῃ Ἰ᾿Ἰπυβύμπμη [Θἰ 8. τι ΒΑ 8, 

δα] δηὴθ 185 ἸΘΙ ΚΒ Δ 

ΒδιηἸο 6, 18 νγθθαμα τυἰβίαϊ θαυ πᾶ 

ἄολη, γιϑίγιαΐγι, 17 οἱ σε Κγσυε7)ῖη8 

867,58 7688 Χγήϑέαν5, αὐέα τοις 

ῥϑιι5, σὶδαὶ ἐφιοΐβ αρηαη, αηαῖις- 

σοῖη8 7αἢ.) απαΠηοίγαῖβδ ἦν, ΜΓ: 

Κι ῥἼα δοϊγναγηηια, 18 ἐηἰΠΗ 6 

ομφολα [ιαϊγ ϊγ,5 ἐσιοαγ 5, δὲ τοϊίοὶῥ 

7ι|ι8. Ἰοα ἐδέ τυθη)8 ἰωῤῥογηοΐβ ἐ8, ἰρῖ- 

ἰοίμιι.  )}» σαθοὶ τοιίβαιδ αγ 78 

78 ἦγ ιὐοϊμαῖηι, 19 7}, ἴα πΐα- 

γαβθ5 τυρὶ οῖγν8 ἡναϊιίαϊδ ἐδ ἦγ 

Μμη8 ῥαῖΐν σαϊαιθ)αηάα δὲ 

τοαμγΒέισα ηιαϊίαϊθ ϑιυίη βοῖγ)ι8 8, 

20 ῥαίοὶ φαιναμγία ἦν Χγ ϑέαι,, 
77 ϑ)αγν8 θα ᾿ι8 ἀαμῥαΐην 767) 

φαβαϊίαα ἦν ἐαϊδδιυον, ϑ8οίμαὶ ἐγ 

᾿ήΐηαθν 21 πίαγο αἰϊαΐφο γ 61:76 

7α},) τροϊαι [76 7α}ν πιαΐϊίε 7α} 

Γγαιν)ίγναϑϑίιυθ 7αν αἰδαΐξο Ἠμαλληδ 

μαγριηααΐφα τὲ ῥαΐξαϊγη οὶ ἔην, ῥαγιια 

αἴιρα, αἷξ 7α, ἔην ῥαγῆθα απαισαΐγ"- 

δῖ. “22 7α, αἷΐ εὐ)ιπαϊιοίάα κι 

Γοὐνυη5. ἡριηια 7α ἢν ἡηα οαἵγαῇ πανδὲῤ 

μα} αἴΐα αὐμίοϊο5οη, 428. οὶ ἐδέ 

ἰοὶϊ 18, Κυἱὺ ῥὲβ αἰΐα ἐγ αἰϊαϊΐηι 

“5 ε{|] αν ἶη.8. 

Ε- 

1 «χα, ἱσιοὶδ τοϊϑαηαά αν ααι- 

ῥαηδ ηνδϑδααραϊηι 7α}, [γΣαιοαιν] νι 

ἐσισαγαΐη, 2 ἦν ῥαϊμιοὶ ϑ{γιῖθ 

Τα αγοαι δὲ ῥίφαϊ αἰάαὶ ῥὶδ αἵ- 

τοἷδ, δὲ γοῖϊς τοαϊαι [η.}͵185 {ιξέαιι5, 

αἸηγυῖηβ ῥὲβ πῦρ τοαιι)" 7] απ ἦγι8 ἦι 

ϑιύιίην τη φαϊαιθοῖηαΐδ, 8. τη, ῥαῖ- 

ηιθὶ 7αι 45))16  1{})} 

ϑιφαγν ἦγ ἰδέην [οἱϊοῖδ. τ ϑαγῖξ, 

ἰοὶκὶβ 

αρηέογιο, 7αν. τοϊδιίηι τοϊδέαϊ ϑαγηα 

τοῖς αἰαὶ 

ἐατπι)αηα αν τοὶ )αη8 2α]ι 

1,18. Τυ]ΠΘῚ Κα] ἸοΠοἶκα ΑΒ Δ». -ἢ υεἰγυδϑοφοϊο]υηοί, υοὶ. ΕΒ. ὃ 370. 

1) -ὰ βοηϑδὲ ηϊοϊὲ παοΐὶ οἴηθηι ΕἸ ασοιοογὲ ογβοιεῖηξ, τοῖο Βογηπαγαΐ 

ἢοννογ]ιοδὲ, ἠλ 8 δοὶ ἄθὴὶ σογλησοη ΓΗ αΉΩ ὐὐριβοῦον 1) ΘΗ Ηι ΟΥ̓ αἷ8 Ζιι- 

ἤαϊ! δοἐναοἸιἐοὺ τοογάθη. δοῖηι Αὐι ξεν δέθη, ἀνὰ ὐηϑθν δ)" δ εἴθ, τὸ ζισεὶ διαξξο 



884 Αἢ αἴθ ἘΡΠβου Π, 4--14. 

ὡς καὶ οἱ λοιποί 4 ὃ δὲ θεὸς πλούειος ὧν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν 

ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπηςεν ἡμᾶς, ὅ καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παρα- 

πτώμαςιν εὐνεζωοποίηςεν τῷ Χριετῷ -“--- χάριτί ἐετε ςεεωεμένοι --- 

6. καί ευνήγειρεν καὶ εὐυνεκάθιςεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριετῷ Ἰηςοῦ, 

ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶειν τοῖς ἐπερχομένοις τὸν ὑπερβάλλοντα 

πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηςτότητι ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν Χριετῷ ᾿Ἰηςοῦ. 

ὃ τῇ γὰρ χαριτί ἐετε ςεεωςμένοι διὰ τῆς πίετεως, καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ 

ὑμῶν, θεοῦ τὸ δῶρον “9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήςηται " 

10 αὐτοῦ γάρ ἐςμεν ποίημα, κτιεθέντες ἐν Χριετῷ ᾿ἸἸηεοῦ ἐπὶ ἔργοις 

ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμαςεν ὁ θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήςωμεν. 11 διὸ 

μνημονεύετε ὅτι ὑμεῖς ποτε τὰ ἔθνη ἐν ςαρκί, οἱ λεγόμενοι ἀκροβυετία 

ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν ςαρκὶ χειροποιήτου, 12 ὅτι ἣτε ἐν τῷ 

καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριετοῦ ἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολιτείας τοῦ ᾿Ιεραὴλ 

καὶ ξένοι τῶν ἐπαγγελιῶν τῆς διαθήκης, ἐλπίδα μὴ ἔχοντες καὶ ἄθεοι 

. ἐν τῷ κόςμῳ. 18. νυνὶ δὲ ἐν Χριςτῷ ᾿ἸἸηςοῦ ὑμεῖς οἵ ποτε ὄντες μα- 
κρὰν ἐγγὺς ἐγενήθητε ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριετοῦ. 14 αὐτὸς γάρ ἐετιν 

ἀδρ. --- δ. εὐνεζωοποίηςεν)] "Κ μϑιυ., εὐνεζ. ἥμᾶς Π' (δον ἄον' 1,1γυϊο) 
οσομυϊυϊοαυῖϊέ πο8 αἀ ο΄ νρ. -- 11]. ὑμεῖς ποτε] ΓΚ ΟἾγ. Μαγώοῃ, ποτὲ 

ὑμεῖς 5 ΑΒΌ ΤΟΝ ἀ6ῇ νρ. --- 12. τῶν ἐπαγγελιῶν τῆς διαθήκης] τλ]η 

61. ΟΤ ἢ, 219. ργοηιὶββιογῖβ ἐδδίαηῃιοηέογ ΑτηὮ., τῶν διαθηκῶν τῆς 

ἐπαγγελίας ἘΚ μϑιυ. --- 18. ἐγγὺς ἐγενήθητε] ἘΚ μϑιυ. ΟὨν. α 6 ρ, ἐγενή- 

θητε ἐγγύς 5΄πὰᾺΒ να (θη βρυθοποηα ἀονΡ διοιηᾳ τον ὄντες μακρᾶν). 

Γν ἀ8δ5 ἄθυ ἄδατῃ πίομῦ δυβυθί οι!) Βκῃ. --- σαΦεϊαιδαῖ) Β᾽: ἀυγοΒ] δομοσί, 

σαῦ οὐ μαϊίθη πὰ --ἰαι δαὶ; 6 Ξρυσθα ΠΘΌΘη ἀ6πὶ ΤΟΟἢ ἸΆΒΒΘΗ 

ὨἸοΗΓ ουθηηθη, ΟὉ ῥα οὔθυ σμᾶα (χὶ6 ἴῃ Α) ἴῃ 8 σοϑίδηθῃ δι. 

ὕπ. Βριαθυκαηρ πη] τ ΒΥ. 

ΤΙ, ὃ. μαῦϊΖ6] Α: αἀδὺ δεοῤγοημναϊίοις Τίμων. υἹοϊοιοθε ἐν Τγύμμ θυ Ὁ 

αν, 6 δὅ,90. --- 4. ῬΙχαῖθι) Α: ἀν 1)αὐΐυ ἐδὲ (62 φοιυδ]ηουϊίοῖ6 Πγξαΐς 168 

σγίοοι. ΑΠ., υσὶ. Μῆῖς 10,838; ἃ]γι ον 1, 3,9. αοηανε Ναοϊιθηϊμηῳ α6Υ 

σγίοοῖν. Ἰζογηιδίγιζίίον, Ὀοσοσηοί 97 17,96; Πῆε 4,41. “ἴω ῥίφαν ΒΒ οἵννα σο- 

ηαῖο Ῥαγαϊοϊογι. --- ὅ. δγγυνην) Β : ΤᾺἸΘΟΏΠ ΟΠ. πο θη γνουδαβροοδηρθη θη 

μ7,8. ---- 6. ηυϊῥινγγαϊϑίααὶ 7α], πυϊῤσαδαίίαϊ) Β΄: ἀπτϊορ ἄθια νου υ- 

σϑῆθηάθη σαπαδί αὐ Δ ρΘΡΊ ἤθη. --- ὃ, 8Κ] ΑΒ, ϑὐρμηιθηΐβ}γ, 66] 6, 67 Ζ- 

ϑαΐφ. ΑἸηΙοῖ, “8.4 ϑοὶ Ἡΐενοπ, Αἀρ. -- 11. Ββίτα]θ θα] ΑΒ: βέοϊ νης 

ηαοῖν Υ. 18: βῖγαϊθ όσα. Υ]΄. 11 ἰδὲ ΘΒ φιηροβοίςί, υσῖ. ΙΘΒᾺΡ Υ΄. 19.18 

μηα ὅτε ἔθνη ἦτε Καὶ 19,,3.. -- 12. απίθ}] ΑΒ πο ραδϑομα ἐὰν ὅτι 

(ἀα8 ὅτι' ορηέβργτοιέλ, υσί. χα ἀ ο΄ νρ χιογέαηι . 



᾿ 
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Απ αἴ6 ΕΡΒθβου 1Π,4---14. 

μδίΖθ, βναθνα 18 ᾿δὶ δηβαδτϊδί. 

4 0 ρὰρ, ρδθϊὶρθΒ νὶβαηαθ ἴῃ 

ΔΥΓΛΔ ΑΙ ἐὑθί ἢ, ἢ ΡΙΖΟΒ ΤΠ ΔΡΌΙΒ 

ΡΠ] οΒ ὈίΖαῖθὶ [το 18, 

ὅ 18} ψὶθαηᾶδηϑ τη8 ἀδυρδη5 

{γα Δαν 11 τ] ροϑαϊν τᾶς η5 Χαὶ- 

βίδα ---- δηδύω! 51] 0 σαπαβία δὶ -- 

6 14} τ αγγαῖβθί αὶ 140 τϊρραβα- 

ἰ1ᾶδ ἴῃ Πα Καη ἀ δίῃ ἴῃ Χ σϊθύδα 

165, 7: 6] δἰδιρΊαὶ ἴῃ 8]α[8]]1 τὴ 

Ῥαϊπὰ δηϑραροθηθη αἴδιαβθθα 

ΘΔ ΌΘΙΩΒ ἀηβύίδϊβ ΒΘ ϑῖΖοῸ8Β 1 56] 6 1 

ὈΪ υη8 ἴῃ Χυϊδίδα Τοθ. ὃ αηΐθ 

ϑηϑίδὶ Βα ἢ σϑηδϑι δὶ Ῥδῖν ἢ σαϊϑι- 

Ὀδίη, 8 βαΐα πὶ ἃ ᾿ἰζυνθ, δ]ς 

ϑασὶθ οἷα δῦ; 9 πὶ τ8 ψδαυγβύ- 

ὙΠ, ΘΙ 085 Πἱ Ἰὑορδὶ, 10 8ἷκ ἴ8 

Βαμα ἰδ], σαβκαρδηδὶ ἴῃ Χυϊβίδα 

Ιϑβὰ ἀὰ νψϑυγβύναι ροαδίμη, θΟΘὶ 

Γαυτγαραυηθη γα ρα, 6ἱ ἴῃ βαΐτα 

ϑαρραΐτηα. 11 ἀαρὈθ σαιησπϑὶρ 

Ῥαϊΐδὶ 105 Ῥίπαοβ βίμ]6 θα ἴῃ 

1θῖκα, δ] πϑιηη!άδηβ ἈΠὈΪμαἰζα- 

ῃδ] ἴγᾶπὰ ὈϊΖαὶ πιο Ὀϊπηδῖΐ 

1ῃ. ἰδία παηαανααγῃῦ. 12 πηΐθ 

ὙΘΒῸΡ απ ἴῃ 741 Δ) 8, Τη6]8, 1ΠῈ 

“Χυῖβία, ἔνα 781 ἀβη θὺ!Β ΤΡΡ ΘΒ 

78 σαβίθιβ σαῃεϊίθ ὑγασβύθὶθ, 6 

ΠΪ ΠΑΡαηἀλη5. 18 ροααβ διβαὶ ἴῃ 

ΤἸηδηδδοαδι, 18 [10 πὰ Βαϊ, ἴῃ 

Χγιδίαι Τθρὰ 118 ᾳχΖθὶ βΒ11}}]6 

ΘΒ ἔδῖττα, δα θὰ ποῖυὰ ἴῃ 

ὉΠΟΡα Χυϊδίαυβ. 14 βὰ δκ ἰβί 

σα ΔΙ] τπηΒ8 1, 5861 ραίαν τα ΡῸ 

θὰ ἀτι βαγηΐῃ 18} τυ ἀσαγα να α]ἃ 

8985 

Ἠαΐΐδ, 5ισαϑιῦο 7ωἢν ῥαὶ αηρβαγαί. 

4 ἡ σι, σαθοῖγβ τοϊϑαη8 ΤΉ 

αγηταϊιαϊγέοῖη, ἦγν ῥῖζοβ ἠιαμμασοη5 

᾿αῤιυοδ ἦν ῥίφαϊοϊ ὑγίοαα 4075, 

ὅ 72αν τοϊδαηαηβ ἢ8 ἀαμῥαηϑ 

Γγαισωιγ]έζηι, ηνροαφίιοίαα κ718.Χγῆ- 

δέον, --- αἸϑίαϊ 5ϊγιην σαπαδίααϊ --- 

6 27αἢ) ηεϊῥιγγαϊδί αἱ 7α}. τῤφαβα- 

ἐϊα αὐ ἦγ Πυϊηυϊγναἰοιγνα αἵηι ἐγν Χγήϑέαι, 

1680, 1 οἱ αἰαμη)αὶλ ἐγνν αἰάϊηι 

ῥαῖῦν απασαρφαημα ον π᾿ αγαβϑι, 

φαθοῖγι8 αηϑδίαϊβ βοϊημαΐφοβ ἴγν ϑοϊοῖη, 

δὲ τη8 ἦν Χγήδέαι, 108:.. ὃ τέο 

αγδίαϊ 5 σαπαδίααὶ ῥαϊγῆν ψαίζαιι- 

δοῖγν, 7αἷν ῥαία τὖ τι8 ἰφιθΐβ, αἷ 

σιυαὶβ σίδω δέ; 9. ηἱ τι8 τοαιι78έ- 

Ἰσαηῖ, θὲ ἴϑα8 ηἱ ϑοραῖ, 10 αἷ ἴδ 

δίγιν ἑαυ, σαδκαραπαὲ ἔην, Χγήϑέαι 

168}. ἄτι τοωνγ᾽ϑέισαηι σοααΐηι, ῥοοὶ 

ζαιναραμιαπιοίάα σι, δὲ ἔτη ῥαΐηι 

ρασραΐηια. 11 ἀπῥῥε φαριμιοὶβ 

ῥαϊοὶ 7ιι5 ῥύμα!οδ δἴηιῖε τροϑρ ΤῊ 

ἰοίκα, ῥαὲ παρα αηδ εὐὐϊηναϊέία- 

παὶ ἔγαην ῥίφαϊ παριηίάοη δίηιαϊέ 

ἦγν Ἰοΐμα παπαισαιθί. 12 

ἐσοϑρ ῥά, ἦν 7αϊπαηιήϊα ηιθῖα ἐγλμι 

“Χρ δέν, Κγαριαῤ)αὶ τιϑηιοίϊδ 15) 6775 

727αἢ) σαδίοϊβ σαϊναϊίο ἐγατιδέοὶδ, 10 θ᾽] 

“Ἠ}6 

ηἱ μαϑαπάαηβ 7αἢ, σααδίαμδαὶ τη 

γιαημαϑοάαί. 18 ἐῤ πὰ αϊ, ἴῃ 

Χγϊδίαις [1οϑ. 7248 81}116 

νοϑρ ζαΐγγα, τοαιῥιρ ποῖσα ἠη 

ϑίοῥα ΧυδίαιιΒ. 14 δα. αἱ 

φαισαϊγ βρὲ τὐριϑα), ϑαθὶ φαΐξαιρία ῥὸ 

δα ἀτς δαρευΐν 7α}ν γεϊῥραγατοασε7ι 

7ιοὶ 
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ΤΙ, 4. μιαγιαφοηδ) ιαμασοβ Οὐθὺ νἹϑ]]θιομῦ ριαηπαρσοϑ (ἱς ΑΚ σαπρε- 

Βίγ 0) Β (ηἸομὺ ηιαηπασοὶ) Β᾽. --- ἴ. φαϊοὶη.8) σαθεῖβ Β ῬΥ. --- 10. ροαδίμι) 

Α Ἑαπάρίοδεο: θα 61} σ αἴτη. --- [Δ αταρδιδην α) Α: χίσ. πὶ τι. τ ἐδέ 
οὐιυαβ γασιον εξ, υἱοί. τὰ οὐον ἃ; ἀοδοὶ. Υ-. 11 θοὶ ἀὰ}θὈ6 κιο. ἢ τι. 6 ΒΥ. - 
11. τυθ8ι}}] Β: ὌὌΡΘΙ ἄθυὺ Ζθ:]16 Βυ. ---ὀ 12. Χρερέῇ Χὰ Β (αἰομς Χαμ, 



9960 ΔΑῃ αἴ6 Ερμθβοι 1], 15---22,, Τ7], 1---, 

μοῦ λύςας, 15 τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ «εαρκὶ αὐτοῦ τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν 

ἐν δόγμαςειν καταργήςας, ἵνα τοὺς δύο κτίεῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν 

ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην, 16 καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν 

ἑνὶ «ματι τῷ θεῷ διὰ τοῦ «ταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ. 

17 καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίςατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ εἰρήνην τοῖς 

ἐγγύς, 18 ὅτι δι’ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προςαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ 

πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα. 19 ἄρα οὖν οὐκέτι ἐςτὲ ξένοι καὶ πάροικοι, 

ἀλλὰ ευμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ, 20 ἐποικοδομηθέντες 

ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποςτόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου 

αὐτοῦ ᾿Ιηςοῦ Χριςτοῦ, 21 ἐν ᾧ πᾶςα οἰκοδομὴ ευναρμολογουμένη αὔξει 

εἰς ναὸν ἅγιον ἐν κυρίῳ, 22 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς ευνοικοδομεῖςθε εἰς κατοι- 

κητήριον τοῦ θεοῦ ἐν πνεύματι. 

{Π|: 

1 Τούτου χάριν ἐγὼ ἸΤαῦλος ὁ δέεμιος τοῦ Χριςτοῦ Ἰηςοῦ ὑπὲρ 

ὑμῶν τῶν ἐθνῶν --- 2 εἴγε ἠκούςατε τὴν οἰκονομίαν τῆς χάριτος τοῦ 

θεοῦ τῆς δοθείςης μοι εἰς ὑμᾶς, 8 ὅτι κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνωρίεθη μοι 

τὸ μυςτήριον, καθὼς προέγραψα ἐν ὀλίγῳ, 4 πρὸς ὃ δύναςθε ἀναγινώ- 

εκοντες νοῆςαι τὴν εὐνεείν μου ἐν τῷ μυετηρίῳ τοῦ Χριςτοῦ, ὅ ὃ 

ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίεθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, ὡς νῦν ἀπε- 

καλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποςτόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις ἐν πνεύματι, 

6 εἶναι τὰ ἔθνη ευγκληρονόμα καὶ εὐεεωμα καὶ ευμμέτοχα τῆς ἐπαγγε- 

ΤΙ, 15, ἐν δόγμαειν] "Κ τιϑῖσ., δόγμαειν αἰ ναοῖς 6 (υ. Βοάφηβ Αἰ" 
αἀδογόξ8 ἴσθη. προ. νρ οδατοίῖ5 ΑΥΘΌΥ. --- 16. ἐν αὐτῷ] ἘΚ μϑιυ., ἐν ἑαυτῷ 

Βα ἐμ βο)ηοίρϑιήα ἃ 6 ἦρι βϑηιοίζρϑδο ἔστω σνρ (8. Κ. 15). γόοῖ. Ηἱθγοην- 

ΤΏ 15: ἽΟΕΥ ογιοοην ἐμ θυ βοὶθγηυ5 ἐγυϊηυϊοϊέϊαην ἦν θα. Νον μὐ ὧν Ἰαΐγ)ν8 

σοαϊοῖθιι5 Παθοίνν “ἦγν βεηιοίρ80᾽), ρυορέθυ. σγαδοὶ ργοηῃοηνῖηῖβ απιδιγιυ- 

ἰαΐοηι. ἐν αὐτῷ ογΐην οὐ “ἦγν βοηιοίϊρ8ο᾽ δὲ “ἢν βα᾽, τα 68 ογιοα ἡηἰο! οὶ 

Ῥοΐοϑδί, για ογια; ὦ. 6. «ταυρός, ἡμαία ΟαὙαΘ660085 φοΉογὶ8δ ἠναϑοιζίγ 68. --- 

17. εἰρήνην) Ρ ἀοῖρ νρ, ζοϊυϊε ΚΙ, Οἢγ. --- 19, ἀλλα] ΠΟ ΚΠΡ Ομν,, 

ἀλλ᾽ ἐετέ ΒΙΠΑΒΟΠ ΕΠ ΕῸ 1 νρ. --- 20. ἀκρογωνιαίου) ᾿Κ μεϑιν., ὈΕΚα 

Ομν. (Τραΐ, μοι ἸΚοηιην.) βσογι λίθου λΐησιι, ἀοϑοὶ. απσιϊαγὶβ Ἰαρὶβ ἀθ5 

αἩγιαγὶ Ἰαρίαε  γρ' (α τροΐον “ατι). --- ᾿Ιηςοῦ Χριςτοῦ] ΓΚ τι. ΟἾγΥ. 

ἀδρ, Χριςτοῦ Ἰηςοῦ ΒΙη5ΑΒ κ᾽ νρ (υσ. 83,1). --- 1ΠΠ|, 2. τῆς χάριτος τοῦ 

θεοῦ) ἘΚ τϑι0., τοῦ θεοῦ τῆς χάριτος ΠῬΌΕΕ ἃ 66. --- 8. ὅτι] "ΓΚ οὐἰϑιυ., 

{6]1|, ἀα γι)" γάρ αἡ αγιίον δέεῖ16 Βα ἔρ. --- ἐγνωρίςεθη)] Ρ Οἢν., ἐγνώ- 

ριςεν ΚΙ,. --- 5. τοῖς ἁγίοις ἀποετόλοις αὐτοῦ] Κ μϑιυ., τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ 

ἀποετόλοις ΕΒ ἀφοῖρσ (αοΐ, Ο 1,36: ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ). 



Αἢ α΄16 ἘΡΡΒΘΒΟΙ Τ|,15---ὧ2, ΤΠ, .1---θ. 

005 ρδίαϊγσαηθ, 15. Π]αρννα, 

δπῶ Ἰοῖκῶ βϑιπδιηθηα το 88- 

Ὀαθη6 σαγδϊ θ᾽ ηἾὺ ρσαΐαϊγαυ 5, 6 

Ῥδηϑ ὕννδηϑ φΆΒΚΟΡΙ ἴῃ 515 Β 10 1 

ἀὰ δἰπδιησαῶ ὨΪΠ]ΔΙΤη ΤηΒΠΏ, 

ὙγΔυγ Κ] Δ η 5 ραναῖγθὶ, 16. 184 

ΒΑΓ ΡοάΘαΙ Ῥᾶη5. Ὀδη8 ἴῃ δἱ- 

Ὠϑιητηϑ, ἰθῖ κα σας βαῖγ ρᾶίρδῃ, 

ΔΒ μα ημα5. ἢ] γα ἴῃ 815. 5101. 

17 718}: αἰτηαηαβ γι] ιαθυϊάα Ρ8- 

ὙγαΙΓΡὶ ᾿φν5 7.26] ἔαϊσγο Δ ρ8- 

ὙΓΑΙΓΡΙῚ Ῥαΐηλ 1σθ πϑῖθᾶ;. 18 πηΐθ 

Ραϊνὴ ἴπὼ Βαρᾶπιὶ αὐρᾶρρ ὈΔ]0 08 

ἴῃ δἰῃϑιησηᾶ ΔημηΪϊη ἃ δἰ{1η. 

19 μὲ] πιά πὶ 810} ρσαβίθιβ 14 

4] Δ ΚΟ 7 αὶ, αἷς βαρ ραθδυχρ Ἴδη 8 

Ῥαΐὰ ψνϑίμϑια 80 ἰῃρδγα θη 5 

συαῖθ, 20 δηϑίϊτητϊἀαὶ.... 

951 

7αῥοϑ 15 ἤαῤινα, 

απ ἰοίκα ϑ8οζγαηιηῖα τοῖο ἀπα- 

ὀιιδηι6 σαγαϊαοίγέην σαΐαϊγαγια 8, δὲ 

αηϑδ ἐισαηι8 σαδκορὲ ἐγν 8:8. ϑιἐϊδέη, 

ἄν αἰπαριηνα ἡιαγ, 

τοωιιγ" 7) αν ὰβΒ σαισαϊγῥὶ, 16 7αἢ 

σαξγίῥοαραξ ῥᾷηβδ ϑαῆηβ ἔπη αἵ- 

παρα ἰοίκα σμάα ῥαϊγ]ν σαΐϊφαν, 

αγϑοίαϊιαν « ἃ )»85 Πγαῤιρα ἐγν 815. δἱϊ- 

ὑζιι. 117 7.) χίραγα5. τοαϊϊαγηογίαα 

φαισαϊγβὲ πιο ιποὶ ἐαΐγγα 767» 

φαισαϊγῥὲ ῥαΐην ἐφοὶ πόσα; 18 τργιέο 

ῥαΐϊγῖν θα Παύαρα αἰσαγο θα)οῤ8 

αν αν αἴξ. 

φαξαϊγοη 8, 

γἵμ)αηενα 

ὄν αἰγναλ)ηηα 

19 βδαὲ γ. 71. γυἱὶ 5ϊγιι φαϑδέοϊδ 8} 

αἰ)ακοη)αὶ, αἷς δίγυρ σαθαιτρ)αη8 

δαὴρν ισοίμαην 7ων ἐηρσατα)αγ8 

σιιαῖδ, 20 ωὡπαϊξηιγ αἱ 

ὥηῷ φγιγαιιοασά)αιν αραιιδέαινῖο 7αἷν ργαι[οθ, αὐ τοϊδαγαίτγν αὐτοϊνυιηγυϊ έτη 

τυωϊ ϑέαδέαϊγα δἰἰδήγν, Χγἐδέαιν 1681, 

ἐἰζοιίω τοαϊιϑοὶῤ αὐν αἰΐν τοοϊϊμαὶ ἦγν Κγ κι), 

21 ἐπ ῥαηιηιοὶ αἰΐω σαΐϊιηι77)0 σασα- 

22 την) ῥβαγηριθὶ 7α͵ν 7.85. ηνὶῥ- 

φαιὶηιγ αἱ 817} ὐν δαιναϊηαὶ σιυὶδ ἐγν αὐιηνΐη. 

τπ| 

1 1ὺ ῥίφοτοὶ τοαϊἸυίαϊδ ἐξ Ῥαιοῖιι5. ϑαπά)α Χνίδέανιβ ΓΤ ϑινῖβ ἐγν ἐσισαλα 

ῥίιαο, 

δαγα ἰδέ ηὐνῖδ ἦγν ἵζιοὶδ; 

για, δι06 ἐωμγασαηιοίϊαα ἐγν ἰοϊἐϊαγηήϊα, 

φοὶῖρ ἔγαῤΊ)ανν Κγο(οῖν, ηιοζρναὶ ἔην γιυναὶ Χ ἰδέαιιδ, 

ὦ 2αϑαὶ ϑιοεῤῥαιΐν Ἰναινιδί οι ζαινγαφασφὲ σιυναῖδ αηϑδίαϊδ, δοὶ σί- τ 

8. τέο δὲ απα]ιιοῖγναὶ σαϊραγηγνία τοαὰβ ηυῖβ 80 

4 ἀπῤῥε οἱ δἰσοισαπα αηι8. ἠϊα- 

ὅ ῥαϊοὶ απ ραγαΐην αἷ- 
αἰἴην γυνὴ “ιν ἢ τῦαϑ διυηλίην, ἡναγιηιθ, ϑισαβιοθ γῖν ανπα]ιῥ ἰδέ ῥαΐηι τοοϊιαηι 

ἐδ ἀραινιδέανζιην 7α͵ν ργαιιβοίννγν, ὧγν αἰιγγεΐνι, 

11, 186. ηιαγ) ηιαῖ, Β' Βν. 

6. τοὐδανν ῥίμαιοδ σααγθ)αη8 

ΠῚ, 1. ἐπ ῥίφοφοϊ ιυαϊμέαϊδ] Β΄: ν9]. ἘΒ. 8 847 Απῃ).1. -- (. ἀμῤῥε 
οἢ Β: ἀιιβῥο(αι ῥο) οἱ βομβδὺ ἴῃ Α θβιομ ββαίζθη; ἀθὺ [ θογβοίζθου μαῦ πρὸς 

ὅ ψΟὨ] ΠΗ] οἢ δαΐροίαβί 16 πρὸς τό τη. ΑΚΚ. πι. 1η. Καὶ 8,18. ΟὐΘΥ 

εἰς αὐτὸ τοῦτο ἵνα Εὶ 6,22. --- δἰσοιυαπιάανλι5 πιαρεοὶῤ ["αῤ)αη}) ΒΒ: νεὶ. 

σὰν ϑἰβ] ππρ ΗΙ]αυϊασ: ργοι Ἰοφοηΐο5 ροίεδέϊδ ἱηιἐεϊϊοσεγο. --- ὅ. ῥαΐϊοῖ) 

Β: νοόῖὰ ἰὐθουβοίζου ψῸΩ] δαΐ ἄθὴ σϑηΖθῃ νου προ πάθη δα Ζ θ6- 

Ζορθὴ εἰαςῦ δαΐ μυςτηρίῳ. 

Βυσοιύρουο, Τὶ σοιβομθ ΒΙθ6]. : 2 



998 Απἡ ἀϊθ ΡΒ βου ΠῚ, 7---20, 

λίας αὐτοῦ ἐν Χριετῷ ᾿Ιηςοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου, { οὗ ἐγενόμην διά- 

κονος κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖςάν μοι κατὰ 

τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. ὃ ἐμοὶ τῷ ἐλαχιετοτέρῳ πάντων 

τῶν ἁγίων ἐδόθη ἣ χάρις αὕτη, ἐν τοῖς ἔθνεειν εὐαγγελίεαςεθαι τὸν 

ἀνεξιχνίαετον πλοῦτον τοῦ Χριετοῦ 9. καὶ φωτίςαι πάντας τίς ἣ οἰκο- 

νομία τοῦ μυςτηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ θεῷ 

τῷ τὰ πάντα κτίεαντι, 10 ἵνα γνωριεθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξου- 

εἰαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκληςίας ἣ πολυποίκιλος εοφία τοῦ 

Θεοῦ, 11 κατὰ πρόθεειν τῶν αἰώνων ἣν ἐποίηςεν ἐν Χριετῷ ᾿Ιηςοῦ τῷ 

κυρίῳ ἡμῶν, 12 ἐν ὦ ἔχομεν τὴν παρρηςίαν καὶ τὴν προςαγωγὴν ἐν 

πεποιθήςει διὰ τῆς πίετεως αὐτοῦ. 18 διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐκκακεῖν ἐν 

ταῖς θλίψεείν μου ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις ἐςετὶν δόξα ὑμῶν. 14 τούτου χάριν 

κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς τὸν πατέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ἰηςοῦ Χρι- 

«τοῦ, 15 ἐξ οὗ πᾶςα πατριὰ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται, 

16 ἵνα διίίη ὑμῖν κατὰ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ δυνάμει κραταιω- 

θῆναι διὰ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ εἰς τὸν ἔεκω ἄνθρωπον, 11 κατοικῆςαι 

τὸν Χριςτὸν διὰ τῆς πίετεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, 18 ἐν ἀγάπῃ 

ἐρριζωμένοι καὶ τεθεμελιωμένοι ἵνα ἐξιεχύςητε καταλαβέεθαι ᾿εὺν πᾶειν 

τοῖς ἁγίοις τί τὸ πλάτος καὶ μῆκος καὶ βάθος καὶ ὕψος, 19 γνῶναί τε 

τὴν ὑπερβάλλουςαν τῆς γνώςεως ἀγάπην τοῦ Χριςτοῦ, ἵνα πληρωθῆτε 

εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ θεοῦ. 20 τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆ- 

11,0. ἐν Χριςτῷ ᾿Ιηςοῦ)] Ρ ἔνρ, ἐν τῷ Χριςτῷ Κ ΟἾγ. ἅ6ρ. - 

8, πάντων τῶν] Ρ, πάντων ΚΙ,. --- 9. κτίςαντι] Ρ 1 νρ, κτίςαντι διὰ 

᾿Ιηςοῦ Χριετοῦ Κὶ, Οἢγν. -- 1ὅ. ἐν οὐρανῷ] Ῥ πιη 845. Τπαχῦ., ἐν 

οὐρανοῖς ἘΚ εἰβιυ. --- 18. βάθος καὶ ὕψος) ΒΙΛΑ ΚΙ, Οἢγ., ὕψος καὶ βάθος 

ΒΟΒΘΕΕα χηΐπ ἴὖ νρ. -- 19. γνῶναί τε] Κ μφ0. ἀ οἷρ νοὶ γνῶναι δ᾽ 

ΠΕ Υ ΒΤ, 

ΒΥ. -- ἔνθ) μαϊ8) Α: παὶβ8 ἀπινοῖν οἴη, 1,οοἷν δοϑοϊαϊρέ ΒΥ. --- 17. σαϊατι- 
δοῖμ] σαϊαιοῖ ΒΒ ΒΥ. --- 18. σανααγηὐθι) ΑΒ Μγ σεωνθατγίαϊ, νοὶ. ΕΒ. 

δ 97α. - Ῥαΐμ] Ρᾶ1 ἃ 87. -- αὐμροὶ)] Α: ἤρο ἀινγο]δοϊνογέ ΒΥ. 

ΤΠ, 10. Π]α α1Π0] Α: οβϑηθαν αἰο τἰγεργιησίίοῖα {]δογβοί ιν τον, 

πολυποίκιλος; ““ιαπαρσζαίῥο Βὶ εὐἱγά τὉὸόρ Πᾷαιιβ αὐ ΜΗ ογίγοηαθ ἡ 

Οἴοδθ6 φοιυοδοηη 86ῖγ. --- ΤΩ ΠΔΡΉΔΠΘΙ Τηϑη8ρ61) Α Παράσίοββο, οἱ] 

4001}} αὐτοῖν σφι Εγ ἄγη τον Ια αἱοηθη, αοοῖι 18 αοΥ ϑϑηη ᾿ 

γον παν. --- 12, ἔγθ 11}. 418] Α: 7ηϊογροϊαέίογ, πιαοῖν Ἰαΐ. ΟΩ., υσί. ἃ 6 

Παιπιοίαην ἦν οοηβαοηίϊα οἱ {ἰδογίαξονε Ατη Ὀνδῦ. ΤΉ} τ δογίαξοηι ἡη. 60Ή- 

Παοηίϊα ϑοάσ!απ: {ϑογίαΐογι οὐ ἀσοοδϑιθι. --- 18, οἱ ἴῃ ἔθ 41) ΑΒ: 

αἷο μαϊιοϊϊοφονο ἸΤογισογηαϊνηιθ ον ἸΚοΉ)ιμ έοην αὐτο], ἦν Ἰαΐ. 0. 

ογί. Ατπιρ, Αὐιουβῦ. μὐ ἐπ οαγϊέαίε γαασϊοαξί. 



Δῃ αἴθ ἘρΒθβου Π1, 1---20, 999 

7αἴν σαϊοϊϊεαν5. 767, φασαϊϊανι8 γαϊιαϊέ8 18. ἦν, Χγϊδέδα 1681. βαΐγ] αὔραρ- 

σοϊοη, 1 ῥίφοξοϊ τρανὴ ἢ απ ϑα]ιβ τ δὲ σίϑαὶ ἀηϑίαϊδ σι ῥίζαϊ σίϑαηοη 

ηγ18 δὲ ἰο)α ηιαϊιέαϊδ 18. ὃ ηνῖ8, βαηῆηα «πα αγ οϊ)ῖγν, αἰδαΐφο ῥίζα τροίθαη6, 

αἰσίϑαγνα τὐαν αγιϑέβ 80, ἴην ῥίιναοηη τραϊϊαηεογγαη ῥὸ πηξαϊγἰαϊδέϊοη, σα- 

ῥοῖγν, Χγϑέαιι8, 

ῥίπο5 γαζιϊγίμοηδ 77γσην αἰτοαη), 

ον οἴη ροαᾶα ρδιητηδ, 4118 ρἃ- 

βκαρίαηαίη, 10 οἱ Καπηὶρ ννϑβὶ 

πὰ τοὶ ήδη 184} νυ] ]}Ὼ7}8} ἰπ 

Ῥαΐτα Βἰπυϊ πδἰτα η ἄϑπὶ βΑΙΤ δ1Κ- 

ἸΠ]θθ]οη 80 ἢιαΐαῖμῃο Παπάπρθὶ 

σαΐῖδ, 11 ὈΪ τῦὰηἃ αἶνγθ βδηθὶ 

σαϊανίαθ, ἴῃ Χυϊβίαπι 1θθὰ ἔγϑα ἢ 

ὉΠΒατ πη, 1210 Ῥδιηπηθὶ Πα Ὀ Δ ΠῚ 

ῬΑ] οί [{γ6 1] α 158] 184 αἰραρο ἴῃ 

ἰταυϑϊηαὶ θα ρμϑϊδα Ὀθῖη ΙΗ. 

183 ἴῃ Ῥῖχθ ὈϊάἾα, πὶ ὑναῖσραῖρ 

ἀβρυπ 788 ἴῃ ΔΡΊΟΠΊ Π6 1 81} ΔΓ 

ἴχυνῖβ, βαΐθὶ ἰδϑῦ ψυ]ρὺβ ᾿ΖΥΔΙ. 

14 ἴῃ ΡΒ Ὀίυαρᾳ Κηΐνα τηθὶηδ 

ἄπ αὐ {τϑ)} 18. ὩΏΒΑΥΒ [ΘΒῸΪΒ 

Χυϊδίδῃβ, 1ὅ ἃβΒ Ὀαισηθὶ δ8]]} 

Τλάγϑὶ πα ἴῃ Ὠἰτηΐϊηδ 18 8δη8. δἷγ- 

Ῥαὶ πϑηγη]αᾶα, 16 οἱ ρὶθεαϊ ᾿ζυν]Β 

ὈΪ ραθϑὶη γα] ραὰδ ΒΘ }15. τηϑηΐδὶ 

᾿πΒνν Δ βαῖσῆ δῃμηδη Β6ἰ- 

πϑηὰ «ἰῃ» ἱπησμηδ πη ΙΏΔΠΏΔΗ, 

17 θῬαῦδῃ Χυϊϑύα Ῥδῖτἢ ρα] ΘΙ η 

ἴῃ Βαϊσίϑιη ᾿ἰσυϑυδῖη, [18 οἱ ἴπ 

ἔυ] θαι ραν αὶ Δ οαΒ}]}- 

ἄαὶ τηδροὶρ σαΐίδθϑηῃ τὴ 81] πὶ 

Ῥαΐμὰ νυοίμαπη ῦα β᾽7αὶ Ὀγαϊα οὶ 

7 Ἰασοθὶ 1418 Βααῃθὶ 148 αἑμρεὶ; 

19 Κυαπ «ἢ ὃ Ρὸ πἴλγαββϑα τηΐ- 

Κιοὴ 15. Καπ)}15. {παρα Χυὶ- 

Βίδι!δ, οἱ ἔα] ηαὶρ ἴῃ 411αἱ Ὁ] ΟΠ 

ϑαάϊα. 20 ΔΡΌϑη ᾿αμπιπηα τηδῃ- 

9. 7αἿν ἐγϊιυίγαγν αἰϊαη5, Ἰυϊίοὶ ῥαία Γαὐγασοασσὶ γ2108 

ἦγ, σμάα ῥαγήω αἰΐα σαβιαρ)αη- 

αἴ, 10 οἱ Μαηηὴὶρ τυθ8ὶ Ἠ 

γο᾽κ)ωην 7α7ν τραἱα  Ἡ,7ανν ἦγν ῥαΐην 

Ἰυἱηυήγνα ραν ῥαῖγ]ν αὐ] 65707, 

80 τἡπαηαρζαίῥο Ππαπανροὶ σιαίδ, 

11 δὲ γα αὖνῦο ῥαγοὶ σαΐαιτοϊάα 

ἦν Χγήϑίαιν 1681. Κγ τι). τη8α- 

γαηηα, 12. ἦη, ῥαριηιθὶ Παϑαηι 

δαϊῥοῖγν 7α], αἰσαρο τη, ἐγαμαϊηαϊὶ 

ῥαϊῖγν σαϊαινιδοῖν 8. 18 ἦην ῥίζο 

ὀία)ζα, τὲ τὐαϊγῥαὶρ εἰϑογια)αη8 

ἴηη) ασίοην τηοθίγαῖην Και) ἐφιρῖϑ, 

ῥαίοὶϊ 15έ τὐμῖῤιιδ ἵσιραγῦ. 14 τη 

[5 δύιισα Κγΐνσα τποΐηα ἀτν αἰξίν 

77 αὐργϊηι8 οὐυϑα)γῖ5 16ϑι185 Χγήϑβέαι8, 

1 τι ῥαηιηοὶ αἷΐ ἐααγοῖγῖβ ἐγ, 

πήριηα 7αἢ,) ἀπὰ αἵγβαὶ παηλιη- 

7αάα, 16᾽ δ᾽ σίδηΐϊ 

φαθοῖγν, τοιΐβαιιδ ϑεῖγιτδ 

σαϑιοίηῥηαν, ῥαϊῖγ7ι 

παῆ τη 

ἡφιοῖβ δὲ 

φια]έαϊ 

αἸηγαΉ, 

ζηγηνα, ὨΟΉ ΤΙ, 

117 δαιαη, Χγδέιν ῥαϊγ], σαϊαιιθοῖη, 

ἦη. παϊγέαην ἐφξισαγαῖηι, 18 οἱ τη, 

ἤγϊαῤισαὶ σαισαικγ]έαὶ 76}, σαϑιιῖγ- 

ααἱ φιαροῖρ σαξαΐιαν, ἡ αἰϊαῖηι 

ῥαῖηι τοοῖποην θὰ δ[)γζαὶ ὑγαϊαοὶ 

7α]ν Ἰασσοὶ 7α, Ππακν]οὶ 7α]ν αἰ ροὶ: 

19 ζιγνανν ῥὸ τἰαγαδϑαι, τι] ]ΟΉ. 

ῥῖε δι 78 γγίαῤιοα Χυϊβέαιιϑ, 

οἱ γι ἰηαὶῤ ἄτι αἰαὶ {μἰίονν σι ἴδ. 

2020. αῤῥαη. ῥαηιηῖα 

861- 

ηιαϊιέοϊ ίγ, 

ΠῚ, ὃ. ἐη ῥίμαοην) Β: Ζοι]θα σθηπαηρ ἔν) ῥίπαοηι ([ 8. Απραὺθ υἢ- 

τ οὐ 5)ὺ Βυ. --- 10. ΒΙαΐαϊηο Ππαπᾶαροὶ] ἃ Παρπαάρίοβϑο: τα παρ... 

τη Θὶ αἶ80 τ0ο]νῖ κι εὐσάμξον, τὰ απ σπαθὶ τπϑπηδρσοϑὶ ({8. 17.6- 

812}0 Τη  Ρ ΑΙ μ΄ ΤΠ ΘΉ Δ 6] ἐδέ ψαϊ80}}) Βν. --- 12. ϑαϊῥοὶη) ϑαϊῥεῖ Β 

ὁ Ὲ 



940 Αἢ ἀϊθ ΕΡΡΏΆΘΒΘΥ 11,21. ΤΥ, 1---Ἱ]2, 

ςαι ὑπερεκπεριςςοῦ ὧν αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν κατὰ τὴν δύναμιν τὴν 

ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν, 21 αὐτῷ ἣ δόξα ἐν τῇ ἐκκληςίᾳ ἐν Χριετῷ Ἴη- 

ςοῦ εἰς πάςας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων. ἀμήν. 

Ἐν: 

1 ΤἸΤαρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέεμιος ἐν κυρίῳ, ἀξίως περιπατῆςαι 

τῆς κλήςεως ἧς ἐκλήθητε, 4 μετὰ πάςης ταπεινοφροούνης καὶ πραό- 

τητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, 95. «ςπουδά- 

ζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ ευνδέεμῳ τῆς εἰρήνης. 

4 ἕν ες«ὧμα καὶ ἕν πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλή- 

ςεὡς ὑμῶν. ὅὅ εἷς κύριος, μία πίςτις, ἕν βάπτιςμα. 6 εἷς θεὸς καὶ 

πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶειν ἡμῖν. 

1 ἑνὶ δὲ ἑκάετῳ ἡμῶν ἐδόθη ἣ χάρις κατὰ "τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ 

Χριςτοῦ. ὃ διὸ λέγει ἀναβὰς εἰς ὕψος ἠχμαλώτευςεν αἰχμοαλωείαν καὶ 

᾿ ἔδωκεν δόματα τοῖς ἀνθρώποις. 9 τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐςτιν εἰ μὴ ὅτι καὶ 

κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; 10 ὃ καταβὰς αὐτός 

ἐςετιν καὶ ὃ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώςῃ τὰ 

πᾶντα. 11 καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποςτόλους, τοὺς δὲ προφήτας, 

τοὺς δὲ εὐαγγελιςτάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδαςκάλους, 12 πρὸς τὸν 

καταρτιεμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ οσὔματος 

ΠΙῚ,21. ἐν τῇ ἐκκληςίᾳ ἐν Χριςτῷ ᾿Ἰηςοῦ] ὈΌΚΠΡ ΟἘγ., ἐν Χριετῷ 

Ἰηςοῦ καὶ τῇ ἐκκληείᾳ Πα αἀοἔο (αἴδθ6 Ἰναδογν: οὐ ἐγ). --- γενεὰς τοῦ. 

αἰῶνος) ἘΚ κϑδιυ., γενεάς Κα ἢ (ἀδπγιίϊοῖν ἃ 6 Αὐαγβύ. ὅν. ογηηυΐα βαδοια 

δαθοιζογ μη). --- ΙΥ, 4. καθὼς καί] ΓΚ ὠϑιυ., καθώς Β τηΐη νρ. -- 

6. πᾶειν ἡμῖν) ΚΙ,, π. ὑμῖν Ομτ. (Κοιανμ.), πᾶςειν Ρ. --- 9, τὰ κατώτερα 

μέρη] Κ΄ μδϑιο. ΟἾγτ. ἔ νῷ, τὰ κατώτερα ΒΕ Ετα ἃ ὁ». 

ΠΙ, 20. ρἷρδῃ) ἃ: ὧν ἀδὴῶ Τοχί σοραγιρισοθα (ἝἸ0586 Ζιν ἰδ), 

οἤοηθαν αι οἷν ἀα5 910. Ὀϊά]ατα νεγαηία θέ, ἀα αἰτεῖν τρια διδόναι ᾿ς 

σοηιρέηδανν αὐ ἐγ δἐθνν. --- 21. Ἰτωυαὰ ἢ} Α: υφί. ὰ 11,30. --- ἐπ αὐμι16570Ή. 

ἦγ Χγίδέαιν, 1654] ΒΒ: ἜΚ-1 Θραῦῦ, δἰθὸ ἀυβρυ ἀπρΊ] μον Τοχύ. --- ἴῃ Χγὶ- 

βίαια 1658 18}: δἰ ΚΚΙ 65] 0] Α: μαοῖν ἀοῖρ. 1)α αἴο86 Η88. αὐτοῖν ὉΟΥ 

“ϑοοἰοδῖα αἷὸ Ῥγῶρ. ευἱοαον]νοίοη, 56 1) αἰ Βοιἐολ ἀ65 Δ- Το ίθ8 

σἱοϊοϊι ἐν; ἄϊο {ὐθογϑοίφινιγ Τὰ θὲ Πμι ατν σιροῖίον Βέεῖϊ6 αἰδ ὕηι ον 

γογίαφο εὐἱοαογοίίε Ῥγῶρ. το. --- ἰὰ 811 η8 αἰ 6] ΑΒ: υοσί. Τ' 1,17: ἴῃ 

Δ᾽ 15 αἰ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Δεαοίιία ακοΐ ἀϊ6 Αι. 

Ζινηγι σγίθοϊν. Τραΐ. -- ΤΙΝ, 8. 1848 αὐᾳῃρϑ)]Ί Α: οὐγησῖσο Θἐδῖϊο, τὐὸ 18}. 

εγ -ἢ πμεοηοιγιαγ6ν 5[6]υ0. 



Απ αἴ6 ΕΡΒθβου 1Π|,2]. ΙΥ]1--13. 

 ἐοίρίη Ὁ} 411 ἐδ) Δ πλδῖζο [σἹ 08] 

Ῥαὰ Ὀ]α͵]αμλ δἰρθαι ἔγαρήδτη ὈΪ 

τηδηδαὶ Ὀ᾽Ζαὶ συ δυγκ]δηαοίη [ἴῃ 

ὉΠη515, 21 ᾿σἢ Ὑα]ρὰ85 ἰἴπ 

“Χυϊδίαθι ἴθϑὰ 140 41]  Κ]Θ ]ο. ἴῃ 

81108. 4] α] 5. αἷνγθ, ΔῃΊΘ:. 

ΤΥ. 

1. ΒΙ1α)]α τὰ ᾿χνῖθ ἴΚ Ῥδηᾶ]α 

ἴηι {γα ]η, ναί θαρα σαρσραῃ ὈΙΖΟΗ 

ἸΔθοηαῖθ Ὀίσαϊθὶ Ἰἰαροᾶαὶ βίυρ, 

2 ΤῺ] 8116] παυηθίηδὶ 80 αδἰγ- 

ΤΘ1η, Τὰ ὑβΌθιβηδὶ ΒΡ] Π ΔΒ 

ΖΒ ΤΪΕΒΟῸ ἴῃ ἔγ]Παρνναῖ, 5. 8- 

ἀδυ]δ πη δη5 [αϑύδη δἰ δια πα108 

ΔΠΤΪηΒ ἴῃ ΡΘὈΠΠ α]4ὶ σαν δῖγ θ618. 

4 ἴῃ 161} 18 41Π8 Δ Π1η8, 5 ΑΒΘ 

ΔΌΔΡοα δὶ ΒΒ] ἴῃ αἰπα θη ἰᾶρο- 

ὩΔ1Β ἱζγγαταῖζοθ. ὅ δἷῃηβ ἔγδα]δ, 

δῖηα, ρϑ] Δα Θ᾽ η8, δἷπα ἀδαρθ 8, 

6. δ'ηὴβ φῈΡ 8} αἰΐα 41141Ζ6, 

941 

παν αἷΐ ἑαιγανν ἡιαῖφο ῥα ὑϊη:- 

7αην αἵῤῥαι, ΚγαῤἼαηι δὲ γιαϊέαϊ 

ῥίσαὶ ιτναμγβ)͵)αμαοῖν ἦν «8, 

21 ἐρήηα τί ῥι8 τη, αἹλορ 6 5707, ΤΉ, 

Χγίϑδίοσι, 1681} η,) αἰΐο8. αἰατη,5 αἴλῦο, 

αἸθΉ.. 

ἙΝΕ 

1 ΜΒια)α μὴν ἵχιυὴβ τ δαηα)α 

ἔην [γανι7ῖη,, τοαΐγβαῦα σασοαν, ῥίξοβ 

ἰαῤῥοηαὶδ ῥίφαϊεὶ ἰαῤοααὶ 517, 

2 γιῤ αἰαὶ Παιηιοηαὶ 7α}) ααϊγ- 

γοῖγν, ηνὴῤ τιϑροϊδηαὶ τ δῥιίαηα αη8 
ἡφιυῖὴδ ἡγῖ550 1γν [γὲαῤιραῖ, 8 τἰδαανια- 

7απαάαηδ ξαϑέανν αἱπαρηιναίρα α70- 

ηνῖῆγυ5 ἦη σαθιηα)αὶ σαισναϊγ ῥοΐϑ. 

4 αὖγν Το 7α]ν) αὖγνδ αἴια, ϑδισαβιρο 

αἰϊαῤοσαὶ 5 ἐγν αἴγνα τσοη, ἰαβο- 

ηαΐβ ἐφισαγαῖζοβ. ὅ αἵηϑ8 ἔγαῖ)α, 

αἴηα σαϊαινιϑοῖηδ, αἵηα αἰαιροῖη8, 

6 αἵη8 σι 7α}) αἰέα αἰϊαῖξε.... 

ΒΔΘῚ ὉΔῚ 4]] τὴ 18} δηα 4118 8 718} ἴῃ 8]1ἴτὰ ἀπη5. 7 10 Δ ΠΥ] ΔΙΏΤηΘ ἢ 

ὉηΒαγα αἰριθαηδ ἰδ δηϑίβ ὈΪ τοϊΐαρ σἱθοβ Χυϊδίδυαβ; ὃ 1ἢ ὈὶζΖϑὶ αἱ- 

ῬῚΡ: υδϑίοθίσαπᾶβ ἴθ δαὶ θα ἀβῆδηθρ ΠὰΠΡ 784}: αἰπηραῦ οἷο τηδη- 

δῖ. 9 Ρϑία- θα υἀδδβίαϊρ, [08 δῦ, πἰθα Ῥαΐθὶ 7184}. αὐβίαϊσς ἔβαν 5 1π 

πα δι 4]ϑῦύο αἰγθοβὴ 10 5δ6ὶ αἰβίαϊρ, βῷ δύ 185 βϑϑὶ αβϑίδϊρ' ααν αἱ- 

185 Ὠἰμϊ ΠΔ 8, ΘἹ πβέα] 16 αἱ 4]]αἴα. 11 140} 51:10 ρα βυσηαπβ ἀραῦ- 

ϑύδα] 5, Βα σα Ρ - θα Ρτασίούαηθ, Βα ηθα -θῬ Δ πη δἰ ϑερο] βΊ 8 8, 

ΒΌΤΗ Δ ΏΒῸΡ - θη ΒδΙτ δὴ 5 Δ ἢ} ΙαἰβαυΊαηθ, 12. ἀὰ πβίδαῃηδὶ τ ΘΠ 126 

ἀὰ πιααγβῦνα διὰ ὈΔΕ7185,. ἃ {ἱπητϑίη δὶ 16 κἰ8. Χυϊϑίααβ, 18. απύθ σατὶπ- 

----.--------- .--ὦὦὦὃὖἝὋἝ“ἝἷὦἷἧἥἥἥἅὝςἔὅἧ ὁ ““΄“Ἕ“ἝἍ...““ἕ“Ἕ  ““Ἕἕ͵ -.....  - .» 

Π|,20. δἱαγαηι) διά )ανι Β ἀθα! ἢ Βτ.( 6. ἢ Τηΐ, ἑαλι) τὶ ν ϑυβο ιν] 6 ΌΘΏ). 

- ἸΥ͂, ὃ (νον αἰπῃραῖ) ---τἰΝ, 13 (0185 παμβίδαβ) ὧν Α υἱοῖθβ υονθ ο]ιθη 

οὐδ)" πτ0" γι ϑριιγθη, φου]ὰαγάφη,, ἀαἤιογ" εἰγιδί ον Βύ. --- ἃ. ἀβϑίθι σα 8] ἃ 

Παπαρίοδδο: ῬΒΆ]λο ἄ. ἡ. οὖν Ηϊηιυοὶβ αἰ αἰ ΗοΥοι ἄον Τοαϊζιυογίο 

(Ρεαΐηι 67,18). --- 9. απάεγεϊβίο] Α: δἱ αοιἐοῖ, οὐ πογῦαν ΒΥ. -- 

11. ἀρϑαβέίδι! 8] Α: οὗ ἀον αν ἐϊοΐφίο Βιιοιδέαθε αἷβ τὶ οαο᾽" 8 τις Ἰοβ6Ή, 

δθὲ, δέ γιϊο]ιέ συν δη ςο]ιοϊ θη: ἀσαΠΥ βο]ιοίη ο]ιον ἰδὲ αὶ ΒΒ... --- Ῥυϑαξεί 8] 

ἄαυον ατϑοιοϊμιομα ΒΘοιγὶ[ἐεῖϊρο Βν. -- Βυτηαηαιρ- δὴ 35] ΑΔ, ηνΐέ 8 

Οὐοιὲ 4) ΒΥ. 



942 ΑῺἢ αἷ6 ρβοβου ΤΥ, 18--24, 

τοῦ Χριςτοῦ, 195 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς 

πίετεως καὶ τῆς ἐπιγνώςεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς 

μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριςτοῦ, 14 ἵνα μηκέτι ὦμεν 

νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδαςκαλίας 

ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς 

πλάνης, 15 ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ αὐξήεωμεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, 

ὅς ἐςτιν ἣ κεφαλή, ὃ Χριετός, 16 ἐξ οὗ πᾶν τὸ εὖμα ευναρμολογού- 

μενον καὶ ευμβιβαζόμενον. διὰ πάςης ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας κατ᾽ ἐνέρ- 

γειαν ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάςτου μέρους τὴν αὔξηειν τοῦ ε«ὦματος ποιεῖται 

εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ. 17 τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι 

ἐν κυρίῳ μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν καθὼς καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη περιπατεῖ, 

ἐν ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐτῶν, 18 ἐςκοτιεμένοι τῇ διανοίᾳ ὄντες, 

ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ θεοῦ, διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν οὖςαν ἐν 

αὐτοῖς, διὰ τὴν πώρωειν τῆς καρδίας αὐτῶν, 19 οἵτινες ἀπηλγηκότες 

ἑαυτοὺς παρέδωκαν τῇ ἀςελγείᾳ εἰς ἐργαείαν ἀκαθαρείας πάςης ἐν πλεο- 

νεξίᾳφ. 20 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τὸν Χριετόν, 21 εἴγε αὐτὸν 

ἠκούεατε καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε καθώς ἐςτιν ἀλήθεια ἐν τῷ ᾿Ιηςοῦ, 

22 ἀποθέεθαι ὑμᾶς κατὰ τὴν προτέραν ἀναςτροφὴν τὸν παλαιὸν 

ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης, 25 ἀνα- 

νεοῦςθαι δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν 24 καὶ ἐνδύςεαεθαι τὸν καινὸν 

ΓΝ, 1ὅ. ἀληθεύοντες δέ] ἘΚ μδιυ. (υσί. 6' 4,16), ἀλήθιαν δὲ ποιοῦντες 

Κὰ νογιζαίΐοια ατιΐοην, {αοϊορίε5 ἀοίρ νρ. --- 19. ἀπηλγηκότες) ἘΚ φιϑι0., 

ἀπηλπικότες 1, ἀφηλπικότες ἃ ἀοορεγαγέθ85 ἃ ἔστη νρ. γί. Ἠ!θροη.: 

χιοὼ αὐέορι αὐΐ “φυιὺ ἀ6ϑρογαγίο5 δϑηιοέϊρβοϑβ᾽ ὃ. 6. ἀπηλγηκότες ἑαυτούς 

ηιιίέο αἰλινα ὧν Οὐώσοο βἰρηϊοα χψιαρι ἐγ. Τιαἰΐηο: “αἀοδρογαγυο8᾽ χιυρρο 

ἀπηλπικότες ποηυίγναγίιγ), ἀπηλγηκότες ὡπμέοηι ]υὶ δυυΐ χιιὶ ροϑδέχιαην ρε6- 

σανογῖρξ πον ἀοἰολιέ. --- 28. ἀνανεοῦςθαι] ἘΚ εἰϑῖτο., ἀνανεοῦςθε Ομν. 9" τῷ 

γρ. - 24. ἐνδύςαςθαι] ἘΚ τἰξιν., ἐνδύςαςεθε 5 ΒΒ ΏΡ.οΚ ΟἾγ. ἴδ νρ. 

ΙΝ, 14. ψὶηάα ΤυδΙη16}} ἃ Κ{}) παντὶ ἀνέμῳ: τοί. ΖΖ. 83.454: 

αἰ Ναοϊιδίοίζη τοσοίηια αἴσ τὰ Θεέ σοίίϑοῖν (Κὶ 1δ,30 ἐ58ὲ ΚδγΉ- 

φιαζίογ)). ---- Ἰτα 61} δέαξέ Ἰϊαΐθθ ἃ: ἀ6) δίοθο 1)αξὶυ τὐο]ιϊ γναοῖν πὶπά δ. 

- ἀὰ ᾿ἰβίθίροῃη ἀϑνδηα]8}} ἃ Νὰ πρὸς μεθοδείαν, υσί. 1 6,11 πρὸς 

τὰς μεθοδείας ψΊρτα ᾿ἰβύϊπε. -- 15. βαηα δα] Δ 8] Α: υσί. αἰ 4.10. 

-- 16. ρΘνΊθΒ:η8),) Α: ἁφή αἷ8 “ἡμποίγα σοζαθέ ιὐἷἱὸ ἀΘἴσ νῷ. - 

18. τἱαϊζθῖηδ] ΑΒ ἐδὲέ Νοηι. ΡΙ. [Μ., οηίδργίον! αἴϑο ἄθηι (7. ἐςκο- 

τιςμένοι σοθαι; ΒΕΥΉΠαΥἂἑ μὰϊέ 65. ζὠϊδο]ιϊίοῖ, Γὰγ ἄδην 1)αἰ. 59. Ε΄. --- 

28. Δηυ}-θδη-πἰ 741 }} ΑΒ, ἐμέγαηϑβιἐϊυ, υσί. ἀδαρἼαι 2ἴς 7,4 Καὶ 1δ,99; 

θυπαῖίδ τὸ 7.158. Ὅ:5. 
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πδίμηδ 8141 ἴῃ δἰ αἰ ρα ρϑὶδαθ θη δῖ8 7. αὐ Κα ἢ}15 Βα μὰ85 ρσαα]Ε, 

ἀὰ νναῖτα {]]αππλα, ἴῃ ταὶ νδῃβύαισβ {]]οὴ5 Χυσϊβίδαβ, 14 οἱ βδαπδ- 

ΒΘΙ05. πὶ βι]ΐμγα, αἰ αι κ] 81 ἀβυναρία αὶ 7148} πβυγα! ρα αἱ υϊπμαδα Τυδγαιηθ ἢ 

1αἰβοί πὶ, Π᾿αὐθίῃ τϑηη 6, ἴῃ ΠΙπ οἰβοίη ἀα ἸΙβίθίρομ ἀβνδηα 7] 411- 

Ζϑίηθ, [15 10 βδυαη]α ἰδ) 8 η8 ἴῃ {τ]ὰ 0 αὶ νδβ]δίτηα ἴῃ ἰπὼ ΡῸ 

41, ἰΖσθ ἰδῦ Βαιῦ!ρ, Χυϊβίαβ, 16 8 βδιηγηθὶ 811] 16 μιαροῦ 

«7}8Δ8}}» ραρϑθαρ Ῥδὶγ ἢ 1105 σαν ΒΒῚ 5. δηα βία! 18, ὈὉΪ αυγϑύῦγγα 1 

τοἰϊΐα  δῆδ δ᾽ Δ1]7}0} ἴθυο, αϑύα δῦ 161 Κ|85 ὑδῸ}}1}0 ἀπ {Πγχϑίηδὶ βίη δὶ 

ἴῃ {7 θ ν 8]. 

17 Ῥαΐα πὰ αἷρὰ 142} ψοϊυνοα]α 

ἴῃ {γαυ]ϊη, δἱ Ῥδηδβθὶρ8 πὶ βδρ- 

σαὶ, βδϑηνθ 78 Δ ΡατοΒ ρίυο8 

Βαρσδηα ἴῃ ἀδυν 158] Παρ ῚΒ ΒΘΙΠ18, 

18 τἱαϊσθίπδὶ ρδηαραδὶ νυ ἰβαπ 88, 

ΤΥ ]αὶ απ αἷὶβ ρααῖβ ἴῃ ἀη- 

ὙΥ10}15 ΡῚ5 τἰβαηαῖὴ5. 1 ἰὴ, ἴῃ 

ἘΠ ν 9. 4910)" Παϊσίδηθ ΒΘΙΠ81ΖΘ, 

19 Ῥαϊθὶ αβυυθηδὴβ δα δηδὶ ΒΚ 

ΒΔ η5 αἰρθθαηῃ δρ]αϊθίϊη ἴῃ 

νδαγβύνγ θη ὈΠΏΤ ΔΙ ΡΟΒ. Δ] ] δ ΖΟΒ, 

ἴῃ [αὶ μα κοί. 20 1 7.5 πὶ 58 

σΘ ΘΙ Χγίβύα, 21 1Δ041 βιυυ8- 

ῬᾶὰμβΒ. 'ἴπ8 δδιυβι θα 148 ἴῃ 

᾿τητὴδ τιΒ]αἰβίααὶ 51}, βδυσαϑυγθ 

δῦ βΒαηἾω ἴῃ 1Θθὰ, 22 οἱ δῇῆδρ)αιρ 

7.5 ὈΪ ἔσαμηΐη ἀϑηαθία βδηδ ἔα] Γ- 

ἦα ϑηπϑη ρᾶπᾶ τἰ τ] δὶ 1ὰ8- 

ἴσα αἰμαγζθὶ παῖβ. 28 ΘΠ -Ρδη- 

ἰα) αὶ Δῃμη ἔγ80}}15 ἰδ υ δ, 

24. Ἰδο-οΏΔΙΉΟΡ δηλ πα ΠἰΠ]1η 

ἐν 1 ῥαία τιν χῖξα 7αἷν τοοῖέ- 

το 7 τη Κγαιν)ῖη, οἱ ῥαηπαϑβοῖβδ τὶ 

φαργαῖῤῥ, δισαδιοο 7α͵ν απ βαγοβ ῥίνμα!ο8 

φαρφαγαί ἔγν. τὐϑιοὶδ5)α Πιιγίβ ϑοίγυΐδ, 

18 γφίφοϊμαὶ σαϊιγααὶὲ τοϊδαηαη.5, 

7᾽αριαῤ)αὶ ζἰθαϊγαῖδ σι ἰδ ἐγν. αἰηι- 

ιοἱζ718. ῥὲθ τυϊϑωμαἶγνβδ ἦν ἔηι, ἴη 

ααιὑῖβοϑ 

19. ῥωϊοὶ εὐϑιδογηαγι5. τσαιιγ βωγιαὶ δὴ 

ϑέἐδῥαηθβ αἐρφθθιι 

ται) ϑέιοοῖγν τὐη]υγ αὐγυῖβοδ αἰϊαΐςοϑ, 

ἤν {αϊ)υ γον. 20 ἐξ 7ιι8. ηυἱ βινα 

απο Χυ δέν, 

ῥαινυῖι πανοίαοαμρ 7αἢ0 τη 

ἔηηηια δίγιρ, ϑισαδιῦο 

δέ δι) ὅν 1651, 22 οἱ ἀΠαρ)αὶῤΡ 

215. δὲ Κγιργεῖγν, τὐδηιοία ῥαγια [αΐγη- 

7 φιθηανν βῥάπα γἱιγἼανν δὲ ἐτι8- 

ἐν), αὐηιαγτοϊπαὶδ. 260. απιῥ-βαη- 

μι) αῖρ «αἰωὼν Κγαῤ7ὲ8 

24 7αἢν σαπαριοῦρ ῥώρῆα τι 71η, 

Πιαΐγ  αλν6 ϑοϊηαΐζο, 

ασίαϊίοῖυν ἴη, 

21 7αθαὶ 8ι06- 

ἤγα 

εὐδϑἰαϊδία αὲ 

ἐξισαγῖβ, 

ΙΝ, 18. βιιμ8] ἃ {}" Βαπααδ. --- παῖτα {]] τη) ἃ Παπεφίοσϑβο: 

5αμλῖη ἔα ]] Ια τη ἃ. --- 14. ἀβνδ]αρ 41] Α (λοι ἀϑηδαρι δὶ {7.)}: νν 

σι ογογθαν, ιὐμγο αἰ Ζᾶσα σιν ἔ πϊοϊιέ βεϊριηιθ; αὐιο], [οἷσὲ ἃ 

(νοι 1), ἀα8 δεδογνᾶον ἀριέϊίοἶν ογϑοϊιοῖγέ, τὐθγυγν ἡλαγν 65. ηὐϊξ αι τον νὶπ δ 

υθγηϊοὶουξ Βγ. (5- γα] αρίαῃ ἐθέ φιὶ απᾶ. νααροθ πγαὶρῦῃ υοἰυῦ ζι 

ϑέοιἰθηη; 8 ἃ οηέβρυίοέ ἄδην τον ῥα] Κ8). --- ᾿ϊαῦθὶ ἢ] ᾿ϊαΐοὶβ Δ, 

αἰδιεἐ ον απ Ζεὶϊογβοϊυϊι 8 ΒΥ. --- Ἰϊβίθι ρου. ἀβυυαπα͵α 1) Α (ὐΐολέ ᾿ἰδύοϊρ αὶ 

ἀδυδηαθῖπαὶ {7.): οὐ ἐδέ τη) δἴηθν βαϊέίψογν Ἰεγἐϊοξη, ἀ68 Ῥεγσαηιονὶδ 

υογϑέροϊιἑ, 1αὶ ἰδὲ (ἰοιέϊοῖ, Βγ'. --- Αὐιοῖν αἰ ἀἴοδον ϑοὶΐο υἱοὶ ον] οϑο]ι ΘΟ  ΘΉ, 

Βιιοϊιδέαθον, ἐὼν Α ΒΒ. -- 20. βιοα] Β, ἀθϑσ ἀθὺ Ζθὶ]θ πδοῃρθίζαρθῃ. 
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ἄνθρωπον τὸν κατὰ θεὸν κτιεθέντα ἐν δικαιοςσύνῃ καὶ δειότητι τῆς 

ἀληθείας. ἐδ διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαςετος μετὰ 

τοῦ πληςείον αὐτοῦ, ὅτι ἐςμὲν ἀλλήλων μέλη. 26 ὀργίζεεθε καὶ μὴ 

ἁμαρτάνετε " ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ τῷ παροργιεμῷ ὑμῶν, 27 μηδὲ 

δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ. 2ὃ ὁ κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω, μᾶλλον δὲ 

κοπιάτω ἐργαζόμενος τὸ ἀγαθὸν ταῖς ἰδίαις χερείν, ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι 

τῷ χρείαν ἔχοντι. 29 πᾶς λόγος εαπρὸς ἐκ τοῦ «τόματος ὑμῶν μὴ 

ἐκπορευέεθω, ἀλλ᾽ εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας, ἵνα δῷ 

χάριν τοῖς ἀκούουςειν. 850 καὶ μὴ λυπεῖτε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ θεοῦ, 

ἐν ὦ ἐεφραγίεθητε εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώςεως. 31 πᾶςα πικρία καὶ 

θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὶ βλαεφημία ἀρθήτω ἀφ᾽ ὑμῶν εὺὑν πάεῃ 

κακίᾳ. 82. γίνεςθε δὲ εἰς ἀλλήλους χρηςτοί, εὔςπλαγχνοι, χαριζόμενοι 

ἑαυτοῖς, καθὼς καὶ ὁ θεὸς ἐν Χριετῷ ἐχαρίεατο ὑμῖν. 

γω αν 
1 Γίνεεθε οὖν μιμηταὶ τοῦ θεοῦ, ὡς τέκνα ἀγαπητά, 2. καὶ περι- 

πατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθιὼὺς καὶ ὁ Χριετὸς ἠγάπηςεν ἧἣμᾶς καὶ παρέδωκεν 

ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προςεφορὰν καὶ θυείαν τῷ θεῷ εἰς ὀςεμὴν εὐωδίας. 

9 πορνεία δὲ καὶ πᾶςα ἀκαθαρεία ἢ πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέεθω ἐν ὑμῖν, 

Τ1Υν,20. ὀργίζεςθε] ᾿Κ μϑιυ., ὀρ. δέ Εδτᾷ στη. --- 28, τὸ ἀγαθὸν ταῖς ἰδίαις 

χερείν] Κα (οπηο ἰδίαις 1, ΟἾτ.), ταῖς ἰδίαις χερεὶν τὸ ἀγαθόν 5΄πΠ ΑΔΑΡ 

ΒΕ ταΐη 1ὖ νρ. -- 29. ἀγαθός] ἔΚ μϑιυ., ἀ. ἐετὶν ΒᾺ ἔσ. --- χρείας] ἘΚ 

μϑιυ. ΟἾγ., πίετεως ΕΒ 1ὖ νγρ. γυὶ. Ἡϊθυοη.: 970 60 ανΐοηι ηιοᾶ 

η08 ροϑβιΐηινιι8 “αα αοὐἰϊβοαίίογνολα ορρογζιιηϊξαϊδ᾽ 06 68ὲ χιιοά αἰἸοϊξιγ" 

σγασοο τῆς χρείας ἐγν ἰαἰϊγυῖς. οοαϊλοϊδιι5 ργορίου οι ρΠορίαηι ηυμξαυϊέ ἐηέογ- 

765 οὐ ροβιῖξέ “αα αοαϊῇ. Πα οἷ. --- 80. τὸ πνεῦμα τὸ ἅὅγιον)] ΓΚ τϑιυ., 

τὸ ἅγιον πνεῦμα ΕΚ ἀδ6ρ. -- 31, θυμὸς καὶ ὀργή] ἘΚ μδι0υ. ΟἾν., 

ὀργὴ καὶ θυμός ΕΚ ἀρῖρ νρ. -- ὠδ82. ὑμῖν] Ρ ἀφοἔρ νρ, ἡμῖν ΚΙ: 

ΟἾγ. ϑβοϊισαηξί.. 

τὐωτυγκ͵ααθ 5 Βν. --- 29. Ὀ0]141Ζ6] Α, ωρϑρηαῖζο ΒΒ: νἱθ]θιοῃῦ ἢ ἴῃ 8 

γααϊογῦ ΒΥ. --- παιι5)]απαάαηι) 1, ἀατομιδομοσύ Βυ. ---Ξ 80. 24}}} Β, βίῃ 

ἌΡΟΥ 46. Ζ6116 Βν. --- ῥραμῶ) Β, ἀυτοβιδομονῦ Βν. --- 851. τ0Ὑα)αηι Υ61Ή8] 

«οα)αηηογοῖβ Β ΒΥ. 

ΤΥ, 27. γὴν σίδαὶ} Β: ΟΡ. τϑρδιτ δ ρ, νρ]. ἘΞΒ. 85. 909. Ὁ 

98, 10 πιδῖ8] Α: αἷν πιαΐϊβ Β. Τκὶ. ϑοϊναα 8. 8. 48. --- 29. Ῥαΐθ1] ΑΒ Νὰ 

ἐάν, υσί. ΖΖ. 87.866. --- 31. Παίϊ5. 14}. θυ αῖν 61) ΑΒ: εσοἰοἼιογ'" σγθοῆ. 

οϊπιοη οῖσε αἷ6 σοίίβοϊνο φρἐβργῖοῖιέ, ἰὰ θὲ δον γιϊοῖνέ ηυϊέ Θιοιον Ποῖ ὃ6- 

βἰϊηνηιοη. Βοὶᾶς Ἡγόγίονῦ δοφοϊοϊνηον ἦη αοΥ οσοῖ ὀργή; Ὠδὺϊβ ΤΊ 

αὶ δὅ,30, Ῥυνναϊγμοὶ πῶ Ο᾽ 8,8 θυμός. Ζην οϑεηνηνηθ ἀν Ὑογίαρο ἐ8ύ 

αὐ Θ΄ οἶο αἰ8ο το] σοοϊπηοί. 
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τ Πη Ῥδιημηϑ, ὈΪ σαάδ ρΘΒ ΚΡ ΠΪη 

ἴῃ ρα δοίη 18} ΘΙ ΠῚ ραὶ ΒΒ Π]08. 

25 ἴῃ ὈῬίχοὶ εῇδρ)αημάδηβ ΪὰΡῊ 

χοᾶ] βαη)α Τρ.) 12} στρ π6- 

Τυυμ }1ὴ Βοὶ διήσηδ, απΐθ Β]} 1} 

ΘΉΡΑΙ Δ αγ15 ρα5. 26 Ῥνδιτγ- 

ὨΔΙΡ- Ῥδῃ 5174 1} 784} πὶ {γαυγϑαγκ- 

110, βῦῃμπο πὶ αἰδϑβίραηδὶ δῆηδ 

Ῥνδίγμθῖη ἰψναῖᾶ. 21 πὶ ΦἹΡΙΡ 

βία ἀμμυ]ρίη. 28. βδθὶ Β]θΗ, 

ῬδηδβοΙθ5. πὶ ἈΠΠ}αΪ, 10 πιαὶβ δΥ- 

Ῥαϊά]αϊ, σι ϑανὶδηαθ βυνθβδὶηι 

Βαπάσμη Ῥίαρ, οἱ μαῖραὶ ἀ 4117} 8 η 

Ῥαυτθαηαϊη. 29 δἰπῆυσηῃ ψϑυγάθ 

ὉΠῚ]αΪΖθ 085 ΠΡ ᾿χυγδυϑυητηβ, ἰ 

θρασεῖ, αἰς βαΐθὶ ρῸΡ 5171 ἄἀὰ 

ὙἸΤΤΘΙΏΔ1 σΑ]ΔΌ ΘΙ 815, οἱ οἱ δὶ 

δαΓ Ἠδιβ]απδιη. 80. 164} ἰ 

δϑα δῖ Ῥᾶηα σοί η ΔὨΠΔη 

σα 615; ἴῃ Ῥδιημηηθὶ σα βὶρ] 81 δ] 

ἷπ ἀαρα υὑβ᾽υβθίηδῖὶθ. 91 4118 

Ῥαϊίγϑὶ 184 Παιϊβ 186 ἢ Ῥ υγδίυμϑὶ 788 

ὨὮΣΟΡΒ 7184} ὙγΔ]ΔυαθυοῖηΒ αὔνατ- 

Ῥαϊάδα αἵ 1 δθ τ] 4114] ππη86- 

Ἰοῖῃ. 82. τ ὶγραίάθ στρ ᾿ἰζν]Β 

ΤΪ550 861] 1, Δυγαμαἰγίαὶ, {γαρὶ- 

Ῥαηθδη85 ᾿ΖυνῚΒ ΤΎΪ550, ΒΒ 76 ρα 

ἴῃ Χυϊβίδα {γαρ Δ ἰΖιυνὶβ. 

ν: 

1 Ὑ αῖραῖρ πὰ ρα! οἰ Κοη δ 8 

ϑυᾶα 5572εΕσ ὈδΙμα Ὁ 2. δὴ 

ϑαρραὶ ἴῃ {τ} ν᾽ αἱ, βπυναθν 8 18} 

“ΧΥϊδίαβ ἔγ]ο αὶ πὴ 5 18} αὐραῦ Βὶ Κ 

ΒΙΠ θα απ ἀΠ5 ΠῸΠΒ] ἴὰ ἢ 58 

δα ἀὰ ἀδπηδὶ τ ΟΡ͵αὶ. 8 ἈΡῬδη 

ΒΟΥ Πα ΒΒ 5. 8 ἢ Δ1|105 ἀΠΏγ αἰ θῸ5 

845 

γηαηγν ῥα δὲ σά σαββαραητϊη, 

ἤη, χαγαϊ)μέοῖη, 7αν τοοϊπβαϊ δινη705. 

25 τη ῥίφοὶ αβαρ)αηαηβ {ἴμ,7, 

γο)αῖξ δμη7α Ἰυαγ)ίφιῖν νὴ Ἠε- 

Ἰυμη 7 ϑοίγναηιηα, τη 517) 

αηῥαν απ ῤῥαγὶδ {ἶῤιι5. 426 ῥισαῖν- 

Παῖῥ- βάν δἱγαΐξ 2α}ν τὶ Κγατσαι»}- 

αὶ, ϑ8ϑιθθηο τ αἰϊδίργηαὶ αηα 

διοαϊγ]οῖγ, ἐσισαγα. 21 τ] σἱδαὶξ 

δία εὐ ῥῖη. 28 8αοὶ ΠΙοῇ, 

ῥαπαβοῖδ πὶ γαῖ, αἷό ἡναΐδ αγ- 

δαϊα)αλ, τὐαιγκ)αηαβ ϑισοβαΐηι 

παρνάνην ῥῦυρ, οἱ παραὶ ααϊζ)αγι 

δαινγϑαηαῖη. 429. αἵηϊνιγ, τρατιγε6 

οὐδϊϊαϊσε τι5 μία Τφισαγανηηια τ 

τἰϑσαρφαΐ, αἷε ῥαίοὶ σοῤ 5ϊ)]αὶ αἱ 

ἐϊηιγοίγναὶ σωϊαινιϑοίγωΐθ, οἱ σίϑαὶ 

αηδέ Παινιδ)απάα. 80. 2, τϊ 

αν γαῖ ῥβαπα τροίμαη, αΠήηϊα1, 

σιαίδ, ῥαπιηιοὶ σαδίρίἑααὶ δήγῤ 

ἦγ, ἀασα «εἰδἰαιιϑοίγναῖδ. 391 αἷί]᾽α 

δαϊξγοὶ 7α7ν ]ιαὐὴδ 7α}, ῥιραϊγ]οῖ 7) 

ἢγορ8 72.) ιὐα]αηιογοἴη58 αζιραῖγ- 

γαϊάαι αἢ ἡφιοῖδ ηνὴξ αἰζαὶ εὐγιϑοίοῖη. 

92. «τοαἱηῥαϊανιν τὴ ἐφιοῖβ ἡνῖδ80 

δο!)αὶ, αγηιαϊαϊγέαϊ, Κγασίθαηαγ18 

ἡφξιοῖβ ἡνῖ880, βισαβιθο σι ἴη Χδέανι, 

Γγασαῇ ἐφιοῖδ. 

Υ. 

1. γζαϊγῥαὶξ πὶ σαϊοϊποηπααη8 

σιαα δι06ὲ δαγῆα ἴζιθα 2 72α]ι 

σαρφαὶρ ἐπ Κγϊαῤισραὶ, ϑισαβισο 7α]ι 

Χγίδένβ [γ17]οαα εἰῦι5. 7α]ν αἰσα ῇ δὲς 

βϑύ]ραη ζαιιγ τὐι8 Πιιηδῖ 7αἢν βαῖΡ 

σιάα απ αατναὶ τοοῤ)αὶ. ὃ αῤῥαη 

Πογίηαϑϑα 7α]ν αἰϊο5 τὐρ]ιναἱηῖβοϑ8 

ἰΡΡαὰ [ΑἸ αὐ Καὶ πῇ πᾶη-ὀ αἶῥαιϊ {αϊμιβ"κοὶ τι παηιὴ- 

“2αΐάαλι 7αΐάαιι 

ΙΝ, 2ὅ. αΠαρ)ανααη5)] αΠαργαναᾶᾷα Β Βτ. --ὀ 26. ὰ}8 πη} ἃ 

(πἱοϊιέ 7Δη- 1) Βγ. --- Ῥν αἰγ μ᾽ ἢ] Ῥδίσμοὶ ἃ 8}. --- 38, ται )αν 5] 



940 ΑῺ αἷἰθ ΕΡΒΘβου Υ, 4--28, 

καθὼς πρέπει ἁγίοις, 4 καὶ αἰεχρότης ἢ μωρολογία ἢ εὐτραπελία, τὰ 

οὐκ ἀνήκοντα, ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριςτία. ὅ τοῦτο γὰρ ἴετε γινώεκοντες 

ὅτι πᾶς πόρνος ἢ ἀκάθαρτος ἢ πλεονέκτης, ὅς ἐςτιν εἰδωλολάτρης, οὐκ 

ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ βαειλείᾳ τοῦ Χριετοῦ καὶ θεοῦ. 6 μηδεὶς ὑμᾶς 

ἀπατάτω κενοῖς λόγοις" διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἣ δργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ 

τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας. 7 μὴ οὖν γίνεεθε ευμμέτοχοι αὐτῶν. 8. ἢτε 

γάρ ποτε «κότος, νῦν δὲ φῶς ἐν κυρίῳ ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε --- 

9 ὃ γὰρ καρπὸς τοῦ φωτὸς ἐν πάςῃ ἀγαθοεούνῃ καὶ δικαιοεύνῃ καὶ ἀλη- 

θείᾳ --- 10 δοκιμάζοντες τί ἐςτιν εὐάρεστον τῷ κυρίῳ. 11] καὶ μὴ 

ουγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ «εκότους .... 117 διὰ 

τοῦτο μὴ γίνεεθε ἄφρονες, ἀλλὰ ευνιέντες τί τὸ θέλημα τοῦ κυρίου. 

18 καὶ μὴ μεθύεκεεθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐετιν ἀεωτία, ἀλλὰ πληροῦςεθε ἐν 

πνεύματι, 19 λαλοῦντες ἑαυτοῖς ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾧδαῖς πνευ- 

ματικαῖς, ἄδοντες ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν τῷ" κυρίῳ, 20 εὐχαριετοῦντες 

πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμιῶν ᾿Ιηςοῦ Χριςτοῦ τῷ 

᾿ θεῷ καὶ πατρί, 21 ὑποταςςόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριετοῦ. 22 αἱ 

γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράειν ὑποταςςέεθωςαν ὡς τῷ κυρίῳ, 298 ὅτι 

ἀνήρ ἐςτιν κεφαλὴ τῆς γυναικός, ὡς καὶ ὃ Χριςτὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλη- 

εἰας, "καὶ αὐτός ἐετιν εὐτὴρ τοῦ «ματος. 424 ἀλλ᾽ ὥςπερ ἣ ἐκκληςία 

ὑποτάςςεται τῷ Χριετῷ, οὕτως καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράςειν ἐν 

παντί. 2ὅ οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας ἑαυτῶν, καθὼς καὶ ὁ Χρι- 

«τὸς ἠγάπηςεν τὴν ἐκκληςείαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, 

206 ἵνα αὐτὴν ἁγιάςῃ καθαρίςας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι, 

217 ἵνα παραςτήςῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκληςίαν, μὴ ἔχουςαν 

«πῖλον ἢ ῥυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ᾽ ἵνα ἢ ἁγία καὶ ἄμωμος. 

28 οὕτως καὶ οἱ ἄνδρες ὀφείλουειν ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς 

τὰ ἑαυτῶν εώὠματα. ὃ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ. 

ὮΝ 

Ν, 4. καὶ αἰεχρότης] ΚΙΡ μδϑιυ. ΟἼτ., ἢ αἰςχρ. ΑΠ ἘΞ τὖ νρ. --- ἢ 

μωρολογία)] Ρ 1Ὁ νρ, καὶ μωρ. Κι, Οἢγ. --- τὰ οὐκ ἀνήκοντα] ΚΙ, Οἢγ,, 

ἃ οὐκ ἀνῆκεν Ρ; φιαθ αὦ γοην ποΉ ρογίέϊποί (ρογἐωιοννέ 5) ἀ Θἐρ νῷ. -- 

ὅ. ἴετε] Ρ ἢν. βοϊέοίο τὸ νῷ, ἐςτὲ ΚΙ,. --- ὅς ἐετιν εἰδωλολάτρης] ἘΚ Οἢγ., 

᾽ ἐςτιν ἰδωλολατρία ΚῸ φμοᾶ 68ὲ Ἰαἀοϊογιηιν δογυϊέιι5 ᾿ἰῦ νρ. --- 9. φωτόε] 

Ρ τ νρ, πνεύματος Κί, ΟἜτ. -- 19. ἐν ψαλμοῖς] Ῥ ΟἾτγ. ἄἀθ νρ, ψαλ- 

μοῖς ΚΙ, Εὶ --- ἄδοντες] ταΐη. 87. 61. 114. 116 μ. α., ἄδοντες καὶ ψάλ- 

λοντες Κ ε8:σ. --- ἐν ταῖς καρδίαις] Ρ 'ὖ νᾳ, ἐν τῇ καρδίᾳ ΚΙ,; ΟἾγ. 

βοΠιυαηοί. -- 20. τῷ θεῷ καὶ πατρί] ἜΚ μδιυ., τῷ πατρὶ καὶ θεῷ ΕΒ Ετα 

ἄορ. --- 21. Χριετοῦ] ΠὃὀὧΡ ΟἾγ. ἢ νρ, κυρίου Κ. --- 22, ὑποταςςέςθωςαν] 

Ρ ἔνρ, ὑποτάςςεεθε ΚΙ, Οἢτ. --- 24. ὥςπερ] ΚΙ,, ὧς Ρ ΟΒτ. --- 256. ἑαυ- 

τῶν] ΚΙ, ΟἾτχ., ὑμῶν ΕῸ τηδϑϑέγαβ ἰὸ νρ. -- 27. αὐτός] ΠὃὀὈ 1 νρ, αὐτήν 

Κ᾿ Οἢγ. -- 28, καὶ οἱ ἄνδρες ὀφείλουςιν] Ρ 1ἴὖῦ γε, ὀφείλουειν οἱ ἄνδρες 

Κι, ΟἿχ: 

“ 
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ἦγν Ἰφιοῖδ, δισαδιῦθ σακίοῦ ἐπέ τὐοϊναῖηι, 4 αἱξῥαι «( αρίαϊέϊισαι οἱ αἱβ- 

ῥαι» αισαϊανν ιν οὲ αἱξῥαι, δαϊάγα, ῥοοὶ ἄὰ ῥαινγαὶϊ γιὲ ζαϊγγίηηαη, 

αἷ᾿ ηνοῖβ ατοϊϊίμαα. ὅ ῥαία αὐ τοἱέοὶ , ιιγναγνάαη5 ῥαΐοὶ Ἰρασι« ΠΣ 

ἤογ8 αἱῤῥαιν τὐηΠγαἵην5. αἱῥαιν, Καϊ]ν γὴκ5, ῥαΐϊοὶ δὲ σαϊισασασο δἰαϊ)οῖ- 

γναδϑώνδ, τὖ ᾿αδοΐ αὐτὸ ὧν ῥίμασησαγ αὶ Χγήϑέωνϑ. 7α]ν σιιαῖδ. 6. πη 

ηιαγνα ἐφιοῖβ εὐδίμ[8]0 Ἰωιιδαῖην, τρωνγαηη, ῥαϊγν ῥοοὶ αἱηνὴβ Ἰναΐὲ8. σι δ 

αηα δι, τὐγυριἰανϑοίναϊδ. “Ἢ γἱ τραϊγῥαὶβ τὴν ραααϊίανν5 ἔην. ὃ τροϑ ἢ 

αὐυΐρ δινώη, τἱαηΐς, ἐξ τς ἐμ ἐλ Κγιι7ῖγν; δι06 ϑαγήνα ᾿ὐμιακα ἐβ σασφαὶῥ. 

- 9 αῤῥαν αἰγαν {ὐϊνακ ἐδ δέ ἔην αἰαὶ 5ο]οῖγν 7α}ν σαγαϊ]έοίγν 7α7ν 8ι0).-: 

7αἱ, --- 10 γακίμδαηναη5 ῥαΐοὶ δἱ)αὶ τναϊζαγαϊοϊκαὶβ ζ)αιιγίη, 11 2.1. πη 

φαριαϊη)αῖΐῥ τοι δέισανη, γὶηίφὶθ... .. 

νον. 117 ἀαΡ}Ὀ 6 πὶ νγαῖγρθαῖρ πηΐγοαδὶ, ΔΚ ἔλα θ] απ 8 8 [08 5174] νυν 1]}}8 ἔγαι- 

7128. 18 1468: εἰ δηϑαχρκαῖ 1Ζν 18 νγθίηϑ, ἴῃ ᾿βδγηγΊΘῚ ἰδ πϑϑύϊασθί, δἰκ 

ΤᾺ]] δὶ ἴῃ Δησμΐη, 19 τοα͵]ϑηαϑηδ 1Ζ 018 ἴῃ ὈΒδ μοι 8 ΒδΖθί ηΪπΠὰ 

18} βαρον μη ΦΕμαθἰ δῖμη, δἰροϑηαδη8 ἴῃ αἰγίδα ᾿φυυϑυδίση {γα α]}1, 

20 ἀν ]]Π!]πἀοπηάδηδ Βἰηίθίηο ἔγατη 8]] πη ἴῃ ΠΘΙΪη {γϑῸ}} 5 ὉΠ ΒΑΤΙΘ 

ΙΘβὶθ Χυϊβίθδαθ δἰ 1818} σᾶθ, 21 υὐμδιβ] πη δη8 ᾿Ζνὶθ ΤηΪ85850 πὶ 

αρῖβα Χυϊβίαδαθ. 22. 668 ΒΘ παῖη) ΔΌΠδΔη αὐ μαπβ]δίηα βύναβγθ ἔγαὰ- 

πῃ; 29 υαπίθ νγαὶσ ἰδ δα] αθηδὶ8δ βύαβυννθ δ “Χυϊβίαβ. Δα ]Ρ 

αἰ ΚἈΚ] ΘΑ] οπσ, 180 15. δῦ ἡδβ]δη 45. 1ΘἸΚὶβ. 24 δὶ βύναϑννθ δἰ Κκίθϑ]Ίο πἴ- 

δασθοὶρ Χυϊδϑῦα, βῆ 6165 ΔΌΠδΠΙ Βοιπδῖμη ἴῃ 8]]ΔΙημηἃ. 20 118 

ὙΥΔΪΓῸΒ {γ1]00 αθηΐηθ ᾿ἰζυγαῖοθ, βαβυγθ 188 Χυϊαίαβ ἔν] δα Αἰ ΚΙ ΘΒ]ΟΙ, 

7Δ}}: ΒΚ ΒΡ αὐραῦ ἴδὰν Ῥο, 426 οἱ ρο ρϑυγθι δι ἀϑϊ ρδῇῃτδὶ ")] Δ ηα 5 

Ῥαμ]α στ αύϊηβ ἴῃ παυσαᾶβθ, 217 οἱ βίδα β1}08 515. σα] θαρα δἰ ΚΚ]65- 

7οη, ὩΪ ΠΒαραπαρίη σψϑιησηθ δἰ ρθαὰ πι81}16 Αἰρ θᾶὰ ἴα βυνδὶθῖκαῖζθ, δ Κ 

οἱ β]7]αὶ γνϑῖμα 18}: πηννατηῦλα. 28 βα 78} ψΑΙΓῸΒ. ΒΚαΪ ἢ ἔν] ) ΟῚ ΒΘΙΠΟΝ 

αθηΐὴ 5. 50.0.00 Θὰ βϑῖημα. [βϑὶπ Β:Π 0108. [611 ἔγ1700,] 5861 βϑθίηδ 6} 

Υ, ὃ. ἡναφιιῖν Πιογ8] Ἰραφιιογβ Β.. --- 8]αἰ]οϊγιαβδαιι5) Β ἐν δ]αιἰηιαββιι8. 

-- 18. Δηδανρ κα! Ὁ] ἀπαάτισραὶρ Α υσὶ. 1, ὅ,39. 5. παξ ἐγγιεῖ λοῖ, ἀθγὲ 

νον ον απάογην ϑοϊέο ἀν ΟΠ] .8ο]υληιηιογη θη Ζμ ἀ685 ἃ τὸν νγαῖγοϑ Κι 

“δριιῦθη (1608 εὐπέογη Τοὶΐ8᾽ υορν Ἐ απροβεῖη ΒΥ. --- 21. β108}} 50 Α 

ΒΥ. -- 22, 24, 46} 68] Α ἐγ" αἀΘη 618. --- 24, Χυ δία) Α ἐν Χυϊβίδα. 

Υ, 4. ἄι ῥαιιγῆαὶ) Β: Βουμμαγαῦ ουϊηποῦΐ δὲ αἀἷθ ἰδί. Εαββαηρ 

αιαθ αὐ γόην ἤθη μογίϊηοἑ τῦ νο. Υο!. Ο 8,18 ὧς ἀνῆκεν" 56 σδαϊῃῖ. 

-- αἰιοϊϊἱιαα) Β.: ῬΙ. ἐὰν εὐχαριςτία Βιοΐβ δαβθυ Καὶ 4,15. --- 10. ῥαΐοὶ) 8 

Γὰν τί ψὶθ ὁ 6,6. γε]. δαοῇ Ο 8,20: βαΐα τὶ] αρα]  ῖ Καὶ ἰδὲ ἴῃ ἔγδυ)]η. 

- 11. τὐωιιγϑέισαη) Β᾽: ἀκάρποις {]ι1{. --- 17. 5ϊ)αἢ Β: Τ)ογϑεῖδε Ζιι- 

δαίῷ ᾿ὸ 13,32. --- 24, ἈΌΠπδιὰ βοϑὶπαὶμ}] ἃ: σι δέοϊϊιηρ υσὶ. ΖΖ. 83,445. 

- 28. βίη βιἱθ᾽ηβ 161 κΚ ΕΥ)ῸΡ 58θὶ βοὶπα 00 {γ]] 00 Δ ΕἸ 5] Ό Δ ἢ 

ἔΡΠ]ῸΡ] Α: υοί. ἀ6 βιθ οοῦΡι8 αἰϊσὶέ χιὶ παογθηι βαθι αἰϊσὶξ οἐ 86- 

ἐρδιιὶ αἰϊὶὶξ. 
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29 οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ εάρκα ἐμίεηςεν, ἀλλ᾽ ἐκτρέφει καὶ θάλπει 

αὐτὴν καθιὺς καὶ ὁ Χριετὸς τὴν ἐκκληείαν .. .. 

ΥΙ. 

δννν. ποιήςῃ ἀγαθόν, τοῦτο κομιεῖται παρὰ τοῦ κυρίου, εἴτε δοῦ- 

λος εἴτε ἐλεύθερος. 9. καὶ οἱ κύριοι, τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς αὐτούς, 

ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν, εἰδότες ὅτι καὶ αὐτῶν καὶ ὑμῶν ὃ κύριός ἐςτιν 

ἐν οὐρανοῖς, καὶ προςωποληψία οὐκ ἔςτιν παρ’ αὐτῷ. 10 τὸ λοιπόν, 

ἀδελφοί μου, ἐνδυναμοῦςθε ἐν κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰςεχύος αὐτοῦ. 

11 ἐνδύςαςθε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ πρὸς τὸ δύναςθαι ὑμᾶς ετῆναι 

πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου, 12 ὅτι οὐκ ἔςτιν ἡμῖν ἣ πάλη πρὸς 

αἷμα καὶ ς«άρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουείας, πρὸς τοὺς 

κοςμοκράτορας τοῦ «κότους τοῦ αἰὦνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ 

τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. 183 διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανο- 

“πλίαν τοῦ θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιετῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ 

ἅπαντα κατεργαςάμενοι «τῆναι. 14 «τῆτε οὖν περιζωςάμενοι τὴν ὀεφὺν 

ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐνδυςάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοςύνης, 15 καὶ 

ὑποδηςάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμαςίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς. εἰρήνης, 

16 ἐπὶ πᾶειν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίζτεως, ἐν ᾧὦ δυνήςεεθε 

πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα ἐβέεαι. 17 καὶ τὴν περι- 

κεφαλαίαν τοῦ εὠτηρίου δέξαεθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος, ὅ 

ἐςτιν ῥῆμα θεοῦ, 18 διὰ πάςεης προςευχῆς καὶ δεήςεως προςευχόμενοι 

ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι καὶ εἰς αὐτὸ τοῦτο ἀγρυπνοῦντες ἐν πάεῃ 

Υ, 29. καὶ θάλπει αὐτήν] ΓΚ τδιυ., αὐτὴν καὶ θάλπει ΠΕΡ 

αορ, --- καθὼς καί] ΓΚ, καθώς 1,. ---- ὁ Χριετός] Ρ 1 νρ, ὃ κύριος ΚΙ,. 

-- ΥἹΊ, 9. καὶ αὐτῶν καὶ ὑμῶν] Ρ ἢ νρ, καὶ ὑμῶν καὶ αὐτῶν 1,, καὶ 

ὑμῶν αὐτῶν Καὶ ΟἾγ. ἀ6. --- 12. ἡμῖν] ἘΚ νρ, ὑμῖν ΒΗ Κα ἀοῖρπ. -- 

πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουςείας] ἜΚ ε5ι0., πρὸς τὰς ἀρχ. καὶ ἐξουείας 

ὈΒΤΒΥ ἢ νρ Αὐτὴ. Ατηρυϑέ. --- τοῦ αἰῶνος) ἘΚ ΟἾτ., {οἰέ δια Α ΒΟ α 

ἀοίριη νῷ Απιρυβύ. --- 17. δέξαςθε)] δέξαςθαι (σγα0}.) ΑΠΟΒΚΙΠΡ, -- 

18. εἰς αὐτὸ τοῦτο] ὨΟΚΚΤΡ, εἰς αὐτό δ΄η 48, ὧν ἐἰζνίην σ, 1γν 1{{0 ἃ 6, 

ἡ, 1250 ἔ νῷ. 

ΝΙ, 9. βαπιὰ ἔτ α]8)] ΑΒ: νο]. ὁ αὐτὸς κύριος ἵὴ 70,19. Ἀ619. 5 -- 

Τυοῖοβ8] ΑΒ: Ῥίνη. υἹοϊϊοϊο]ιέ ἀν οἷν Ἰαΐ. “γυύηαϑ᾽ τνογαηία θέ. --- 12. 161Κ 

78}. Ὀ]ΟΡ] ΑΒ: δυνιβεοίζυμρ ιυἱὸ Του. ΗΙ]. Ατὐρτ. Η]Θγ. Αὐὑρ, ἢ νρ. -- 

14. Παρ 8] ΑΒ: Ῥίιγ. εὐἷο δοηδὲ, ττϑηην τοῦν οἴμον Μ͵οἤγΖα], αἴθ Πρ 6 

Φεί. Πϑοηβο ἴῦ γᾷ. --- βαη]α}}] ΑΒ, οὔθ ἴῃ, υσί. ΕΒ. δὶ 58ὅ06. ΒΙοΙθο)' 

7)αἐ. ατιοῖ, Ε 4,14.30 (8})6.16 Νὰ ἐν πηι. 1). 



Απ ἀϊθ ΕΡθβϑυ Ν, 29. ΥἹ, 8ὃ---18, 

{]] 0, [7188] 511 Β1:108} ἔγ1) ΟΡ. 

949 

29 πὶ δκ Δ η8 Δ. 56 [ΘΙΚ 

Β]αϊᾶα, αἷς Το 610 ἰἴὰ 16 γαυγαθὶρ βυνᾶβνγθ 18} Χυϊθῦαβ αἰ ΚΚ]ΘΒ]ΟῺ .... 

ΨΙ: 

8. .... ἐαι)ὶΡ ῥῥιῥὲδ, ῥαία φαρτην αὐ Κγαν)ῖη, αι σκαϊμδ γαΐβε 

7γο͵5. 9. 7αἷι 7ιι5 [γΓαιζαλνδ [ 7] 7.5 Κ[γωι)ανη58) βαΐα δαηιο ἑαιϊ)αῖρ τοῖῤγα ἐγι8, 

9... ταϊθίδπαδὴβ ἵτὰ ἴϑο- 

ἴοΒ, νυἱαπᾶάδηβ βαΐθὶ ἴσὴ 78 ἢ 1Ζυν 15 

βόιηξ γα) ἰϑῦ ἴῃ ΕΙμηΐηϑια, 78 

ψγ 11} 8} 61 πἰϑῦ αὖ ᾿ηππα. 10 Ῥδΐα 

πὰ ΔΗΡΔΥ, ὈτοΟΡι] 5. τηϑἰηϑὶ, 1ἴῃ- 

ΒΥ] η θ) αὶ ᾿ἰσνὶβ ἴῃ ἐγ) 184} ἴῃ 

τηϑῃξαϊ βυν ΠΡ ΙΒ 15. 11 ρδῆδιορ 

1.5 Βαύϑιη οαϊ5, οἱ τηδρϑὶρ 

βίδῃη ἀδη τὶ ργα 11δὑΐη5. αἰα Ὀα]ΔαΒ; 

12 ὰαηΐθ ηἰδύ ἱχυνὶθ Ὀσακ)ὰ πὶρτϑ 

1611 148 ὈΪΟΡ, δκ ψίρια τϑὶκ]ᾶ 

788 νψαϊααἴη͵δ, τὶ τὰ Ῥ8η5 ἕαΐϊσγῦα 

ΒαΡδμάδηβ στἱαϊχὶθ ρῖ5, ψῖρτὰ ΡῸὸ 

ΔΗ θίποηϑι ὉΠΒΘΙΘΙΏΒ. ἴῃ βᾶδΐῃι 

Ια] τα πάϑιη. 18 ἀσρὈ6 εἰμ 

Βδυγῶ ΡΒ, οἱ τσοὶ δηαδβίδη- 

ἄδῃ ἴῃ βϑιτα ἄαρα ὈΪ]1η 8 ἢ 

ῃ. ΔΙ]Διητηδ αϑυν θα κ) πα δὴ5 Βίδη- 

ἴδῃ. 14 βίδηαδι πὰ, αυἰρασγαάδηδὶ 

ΒαρίηΒ ᾿ζυναδὴ5 ΒαηἾδὶ Ἶᾶρ-σ8- 

Ῥαϊάοάδὶ Ὀγαημΐοη φρδγϑὶ ΘΒ, 

15. Ἰαρ- σΆΒΚΟΠΔῚ Τούατη ἴῃ τηϑη- 

ρα αἰνναρρθ!)]ΟηΒ ραν ὶν 15 

16 υἷδῦ 411 δπαπὶτηδηδηβ 5.11 ἃ 

δα] Θ᾽ Π815, δηλ θὶ τη αρὶι Ὁ Δ11Ὸ0Β 

ΔΥΤΟΆΖΏΟΒ ΟὶΒ ὉΏΒ6]} 115. ΓᾺΠΙΒΚΟΒ 

Δ Πρ] πη; 17 16 ἈΪ]πὶ ΠΔΒΘΙ ΠΔῚΒ 

Πἰγηαῖ θ᾽ 18 τ κὶ δηπιΐηβ, Ὀαΐθὶ 

ἰδῦ γδυγχὰ ρααϊθ; 18 Ῥαῖτῃ 1108 

Θ᾽ ΓΟ 5. 18 ὈϊάοΒ Αἰ αἰσοημ 8 5 

7), αἰοξαγπια αην.58 ἔην ]ροίοβ, ιτοϊέαγι αγν8 

ῥαΐίοὶ ἕν 7α]ν ἐφισὶδ δαηια Κγαι)α 

δέ τη, ἤτιιζγναγι, 7ω͵ν τοϊζ)αϊιαίβοξ 

γγ͵δέ αὐ ἔηηπα. 10 ῥαίω γι. οὧτ- 

αν, ὀγοβη7ιιδ ηινοῖνναὶ, τηϑιρίη- 
27αἷ ἡφιοὶδ ἔν Κγανγ)ὴν 717.) ὅν 

ηιαϊέαὶ διοϊηιβοῖηβ 8. 11 σαϊιαηιοβ 

ἡζιοΐβ δαγησαην σαϊδ, δὲ ηιαροὶΡ' 

ϑέαηνἄαη, τοίῤγῶ [ἰδέϊγι5 αἱαθιίαιδ: 

12 φυγυίθα γιἷδέ ἐφιοὶδ ὀγαξκΊα τοίβγα 

ἰοὶϊς 7αἦν ὀϊοῥ, αἷξ͵ ιοϊῥγα γοϊϊ)α 

7α]ν τοαϊαιξηγα, τοῖῤγα βαη8 ξαϊγῆσι 

Παθαγάαγδ γἱφίφίβ ῥίδ, ιοΐῤγα ῥὸ 

αἸυγγιοϊγολνα ῥαΐνη 

Ἰυϊηυϊγναϊοιονάανα. 18 ατῤῥε ηζνβ 

δαγήσα σιαὶδβ, δὲ ἡτιασχοὶῤ απαϑέαρ- 

αἰανν ἦν ῥα ἄασγα οἰ, 7] 

ἦγν οἰζαηιηνα, εὐϑισαιι)" )γν αγι8. δέωη- 

ἄαη. 14 δἰωπα αὶ γι, εὐσαινσγιαὶ 

μερί ἐφισαγαηβ ϑδιφη)ωὶ 76}, σα- 

γραϊάοάαὶϊ ὀγηη)οῦν 

156 7αἷν σαδίοϊναὶ ἐοίνηυ ἔην Ἡϊαη- 

τοἱραὶ αἱισαργροίζοηβ σαισαϊ» 718 

16 πζαν" αἷΐ απαγϊηιαηπααγβ δία 

φαϊανιδοῖγαῖδ, ῥαηιηιοὶ ἠιαγρ αἰΐο8 

αγίραφηοθ ῥὲὶδ αὐγυδοίοῖγιδ Κμλυῖϊδίοοδ 

αὐ οαρἼανν; 11 2}. Ἰυῖζην πιαϑοϊγιαῖϑδ 

γῖηιαὶβ 7α}ν ηιοιὲ αἰιηιῖηδ, βαέοὶ 

ἐδέ τοαια σιαῖδ; 18 ῥαϊγν αἰΐο8 

αὐ γογῖηδβ 7αἷν, δίαοβ αἰδι γον αγ5 

“γυδοἰοηδ ἢ), 

σαγαϊέοϊίη, 

ΝΊ, 9. νἱϊαμαδη8) τὶ ἀλη ἃ Β.γ. ---- 10. ὠρηϑιοϊ θ7αἱ)] Β: Ὁ: 

Βοβοίηῦ ἀροὺ ἀθὺ Γ1η16 πἰησιροιαοί χὰ βϑίη, ᾿ἰδὺ Ἰθοοῦ χΖ. Τ᾿. ἀατο ἢ οἱ 

ΤΟΟᾺ χουβίδγὺ Βυ. -- 11. ἀϊαθα]αυ8) ἃ Παραρίοδϑο: ἀπ ἢ ἃ] ΒΡ π8. -- 

15, 1 ρ- ΒΟ 41} Α (υὐοϊιξ 78} ραβδὶ) ΒΒ... --- 17, απ νη) αἰιηιῖς Β Βτ. 



950 Απ α΄16 Ερμθρβου ΝῚ, 19---ῶ4, Αἡ αἴθ αδ]αίου 1,1--. 

προςκαρτερήςει καὶ δεήςει περὶ πάντων τῶν ἁγίων, 19 καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, 

ἵνα μοι δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ «τόματός μου, ἐν παρρηεςίᾳ γνωρίςαι 

τὸ μυςτήριον τοῦ εὐαγγελίου. 20 ὑπὲρ οὗ πρεεβεύω ἐν ἁλύςει, ἵνα ἐν 

αὐτῷ παρρηςσιάςωμαι ὡς δεῖ με λαλῆςαι. 21 ἵνα δὲ καὶ ὑμεῖς εἰδῆτε τὰ 

κατ᾽ ἐμέ, τί πράεεω, πάντα γνωρίςει ὑμῖν Τυχικὸς ὃ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς 

καὶ πιςτὸς διάκονος ἐν κυρίῳ, 22 ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο 

ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέςῃ τὰς καρδίας ὑμῶν. 28 εἰρήνη 

τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἀγάπη μετὰ πίετεως ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου 

Ἴηςοῦ Χριετοῦ. 24 ἣ χάρις μετὰ πάντων τῶν ἀγαπώντων τὸν κύριον 

ἡμιὼν ᾿Ιηςοῦν Χριετὸν ἐν ἀφθαρείᾳ. ἀμήν. 

᾿ ’, 

ΤΙρὸς Γαλάτας. 

1, ἐξὸν 

1 ΤΤαῦλος ἀπόςτολος, οὐκ ἀπ᾿’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου, ἀλλὰ 

"διὰ ᾿Ἰηςοῦ Χριετοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, 

2 καὶ οἱ εὺὑν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκληςίαις τῆς Γαλατίας. ὃ χά- 

οις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιηςοῦ .Χριετοῦ, 

4 τοῦ: δόντος ἑαυτὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ 

ποῦ ἐνεςτῶτος αἰῶνος πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς 
2 

ἡμῶν, δ ᾧ ἡἣ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν. 6 θαυμάζω 

ΥἹ, 18. ἀγρυπνοῦντες) ἔΚ μϑιυ., ἀγρ. πάντοτε ΠΕΚῸ ἀοἴρ. -- 21, καὶ 

ὑμεῖς εἰδῆτε] Ρ ἀφθῖσ νρ, εἰδ. καὶ ὑμ. ΚΙ, ΟἾτ. --- γνωρίςει ὑμῖν] Ρ 

α 6, ὑμῖν γνωρίςει ΚΙ, Οἢγτ. νρ. 

{7 ηἰογ8ο  γ. ΤΙρὸς ᾿Εφεείους Ξ5΄Π 48. --- ΤΙρὸς Ἔ. ἐπληρώθη᾽ 

ἄρχεται πρὸς Κολοςκςαεῖς ἃ; 4 Π' ]νο51ο5 οαρίτοὶ! ἐποὶρτ αὐ Ῥ]νρρο))568 

ἃ; ᾿τελέεθη ἐπιετολὴ πρὸς Ἔ. ἄρχεται πρὸς Φιλιππηςίους ΕἸ ; οαρ[ιοϊέ 

ορίϑίοϊα αα Ε»ῆν. ἡποὶριέ αὐ Ῥ)υῖϊ. ἔσ. --- ΤΙρὸς Ἐ. ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης 

Ῥ (ἄασιι διὰ Τυχικοῦ Κ); ἜἘγράφη ἡἣ ἐπιετολὴ αὕτη ἣ πρὸς ἜἘ. ἀπὸ Ῥ, 

ιὰ Τυχ. ἴ᾿. 

{0 ογΥ 86 γε: ΤΙρὸς Γαλάτας ΒΙπΠΑΒΚ. 71) αἴθ ἀδγίφθη, ὑσὶ. αἴθ 

“Δ γιηιογ]ι, συν {ὐγυιξογϑολιγ 4165 9. ἸΚογίη ΠοΥδγιοίϑ. 

1, 8. πατρὸς καὶ κυρίου ἡμῶν] ΚΙ, ἀ 6 ρ νρ, πατρὸς ἡμῶν καὶ κυ- 

Ῥίου Ῥ ΟἾγτ. (παοῖ! ἄοη Ῥαγαϊοϊϑἰοί!ον, υσὶ. ΤῈ 1,70 Καὶ 13 Κ 1,2. Ε 1,3 

ηι810.). --- ὅ. τῶν αἰώνων] ΓΚ Οἢτ. (εὐγμηιαΐ) εἰϑι0., {611} ΟἾγ. (αγούηια]) 

τηΐη 10. 108, 109 (υσί. αἰ μαιβρσεν Ῥαγαϊ]οϊδιοϊϊοη, Τὸ 1,9 9,5 Καὶ 11,31 

μιϑι0., θοδοηογ5 Πὐ 11,30). 

{Πηἐ6γ 56 γἱ[: δἐϊρηη αην σοραιιοδίθη, σιν α6γ υοη ἃ. 

1, 6. διεαδβι06) Β: υοῖί. “8156 ἑαηι αἀθῇ γὙρ. 



Αἢ ἄϊθ ΕΡΒΘΒου ΥἹ, 19---24, Αἡ ἀἷθ Θαϊδίου 1, 1---ῦ, 851 

ἴῃ 4116 πλοῖα ἴθ δηταΐη 18} ἀὰ ἠη αἰϊα ηιοία την, αἰνηνῖγν 2α]ν «τ 

Ῥαηα [ἀυ]ν ἰδ ἀδηβ βἰηὐθῖϊηο ῥβαηήηα τραϊαηαίαη8 ϑηέθίηο τΉ 

αϑαἀδαάδοίη 4} Ὀϊάοπι ἔγϑηι 8118 αἰαὶ τἰϑααιαοῖνν 7α}ν δίαοην ζ᾽σηὶ 

Ῥαΐη νγθίμαμα, 19 14}: ἔγαιη ταΐϊβθρΘ αἠαΐην ῥβαΐηι τροϊϊνανι, 19. 7αἦν ΓγΓαηι 

οἱ τὴἷβ ρἱραϊαδα.... γη)18, οἱ ηνῖ8 σίραϊάασι, 

φυσι) ἔην τὐϑνίοα τινι βὲδ ηνοϊη[α]ἷ8 ἔην δαϊ βοῖγν Καγηγανν γα αἰτοαραοίς 

Ἴοη5, 20 ζαι»" ῥοοὶ αἵγῖγηνο η, Κιυριαιοίάοηι, οἱ τη, Ἰξαὶ σασᾳαμδ7αι,, 8106 

διί)αι, γοάήαη. 21 ΔΌῬδη οἱ « 7} 7118. τοἱξοὶξ ἴσα δὲ τὴ ἐ8έ, ἴσα ἐξ 

ἐστ)α, καπηθὶβ ἐσιοῖδ αἰϊαία Τιοϊροίζοιι8. 5δὦ {λιιϑα δγοβαν 7}. ἐγίσρισα απ6- 

δα]ν8. ἴηι Κγαινῖη, 22 ῥαποὶ ἱηβδαπαϊαα αι ἐφιοῖδ, αὐτά οἱ Ἰριγυη οὶ β Τῦϑ, 

δὶ ηνὴϊς ἴδέ, 7α͵ν σαῤῥγαγϑί)αϊ Παϊγίοηα ἐφισαγα. 23. σαιοοῖν βὲ γοργόν 7αἦ 

7»͵Ἱαῤισα οὐ σαϊανιδοῖνναὶ ἔγαην σμάα αὐέϊγν 7α]ν Κἔγαι7)ίην 168. Χγϊδέατι. 

24 αγηϑίβ ἡ αἰδαΐην ῥαϊοὶ Κγζονλα ξ'αν)αν, τρυϑαγαηα 1681. Χγίδένν ἐγ 

42{22γ7,,767... (ΟἸἨΘΉ.. 
1). Αὐξαΐδίνην εὐδέαστἤι. 

12)... ααἰαίϊϊτα Δπ αδῦοα 61}. 

1. 

1 Ῥαιοῖιιδ, αραιτιδίανιδ, αἱ αὐ ἡιαρηαλη τ, ῥαῖγν ηιαηηαάη, οἷ 

ῥαϊγ}, 168. Χγ δέν 7α]ν σὶρ αὐξαγν, ἦσο εὐγγαϊϑίάα ἔπα τι8 ἀατπβαΐηι, 2 7α}) 

ῥοαὶ γιὲ ηνῖβ αἰϊαὶ ὃ» ῥγ7ιι8 αὐποϊοϊοβγοθι Οαἰαίἑαϊθ. 8. ατιϑδίδ ἐξιοῖβ 7αἦ) 

φαιοαϊγῥὲ Κγαην σα αὐ 2α}ν Κγατ)ν τὐιδαγαηιθια 168. Χγϊϑβίστι, 

4 ἑφοὶ σα δὲ] δἰϊθϑαη, [αν Κγ"ατοαιιγ 7] ἴγ.8 τἰιϑα 08, οἱ εὐϑίαυιϑιο! οαἱτ τι7.8 18 

ῥαναω απαιοαϊγῥῆη, αὔισα αὐδιϊῆην δὲ «οἱ 7ώυ σιιαδ 7α},) αὐξίηι8δ τι 8α 718, 

ὅ. ῥαριηιοὶ τοιΐβιι5 ὅτι αἴισαηι, αθιθθ. 6 ϑἱϊααϊοῖβΊα οἱ βιρα[ϑι06) 807 ατιέο 

ΥΙ, 18. Δ πη] ΔθτΩῖ Α ΒΥ. --- ψϑί μϑι] Δ, τυ Αὐκαγαιη 7 τὰ 

8γ. -- 22. 08. δὶ ηνῶῖρ 5] ΒΒ: Τὺ ᾿ἰδὺ αβῦ σϑῃζ ποιϑίδγί, νοῃ δὲ ἰδὲ ὁ 

ὉΠ ΘΓΡΘΡ ΡΘΗ, 61 τὴ ἀδθ ἢν ΤΣ υθηὶρ Ὀοβομβαϊρσί, ὅδ5 ἐΐ ΚΙαν ΒΥ, 

-- παϊγίοηα) ΒΒ, ἀυτοβ]δομουὺ ΒΥ. ---- 28. δγοῤγιηι) Β, ἀαγομ]δομοσῦ, 

ἀθϑϑ]θίομθη σαϊανδοῖμαὶ ἀπὰ 7α}}" ΒΥ. 

Βτιυομδίδοιο ἀ65 ΘΟ δ] δύθυ Υ 16 15 ἴῃ 8, Α(δυτ). 

ΤΟΥ ΒΟ σὺ: ΝῸΣ ἴῃ ΒΘΩΣ ΒΟ Δοῦθη ΘΡΌΤΘη ΒΥ. ὕ΄ 185 ἀΐθ 

ΒΕΘΟῺ 5. ουβρίθῃ Βυοῃβίαθθῃ. 

Ι, 1. ἐξ) Β, δὰ Ζϑιθηθηᾶθ 4]16 1} δυκθ θαυ; ἀἄοορ Κδηη ὑΓ- 

ΒΡΙΠΡΊΙΟη. δ ἐσθὶ ἀαροϑίαπαθη ἤαῦθη ΒΥ. -- ΟΖά. δὲκ βδιἰδαη) Ὁ, 

ἀυτοΒ] δομουῦ; Καὶ 1 ἃ σουϑίσσὺ ΒΡ. ---: απαισαϊγ βίη] απαιϊταϊν ῥα Β. -- 

ῥδηιταα)] Β, ἀυγοῃ]δομογῖ; ἃ πὰ [δ΄ ζουβίδτέ Βσύ. Εθθπβο ἀθαΐθη αἷθ 

ἢσ. Απὐϊα δ δία θη Ζουβίδυπιηρ 8. 

Ί7, 18. Ὀϊάου)] ΑΒ: ῬΊ. εὐἷο 1, 19.46 ΜΗ͂ς 11,17. Βεαοθιίο ἀα8 τον- 

αμϑοομοηαςα Ὀϊάοβ. --- 22. να δὲ ηιυὶϊε ἐ8}] Β πδοῦ θα δὲ. ηυὶϊ ἰδὲ Δ. 21. 



902 Δὴ ἀϊ16 ἀδίαΐου 1, 1---24, 11, 1---Ἴ. 

ὅτι οὕτως ταχέως μετατίθεεθε ἀπὸ τοῦ καλέςαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι 
Χριςτοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, 7 ὃ οὐκ ἔςτιν ἄλλο, εἰ μή τινές εἰειν 

οἱ ταράςςοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταςτρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 
Χριςτοῦ.... 20 ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὅτι οὐ 
ψεύδομαι. 21 ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τῆς (ζυρίας καὶ τῆς Κιλικίας. 
22 ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προςώπῳ ταῖς ἐκκληςίαις τῆς ᾿Ιουδαίας 
ταῖς ἐν Χριττῷ, 28 μόνον δὲ ἀκούοντες ἧςαν ὅτι ὁ διώκων ἡμᾶς ποτε 
νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίςτιν ἥν ποτε ἐπόρθει, 24 καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ 
τὸν θεόν. 

ΠΠ- 

1 Ἔπειτα διὰ δεκατεςςάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς Ἱεροςόλυμα 

μετὰ Βαρνάβα, ευὐμπαραλαβὼν καὶ Τίτον. 2 ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυ- 

ψιν, καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον δ᾽ κηρύεεω ἐν τοῖς ἔθνεειν, κατ᾽ 

ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦςειν, μήπως εἰς κενὸν τρέχω ἢ ἔδραμον. 8 ἀλλ᾽ οὐδὲ 

᾿ Τίτος ὃ εὺν ἐμοί, Ἕλλην ὥν, ἠναγκάςθη περιτμηθῆναι 4 διὰ δὲ τοὺς 

παρειςάκτους ψευδαδέλφους, οἵτινες παρειςῆλθον καταςεκοπῆςαι τὴν 

ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν Χριςτῷ Ἰηςοῦ, ἵνα ἡμᾶς καταδουλώ- 

εὠνται᾽ ὅ οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ, ἵνα ἡ ἀλήθεια 

τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς. 6 ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί 

τι, ὁποῖοί ποτε ἧςαν οὐδέν μοι διαφέρει " πρόσωπον θεὸς ἀνθρώπου οὐ 

λαμβάνει ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προςανέθεντο, 7 ἀλλὰ τοῦὐν- 

Ι, 24, ἐδόξαζον ἐν ἐμοί] ἔΚ μδιυ., ἐν ἐμοὶ ἐδόξαζον ΕΒ [ὃ νρῃ. 

-- 11,1. πάλιν ἀνέβην] ἜΚ εἰδι0υ., ἀνέβην πάλιν ὈΕΕΕΤα ἅδ6ρ5. -- 

4. καταδουλώςεωνται] Κα Βα5. Ταχύ. (-εονται 1)), καταδουλώςουςιν 515 Δ. 

ΒΟΒΘΕ, -εὐεῖν Βα. -- 6. πρόεωπον θεὸς ἀνθρώπου] ΚΙΡ, θεὸς 

ἀνθρῴπου πρόσωπον ΒΕ ἃ 6ρ. 

υσί. ΕΒ. ὃ. 331). -- 11,1. Βαγοτυίαϊμαῃ 161.4] Βανουὶ 676 γ8 [716τὰ Α 

μὐϑρΥ γι φίλον, ἀοοἷν ἐ5ὲ ϑρὰ 67 6716τϑι γααϊλογέ τὐογάογν. --- “141 "αὐ ΒΒ, ἀὍΤΟΙ 

ΘΟΒΥΘΙΙ͂ΘΒ]ΟΥ. -- 2. Ρίμαο8)] Δ: ἐὐ ἐδέ υογδίϊοίιθη, ἀοοΐ, δὲ γονέα γααῖεγξ 

ΡΥ. -- 4. Ῥδηθι)] Α: ηυϑέέογν ἦην ἀΟΥ Ζοῖϊο γεῖέ 1, σαξι πυορν τὶ θα 6 66- 

βε]υγίοθοη, ῬΥ. --- ὅ. ]υοὶ ονιη) Ἰροϊϊοίνηι Β. --- σαβίδηα1)] Α ᾿αμά- 

σίοδ86: Ῥαϊγ ἢ Βαϊ. --- 6. τὐμῥγεῖδ) Β΄: ἃ βΒομρίηῦ ἀροσ ἀθὺ Ζ6116 σὰ 
βίθῃῃ Βι. ---  δηάβι!}}) Α Παρμάρίοβθδο: πἷταὶ. --- Ρυρκ)͵δηάδη8) Α 

Μαμπάσίοςδο: τὰ}... .., αἶδο αὐο]1 τὰ απ 8 ἃ 8 8. ΒΥ. 

11, 2, ἴῃ Ῥίαάοθ) Α: υφί. ζιηλν ΑἸ. Οὐ 1,93, --- Ῥαΐτηθὶ Ῥαπδίδ) 

ΑΒ: γαϊβοῖιο Τὐ ον δοέφιιησ υον, τοῖς δοκοῦειν “ἄφη Ηδιιρίογη (οὶ αβο]ι67). 

-π 6. Δπα 5110] ΑΒ; υσῖ. 1, 39.231. θὶο Ἡαρμάσίοοθδοε ἦν Α 80] οθὲ 81ο 

σόπαμεν αὶ λαμβάνει αοοὶριὶ τὸ νῷ αΉ. 



Αἢ ἀ16 Οαϊδίοσυ 1, 7---24. 11,1---ἴὶ 809 

αἰιοαπα͵απάω αὐ ῥανήηνια Ἰαῤοηπαάϊη ἐσιοΐβ ἦγ, ἀπ ϑίαϊ Χγδίαιι5. ατν απ ῥα- 

γαγα αὐισροηοίἼα, 

22 .... ὈΠΚΌΠΡ5 τ] 18 Αἱ κ- 

Κιθβίοτι Τὰ α185. ραΐσμα ἴῃ Χυϊβίδα; 

28 βαΐαϊηθὶ Παιβ᾽δη θη υθϑιιῃ 

Ῥαΐθὶ βϑδθὶ ψΎδκ τη8 ϑἴ]θ, πὰ 

ΤΟΥ͂Θ ραϊδαθοίη Ῥοθὶ βυμηϑῃ 

Ὀγαῖς; 24 ἸΔῃ ἴπ τηἷΐβ τη Κὶ »- 
Πάράὰῃ σα. 

1815 

1 ῬΑΡΙΟῆ Ὀὲ Παάμοτιίδϊ μὰ ῃ 

Ἴθτα υδ14 478 εἴτα ἴηι Τα ΒΘ] Τὴ 8, 

τὴ ΒαυηϑΌΪη, ρσϑηϊηλϑη 5. τα ]ρ 

τὴἶβ 184} Τοῖΐα. 2. ΖΡ -Ρδη-Ἰα]8 

ὈΣ δηαμυ]οθίηδὶ, Δ ἢ ἀ8θὸκ [πὶ 

δἰνγαρρθ ᾿αΐθὶ τηθυ]α ἴῃ ῬΙμ4ΟΒ, 

ἿΡ βυπάᾶάγσγο βαϊμηθὶ βαρέα, ἴδρδὶ 

ΒΡΔΥΘ Υἰηηδθῖι ΔἰρῬαα Τυηη7δα. 

8 ἀἰκθὶ πἷῃ Τοδαβ, δα τὶ μηΪ5, 

Κύθκο ψϑϑηᾶβ, δια] 05 τὰ ὈΪ- 

τηφἰίδη. 4 ΔΡῬδῃ ἴῃ ΡὶΖθ υὐϑ]1ὰ- 

Ῥαηᾶδηθ ρΑ] ρα ΤΟ ργ6, ᾿αϊθὶ ἱπη- 

αΒ] ΡΠ ὈΪΠΙ ἢ Β]ϑῃ ἔθ 7} 818 ἀπ- 

ἜΔΥδηα. ΡῬαποὶ δἰματη ἰπ Χυϊβίδα 

1θβα, οἱ ὑπη81]ὶ8 ραρὶν ἰἀθαάρίπδ; 

ὃ ᾿αϊπηθὶ πῃ ΘΙ] αμ ρακαῃ- 

Ῥοϑάστα αὐμηδίννθίμ, οἱ. Βα πα αἷἱ- 

ὙγαΘΡ 6] ] 08 σαβίδηαδὶ αὖ ᾿Ζ Ϊ8. 

6. ΔΡῬαη αἵ βαΐϊπὶ Ρυρκ͵απάδιῃ 

θα 08, [ΟΙ]ΘΙκαὶ βίθμ]6 τ ΘῸἢ 

Π δι ῃῦ τἷβ πα] ταὶβ ἰδέ, ρα 

ΙΏΘΗΒ. ΠΥΡῚ πὶ ἀπ αβ1 0: ΔΡ- 

Ῥδη τηΐβ μαὶ βαρ Κ᾽ μά η8 πὶ νναὶῃὺ 

ἃπἃ ἰηβοίϊαῃ; 7 αἷς βαία σὶρτᾶ- 

« ναὶγ ῬΡο, ρδββιυδηάδηβ βαίοὶ 

7 ῥαίοὶ ηἶδέ αηῥαν, αἴὐα διαὶ δἱηα ῥαὶ αγον)αη- 

«αγη8 ἐφιοΐβ 7α͵ν εοἱζ)απα αν. ἐηισαπα)οαη, αἰισασεῖὲ Χ δέ ,8..... ες 

αη ῥαίοὶ τιοί)α ἐφιοΐβ, βαΐ, ἦην απαισαῖγ γα σιαῖδ, οἱ τὶ {ΐμσα. 

φαην απ ἤογα αι αὴβ 7αἿν, ᾿ιϊοϊκεαΐξ. 

20 αΡ- 

22 ιυσαϑεῥ-ῥαη 

μη Ἰριη 8. τοϊτέα αἱ]! ο87οην Τα ατα8 

ῥαῖην πη Χγ βία; 48 ῥαίαϊηεϊ 

Παιιϑ]αηάσηβ τόθ ῥαίοὶ ϑ8αεῖ 

ἸΟὙΩἾἿ τ18 ϑἴηιϊο, τ. ηιογοῖΡ 

σαϊανιδοῖθ ῥοοὸὶὺ ϑμηιαθ ὗὑγαϊ;, 

24 7.7. ἦγν ηιῖ8 ηνἱηϊ τα οατη, σι. 

ΤΙ: 

1 ῬαῤΥο δὲ "τα 76γα τἰ816 6176 

αἤνα ἐν ]οαϊγυϑοωμίρηια τυ Βα᾽- 

παϑῖ, σαρτηναηαδ τὴ ην8 2} 

Τοῖέμ. 2. εἰφιιῥ-βαν-αα)α δὲ απά- 

Πιιϊοϊμαῖ, 7α}ν τἰ88015:. ἴηι αἰισασοροῖὶ 

ῥαίοὶ ηιογγα ἴηι ῥήμαορι, ἐξ ϑιυναγ7Ὸ 

ῥαϊηιοὶ ῥιιίέωα, ἐδαὶ 8δισοῦα γἴγμηιαι, 

αῤῥαιιν για. ὃ. αἱοὶ ηῖ] 

1 6ἴ15.,». } 86: ΝΡ 28... ἈΥΕΪΟ5 

τἸδαπαδ, δαϊαίῥδ ᾿τσα8 δῶπαϊέαη. 

4 αῤῥαν, την ῥίξεοϊ εἰζοἰτιυραπαάατιε 

φσαϊιφαῦγοργο, ῥαϊοὶ τη βἰνρι 

ῥγυῖμ8ὴαν γοῖμαῖϊΒ πηϑδαγαπα 

ῥαμποὶ αἵδιν τη Χγϊδέαιν [1681|, 

δὲ «ἰγ8ῖ8 σαῤτισαταοαοῖηα,. ὃδ. ῥαϊ- 

ηιοὶ μὶ Ἰυοῖίϊοζν σαϊιη ῥα τη) 

μ[]Πυγναϊισοῖην, οἱ δια ατισασφεῖ- 

7ο0η8 σαδίαηπααὶλ αἱ ἐπιοῖδ. 6 αΡ- 

ῥαη αῇ ῥαΐηι ῥιισκ)αηα αην τοϊβαὴ 

να, Ἰυϊϊοϊϊραὶ 8ζηγεῖθ ἐσοϑιυ γὴ ἐσαϊῃέ 

ηιῖδ τοιργαῖδ τδέ, σὰ ηιαηϑ8 

απαιοραϊγ ρὲ πὶ απαϑβίξαῖρ; αῥαη 
γ8 ῥαὶ ῥιισκ)απάαηβ τὶ τσαῖ]εέ 

απα τηϑδοίιον; 

τσαῖνῥο, 

1 αἱ ῥαΐία τοῖῤγα- 

φαϑβαϊυαπαάσηβ ῥαΐεὶ σα- 

1,6. αὐιυαπα)αηαα) αἰιοαπα)αάα ΒΒ Βγν. --- {. κοὐ ])απαη 8) «οὐ) απ ἃ 8 

Β Βυ. -- 24, τηορ]ἀθάὰῃ) Α: ον οἱ ο]ιῖον ΓᾺΥ ταὶ κι] Ἰἀθάπῃ: δἱ ἐὰν ἰ, 
ΒιγτοιυΌοτρ, Ὁῖθ σούβομο ΒΙΡ6]. 29 
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ναντίον ἰδόντες ὅτι πεπίετευμαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυςτίας καθὼς 

ΤΤέτρος τῆς περιτομῆς, ὃ ὁ γὰρ ἐνεργήςας ἸΤέτρῳ εἰς ἀποςτολὴν τῆς 

περιτομῆς ἐνήργηςεν καὶ ἐμοὶ εἷς τὰ ἔθνη, 9. καὶ Ὑνόντες τὴν χάριν 

τὴν δοθεῖςάν μοι, Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης. οἱ δοκοῦντες 

ςτῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς εἰς 

τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν. 10 μόνον τῶν πτωχῶν ἵνα 

μνημονεύωμεν, ὃ καὶ ἐςπούδαςα αὐτὸ τοῦτο ποιῆςαι. 11 ὅτε δὲ: ἦλθεν 

Ἰπέτρος εἰς ᾿Αντιόχειαν, κατὰ πρόεςωπον αὐτῷ ἀντέετην, ὅτι κατεγνωςμέ- 

νος ἦν. 12 πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινας ἀπὸ ᾿Ιακώβου μετὰ τῶν ἐθνῶν 

εσυνήςθιεν ὅτε δὲ ἦλθον, ὑπέετελλεν καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν, φοβούμενος 

τοὺς ἐκ περιτομῆς΄ 195 καὶ ευνυπεκρίθηςαν αὐτῷ καὶ οἱ λοιποὶ ᾿ἴου- 
᾿" 
[2 

δαῖοι, ἰὕςετε καὶ Βαρνάβας ευναπήχθη τῇ ὑποκρίςει αὐτῶν. 14 ἀλλ᾽ ὅτε 

εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦειν πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον 

τῷ ἸΤέτρῳ ἔμπροεθεν πάντων εἰ εὺ ᾿Ιοὐδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς Ζζῆς 

καὶ οὐκ ἰουδαϊκῶς; πῶς τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις ἰουδαΐζειν; 15. ἡμεῖς δὲ 

φύςει ᾿Ιουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί, 10 εἰδότες δὲ ὅτι οὐ 

δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίετεως ᾿Ιηςοῦ Χριετοῦ, 

καὶ ἡμεῖς εἰς Χριετὸν Ἰηςοῦν ἐπιςτεύςαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίετεως 

Χριςτοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήςεται ἐξ ἔργων νό- 

μου πᾶςα «ἄρξ. 17 εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριςτῷ εὑρέθημεν 

καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἄρα Χριετὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο. 

ΠῚ, 7. πεπίςτευμαι τὸ εὐαγγέλιον] ἘΚ τδιυ., πεπίετευταί μοι ΕὉ ογ6- 

αἰέιι οδὲ ηνυὺ ἰῦ 07. ηνλυὶ οδὲ νρ. Κάωι. ΤΊ1,11 Τι 1,8, τῦὸ ἴὰ γρ' αἱεβεῖθα 

Κορε γέϊονν τοῖθ Πυῖογ αὐτισοη θη. --- 9. ᾿Ιάκωβος καὶ Κηφᾶς ἘΚ κἰβιο. 

Ομγ. (Ἰ. καὶ Κ' τμῷ Κ. καὶ 1..), ἸΤέτρος. καὶ Ἰάκωβος ΕΒΕα ἀδοῖρ; 

ΤΗδοαογϑύ βομισαημί. --- 18. καὶ οἱ λοιποί] ἘΚ κπϑιυ., οἱ λοιποί Β ἔ νρ.-. 

--- τῇ ὑποκρίςει αὐτῶν] Ρ, αὐτῶν τῇ ὑπ. ΚΙ. --- 14. ζῇς] παοῖν ἐθνικῶς 

ΚΙ,, παοῖ. ἰουδαϊκῶς Ρ. --- πῶς] Ρ ἃφῖρ νρ, τί ΚΙ, ἢν. -- 1ὅ. ἡμεῖς 

δέ] τ] 18. 118, ἡμεῖς ἘΚ μδιυ. --- 16. εἰδότες δέ] ἢ, 1ῦ γρ, εἰδότες ΚΡ 

ΟἾγ. - ἐκ πίετεως Χριετοῦ] ἘΚ εδιυ. ΟἾγ. 10 νϑ, ἐκ πίςτ. Ἰηςοῦ Χρι- 

«τοῦ Κ. 

1, 8, σδαγΐα) Α παρναᾶσὶ. ϑψηον ιν: 65 ϑογίγασέ ἐνεργεῖν 21ς 6,14 

Ἢ 23,2. -το 9. δι060}] Β, βΒοηϑῦ ποῦ ἐγ ἵνα, ψΟὨ] ΔΡοΥ Γάν ὥςτε (1), ὅ,6.7), 

8150 Απάθγμπσ 65 Ὠγροίακύβομθη ΨΥ δ] πΐβθθϑ. --τ 10. ῥαέοὶ εἰ9΄ατι- 

αἀϊα] ΒΒ: καί 610, Ψρ]. ἀ6 φιιοὰ φηῖηι βοἰζιοὶξιβ Κι ΤΘΥῦ. ψιοα εἰ οι. 

-- 15ὅ. 7μάαϊοῖβ τυἱβαγια).5] ΒΒ: τυἱἰδανάαηι8 Φιβαῖς Ὡδοὴ Υ. 14 Πιάαῦι8 

ιυἰϑαπ5. -- 17. Ῥαηπηα) Α, οηέδρυϊουξ βοηβδὲ πίὶθ ἴον ογίθοῖ. ΕὙαρθραῦ- 

ἐϊκεῖ ἄρα, οΉ ΔΟΥΉ, 5ἰοἰ8 ἄρα, γ͵κῖ. 46: ογ0ο ΟἸυνἐϑέιι8. ρμοοοαίὲ ηυϊη δέον ὃ 
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δεϊγϑιδῖαα ὑγὰθ ΓᾺΪΒ αἰνγαθρθ]]0 

[Δυγ8}1}15, βσύγαθυγο Ῥαϊίχα Ὀἰμηδ]- 

{186, 8 απίθ βαθὶ σψαυγβύν ῖρ σαΐα- 

γάα Ῥαϊίγαι ἀὰὰ ἀρϑπβδύα] θη ὈΪ- 

τ 1015, ννϑαγδύγγοὶς ραϊαννιαα 714} 

τΐθ 'ἰη Ὀίπαοβ, 9 148 υὐκυπηδη- 

ἀδΒ δῃβϑῦ ρο... .. 

ἐγαμαίάα τ0ᾳ85 ττ86 αἰισασροῖί)ο 

{αν 1715, δισαϑισο Εωϊέγαι, δίμιαϊ- 

ἐΐϊ8, ὃ τὐπίο βαθὲὶ τρανγϑέισοῖγ σφαία- 

τοί αϊέγων, ατν αραϊϑέωμ οί, δὲ- 

γιαῖίϊδ, τὐαιυνγδέισοεῖφ σαΐαισία 767, 

ηη18 ἦγ ῥήμαοδθ, 9. 7α1ν μῤιηαη- 

αἀαη8 αηϑέ ῥὸ 

σίδαγοη, ηνῖβ, αϊέγιιβ 767. Ταϊροῦτι5. 7α]ν Το]ναγιο8, ῥαϊοὶ ῥιιέφαιγν 88 ]6ὴ8 

τοίδαη,, ἐαϊἠδισοηβ αἰσοίινγν ηη18 7αἴν Βαγηαθῆη, σαλγηαϊηοῖ),5, 8106. τὐοὴ8 εἶτ 

ῥιινάοηι, ἐξ οἷ ἄὐν δίμιαϊία, 10 ῥαίαϊηοὶ ῥίφοϊ «γιϊοίαηιο οἱ ψωρεηοίητω 

ῥαωίοὶ τἰδααιαϊάα ῥαίω εἰϊδο ἐαιαη. 11 αῤῥαη βαγν φαην αϊέγιιβ ἐγ, 

«Αγιεϊοκ)αὶ, ὧν απαιοαῖν βὲ ρήηα απαδίοξ, ετὐπΐθ σαίξαγ]ὴββ τρα8. 12 τηΐο 

ζαιιγῥίποὶ χοριοῖγνα ϑιηναὶ ἤγαηι Ταμκοῦαι, τη ῥίμαονν φραῤαα, ἐξ ὑΐβε 

χοηνιγν, ἰδίαν» 74, αὐδιαϊδιωϊα 8. οσανζ ἃ» 85 ῥβαηβ τι85 δίηιαϊέα. 

18. 2ε͵ν νυϊῥ{ηὐϊαοάτνν, ἑηώπα ῥαὶ σηῥαγαὲὶ Πιααϊοῖδ, δισαοὶ Βαγηαῦαβ ηιῖρῥ- 

φαξαινιγανδ τραῦΡ ῥίφωϊ “αὶ 6. 14 αἰὸ δὲῤο τ: σαδαΐν ῥαΐοὶ πὲ γαϊπέαθα 

σασφαμα αν βινη)αὶ αἰισαρσοί)οηδ, χα ἅτ αϊέγαιν ζανίγα αἰϊαῖηι: Ἰαθαὶ 

ῥᾷη Πιάαζι5 τοϊδαμας ῥύμαϊδκο {ἰθαῖβ 7], γυὲ ὑμα αἱιοῖδίο, Ἰσαῖιοα ῥέύναο8 

ῥαϊα δ τιααϊιοίϑμου 15 τ0οὴβδ γαϊ]ίϊδ «(ιοϊδίαϊ » Πιααϊοῖδ. τυϊδαηαη8 

7α}) τὶ αἰ ῥύμην Κγαιοαν»]ίαϊ; 16 αῤῥαη, τοϊξαηπάαηιβ ῥαΐοὶ τὲ τραϊγῥὲΡ 

σαγαϊ]έβ τα τι8 τοαιμγϑέισαην τοϊξοαδ, αἰα ῥαῖγν σαϊαινοῖγ, }οϑι8 

Χγήϑδέαιιδ, 7α},) τροῖβ ἦγν Χγήδέωιν 1οϑιὰ σαζαινδιαθατληι, οἱ σαγαϊηίαϊ τραῖγ'- 

ῥαΐπα τ8 φαϊαινφοῖπαὶ Χγίϑέαιιδ [οϑιυῖβ 7α7ν γυὲ τἰ8 Ἰτοοτιγϑέισαην τοϊοα 5; 

μέο πὶ τραϊγ ρὲ φαγοῖἼέβ τι8. τοσιγϑέισαην τοϊίοατδβ αἰγνιη, ἰοῖκο, 1 αΡ- 

ῥαι 7αϑαὶ 

17... ΒΟΚ) Δ πδη8 οἱ ρα αὶ ϑοϊ)ωμαάωηβ οἱ σαγαϊ]έαϊ ἀοηι)αϊπααι, 

ἀοτη)αϊπ δα 1π ΝΒ Ὲ 

“Χυιθίαιι, ὈἱρΊ αὶ 5᾽} τὰ 145-511 8 5 {Υαυγδαγ αὶ, Ῥδηπα Χυϊβίαβ ἔγα- 

ΤΙ, ἃ, εὐαιιγϑέιυοῖγ, σαϊαιυϊάα 15) ἐρατιγδἐιυοϊρ αἑαιοίάα ΒΒ. --- π δαγβύν οἷρ 

ϑαΐαν δ᾽.) Α Παπάρσίοδδο: παὰτῦεϊ", -- 9, ῥαϊοῖ Β: ἴῃ ἀρ. Ζ6116 

ΠῸΣ ῥαοὶ, ἀοοὴ βομοὶπῷ ἱ ἀρθυρθβοιυίθθθη σὰ βοίῃ ΒΥ. --- 8βδι]οῖ8] Β: 

στο] δομοσί, δὰ] [αϑὺ σϑυϑυδεὺ ΒΥ. --- αὐροθιί, ηυΐβ 7.1.) Β ἀσγ οΒ] δομοσύ 

Β.. --- 8106] Β, ἰοὺ βδισαοὶ: ἀθῦ δασα σοπϊρὺ πἰομὺ ΕΣ 16 8685 ΒΥ. -- 

11. φαίαγ] 81] σαῤβαγ]ῥ8 Β. --- 12. θϑίμιαϊία)] Β, αὐ ἄθρουν ἄθυ Ζθὶ]θ πϑοῆ- 

ϑϑίγαρθῃ. --- 14, Ἰαθαῖ)] Β, ἀυτομ]δομογί, 140 [αϑὺ χουϑίονε ΒΥ. -- εοὖ- 

ϑαηαβ ῥιμαϊοῖο)] ΒΒ, ἀπτοβ]δομοτῦ ΒΥ. --- ἐκααϊιοίδ 0) ΒΒ, ἀθβρὶ. Βυ. -- 

15. «(εὐἱδέαϊ)»} οΒΠΡΑΥ ἀαβρϑίδ! ] θη (ν6]. ἘΣ 2,3); γαϊ]υ8 Καθ φύςει 
ποῦ ἀθουβθύζθη, τὶ ΒΟΥ μασγαῦ ϑηηϊτηταῦ: 65 Ὀθαθαϊθὺ ΠΙΘΙ ΘΌΘΠΒΟ 

Ὑ16 Βκοῖν. 8,17 (Ὀἱ θέν.) ποθ ἀημᾶθυβ 415 βοπβί. --- 17. ςοϊ)Ἰαμπάαμϑ) 

᾿δοϊ)αγι 8 Β Βγ: 
288 
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18 εἰ γὰρ ἃ κατέλυςα᾽ ταῦτα πάλιν οἰκοδοιμιῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν ευνί- 
ετημῖι. 19 ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα θεῷ ζΖήςω. 
20 Χριςτῷ ευνεςταύρωμαι᾽" Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριετός " 
ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν «εαρκί, ἐν πίςτει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ἀγαπή- 
ςαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ. 21 οὐκ ἀθετῶ τὴν 
χάριν τοῦ θεοῦ εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοεύνη, ἄρα Χριςτὸς δωρεὰν 

ἀπέθανεν. ὲ : 

111. 

1. Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάςεκανεν τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεεθαι, 

οἷς κατ’ ὀφθαλμοὺς Ἰηςοῦς Χριςτὸς προεγράφη ἐν ὑμῖν ἐςεταυρωμένος; 

ὦ τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ᾽ ὑμῶν, ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα 

ἐλάβετε ἢ ἐξ ἀκοῆς πίετεως; 8. οὕτως ἀνόητοί ἐςετε; ἐναρξάμενοι πνεύ- 

ματι νῦν «ςαρκὶ ἐπιτελεῖεθε; 4 τοςαῦτα ἐπάθετε εἰκῆ" εἴγε καὶ εἰκῆ. 

. 5 ὃ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ πνεῦμα καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν ἐξ 

ἔργων νόμου ἢ ἐξ ἀκοῆς πίετεως; 6. καθὼς καὶ ᾿Αβραὰμ ἐπίετευςεν τῷ 

θεῷ .... 427 ὅεοι. γὰρ εἰς Χριετὸν ἐβαπτίεθητε, Χριςετὸν ἐνεδύεαεθε. 

28 οὐκ ἔνι Ιουδαῖος οὐδὲ “Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ 

ἔνι ἄρεεν καὶ θῆλυ πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐςετέ ἐν Χριετῷ ᾿Ἰηςοῦ. 29 εἰ 

δὲ ὑμεῖς Χριςτοῦ, ἄρα τοῦ ᾿Αβραὰμ «πέρμα ἐςτὲ καὶ κατ᾽ ἐπαγγελίαν 

κληρονόμοι. 

Ἰδς 

1 Λέγω δέ, ἐφ᾽ ὅεον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐςτιν, οὐδὲν 

διαφέρει δούλου κύριος πάντων ὦν, 2 ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐςτὶν καὶ 

οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεςμίας τοῦ πατρός. 8 οὕτως καὶ ἡμεῖς, ὅτε 

ἢμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ «ςτοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι. 4 ὅτε 

δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέεςετειλεν ὃ θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, 

γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ὅ ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον 

11, 6. καθὼς καί] “͵]αξἑπαοὶβ ἃ (υ. ϑοάοη5 Ο"5,), --- 28, εἷς ἐςτε] 

ἘΚ μβιυ. ΟἾγ., ἕν ἐετε ΚΕ ὠρρϑηι δϑ18 ἃ 6 ἔρ στρ. 

κατ᾽ ἐπαγγελίας 50}υγ}εϊδέ. Τ)ασοσοη, αἱ 4,235 δίηφ. --- ΤΙΝ, 8. αὐ ὑπ ρρ]δηη) 

Α Παρμᾶφί. πὰ αἵ Βίαντα “μοῦ ἀθη Μἠϊοηιοη θην. 1216 Παγιασίο886 67- 
ἰιιίογὲ αἴ Βεοαοιιξιῃ τυοη, ςτοιχεῖον, ὅα5 δαὶ θη ΑἸοααηπάγίηογη, “Θέ6γΉ- 

δία’, τὐοϊξογ)ῖν, “Οοδἐϊγη ἐἰθογ]ναιρὲ δοαθφιέογ, Ἰαγγν: τολν αθηι (ἰδ Ἰγγ).6}. 

αὐ ἰδὲ παοῖν θαθυίοη. Αι [αϑϑιησ 8 Ἡγοϊ ἐσ 6580] υὐοῖΣ αὐ]ᾶηοῖθ. 1)1686 

71) θέειν συογίγτἐξ αι. α, ΟἸΥψβοϑβέοηι8. 
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δα ΐαὶβ δα δ δ᾽ τῖ5- 8114]. 18 απίθ 14 0αὶ Ῥαΐίθὶ ραίδυ, βαΐα δἵίαχα 

ἐἰταν͵α, ταϊββαϊδα)απ δ Ταΐκ Β.] δὴ αδίδ!Κη]α. 19 απίθ [Κα βαΐσγη ψὶΐορ 

πϊΐοάα ρσαβυνα!ῦ, οἱ σαᾶα θα. 20 Χτυβίδα τ ρα σαγ 5. γΡ, ἱὉ 

1ρα πὰ πὶ Ῥαμαβθῖρδ 1κ, 10 ΠΌΔΙ ἴῃ τοβ Χυϊδίαβι δρρδῃ βαΐϑὶ πὰ 

1ρῦα ἴπὶ Ἰθκα, ἴῃ ραϊδαοθίπδῖ ἰώ Βα ΠῸΒ ρσα18, ΡῚ5. {ΠΙ]ΟΠαΙΩΒ. τη] 148 

αὐρὶ θη αϊπ5. 511 ΒΔ ΤᾺῸΥ ΤῊΪΚ. 21 πὶ δαγαὶρθα δηβίαϊ σααϊβ; ἀπίθ 

͵α αὶ Ῥαϊσῃ ψὶῦορ σαγαϊύθὶ, αἰρθαὰ 148 Χυϊδίαβ βύσασθ σαβυν αι. 

ἘΠῚ: 

1. Ο υπίτοάδηβ Οδιδίθὶϑ! ἴῦα5 ᾿ζν 15. αἰ πυαρταα Βα 76] ἢἰ αἰ δαβ- 

Δ} ἰφνῖσοὶ ἔδασα δυρδιη 1Θϑὰ5 Χυϊδίαβ Γα Δ Π161}105 88, ἴῃ ἰΖυν β 

ἈΒΏΥΔΙΑΙ ΡΒ 2. βαΐ-δἰη ψ]])Πὰὰ τιΐδῃ {γα ἰζν18, ἀΖζὰ τνϑυγβύνϑηι 

το θΒ Δημηδη ΠΟΘΙ ρδὰ ὑΖὰ ραμδιβθίηδὶ ρϑὶδα οἰ ηαϊθ 9. Βυἃ 

ὉΠ αΠ5 ΒΒ} ἢ δηδβίοα]αμ ἀϑὴθ ΘΏΓΪη πὰ ΙΘἰκα δύ] 4 5ύυ8 

Ε]ὰ σασαπηαρ βαθὺ ΔΌΡδη ἰαθαὶ βυασθ! ὅ βαϑὶ πὰ δηαβίβιαϊρ 

1Φ 115 Δημηΐη 7180 ψαυγκοὶρ τς] 5 ἴῃ ἰφυνβ, αΖὰ τυϑαγβίνγαια πυἸΓο 18 

Ῥᾶὰ ἃσὰ σαμδιβθίηδὶ ρα] ΘΙ ηδ18 06 σαβα 1848 ΑὈγδμδηλ ραϊδὰ- 

Ὀϊάα συάα..... 27 π'.ϑ τηϑηδραὶ δὺκ βῦο ἴ'ἱἴῃπ Χτυϊδίδῃι᾽ ἀδυρίὶάδὶ 

ὙΘΒΌΡ, Χυϊβύδα ρα διηοαδὶ ΒΡ. 28 ηἰϑύ Φυδεαίαβ ἢ] Κσθκβ, πἰβὺ 

ΒΚΑ ΚΒ. 1 ἔτθιβ, ἰδ ρυπηβκαπα' ἢ αἰηδκαηαᾶ; πἀπθ 418] 1.8 δἷῃ 

Β]ᾺΡ ἴῃ Χυϊβίαιι Τθθα. 29 Δ Ρδηῃ βδπάβ 1ὰ5 Χυϊβίδαβ, Ῥδηπα Αὐτὰ- 

Βδη1θ ἔγαῖνν ΒΒ] 0 Ὁ 4 Ὁ- 1 ρσαῃμαϊΐαμη ἃυ 788. 

ΤΥ. 

1 ΑΡΡδη αἷἱρθᾶ: βίδα τη6]18 5ν}2 6 δυρὶπαγοΐα ὨἰαΚΙΔῺΒ ἰδ, τὶ 

πα σαι ᾿πβῖζα δῦ ΒΘ τα, {γαυ)α 41161Ζ6 βαπμαβ: 2. δὶ υἱ τϑρίη- 

ἦάτα ᾿ἰβύ δὰ ἔδυταραρρατα πὰ ργθηβη δὐξπβ. 8. ϑυνὰ 18} ψγϑῖβ, βδῃ 

ΘΒ) ὈΔΥΠΪδκαῖ, τῇ βίδα Ῥ18 ἔα σα πθϑατη Βαϊ Κ πο 88. 

4 10 ὈΠΡῸ αϑιὰ υδέα θη 8 π16]15, ᾿πβαηάταα ρα απ βθίπαμα, πϑυῦ- 

Ραμδπηα ὰ5 αἰποη,. ΔΌΣ θάπαπα αὖ πὶϊοάα, ὅ οἱ Ῥδὴβ υὖ νἱΐοάδ ὰ8- 

Π, 18. τυϊϑϑαίΐδα)αη δ} τϊθβαϊδα)απαϊη ἃ. --- 20, βΒαπυ5)] ἃ ΚΙ 

ΒΌΆΠΔΌΒ. --- 1Π|, 8. πῃ ἔγο θ8 8] Α σεροηῖνδον ἀἰογ φειυο]ιεϊομοη ϑοϊιγοιθις 

ηιϊ ἃ. --- 29. ΔΥ 818] ΔΌυ]Δη5 Α. --- ἸΝ], 1. ἔγδαα)] ἃ ηνέ Αὐκιγξιῖς, 

θηέγοσον, ἄθην (ἰουγαμοῖ,. --- ὃ. αὐ βίδίσα Ῥ15. [αἰ σθαυβ)] ἃ αηάρσίοϑϑβε: 

αΓ ὑπ 6 5] ἃ Ὡ. 

Π, 29. ὉὈΣ ρμαβμβαϊζαι) ἃ: Ῥίνν., ιὐο παοῖ, ΗδφῦΥ. 6,13 κληρονο- 

μούντων τὰς ἐπαγγελίας. Υ. αἰιοῖν Τ᾽ 4,8 σαμαἰΐα ΒαΑθαπθ᾽" ἐπαγγελίας 

ἔχουςα Καὶ τοΐη. μπᾶ ὁ 1,1 ὈΪ σαῃαϊΐζαῃ), τὸ ἘΚ κατ᾽ ἐπαγγελίαν, δ΄η 
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ἐξαγοράςῃ, ἵνα τὴν υἱοθεείαν ἀπολάβωμεν. 6 ὅτι δέ ἐςτε υἱοί, ἐξαπέ- 

ςτειλεν ὃ θεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν, κρᾶ- 

ζον᾽ ἀββᾶ ὃ πατήρ. 7 ὥςτε οὐκέτι εἶ δοῦλος, ἀλλὰ“ υἱός " εἰ δὲ υἱός, 

καὶ κληρονόμος θεοῦ διὰ Χριςτοῦ. 8. ἀλλὰ τότε μὲν οὐκ εἰδότες θεὸν 

ἐδουλεύςεατε τοῖς φύςει μὴ οὖειν θεοῖς 9 νῦν δὲ γνόντες θεόν, μᾶλλον 

δὲ γνωςθέντες ὑπὸ θεοῦ, πῶς ἐπιετρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀςθενῆ καὶ 

πτωχὰ ετοιχεῖα, οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε; 10 ἡμέρας: παρα- 

τηρεῖςθε καὶ μῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς; 11 φοβοῦμαι ὑμᾶς μή- 

πως εἰκῆ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς. 12 γίνεεθε ὡς ἐγώ, ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς, 

ἀδελφοί, δέομαι ὑμῶν. οὐδέν με ἠδικήεατε᾽ 13 οἴδατε δὲ ὅτι δι᾽ ἀςθέ- 

νειᾶὰν τῆς «ςαρκὸς εὐηγγελιςτάμην ὑμῖν τὸ πρότερον, 14 καὶ τὸν 

πειραςμόν μου τὸν ἐν τῇ «αρκί μου οὐκ ἐξουθενήςατε οὐδ᾽ ἐξεπτύςατε, 

ἀλλ᾽ ὡς ἄγγελον θεοῦ ἐδέξαςθέ με, ὡς Χριςτὸν Ἰηςοῦν. 15 τίς οὖν ἣν 

ὃ μακαριςμὸς ὑμῶν; μαρτυρῶ γὰρ ὑμῖν ὅτι εἰ δυνατὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς 

ὑμῶν ἐξορύξαντες᾽ ἂν ἐδώκατέ μοι. 16 ὥςτε ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα ἀλη- 

θεύων ὑμῖν; 117 ζηλοῦειν ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκκλεῖςαι ὑμᾶς θέλουειν, 

ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε. 1ὃ καλὸν δὲ τὸ ζηλοῦςθαι ἐν καλῷ πάντοτε, καὶ 

μὴ μόνον ἐν τῷ παρεῖναί με πρὸς ὑμᾶς. 19 τεκνία μου, -οὗς πόλιν 

ὠδίνω ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριετὸς ἐν ὑμῖν, 20 ἤθελον δὲ παρεῖναι 

πρὸς ὑμᾶς ἄρτι καὶ ἀλλάξαι τὴν φωνήν μου, ὅτι ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν. 

21 λέγετέ μοι, οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι, τὸν νόμον οὐκ ἀκούετε; 

22 γέγραπται γὰρ ὅτι ᾿Αβραὰμ δύο υἱοὺς ἔεχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίεκης 

καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας. 28 ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίεκης κατὰ ςεάρκα 

ΙΝ, 6. υἱοί] ἘΚ τιυ., υἱοὶ θεοῦ ΠΕ ἀοέρπι νρ- 55. --- ὑμῶν) 

ΚΙ, Οἢτ., ἡμῶν Ρ ἀοὕρσιηι. --- ὃ, ἐδουλεύςεατε) παοῖν θεόν ἘΚ εἰϑ10., παοσῖ 

θεοῖς ΠἾΒΕα ἀφρῖσιῃ νρ. -- φύςει μὴ οὖςειν] Ρ ἢ νρ, μὴ φύςει οὖειν 

ΚΙ, ΟἸγ. -- 9. νῦν] ἘΚ τδιυ., νυνεί ΠΕ. --- 18. οἴδατε δέ] ἘΚ τϑιυ., 
οἴδατε Κατὰ ἀδρ. -- 14. τὸν πειραςμόν μου] ἘΚ Οἢτ., τὸν πειραςμόν 

ΒιηοΣ τη Β685. -- 15. τίς] ΚΙ, Οἢσ. ἀθ, ποῦ Ρ ἔρ νῷ. -- οὖν ἢν] 

Κ' Οἢγσγ., οὖν ΠΡ. -- ἄν] ἘΚ ΟἾγ., {ε δι ΓΑ ΒΟΘ", --- 18, τὸ ζηλοῦ- 

εθαι)] ΓΚ ΟἾχ., ζηλοῦεθαι (-εθε) 5ΙΠΑΒΑ. --- 28. διὰ τῆς ἐπαγγελίας) ἘΚ 

ηιδιῦ., κατ᾽ ἐπαγγελίαν ΟἬτ. (παοῖν κατὰ «εἀρκαο). 

21. ηἶὰ Πϑαβθ1}) ἃ Παπάρφίοσδο: πὶὰ αϑϑιρσσιβ! ἡ ἈΪὰ 18... 87. 

ΤΥ͂, 6. 115] Α: ἐξέ το] ἄοην συογηιοϊνιἐΠ]οἤκον, Ο'οσονιδαΐς τὶν ῬδηΒ αὐ 

στοᾶς (7. δ) σχιιφιιϑοϊιγοῖθοι. Τί. ατιοῖν ἀἰ6 ἀηπαογιῳ ἦρι ἀθν' ῬΘΥΒΟῊ 

Υ. ὅ (απἀπίὶπδῖπα ζ1 Δ Δ Ἰτη 81 18), --- 7. «(8 βαπμαβ 10.}»] το] ηεϊέ 

Αὐδιοιέ ατιϑροϊαδβοη, τοὶ. σι τοθον ΗΖ. 4π:. 47,386. --- 22, ὑνῃβ ἰδία 

ΒΈΠΠη5] ΑΒ; αἰ 7 ΠΠρσο ἩΓον ἐἰβἐοι πη}. 
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Ῥαυμί[1α]6α], οἱ "᾿βα ηῖνγθ 510]α δηπαῃϊτηδίτηα. 6 ἈΡῬαη Ὀαΐθὶ βα Ὁ 185 

Β.. 7} 5 συᾶὶβ, ᾿πβαηϊᾶα ρα ΔΏμηδη ΒΌΠ ΔΒ Β61}15 ἴῃ Παϊσίοπα ἰζτνϑγα 

Ὠτορ]απάδῃη: ΔΌρ8, ἔϑααυ! 7 βιυνϑϑὶ 1 βαηδβοὶ 5 15. Βα} Κ8, ζκ βυ- 
Ὠὰ8; 0» βαᾶαπᾶθ βίπαβ, 1868 810}0}8 ραα18. Ῥδῖγῃ Χυϊθία. 8. δὶ Ῥᾶπ 

ΒΘ θα πὶ Καμηδηαδηβ ρα, Ῥαϊηλ Ῥοϑὶ νυ ῖβέδὶ πὶ βἰπα σαάδ καῖ κὶ- 

ποάράθρ: 9 Ὁ πὰ 88], ὐἸκαπηδη ἄδη8 σα, ταδὶ Ρ -θΔπ σακαπηδίαδὶ 

ἔγατῃ σαᾶδ, Τυαῖνγα ραν δηθὰ Ρ ἰζνν 8. δἰΐσα ἄἀὰ Ῥαῖμλ πη δῃ  θὶσ:. 

7848 ΒαΙ κατ βία τη, βῬϑίπηθὶ δἰΐσα ἱὰραπδ Βα] Κίποι 116] 9 10 ἀδρϑη 

Σύ! Ρ 7184} ΤΘθοθυμῃ 18} Πιθδηλ 784 ΔΡΏατη. 11 οὐ 1215, αὶ 5 ΔΘ 

δια! θαΊαα ἴῃ ἰφν δ. 12 ΦΡΌΡδη νυ θα] 5.6 ἴἰκ,| απίθ 184} 1 5.08 

Ἶἦ.8, ὈγΟΡ 75, Ὀ147]α ἰχυνὶβ. ὩΙ ὑγαὶῦ τὴβ ΡΆΒΚ ΟΡ. 18. πιῦαρ ᾿αίοὶ 

Ῥαϊτῇ βἱαἸκθίῃ [οἰ Κὶβ αἰνγαυρθιϊᾶα ᾿Ζυν 18 Ῥαΐα ἔνασαο, 14 4} ἐγαϊβία θἢ- 

7.1 δῇ 1θἰκα τθὶ παιήτηᾷ πἰ {τα ρου, πὶ δηαβρίνγα, 8Κ 5.018 

ΔΟσΘ]ὰ οΌΙ5Β ΔΠαΠΘΠΊΙΡ ΠΔΪΚ, ον Χυϊϑία ἴθϑὰ. 15. 16 Ι Κα νγα8 πὰ 

δαδεαρθὶ ᾿συναγϑ τγϑϊύννοα]α δὰκ ἰΖν 5 βθαύθὶ 1608] τηϑῃτθὶς νυϑϑὶ, δὰ- 

ΘΌΠ8 ᾿Ζυγᾶτῶ ἈΒΟΤΔΌΘΠηΔΠ5 αὐρθῦθὶ τοΐβ. 16 10 πὰ βν8 8]81)18 1Ζυν}5 

γΑΥΡ, Βαη7]α σαίθι ϑη5 ᾿φυνθὴ 17 Δ] ΠΟ ἃ ̓φνν}18 πὶ τυδ118, αἰκ 8]6- 

ὕδῃ ἰζν 5. ν]] μα, Οἱ τὰ Δ]. Π 00. 18 δῦρϑῃ φρὸρ ἰθὺ δἱᾶπομ ἴῃ ρο- 

ἀδσητηϑ βἰΐθίηο, 8 η-1 βία! ηθὶ ἴῃ Ῥδγηπιθὶ ἱκπ δα δηανγαὶγ 05 δὖ 

ἰσυνθΒ. 19. ὈδΥηΙ]οηα τὶ η8 

ῬδηΖοὶ αἴίγα ἴδ, τἀπίρ σαρϑὶ τ ΐ- 

Ἰαίάαα Χυϊδίαβ ἴῃ ἰζνῖθ. 20 8ΔΡ- 

Ῥδὴ ψ1148 αἰτηδῃ αὖ ἱχυνῖβ πὰ 1Δ 

Ἰητη δ᾽] δύϊθμα τηθίηδ:; τπΐθ 

ΔΒ ΡΙΡ5. 'πὶ ἴῃ ἰφυν 8. 21 αἰριρ 

ΤαΪθ, 1.8 αὖ νἱΐοῦα νι Ἰ]) μα ΔΒ 

υυίβαηῃ, βαΐα υἱοῦ πἰὰ δαβϑὶθ Ὁ 

92. σϑιηθ 1} ἰδὺ ἀὰκ βαΐθὶ ΑΡΥΘ Δ. 

ὕννδηϑ δἰΐα βαμιηβ, αἰπμδηδ 8 

Ῥία]αὶ 8} αἰπαηδ ἃ8 ἔν] αὶ; 28 αἰκϑὶ 

Ῥδῃ 88 8 Ρίυ͵δὶ ὈΪ [οἰκΚα.... 

19..... ῥαηφοὶ αὔὦ ἤέω, ευὐγνέο 

σαϑαϊγ)ἐ)αΐάαι, Χγδίαιιδ ἦγ, ἐσιοῖϑ, 

20 ἀαῤῥαη, τοἵϊάα φίηιαν, αὐ ἐξιοὶβ γι 

7αἿν ἡηηιαϊά)ανν δέΐδηα ηιοῖμνα;; τέο 

αὐδιαιῥὶβδ ἑὴν ἴηι ἐσισῖβ. 21 σίῤὲῤ 

ηι18, 7π᾿|8δ 1 τὐἰοάα τοἰϊ)]αηα! αλι8 

τοἴδαη, ῥαία τοὐίορ τἡἶιν Παιιϑοῖρ Ὁ 

22 σαγηοῖὴρ ἐδὲ ας ῥαΐοὶ Αὐγαϊιαηι 

ἐισαηβ αἰμέα ϑιιηι)18, 

ῥύιι)αὶ 7α7. αἴπαηα κι [γἱ)αὶ, 28 ακοὶ 

ῥα 8α τι8 ῥῥι)αὶ δὲ [οῖμα 

αἴηαηγα τἰ8 

ΙΥ͂, ὅ. θαυ ίθα}}] ἀβρδαυθαϊ Α: α6} Τύανγν σογυγέ το ΠΟ] ΘΉι, 

ἀϊ ζαβὲ νογθϊοϊιοη ΒΥ. --- ἀπ ηϊ ταδὶ π] δπαηϊνηαῖμα ἃ: 16 8. ῬοΥβΟΉ 

ϑέοἶνιξ ων ΤΡ ΔοΥβρυιιοῖν ηυϊξ ΔΟΥ σοβαηιέον {θεν Το οι τον τον ἀαηϊὲ 

071 πὰ ον Τὴ) γϊηογη ἀθ5 ΒοΠγοῖθογβ αὐ ἀαδ υὐιηυϊέξοὶ αν ὉυὉογαιι8- 

σεϊιονο Ῥαυθ αἢ πἰΐοάα ἐπγ Τ)αβοῖυ. ΑΠηϊίοῖια ῬΡευ ϑοηιθηυθγ βοβ οι 

) 11,84. --- :1. αὐθαϊαἸ ἀράδα] τ θαι ἀθαϊ7αὰ Δ. --- 18. Βα Κοὶη] ἃ παρᾶ- 

φἴοσϑδο: ἀπ . --- 15, ποϊδνοα)α] Α: ὁ ἄδον ον Ζοῖϊο. --- 19. σα- 

Ῥαϊν ἢ] αἰ 8] Α Ἑαπαάρίοβδο: ἀὰ Ἰαὰα)]α]ὶ σα ἐν βαβίηδὶ: ἀὰ ἐδέ σε 

ζιι οὐ ποθὴ ΒΥ. --- σαϑαϊν))αϊάαι) ΒΒ: ἀαγομι δομογῦ, ἃ ζουβίδγι Βσ. -- 



8600 Απ ἀϊθ ααϊαίον ΙΥ͂, 24---81. Υ,, 1---10΄ 

γεγέννηται, ὃ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας. 24 ἅτινά ἐςτιν 

ἀλληγορούμενα ̓  αὗται γάρ. εἰειν δύο διαθῆκαι, μία μὲν ἀπὸ ὄρους (ινᾶ 

εἰς δουλείαν γεννῶςα, ἥτις ἐςτὶν Ἄγαρ. 25 τὸ γὰρ Ἄγαρ (ινᾶ ὄρος 

ἐςτὶν ἐν τῇ ᾿Αραβίᾳ, ευςτοιχεὶ δὲ τῇ νῦν Ἱερουςεαλήμ, δουλεύει δὲ μετὰ 

τῶν τέκνων αὐτῆς. 26 ἣ δὲ ἄνω ἹἹερουεαλὴμ ἐλευθέρα ἐεςετίν, ἥτις ἐςτὶν 

μήτηρ πάντων ἡμῶν 427 γέγραπται γάρ εὐφράνθητι «ετεῖρα ἣ οὐ 

τίκτουςα, ῥῆξον καὶ βόηςον ἣ οὐκ ἐδίνουςα, ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς 

ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούςης τὸν ἄνδρα. 28 ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, κατὰ 

᾿Ἰςαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐςεμέν. 29 ἀλλ᾽ ὥςπερ τότε ὁ κατὰ «εἄρκα 

γεννηθεὶς ἐδίωκεν τὸν κατὰ πνεῦμα, οὕτως καὶ νῦν. 80. ἀλλὰ τί λέγει 

ἣ γραφή; ἔκβαλε τὴν παιδίεκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς ̓  οὐ γὰρ μὴ κληρο- 

γομήςῃ -ὁ υἱὸς τῆς παιδίεκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας. 91 ἄρα, 

ἀδελφοί, οὐκ ἐςεμὲν παιδίεκης τέκνα ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας. 

ἈΥΣ 

1 Τῇ ἐλευθερίᾳ ἡμᾶς Χριεςτὸς ἠλευθέρωςεν : «τήκετε οὖν καὶ μὴ 

πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεεςθε. 2 ἴδε ἐγὼ ἸΤαῦλος λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν 

περιτέμνηςθε, Χριετὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήςει. 8. μαρτύρομαι “δὲ πάλιν 

παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ ὅτι ὀφειλέτης ἐςτὶν ὅλον τὸν νόμον 

ποιῆται. 4 κατηργήθητε ἀπὸ τοῦ Χριςτοῦ οἵτίνες ἐν νόμῳ δικαιοῦςθε, 

τῆς χάριτος ἐξεπέεςατε. ὅ ἡμεῖς γὰρ πνεύματι ἐκ πίετεως ἐλπίδα δικαιο- 

ςύνης ἀπεκδεχόμεθα. 6 ἐν γὰρ Χριετῷ Ἰηςοῦ οὔτε περιτομή τι ἰςχύει 

οὔτε ἀκροβυςτία, ἀλχὰ πίςτις δι’ ἀγάπης ἐνεργουμένη. 7. ΣἼῴἐτρέχετε 

καλῶς " τίς ὑμᾶς ἐνέκοψεν τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεεθαι; ὃ ἣ πειςμονὴ 

οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς. 9 μικρὰ Ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζΖυμοῖ. 

10 ἐγὼ πέποιθα εἰς ὑμᾶς ἐν κυρίῳ ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήςετε᾽ ὃ δὲ 

ΙΥ, 25. τὸ γὰρ Ἄγαρ] ἘΚ ΟἾτ., τὸ γάρ ΒΙΠΟξα ἔν να (Απιρυβί.). -- 
ευςτοιχεῖ δέ] “Κ, ἣ (1 Ὁ) ευνετοιχοῦςκα ΠΕὰ : σχιιαα σοηδολιαΐ Πιυὶς 

ἀθ; φιυὶ σογυιοίι8 6ϑἐ ἢ νοὶ; αιυνὶ φογἐογηυΐγυι.8 658 ἨΊΘΤΡΟΙ. ; φυϑὶ σΟΉ γυ18 688 

Απρπαβύϊη. --- δουλεύει δέ] ΚΙ, Ογ., ὃ. γάρ Ρ, --- 26. πάντων ἡμῶν] “Κ, 

ἡμῶν δια ΒΟ ΕΑ ἰὖ νρ. --- 81. ἄρα] ὨΟΚΠ,, ἄρα οὖν Εὰ Τμθδοἀοχγοίύ. 

--- Κι, 1. τῇ] Κ ὠδϑι., ἣ Εὰ ἀϑῖρ νρ. --- ἐλευθερίᾳ) Ρ, ἐλευθερίᾳ οὖν 

ΚΠ, -- ἡμᾶς Χριςτός] Ῥ, ἣ Χρ. ἣμᾶς ΚΙ,. -- Οετήκετε οὖν] Ρ, «τήκετε 

ΚΙ ἢν. - ζυγῷ δουλείας] ἘΚ μδιυ., δουλείας ζυγῷ ὈΕΕΕΤα ἀ 65 Αυρ. 

ΑΔ Υδϑύ. ---- 8, πάλιν] ΓΚ πμδιο., {616 ὈΕΕΤα ΟἾτ. ἀθς. -- 9. ζΖυμοῖ! 

ὙΚ μδιυ., δολοῖ θ΄" ἀ 6  νᾷ. 

ἐπαγγελίας δῦ το τέκνα ΔΟΒδπρὶς. --- Υ, 8. πὶ κ8 ῥαπιρια) Β: οὐκ 

[εἰϊέ ὈΣ τηΐϊη 14. 82.49 ἀ 6: βδιαβδίο δ: 60 68ὲ ηινὶ νοβ υοσαιϊῦ 



Αἢ αΪ6 ΟΘαϊδίον Υ, 24---81. Ν,1-10. 961 

φαθαμγαλ8 τρῶϑ, ἦρ 8. τι8 Κγ"ϊγωΐὶ δὲ σαϊιαϊίω; 424 ῥαΐεοὶ δἴηνα αἰγαϊοϊμοαοϑ; 

08 αὐ 5ἱγνναι ἐισο8 ἐγίσσισοβ: αἴγπω γαϊ]ϊ8 αῇ [αϊγσιν)α δοίη ἔν, ῥίισαίιν 

ὑαϊγαωναοὶ, 5οὲ δέ σαν; 25 ϑεῖπα ξαϊγσιιγῖ ἐθέ ἐν Αγαϑῖα, σαηιαγῖος ῥῚ» 

ῥίσαὶ γτηυι. Ταϊγιδαϊονι, ἐρ 5ἰραϊ]οίηο β νὴ δοίγαΐην δαγήνώηι. 20 ἐξ 80 τπρα 

7Ταῤγιδαΐοιν Κγλα ἐβέ, 89ὴ ἐξέ αὐἦῥοὶ τβαγα. 21 σαηιοίὴρ ἐξέ ὐἴο: 8ϊ{αὲ 

ϑέαΐγο 80 τὐηὐϑαϊγωμαοὲ, ἐαγηηοὶ 7ωαἢν γοροὶ 80 ηἱ βέωπαϊοί, εὑιῖ6 ηιαπασα 

δαγηα ῥίσοβ αὐ ρ7οηδ ἠιαῖβ βαιν ῥίϑοβ αἰσαπαοῖηβ αὔαη. 25 ἀαξῥαη τροΐδβ, 

ὑγοῤη7ιι8, δὲ 1β8αἰὶβ σαϊναϊία δαγηα ἴηι. 29 ἀαποὶ ῥᾷη, βδισαδβιῦθ 8ᾳ. δὲ 

Ἰοίμα σαφαινγανα τον αἷς βαγλα δὲ αἸνηνῖη, δισαῖν 7α]ν τὰν. 80 ακοὶ ἴσα χίβὶῇ 

ῥαίω σαηπιοῖἑαο τἰδισαῖγ ῥίφαϊ ῥιι)αϊ 7αἾν βαιηα ϑυώναιν ἔποβ; τρια πὶ 

ηἴηνὴ αὶ διύνν8 ῥῖιν708. τυ βιθιαιν Κγἱ)αΐξοβ, 51 ῥανγῖν τῖι, ὃγοβη7ιι8, 

γῇ εἴζυωη ῥὲιι7ο5. δώγηα, οἷς [γἱ7αΐδο8 

Υν: 

1 Ῥῥαριηιοὶ Γγοϊϊιαΐδα τι85 Χγδβέιν5 {γϊ)αη5 δγ'αἰέα δἐαπααἱξ πὶ « 7α}}}» 

πὸ αὐένα οαϊκείγασδαιι )ιοιαΊα μϑῥιϊαὶξ. 2 8εἱ, ἐξ Ῥαιοΐνι5 χῖβα ἐφιοὶβ 

ῥαίοὶ 7αϑαὲὶ δἱνιαϊέίῥ, Χγδένι8 ἐσισὶβ ηυὐδέ ἅἄτνρ δοίαὶ. 8. αῤῥαη, τροϊξιοοά)α 

Ἰραρηιηιο ἢ» πιαηηα ὀἱμιαϊέαηαῖφο, ῥβαΐοὶ δια ἰδέ αἷΐ ιτοϊέοβ ἐαιαη. 

4 ΤἸαωιδωὶ δἰ αὐ Χυδέαι, 7ιφοὶ ἔην τοϊέοάα σαγαϊίαη5 χὶῥὲὶβ ἐπιοὶβ᾽ τι8 

απηδίωϊ ἐἰϑαγιδβ; 5. ῤῥαν, τοοὶβ αἸνηνῖγν, τι5. σαϊαινιοίγναὶ τροηαὶβ σαγαῖζ- 

ἐοῖγι8 δοϊάαιαη; ὁ. εὐ ἔην Χγίϑέι, 1681. τιῖΐν δίηιαϊέ τραϊ]ιὲ φαριαρ τυ ξαιι- 

γα 1, αἷό φαϊανιδοῖγη5 ῥαϊγν ἐγϊαβιορα τρανιγϑέισοίψα. “ συ τοαΐϊα; Ἰυα8 

ἐφισὶδ σαϊζαξΐίάα ϑιυγ)αὶ τἱ αὐ[]νωτι5] αν ὃ ὃ. 80 σαμαμπαβ ὯΙ ἃ8 ῥαηια 

ἰαβοηαϊῃ Ἰσιοὶβ δέ. 9. ἰρὴδϊ δοὶ«. 5)» εἐϊ8. αἴαηα αἀαΐρ αἰδίαϊτῖΡ. 10 ἐΐ 

φαίγαμα ἴηι ἱφισὶθ ἔπ γγαιν)α Ῥαϊοὶ τὲ τυαϊϊιέ αἰ7)ὁρδ Πυιια͵]ὶρ; αῥῥαπ 86 

ΙΥ, 24. αἰ)αϊείϊοαο5) θυ Βουημαγαΐ, αἰ)αϊοιαϊᾶοβ ΒΒ. --τ 21 ιὐιϊοὶ) 
Β: ἀυχομιδομοσί, ᾧ χουβίδστῦ ΒΥ. ΕὌΘηΒο βἰπα ἴηὶ ἢσ. αἴθ Βροη- 

βία Ὀθη 'ἴῃ Απίϊααι ἀυχοῖ ΠΌΠΟΙ οδη 2 ΟΟΘΥ ἔαβὺ βρη 2 ζϑυβίδτί ΒΥ. -- 

ατι )οη.8] ατιῤ)δ8 Β Βνυ. - Ν, 6. Χγίβέε] Β Τὰν Χγίβέαιι. --- ἡ. Ἡ{Ππαῖι8- 

72αη) Β, δὰβ τ ]Πναϊι5)]απάαν5 ταάϊοσί, --τ 8, η1] “ἀθρϑσαϊϊαηλ Ὀρρϑβίγοῃι. 

- ἰαῤοπαϊῃ) ΒΒ, πὰ ἀυγομιδομουῦ ΒΥ. 

ΙΝ, 26. σαμιατῖος ἢῬ ῥιεταϊ] φαίβρυϊομῦ ἀθπὶ Ὑοσιααῦ γοη ἣΚ, 

σαριαῦο ῥίφαὶ Β ΘΥ πποσύ δὴ Ηΐθυ. ἀαρ., ἃ δ0 ΔΌΘῪ ἐῤ ΒΟ οὺ υϑυβίβ μα] 08. 
Πῖθ ᾿Ἰηΐσϑηβ. Βοαθαϊιηρ 468 ΨΥ ῸΒ ᾿ἰδῦ ἀπαηβίδρίρ. --ὸ βοϊγναΐηι δα) παηι) 

Β: προ δ ΒΏ]Οὴ0. οσδηβίθ  ηρ 468 Ῥοββθββῖνβ ἴῃ αθρθηβαῖζ ζὰ 

Μ΄Ί11.19 1, 7,35. ΜΕ]. διοῃ ΖΖ. 82,445β. --ὀ 28, δὲ 15αἰὶβ σαϊιαϊία 
δαγηα) Β: ἴδιβομθ Τηϊογρυϑίαἐξϊοη. γὸπμ κατὰ Ἰκαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα; 



902 Απ α᾽΄6 ααδ]αίου Υ, 111-94, 

ταράςςεων ὑμᾶς βαεςτάςει τὸ κρίμα, ὅςτις ἐὰν ἢ. 11 ἐγὼ δέ, ἀδελφοί, εἰ " 

περιτομὴν ἔτι κηρύςςω, τί ἔτι διώκομαι; ἄρα κατήργηται τὸ «κάνδαλον 

τοῦ «ταυροῦ. 12 ὄφελον καὶ ἀποκόψονται οἱ ἀναςτατοῦντες ὑμᾶς. 

18 ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί: μόνον μὴ τὴν ἐλευθε- 

ρίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ «αρκί, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλαις. 

14 ὃ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πληροῦται, ἐν τῷ ̓  ἀγαπήςεις τὸν 

πληςίον εου ὡς ςεαυτόν. 15 εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεςθίετε, 

βλέπετε μὴ ὑπὸ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε. 16 λέγω δέ, πνεύματι περιπατεῖτε 

καὶ ἐπιθυμίαν «αρκὸς οὐ μὴ τελέεητε. 17 ἣ γὰρ ςεὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ 

τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς ςε«αρκός᾽ ταῦτα δὲ ἀντίκειται 

ἀλλήλοις, ἵνα μὴ ἃ ἂν θέλητε, ταῦτα ποιεῖτε. 18 εἰ δὲ πνεύματι ἄγεςθε, 

οὐκ ἐςτὲ ὑπὸ νόμον. 19 φανερὰ δέ ἐςετιν τὰ ἔργα τῆς «ε«αρκός, ἅτινά 

ἐςτιν μοιχεία, πορνεία, ἀκαθαρεία, ἀςέλγεια, 20 εἰδιωλολατρεία, φαρμα- 

κεία, ἔχθραι, ἔρεις, ζῆλος, θυμοί, ἐριθεῖαι, δι᾽χοςταείαι, αἱρέςεις, 21 φθό- 

νοι, φόνοι, μέθαι, κῶμοι καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, ἃ προλέγω ὑμῖν καθὼς 

᾿ καὶ προεῖπον, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράςςοντες βαειλείαν θεοῦ οὐ κληρονο-. 

μήεουειν. 22 ὃ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐετιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, 

μακροθυμία, χρηςτότης, ἀγαθοςεύνη, πίετις, 23 πραότης, ἐγκράτεια 

κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔςτιν νόμος. 24 οἱ δὲ τοῦ Χριετοῦ. τὴν «ἄρκα 

ν, 11. ἔτι: ἈΚ ἀθν., ζ1ὲ ὉΠ Ετα ἃἀ6ρ. --- .18, τὴν παρ κΙ 

ἘΚ γιβιυ., τῆς ςκαρκός Π)" πιΐη 17 ἀδῖ νο. “ιμβογάοηι ξσοη, δῶτε Ἰηζιι 

Εὰ ἀοίϊ5 ἴσα νὰ Αἰηρυβίύ. οὶ. Ἠϊθγοη.: βδιϑαμαϊέι! “ἀοξϊδ᾽; φιιοά 
χα ἦν Οαἴγασοο ηολν Παθοίι" Ἰαϊύηιι8 γροϑιέ ἐμέο ργο8. --- διὰ τῆς 

ἀγάπης] ΓΚ κἰδιευ., τῇ ἀγάπῃ τοῦ πνεύματος ΠΈΕτα ρ6γ οαγϊέαξοηι 81- 

γὺζιι5 (ϑρίγξμ νΟΥ 85- 46) ἀθρ νρ. ---- 14, νόμος] λόγος ΚΙ, πη. -- 

νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ] ἘΚ χμϑιυ., νόμος ἐν ὑμῖν ἐν ἑνὶ λ. ΟἾΕΕΕΤα ἃ 6ς. --- 

11. ἀντίκειται ἀλλήλοις] ἘΚ, ἀλλήλοις ἀντίκειται ΑΒΟΘΒΕΟ 1 νρ. -- 

ποιεῖτε] [, Ε 1 8}].. ποιῆτε ἘΚ τἰβιυ. ---- 20. ζῆλος] Ρ, Ζζῆλοι ΚΙ, ἀ δἔσ τῇ. 

- 23. ἐγκράτεια] ἔΚ μϑιυ., ἄαφιν ἁγνεία Ὁ ΕΕα ἃ 6 ἔρ' να. --- 24, Χριςτοῦ] 

ΚΤ, ΟἾγ. 1Ὁ νῷ, Χρ: ᾿Ιηςοῦ Ρ. --- τὴν εἄἀρκα] “Κ μδιυ., τὴν «ἄρκα αὐτῶν 

Ἐπ Τρ χορ; 

48 ἀ16 Βράθαϊζχῃηρθη ροϊάθυ Κοιηροβίία θ᾽ 8 ΠΟΥ Π809 Βύδπάθῃ, νο]. αἤ- 

γιαϊίαῃι [ἀν ἐκκόπτειν Μ' 5,30. --- 1ὅ. ωυϊγίηοβ) ΒΒ: ἀὰβ Β:1α ἰδύ δαΐς- 

ϑΘσθΌθη ψῖθ Ῥϑὶ ἐπαρσοιβαξϊ8 ἃ 6. --- 16. οἷ] 8 ΖιιβαῖΖ; νεῖ. Μ ὃ,4 9,90 

Νο 1.44: ΔΒΏΠΙΟΙ δα Καὶ 4,5. -- 17. ἰ8}10] Α: ἑαι)αὶ Β. 1726} 1π- 

αϊκπαϊίν εἰοῖέ οἴγια Ταΐδαοίια {65ὲ (υφί. 95 9,2), 14,3 ῆς 11,95. ἐἰδι0.), ΟΘΥ͂ 

Ορίαϊίν αγιιεμέ αἰ Αἰ 51ο]υξ ατι8 (ιὐἱο ἵνα). Υ͵χϊ!. ἘΞ. ὃ 8δ3ῇ. Αἴ8 ἀα5 

{7γϑργιγιρί οῖ6 δέ «ὐοὐνϊ ηιϊξ Βονηπαγαί ἀον 1παῖϊ. σὺν δοφοϊοηνθη. --- 

20. Ὀϊτοαοίπο8) ΑΒ; Ζηξογροϊαίΐονῃ ἔην ἀοΥ̓ Τογίασο υο ΑΒ αὐτὸ ᾿ὶ 19,50. 



Απ αἷθ ααδἰαίος Ὗ,11--24. 903 

αγοὐ)αηε5 ἐφιοίβ 86. ϑαϊναὶ ο ιτναγρίβα, βα]ναφι, βαθὶ γαῖ. 11 ἀαῤῥαη 

ἡ, δγοῤῥγ7ιιδ, 2αϑαὶ δίμιαϊίξ ηἠιθηγαμ, αἰεἶΐδε ῥαγαηιαῖδ τον ασα Ὁ ῥαηπηι, 

φαΐαιαγν δέ ἡιαγ Φοῖη)8 σοϊγίηδ. 12. τραϊηοὶ 7αἷν τὐϑηναϊέαϊησ αι, ῥαὶ ἀ70}- 

7αηπααη8 ἑφιοῖβ. 18. 2ι|ι85 αν αν [γ οἱ] ναίδα ἰαῤοάαὶ 57, δγοῥ»7ιιδ; ῥαί- 

αἵγιοὶ ἐφαὶ βάγια {γοἱλαῖδ ἅτ ἰθισα ἰοὶκὶβ ἑατι)αὶῥ, αἷὸ ἔην (γ]α βισοβ α]ιηλῖη5 

δἰαϊμηορβ ἐσιυῖβ ηνῖ580. 14 τρΐθ οαἷϊ εὐἱΐοβ ἦν ἐσιρῖβ ἔην αἱπαηιηλα τραιγ]α 

μιϑ[υ)αα, ἐν ῥαγινα: Κγ1105 ἡ ο]υνα)αη, ῥοίηαηα δι06 ῥεῖ αι. 

15. ἐῤ 7αϑαὶ ἐφνγὶδ ἡ11550 δοϊέΐῥ 7.Ἷν [αϊγίγ νοῦ, δαϊ]ῤ, ἡ αὶ ἤαην ἐπιοῖς 

ην75880 Γγαηϊηιαζηααιι. 16 ἀῤῥαν, χῖῤα δὲ αἠιηνῖνν, σασσαὶβ 2α]ν {ιϑένς Ἰοῖκῖς 

γιὶ οἰδίϊιι]ναϊῥ. 

17..... 10 δῆτα ψῖρτα 16 1]ς, Ρὸ πὰ 

βἷὶβ τἶθ8ο δηαἀβίδηδηᾷ, οἱ πὶ ρ15- 

108} Ὀαῦθὶ ὑ1]16 10, ραΐα ἰδ}}. 

18 Δ αῃ 1608] δτγαϊη {ἰὰπαηάδ, 

πὶ βυ υὖ νιΐοαδ. 19 ρθη 

Βυγ καθ βἰπα τναῦγϑύννα 161 Κ|8, 

Ῥαΐθὶ δύ: ΠΟΥ ΒΒ115, ΑἸ ΚΙ ΠΆΒΒΈΒ, 

ὉἈΠΏΤΑΙ αἶα, ἀρ]αϊίθὶ, 20 σα]ϊαρα- 

συαᾶθ βικδι Κίηδϑθαβ, [110}8]6186], 

βΑΡνοβ, μα ἔβίθιβ, 4]] 4, Παΐϊζα, 

ἴα κοβ, ὑνιβίαβθθιβ, [Ὀ]γοα ΘΙ 08] 

Βαϊγαιβθῖβ, 21 πϑῖρδ, τϑαγθτᾶ, 

ἀγαρκαπθῖηδ, ραρδαγοβ 140 Ραΐα 

σΆΙΘΙΚο Ραΐπι, θαΐοὶ ἔλυτ ζ 8» ρα 

Ἰχυν]Β, Βυγ6 ὰ [δαγδαιΡ, βραΐίθὶ ᾿Ῥαὶ 

Ῥαΐα βυνδίϑῖῖκ ἰαυὐαπδηβ δ᾽ παδη- 

σαγἾοΒ σα ]θ ΔΥΡ]ΔηΒ ΠῚ νγ8]11- 

Ῥαμᾶ. 22 10 δἰζυδὴ δ ηβ ἰβὺ 

ἔτ )αρννα, ![Δ 608, ρϑυναῖτθὶ, α8- 

Ὀριϑηθὶ, βοὶθὶ, Ὀ]ΘΙθ 61, σα θη, 

25. αδἰγγθὶ, ρᾳβοθαῖηϑ, 5 κπηθρὶ; 

ΜΠΡτα ΡῸ βύϑιθῖκα πἰϑδῦ τ]. 

24 0 Ὀαϊθὶ βἰηα Χυβίαιϑ, [οἱ 

17 πηέο ἰοῖ σαϊγηνοῖβ τοΐῤγα αἸηηση, 

ἐξ αἴηηα τοὐἰῤγα ἰοῖκ, ῥὸ τῖι δἷδ 

ηγ758580 απαϑδίαπεααηα, οἱ τΐ ῥέ5- 

Ἰυα]ν ῥαΐοὶ τοἱϊοῖξ, ῥαία ἑαιι)αΐΡ. 

18 αῥαγν 7αϑαὶ αἥορῖγν ἐϊιιαηάα, 

μὴ 5δϊγεβ τ ιοἱοᾶα. 19 ἀῤῥαη 

δισϊμηβα δἵηα τὐαιγϑέισα ἰεϊβΐξ, 

ῥαίοὶ 56: Πογίηδϑι5, αἰ ίγαδϑιι8, 

μη γαϊηήβα, ἀρίαϊέοῖ, 20. σαϊζισα- 

σιᾶθ ἰαϊμίγμαβδιιδ, [τ])αϊεϊϑοῖ, 
Παῤβιροβ, Ππαϊξβέοῖδ, αἰαη, Παΐϊξα, 

72ὑμοδ, ἐιοϊδοίαβϑοῖβ, [ἱγοαοῖηο5) 

Παϊγαϊδοῖδθ, 21 ποῖρα, ηιαινῥγα, 

αγιμρίραηθῖηδ, σαθαιι))05 7α}) ῥαΐα 

φαϊοῖκο ῥαΐηι, ῥαίοὶ ξατι)" « α» ηῖβα 

ἡφιυΐδ, δι06 7.0 Γατυαηαῤ, ῥαΐοὶ ῥαὶ 

ῥοεία ϑβιοαϊοῖ [ἐα] ατπ)αηά αν ῥίπα αη- 

σαν α705 σιιατῖδ αγϑ)αηδ τ τροῖ)'- 

ῥαμᾶ. 422 ἐῤ αἰγανλν αἤιοηιῖγι8 ἐδέ 

ἤϊαῤιρα, ζαϊιοαθ, σαισαϊγῥὲ, τι5- 

ὑοϊδηθὶ, ϑ8οἴοῖ, ὑἱοὶῥοὶ, σαϊαιί θέν, 

29 φᾳαϊγγοῖ, σαϊιοθαϊΐηβ, ϑιοϊκηοῖ; 

τοῤῥγα ῥὸ ιοσαϊοῖκα ηἶδέ εὐτξοΡ. 

24 τ ῥαϊοὶ οἷα Χγϊδέαι5, [οὶ 

Υ, 11]. φιαγφοῖη8) ἠιαγαοῖβ 5 ΒΥ. --- 21. ἑαιι)Ίαπααη5) ἑαξαι)ανι αἩ8 

ΒΒ, ἘΠ ΒΥ. -- 22. 56161] βϑὶϊθ ἃ, ιν, Θομγ οὶ ο]ιϊογ Βύ. 

ἣν, 10: 

22. 81,186 ἢ, - 

85 δαϊγαὶ Β: 8ᾳ. φΦαροβοίζέ ψ16 

12. μϑηιαϊίαϊηααι) Β: ἄὰα εἰϑρηαϊίαη βομβδί ἐκκό- 

Μο ἄῦϑι. ΌΝΡΙ 

πτεῖν οηὐβρυϊοηῦ, νϑεηγαϊθῦ Βουπμαγαὺῦ Βοοὶ μἤσββθαηρ ἀασχο δ΄. αὖ- 

δοϊ(γυ)λάαπέιν ρου αοοϊδαηέιν; ἀοορ βομοὶπὶ ἀϊθθθ Απμδῆπιθ ἀθονυβάβεϊσ, 



964 Αἢ ἀἷϊθ ααδϊδίου Υ,, 2 ---26. ΥἹ, 1---12. 

ἐςταύρωςαν εὺν τοῖς παθήμαςειν καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις, 25 εἰ ζῶμεν πνεύ- 

ματι, πνεύματι καὶ ς«τοιχῶμεν. 26 μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους 

προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες. 

ΔΗ 

1 ᾿Αδελφοί, ἐὰν προληφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς 

οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι πραότητος, «ςκο- 

πιὼν ςεαυτόν, μὴ καὶ εὑ πειραεθῇς. 2 ἀλλήλων τὰ βάρη βαετάζετε, καὶ 

οὕτως ἀναπληρώςεατε τὸν νόμον τοῦ Χριςετοῦ. 8 εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί 

τι μηδὲν ὥν, ἑαυτὸν φρεναπατᾷ. 4 τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω: 

ἕκαςτος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει καὶ οὐκ εἰς τὸν 

ἕτερον᾽ ὅ ἕκαςτος γὰρ τὸ ἴδιον φορτίον βαςτάςει. 6 κοινωνείτω δὲ 

ὃ κατηχούμενος τὸν λόγον τῷ κατηχοῦντι ἐν πᾶςειν ἀγαθοῖς. 7 μὴ 

πλανᾶςθε, θεὸς οὐ μυκτηρίζεται “ ὃ γὰρ ἐὰν ς«πείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο 

καὶ θερίςει᾽ 8 ὅτι ὁ ςπείρων εἰς τὴν «ἄρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς εαρκὸς 

.θερίςει φθοράν, ὃ δὲ ς«πείρων εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πνεύματος θερίςει 

ζωὴν αἰώνιον. 9 τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ ἐκκακιὦῶμεν καιρῷ γὰρ 

ἰδίῳ θερίεομεν μὴ ἐκλυόμενοι. 10 ἄρα οὖν ὡς καιρὸν ἔχομεν, ἐργαζώ- 

μεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας, μάλιετα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πίετεως. 

11 ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν τράμμαςειν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. 12 ὅςοι θέλου- 

ΥΙ, 1. ἐάν] Κι, ἐὰν καί ἘΚ μϑιυ. οἐ δὲ ἀαἴριη νῷ. ---:- 10. ἐργαζώ- 

μεθα] Ὁ ν. ΒΒ ΟΘΕΕΕ Ὁ νρ, ἐργαεώμεθα Κα, ἐργαζόμεθα ΑΒΡΓΡ. -- 

11. ὑμῖν γράμμαειν)] “Κ μδιῦ., γράμμαειν ὑμῖν ΕΚ ἀ6ρ. 

ΝΊ, 2 -οἣΥΙ, 9: ἦν. Α μαβέ πὺῦ ϑΡιύ θΉ, εγ]ιωϊίοη, οὐδ 861}}7 50]υ ΟΥ̓ 

Ἰοϑῦαν διὰ ΒΥ. --- ὃ. 815 β!θδη {γα θ᾽] λυ ζθῖηβ 15] Α ΤΠ απαρσίοδ8ο: 

5ὲκ σιέδαῃ αϑἰαίοη δ ἐβύ (υσὶ. Τι 1,10); 8610 υογθίλοίνογν, ἀοοἷν 8167)67" 

οἷκ ΒΥ. ---- ὅ. Ῥδαγθ θη} Α (οῖνέ Ὀδαγθῖη [7.).: Ὁ ογπβομηθαν ΒΥ. --- 

θ. 186] Α:1 ἀοιἐϊοῖν σὺν οΥογηγνθην, (670 ΤΠ αλιν Ἠ16 71" αἷ8 σερσοενα ΒΥ. --- 

9, αὐπαιίααῖ] ΒΒ; οὔ ὥν αὶ αἰγηδυϊᾶδὶ οα67 δἰϊηθῖη δὶ ((Γ1,.) σοδέαγολν 

παῦε, ᾿5ὲ Ἠϊο]υξ γι 6.} σὰν οηἰδοποῖάοην ΠΥ. 

ΥἹ, 8. ἴῦ8 ψίβδη) ΑΒ ἐμ" εἶναί τι, ἀα5 α' 5,6 σοῆαιν ὡθογέγασοιι 

ἰδέ; υγῖ. 8586 αἰϊηγιιϊα 6556 ἔ νραξ Ηϊοσοη. Απραϑύϊηῃ (φισοηιαῖ). --- 4. ἴῃ 815 

ΒΙΠΌΙη} ΑΒ, οἴηα μόνον, το παοΐ, ἄθηι υογαιιϑοοϊιοηάθη, βθῖῃ 511 0118. 

- 6. 18] Α: οἕηο ϑεϊιέζο. --- Π. ταϑηα δὶς βαῖθὶ 581}10] ΑΒ: ϑοίγοηι- 

ἀοηο {]ηιδίοϊϊιη,. ὙιΤοϊοῖο!ὲ ἐπ Εγμηογησ απ Δ 13,34 ἀνθρώπῳ 

ςπείροντι. --- ὃ. 14} Βηρὶθιρ᾽ 2) ΑΒ: 7148 χιρεοϑοίφε Ἠαοῖν 1Δ ἢ ΒΠΘΙΡῚΡ 

Υ. 7. τα 11. βα1]) ΑΒ γὰὼν ἴδετε. 2216 σγ'. ΕΌΥΗν ὀγϑοϊιοῦηΐ δοημϑὲ 1 ΟΘ᾽ 

“Βγιο]υϑέϊιοϊξογυ (ΟΥ̓ σοί. Βίθοϊ πτοϊυξ πιο. ἴδε τοἰγὰ “5 7,52. 11,34 ἀμγοῖν 

ΒΑΓ), ἀαφορθη ὦ 18,31 Τὰ 11,33 Ο' ὅ,23 ἀιω ον βΒαὶ σοσοῦθη. ΥΚάχϊ. ατιοῖν 

Η]ΔΥΙα5. ὑδοοσον. 



Αἢ ἀΐοα ααϊαΐοσ Υ, 95---260. ΥἹ, 1---12, 

Θδϑίῃ ἀϑητατηϊάθάπη τὴϊρ ἸΠΠΟΓΙΩ 

ἦΔ4 8. Ιαϑδύπτπα. 25. 164 0αὶ Όϑτὰ Δἢ- 

τηἶπ, ΔσΪη 78 σαρσᾶη. 26 ἢ] 

γα πηα ἢδαΐαϊ, ὉΠΒ. τ ΐθ50. 0.8- 

Βαϊ 88, ΓΪ550 ἴῃ ΠΘΙρῶ νυ ῖβδη- 

ἀΔη8. 

ΝΠ: 

1 Βγορυ]αδβ, 1604] σαϊαῃαϊαδα 

τηϑηηδ ἴῃ ΤΪΖαὶ πλϊθθδαθᾶθ, 1085 

᾿Ῥαϊ διῃμθίηδη8Β βαρ βίαι ρδη8 

ΒΔ] ΘΙ Ιαηα ἴῃ ΔΏΙΩΪη ΟΊ ΓΓΘΙΠΒ, 

Δ ἀβαὶ θα πμβ ῬὰκΚ ΒΔ, ἴθ 

8 π΄ἡθ θυ ἔγαϊδαϊζαθ. 2. ᾿σύγᾶγοδ 

ΤΪΒ8Β0 ΚαΌΣΙΡΟΒ Ὀδίγαὶ, 7184} βνγὰ 

ὩΒΓ Ποῖ τοῦ Χυϊβίασϑ. 8.10 

76 δ] Ῥαρ το [0845 θὰ νΐϑϑῃ, ηἱ 

αὶ υἰβαηαϑ, 518. 5110 1ὴ ἔτ 0 ]6- 

ΤηΔΥΖΘΙη5 ᾿ἰδύ. 4 10 νδασϑῦν Βθῖἢ 

Β.Π01π5 Κίαβαὶ Πῦ8υ] 1 Ζὰ ἢ, 14} Ῥδη 

ἴῃ 518 β] θη Ἰροῖαϊ)α Ὠαραὶ 784} 

πὶ ἴῃ Δ Ραγδθηηα; ὅ 1 ΔΥ]) 2 ἢ 

δὶς βυυθβδῶ Ὀθαγ ρθη ὈαϊΡ. 6 ΔΡ- 

Ῥδη ρδιηδὶη)αὶ θα Ἰαϊβίαα τ δυγᾶᾶ 

Ῥδιητὴδ Ἰαἰβ᾽ απ α]η ἴῃ 4]]αὶπὶ οῸ- 

ἀδίτη 18. {ὦ πὶ ψγδιυ 810 4112] δ]; 

ΒῸΡ πὶ ὈΙ αἰ καθα. τπϑῆη8, δὰ]ς 

Ῥαΐοὶ β8}}}0 βαΐα 141}: βηθθ]Ρ. 

ὃ πηΐθ βᾶθὶ β41}}} ἴῃ Ἰοῖκα βοὶ- 

ὨΒΙΏΠη8, 5 βϑιητηᾷ [ἰαἰκα 8Δἢ 

ΒηΘΙΡΙΡ τἱαγθίη; ἱρ βαθὶ 541} ἴῃ 

ΘΏΡΩΪη, 8 ΔΠΏΠΪη ἰδ ἢ 5ΠΘΙΡΙΡ 

11 αῖη αἰνγθίποη. 9 ρθη βϑαίδ 

Βοᾶάο ἰδυ]αμάδηβ ἢ σὶρ δἰ πα 

ὈΒΡΥ]ΔΏΒ; αὖθ αὖ Π16] βιυθβαία 

ΒΠΘΙΡάτα ἢἰἱ αἰπιδίάαὶ. 10 Ῥαηηὰ 

πὰ, Ῥαηαθὶ Τη6] μΆΡδτα, τι Δαν Κ͵Ία μὰ 

ῬίαΡ νῖρτα 4118 π8, Ρίβαπ τ] Ρτα 

ΒΥΘΒΔΏ5 ΡΔΙΔα οἷ μαὶ. 11 Ββαὶ, 

ΤΟ] ΘΙ καῖ Ὀοκοὰ ρϑιῃθ]ϊάα 
ἰχυνῖθ πηρίηδὶ μαμᾶδα. 12 δβννἃ 

905 

8601γ) τἰ8ἢγανιἼαἀοαάτη, τ το] Ή 1071 

2αἢν Τιβῆη. 25 7αϑαὶ [ϑαην αἷ0- 

ητῆην, αἸιηνΐην 1αἢ, σαγσαλη. 206 πὲ 

τοωΐγβαΐρτα αιῖθ, εὐ38 Υοΐβ80 τι8- 

ἠαϊίαηααηξ, ηνῖδ80 τη. ποῖβα τοϊδαη- 

α΄αΉ5. 

ΥἹΙ: 

1 Βγορη7ιδ, )αϑαὶ σαξαϊιαΐάαι 

για ἴη) ἰυγϊφαὶ ηιδϑδασοαθ, 715 

ῥαὶ αΠηιοίγαγ8 σαῤισασί)αὶρ βαηπα 

διοαϊοίκπαηα τη αἰηλῖν φαῖγ7) 67,8, 

οἰδαϊαμαθ ῥμβ ϊδαη, ἐφαῖ 

7αἢ ῥἢὴ Κγαϊδαίσαμθ. 2 ἐφιδαγο8 

ηιῖ550 ἱατιγῖβος δαϊγαῖῥ, 7α}ν 8ισα 

φμιϑζυἰϊοῖρ τοἱίοΡ Χυϊδέαιιδ, 8. ἐξ 
7αϑαὶ ῥιερσμοῖῤ ἴσα8 ἴσα τοίϑαη, τι 

τΤραϊ] τοϊδαγα8, 818. οἱ [γαῤ]7α- 

ηιαγφοῖη8 15. 4 τῤ τυσιτιγϑέιο 8οῖη 

δἰϊὴη8 Κὐιδαὶ Ἰυαγ7ίαι, 7α}ν) ῥβαῦὶ 

ἦγνυ 8ὲ8 δἱϊθῖη, ἰροζέι)α παραὶ 761) 

πὲ ἐπ απῤαγαηιηα; ὅδ᾽ Ἰναγ}φιὔ, 

απ δισοδα θαι βοίη αϊγῖρ. 6. αῥ- 

ῥαη γαριαϊη)αὶ δὰ ἰοσίδία τσσιγσα 

ῥαριηιαὰ ἰαϊδ)αγαἶγν ἐπ αἰϊαΐηιν γο- 

αἰαῖ. “πὶ εναϊγῥαὶῤ αἱγε)αΐ; 

σι πὶ ὑἱϊαϊκασα. ηἠιαθῆα αι 

ῥαϊοὶ αὐ ῥαΐιιἢ, 7}, βηεῖῤῥὲῤῥ. 

8 φρέο δαθὶ δαϊὶῥ τη ἴεοῖδα ϑεῖ- 
παηήηα, τ ῥαηιηῖα ἴοῖπα 76} 

δηοῖβὶῥ γἱινγοῖν; ἐξ δαὶ ϑδοϊϊβ τη 

αἰγληγηῖη, 15 δηοὶῥὲΡ 

{δαῖγν αἰισοῖποη. 9. αῤῥαὴ ῥαΐία 

σοᾶο ἐαικι)απάαηβ πὶ τοαϊγβαΐητα 

τ507 07} η8: αἰὐέο αὐ ηϊοὶ ϑδιδοϑαΐα 

δηθίβαηι ηὐ αὐηιαιία αὶ. 10 ῥαηηῖι 

μι, ῥαπαοὶ ηιοῖ παδαηι, τοαιι)"  7αηι 

ῥίιρ τοίῤγνα αἴϊαης, ῥύδην τοῖργα 

αἸηηνῖν 767 

δισοδαρδ σαϊαιιοιὶγαί. 11 αἱ, ]υ]- 

ζοϊκαῖθηι δοκοῦ ἐξιοῖδ σαηιοῖταα 

ηιοϊμαὶ μαπᾶσαι. 12. βια ηϊιαηπα- 



800 ΑῺ αἷθ Οδ]αΐου ΝῚ, 15--- 18. 

εἰν εὐπροεωπῆςαι ἐν «εαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουειν ὑμᾶς περιτέμνεεθαι, 

μόνον ἵνα τῷ «ταυρῷ τοῦ Χριςτοῦ μὴ διώκωνται. 15 οὐδὲ γὰρ οἱ 

περιτετμημένοι αὐτοὶ νόμον φυλάττουειν, ἀλλὰ θέλουειν ὑμᾶς περι- 

τέμνεςθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ ς«αρκὶ καυχήεωνται. 14 ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο 

καυχᾶςθαι εἰ μὴ ἐν τῷ «ταυρῷ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰηςοῦ Χριςτοῦ, δι’ οὗ 

ἐμοὶ κόςεμος ἐςταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ. 16 οὔτε γὰρ περιτομή τί 

ἐςετιν οὔτε ἀκροβυετία, ἀλλὰ καινὴ κτίεις. 16 καὶ ὅςοι τῷ κανόνι τούτῳ 

ςτοιχοῦειν, εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ ἔλεος καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Ιεραὴλ τοῦ θεοῦ. 

17 τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω, ἐγὼ γὰρ τὰ ςετίγματα τοῦ 

Ἴηςοῦ ἐν τῷ εὠματί μου βαςτάζω. 18 ἣ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιη- 

ςοῦὗ Χριετοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμιῦν, ἀδελφοί. ἀμήν. 

ΥΙ, 12. μή] νοῦ διώκωνται Ρ ἀθ νρ, παοῖν ἵνα ΚΙ, ΟἾγ. σ. --- 18. περι- 

. τετμημένοι] [, φιυ οἰγοιηηοῖθὶ δι ἅδΡ, περιτεμνόμενοι ΚΡ, --- 15. οὔτε 

γάρ] Οἢν. Β τα 17. 47 (υσί. Καὶ 7,19), ἐν γὰρ Χριετῷ ᾿Ιηςοῦ οὔτε “Κ ἀ οἴρ 

να οιαςεῖ, 6 ὅ,6). ---- ἐετίν] Β΄ ΑΒΟΒ ΕΡΑ τη ἀ6ρ (ὐὐὴ6 1α 7,19), ἰεχύει 

ΒΙΠΘΠΟΚῸΡ ΟἿγ. ἔ νρ (υἷε Ο ὄὅ,6). ---- 16. «τοιχοῦςειν] Ομγ. (αἰ ογα 8. 48) 

ΔΑΟΥΘΕΡΕΤα ἄς, ς«τοιχήςουειν “Κ κϑιυ. --- 17. τοῦ ᾿Ιηςοῦ)] ΑΒΕΐ αὶ νρ- 

Ηἴ9ς5., τοῦ κυρίου Ἰηεοῦ (ἾΠΘΕΚΙ,, τοῦ κυρίου (ἡμῶν Ὠδι ἙΒΤα ταΐῃ 81. 
111 Ομχ.) Ἰηςοῦ Χριετοῦ Β΄: ΠΕ Ετα πίη 31.111 ΟἿγ. 6 (ὑσὶ. Υ͂. 15). 

πεν βϑουγ ἐξ: ΤΙρὸς Γαλάτας 5΄πΑΒα. -- ἸΤΙρὸς Γ. ἐπληρώθη 

ἄρχεται πρὸς Ἐφεείους ΠΕ αὐ 6. οὐρίϊοϊξ ὑποὶρὶξ αὐ ΕΡΏὮ. ἃ 68. --- ΤΤρὸς 

Γ. ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης ΒοοΚΡ, 

ΥΙ, 12. ψυιγακἼα σαϊρίηβ Χυϊβίδιβ8] ΑΒ: ἀηάογιρι 467 ἹΚοηϑἐγιίϊοη. 
“6 Υογζοϊσιθια ἀ65 Κγοιιζ65 ΟΠυγ δε ογἰοίογ,, αἰ. ἡ. τοοροη, ΟἸυγ δὶ ΚύδιιΖ 

γεγ[οἰσιοῖ ογίοίάφη. --- 14. τὶ ἴῃ νι] ΑΒ: στυογ(ἀοιἐϊοἰιοη ον Ζιιδαΐς 

τσόφοην αἰρα. - 17. βία] η5. [68818] Ὑδαγ.: δέαϊίηδ {γαι)ῖηβ ὠηβαγῖβ .16- 

βιυ1ϊ5 Χγίβίαιϑ Β. 1216 Κ- γι τὐθα61) ἴον ποοῖν ἀογὲ ογμαϊίοθ. ΒΒ Παΐ 

8107.) σαν τοῖν Υ. 18 δοοίηιιδ8θην Ἰα886)., ιὐῖο ΟἾγ. ὈθτΒατα τηΐῃ 51.111; 

Ταῦτ. ἀασοσοην 86] βὲ δ. ΑΒΟΣ Γ᾽ νρ- 68. αΉ. 

{ηογϑοδγῖξέε: Β Ππαΐ αἴό Ἰαΐ. Ῥογην ἀϑογίγασον, ἃ παὺ αὐμθογάεμι 

αἴὸ ΚΞ οΥπι ογ]ιαϊέοη. 



Αἡ αἴθ Οαδϊδΐου ΥἹ, 18 --18. 

πϑηδροὶ 576 1 Θηᾶ ΒΑΥ͵ Δ. 518 

ἴῃ 16Ἶα, Ῥδὶ πϑυρ]αημα ᾿χυγ 8 ὈΪ- 

μδἰΐαη, οἱ ἴθ}. ψῖδῖκ,ήα ρα]ρῚηΒ 

Χυθίδαβ πὶ τη ηδΐηδ. 15 ΜΙ Ρ- θη 

ΒΘ ΡΔῸ ἢ Ῥ8] ἰσθ Ὀἰμηδἰἰαπαὶ Β:π6, 

ΙΟΡ [αδύδηα, δ ψι]θῖπα 1218 

Ὀϊπαεϊΐαη, οἱ 1π ᾿συδτήγηδ ΘΚ 

Ἰυορϑίημα. 14 Ὁ [15 ἢ] β]7αἱ 10ο- 

Ῥϑη πὶ ἴῃ σγαϊ αὶ, 108 ἴῃ σ Δ] ΡΠ Β 

ἔγϑα) 5 ἀηΒ8 115 [6815 Χυϊβίδαβ, 

Ῥαϊγῃ βᾶπϑὶ γτἷθ ἔδιυ 5. ἀϑῆγα- 

τὴρ5 ἰδῦ κακὰ 168 ϊκ ἠαϊγθαυ. 

15 αηΐθ πὶ Ὀἰμηδιῦ νγαϊῃΐ ἰδέ, Ὡ1ἢ 

αυγα ιν, ακ ἴσα φραβκαξδβ. 

16 74}. βιυα τοϑηαραὶ 5.02 ᾿ἱΖαὶ 

σαγαϊαούμαὶ σαϊοϊδίαῃ!β βἰπά, ρα- 

νγαϊγῥὲ δὰ ἴτὴ 78}: 47 πδῖο 788 

απα ἴβυδθὶα σιαῖθΒ. 17 Ῥαηπαριαὶβ 

αγϑαϊὰθ πὶ δἰμβῆη τηΐβ φαϊι5)αϊ: 

μὐγυΐα τ δἐακῖη5 ]1οϑθ δὴ οί, 

τηρϊημαγθιὼ δαῖγα. 1δ απϑδί8 ἔταὰ- 

1128 υπϑαῦὶβ Τοϑιὶβ Χυϊδίδαβ τι 

αἴθ ἰχπαγϑισηθ, ὈχΟΡ 788. 

ΔΙΏΘΏ. : 

ἀπ ΟΘ΄ αϊαΐϊην υἰδέαιιἶι. 

ἄἀὰ Οαἰαξένε σαριοῖρ δῦ ἃ 

Τυμηιαὶ. Ἔκ 

967 

σαὶ 8ι06 τοἱϊοίηῳ ϑω)η)αγν 8185 Τὴ 

ἰοῖμα, ῥαὲ πιαινβ͵]ανια ἐφιοῖβ δίμιαϊ- 

ἐωγν, οὲ ἰροΐν τυγωΐϊγω σαϊσὲηδ Χγδ- 

ἐαμ8 τὶ ισϊηηπαΐηα. 18 γῆν ῥαη, 

διροῥαιῖν βαὶ ἐφοὶ δὲμιαϊίαηαὶ οἴγι, 

τοῖο Καϑβίαμπα, αἷξ τοϊϊοῖνα ἐφιρῖδ 

ὑϊηιαϊέωη, οἱ 1γν ἐφισαγατηια [θῖνα 

υοραΐπα. 14 ἐῤ ην͵8 πὶ δἱγαὲὶ [γο- 

ραν μὲ ἦν τοαϊ]ίωϊ, γϑω ἦγ, φαϊσίηϑ5 

ἔγϑ} 15 υτιϑαγὴλὴ8 1οϑιῖ5 Χγϊδέαι8, 

ῥαὶϊγν ῥαμοὶ υουΐβ ἐαϊγσαιιϑ ιι8- 

ἠμγαρηρθ δέ 7ωἢν ἐξ ἔἬαϊγ]σαιι. 

15. τγνέθ γῆν δίηιωϊέ τραϊδέ δέ, πὶ 

{αν , αὐ πα σαδία δ. 

16 7α) βϑισα ηιαηπαγαὶ 8ι0ὺ6 ῥίφαϊ 

σαγαϊαοίηαὶλ σωϊαϊδέαηβ ἴηι, σῶ- 

ιραϊγῥὲ απ ἔην 7ωἿν αγηναῖο 7α7ν 

απα 15γαοία σιαῖδΒ. 11 ῥαπαηιαῖδ 

αγθαῖΐαάο γυὲ αὐγιδἼνίγν ᾿ιῖ8 σαγδ]αΐ: 

μηΐο τἶξ δίωκῖγβ Κγατι}ῖγν8. εὐγυδαγ) 18 

Τοβιῖ5 Χγϑέαινιϑ απὰ [οί ηιοτγαηι- 

για δωῖγα. 18 αγιϑίβ [γα ῖγν8 τον: 

5718 16ϑιὴ8 Χρδέαινιδ την αἸονηῖγν 

ἐφιραγαπιηια, δ) βγ,7ι.ι8. αἩιΘΉι. 

ἄὐν σ΄ αἰαέζην τιϑέαιἤι. 

ΥἹΙ, 12. ψτϑκ)α) Α: 2 8οϊιοῖμε ἰδοῦ οὐ Ζοῖϊο Πυϊηεισοξισέ τιν βοῖρ 

ΒΥ. --- δωρη)αη) ϑωρη)ῶηι Β. --- 14. τὶ ἴῃ ταὶ α]) ΑΒ, «εις. ογ]οοηη- 

δαν" (υἱοί ἴῃ τὶ δὶ αὶ Α) Βγ. --- σαϊσῖηβ γα) ὴβ ἀηεαγῖθ) Β΄: ἀστοἢ 

Θἷη Τοῦ Ὀοβομϑαϊρὲ; ὩΘΌΘη ἀἴθβθη ἰβῦ ΠΟΘ οἷηθ ΞΡΌΥ (68 8 γ0 

σαϊσίνις Θυ βαϊίθη; ἢ 8. ἃ σουβισυῦ ΒΥ. --τ ῥαμϑὶ πιὶ8] Β: ἀπο τὰ ἀστοῃ 
Θἷη ΤΟΟῺ χογβίου Βν. - --- ΜῈ 4} ῖἴκ ϑεσίηγιέ Βίαϊἑ 6. (68 '"αυτγ- 
ΠΘΗΒΙΒ, 167) 7107) οἵη παοῖν Τυγῖη τὉογϑοϊίασοηοαβ δέϊιοῖΣ τον Α ἐἰβέ. 1, βιῖς 

υοη, Μα βηναλυλν: 86 ἐδὲ 86}}" υὐηιδῖο ον. [6 "υιγϑἰυϊογέοη Βιοπβέαθεη δα 

σαπφ οὔθ ξαβέ σαηᾷὶ εὐϊοβοΐθη. 



ὡϑ σὺ οο Απ αἷθ ῬΏΠΠΡΡΟΣ 1, 14---27. 

ΑὮ α16 ῬὮΙΠΙΡΡΕΘΓ. 

Ἰ 

14... πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεεςμοῖς 

μου περιςςοτέρως τολμᾶν ἀφόβως τὸν λόγον τοῦ θεοῦ λαλεῖν. 15 τινὲς 

μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, τινὲς. δὲ καὶ δι’ εὐδοκίαν τὸν Χριςτὸν 

κηρύςεςουςιν. 16 οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ 

εὐαγγελίου κεῖμαι, 17 οἱ δὲ ἐξ ἐριθείας τὸν Χριετὸν καταγγέλλουςειν οὐχ 

ἁγνῶς, οἰόμενοι θλίψιν ἐπεγείρειν τοῖς δεςμοῖς μου. 18 τί γάρ; πλὴν 

ὅτι παντὶ τρόπῳ, εἴτε προφάςει εἴτε ἀληθείᾳ, Χριετὸς καταγγέλλεται, 

καὶ ἐν τούτῳ χαίρω, ἀλλὰ καὶ χαρήςομαι " 19 Ὀἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι 

ἀποβήςεται εἰς εὡτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν δεήςεως καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ 

πνεύματος ᾿Ἰηςοῦ Χριςτοῦ, 20 κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου, 

ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰςχυνθήςομαι, ἀλλ᾽ ἐν πάςῃ παρρηςίᾳ ὡς πάντοτε καὶ 

νῦν μεγαλυνθήςεται Χριετὸς ἐν τῷ εὠματί μου, εἴτε διὰ Ζωῆς εἴτε διὰ 

θανάτοῦ. 21 ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριςετός καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. 22 εἰ 

δὲ τὸ ζῆν ἐν «αρκί, τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου, καὶ τί αἱρήςομαι οὐ γνω- 

ρίζω. 29. εὐνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο, τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦ- 

ςαι καὶ εὺν Χριςτῷ εἶναι᾽ πολλῷ μᾶλλον κρεῖζςεον᾽ 24 τὸ δὲ ἐπιμένειν 

ἐν τῇ «εαρκὶ ἀναγκαιότερον δι᾽ ὑμᾶς. 25 καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι 

μενῶ καὶ ευὐμπαραμενῶ πᾶειν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν 

τῆς πίετεως ὑμῶν, 26 ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περιςςεύῃ ἐν Χριετῷ ᾿Ἰη- 

ςοῦ ἐν ἐμοὶ διὰ τῆς ἐμῆς παρουείας πάλιν πρὸς ὑμᾶς. 27 μόνον ἀξίως 

τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριετοῦ πολιτεύεεθε, ἵνα, εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς 

εἴτε ἀπών, ἀκούεω τὰ περὶ ὑμῶν, ὅτι «τήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ 

Τ᾽ 15. σὸν λόγον τοῦ θεοῦ] Ῥ' ΟδΥ. αδῈ στρ “τὸν λόγον Κι ῦςΣ 

τὸν: λόγον κυρίου Ἐξτᾷ σ΄. --- 16. οἵ μὲν ἐξ ἀγάπης “τύ. 117. οἱ δὲ ἐξ 

ἐριθείας «8ι0.] ΤΠ οὶ Ποη οῖσα τοῦ Ῥ ἀθῖς νρ, 16. οἱ μὲν ἐξ ἐριθείας τιδεῦ. 

17. οἱ δὲ ἐξ ἀγάπης «ἰϑι0. ΚΤ) Οἢγ. ---- 17. ἐπεγείρειν] ΡΠ ἐγείρειν 

ΞΙΔΑΒΌ Βα ἴὖ νρ, ἐπιφέρειν ὈΟΕΚΙ, ΟὨγ. --- 18. πλὴν ὅτι] Ρ, πλήν ΚΙ, 

Οἢτ.; ἄν ἴῦ νρ. --- 19. ᾿Ιηςοῦ Χριετοῦ] ἘΚ πϑιυ. τὰ νῷ, Χριςτοῦ Ἰηςοῦ 

ὈΒΕᾺ ἀοῖρ. --- 21, Χριςτός] ΓΚ μϑιυ., Χριςτός ἐςτιν ΕΒΥ ἀ 6 Γ νς. -- 

22. ἔργου] ἘΚ κδιο., ἔργου ἐςετίν Εὰ 10 ν΄. --- 23. εἰς τὸ ἀναλῦςαι] ᾿Κ τϑε0.. 

τὸ ἀναλῦςαι ΠΕ ἀιδϑοῖυϊ τῇ νῃ. --- 25. ευὐμπαραμενῶ] ΓΚ ΘΚ ΟἾγτ,,. 

παραμενῶ 5΄ΠΑΒΟΠ ΕΟ ρεγηιαμιοῦο οηιγῖδιι6 υοἷτδ ᾽ἴῦ νρ. --- πίετεως 

ὑμῶν] δ΄πη΄ (υσί..9. 17. .1.4.3, .αἰ810.)... πίςτειυς. “ΚΞ χρῦ. π΄ - 

21. ἀκούεω] ΚΙ, Οἄγ., ἀκούω Ρ. Ἰ 

πϑα ἄρῃ 1δ΄. γοῃ Ατυϑῦ. νρ: τ 8ῖυ6 ον ὉθΉ 670 οὐ υἱάέγο τ08 8706 

αὐϑοη5 ατπαίαηι (6 τοῦῖϑθΌ ΔΌΡΥ ΔΘ δὲ ἐξιυῖδ ἃῃ 5.616 σοῃ τὰ περὶ 

ὑμῶν (νρ]. Ἐὶ 6,22 Ὁ 4,8). 



Απἡ αἴ6 ῬΒΠΠΙΡΡΟΥ 1,14--27. 969 

Αἢ αἀ16 ῬΒΠΠΡΡΘΙ. 

(τ 

14... τϑηδοϊβέαηβ ὕγο 76 1γν Κ7γατι7ῖγ, σαϊ'αιαηάαγι8. δαηα7ογλη ητοΐ- 

μαΐην ἡϊαΐδ σασαιγδβαην τπαφαηπααηβ τρωμγα σιαϊὶβδ γοάϊαη. 158 ϑιηιαὶ 

γα] 8. 7α}ν ἴγν γιοἱ βὲ8 7α7ν Πα ϊ « 5 )»έαϊδ, διιηναὶ βάτην ἦγν σοί τοἱ 7 1γ.8 Χ Υβέτι 

ηι6))αηα, 10 βηηναὶ βαγ) τἰι8 ἡγίαῤισαὶ, τοϊαηάαηβ ῥαΐοὶ τὸ ϑιηη)οηαὶ 

αὐισαρροί)οηβ γαδαΐί 8 ἴηι; 117 ἐῤ ῥαϊοῖὶ κι5 Ππαϊξδίωϊ Χγήδένν η16)7αγα], τὲ 

βιοἱκηαῦα, τἡνναμααη)8 δὲ αἀσίοηβ εὐ γαΐβἼανν δαγα7ολη, ἡιοϊγιαῖι. 18 ἤρα 

αὐἶὴὺ ῥαπαοὶ αἰϊαΐνι Παϊάν, 7αῥῥε ἐγῖϊοη, γα ῥά ϑιγ)αὶ, Χη βένι8. η167.- 

7ααα; 7ων ἦν ῥαηιηια Γασῖπο, αἰροὶ 7αἿν Γασίπονν ἀμσίηηα. 19. τιέο τναῖὲ 

Θὲ ῥαία ηνῖ8 σαγαφοίξ ἄν, φαγιϊδίαϊ ῥαϊγ]ν ἐσισαγα δία 7αἿν, απαξέαϊα αἦ.- 

ηνῖγυ8 Χγδέαιιβ 7}16δι8, 20 δὲ τιϑροϊδηαὶ 2}, τοοραὶ ηιοϊγιαῖην, τὐγιέθ τὶ ΤΉ, 

τσαϊέαϊὶ σφααϊιοΐϑκοβδ τσαῖϊγ ῥα, αἷ᾿ ἦη αἰαὶ ἐγανιαϊγαϊ, δι0ὺ6 βγέθίγο 7. Ἠι, 

φιϊ]ῖϊ)]ααα Χγίδένιδ ἦγ, Ἰοίζα ηιοϊγαηιια, αξῥε ῥαῖ»}ν 1ἰϑαῖη 7αβῥε ῥαὶγ7ι 

αἀαμῥ. 421 αῤῥανν ηνῖβ {ἰανν Χγϑένιβ 18ὲ 7.) σαϑιοϊϊέαη σαισαιῖ. 

22 ἐξ 7αθαὶ 1ϑαγν ἦγ Ἰοῖμα, ῥβαΐα ηνῖ8 αἰγαη, τυαιιγϑέιοῖβ δέ, 7, Ἰραβα' 

τσαΐαι, τοἱ καῆη. 28 αῤῥαη αὐδἠιαθαῖβδ «ἡ» τι5 βαΐηι ἐισαΐηι: βαρ 

μέ. παθϑαρα8 οπαϊοίγναγν 7αωἿν ηὐἱῥ Χνϊδέαι, τοΐϊδαη, εὐναὶ ἤἶν, ἡιοΐβ δαξίςο 

ἰδέ, 24 ἀῤῥαη ὅτι τοΐβαν ἔην Τοῖρα ῥβαμν οσο γν ἔσισαγα. 426 7α, βαία 

ἐγϊἱσοισαῦα τοαϊέ βαΐοὶ τοΐδα 7.) ῥαϊγ]ηοίδα αὐ αἰϊαῖΐηι ἵφιοῖβ ὅτι ἐσιραγαὶ 

Γγανπισαϊιέαὶ 7α]ν ζαποααὶ σαϊαινοίγαΐβ ἱφισαγαΐφοβ, 4206 οἱ Ἰροξέιϊ ἐφισαγα 

δὲαιηαὶ ἦν ΧΥἰϑέαιν 1}1}68ι0 ἦγν νὴ ῥαΐγ], ηιοΐμαπα χιην αὐέγα αι ἐφιρῖδ. 

27 ]υ67) [ ῥαίαϊηοὶ) τοαϊΐγῥαῦα αἰισαρφοί)ογι8 Χυβέαιι5. τἰϑηνϊέαϊῥ, οἱ 7αῥῥε 

φίηιαιν 7.) σαϑδαϊαιν, ἐφιοῖβ, Ἴαξῥο αἰγα»ὸ φαϊιαιιδ)αι, δὲ ἐσιοΐδ, ῥαΐοὶ 

ΤΟΝ ἦγ, αἰγναηληλα αἰιγηῖγν, αἱπαὶ βαϊιραϊαὶ δαηιαηα αν ϑαϊα)αηπααη8 ἩΜΈΜΜΕ 

νοιὰ ῬὨΝ ΡΡΟυ ἰοῦ Β'ηα οὕγγα Ζύθὶ 1106] ἴῃ 8 ΘΥ Βα]! θη; [ἢ 

Α μὰν 11,26--͵ν, 6, οἷπ ϑυΐοις, ἀδθ βοῇ δᾳοῃ ἴῃ Β Ηπαρί. 

1, 15. βιργαὶ ΣΝ Β:. καί 1610 ψῖθ ἀ6 ἘΣΣΗΤΗΙΕ ϑΟΥῸ ΣῊΝ δοηο- 

»᾽αοϊξιηι. --- 106. διωπαὶ βαη) ΒΒ: ΟᾺΙ] πδοι ν  ] 1016 Ἀπάρσγαηρ, 48 οἱ 

δέ (Υ-. 17) τἱοιύρ ἀρουίσαρθῃ ἰϑύ. ὙΊΘ]] θοῦ αὶ ἀ45 φιΐάαηι 6 οατγί- 

ἑαΐο νοΐ ἰὖ νῷ οἰηρθυ τ κῦ; Γγϑ ΠΟ ἢ Ποὶβύ 65. ΠΙΘΥ δύο Ε΄. 17 φιϊααηι 

ατέοηι 65 αἰδδοΉ Β10Ή6. --- 17. 1.1] Β΄: Ζαβαίζ, νρ]. 86 βιιϑοϊέαγα Ἡΐϊοι. νρ; 

ΠΗ] Ζυβαίς Καὶ ὅ,11 11,5. -- 18. βασίπον, αιισίγια) 18, νρ]. ἘΠ. 

8. 8018. --- 20. «γὲ6] Β, νρ]. φιία ἰῦ νᾳ. --- ἐγαιαϊηαϊ) Β [Ὧν παρρηεία 

ΠῸΣ Πΐου ἀπᾷ Καὶ 7,4; βοηϑὺ ψὶσὰ παρρηςία ἀατοῃ δαϊῥοὶ ἀθουβοίψί. 

Μορ] ΟΠ υνν οῖθ Παὺ δὰ} αἰθ Ὀοίάθηῃ ϑίθ] 6 ἄδβ αὖ. Παιιοία οἰπρθυῖνκί. 

-- 27. 1061} Ὁ) μόνον αὶ 0,12; ῥαϊζαϊηοὶ ΘἸ]οΒΒο. --- δὲ 7αβῥὲ ᾳίηιαι 7α7ὺ 

σαδαϊραι, ἰφιυὶδ, Ἰαῤῥα αἰ͵αῥγο σαϊιαιι5γαι δὲ ἐφιοὶθ) Β: Θα βρυϊομῦ πἰομΐ 

ἀϑθιὴ συίθοι. Ταχύ, ΤΟΩΪ ΔΌΡΥ --- τὶ αοεὶηρ θυ καπηΐ μ6Σ - [αϑὲ ρϑ- 

Βύτσοῖυθονρ, Ὀῖ6 οοιϊβομο ΒΙΌ6]. 94 



470 Αἢ αἴθ ΡΏΠΙΡΡΟΙ 1, 98---80. 11, 1---285. 

ψυχῇ ευναθλοῦντες τῇ πίετει τοῦ εὐαγγελίου, 28 καὶ μὴ πτυρόμενοι 

ἐν μηδενὶ ὑπὸ τιὺν ἀντικειμένων, ἥτις ἐςετὶν αὐτοῖς μὲν ἔνδειξις ἀπω- 

λείας, ὑμῖν δὲ εὠτηρίας, καὶ τοῦτο ἀπὸ θεοῦ: 29 ὅτι ὑμῖν ἐχαρίεθη 

τὸ ὑπὲρ Χριετοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιςτεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ 

αὐτοῦ πάςχειν, 80 τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον ἴδετε ἐν ἐμοὶ καὶ νῦν 

ἀκούετε ἐν ἐμοί. 

ΠΕ 

1. Εἴ τις οὖν παράκληεις ἐν Χριςετῷ, εἴ τι παραμύθιον ἀγάπης, εἴ τις 

κοινωνία πνεύματος, εἴ τινα «πλάγχνα καὶ οἰκτιρμοί, 2 πληρώςεατέ μου 

τὴν χαρὰν ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, εύὐμψυχοι, 

τὸ ἕν φρονοῦντες, 8. μηδὲν κατὰ ἐριθείαν ἢ κενοδοξίαν, ἀλλὰ τῆ 

ταπεινοφροςύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν, 4 μὴ τὰ 

ἑαυτῶν ἕκαςτος ςκοποῦντες, ἀλλὰ καὶ τὰ ἑτέρων ἕκαςετος. ὃ τοῦτο γὰρ 

φρονείεθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριετῷ Ἰηςοῦ, 6 ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ 

ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήςατο τὸ εἶναι ἴεα θεῷ, 7 ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ἐκέ- 

νώςεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος καὶ 

εχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος, ὃ ἐταπείνωςεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπή- 

κοος μέχρι.... 22..... ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον εὑν ἐμοὶ ἐδούλευςεν εἰς 

τὸ εὐαγγέλιον. 25 τοῦτον μὲν οὖν ἐλπΐζω “πέμψαι ὧς ἂν ἀπίδω τὰ 

περὶ ἐμὲ ἐξαυτῆς. 24 πέποιθα δὲ ἐν κυρίῳ ὅτι καὶ αὐτὸς ταχέως ἐλεύ- 

ςομαι. 25 ἀναγκαῖον δὲ ἡγηςάμην Ἐπαφρόδιτον τὸν ἀδελφὸν καὶ 

ευνεργὸν καὶ ευςτρατιώτην μου, ὑμῶν δὲ ἀπόετολον καὶ λειτουργὸν τῆς 

Ι, 28, ἐετὶν αὐτοῖς μέν] Ρ ΟἾτ., ἐετὶν αὐτοῖς ΘΙ ΑΒΟΠ Βα ἃ οἴρ, 

αὐτοῖς μέν ἐετιν ΚΙ,. --- ὑμῖν δέ] ΚΙ, ΟἾγ. ἔ νρ, ὑμῶν δέ Ρ Οἢν.-Π5. 

46. --- 29. τὸ ὑπὲρ Χριςτοῦ) τό ἐε}1 1, ἀοπαίιμηι 68ὲ ργο (ινγ͵βέο ἴῦ νρ. 

πὸ ΠΕΡ ΙΕ ΣΝ τινὰ] ΟἼγ. (ηνι Τοαΐ τὰ ἐηι ἸΚοηιην.) δὲ 

γα υἱϑοογω ἀοΐστια τυρῷ, τὶς ἘΚ ΟἾγ. (φισοϊηιαὶ ἦν. 9 ἢ185.). -- 4. εκο- 

ποῦντες) Ρ ἀδοῖριι νρ, ςκοπεῖτε 1, ΟἼγ. --- καί] γε] Κι. --- τὰ] τό Κὶ, 

--- ἕκαετος 3] ΚΙ, ΟἼγ. ἃ, ἕκαςτοι Ρ. --- 24, ταχέως ἐλεύςεομαι) ΚΙ, ταχ. 

ἐλ. πρὸς ὑμᾶς ΡῬ. 

Απρ. ΑτηρΥβέ. Απαϑῦ. ΠΠ. ἐη “μη ξαΐα ηϊοηὐ5. ΔΩ]. δο Ο 8,12, -- 

6. τυἱδαη εἷ: φαϊοῖϊο σιᾶα)] Β: πϑὸρ Οδβυϊβ] Ομ. 5011 ἴπ ἀθγ {ὔ)Ὀοτ- 

βϑίζαπρ φαϊοῖπο" ἴτα αἷθ αὐίδῃ. Απβομβδπαηρ 68 {Πθυβθίσθυβ Ζα- 

ἴαρθ ἰγθίθῃ; ἄασθρθῃ Ζοβίθα ΡΒΒ. 29,186 Αππη. νψρ]. θάοοῃς δος 
ΘΚοῖσ, ΚΝ “πὶ Ἰρῃοη 8Κ ρϑϑῖκα βνθυθα ἀβρὶραῃ τη5 ΔΒ θ᾽ πᾶ “Ἢἰ 

ἸΏ] Ια ἔα θα ἀκ ρα] οῖκα Ῥαῖσῃ Ῥαΐα αδία! τη θ]θ᾽, --- 8. αὐ] Β: 
ἀυβαῖχ, ν9]. οὐϑαϊοης μαΐγὶ τϑημθ αὐ πιογίοηι ποίου 1. 46 ΧΙ δρα8. 

88:60. 6. 8 (ϑαββίθι). 



Απ αἴθ ῬΈΠΙΡΡΟΣΥ 1, 28---30. 11, 1---25, 811 

Ῥοϊπαὶ αἰιραφφοίοηθ, 28. 77) πὶ ἴην τοαϊμίαϊ αὔασίααϊ ἤγαηι ῥβαΐην απαα- 

5ἰαῤῥἼανι, ῥβαϊοὶ ἐδέ ἴηι τιϑέαϊ)ηοῖγν8 ΚΓ αιιδέαϊδ, ἐξ Ἰσιοῖδ σαν ϑέαϊδ, 7}, ῥαΐα 

ἤγανι σιιᾶα. 29 ἐσιοῖδ Κγασίϑαη, ἰδέ ζωπν Χρήβέν τὶ ῥαίαϊηοὶ αι ἡγηηνα 

φαϊαιϑἼαν,, αἷς 7α, βαίΐα αι" ἕνα τοΐθηαη, 850. δὸ βαηιον Ππαΐζεέ Ππαθα- 

αη8, ῥοοὶ σαϑαϊυῖξ ἡην τυ 7α}} τὴν Παμδϑοῖρ τη) Ἠιἴ8. 

ΤΙ 

1 “αϑαὶ ἴνο πῖι σαῤγαζδίοῖηο ἐη Χ δία, 7αϑαὶ ἴυο σαῤϊαϊέε ἤγῖαβ- 

1008, 7αϑαὶ ἴνο φαηιαϊπαπ 6 αἸωηῖηδ, 7αθαὶ ἴυο τα ΐῥο 7}, σαῤ]οῖῥοῖηο, 

2 μϑζἱοὴβ ποίμνια Κα]ιοα, οἱ ῥαΐα βαηιο Ἰμιργαῖξ, ῥὸ βαηιοη {γίαῤισα Πα- 

ὑαηάωαηδ, βαηιαϑαϊισαϊαῖ, βαηιαζγαῤ)αὶ, ὃ ηἢ τσαϊδιέ δὲ Ππαϊζδίαὶ αἱξῥῥαιι 

ἸΙανμϑαὶ Ἰιαι]οῖναὶ, αἷ ἡ αἰαὶ Παινηοίναὶ σαϊπιγα αἷδ ἀπξαν απῥαγαπα 

μνηαγι8 818 ατϊηιαη; 4 πη ῥὸ 8οίμω ἰραγ7έφιν, ηιϊοηαγι5, αἷρ 7α], ῥὸ 

αηβαγαΐσο Ἰραγ7γίσ. ὅ ῥαία αν Γ[γα[ἱ)β7αΐάαιν, ἐπι ἐσιοΐβ, ῥαέΐοὶ 7α]ν ΤΉ 
Χγήδέαι 1656, Ὁ 8βαοὶ ἴῃ, σιιΔαϑἰανηοῖν, τοϊϑαηαῖβ τὶ τοιίισα γα]νΐα α τυϊβαη 

δὲ σαϊοῖκπο σιᾶα, ἢ αἷρ δῖ δἰϊδαη, μϑ]ανδίαα, ιοἴτέ 5καϊῖδ ηἱριαηα8, ΤῊ 

σαϊοῖϊγα ιαηηθ τυανγβαη8, 8. 7α}) πιαρπαιί)α θίσίξαηβ ϑι06 ηιαθῆα. σα- 

παϊηΐαα 81]} δἱϊθαη, τοανγ βαγι8 τ Ππανιϑ)αηα8. αὐδέη μπᾶ ..... 22... βαΐεῖ 

8106 αἰδῆγν ϑαγΉ, ηνὶ ῥϑαϊίηοαα ηνῖδ ἤη, αὐιοασοείζομ. 28. βαηγιιν τιν τρθη)α 

βαηα)αη, δε σαϑβαϊΊζα ἴσα δὲ τοῖς ἰδέ, ϑιιη8. 24 αῥαη σαΐγαια ἐν Κγατι- 

7ὅι, βαριηιοὶ 7.7) εἰϊδα 8ργαμΐο χίηια. 25 αῤῥαν ῥαγὺ ηιηιπᾶα, Αἱραΐῦγαι- 

αοξιν ὃ" ἼΡ 2αἢν ραισανγδέιραγν 7αἦι αν ρήμμη γηρίηωηα, ἐξ ἵσιος μὐτύνω: 

1, 28, αξασίάαὶ] ΒΒ: ΚΙαν, πἰοηῦ ἃὰ5 αγασίάαινι νου θθϑβοσύ, ψ]6 1. 

Δηρὶ οἱ ΒΡ. ---- 29, ῥαία) ὕ., ῥαϊοὶ ΒΒν. Βα πὶομῦ δὴ θἴπθῃ ΕᾺ]1 πὴ 

ΤΒ. 8 547 Αγ. 1 χὰ ἀθηκθη ἰβύ, μαῦ ῥαΐοὶ 815 ΘΟΏ ΤΙ ὈΓΘΉ]ΘΥ σὰ ρο]ίθῃ. 

-- ΤΙ, 8. απϊμηιαη) αὐ Β ΒΥ. -- 25. ῥαγ[)7 Β (αἰομί ῥαγῇ ὕ.): 

ἀα5 ὃ βίθῃν ἴῃ ἄθῃ Βαϊΐθῃ 68. ἀπὰ οἷ ΤΟ ν θυ Ζορθηθη ῬΟυρϑτηθηίβ; 

ἀον Ῥδαμα ᾿ἰϑὺ τ θυ 415 ρθη ϊροπα ΒΡ. Ῥαγο 1686 ᾿ἰθβίβιθ ] ππηρ᾽ ΘΓ- 

Ἰθαϊρθη Βῖ0 ἢ}; 4116 ϑροϊζυ]αύϊομ θη, αἴθ ποῖ Φοῦση. ἄθϑυμη. ῬὨΏ]]. 1,45 ἢ, 

81.) 8 ΔΏΡΘΌ]. ῥαγῇ Κυΐρει. --ὀ δγοῤῥαγ) Β: Ἰῃ!ο]ρθ. οἰπθΒ βίσυθ θη 

ΠΟΘ 08. ἰδὲ (8 γοιῦ ἴῃ ζυϑὶ ΤΟΊ ]ΘῈ εὐπρενην υ-- ΓΝ ΒΙ. 

Ι, ὃ, ἐν. ευαϊμεαὶ ἀγαιμασῇ ΒΒ: ΤῸ} ΈΡΕῸ; τὰ γρ ΤΉ "ὐὐι ἰ6}}6- 

αγυΐρὶ Απρ. ἦγ. μι ο οαραυδδοαξί8. 16 Ὀπηθίθ! αηρ ἰδ σοῦ Κ΄. 20 (ηὲ 

ἡη. τυαϊμίαὶ σααϊιοίϑπορδ τοαΐγβα ̓  ἐν οὐδενὶ αἰςχυνθήςομαι) νοτδπ]αβέ. -- 

29, ἐψζιυὶδ {γασίϑαη, ἐδ} Β΄: ὅτι Γ6}1{, νρὶ. Ατθυβῦ. (π06 α αἰ60) ἀοηπαίιηι 

οϑὲ υοὔϊδ ῬγῸ ΟἸι)"δίο. -- ἄπ ὥβῆῖα σαϊαιϑλαη) Β: ἰδ ῥαΐα " τό πϑο}ῖ 

ῥαίϊαϊμοὶ ΔΒ ΟΠ 1Ο ἢ ὑνΘρρΘΙαββθὴ οὗθυ ἀστοι Ὑ Θσβθ ας ΔΌΒΡΘΙΔΙΠ] θη ὃ 

- ΤΙ], 8. αἰαὶ] Β: Ζυαδβαίξ ἩΔΟῚ Εἰ 4.2 (Αρρ. 20,19). --- παικιπεῖμαὶ 

σαϊιιρα᾽8)] Β [ἂν ταπαινοφροςύνῃ, ἀ45 Ερῃ. 4,2 Ο 2,18, ἀπο} ἀυτοὴ 

διαιιοῖνι5 816 ἀρουίσασθη ἱρά: ΨΟΩΪ ΠΟ ἄθπὶ 1. αὐθὶ Πἰ ΒΟ θη, νρ]. 
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9172 Απ αἴο ῬΒΠΙΡΡου ΤΙ, 260---80. 11], 1---δ, 

χρείας μου, πέμψαι πρὸς ὑμᾶς, 4206 ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἦν πάντας ὑμᾶς 

καὶ ἀδημονῶν, διότι ἠκούςατε ὅτι ἠςθένηςτεν. 217 καὶ γὰρ ἠςθένηςεν 

παραπλήειον θανάτῳ ᾿ ἀλλ᾽ ὃ θεὸς αὐτὸν ἠλέηςεν, οὐκ αὐτὸν δὲ μόνον, 

ἀλλὰ καὶ ἐμέ, ἵνα μὴ λύπην ἐπὶ λύπην ςχῶ. 28 «πουδαιοτέρως οὖν 

ἔπεμψα αὐτὸν ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χαρῆτε κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ. 

29 προςδέχεεθε οὖν αὐτὸν ἐν κυρίῳ μετὰ πάεης χαρᾶς, καὶ τοὺς 

τοιούτους ἐντίμους ἔχετε, 80 ὅτι διὰ τὸ ἔργον τοῦ Χριςτοῦ. μέχρι 

θανάτου ἤγγιςεν παραβουλευςάμενος τῇ ψυχῇ, ἵνα ἀναπληρώςῃ τὸ ὑμῶν 

ὑςτέρημα τῆς πρός με λειτουργίας. 

1Π. 

1 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, χαίρετε ἐν κυρίῳ. τὰ αὐτὰ γράφειν 

ὑμῖν ἐμοὶ μὲν οὐκ ὀκνηρόν, ὑμῖν δὲ ἀςφαλές. 2. βλέπετε τοὺς κύνας, 

βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν κατατομήν. 98. ἡμεῖς γάρ 

ἐεμεν ἣ περιτομή, οἱ πνεύματι θεῷ λατρεύοντες καὶ καυχώμενοι ἐν 

Χριςτῷ Ἰηςοῦ καὶ οὐκ ἐν ςαρκὶ πεποιθότες, 4 καίπερ ἐγὼ ἔχων πεποί- 

θηςιν καὶ ἐν ς«αρκί. εἴ τις δοκεὶ ἄλλος πεποιθέναι ἐν «αρκί, ἐγὼ μᾶλλον, 

ὃ ἜΡΟΝ ὀκταήμερος, ἐκ πως ΡΠ να ἀν ἢ ΒΘ Ἕβραϊος 

1,26. ὅτι ἠςθένηςεν)] ἘΚ κμϑιυ., αὐτὸν ἠςθενηκέναι ΕΟ ἡιηη 

ἐηῇγηναΐίνιηι ἂο γρ ἐμὴν ἡυβγηιανγὶ τ ἀϊ ιν ἐ οινην ὑΉ [᾿γηνυίλιγι ὁ ἐη) ηιαγὶ 

σ. --- 217. θανάτῳ] ΚΙ,, θανάτου ΡΝ. --- αὐτὸν ἠλέηςεν) ΚΙ, ΟΒτ., ἠλ. αὐτόν 

Ρ τύ νρ. --- 80. Χριςτοῦ] ΚΙ,, κυρίου Ῥ. --- τῇ ψυχῇ) “Κ εἰϑιυ., τῇ ψυχῇ 

αὐτοῦ ὰ ἀφοῖρ νρ, --- ΠΙ, 8. θεὼ] Ρ ἀφέμι νρ, θεοῦ ΚΙ, ρ' νρ-55. 

γυο!. ΟὨγ.: οἱ πνεύματι θεῷ λατρεύοντες τουτέςετιν οἱ πνευματικῶς 

λατρεύοντες. --- 4. δοκεῖ ἄλλος] ἘΚ μϑιυ., ἄλλος δοκεῖ ΠΕ 1Ὁ νρ. -- 

ὅδ. Βενιαμείν] 1,, Βενιαμήν ΚΡ (ρσγαρ]ιίβο]ιο Ὑαγταιι οὶ. 

οὐ Πα] θ ἢ ΠΌΤ. ε7---ὦπαρπα 8 τππα οἵη ὐγο. πδῸἢ Κ(; 65. Κη 841860 βθθηβο- 

σαῦ ἰραηβ πὶ [ιν σθ]θβθὴ ποσάθη, 6οΥΓ Ππααμὰ ροοηϊρί 

Γάν Ὀθῖ46 Ἐυοδησαηρθῃ ΒΓ. --- 29, δαη8) ῥᾷβ Β ΒΥ. --- ΠΠΙ, ὃ. σαΐγαιι- 
απ] ἴθ. Α μοι σαηῷ δἱοῖον Βγ". --- 4. ὕ085) .5, ἀπτσοῃ οἷπ ΤΟ 0ἢ} χουβίοσί 

ΒΥ. - ἦν [θἰῖκα 3 8: οἰῶ ἀσγοῦ δἷη ΤῸ ἢ χουδίογὺ ΒΥ. 

ΤΙ, 27. ΔΡῬ8η πὶ Ῥαϊαϊποϑὶ ᾿πα] ΔΒ: υσῖ. φιω" ἩΤογ δἰ οι ἠη) πον βοϊνν ὁ 

ατιξοηι ἐϊΠ](ει)}) (4}6 πον δοίμνην ατιλοὴν οἵ νοὶ Ατα Ὀυϑί. --- 28, αὐλιιηδηαβ 

ἴῦὰ ὈΪ ἰψυνὶθ 181] ΑΒ: Ζωβαΐδ μαοῖ, ῬΊ]ΐ. 9.19 γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν. 

-- 90. Ρὲ πιρίη δηᾶραμθ}}) ΑΒ: υσῖ. οἴγοα ηιδιιηιὶ ο᾽ϑοηιίμην ἃ 6 τἰϑίυ. 
-- ΠῚ, 1. ᾿χν 18 πλ6]]14}}] ΑΒ: υσί. Φιν δίοιη ΖΖ. 87,181. ΤΠ ϑοη80 

γϑ τὐὐῷ Μαχίτη. ΓΔΌΥ.: υοῦῖβ δογίθογο. --- 2. Ῥο ρσαμπηδίίαηομ) ΔΒ: 86. 

Ρίααα; υσί. 1 9,11. --- 8. σαϊταπαιῃ] (Α)Β: γογϑιν βρη. δία! ἀ65 Ταν. 

υσὶ. ΖΖ. 87,36. --- δ. Ὀϊυχαῖῦ διύδαορᾺ) ΑΒ: υοἷ. Με 13,4. 



Απ αἴ6 ῬηΙΠρΡΡΟοΥ 11, 26---80. 1Π|,1---Ὁ.Ψ 819 

αραιϑένν, 7ωἷν πα δαϊέ ῥαν αὐδ ηνοϊγναΐφοβ δαγια͵ζαη τς ἐσιοῖβ. 26. τηΐο 

φαϊγη)αη 8 τρα8 αἰζαῖσο ἐφισαγα 2], αὐγυισυγναγια, 

ον νν ἴῃ ΡῖΖθ Πδυβι θα 1η8 

Βίακαη. 217 Δ δὺϊς βία κθ γγὰ8Β 

ποῖ ἀααβραα, αἰκοὶ σα ᾿Πηἃ σϑδγ- 

πηαάα: Δρρθδῃ ἢϊ βαΐδϊ πθὶ 1η8, 

αἷς 14 τηϊ]ς, οἱ σαυσθίη 8δη8 βδὰ- 

61 πὶ Πᾶῦᾶῦ. 28 βῃϊ τη Π6085 

πὰ ᾿ηϑαηαϊαδ 'πϑ, οἱ σαβα Δ Πα 85 

πῶ αἰίγα [ὰσῖηορ 14} ἰἰς Ὠ]αθοζα 

Βα [αὐ μα θ ᾿ῦα ὈΪ [218 

18]. 29 δηδηϊμηδὶρθ πὰ 'πα ἴῃ 

Πα 71 πὶ ταὶ ἢ 4116] Δ μα αἱ 74} Ῥ ΔΒ 

ΒΥ ΔΙ ΘΙ ΩΣ. ΒΥΘΙΔΏΒ ΠΔΌΔΙρ, 

80 ἀπίθ ἴῃ ψδαιβῦν8 Χυϊβίδαβ 

αηα ἀδαρα δἰποῦυᾶα, πἰαιτηπη- 

ΠΟΠΩ͂Β ΒΙγ 818 1 οὶ ηϑῖ, δἱ Ὁ5]]1- 

αθαϊ ἰζυγαν σαϊᾶνν ὈΪ τϑὶη δπᾶ- 

ὈδΠ}11. 

Τ1ῚΣ 

1 Ῥαΐω δῆβρδῦ, ὈΤΟΡΙ7]Β ταθὶ- 

παὶ, ὰρΊ ΠΟ ἴῃ {ΡΘΌ}1η ; θῸ Βαυηοηἃ 

Ἰψυνὶθ Τ6 1} ΠιΪϊβΒ ΒΘ ἢ ηἰ 

Ἰαίθι, 10 ἰσν 8 Ρααβ. 2 βαὶ- 

ῸῚΡ ΡᾶπΒ Ππαμάδηβ, Βα 1 1] Ῥδη5 

ΕὈΙ η5. ἡ δαγθυν) η8, ΒΑΡ Ρὸ 

ϑατηδϊίδθομ. 8 Δῦθδῃ νυνὶ βίη 

Ὀἰμηαῖΐ, νυϑὶθ δι σας, Β]τα  Κὶ- 

ποηδηΒ 181} ἸἸϑορᾶηάδηθ ἰὴ 

Χυϊδίδι Ιθϑὰ, Ἰδη-πὶ ἰῃ [ΙΘ᾿Ϊτα 

σαϊγαιαηι, 4 4} Ῥαπ ἴκ ΒΑΡ μη 8 

{τααῖη 18} ἴῃ οἶα, Ἰαθαὶ [085 
ΔΠΡΆ Ῥαροὶρ ἰταῦδη ἴῃ Ιοἶκα, 

1 τηαΐθ: ὅ Ὀἰπιαὶϊύ δ δα ορθ, τι 

ἦν ῥίχοὶ Παιδί οαμι ἢ ἔπ ϑδύμραλι. 

Δ 7εω},), ατὖρ δμῖ8δ τσᾶβΒ πεῖνα 

αατῥαι, αἰοὶ σι ἔπα σααγηηαϊαα; 

αῥαν ηὐἱ βαίαϊμποὶ ἔηα, αἷξ 7αἦν 

γι, οἱ σγαιγ θοὴν πὰ σαιγοῖν γι 

παῦαι. 28 δγζινηιγιοβ πὰς ἴ)ι- 

βομαϊας ἤγνα, οἱ γαβαϊυαπααηβ ἵπα 

αὐίγα γαρῖποῦρ 76}, ἐξ Πίαβοζα 

δίας [εὐ Καπηαπαβ θα δὲ ἰπιρὶδ 

858]. 429 απάαηπίνιαϊ τὴν ἴπα ἴηι 

Γ»ατοῇγν τὴ αἰϊαὶ ξαϊιοα αἱ 7αἢ, ῥαη8 

βϑιραϊοίαηβ ϑ8ισογῦαηθβδ Πα[)ραΐῥ, 

950 τηΐο ἦγ τραιιγ 88 Χγδέαιδ 

μη ἀαιξῥιν αἰγοϊνίάα, ταν ηννι- 

μοηα8 βαϊισαίαὶ 8οϊμναϊ, οἱ τϑ[υ{{{- 

αοαὶ ἐφισαν σαϊάιϊιο δὲ ηιοῖν απα- 

θα]ιέϊ. 

11’ 

1 Ραία απαν, δγοῤη7ιιδ ηϊοῖ- 

παὶ, ΓασίηοΡ ἴγν Κγατυγῆνν; ῥὸ δαηιολνα 

ἤφιοῖβθ ηιοί)αλνυ 1η18 ϑισοβαι, τὶ 

ἰαίοῖ, ἐξ ἱπφιοὶβ ῥισαδίϊβα. 42. 8αϊ- 

Ἰοὺ ῥαηβ ᾿ιριάαηδβ, ϑβαϊυὴρ ῥβαη8 

εὐδίαν τὐοσιιγϑἰι07]αγ18, βαϊυῖρ ῥὸ 

φαηιαϊίαποι. ὃ αῤῥαν, τοοὶβ βἐ7ιυλη 

δήπαϊέ, τοοὶβ αἰηηὴηι σάα βἰκαϊμί- 

ποηααηθβ 764 ν ᾿υοραπάαηβ ἔπ 

Χηδίαιν 1651, 7αἢ. ἢ ὧν ἴοΐκα 

ϑαΐγαπανι, 4 7α},) ῥαν, τἰς παϑαηας 

ἐγαιαΐν 714, ὧν ἰομα. 7αθαὶ ΤῦὰΒ 

απῥαν" ῥιικοῖρ ἐγαιϊίανν γι ἰοἶκκα, 

ἐϊς ηιαῖδ: ὃ δίηναϊέ αἰιξαιιογ8, τι8 

---- - -. 

1, 28, αρίποῤΡ] 8, ρυδιβιθηθθ!α ἀασορ οἷπ ΤΟΟἢ χουν, --- σἃ- 

Βα απ ἀδη5 ἴπὰ] Δ, ἐλδ6)" ἀθγν Ζοῖϊα παο]ιφοίγασον. --- αὐ  π 18] ατ- 

ϑοιοϊπογιᾧ αἰηυιαμαθ Αι: αἷς ϑοὶΐο ἰδέ 8οιιοθν σι ἰσϑοη, αἰ ϑ'Ῥιιγθη, θηΐ- 

8. 6οἸνοη, οἴγοην τὰ, Ἠτοιὲ οἴμθηι αὶ ΒΥ. --- 16 Οιιοίϊα ἄο8 Ζιιβαΐξ68, ΑΘ 

ἐμ, ἀϊο γογίασο υον ΔΒ οἰησοαγιιιγθη, ἰδὲ, Ἰὰ θὲ 65. 76οοῖν πϊοϊιξ φσιοοϊ εἰμαζε 

Θγϑο]ιοίγιογι, ἀα Γ᾽ αιγ8}1. αὐ Καπηα πα 5. σοδέαηαοη, Παΐ. --- αὐ καπηαηα8) Β: 



57. Απ ἄϊἰθ ῬΗ ΠΡΟΣ 11,60 --1θ. 

ἐξ Ἑβραίων, κατὰ νόμον Φαριςαῖος, 6. κατὰ ζῆλον διώκων τὴν ἐκκλη- 

είαν, κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος ἄμεμπτος. 7 ἀλλ᾽ ἅτινα 

ἣν μοι κέρδη, ταῦτα ἥγημαι διὰ τὸν Χριςτὸν ζημίαν, ὃ ἀλλὰ μὲν οὖν 

καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώςεως Ἰηςοῦ 

Χριετοῦ τοῦ κυρίου μου, δι’ ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην, καὶ ἡγοῦμαι εκύ- 

βαλα εἶναι, ἵνα Χριςτὸν κερδήεω, 9. καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ, μὴ ἔχων 

ἐμὴν δικαιοςούνην τὴν ἐκ νόμου, ἀλλὰ τὴν διὰ πίετεως Χριςτοῦ, τὴν ἐκ 

θεοῦ δικαιοςύνην ἐπὶ τῇ πίςετει, 10 τοῦ γνῶναι αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν 

τῆς ἀναςτάςεως αὐτοῦ καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν παθημάτων αὐτοῦ ευμ- 

μορφούμενος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ, 11] εἴ πως καταντήςεω εἰς τὴν ἐξανά- 

«ςταειν τὴν ἐκ νεκρῶν. 12 οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι, 

διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω, ἐφ᾽ ᾧὦ καὶ κατελήφθην ὑπὸ Χριετοῦ ᾿Ἰηςοῦ. 

19 ἀδελφοί, ἐγὼ ἐμαυτὸν οὔπω λογίζομαι κατειληφέναι 14 ἕν δέ, τὰ 

μὲν ὀπίεω ἐπιλανθανόμενος, τοῖς δὲ ἔμπροεθεν ἐπεκτεινόμενος, κατὰ 

«κοπὸν διώκω ἐπὶ. τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήςεως τοῦ θεοῦ ἐν Χριετῷ 

Ἴηςοῦ. 15 ὅςοι οὖν τέλειοι, τοῦτο φρονιῦμεν καὶ εἴ τι ἑτέρως φρο- 

νεῖτε, καὶ τοῦτο ὃ θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει. 16 πλὴν εἰς ὃ ἐφθάςαμεν, 

ΠῚ, 8, μὲν οὖν] ΚΙ, Οἢτγ., μενοῦνγε Ρ. --- καὶ ἡγοῦμαι] “Κ κδιυ., . 

ἡγοῦμαι Βιπξ ἢ νρ-.185.. ---- ᾿Ἰηςοῦ Χριςτοῦ] ΚΡ ΟἸγ. ἢ νρ, Χριετοῦ 

Ἴηςοῦ 1, Ὁ (αὐβοῦ [ἡ. --- μοῦ] ΓΚ, ἡμῶν Ρ, --- 9. νόμου] ΚΡ, τοῦ 

νόμου [,.. ΟἸι. 5ο]ισαρμῖί. ---- 10. ευμμορφούμενος] ΚΙ, ΟἸγ͵., ευνμορ- 

φιζόμενος Ρ, εὐυνφορτειζόμενος ΕΔ οσοοπογαΐιθ ἀ6Ρ. -- 11. τὴν ἐκ 

νεκρῶν] Ρ ΟἾγ. φιαθ 65ὲ 65» (α) ηιογἐϊβδ ἀρ νρ, τῶν νεκρῶν ΚΙ,. -- 

12. ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι)] ἜΚ μδϑι0υ., ἔλαβον ἢ ἤδη δεδικαίωμαι 

(δικαίομαι αὖ, δικαίωμαι Εα 5) ἢ ἤδη τετελείωμαι ὈἾΕΒα αὐ ταν 

ὑιυιδέϊβιοαξιιδ. δίην (βμη1) αὐ ἰαην ρον» 6οἴιι5 δΐην ἀ 6 ἴς. ---- καὶ καταλάβω) 

ἘΚ μϑιυ. ΟἾγ., καταλάβω Β΄ ΕΕα ἀροῖρς, --- ἐφ’ ᾧ καί] Κ ωδιυ. 

αοΥ νρ, ἐφ᾽ ᾧ ᾿ευε δ ατα α Τουί, ---- Χριςτοῦ Ἰηςοῦ)] Ρ ταΐη ΟἿΥ, νυρ' 

τοῦ Χρ. Ἴης. ΚΙ,, Χριετοῦ ΒΗ. ΕΚ ἀ 65. --- 18. οὔπω] Ρ, οὐ ΚΙ, ἀοἵρ 

γε. -- 156. φρονῶμεν)] ΚΡ, φρονοῦμεν 1. 

ΘΟΠ τ ΙΒ ΘΏ]ου, --- 15. Δη απ α}}10] ἀπά παρ] ΑΒ .8»)».: οι οὶ ο]νϊογ α161 β 

γονγίαγα τον ΑΒ, ἀιυι"οἶν ὨαΡῚ]Ρ πὰ Ππαρ]αϊτηα τογαηία θέ. 

1ΠΠ,17. ρανϑαγκι) ΑΒ: δώ. ἴηι αοσοηϑαΐς σι ἐ 3,4, τσϑγθην 65 οοἢέ 

4οί. Ῥαίοὶ --- Ῥαΐυαῃ. --- β]6]θα ψίβαῃ) ΑΒ πμαοῖν 51. ίθαη Κ΄. 8. - 

8. 411 ἀοτη)α] ΛΒ: ἀϊοβοῖνο ΤΠμηδέοιπμι αἰιοῖν θοὲ Τλαοϊον Αταρυβύ. οηιία ὦ 

αὐϑιέγογ. --- ὃ. Τοβ}85] ΑΒ: παοῖν Κ΄. 8 φιιροδοίσί. ΟἸυγίδιὶ 1681 () ατοῖν 

ΗἸοΥ. γνρ. --- 12, ἰρΡδὰ 11 ραγαϊῃΐβ ρϑάουθ8 5114] ΑΒ : γον βοϊηηποίφιης 

(ΟΥ̓ ΜΥΒΡΥ. φγίθοῖι. 1, οβαγί ηὐΐξ αο7 ἴαὶ. Εγιοοϊξογηφ. --- 11] Β: ομΠΘ 

δυᾷίζρ. 



Απ α16 ῬΏΠΙΡΡΟΥ 1Π,6--Τθ. 

Κηοάδὶ Ιβ8γ8461186, Καμη}ῖβ Βαϊηϊδ- 

τηθὶ ἶβ, Ηδἰ σαῖαβ ὰ8Β ΗΔ ὈΓαί α1η, 

Ὀ ψιοᾶς ΤΠ αγθίβαϊιθ, 6. ὈΪ 4174 }8 

ΓΘ Κ͵ παρ ΑἸ Κ]Θβ]οπ, Ὁ ραγαὶῃ"- 

ἰοῖπ Ὀὶχζαὶ 5061] ἴῃ ν]ίοᾶα ἰβύ, 

Βα η 5. υδίαϊτηα. 17. δἰκοὶ βαΐίθὶ 

γα ΠηΪ5. σα δῦ κὶ, θαι ἢ γδῃ πα 

ἴῃ Χυϊβίαιβ 5] 6 θα νυῖθαῃ. 8 δῇ- 

Ῥᾶπ ϑθραῦῃ 411] ἀοιηα 5816 108 

γυθαη ἴῃ υὐδήαβθαὰβ Ἰἰτὰ } 7185 

Χυδύδιβ [Θθ 15. {ΓΔ }1Π 8 ΤΩΘΙΠ]Β, 

ἴῃ ὈΙΖθὶ 8]]Δηηπλδ, ΡΆΒ] ΘΙ 105. ἰπὰ 

784} ἀομλ]α ΒιλΑΥ ΠῸΒ. ὙνΒδη δ] ἴα, 

οἱ Χυϊϑίδα ἀὰ σανϑυγκΊ)α ΠΑΌδι, 

9 Δ} Ὀὶριἑαάαα πὰ ἱτηα ἢϊ 

ΒαΡΘηα5. ταθίπϑ ραγαὶϊ ὐθὶπ, θῬῸ ἃ8 

ψ]οᾶα, δκοὶ Ρὸ βαδίσῃ ρϑὶδαθοίη 

Χυϊβίαιβ ΘΒ 18, δὶ 8 ρσαᾶα ἰδέ 

σαγαὶῃθὶ δηϑ ρα οἰ παὶ, 10 ἀὰ 

αππδη ἴη8 184} τηϑῃ υδβίαϑϑδὶβ 

5. 184 ραηηδίηαρ βυϊαΐημθ ἴβ, 

τ] Καυσ Ρ5. 88 ἄδαβραι 8, 11 οἱ 

Τυαῖνγα ρσδαϊμηδι ἴῃ τββίαβδαὶϊ 18 

ἀδαβαῖ. 12. πὶ βαδίϑθὶ 1ὰ δηᾶ- 

πϑιη͵]αι αἰ αι 1 ραταϊῃίβ σδᾶο- 

ΤῊ] Ρ5 8᾽7αα, ΔΌΡδη δίαγραρσα, οἱ 

Βαίαπαιθᾳ ἴῃ Ὀαμλμθῖ μδίΔ μ Δ ηΒ 

γ᾽ ἔγαιη Χυϊδίαι. 18 ὈτΟΡ ]} 18, 

|κ τἱἶς ΒΔ πὶ πα πδῃ ραΐα- 

Βαπ; 14 δῦἢαῃ «αἷὴῆ βρῇ, 

Ραΐτα αἴϊα υὐαυπποπάθ, ἴθ ἀὰ 

Ῥαΐϊμὶ Ῥοοὶ ἔδατα βἰηα, τῖκ αἵ- 

Ῥαπη͵]δηαβ, Ὀἱ πιυπάγρϑϊίη αἰαγρασρϑ 

ἰν ΒΙρΡΊΒΙ θα ηα ὈΙΖῸΒ ἱὰρα ἰὰρο- 

παΐθ ρααϊθ ἴῃ Χυϊθίαι Ιθρα. 

15 βυνὰ πιϑηᾶραὶ πὶ 5.06 5] αἰ πηᾶ 

{Ὁ]] νυ δ ηβθ, ρθαΐα παρ]αϊμηα; Δ} 

δαὶ Τῦὰ 4]7] ] 6 κὸβ ΒαρῚθ, 78 Ὲ 

Ῥαΐα ᾿χνν δ ΡᾺΡ πα μ}}}0. 16 Δ}Ρ- 

575 

κηοάαΐ 18γαοἴϊ8, ᾿γ718. Βαΐγοϊα- 

ηιοῖγυῖβ, Παϊρδγαῖμβ τι85 Παϊδγ αι, 

δὲ ιεοἱίοαα ΠΠαγοϊδαῖιδ, 6 δὲ αἰγαπα 

107 α]7]αη 8. αὐ] 870, δὲ σαγαῖ],- 

ἐοῖυ ῥίζαὶ 8οὶ ἦν τιοϊίοάα ἐδί, 

τυϊβαη8 τϑ.αϊγίηα. “1  αἰροὶ ῥαϊοὶ 

1068 ην]18 σαιραωι γῆ, ῥαΐμν ταπρῖάα 

ἔην Χντβέαιιβ δἰοῖβα τοΐϑαη. 8 αΡ- 

ῥαν ϑιροβαν αἷ ἀορηιζα [εῖῥα 

τοἴϑανθ ἦν πζαγαβϑαιιβ ἤιη 718 

]οϑι18 Χγήδίανι5 Κ7ατιρ)ῖγλι8 τιεῖγῖ8, 

ἤν ῥίφοϊ αἰϊαηηα σαδίοὶῥὶῥδ ἔην 

7α], ἀοηιζα 8ηιαγηοβ τρΐδαην αἰϊαία, 

οἱ Χγήδέανν ατν σαισαν)α παϑαμ, 

9 7.) δὲριίξαϊάαιί ἦη ἵμια πὶ 

παδαγαῖβ ηιοΐγνα σαγαϊ)έοῖη, Ρὸ τι8 

τοϊίοάα, αἷξ ῥαϊγ], σαϊαιοῖγ Τοϑιυῖδ 

“Χηγήδίαιδ, 86] “85 σμᾶα δέ σα- 

γοϊμίοὶ απὰ σαϊανϑοίγαϊῖ, 10 απ 

κιαρηανν πα 7αἢν τιαΐηξ εἰδδίαβϑαϊδ 

8 7.) σαγιαϊπα ρ ῥιιαϊηο 
γι ῥἰαινῖβδ τρα8 ἀαιῥαι, 18, 11 εἰ 

Ἰναΐισα σαηίγιαιν γν τιἰϑδϑἐαβϑϑαὶ 18 

ααιρβαῖι. 12. πὲ ῥαϊοὶ 7. απά- 

μθηιγαι, αἵξῥαι 7... σαγαϊιέ8 σααο- 

ηυὴβδ βδίγαιι, αῥαν τϊξ ααγφαρφα, 

οἱ σαξζαΐαις ἦν ῥβαπιηιοὶ σαζαϊιαη8 

ραν ἤγαηι Χγϊδίαιι. 15. ὃγοβη]ιι8, 

ἐϊρ γε βδϊδαν τὶ παιιν ἡναη, σαζα- 

μα; 14 αῤῥανν αἷη βιοοβαιι, 

ῥαΐηι αὐέα εὐαλ'ηυιγον8, ἐῤ αι 

ῥαὶνν ῥοοὶ αι δίπα ηὐὴ τἰ- 

ῥαρν)ανα5, δὲ πιιριαγοῦν αὐαγσασφα 

αΓαν" 8βἰριδίαια ῥίςοβ ἡρα ἰαῤο- 

παῖδ σμαϊβ ιν Χυ δία, [1681|. 

15 βισὰ Ἰπαηαραὶ γι. διῦθ βἰ)αϊηια 

ζιιἰαιοϊίξαηδ, ῥαία Παιφ)αΐηια,;; 7α]ι 

7αϑαὶ αἰ͵αϊοῖϊκος πιο), 7α1, βαΐία 

ἐσιοῖδ σὰρ απα]ιιρ. 106 αῤ- 

78, 

ΠῚ, 8, Χυϊβίδα] ΑΒ μιν Χυῖϊθία. - 9. Ρο ἃ5 νιΐοαα) Α: Ρὸ ἐδεν 
ον Ζοῖϊο Βγ. ---- ἀΚο 1) Δ, ηΐἱοῖνὲ δϊοβθ αἷἰκ Βγ. τ᾿ 18. παι} ῥαῖ, Β, ἄστοι 



876 Απ αἰ ΡὨΠ ρου ΠῚ, 17---21. ΑΥ̓͂, 1--8. 

τῷ αὐτῷ ετοιχεῖν κανόνι τὸ αὐτὸ φρονεῖν. 17 ευμμιμηταί μου γίνεεθε, 

ἀδελφοί, καὶ «κοπεῖτε τοὺς οὕτως περιπατοῦντας καθὼς ἔχετε τὑπον 

ἡμᾶς. 18 πολλοὶ γὰρ περιπατοῦειν, οὗς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ 

καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ «εταυροῦ τοῦ Χριετοῦ, 19 ὧν τὸ 

τέλος ἀπώλεια, ὧν ὃ θεὸς ἣ κοιλία καὶ ἣ δόξα ἐν τῇ αἰεχύνῃ αὐτῶν, 

οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες. 20 ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς 

ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ εωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα κύριον Ἰηςοῦν Χριετόν, 21 ὃς 

μεταςχηματίςει τὸ εὦμα τῆς ταπεινιίύεεως ἡμῶν εἰς τὸ γενέςεθαι αὐτὸ 

εὔμμορφον τῷ εὠὦματι τῆς δόξης αὐτοῦ, κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνα- 

ςθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι ἑαυτῷ τὰ πάντα. 

ΤᾺΣ 

1 “ὥςτε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ «τέφανός 

μου, οὕτως «τήκετε ἐν κυρίῳ ἀγαπητοί. 2 Ἑὐοδίαν παρακαλῶ καὶ (ζυν- 

τυχὴν παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν κυρίῳ. ὃ. ναὶ ἐρωτῶ καὶ τέ, 

᾿γνήςιε εὐζυγε, ευλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ ευνήθληςάν 

μοι μετὰ καὶ Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν εὐνεργῶὼν μου, ὧν τὰ ὀνόματα 

Π|,16. τῷ αὐτῷ «τοιχεῖν κανόνι τὸ αὐτὸ φρονεῖν) 5ίποκ!Ρ ΟἾνγ,, 

τὸ αὐτὸ φρονεῖν τῷ αὐτῷ (κανόνι ΠΟΙ ἢ νρὴ ςτοιχεῖν (ευνετοιχεῖν ΕἸ) 

ΕΜ τη ἦν. ἐρϑιηι βαρίαηιιιβ αὐ π06 ὕρϑιην οοΉμυοηγ6 ἃ 6 μὲ τάθηι 

βαρϊαηλι8 ὁ ἑἰάθηιν δαρογθ Ἰυιῖς ἱρδὲ οοτυολυγ 6 τ᾽ εὐ τάοην βαρίαηλιδ οἱ ἦη 

οαάοιη ρογηιαλιοαηιιδ8 γοσιία ἵν. --- 20. γάρ] ἘΚ τϑιυ., δέ Οτ. (Κοηιηιθηι- 

ἐα}) ἀφο ἔριη νρ. --- 21. εἰς τὸ γενέεθαι αὐτό] ἘΚ τἰδιυ. ΟἿν,., {616 ὅτη 

ΑΒΌ Βα ἀρἔρτη νρ. -- ΙΝ, 1. ἀγαπητοί ΓΚ ὠδὲυ., ἐπ Ὁ ἀ6. -- 

9. γνήειε εὐζυγε] Τ ἅϑἔρ νρ, εὐζυγε γνήςιε Κι, ΟἾτ, -- μετὰ καί] τΚ 

(δϑιυ., μετά ΕΚ ἀοῖρ νρ. 

βίη παΐ ἄα5 {8 ΡΥ. υογαγαγιψί, τὐο]ιῖ ατι ἄογι Ταπα; σοη Πυΐογν αὐι8 σογὶοξ 68 

ἦν Α τοίου ἴην ον, Τοαΐ, ἐγοἰϊλοῖ, ατ Καίδοϊιον ϑἐοῖ6. --- Βᾶῖηο {τ8}- 

7αϊ 4] ΑΒ: Ζ]ῖον (6. γογίασο δεϊογῦ Π858858. Ἡγῖο Βεογγϊναγαΐ ογκαγη 

ἤιαΐ, δῖα αἰ6 Ἡογΐο οἷα μι 8ΡΥ. (ὐἴοδδ6 σις βᾶταο Ππαρ]αίπηα. Κογαλϊα 

ἰδὲ αἴ686 (ιγοἷν 4,3 Ῥαΐα Βᾶηιο {γα ]6η. -- 21, 161 Κα] ΑΒ: αν Ῥίιγ., 

ατν 8ι0ν ατιγο, ἀπβαγαῖζοβ σογοοϊἐζεγεϊσί, διγηιηυέ φϊοΐ σιν Πσ. δε. 

1 Π ΘΒ δι) ηλπγα 1οἰα. γγοϊοὶονέ Παΐ πγϑργινηρίϊοῖν 16ῖ]ς βέαϊέ 161Κ8 

σοδέαγι θη. --- ΤΥ, 8. 71. Ῥαϊὶς νι }180 ὈΙ]α]Ω σα]ακο)] ΑΒ: αἰ αϊογο {7]γη- 

δὐοίζι; ἀἷα ογιυοσηαιθ 6168 (76 ἐ5 [ἀ  ἐ δὲ οἷν, «ἰὐυγ οἷν ἀοη, 1υη πι ϑΟΉ, 

ῬῸ ον μιν ον, αἰ ΕΠ γιεοἸυϊοθιιι) (165 Κ᾽ οΥϑιηι18 φισίδοίογ, Αἰἰγ δι ει. διιδϑέ. 

δέ δοζγοηιαϊίο. --- ταὶ αι θαι Ἰἀθάαῃ τῺ15. ἴῃ αἰαροθ!]οη} ΑΒ: ΖΏ 

δέοι μην ὑσὶ. Αταυβί. φιαρ ἰαθογαυογιηέ ηιθομην ἦρι δυαηροῖτο; αἰ. νρ’ 

ηαθ ηιθομηιν ἰαθογαυοσγιηξ ἐγ. ουωηγοῖϊο. 



Απ α16 ῬΏΠῚΡΡΟΥ 11, .117---2]1. ΤΥ],1---8. 

Ῥᾶη βύθρααῃ ἀπ βαχητηθὶ ραΒη6- 

ΜΌΠΏ, δἱ βθῖηο Παρ]αΐπηδ [78 ΒΕΙΔΟ 

{γα θ] αἴ πηι], Βαλοη ράρρδη ραγαὶ- 

ἀθῖπαὶ. 17 το δ] οἰκο δηβ τηθὶ- 

πὶ σα ραὶρ, Ὀχοβθυ]α8, 7181α- 

ΤΠ ΠΟ ἰχυνὶβ 8 η5 5ν)ὰ σαρρϑη- 

ἄδηβ, συν αβθνν 6 ΠΆΡΑ [τἸβαμᾧ 518. 

18 απίθ τηϑηδρδὶ σαρραηα βδηζοὶ 

αὐία 40 ᾿ἰχυνὶβ, 10 πὰ 18} ρουθ- 

ἰθπα5 αἷρὰ Ῥᾶηβ ἢ]δπα8. σὶρ ηΒ 

Χυϊβίαιϑ, 19 ὈΙΖΘΙΘΙ Δ Π 41618 τγαΐτ- 

ΠΡ [ταϊαθίβ, Ῥίχθῖθὶ σὰ παρα 

ἰδῦ 164 ψυ] ρα ἴῃ βκδηάδῖ 176, 

Ῥαϊθὶ αἱγθοίηϑίια {τὰ Ρ͵]απα. 20 1Ὁ 

ὉΠΒΓα ὈΔΌΘΔΙηΒ ἴῃ ὨΙΓΪ Π8η} ἰΒΐ, 

ῬάΡτοθὶ 14} πϑβαπα ἀβΌθὶ πὶ 

Τα] Ιοθὰ Χυθδία, 21 βϑοὶ 

Ἰητη δ] 610 οἰκῶ δα ΘΙ παὶβ αηδ8δ- 

γαΐζοσυ ἀὰ θη] ͵]διημηα 16 ῖΚ8 

ΜᾺ] αῖι5 ΒΘῚΠ1Β ὈΪ ναυγβύνγα, απίθ 

τηδρ 16 ἢ αὐ ἢ Πα] ])]8 515. 4118. 

ΙΝ. 

1 ὥνυδϑὶ ππι, ὈΓΟ ΡΥ] 8. τποΐηδὶ 

Πα 5. 148: ᾿αβύπδαιηδηβ, [ἈΠΘΌΒ 

78: ννᾶῖρ5. πιθίηβ, βγῶ βίδησαϊ 

ἴῃ δ}. 2. Αἰἱοαΐδηῃ 1476 7485- 

ϑνπαὺν Καίη Ὀ᾽47α Ραΐα βᾶτηο {{8}- 

δῆ ἰῃ ἔταυ)η. 8. 141] 48 Ρυϊ 

γγΑ]1ῖ8ὸ Ρ147]4 ρα]ακο, πἰραΐβ θοΒ 

Ῥοζθὶ ταν αὶ ἀθάαη. 118 ἴῃ 

Αἰ τναρΡΘ]]οὴ τ Κ]αϊπηαϊηΐαα 74 ἢ 

Δ θαυ ϑῖπι σα νγ αι δύνν ἈΠ ΤΠ Θ᾽ ΠΑ Ϊ 1, 

Ῥίχθοὶ παῆηᾷ βπὰ ἴῃ ὈΟΪΚΟΠῚ 

5177 

ῥαη ϑιροβαν, ἄτν βαηιηιοὶ γχαβηο- 

Ἰρη, οἱ 8 ᾿μᾳΊζαΐμια [7α7, 

δι ζ'αῤ͵αΐηια]!. 11 τηϊῥφαϊοῖ- 

κοηασγβ τηποναὶ τραϊγβαὶξ, δγοβ- 

7.5, 2.) ηρμίπᾶοβ ἐχιρῖδ ῥαη8 

ϑιῦα σγαρσφαηάαηβ, ϑισαβιῦο παϑαῖΡ 

Γγίδαϊιέ τρυδῖ8., 18 «πο ηιαπαφαὶ 

φαρφαπα βαηφοὶ εἴα χα ἐσιοίξ, 

ἦῤ τὴν 7αἢν σγοίαπαβ ηίβα ῥαν8 

Π7]αγια8 σαϊγίη8 Χγίβέαιι5, 19. ῥέ: 

Φοοὶ απαἰοἷδ τσαϊγ ρὲ Κγαζι5ί5, ῥίζε 

σι τναηιῦα ἰδέ 2.7, τοιῖῥιι8 ΤΉ, 

δκαπαάαὶΐ ἴφο, ῥαϊθὶ αἱγῥβοϊναΐηι 

Γ[γαῤ͵αηα. 4220 τΡ τοριβαγὰ θαιιαῖγη8 
ἦν ἤὐνπαην ἰδέ, ῥαῤγοθὶ 7α7) 

μωβϑΊ)απα τἰϑροϊάαην ἔγανανν [}68ι0 

Χγήδέ, 421 ϑ8αοὶ τμηιοϊα οὶ ἰοῖμα 

Ἰμανιγοϊγιαῖΐβ τη ϑογαῖζοβ αὐ ἐϑηα- 

βδαιηγαρνιθια ἰοῖμα τοιῖρβαιι8 8οῖγυΐβ 

δὲ τὐωιγϑίισα, τὐὐὐίθ ἠιαρ 7αἷν αἰ 

Ἰηναϊιο)αγν 818. αἰΐα. 

ΔῊ: 

1 διραοὶ πῖι, δγῸ β»7ι.5. ηιοϊηαὶ 

ἐϊιιϑαηι8 7}. {ιιδένιϑαηιαηδ, ζαϊιο δ 

7α}ν τραΐρ8 τηποΐη8, διῦύῷ δίαπααϊῥ 

ἤν [)ατι)υν. 2 Αἰοάΐαν, δία)α 7α] 

διογιειοϊροῖγν δἱάγα ῥαία βαηῖο ἔγαβ- 

7αν ἐν Κγαιρῖη. ὃ. 7αἱ 7α}ν ῥέει 

ἐραϊΐδο δία)α σαζγινο, πὶβαῖϊθ ῥο8 

ῥοετοὶ ηιϊβαν»ϑαϊα ἀφατιν τιῖϊδ ὧμ 

αὐτοασροίζον, ηιὶΡ ΜΚ ἰοηιαϊπέαι, 7α]ν 

απ ρῥαγαΐηι φαισαινλδίισαηνν ἡηοἴγατη:, 

ῥιίτοοὶ παρα οἵη ὧν ϑοθοηι 

Π|Ι, 19. ῬίΖρὶθι"] Α, ηύοϊιέ ῬΊΖθοὶ 8). ---- 21. εὐ! βαιι5] ἀὐιιῥαιι5 Β. 

-- ΝΥ, 1. βίδμπαδι] ΑΒ, ηϊἱοϊιξέ βίδμα! 87. --- 2. Αἱοαΐϊδη) ΑΒ δ 

Εὐοδίαν; φι)" 1,ατἰξογηι υσί. Ὑ. δοϊμιῖχο (ιαοδέϊοηποβ ορίςφας 5. 47 πηι. ὃ. 

- ὃ. Κίοηιαϊηξαι) ΚΙοριατέαιι Β Ῥγ. 

ΠῚ, 10. βαπιοὴ σαρρδη ραγαϊ θη) Α: οἷὖρυ 1ἰρϑὲ (οὐ τ. 80}. 1,6βαγε, 

θθλαιν ἀθηὶ σ».. τῷ αὐτῷ ςτοιχεῖν κανόνι (᾿Κ) οηἐδργ 6ο]ογν. 116 Ἠειιο Ε΄ α8- 



8:18 Απ α16 ῬΈΠΙρΡΡοΥ ἹΝ, 4---Ἰ 7. 

ἐν βίβλῳ ζωῆς. 4 χαίρετε ἐν κυρίῳ πάντοτε πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. 

ὃ τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωςθήτῳω πᾶςειν ἀνθρώποις : ὁ κύριος ἐγγύς. 

θ μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ τῇ προςευχῇ καὶ τῇ δεήςει μετὰ εὐ- 

χαριςετίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέεθω πρὸς τὸν θεόν. { καὶ ἣ εἰρήνη 

τοῦ θεοῦ ἣ ὑπερέχουςα πάντα νοῦν φρουρήςει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ 

τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριετῷ Ἰηςοῦ. ὃ τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅςα ἐςτὶν 

ἀληθῆ, ὅςεα ςεμνά, ὅςα δίκαια, ὅςα ἁγνά, ὅςα προςφιλῆ, ὅςα εὔφημα, εἴ 

τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεςθε" 9. ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ 

παρελάβετε καὶ ἠκούςατε καὶ ἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράςςετε᾽ καὶ ὁ θεὸς 

τῆς εἰρήνης ἔεται μεθ᾽ ὑμῶν. 10 ἐχάρην δὲ ἐν κυρίῳ μεγάλως ὅτι ἤδη 

ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν " ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε, ἠκαιρεῖςεθε 

δέ, 11 οὐχ ὅτι καθ᾽ ὑςτέρηειν λέγω ἐγὼ γὰρ ἔμαθον ἐν οἷς εἰμι 

αὐτάρκης εἶναι. 12 οἶδα καὶ ταπεινοῦςθαι, οἶδα καὶ περιςςεύειν “ ἐν 

παντὶ καὶ ἐν πᾶειν μεμύημαι, καὶ χορτάζεςεθαι καὶ πεινᾶν, καὶ περιςςεύειν 

καὶ ὑςτερεῖεθαι. 18 πάντα ἰςχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριετῷ. 

.. 14 πλὴν καλῶς ἐποιήςατε ευγκοινωνήςαντές μου τῇ θλίψει. 15 οἴδατε 

δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήειοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ 

Μακεδονίας, οὐδεμία μοι ἐκκληςία ἐκοινώνηςεν εἰς λόγον δόςεως καὶ 

λήψεως εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι, 16 ὅτι καὶ ἐν Θεςεςαλονίκῃ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς 

τὴν χρείαν μοι ἐπέμψατε. 117 οὐχ ὅτι ἐπιζητιῦῶ τὸ δόμα, ἀλλ᾽ ἐπιζητῶ 

τὸν καρπόν.. .. Ὶ 

ΙΝ, 7. νοήματα] ἘΚ μϑι0., «ὐματα ΕἸΕὰ ἀθριη. --- 15. Φιλιπ- 

πήσιοι] ἘΚ μδιυ., Φιλιππίειοι Ι (σγαρ].. αγιαπέο). --- 10. τὴν χρείαν] ΑΠ)" 

ηλΐπ, εἰς τὴν χρ. ἘΚ ᾿ὖ νῃ. ΟἿ νι. βοπισαγῖ σιυϊϑοϊιοην τὴν χρείαν μοι, τὴν 

χρ. μου τρά εἰς τὰς χρείας μοι, ἐν ταῖς χρείαις μου. --- μοί] Καὶ εἰδιυ. 

ἀ6ῇ νρ, μοῦ ΠΡ. , 

61... Ἰυϊογὶν αἴ Ἡ ίγκι σγίοοῖι. --ἰαΐ. ἈΠ }||58685. αν φιιηο]νηιθην 86ῖ, 18. 
φιυο οι μα. Υὰωί. 2. Β. ἴῃ 8118] υϑαδαάρίη ἢ 8,7. ἴῃ 4114] ᾿α]δΐηδὶ 

ἤ 13,13 ἴῃ 4111 ῬιυθΡοῖπαὶ 1 1,8 ἴῃ 8114ἱ ἰσδαδί μοὶ ἢ 1,390. ταὴρ 4]1αἱ 

[Δ Πθ αἱ Τῇ 9,99 ἴῃ 841|1ἃἱ] μβαῃααυροθίῃ Οὐ 1,9 μϑι0. --- τιἷἱρ δυν]πἀδιη] 

ΑΒ: πε αὶ 4,15 ιὐἱνγά ἀον' ϑίησ. εὐχαριςτία ἀπγοῖν ἄοη ϑίηψ. αὶ πα 

ιὐἱοαογφοσοίθη. ---- ὃ. τὐοῖ}}}) Β: τὰν Ποὺ [ᾧν ἁγνός; ΟΠ ΘΠ ΌΔΥ τπιπῦθι ἀθιη 

Ηϊηῆᾷαθ γοπ 10, αἴθ. ΘΌΘΗ 115. ΠῸΥ Πίρου ἴῃ ἀθη Ρϑα] πη ϑδαηοίνδ ΤᾺΣ 

ἁγνός Πα, δ γΘηα 516 Ἃ(45 δΥοτύ βοηϑῦὺ συϑρϑὶπηββὶρ ἀαγο ἢ σαϑέιι8 

ἀ))θυβθίχυ. --- 7αναὶ ἴσο Ππαφοΐηο) Β: δ γουμπουροῆθηαθ καί [610 ἱπ. 

βού νῖθ Ὀ61 Απρ. Ηἴθι. Απηρτϑῦ. ΕἸ] ρθηΐ. νρ. --- 9. σαϊαϊδίοάιῤ --- 

φαϑβοῖυι } ΒΒ: ΒΘὮΓ ομδγακίθυ βυϊβοῃ ἰδὺ αἴθ ἱρουβοίσαπρ ον Αογίβίθ 

ἀυτοῃ ἀ845 σού. Ῥουίοϊςθ να τα 'πὶ αοσθηϑαΐχ σὰ ἄθι Κ΄ ρΡ]6χ ἐαμ)αΐῥ᾿" 

πράςεςετε. ΜΙ]. ΕΒ. 8 298 Απιῃ. 1]. 

Ϊ 

Ϊ 

] 
Ι 
Ι 

] 



Απ 416 ῬΒΙΠΡΡΟΥ ΙΝ, 4---17. 919 

1 θαἰηαῖβθ. 4 παηὰ ἢὰ ἰαρίποΡ ἴῃ 

Γγαυ]ΐη βἰπίθίηο; αἰίτα αἰρα, [ἀρ]- 

ΠΟΡΙ ὅ Δηδν]))[οὺ ἰσγατα Καηθα 

51} 8118 τὰ τη ΔΓ ; [τ8]8 ΠΟΘ) 8 

ἰθΒύ. 6 πὶ ψδϊῃὐαὶϊ τηϑῦσπαὶρ, δ 

ἴῃ 411 Ὀϊα αὶ 1648 δἰπίσομδὶ τ ]Ὁ 

Δ] ὈΪΔοΒ. ᾿ἰσύναῦοβ ΚΠ ΡΟΒ 

ἈΠΆΙ1ΠΆ. ... 

ζἰδαΐμαϊθδ, 4 ηρθν πῖι ἐασίποβ ἴ)ν 

{γανρ)ἶν δἰηέοίηο; αίγα φῖῤῥα, Γασί- 

πο! 5. απωιοῖϊ76 ἐφισανα κιριβα 

δὴ αἰϊαΐην ἠιαπηαηι; ἔγαμἼα ποΐρα 

ἰϑέ, 6 πῇ τοοϊϊίαὶ ηιανπ αὶ, οἷ 

ἦν αἴϊαὶ ὑϊααὶ 7α], αἰϊιέγοηαὶ ηνΡ 

ατοϊϊύμ αν δίαοβ ἐχζισαγοβ ἤμηβοδ 

δ8ϊ)αΐγνα 

αὐ σμάα. 1 7α}ν χαιοαϊγῥὲ σιιαῖδ, βαΐοὶ μ{α7' ἰδέ αἷΐ αἤαπο, ξαδίαϊῥ Ἰαϊνγ- 

ἐοηα 7α}ν ἰοΐϊα φισαγα ἦν Χγβέαιν 1681. ὃ ῥαία αηῤαγ, δγοβη7ιι5, ῥίβίσραϊι 
ῥαϊοὶ ἰδέ ϑιγηγ)οῖγν, ῥίδ]υα, βαϊοὶ σαγύμα, ῥίδίσαϊ, ῥβαΐοὶ σαγαϊ]ιέ, ῥὲδ]σαῖι 

ῥαϊοσὶ τυοῖΐν, ῥέδ]σαῖ, ῥβαϊοὶ {ὐμιϑαϊοῖϊ, ῥὲξίσαῖν ῥβαΐοὶ τοαϊϊαηιογῖ, 7αθαὶ ἴυῸ 

φοασοῖνιο, δαὶ ἴνο παφοίηο, ῥβαΐα το; 9. ῥαΐοὶ 7ω7, σαϊαϊβίαοαάπ  ἑφιοὶβ 

72α},ν σαπεονμυ 7α}ν φα]ιαινιδία αν 7α}ν σαϑβοίσι ῥ᾽ ἴηι ηνῖ8, ῥαία ἐανγαΐῥ, 7α7}ι 

σε σαισαϊγ βοῖὶβ 8ϊ)αὶ ηνὶῤ ἐφιυῖδ.ι 10 ἀαῤῥαη ξαφίποαα ἔπ Κγαι)ῖνν ηυϊ]οῖ- 

ἰαῦα, τρί 7. ἴσαν σαῤῥαΐιυιΡ ἄτι Και ἡ γαῤ͵)αη, απ ῥαηιηιοὶ 76] 

ἤροῤιιῥ, αῤῥαη απαϊαῤ᾽ααϊ ἐσανῥιιῥ. 11 ηἱ ῥαίΐοὶ δὲ ῥαγϑαὶ φίβαιν,, τὐνέο 

ἐς γαϊαϊϑία την ἐν ῥαϊηνοὶ ἕην σαποϊνῥδβ τοΐδαθ. 12 ἰαΐβ 7α},) ᾿μανιγυγαν 

γι, ἰαῖδ 7αἷν μΐαγαδϑι, παϑαη; ἦν αἰϊαηιηα 7αἦν ἔγν αἰϊαῖηι εἰ ῥγοῤῥὲῤδ ἐηι, 

72, 8αα8 τοαΐγβαη 7αἷν σγοάασρφϑδ, 7αν μἰαγαδϑαι παθαη 7αἢν ῥανγῦοβ ῥιΐαηι. 

15 αἷΐ γτηιαρ μην ῥαγιηια τηϑιυῖη β)αγιατνν τὶς Χνϊβέαμ. 14 ἀαῥαη βισοβαιι 
ἐϑαΐΐα φαξαιοϊάοαπ ῥ᾽ γχαηναΐη)α ὑγῖγσφαγααη8 τιοίγνα αφίοη. 15 αῥαη, τοϊέιῥ 

72α]ν. 7.5, ΕἸ ρρδῆν8, ῥαΐοὶ ἴηι ανναβίοαοῖπαὶ αἰἱιοασρφοί)ονιδ, βάν τιϑι ἀγα αΥ 

Μαῖαοπαϊ, γυἱ αὐ γι]οὔνύγν, αὐϊοϊο  6ὁ57ογνο ηνῖβ σαηιαΐϊηταα ἴηι γαῤἼονν σῖδοβ αι 

απααηοηνἶδ, αἴὐα 7ιι5 αὐγαὶ, 16 φγιέο 7αἷν ἐγν ϑαϊϑδαϊαιηιοϊκαϊ 7α]ν αἰπαηιηνα 

βίηυβα 7α}ν ἐιοραΐνε αν αιοΐφην ηνῖδ ἐπδωπαϊαεαπῥ. 11 γυἱ βαϊοὶ σαδβοΐ)αιῖ, σίϑα, 

αἷρ σαϑβοἼα αὔτη ξεν ὁ 

ΙΝ, 4. πὰπὰ πα] Δ: πὰ 8ἐο]υ ἐδον ἀν Ζοῖϊε ΒΥ. --- ὅ. τ ον ἢ Α: 

Ϊ δοϊιοῖηέ αὶ Ζεϊϊοηοηο σοδίαγάθη σιι αθοη, 68 ἐδὲέ αὖὸν" δ᾽8 αἰ οἴγι6 

ϑρι Ὁυογθ]οϊιοη. 1)16 σαῆ2ε 5'΄οἰΐα ἐδὲ 867. 80] 106} σὺι ἰοδοη ΒΥ. -- 
θ. γιατ αΐΡ) 8, ἀπτομ!δομοιί, ἀοοῃ Κ᾽αν ΒΓ. --- ὃ. τυαὐαηιογ) Β: ἃ δὰ 

ΖΘ ΠΘΏΒΟΉ]α δ ἰϑὺ Ζζὰ θυ Κθπηθη Βι. -- 112, εὐὐαναδβϑ] 8: τὰ ἀΌΘΥ 6 Γ 

Ζ6116. 1)85 ΔρΡΘΌΙ]ΙΟΙ νΟΥ γ Βίθῃθπᾶθ Πουπίοιταϊρο Ζϑ ἤθη ἰδ πἰομίβ 

ΥΘΙΙΘΥ 415 ἀθὺ απίοσθ Βορθη (65 7 γοῃ 7αἿν ἴῃ ἀθὺ γουπϑυρθῃθπάρθη 

Ζ6 116 ΒΓ. --- 14. ὑγίσσαηαάαη5)] ΒΒ: ἄαρ ἄθρου ἄθὺ Ζϑὶϊο. --- 156. αὐριρο]υι) 

Β, [ἂν βομϑβύ βίθίβ. δυϊυθίθπμαθβ αὐηολιίν, Ὑ5} ΕΒ. "δ 118 Απ. 1. 

Ἰὰν, ο. τῇ ΚΙ ΙΝ υἱδαῇ ΑΒ: τη ἄρ ἩμΜῳ δ μον μι αὯα8 ἴη 

ον Βοαοιζιηφ 'σαης᾽ τοῖν αα)ολεϊυϊδοῖν ἰδὲ, ὄ[εγ8 ατἰοἶ, ἀογξ πὰ αἄ- 

7ο)οελυϊδοιιο Τιυυδέϊοη, τῦο αὐ Βοαοιξιηῳ αἰ, 76ογ) τὐι8 ηά ον ἴϊοσέ. 

Ἐδ Πιαγιοῖε βἱοῖν. Καδὲ ἀπ οἸνισο τὐὶ Γογηιοϊπαῇέε Ἡγοπαισοη. ΟΝ την 



980 Αἢ 416 Κοϊοββρι 1, 0---18. 

Πρὸς Κολοςςεαεῖς. 

ἵ, 

60... ἐν ἀληθείᾳ 1 καθὼς ἐμάθετε ἀπὸ Ἐπαφρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ 

ευνδούλου ἡμῶν, ὅς ἐςτιν πιςτὸς ὑπὲρ ὑμῶν διάκονος τοῦ Χριετοῦ, 

8 ὃ καὶ δηλώςεας ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἀγάπην ἐν πνεύματι. ὃ διὰ τοῦτο 

καὶ ἡμεῖς, ἀφ’ ἣς ἡμέρας ἠκούςαμεν, οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προεευ- 

χόμενοι καὶ αἰτούμενοι ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωςειν τοῦ θελήματος 

αὐτοῦ ἐν πάςῃ ςοφίᾳ καὶ ευνέςει πνευματικῇ, 10 περιπατῆςαι ὑμᾶς 

ἀξίως τοῦ κυρίου εἰς πᾶςαν ἀρέεκειαν, ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρπο- 

φοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι εἰς τὴν ἐπίγνωειν τοῦ θεοῦ, 11] ἐν πάςῃ 

δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς πᾶςαν ὑπο- 

μονὴν καὶ μακροθυμίαν μετὰ χαρᾶς, 12. εὐχαριετοῦντες τῷ πατρὶ τῷ 

ἱκανώςαντι ὑμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φυτί, 

18 ὃς ἐρρύςεατο ὑμᾶς ἐκ τῆς ἐξουςείας τοῦ ἐκότους καὶ μετέετηςεν εἰς 

τὴν βαειλείαν τοῦ υἱοῦ τὴς ἀγάπης αὐτοῦ, 14 ἐν ὦ ἔχομεν τὴν ἀπο- 

᾿λύτρωειν, τὴν ἄφεειν τῶν ἁμαρτιῶν, 15 ὅς ἐςτιν εἰκιὺὺν τοῦ θεοῦ τοῦ 

ἀοράτου, πρωτότοκος πάςης κτίςεως, 16 ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίεθη τὰ 

πᾶντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ δρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, 

εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουείαι τὰ πάντα δι᾽ αὐτοῦ 

καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτιεται, 17 καὶ αὐτός ἐετιν πρὸ πάντων καὶ τὰ πάντα 
ς 

ἐν αὐτῷ εὐυνέετηκεν, 18 καὶ αὐτός ἐςτιν ἣ κεφαλὴ τοῦ εἰὐματος, τῆς 

Ι, 7. καθώς] Ρ ἀθῖρ γνρ, καθὼς καί ΚΙ, ΟἸν. -- Ο10. εἰς τὴν ἐπί- 
γνώειν] ΚΙ, ἐν τῇ ἐπιγνώςει Ξ1η6 τη ΟΠ". ἐὺ ϑοϊοηίία τῷ νρ, τῇ ἐπιγνώεει 

Ρ. -- 12. ἱκανώςαντι] ΓΚ Ο,Ἴτ͵. νεᾳ, καλέεαντι ὨἾΓα χιΐ τνοοαυϊέ ἃ οἴ. 

- ὑμᾶς) 5΄η8 τηΐῃ νρ- 85. Αταθυβϑῦ., μᾶς ΓΚ ΟἾγ. ἀοίρια να. -- 

19. ὑμᾶς] Ρ τηΐη, ἣμᾶς ἘΚ κϑι0. 10 νρ. --- 16. τὰ πάντα] ΠὃἙὈ, πάντα Κί. 

- ἐν. τοῖς οὐρανοῖς] Ῥ μδϑιυ. 1 νρ, τὰ ἐν τοῖς οὐρ. ΚΙ,. ---- καὶ τὰ ἐπί] 

ἘΚ εϑιυ., καὶ ἐπί ΙΒ 10 νρ. 

δγ. --- 12. Ἰίαῃα41) ΑΒ 8γ. Ὑψοῖι ὑϊοθοῦ ϑοηγοὶν [1165 ἀον Τογίαρο 

νοῦν ΑΒ, υἱοί οἱοϊνξ ἀπ οῖν -αἱ ἀο05 ἀαγὶθογϑἰο]ιογογ, ἀ4114ὶ νογαρίαβέ. --- 

19... Βπ08] Α, μού βαμδαβ. 126)" Ταιηι σορῖϊγέ [ αἴδ565 ηϊοῖέ ΒΥ. 

-- 14. "γαισαιε9} 5: ν᾿ ἀθου ἀοὺ Ζ6116. --- 1θ. λἱμιϊηων) 18, ταὶϊξ ΑὉ- 

Κάγχαηρ Γγ ἠὲ (]ομὺ μύηιύμα 1].) θυ. --- ἡτσαϊαπ)ω) ΒΒ: ἢ ἀΡΘΥ 6 ῳ 

Ζ6116. 

1,17. 16δι15)] Β΄: Ζιιαΐξ ιὐἷο ἔ νρ. --- 9. Ἰροϊαϊάοάμηι) Β: Ῥνυδῦ. ρθη 

ἤγαηι ῥαγίῖα ἀαφα οἱ Πιαιιδιαφάτη. --- 10. ἴῃ 4]]ατηηλα Ῥαΐθὶ β ] 6 11κ81] 

ΑΒ: υσί. ὄην οηινα χιιοὰ ρίαοοαὶ ἃ 68. --- 19. αἴπαιη] ΑΒ: εγιἐ8μ))1ο]υὐ ἀοηι 

67. μετέςετηςεν γι)" “ἰησοπαι (υσὶ. 113,2). --τ 18, 5741] ΔΒ γὼ" γένηται; 

υσί, 8, ἀ ο΄ νῷ. 



Αἢ α16 Κοίοββου 1,6--- 18. 981 

Απ α΄1΄6 ΚΟΙΟΒ56ΓΥ. 

0 ν... Ὁ 917}. ἢ 

σασίραϊμ γα τὐηϑαγαηιηϊα, δαὶ δέ ἐγήρριυβ ΚΓ αἼ7" 

ὃ 5αοὶ 7ω}ν σαϊπαγγάω τη3.8. ἐξισαγα Κγϊαῤῥισα ἐπ αἸηηΐη. ]οφιυΐδ, 

ϑιραϑῖσο σφαποηνρ αὐ Αραζ,ΐη, ῥαηιηια ἰἰνιϑῖη, 

ἡξισία απα αν Χγ δίας 

9 ἄπῥῥε 

7α}ν τοοΐδ, (γαην ῥαηιηνα ἄἀασα οἱ Παιιδίαοάτηι, γυἱ Ἰυοϊ αϊα οαἰιν)γ,. ξατι7)) ἱφιρῖβ 

δ᾽ α)αγαη8. 77. αἱηγοηνααη5, οἱ Κι ηαΐ ᾿ιρι ῥ715. τοϊ 7ῖγι5 18 τη, αἰαὶ Ππαη.- 

απγοῖγν 7ωἿν {γοα οῖγν αἰνηιοϊγαϊ; 

ἐννν ΜΜ ρα ρα ἢ) 15 ἴῃ 

Δ]]ατάσηα βαῦθὶ ρα] καῖ, ᾿ῃ 4118 η- 

τη υϑαγβύνγο σοᾶεῖζθο ἈΚ Ὀδ]- 

τα δη5 18. ΔΒ] μἀδηθ. ἴῃ ας- 

Καηθ]α συάὶδ, 11 ἴῃ 4]]αἱ ταϑῃ αὶ 

βαΒ  θΙαἱ ὈΪ πηϑίαὶ να] ρδὰξ 

ἴθ, ἴῃ 4118] Ὁ. ] δὶ 7. ἢ ἀΒΌΘ]8- 

δὶ τ] [868], 12 δυὺ]]!ααοη- 

ἀδηβ αὐ 5861 Ἰαβροᾶδ ἰζνν8 ἀὰ 

(8111 Β]αα 5. ϑι μαῖσζθ ἴῃ ᾿ὰΠ8- 

44[1]|, 18. 58 θὶ ορδ]διιβίαα 1215. 118 

νυ] Δα [}Ὠ]ὦ τα Ζὶ5 18 αὐπα ἴῃ 

Ριυδαηραγ)α σι π5 {ΠῚ ΟΒ Βοὶ- 

ΠδῖσΟΒ, 14 ἴῃ ὈδιηΠ61] Πδ ΔΙ 

Ταυγ θα, ᾧ{να]οὸὺ ἔαινϑαγίθ, 

15. βαϑὶ 1θὺ ἔβα 5 σα 15 ἀηράαβαὶ- 

Τυαηϊα, ἔλα ΌΘῸΥ 4]]αῖσοθ ρὰ- 

Βκαμαϊθ:; 16 πηΐθ ἴῃ ἰτητηδ ρ8- 

ΒΙσαρᾶᾷπα ϑγαα  θ.Πι 8118 ἴῃ Ηἰταΐ Πα τὰ 

Δ 8: δηδ αἰνραὶ, θὸ ραβα! λα ποηδ 

ἦ0ῦ-Ρ0ο πηρδβϑα! δόμα, ἰᾶθ 06 

ΒΙ 0108 1.006 {τυ} 155] 8, 18 006 

τ ΘΙ Κα 006 νυδι ἀπ η7α, ἃ}1 Ῥαΐνῃ 

ἴα 18 ἴῃ ἱπηΠπΊ8 σαβίταρϑηδ Βἰ ΠΩ, 

17 181} 15. δύ Τπτὰ ΔἸ] τὰ 78} 4118 

ἴῃ Ἰπλπγᾶ τπιϑϑαι αι βἰπα. 18. 148 

ἴβ. ἰδ Πα 16 Κῖβ, αἰ] ] ΘΒ] ΟΠ 5, 

586] ἰθὺ ἀπαβίο θίπθ, ΤΡ ΤΊ ΔΌΘΙΙΣ 

ὉΞ ἀδαβαΐμι, οἱ 511] ἴῃ 8181} 15 

10 δὲ σασσαῖὶΡ 

τοαΐγῥαῦα Κατ )ῖῆηβ ἦν αἰαηιηϊα 

ῥαίοϊ σαϊοϊμαϊ, ἴγν αἰϊαηηηλα τοαλι7,8έ- 

106 φοσαῖΐζο αἤὔγαν, δαὶ) πα α7,8 

ἦγ. ὐκιηῥα σιιαῖθ, 11 ἐγ αἰαὶ 

ηιααὶ σαϑιοϊηῥίααὶ δί ηιναϊιέαὶ 

τοιΐβῥαιι5 18, τη, αἰϊαὶ τιϑῥιαϊηαὶ 

2.) τιδθοίϊϑηαὶ ἡ ἔζαποααϊὶ, 

12 αἱιοϊϊμαοηααηβϑ αὐξῆν αὶ 

ἰαῤῥοάα ἐφιοῖδ ἅτ ἀαϊϊαὶ Παινέϊδ 

τυοἱαΐῶο ἦν, ζὐιπασα), 18. βαοὶ 

σαϊζαιιδίάα ἐφιοὶϊδ ᾿τι6 τραϊαι)7α 

γ͵ηίϑῖὶα 7.) αἴπαην ἦη ῥίιμααη- 

οαγα)α ϑιιηαιβ ἔγίαβιῦοβ δοϊμαΐφοβ, 

14 ἦγν ῥβαγιηοὶ παῦαην Και θαι], 

[αἰοίέ Κγαιοωι)}Ἔιέο, 1δ ϑ8αρὶ ἢεΐ 

7γϊ5α]}1}898 σπαῖβ μησαδαϊραηἶξ, 

Γ»τοπαθδαν αἰϊαῖξοα σαβκαζίαϊδ; 

10 μρΐο ἴθ ἵηήηα σαδμαραῆα 

τΤὐαμγῥιν αἴΐϊα ἦν Πίηιΐπαηι 767» 

απα αἵγῥαὶ, ῥὸ φαξαϊ)αποηα 767) 

ῥὸ πηραβαϊδυαπονα, αΐῥὸ 5108 
7αῥῥε Κγαιν)ίηαϑ87ιι5, 7αῤῥο γοϊ]7α 

7αΐῥε τοαϊαπηγ)α, αἰ ῥαΐϊ» ἧηα 

7αἢν ἐπ δ7γ6,. 

17 7}. 18 18ὲ Κατα αἰϊαῖΐην 7}. αἴῖα 

ἦη ηιηια εἰδϑαΐαα δηα. 18. 7α]" 

ἴ8 1δέ Παιδὶ ἰοϊϊῖδ, αἱλλι ο5)οΉ 5, 

βαοὶ ἰδέ απαδίοσ οἶδ, Κ᾿) πηνα θαι" 

1.8 α αι ῥαΐηι, οἱ πύαε ἦγυ αἰ αΐ)ν ἐδ 

ἡριθια σαϑδιαραηα 

1})ε} ἩΡΤῸΓ αν ἐδ ΝΟΣ ἐ5ὲ Ὁ ποριαδδῆεν ἦν. Β μ᾿ ἌΓΑΝ 

Π]οίμογο ἐγ ιιοΠδέϊιοῖο ἦν ΔΑ τα Τααι, δἱοέογ οἴγοηι Ῥανγαϊποϊέοας σις Β. 

1,10. ἀΚγϑ)}) Α: 68. δϑέο]ιξ βο]ιιυον ον ἀορροῖξ, «οἷο 17. απσὶδὲν τὐα]»"- 
80] εὐ] 0116} ἰδὲ, ἀα ΔΙ Κσαη αϑρείοὶ!ἐ ἰδί. 1)ὶ6 δοῖϊο δὶ 861.)" ϑονυ]ο]ιοΉ 



8582 Απ αἴθ ΚΚΟΙΟΒΒΘΥ 1, 19---28, 

ἐκκληςίας " ὅς ἐετιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τιὺν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν 

πᾶειν αὐτὸς πρωτεύων, 19 ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκηςεν πᾶν τὸ πλήρωμα 

κατοικῆςαι 20 καὶ δι᾽ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρη- 

νοποιήςας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ «ταυροῦ αὐτοῦ, δι᾽ αὐτοῦ, εἴτε τὰ ἐπὶ 

τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς. 21 καὶ ὑμᾶς ποτε ὄντας ἀπηλλο- 

τριωμένους καὶ ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς, νυνὶ 

δὲ ἀποκατήλλαξεν 22 ἐν τῷ εὠματι τῆς «αρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ θανάτου, 

παραςτῆςαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους κατενιῦπιον αὐὖ- 

τοῦ, Ὁ εἴγε ἐπιμένετε τῇ πίςτει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ 

μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούεατε, τοῦ 

κηρυχθέντος ἐν πάςῃ τῇ κτίςει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόμην ἐγὼ 

ἸΤαῦλος διάκονος. 24 νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμαςείν μου ὑπὲρ ὑμῶν καὶ 

ἀνταναπληριὺ τὰ ὑςετερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριετοῦ ἐν τῇ εαρκί μου 

ὑπὲρ τοῦ εὠματος αὐτοῦ, ὅ ἐετιν ἡ ἐκκληςία, 25 ἣς ἐγενόμην ἐγὼ 

διάκονος κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖςάν μοι εἰς ὑμᾶς 

᾿ πληρῶςαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, 26 τὸ μυετήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον 

ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενειῶν, νυνὶ δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις 

αὐτοῦ, 27 οἷς ἠθέληςεν ὃ θεὸς γνωρίςαι τί τὸ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ 

μυετηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔθνεειν, ὅ ἐςετιν Χριςτὸς ἐν ὑμῖν, ἡ ἐλπὶς τῆς 

δόξης, 28 ὃν ἡμεῖς καταγγέλλομεν νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον καὶ 

διδάεκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάςῃ ςοφίᾳ, ἵνα παραςτήεωμεν πάντα 

Ι, 20, ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς] 1, ΟἼτ΄., ἐν τοῖς οὐρ. ΚΡ Ὁ νρ. --- 21]. νυνὶ 

ἘΚ μδιυ., νῦν ΠΈΡΑ. --- ἀποκατήλλαξεν] ΓΚ μδιο. ΟἼτ. Γ᾿ νρ, ἀποκαταλλα- 

γέντεςε ὈἾΕτα ἄθρηλ Τν. Ατγυθί. --- 28, διάκονος) ΚΙ,, κήρυξ καὶ 

ἀπόετολος ΡΝ. --- 24, νῦν] ἘΚ κποιυ., ὃς νῦν ΓΕ Βα αἀοἴρ' νρ. -- παθή- 

μαςείν μου] ϑ:πο Οἢν., παθήμαειν ἘΚ 10 νρ. -- 20. νυνί] ΚΙ, ΟΠ ν΄., νῦν 

Ρ, --- 27. τί τὸ πλοῦτος] ΚΙ,, τίς ὃ πλοῦτος Ρ' ΟἸγ., τὸ πλοῦτος ΕὉ τὸν 

πλοῦτον ΠΡΥῈ 1 νρ. --ὀ ὅ] Ρ φιοΐ 68ὲ ᾽ὖῦ νρ, ὅς ΚΙ, ΟἾγν. --- 28. καὶ 

διδάσκοντες) ἘΚ μβιυ., {11} 1, ναΐῃ. 

«νιον ἑην ἢ. δῖπα αἷθ ἦμη Β πιογυογσοϊνονογιονν Βμοϊιδίαθοη, σαηῷ ΟΟΘΥ Γαδ 

φαηῷ φογϑβίονι. --- 22. τυοὶαη.5] ιυοὶμᾶβ αὶ Βτν. --- 28, 1. Α βηκοί 51οῇ 

ποῖα Παράρίοββο, 178. Βοηιογβιφ 18ὲ Πη ἀϊφ. Ὑ[61 16} δ.εῖιέ αὶ 

Ζεϊϊοη οι τὲ κἰοίμογη οι 5ἰαθοην 18} πὶ δἰ αρίαδὶ σ650})γ 16 ΡΘΉ,, 

τὐονονν ἴ7. τ"  φοίδβογ, αὶ. οι Ζοϊϊορμοϊγἐοιζιη ἰδὲ [αἰδοῖ, ΒΥ. -- 
24. 5861] Α φίοηιϊοῖ, κἴαν' ΒΥ. --- 21, Χυϊβίιβ)] Χὰς Δ, ὠδογν" (οὐ Ζοῖϊε Βν. 

1, 24, 5861] ΑΒ ἐμπουγοῖέ Γἱν {κθὶ: οἠοηθαν 8ρᾶϊογον Ζδαΐ 

ἦγν ἐἰθγ'" Τογίασε νοῦ ΑΒ μαοῖν 'ἰ. Υσῖ. Καὶ 10,17. 



Απ αΪ6 ΚοΙοββϑιυ 1, 19---8, 

{τυτηϑἀ θη Ραμα; 19 υπίθ ἴῃ 

᾿γητηδ ρα] οἰ Καῖ 411 {Ὁ]]Οη Ὀδδ ΠΏ, 

20 714} Ῥαίσῃ ἴπὰ ρα! θοη 4118 ἴῃ 

τη, ρανγαῖτ δὶ ἰδααπμθβ ᾿αίγῃ 

ὈΙΟΡ μδιρίηβ 15. βαῖγρῃ ἴπϑ, 1806 

Ρο δὴ αἷνϑαϊὶ 80} 06 Ῥὸ 81ῃ8 

Ηϊη δα. 21 Δ ἰζιυὶδ ΒΙΠῺ]6 

γΥ ΒΘ 85 ἔλα 1818 74} Π] Δ πα 5 

σαῃαραδὶ ἴῃ ψδυγβύνν πη ἀΡ1] ΔΊ ΠῚ, 

22 0 πὰ ρα ροᾶδὶ ἴῃ [οἰ κα 

ΙΠΔΙΠΠΠΟΠΒ ἰβ8 βαΐϊγῃ ἄδαρὰα ἀὰ 

αὐθαί]α ἰχνν5. νυ δὴ 5. 18 τ- 

ΔΙ ΠΒ 8} πδ[δι τ Πδὴ5 [αυγἃ 

᾿Π78, 28 δαὶ βύνορδαῃ βαὶτἢ- 

ΜΊΒΙΡ ἱπ σαϊδαθίηδὶ ραν βία δ] 

788 σαϊα!ρίααὶ 18} πὶ αἰναρία δὶ 

α΄ νγθηδὶ αἰναρρθ]]Οη 5, Ῥοοὶ παὰ- 

βἰαθάαθ, βοὶ τηϑυϊᾶα ἰδὺ ἴῃ 8118 

Βαβι Ῥὸ υὐἵ Πἰμαΐηα, Ὀἱσοζοὶ 

ψ Κα Ραμ] δδηαρδῃΐβ; 

24 [β8.61]}] πὰ ἔαρίημο ἴῃ θ᾽ Πγ6] 

ηηθ ἴδ ἰχν 8 180 π8[1]]]8 

δαϊάννα δρίομο Χυϊβίααβ 'ἰπ ἰθἰ κα 

τηΘ᾽ μϑιητηδ, ἔν ἸΘΙΚ 15, Ῥαῦθὶ ἰδ 

ΔΙ ΚΚΙΘθ]ο, 20. ὈῬίσοζοὶ ψῶ ἱκ 

Δα ΔΒ. ὈΪ ταρὶπα ρα!δ, Ὀαΐίθὶ 

βῖθϑιι ἰϑύ τη18 ἴῃ ᾿Ζυν 5. ἀπ π5Ὁ]]}8 

γγϑασα ρααϊθ, 26 στὰπϑ 5θὶ ρϑΐα]- 

σία γὰ8 ἤδη} δἰ 181} {Ὁ 81} 

Δ] τα, θ᾽ πὰ ραβ Κα 148 γα. Ὁ 

Ῥαΐπ) ψϑμδη ἰθ6, 21 βαϑϊμηιοὶ 

ψ]ὰ Ραθ ρααη δὴ ρϑθθὶῃ 

ΜΌ]ΡαῸΒ ῬΙΖοΒ ΤᾺΠΟΒ ἴῃ ὈἰπΟΠ., 

Ῥαΐοὶ ἰϑὺ Χυϊβίαβ ἴῃ ἱσννῖθ, ΘῚΒ 

ΜᾺ] Ραι5, 28 ΡῬαηθὶ νυ ϑὶβ σαίθὶ Πα τη 

18] 2) πη 8. 411] τῆ 8} [αἷ5- 

᾿δηάδηΒ. 811} τ πΠ6 ἴθ 4]1αἱ Πδη- 

ἀπροῖη, οἱ αὐβαι)αϊ γα 811 τη 6 

..-- τρρρρΠΠΡΠὃΠ͵Π 

388 

7γπηνασ ον παϑαηπαβ; 19. φτρηΐς η 

ἤριηνα φαϊοϊκαΐάα αἰἰα {μἰἰοην θαι, 

20 7}, ῥωϊν"], ἤπια σαγγίβοιν αἰΐα ἦγ 

ἤριθια, σαιναϊγ ρὲ ἐαταπαᾶβ ῥαϊγ]}, 

ὑϊοῦ σψαϊγίμβ 8 ῥαΐγ πα, 7αῥῥε 

ζῶο απὰ αἷγῥαὶ αῤῥῥεέ ῥὸ απαὰ 

Πιϊηιΐωθ. 21 7α},) ἐχιοΐβ ϑἼηιῖο 

τοἱϑδαηα απ [γαηιαῤίααηϑ 7α]ν Π)7αηα8 

σαϊηισα αὶ ἐγν τρωλιγδέισαην «ϑτ͵αϊη1, 

ἐξ πη σαζγίῥοαιαϊ Δ ἐπ ἰοῖμα 

Ἡ)αἸ 108 18 ῥαϊΐγν ασμῥιι απ 

αἰϑαί)ζαγν ἐφιοῖβ τροϊπαηι5 7αἢ πη- 

τοαῃηηαη5 7α}ν τἰϑζαϊγίηαηι8 Και α 

ἑηιθια, 428. 7αθϑαὶ βιροῥαιἤ, ῥαῖγ}.- 

τοδὶ τη, φαϊαμδοίπαὶ σψαβισαδ αὶ 

727α], σαϊμϊφγίααὶ 7α]ν πὶ αξισασίααΐ 

α, τσοαὶ αὐιυαρσροί)οηδ, ῥοοὶ Παι- 

δίαραιβ, 86ὶ ηιογία 18έὲ τη αἰΐα 

φαβϑκαε ῥὸ τ πὠπίηα, ῥίφοςοϊ 
Ὁ ἐξ αιυΐιβ απαϑαμιδ; 

24 [5αοὶ}] γῖ. ζασίηο τ, ῥαϊηιοῖ 

τη ζαιν)) φιυῖδ 7α},) τἰϑίμ7α 

φαϊζ α)ινα αφίοηο Χγϊδέαιιβ τη 

ἰοῖϊα ηιοϊγναηιθνα [ατι7" ἰοῖΐς 15, ῥαΐοὶ 

δὲ αὐ 0870, 265 ῥίπτοτοὶ τραγΡ ἐδ 

απαδα]ιέβΒ δὲ γασίηα σιαῖδ, ῥαΐεοὶ 

σίϑαγ, δὲ ηνῖδ ἴηι ἱφιοὶβ αν μι [μεἰἰ} αι 

σα σιαῖδ, 20 γεῆωώ βοὶ σαζγιι- 

σίηα τῦσα8 ἤγαμι αἰισαην 7αἢ) ἔγαηι 

αἴαΐηι, ἐξ πὶ σαβιοϊμηῤίάα τρανΡ 

ῥαῖΐηι τὐοϊθαηι 18, 21 ῥαϊηιοὶ 

τοα σὰ φαϊαπηγαη σαϑοῖη 

τρμῥαι8 ῥίσοβ γῆοβ τη ῥίμαοηι, 

ῥαϊοὶ ἰδέ Χνῖδίιδ ἦν ὑξιοὶδβ, τ06Ὴ8 

ἐρμείῥαιθ, 28 ῥαποὶ τοοὶς σαϊοϊδαηι 

ἑαϊε]αηαης αἷΐ ἠιαῆηθ 7α}) ἰαΐ8- 

7απάαηβ αἷΐ ἠιαθηο ἵπ αἰαὶ παη- 

ατιφοίη, οἱ αἰδαϊ)αΐηια αἷΐ Ἠϊαγιθ 

Ι, 18, δηιιηιασοῖν) ΒΒ ΒΘὮΣ ΚΙ ΒΥ., γαμηαίθίη Δ, ᾧ ϑεβοηήθυβ Κῖαν 

(Βομ ΘΟ Θ 16) ΒΥ. -- 21. ἰσιοῖδ)] Α, ἀἀμγοϊιδοδιογέ σιοῖβ α. 1. φογϑιδυε. 



584 Δπ αἴὸ ΚοΙοββου 1,29, Τ|,11.---20, 

.᾿ 

ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριετῷ Ἰηςοῦ 29 εἰς ὃ καὶ κοπιῶ ἀγωνιζόμενος 

κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ: τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει. 

ἼΠΕ 

11... τῶν ἁμαρτιῶν τῆς ς«αρκός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριετοῦ, 

12 εὐυνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίεματι, ἐν ᾧ καὶ ευνηγέρθητε διὰ τῆς 

πίςτεως τῆς ἐνεργείας τοῦ θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν" 

19 καὶ ὑμᾶς νεκροὺς ὄντας τοῖς παραπτώμαειν καὶ τῇ ἀκροβυεςτίᾳ τῆς 

ς«αρκὸς ὑμῶν, εὐυνεζωοποίηςεν εὑν αὐτῷ, χαριςάμενος ἡμῖν πάντα τὰ 

παραπτώματα, 14 ἐξαλείψας τὸ καθ᾽ ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς δόγμαειν, 

ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν, καὶ αὐτὸ ἦρκεν ἐκ τοῦ μέςου, προςηλώςας αὐτὸ 

τῷ «ταυρῶ, 15 ἀπεικδυςάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουείας ἐδειγμάτιςεν 

ἐν παρρηείᾳ, θριαμβεύςας αὐτοὺς ἐν αὐτῷ. 16 μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρι- 

νέτω ἐν βρώςει ἢ ἐν πόςει ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ νουμηνίας ἢ ςαββάτων, 

17 ἅ ἐςτιν «κιὰ τῶν μελλόντων, τὸ δὲ εὦμα Χριετοῦ. 18 μηδεὶς ὑμᾶς 

καταβραβευέτω θέλων ἐν ταπεινοφροςύνῃ καὶ θρηςκείᾳ τῶν ἀγγέλων, 

ὃἃ μὴ ἑώρακεν ἐμβατεύων, εἰκῇ φυειούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς «αρκὸς 

αὐτοῦ, 19 καὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ εὦμα διὰ τῶν 

ἁφιῶν καὶ ευνδέεμων ἐπιχορηγούμενον καὶ ευμβιβαζόμενον αὔξει τὴν 

αὔξηειν τοῦ θεοῦ. 20 εἰ ἀπεθάνετε εὑν Χριςτῷ ἀπὸ τῶν «ςτοιχείων τοῦ 

ΤΠ, 18. τοῖς παραπτώμαειν)] 1, ΟἾγ., ἐν τοῖς παραπτ. ΚΡ ἰΐ νρ. -- 

ςευνεζωοποίηςεν)] Ρ ΟἾτ. 1Ὁ νρ, εὐνεζ. ὑμᾶς ΚΙ,. --- ἡμῖν] Κα Οἢτν. ἄδρ, 

ὑμῖν ΠΡ ἴ νρ. --- 15. ἀπεκδυςάμενος)] “Κ ε5᾽τ0., ἀπεκδυςάμενος τὴν ς«ἄάρκα 

Τετὰ ο' (ἀοοῖν Ιαϑϑθη αἴοδ6 τὰς ἀρχὰς καί ατ.5). Υγί. ἩΠ]]}αΥαΒ: δροϊαη}8 

86 ΘαΥἨ6 δὲ γργληοϊραΐιι8 οἱ ροξοοίαΐος οϑἰθηξιὶ [οοῖξ (σιυοίηιαϊ) φοσοντϊ ον" 

ρα ένι5. Οαγ θην οὐ ρμοϊοϑέαίο5 οδβίοηίι ζοοϊξ (σιοοϊηιαῖ) κι. ἃ. Απραβίη 

6, ι.6η)5 86 6α)716 ργϊποὶραίιι οἐ γροϊοϑδίαϊθ85 οαθηιρίαυϊέ. --- ἐν αὐτῷ] ἐν 

ἑαυτῷ α τη 8θηιοίΐρεο ἀοἴρ νρ ἕω ἴρ8ο Ατηθρυβῦ. -- 16. νουμηνίας] ἘΚ 

μἰϑι0., νουμηνίᾳ ΠΡ Εταξτ, --- ςαββάτων] ἕΚ πμδιυ., καββάτῳ ΚΘΤΑΒῚ γηΐη 

θ΄: 110: 

46 αϊοὶ [οοιὶ ἔσ νῷ. -- {{| 6] Β: δαϊϑρυϊομῦ ἴῃ ον Βοάθαϊαπρ' πἰοῃΐ 

ἤθη φρυΐθοῃ, νουμηνίας ᾿Ναυμηοπα᾽, --- βαδϑαίμηι) Π: νρ]. βαδϑαΐξῖηι 

Μο 5,4. --- 18, σα͵ιμκαῖ) Β: σἱρθὺ α16 Ναδποθ νο καταβραβευέτω ΘὈΘη- 

βονγθηΐσ νο]]δίβπαϊν πίθου, σπῖθ 416. 1αὐ. ἴὐρουβούσαηρ οομυΐηοαΐ 

ἀδρ Δὰρ. Κρ]. ἀπο Ηΐδι.: ἭδηϊιΟ Ὁ085 ϑ8ι}067 6) ἃ. 6. ἭΘη1Ο ααυθγ' δι): 

008 ὑγαυϊιηι αοοὶϊρίαϊ ; Τος οηΐηι φλ'αοοο ἀϊοϊξιν" καταβραβευέτω. --- ἐ8- 

Πα [7αγ8. 61}] 1: βιϊματαῦ ταθῆν σὰ οαξοίϊοη8 8586 5 ΑΥΑΌΥ. Ατηθυβέ. (δὰ 8- 

ΒΙοα. αἷ5. χὰ ἐμβατεύων αριδιϊαη5 ἀ 6 ἢ νρ. 



Απ 16 ΚοΙοββου 1,29. 11,11---20. 985 

{0]]ατν]ϊίαῃ ἴῃ Χυϊβίαι Τοθα, 29 ἀὰ Μιπίαιοίέαγν ἐν Χνδίαι, 1684, 29 ἐπι 

Ῥδιαμηθὶ ἃυθαϊα7α αϑαδπα]απθ Ὶ ῥαμιρηιοὶ αγϑαϊάγ)α κϑααμα7)αηα ὑἱ... 

νιν δύνγα Β56ὶ ᾿πηδ πβναν οὶ ἴῃ τὴΐβ ἴῃ τηϑἢϊίαϊ.. ... 

1. 

11... ζ'αιοανγ7ίο Τοϊκῖβ, ἦγ, υϊηναϊία Χγήδέωνβ, 12 τι σαπαιοῖδ- 

ἐγοααλὶ ἑηιηιω τη απ ροϊγαϊῖ, ἦη,. ῥίταϊοϊ 7α}, τυϊῥενγηῖδειρ ῥαϊνν, σαϊανϑοὶη 

τυραν), 8ἐιοἷδ σιαῖβ, δαοὶ 77 δία ἴηι ᾿ι5 ἀπ βαῖηι. 19. 7α}ν ἐφινῖδ ἀατῥαη8 

τοἱϑαηααγ8. ηυϊβϑασοαϊζηι 7α7ν ον ἱηναϊέα Τοῖεῖς ἱφισαγὶδ ηυϊῥφαηίιοῖάα γεῖἤ 

ἵριθνῶ, Κγασίθαγ5. τὐγι8 αἰϊο8. ηη͵δϑασοαῖηδ, 14 αὔϑισαϊγϑαηα8 ῥὸ8 απα 

μη8 τρα)αθοῖοβ τ'αρίγνανη δοϊηαῖηι, ῥαΐοὶ τἸσα8 απα]αηοῖξο πη.8, 7α}) ῥαία 

φἰϑγηγαην “(8 ηναμηναὶ σαπαρίαπαβ ἐέω ἅτ σαϊσίη, 15 απα]ιαηιοηα8 81] 

ἰοίϊα, γ61 7 7}. ἸτοαϊαιηἼα σαΐαγ]ναα δαϊβαῦα, σαὐϊαινιῥ͵απαβ ῥὸ ϑαϊγ}- 

ἑαδα ἦη 818. 16 μὲ φηιαθηῆα τ, ἐσιοῖβ ὑϊαοημ]αΐ ην. ηναία αἱξῥαι ΤΉ 

αγασοία αἱξῥαι ἴηι ἀ αἰαὶ ἀασὶβ απ βαὶβ αἱξῥαι {μΠὴρὲ αἱβῥαιι βαῤῥαϊμη, 

17 ῥαίϊοὶ ἐδέ δραάιδ ῥίφε απαισαΐγβαγο, ἐξ ἰοῖξ Χιϑδέαιι5. 18 γἱ Ἰραβ)ηνη 
ἡσιυΐβ σαγύιμϊραϊ, τοὶ) αγιὰ8 ἐην Ἰναννοίμαὶ 7α]ν Οϊοξίγηναδδαι, αροίϊε ῥαΐοὶ πὶ 

δαΐν «8 να 7) απ 8. βιϊρ, βισαῦθ εὐ ϑϊοδαγ5 ἤγαηι Κγαῤ)α [οὐκ βοῖηῖδ, 19. 7α}" 

ηὶ μαϑαηα8 πανὶ, κι ῥαριηθὶ αἷΐ 1οἱ ῥαῖγ}) σαϊοϊδδῖγυδ 7}, σαδίγα!ο8 

απηανηαο 7α}, ῥοϊπαηαο τρα]δοὶβ ἀπ τραΠιδέαιι σιιατδ. 20. 7α δαὶ φαδιοιι 

τὴ Χρδίαι, αὐ βίανίηι ᾿ 

-ὋττΤτὦςς ὁ ἷἷἝ ἙὁἙἙὁἙἙ. ..- ὀ-ὀ--ὀἐ-ῬΘῬῬῬΘς.ς.Ξ-Ξ---ς---ἜἝ-Ἑ. .ο.ὲὲὶ.. . ὃ. - . 

Ι, 29. μιϑαἀακπ)αη 8] Β' (αἸομ μϑααι)αη 58): αἱ ΡΟΣ ἀθν Ζεῖ]6 ΒΥυ. 

- ὈΪ ψαυγβῦνα 56] ἰπηὰ θυ δαγ 6 1] 0} Α 516],6ν, 7οἀοηζαϊ 5 το] Ῥαϊοὶ 

δία! 86]. 5. φίθηιηοῖ, αἰρινἐϊο]., -ἰ 1- Ἠοοῖν Πα 6}, τι8- οὐ οηηθαῦ. 16)" 

Ταν φονῖσὲ τοϊϊκβοηιηιθη ΒΥ. --- ΤΙ, 18--- 20 ατθον ὑη Β αἰἰοΐν ἔῃ 'ΓϑυΓ, 

οΥναϊέθη. 17)16 8670} «ἰγυδὶ οἴ ογη ϑριθ" θην 8οιοΐηθη, Ποῖηα ὐοηὶ ΒΒ αϑιυοϊο]ιοη 

1, ἐβϑαγὲ διε ὑϊοίθη. --- 12, ἦμηα) Β, ἀυτοβ]δομουῦ, ἃ ἴαβὲ χουβίῦτ Βυ. -- 
14. τιϑηναη}) τἰϑηιαθλ Β, ἀατο ΒΟΠγθ  ὈΙ͂ΘΏ]ου. Τη Ἴδαν. δῦ ἢ. ΟΡ ΚΘΠΉ- 

θαι. --- σαϊφῖη) Β, αἱ ρου ἀθὺ Ζ6119. --- 16. ἄγαρφῖα)] ΒΒ, οἱ Βθὴν Κ]ὶδὺ 
ἀθΘυ ον Ζ6116 Βυ. 

1,29. νδυγϑῦν) Α: αὐτοῦ 77,16. -- 561] Α : τοογαιι δος ον Ἡοη αἰδ 

18. δ᾽ 346 Αηηι. σοσοίοηο 1} 1 γι γἱοϊερ ἰδὲ, 80 Ἰηηΐε ἀα8 εὐϑρΥιιησί. 

ηϊο]ιέ ον. βοὶ αἱ νὰν βύνγα δεφοσοη τὐογα θη (υσὶ. γοϊαΐ. “80ὴ ἴηι ἀϊξογΉ 

ΝΠ... ΤῬγοϊοῖν σοδέαϊξος (16) τυονοϊηφοἐο 1 αϊὶ Ποΐηια βἱοίιογα 1) ἐξ ο]ιοϊ ἀπη6. 

- 1, 1δὅ. ῥαϊγ]ίαθα) 1: νρὶ]. ἀἴθβϑιθθ Θορρϑι  θυβθίσαμρ σὺ ἐν 

παρρηςίᾳ ἰῃ 46: ἐγαάαιαὶξ {ἰδ δγ6, ργοραίαηι ἐγίιηιρίιαη5 ἢ νοὶ ἐγαάιαὶξ 

οοηβἀοηΐον ραΐανι. ἐνὶ ἢ αΉ.8. --- 16. ἥἄπσοὶβ αν βαϊε) Β: νρὶ. αἴθ Κοϑὶὶ 

Βίσθιυρθοτρ, Ὀῖ6 βποιβομθ ΒΙΡ6ὶ]. : 2ῦ 



986 Απ εἰθ ΚΟΙΟΒΒΟΥ 11,9]--- 285. 11| 1----ὃ, 

κόςμου, τί ὡς ζῶντες ἐν κόεμῳ δογματίζεεθε; 21 μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύεῃ 

μηδὲ θίγῃς; 422 ἅ ἐςτιν πάντα εἰς φθορὰν τῇ ἀποχρήςει κατὰ τὰ ἐντάλ- 

ματα καὶ διδαςκαλίας τῶν ἀνθρώπων. 28 ἅτινά ἐετιν λόγον μὲν ἔχοντα 

ςοφίας ἐν ἐθελοθρηςκείᾳ καὶ ταπεινοφροςούνῃ καὶ ἀφειδίᾳ «ὥματος, οὐκ 

ἐν τιμῇ τινι πρὸς πληςμονὴν τῆς «ς«αρκός. 

{|| ; 

1 Εἰ οὖν ευνηγέρθητε τῷ Χριετῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χριετός 

ἐςτιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ καθήμενος: 2. τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ 

τῆς γῆς. ὁὃ᾽ ἀπεθάνετε γάρ, καὶ ἣ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται εὺν τῷ Χριςτῷ 

ἐν θεῷ: 4 ὅταν ὃ Χριςτὸς φανερωθῇ, ἣ ζωὴ ὑμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς 

εὖν αὐτῷ φανερωθήςεεθε ἐν δόξῃ. ὅ νεκρώςατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ 

ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρείαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακὴν καὶ τὴν 

πλεονεξίαν ἥτις ἐςτὶν εἰδωλολατρεία, 6 δι᾽ ἃ ἔρχεται ἣ ὀργὴ τοῦ θεοῦ 

ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς΄ ἀπειθείας. 7 ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήςατέ ποτε, 

ὅτε ἐζῆτε ἐν αὐτοῖς: 8. νυνὶ δὲ ἀπόθεεθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, 

1,20. ἐν κόεμιυ) ΓΚ τδϑιυ., ἐν τῷ κόεμῳ ἃ τὼ νος ηνάο 

ἄἀθὰν Αμλρυβύ. --- 29. ταπεινοφροςύνῃ) ἘΚ μδϑιυ., ταπεινοφροεύνῃ τοῦ 

νοός ἃὋ 5θηδιι5 ἀϑῖρ νῷ αρῖηυὶ Αὐαρυβί. οογαΐϊδ τὰ Αὑρ. -- 

1Π|,4. ὑμῶν) Ρ Ομτ. ἀοῖρ νυρ, ἡμῶν Κ',. ---ὀ ἤ. ἐν αὐτοῖς) ΚΙ, 

ΟἾγ., ἐν τούτοις Ρ ἠη) {115 1τῦ νρ. 

ΑΒ (εΐϊνέ αὶ! μα ΘΙ ΡΟ ἢ) αν αι 51οϊνον γι θοῖάογν Πἶ55. [7)5. ΒΘ ΟΥ 0 6Ή) 

μη φιιἐγοῇομα θΥ. Υάύ. θοῦ η)}α. σῖν οὐἶδὺ' οἴτθ ἀα8 ΜΠ]. 7. 1,580 

μὰ Το χοΥ 1,1019, βοισὶο ἸῪ 12) αογ ἩΤίοηον (ὐθ)ιοδὶς. --- βο6 1] Α (μήοϊιε 

561): ὁ αιιγοιδοιογε ΒΥ. -- 0. ῥαϊν ῥοοὶ] 15 ἀστο]δομογύ Βυ. --- απαὰ 

διηιιη) Β ἀυνομ]δομονῦ Βγ. -- ὃ, ᾿Ἰχτν γϑιήχηδ ηἷ] Α, Θοδλίι ον δὶ 

ΠΊρθιοη. - τὐὺὙ6 410) ΑΒ: Ἀμευν [τ Ῥα85. δογματίζεεθε “1},.}γ 1αϑϑοΐ 

οοἶν Θαΐσιησον φιασίθη (οὶΦ58.}) αὐἱὸ “ἀδοοργγ δ᾽ τὸ νρ. -ὀ 21. πἱἢ 

δἴϑη δι 7] 5. πῃ Κα 5]415] Α(Β): οι εὐ 6 αἰζαρηιγιανογἐδ, Ὧ6 

σιιδέανον "5 ΑΥν. ΑἸ υϑί. --- 259, ραμίδαβ) ΑΒ: Ζιϑαΐς οι αι 6}67) 

Αη]ιαϊ. “Οοἱϊν. Ποὺ αὐἀαϊέαηιογιῖο ρογυδγϑαηλ τε ἡηορίαηι βαρίθηξίαηι 

ἐηφαῦο νυοἰιῖδοε υἱαοίιγ" ΟὕΛ1. ήαωβθηιαγλν 5ἐοῖἱὲ τ: ἴθ [σα η78 

Ραμίαπβ ἐν. ἐθελοθρηςκείᾳ; τογζιζίοηοθη, τὐγ6 γν αΐοϑοηι {Γαΐ} 6 7600 

αἰἰο δἐοιζψ ἴῃ Ῥαβίαμπα Γὰδ θη). 1] Π]οἷν κὔγηο θα ύατιϑ εὐ οἱ οι 

μΥϑρΥ οἷν, σι δα πθῖ δὶ σο]ιῦνε Παθθη, αἷδοὸ [ΚΟ ΪΠγὙ 2.07 Ὁ ΟΉ, 

μαϊν η5 δοἷη, υσῖ. αἰο τυογϑοϊυϊοοηοη Ἰαΐ. ὐ νογϑεέσιιηφοην θορ νοός. 

-- Π|Ι, 4. Ῥαϊγηαϊ τυ θΡ τἱρ ᾿τητη8] ΑΒ: υσί. σμΥ Θιοί μη αρρμα- 

γεθτέϊς οὶ ἴρδο γᾷ ΟΥρυ. ΗἸ]. 



Απ αἴθ ΚοΙοββου 11,2] ---259, ΤΠ, 1--ὃ, 987 

εὐνοὸν ΡῚΒ. [αἰνλααβ, Τθ4[2] δὲ8 ζαϊγ]σαιβ, ἴνὰ ῥβαγπαβοὶββ 8ι0ε 
Ῥαπαβοῖρ5 Β) 6 αἷνγαὶ ἴῃ βαηηθ αίινραὶ {η, ῥαηηηα ζαϊγίραι τ γοα τ ὃ 

Ταϊυϊύδα υὐγϑαϊρθῦ 21 πὶ ἰθὶκαῖθ, 21 ηὲ ἐοίμαΐβ, τὲ αἰδηα)»ή)αϊξ, 

πἰῃ Δἰβηδυ 7818, πὴ Καμβ]αῖϊθὶ τὶ ζαιϑ)αῖ8 22. ῥαΐοὶ ἰδέ αἰ 

22 Ὀαίθὶ ᾿ἰδῦ 41} ἀὰ τἱυσθῖη, θα αν γήγοῖγ, ῥαϊγ]ν ῥαϊοὶ 18 ϑγιῖ- 

Ῥαΐοθὶ 15 Ὀγυϊ)αϊαι ὈΪ ἀπμαθαθηη 7ωϊάωι, ὶ αὐανιιθηΐηιν 7.7. ᾿αὐδοϊγεῖηι 

78 Ἰαἰβθί μη Ἰηϑηηθ, 29 βοοΐὶ τιαηηε, 28. ῥοοὶ οἵἴμαὶ ϑινοξαυὶι 

βΒ'ηα βθθαα σαν Βαραηάομπα τρανγ Παναπάοηα Παηαμσοὶηβ 

Βαπααρθίη [θα Πύδαβ] ἴῃ Ταϑύα θη) [Ὀυυϊέαιι5)] ἦν {αδίννη)α 7}, Παιι- 

18}. παυμπρϑίηαὶϊ Παϊγ πη8 18} ᾧθ-Θ ποηαὶ Παῖγϊηβ 76}. τη γεϊαοῖ- 

Γρϑι ἀθίημδὶ 16 ]Ἰκῖ8, ἢἰ ἴῃ βορο «(παῖ» ἰοϊκῖδβ, γι γι, διρογῖβο ]ρϊζαὶ 

Τυϊσαὶ ἀὰ βορὰ 1θἰκίβ. αν δοῥα ἰοϊ]οῖ8. 

Π|᾿: ΠΙ. 

1. 940] πὰ τ ρυυ θα 1. “ψαθαὶῤ πὴ ηιϊβι»γήδεβ 
Χυϊδίδα, Ῥοϑὶ ἱπρα βἰπα βοϊζθῖρ, Χγήβέαιι, ῥοοὶ ἥμρα 5ημα ϑβοϊοῖῤῥ, 

βαγοὶ Χυϊβίαβ ἰϑὺ ἴθ [αῖπθαὶ δαγοὶ Χγίδέιβ ἰδέ ἦν ἸαϊΠδιραὶ 

σαὶ βίαηαθ. 2. Ὀαϊΐϊγμηθὶ ρα σηϊβ ἱίαηβ. 2 βαϊηιοὶ ἵμρα 

αἰ πα ἔπ Ρ] 410, πὶ Ῥϑῖηὰ βοθὶ δὰ οἵημα ζγαῤ)αϊῥ, πὲ ῥαῖΐηι βοοὶ ἀπαὰ 

αἰγραὶ βἰπα. 8. υαπΐρθ σρϑάδαρποαθ- αὐγῥαὶ εἴμα. 8. “πές σασαιῥηοάε- 
ἀαΡ 788 Πα ηΒ. ἴσνασα σα α]ρηπα ἀπ 7α]) 1Ἰϑαῖη 8 ἵξιυσαγα σαζμσίηα 

ἰδῦ τ Χυϊβίδα ἴῃ ραᾶα. 4 Ῥὰη ἠ8ὲ ηνὴὲΡ Χνδίαι, ἵν, φιια. 4 ῥαὴ 

Χυϊδίαβ Βα 8 νναῖγ θῚ, θαΐηΒ Χγβένιβ βδιοϊϊιββ ἐραΐν ῥίῥ, Πδαϊη8 

ἴσγγαγα, Ῥβϑῆὰμ Δ 118 Ὀαϊγηὐαὶ ἐσίσαγα, Ῥϑιτ 726}, 2ιι56 ϑαϊγ)έαὶ 

ψ ΘΙ ΙΡ τὶρ μα ἰῃ α]ρα. τραῖγ] τι ἑηιηια την τομίῥβαλι. 

ὅ ἀδαροὶρθ πὰ Πρ η5 ἰχνγαύθηθ, 5. Παυθροῖρ τὴν Τβιιδ ἐφιρα) αΉ5, 

Ῥδὴβ Ῥαϊθὶ δἰ πα, δηδ αἰγθαὶ, μουϊ-ὀ δαηβ8 ῥβαϊεὶ 8ἴηα ἀπα αἵγῥαϊ, πον ῖ- 

πδπθαι, ὩΠΉ ΓΑΙ Θῖ ἢ, ΊηΠ8, αι ηαβδη, 7." αη οἴη, «οἱ 07, ἐπιϑένι 

1] 18 δἰ Πα ρθίγομ, 5061 δῦ φϑίϊαθα 76} {αἱ οῖγ οι, ϑ8οὶ δὲ 

ϑα]πραριαθ ΒΚ Κίμαββαβ; 6 Ραμ. σαϊδισασταίο 5] α]ϊηαβδβιδ; 6 ῥαϊν)7]ι 

Ῥοϑὶ αἴταὶρ δια σααὶβ ἀπ Βαμα) δῥοθὶ αἵ Παΐδ συ β αὐτὰ ΒΆ Δ] 

πΠΡΘΙ Δα θΘ᾽ μαὶθ, 7 ἴῃ Ῥαϊπιοὶ 18 τριγαϊανοίγιαϊα, τη ῥαϊηιοῖ 76}; 

ἦι8 Δα]  βίια]θ, Ῥᾶῃ ρα 6-ὁ γι ἐπ α)οαι Ρ βύῖο, βάρ Πἰδαϊαο- 

ἀᾺΡ ἴῃ Ῥαῖΐμη. 8: 10 πὰ δῇδρὴρ ἀπ ἤν ῥαΐηι. ὃ τ πιει αἤαρσ]ὲρ 

8 05 Ρὸ 8118, μα β, βυναϊν μοῖη, 7} ιι5 ῥὸ αἴϊα, Πιαΐῖδ. ῥιραϊ»] οἴ, 

ἘΠΗΘ] ΘΙ, Δ Δ 6 155, ρΊ αἰ νυν θη; τγηϑβοϊοῖη, αἀπαρῖβδ, ασίαϊἐ ρανεῖ; 

8 ΠΏ θα ᾿χνν ΔΛ  γἃ ηΐ .. .- (8 γῆ ῥα ἱσιραγαληηῖα ηϊ 

11, 20. 104] Ἰῦύδῃ Ἁ, -π υἱοϊϊοίοιιε σοιὶϊφε ΒΥ. --- 21. οι καὶβ)] ΑΒ 

ἤν" ἰαικαῖθ. -- 929. δὴ] Β, ἀπτομ]δομονί, ἱ σουβίον Βτ. 88 βίθοῃθ 

δ} ἴῃ [ΟΙρομ θη. γὸπ ἄθὴ ΠΘυνουροΠΟΡΘ θη Βα βίαθθη. -- 

-- Π]Ὶ,Ὶ. βαρ 5] οὐ ς Β Βν. -- ὅ. Ἰαβίϑα) ἃ 8». --- [αἰ ΠΡ ΘΙΤῸΠ] 
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δῶ Αἢ αἴθ ἸΚοϊοββου 1Π1|,9--20. 

θυμὸν, κακίαν, βλαςφημίαν, αἰςχρολογίαν ἐκ τοῦ «τόματος ὑμῶν 9 μὴ 

ψεύδεςθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυςάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον εὺν ταῖς 

πράξεειν αὐτοῦ 10 καὶ ἐνδυςεάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς 

ἐπίγνωςειν κατ᾽ εἰκόνα τοῦ κτίςταντος αὐτόν, 11] ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην 

καὶ ᾿Ιουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυςτία, βάρβαρος (κύθης, δοῦλος ἐλεύ- 

θερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶειν Χριετός. 12 ἐνδύεαςεθε οὖν ὡς ἐκ- 

λεκτοὶ τοῦ θεοῦ, ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι, «πλάγχνα οἰκτιρμοῦ, χρηςτότητα, 

ταπεινοφροςύνην, πραότητα, μακροθυμίαν, 19. ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ 

χαριζόμενοι ἑαυτοῖς, ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν, καθὼς καὶ ὁ Χριετὸς 

ἐχαρίςατο ὑμῖν, οὕτως καὶ ὑμεῖς, 14 ἐπὶ πᾶειν δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, 

ἥτις ἐςτὶν εὐνδεεμος τῆς τελειότητος. 15 καὶ ἣ εἰρήνη τοῦ θεοῦ βρα- 

βευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ εὠματι΄ κὰὶ 

εὐχάριετοι γίνεςθες. 16 ὃ λόγος τοῦ Χριετοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλου- 

εἰως ἐν πάςῃ «εοφίᾳ διδάεκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτούς, ψαλμοῖς 

᾿ καὶ ὕμνοις καὶ ᾧδαῖς πνευματικαῖς, ἐν χάριτι ἄδοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν 

τῷ κυρίῳ. 117 καὶ πᾶν ὅ,τι ἂν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν 

ὀνόματι κυρίου ᾿Ιηςοῦ, εὐχαριςτοῦντες τῷ θεῷ πατρὶ δι᾿ αὐτοῦ. 18 αἱ 

γυναῖκες, ὑποτάςςεεθε τοῖς ἀνδράειν, ὡς ἀνῆκεν ἐν κυρίῳ. 19 οἱ ἄνδρες, 

ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καὶ μὴ πικραίνεςθε πρὸς αὐτάς. 20 τὰ τέκνα, 

ὑπακούετε τοῖς γονεῦειν κατὰ πάντα ̓  τοῦτο΄ γάρ ἐςτιν εὐάρεετον ἐν 

11,8. ἐκ τοῦ «τόματος ὑμῶν] ἜΚ μδιῦ., ἐκ τοῦ ετομ. ὑὕμ. μὴ 

ἐκπορευέεθω Κα ἔρ (ἐμγγριοχμίμηι α΄ --- Νὶρ. δῶ ---- ΟΥ̓ τὉοϑῖγο ἨΟΉν }γ70- 

οοααῤ Αταρυβί. Ν1ρ.). -- 10. ἐνδυςάμενοι] ἜΚ φμϑιυ., ἐνδύεαεθε "ῇήαί- 

ἐπαοὶς 1 μοποϊοσν Χ ἡηανῖίε ΠΥ. (Π5.) ΑἸρΥ. Αὐρυδύ. Δπρ. 

Εδυβίαβ Μαπίοῃ. δοὶ Αὑρ. θάμ]. ΨΊρ]. (παρ, Κ΄. 12). {λυγίφοης 

παϑοη ΠῚ]. (Η5.) Αταρτϑύ. Εδαβῦ. απο}, Κ. 9 φαυϊίο, οαϑροϊταΐο. --- τοῦ 

κτίςαντος αὐτόν] ἘΚ πδιυ., αὐτοῦ τοῦ κτ. αὐτόν ΕΚ οὗν χιὶ ογεαυϊέ ἀ οἷ 

γνρ. --- 1]. βάρβαρος (κύθης) ἘΚ εδ10., βάρβαρος καὶ (κύθης ἘΚ 

νῃ. --- δοῦλος ἐλεύθερος) ἘΚ μδιυ. Οἢτ., δοῦλος καὶ ἐλεύθερος ΑΚ 

ἴῦ νῷ. --- 12. «πλάγχνα οἰκτιρμοῦ] ΠΡῸ τὸ νρ, επλ. οἰκτιρμῶν Κί, «πλ. καὶ 

οἰκτιρμον Ὠδτῆ, --- 18, οὕτως καὶ ὑμεῖς] ἘΚ κϑιυ., οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε 

ΠΕ οτα ἀθρτὴ Απλρυβί. --- 14. τελειότητος] ᾿Κ πϑιυ., ἑνότητος ὕΕτα 

46ρ Διηρχυβῦ. ---- 15. τοῦ θεοῦ] ΚΙ, ΟἼτ., Χριετοῦ Ρ τὸ νρ. --- 16. καί") 

ἘΚ, μι δια ΔΒΟΣ ΕΚ [Ὁ νρ. --- καί3] ἘΚ, με] δι ΒΟ Κα 10 νρ- 5. 

- τῇ καρδίᾳ] ἘΚ (υφί. Πὶ ὅ,19), ταῖς καρδίαις ΒΠΑΒΟΒΘ Βα Ομγν. τ 

νῃ. -- 17. καί ἘΚ πϑιυ., (οἴ Βα «6 νρ. --- κυρίου Ἰηςοῦ] Καὶ ΟἾχ,, 

κυρίου 1,. --- πατρί] ΒΙΙ ΑΒ τὰ, καὶ πατρί ΠΕΒΌΚΙ, ΟἾγ. ἀοἴρ νρ. -- 

18, ἀνδράειν] Καὶ ΟἼτ. πι νρ, ἰδίοις ἀνδράειν 1, ΤΑ ν. (υσί. 1’ ὅ,9.9 ΤΊ 9,8), 

ἀνδρόειν ὑμῶν ΓΕ Κα ἀοῇρ. ---- 19. γυναῖκας] ΚΙ, «8:0. ΟἿ "., γυν. 

ὑμῶν ΕΚ ἀούρπι νρ. 
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μιϑγαρφαί. 9. γὴὲ {ἰυγαὶξ ἐφιοὶβ ηνὖ88ο0, αἰοϊαιρ)αγαλι5 ἐχιρὶβ ῥάηα [αϊγη- 

7 πιαθιαη, ηνὴρ ἐοήαηιν 18, 10. 2α]ν σαϊνανῖοβ τὐμλανενια, βαρερνα «παηΐ- 

ισϊαϊτνν ἄτι αὐ κιρυβήα ὈΪϊ ἔγίβαϊιίαϊ ῥίδ, δαοὶ σχαϑκορ πα; 11 ῥαγοὶ ηἦϑέ 

Ἰζγοῖοβ 7αἴ, «Ζυιαἴιν5, δήμιαϊέ 7αἷν γαιγα 1, δαγϑανὺβ 76} ϑλιοξῥιιδ, 5ἴραϊ8 

72α]ν [γοὶδ, αἷρῥ αἴϊα 7α]ν την αἰϊαῖην Χγϊδί8. 12 σαϊαηιοβ ἐσιρὴβ τὴν 8106 

φαισαϊ αὶ ψια δ, τροϊϊαη8. 7.» τραϊέδαγι8, ὕγι8{8 ὑ]οὶ εἴν « 5)», [αγηιδῈ 817- 

ἐοῖγ.}, δοἰοῖῃ, ναι οῖγν αὨΐ 5, φαῖγ)"οἴγν, τὐδοϊδηιοῖη. 18 ῥμϊαπααηβ ἔφυ 

ηνἶ880 2α], ["αγίθαγααη8 81} 0 ἢ 5, 7αθαὶ ἴραβ τοΐῤγα ἴσαννα παϑαὶ ξαϊγίηα; 

ϑισαδιῦο 7α}) Χυήϑένι5. Κγαρα  ἱφιοῖβ, βδισα 7α}ν 718 ἐανι)αὶξ. 14 αῤῥανη ταν 

αἴϊα “0 [γαῤιοα, 8οὲ 18έ σαθίγμαϊτ αὐπαηιιηαῖξοβΒ. 15 7α}) σχαιραϊγῥὲ 

ψιιατδ 5ιοϊφη)αῖ! δ] τὰ Ππαϊγίαηι ἐφισαγαΐην, ἦην ῥανηηοὶ 7α}ν Ἰαῤῥοσαὶ τροδιῥ 

ἕν αἱπαριηα ἰοΐϊσα, 7αἿν ατοϊτμαονάαγι5 τραϊγῥαῖξ. 10 τοαιγὰ Χηήδέαιι5 

ῥαναὶ γν ἐφιυὶβ σανίγανα, ἦν αἰαὶ μαπαπμγοῖγ, 7α]ν [γοα ον, «ΠὩταοϊηαὶ 1αἴ8- 

27αηάαρβ 7}, ἑαϊφ]ονααη8 ἐφιοΐβ δήϊϑαη8 ρϑβαϊηιοηι, Πιαφοίνῖθι, δοσσιρίην 

αἸωηποῖμαῖηι, ἦν, διηϑέαὶ δἰσοναηάαηβ ἦν Ππαϊγίαην ἐσισαγαΐην Κ{80]}]Π. 

17 αἷϊ ῥὲδναῖν, ῥαίοὶ ἑαιήαὶ ἔην τοαιᾶθι αἵξῥαι, ἔγν τρατιγδέσα, αἰ ἐη 

παηῖη, [)"ατιο7ΐγν8 16ϑιυ18, ατοϊτμαοηπαάαηδ σιια αἰέν, ῥαῖγν πα. 18 215 

ᾳύγογνϑ, τ Πιατι5]ατΡ τοαΐγαν, ἐφισαγαἴην, δι06 σαρίνιβ ἐγ, {γατ7)η. 19. τραΐ- 

γ08, {γ70 φογυῖγ8 ἐφζισαγοδ 7αἷν γυἱ δἱ)αὴὶξ ϑαϊέγαὶ πιίῤγα ῥο5. 20 ϑαγηα, 

τ]νανιδ)αὶξ ἐααγοίνανιν θὲ αἰΐ, τονε βαέω τραϊία σαϊοϊμοϊῥ δὲ. ὧν [γατ)ίν. 

Π|, 10. απαρτιυϊαΐη) Β ἀατομ] δομουῦ θυ. --- 11. “κα αἴι5) 1" (αἸομὐ 1π|- 

αἰαῖ 1].) Βτ. -- γοὶδ αἷρ αἴϊα)] Β ἀπτομ]δομουῦ ΒΚ. --- Χγιδέι8) Β' ἀστοη- 

Ἰδομποιῦ Βυ. --- 12. σαιοναϊ αὶ 8: ἀθν ἀν {1οὑχῦο Βασμδίαθθ νϑεηϊοῃίοῦ; 

65 ἰδ βύ βίοῃΒ. ῃϊοηῦ ουσθηηθη, ΟΡ ΘΓ α ΟὝΘΥ 8 ΨΚ,ΘΥΘΗΘΩ 561] ΒΓ. “-- 

ιυαἰίβαη.5) Β' ἀπγοΒ]δομονῦ Βγ, --- διοὶ ῥεῖ) ΒΒ, δ᾽οὶ ῥοῖβ Βουηαγαΐ. --- 
18. 5108 5] Β: ἼΠΡΔΠ σοιβίσγί, -8 σὰ οὐκθηπθη (ηἰομὺ βιίδανι 0.) Βι. 
-- ὕϑῬαπα παϑαὶ) Β' ἀυτομιδομοεῦ Βι. --- 14. σαδήπαλὶ), [5 (πού σαδύμαα) 

Βῃ. --- αὐπαγυιηαΐβο5] Β: οὔννγαβ ψυνοὶ [ϑ] μα Βι., μϑέαμπέαὶθ Β. 6Τ,. -- 
15. βισϊση αὶ ἐμ) Β (αἰομύ βιυϊσηλαὶ ῥα ἴ5.): ὁ ΚΙαν, πὶ ἀχοἢ οἴη 1 οΘοἢ 

Ὀθβομϑαϊοὺ ΒΥ. --- 16. Ἰαϊβἠαηάανδ απὰ αἰεὶ αι} Β' ἀατο] δοπουί Βυ. 

11,12. αγηιαϊναϊγ οὶ) Β΄: ἀὐβρι. ΟἸοΒθΘ σὰ ἀρ ΒΟ ΘΙ γουδίβηπα- 

ἸΙΟΠΘη δγιι8ὲ8 διοὶῥοίγδ, τοί, τῖθ ΜαβιηθηΠ ΔΠΗΪΙΠηΐ, ΠῸ} χὰ δεϊ- 

ῥεῖν. --- παινιριοῖγυ αὐιῖηι8) Β΄: νρ]. πιυρηϊξαΐοηιν βοηδιι5 Αι τϑί. Βοδομίθ 

δ0 ἢ ῬῊ 2,3 παιιηοϊηαὶ σαϊμπιρααὶδ. --- 14. παν αἴΐα ῥο] οτσᾶπυς πϑοὴ 

ΤΙ, 7,18. ---- 15. βιοϊφη)αῖ) (Β): Ββομοῖίπὺ ἀαγοι φαπίξεξ νοὶ Αμθγβί. νοϑτ- 

δ η]αβθῦ. χὰ θη; ἀθηη ϑδιυθηη)ανῦν ΘΒ ρυϊομῦ 1, 1,47 ἀθπ στ, ἀγαλλιᾶν, 

1, 10,201 ἀγαλλιᾶςθαι, ἄτοπα καταβραβευέτω Ο 2,18 ἄστοι σα)ιμκαὶ 

ἀθουθούχι νυν. --- 16. κὰν γγοάοίν αἰμποῖπαὶ Β: Ζαβαῖζ παρὰ Ὁ 1.9. 
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κυρίῳ. 21 οἱ πατέρες, μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀθυ- 

μῶςιν. 22. οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ ςάρκα κυρίοις, 

μὴ ἐν ὀφθαλμοδουλείαις ὧς ἀνθρωπάρεςκοι, ἀλλ᾽ ἐν ἁπλότητι καρδίας 

φοβούμενοι τὸν θεόν. 28 καὶ πᾶν ὅ,τι ἐὰν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεεθε, 

ὡς τῷ κυρίῳ, οὐκ ἀνθρώποις, 24 εἰδότες ὅτι ἀπὸ κυρίου ἀπολήψεεθε 

τὴν ἀνταπόδοειν τῆς κληρονομίας, τῷ γὰρ κυρίῳ Χριετῷ δουλεύετε " 

40 ὃ δὲ ἀδικιῶν κομίςεται ὃ ἠδίκηςεν, καὶ οὐκ ἔετιν προεωποληψία. 

ΤΥ. 

1 Οἱ κύριοι, τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰςότητα τοῖς δούλοις παρέχεεθε, 

εἰδότες ὅτι καὶ ὑμεῖς ἔχετε κύριον ἐν οὐρανοῖς. 2. τῇ προςευχῇ προς- 

καρτερεῖτε, γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριετίᾳ, 8 προςευχόμενοι ἅμα 

καὶ περὶ ἡμῶν, ἵνα ὃ θεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν θύραν τοῦ λόγου λαλῆςαι τὸ 

μυςτήριον τοῦ Χριετοῦ, δι᾽ ὃ καὶ δέδεμαι, 4 ἵνα φανερώεω αὐτὸ ὡς 

“δεῖ με λαλῆςαι. ὅ ἐν ςοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν 

ἐξαγοραζόμενοι. 6 ὃ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, 

εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάςετῳ ἀποκρίνεεθαι. 7 τὰ κατ᾽ ἐμὲ πάντα 

γνωρίςει ὑμῖν Τυχικὸς ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιετὸς διάκονος καὶ 

εὔνδουλος ἐν κυρίῳ, 8 ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῷ 

τὰ περὶ ὑμῶν καὶ παρακαλέςῃ τὰς καρδίας ὑμῶν, 9 εὺὑν ᾿Ονηείμῳ τῷ 

πιςτῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὅς ἐςετιν ἐξ ὑμῶν, πάντα ὑμῖν γὙνωριοῦειν 

1Π,.21. παροργίζετε! ΚΙ, τϑι0. (υσί. Τρ. 6.4), ἐρεθίζετε ΒΠΡ.Ο 

ΟἾγν. -- 28. καὶ. πᾶν ὅ,τι ἐάν] ἘΚ (ἢ γ.), ὃ ἐάν ΒΙΠΑΒΑ 1ὖ νρ. -- 

οὐκ ἀνθρώποις] ΒΡ, καὶ οὐκ ἀἄνθρ. “Κ 1 νρ. --- 25. δέ] ἘΚ ΟἾγ., γάρ 

δ ΑΒΟΙΜα τ νρ. --- προςωποληψία] ἘΚ ὠϑι0.. προςωπ. παρὰ τῷ θεῷ 

Βα Οἢγ. ἔξ νρ Ατθχβῦ. (αοΐν Πὸ 3.11). --- ΤΙΝ, ὦ. προεκαρτερεῖτε] Κ 

ηἰ8ι0., προςκαρτεροῦντες τηη 17 ΟΥ.: ογαίϊζογιλ ἐμδίαγιο5 οἱ υἱγί!αγυνῖο8 

(ναοῖ, 1ὸ 132,12). --- 9. τῷ πιςτῷ καὶ ἀγαπητῷ) ΓΚ, τῷ ἀγαπητῷ καὶ 

πιττῷ Πα ΟἾγ. 10 νρ. --- πάντα] ἘΚ μδιο., οἵ Πδτὲ φιυὶ ἀοηα ΗΊΘΓ. 

Ῥοῖαρ. γσὶ. Ταορῦαρ; “Οηνυΐα χα ἴς αἀσιμιί. Νοῆ ρυ'αοροτιαβ ἢ18 

νογθὶδ “ιν. 

1Π|,. 21. ἄιρ βιοαϊγ]οῦ) ΒΒ: ουϊπηθυῦ ἂῃ ποία τη ἐγαηι μη οὐοΟαΥ6 
4ο αὐ ἐγαοιπάϊαην ὁ ἐμαὶ σηαξίοηοην Ὁ αὶ ὠιαϊσιαξίοηοηιν τ νο.. --- 22. ἦη 

ατίφαην δα ιοπαη5) ΒΒ: ἅμπ6 10 ἀθπι α΄. αα οομζην βεγυϊοηίθ8 1ῦ ΜΕ ;. 

-- 25. αὐ σμᾶα] Β: πδῸΝ Ῥ 2,11, -  ΤΝ,1. αὐ 7αἷν 71,5] Β: ὈΤαΒΙΘΙΞ 

Ἰὰαην ΜΟΝ] πὸ Ξίθ θη τὸ Ῥὴ 415 Ὁ 8,8 ΤῊ 2,14 ὦ. ἃ. -- 

ὦ, παῤιἠαν(αν5) 8: πο Εὶ 12,12, --- 9, Ῥα161)] ΑΒ: ϑεμισεγζαϊν ει 

δοξγοηνάϊ ον παοῖν θην οὐνηιλ οί αν" νον αὐδαοϊιονάοιν ϑύηψ. βαοὶ; (αΠοΥ 

εὐφιυοὺ οἰ νω ὁ 1 νον ροϊαιζον αὐὸ8 θύποην ἰαΐ. Τα. 
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21 “ιι8 αἰΐαη8, τὶ σγων)αῖβ ϑαγῆα ἐφισαγα απ, ῥισοϊγ7οῖη, οἱ γιὲ τσαϊγβαΐηα 

ἔην τγυἹϑέων. 22. ῥοιοίδα, “{Ππωνι87]αὴῦ δὲ αἷΐ « ῥαΐην δὲ)» Ἰοΐκα Κγαν)αρι, 

πῇ ἦγν ατγαην 5ἰραϊ)ῖγογάαγν5, 8106 ἡναγγναλ δα») αηαη.8, αἷρ ἦγ, αἵηζαι ῥ οἴη, 

Παϊνἴγ.5, οσαγναηδ σιιῦΡ. 425. ῥὲδίρωϊν ῥαίοὶ ἐωϊ)αΐῥ, κτι5 βαϊισαϊαΐ τραιι7]0- 

72. 8ιυο ἐγαινγίη, τὐ ἠναθηαηι, 424 ερἰίαηναηβ ῥαϊοὶ αὐ [γ"ανγήνν. την 

αγπα]αἴαιγιὶ αΥ 7 ῖδ, απο Κγαιι)ῖνν Χνίβέσιν δϊραϊίηορ. 25. α΄ αὐ δραβαῖϊα 

απαγτηιὴρ ῥαίοὶ δοΡ, 7αἷν ηυὐδέ εοἱϊ)α]ιαϊ ῥοῖν, αὐ σιάα. 

Ἐν. 

1.5 {γαι)αη58, σαγαϊδ 7α}ν ἐδηνα 85, ῥοιοΐδαλη, αἰϊοιηηιαΐῥ, τοϊέαηια! αγ.8 

ῥαίοὶ αἰνι 7α]ν 7ιι5. (ατζατν, ἦγν ἰηυηαηι. 2. δίααὶ Παϊγ]η αν ἐφιοῖδ, 

Ἰτραϊραγναη5. ἔην ἐξαὶ ἔπη, ατοϊϊμασηι; ὃ ὑϊα)απααγδ δοιπαγα 7αἿν δὲ αὐη8. δὲ 

σι τὐοϊμραϊ κη818 ποι" τοαιιγ δ εἰὐν το γα για Χγίδίαιιδ, ἦγν ῥίποςοϊ 

7α]ν ψαῤιιγιάίαγνδ ΤΉ}, 

ἐννν ΡΟ, Βύγαβθ Β]κα]7ααὰ τοᾶ- 

7845. ὅ ἰπ πδηαπροίη σαρραῖρ ἀὰ 

Ῥαΐϊπὶ αὰα, π|60] τβροπρ] απ 8η8. 

6 νιν ᾿ἱχυναῦ δἰ πύθί πο ἴῃ απϑίδϊὶ 

Βα] ία ΘΆΒΌΡΟΡ 5114], οἱ νῖίθιρ 

Ῥυαῖννα ΒἸκα] οὶ θ δ᾽} }] τη. 6} 

ΘΠ 1140. {0 ᾿Ῥαΐοθὶ ὈΪ τὴῖκ ἰδί, 

4}1 δ αη Π 6 ἢ 1χν15 ΓΙ Ί Κα, 58 

Παρὰ Ὀτοραν 184} ὑτσονα ἀπᾶ- 

Ὀαμίβ 18 ἢ ρα ΒΊΚΑΙΙ ἴῃ {τ80]}]1, 

ὃ Ῥᾶηθὶ ᾿πϑαηαϊάα (αὶ ᾿χννὶβ ἀα θ 6 

Οἱ απη]δὺ ἴα ὉΪ ἰζΖνν 18 ἰβύ, 788 

Βα Ρταΐβίαι Παϊνίοπα ἰζινδγᾶ, 

9. τὴρ Αὐπίδίμγαι Ῥαιηπηα Πα] 

7848} {προνη Ὀτοθυ, βαοὶ ᾿ἰϑῦ τι8 

ἴζυνθ, Ῥῖθὶ 41} ᾿χν δ ρα καπη]απὰ 

4 οἱ σχαθαϊγ]έ)αιι 

0, 5ιραδιῦθ ϑἰιίζάαι γΟ(]7αΉ, 

ὅ ὧν παπαπφοῖν, σαρφαὶρ ἄτι ῥαῖην 

μία, ῥαία τποῖ πδϑιφ)αηαΉ8. 

0 τραι) 1 ἔφυσαν)" δἱγ οίγνο ἴηι αγιδίαὶ 

δαίϊΐα φαϑιρορ αὶ, οἱ ερϊίοῖβ 

ἰυαΐοα ϑδκιίοῖρ αὐη]ρα))αριηιο) 

απ α]ιαίἼζαη. 1 ῥαίοὶ δὲ τη]: ἐ8έ, 

αἷξ σαϊεραγηιοῖρ ἐξινὶβ Τιρίοίιιδ, 86 

ἐιθα ὑγοβραν 76} ἐγίρσιρα απα- 

ὑαΐιίδ 7αν σαδκαϊμὲ ἦν Γραιῆη, 

ὃ ῥαποὶ ἐηιδαπαϊαα απ ἱξιοῖδ ἀπ ῥῥε 

θὲ Κιρι)αὶ ἴρὰ δὲ ἐφιοὶδ ἐδί, 26] 

σαῤγαζοαὶ παϊγίοπα ἱξισαγα, 

9. τὴ Αιωιϊδίνιαιι ῥαηιηια {ἰδ η 

7αἢ) ἐγσφιοΐν γον, αὶ ἦδέ τι8 

Ἰφιοῖδ, ῥαϊοὶ αἷΐ ἱξιοὶδ σαϊκαγη)αηαῖ 

1Π|, 22, βαμη)αγμιαη8] δαλη͵]απαᾷβ 1} Βυ. --- 25. διαβαῖϊα) Β (Ἰοὺ 8κα- 

ῥιιῖα) Βιυ. Ῥῖθβθα νᾶτθ 800 Τ' 60,9 ΑΒ χὰ ον αῦίθη. ὙΥ̓ΔΠ ΒΟ ΘΙ] 1Θἢ ἰδέ 

αἱ ποῖ ΕΒ. 8 258 Β Απτη. ψι Ὀθαγίθι! θη. --- τοὐ )α]ια ῥοῖη] ΒΒ, νϑ]. ΕΒ. 

8 157 Απηη. 2. --- ΤΥ͂, 6. σα Βα ΡΟ] ράβαορ ΑΒ ἀοιέϊοῖ, Βν. 11} Εἰ οἰτδιο]ι 

αἸΓ 1, 14,34 Τς 9,50 ἰδὲ οἷν ΘοΙυεὶν- οὐον 1,686 Γ[ο]ι16γ" ἔγι εἶεν Ῥογίασα ὉοΉ 

ΑΒ απειηποϊνιθη. Ὑγ. ἄδην 1,686 [ο]ιϊον ἀὰ {{ὺ ὈΪ ὧν ἀογδοίδοη, Υογΐαρο 

γ. 10. [ες γὰἐδοϊαα Ἰαπάσίοδδο ἴθ Δ σὶ Τ' ὅ,38: Βδυασπὶθ σου ηασ 

ηϊοϊυξ σάθασαοῦρ ρίαιιδὶθεῖ σὰν ἠϊαοϊιθη. --- 8. Καπη]αὶ} ΑΒ: 1. βιοίιθυ (γιϊοι 

πιθη αι 17., ΔΑ εὐα]ινδοϊιοιγοῖι, τοοηγν αὐιοἶν Ποῦ ἀν αὶ Ζ οὶ θη ἤει) 

ϑέῃοηο, 567.)" υον ἱοποηα Βιοϊυδέαθα πω" δοθοῦν οὐ ποθ αν ἐδὲ ΒΥ. 
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τὰ ὧδε. [10 ἀςπάζεται ὑμᾶς ᾿Αρίεταρχος ὁ ευναιχμάλωτός μου, καὶ 

Μάρκος ὃ ἀνεψιὸς Βαρνάβα, περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολάς, ἐὰν ἔλθῃ πρὸς 

ὑμᾶς, δέξαςεθε αὐτόν, 11 καὶ Ἰηςοῦς ὁ λεγόμενος ᾿Ιοῦετος, οἱ ὄντες ἐκ 

περιτομῆς οὗτοι μόνοι εὐυνεργοὶ εἰς τὴν βαειλείαν τοῦ θεοῦ, οἵτινες 

ἐγενήθηςάν μοι παρηγορία. 12. ἀςπάζεται ὑμᾶς Ἐπαφρᾶς ὃ ἐξ ὑμῶν, 

δοῦλος Χριετοῦ Ἰηςοῦ, πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προς- 

εὐχαῖς, ἵνα «τῆτε τέλειοι καὶ πεπληρωμένοι ἐν παντὶ θελήματι τοῦ 

θεοῦ. 19 μαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ ὅτι ἔχει ζῆλον πολὺν ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν 

ἐν Λαοδικίᾳ καὶ τῶν ἐν Ἱεραπόλει. 14 ἀςπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὃ ἰατρὸς 

ὁ ἀγαπητὸς καὶ Δημᾶς. 1δ ἀςπάςαςεθε τοὺς ἐν Λαοδικίᾳ ἀδελφοὺς καὶ 

Νυμφᾶν καὶ τὴν κατ᾽ οἶκον αὐτοῦ ἐκκληςίαν. 106 καὶ ὅταν ἀναγνωςεθῇ 

παρ᾽ ὑμῖν ἣ ἐπιετολή, ποιήςατε ἵνα καὶ ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκληςίᾳ ἀνα- 

γνωςθῇ, καὶ τὴν ἐκ Λαοδικίας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε. 17 καὶ εἴπατε 

᾿Αρχίππῳ ᾿ βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβεε ἐν κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν πλη- 

ροῖς. ὃ ὃ ἀςπαςμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ ΤΤαύλου. 19 μνημονεύετέ μου τῶν 

. δεεομῶν. ἡἣ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν. ἀμήν. 

ΓΝ, 10. δέξαςθε] ἐΚ εβιυ., δέξαεθαι ΒΤ τ αθ᾽ ΤΉΡΗΣΙ. μὲ 8 σπνοηο- 

γέ αὐ σνηὸοβ οαοὶρταϊξιίβ ἐϊζυιην ΔΥηα Υ δύ. --- 12. Χριςτοῦ ᾿Ιηςοῦ] ἴ,, Χριετοῦ 

Κ᾿ ΟΠτ. --- πεπληρωμένοι] 6 ΚΙ ΟΠ τ., πεπληροφορημένοι δ΄ ΑΒΟΒ" 

Γα. -- 19. ζῆλον πολύν] ΚΙ, ΟἼτ., πολὺν ζῆλον Ὠ»ΟΙ τ]η17.29.47; 

πολὺν πόνον ΡΕ' τιϑιυ. ηυνίέιην Ἰαθογθην τἰῦὸ νῃ. --- ΟΛαοδικίᾳ] Ρ, Λαοδι- 

κείᾳ ΚΙ,. --- 16. Λαοδικίᾳ) ΚΡ, Λαοδικείᾳ 1,. --- αὐτοῦ] ΚΙ, ΟἼν. 10 νρ, 

αὐτῶν Ρ. --- 106. Λαοδικέων) Καὶ, Λαοδικείων ΤΡ. --- τὴν ἐκ Λαοδικίαε]) 

Ρ, Λαοδικείας ΚΙ,; φαην χιίαθ 1,αοαἀϊοοηδίμηι 658ὲ Τ νοὶ Θαλῆν, ψίαθ 68ὲ 1,α0- 

αϊοοηϑέιηιν ΑΥΑΡΥΒί. ; 

ὑὕιέον 56]. 1{{. ΤΙρὸς Κολοςαεῖς ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης Ρ; ΤΙρ. Κ. 

ἐγράφη ἀπὸ . διὰ Τυχικοῦ καὶ ᾿᾽Ονηείμου Κα; Τοῦ ἁγίου ἸΤαύλου ἐπιετολὴ 

πρὸς Κ. (μδιυ. τὐῖο Κ))}}1. --ὀ Πρὸς (ΚΚ(. ἐπληρώθη ἄρχεται πρὸς Φιλιπ- 

πηνείους ΠΣ, Αἀἃ Οοἱοδδοη8685 οαρίϊοῖς ἐποὶρτέ αὐ ἘΠ] ρροηδο5. ἃ; Ἔτε- 

λέεθη πρ. Κ. ἄρχεται πρ. Θεςεςαλονικαίους Εἰ, Ζχοριοὶς αα Οοἱ. ὠιοὶρῖέ 

αα 1,65, Τὸ, 

ΡΆΥ4]05)] ΑΒ: υσί. Ὑοσηῖ ἃ 6. -- ψϑϑαμ) ΑΒ: εσί. “μεγι νῷ. 1)οοἦν 

ἰδὲ οἷο οΙοίοίιο {7 θογ γασιιθ πἰοῖυς σαρφ βοίθη, 8. 1). ϑοίνῖσο ΘΟ 5867 

8. 484. --- 12. Τοδυῖ5 Χυϊβίθαβ] Α: υσῖί. Ιὐ 1,͵, Ῥὴ 1,1 ΟΚ). --- 18. 15] ΑΒ: 

Το ον ]Ἱνοϊυυν ον. Ῥ7ο αὐτοῖν ἴὸ νῃ. --- 14. 141} Θριαδ8] Τδατ. (ΑΛ): ἦν 

Β στνογϑοϊομεϊοἶν τυοσσοίαδϑενι. --- 10. 7ιι5 ιιδϑοϊσσιραϊα) Β΄: ν8]. τυὸ8 ἰεραί8 

Γ νρ Ροϊδρ. 

πον δου [ἐ: αὐ οὔμθηι ἰαί. Τοαΐ, αν μιοϊνδέοη, δἐοίνέ ἃ. 
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Ῥαϊθὶ ΒΟΥ ἰϑύ. 10 μοὶ ᾿χν β 

Αὐὶ[α]δίαυϊαθ, Βα. τα Δ παρᾶ πᾶ 

πλῖθ, 16ἢ Μάᾶγκαβ ρϑα! Πρ. Βαγπᾶ- 

θΐπ8, ὈΪ βαποὶ πθηλαρ Πα ΒΒ 1η5, 

οἱ 7αθαϊ αἰπγαὶ αὖ ἱχνν 5, ἀπ ἰδ] Ὁ 

ἰἴηῶ; 11 |α]λ Ιθβιι8, βδϑὶ μαϊίαδα 

Φαδίιβ, βδῖθὶ βἰπά τ Ὀϊπηαϊία. 

αὶ αἰπαὶ ρανϑιυσγδύνναηθ βἰπά 

Ρ᾽ααἀδηρδγα]οΒ σα αϊβ, θαῖθὶ νγθϑαῃ 

πλἷβ ἄπ ραβριαίβίθι δὶ. 12. φρο] 

ἰχυννβ ΑἸραίγαβ, Βῶ 185 1Ζ 185, ΒΚ ΚΒ 

Ιοϑ]8 Χυϊδϑίδιιβ, δα βἰ ηὐθίπο ἀ8- 

ἀδαα]απαβ Οἱ ἰζν 5 ἴῃ Ὀἱάοτῃ, οἱ 

Βίδηαα! Ὁ αἰ] ανναυγβύναηϑ 188 []- 

Ἰανυτύδη δ ἴῃ Δ]]δτάγηδ ν1]}1Π σα 18. 

18 νοϊύννοα]α αὰϊκ ἱπηιὴα, Ὀδΐίθὶ 

ΒΑΌΔΙΡ τϑηδρ 4]}]4 πη ὈΪ ἰζνν 8 18 ἢ 

Ὀ Ῥδηβ βαϊδὶ βἰπάᾶ.... 

ἦν, Γαι αοϊϊζαΐα 7ω},) Ταϊγαπραιοῖη. 

ἰζιϑα. 

393 

ῥαϊοὶ πο" ἰδέ. ΙῸ σοϊοὶῥ ἐχιυὶβ 

Αγοϊδέαγιβ, 86. ηιϊῤῥγαπμηβαηπα 

γη15, 7αἷν Μαγ]ῖι5. σασήρφηα Βαγηα- 

ῥῖγη8, δὲ ῥαποὶ πῆμ αὐιαδι(βηη,5, 

οἱ 7αϑαὶ σχίηταὶ αὐ Ἰφιοΐδ, αναγνιαΐῥ 

πα; 11 726, 1688, ϑαοὶ Ππαϊΐαάα 

διιδϑένδ, ῥαϊοεὶ εἴη τι8 Ῥϊηιαϊία. 

ῥαὶ αἵπαὶ σαισαιγ),ϑέισαη5. δἵηα ῥύι- 

αἀαηρφαγα7)ο5 σιαδ, ῥαϊοὶ τροϑιιη, 

ηἷ8 τς χαῤγαζδίοίναίι. 12 σοϊοὶῤ 

ἡξισΐβδ Αἱραΐγαϑ, δα τ5 ξισὶδ, δίρα 8 

Χγήβέαιιδ 1688, δύρηέρίο δα α- 

7αηαβθ δὶ ἐχιοῖὶδ ἦν δίάοηι, οἱ 

δίαπα αἱ αἰϊανοαι δέισαηιβ 7αἢν ζι- 

ἰαιοϊέαη8. ἔην αἰϊαητηια τοὶ 7ῖγν. σιν 8. 

18. τροὶξισο)γα αὐ γιθια ῥαίοὶ 

πμαϑαῖῥ πιαηαρ αἰγαγν δὲ ἐχιρὶδ }α]ν 

δὲ ῥαγι5 ῥαϊοὶ εἴα 

14 γοϊεὶξ ἐπσιοὶδ Τ1λυμαβ, ἰοϊϊροὶβ 86 

156 σοϊοῖρ ῥαηβ ἤν 1, αναοίϊκαῖα ὑγοβγιιδ 7α], Νιονιζανν 7α1ν ῥὸ 

ἡηχαν 7οη. ἐ8 αἰϊοϊοϊο587οη. 16. 7α]ν ῥα τἰϑδὶρσισαϊάαι, αἵ Ἰπιοὶδ 80 αἱρίδίαιιίο, 

ἐατι)αῖξ οἱ 7αἴν ἐνν 1ΠαμαοἸραίονν αἱ]οοίο8)ογν τιϑϑἰγοιοαίάαι, 7α]ν ῥοοὶ ἰδέ 1ι8 

71,αἰαοϊραῖϊογν, 7.8. τιδοϊσφιοαϊα. 1" 7α}ν χίβαὶῤ Αγβκίρραι: βαϊϊυ ῥαΐα ανόα- 

δαϊιέὶ ῥαϊοὶ αγναγναηιέ ἦν [)"ατο)ῖνν, οἱ ἐέα τιδ[ι)αἴδ. 18. σοίϊοῖη8. ηϊοϊγαὶ 

παπάαι, Γαιοίαιι8. 19. σαηιφιεῖρ ηιοϊγναῖζοβ δαγα)οδ. αἸιδίϑ ητὴρ ἱχιοὶδ, 

αἸηρη. 
ας Και αιδοαΐινην «ἰδέαι. 

ΤΥ, 10. ΡΟΙΘΙΡ ἰφυνὶβ νυ [α]δί αν κα8] Α, αἷς Ζοῖϊο δἱϊοηα; 17. μαΐ Κα] 8οῖιν 

αδροίοιϊε Βγ. --- ὈΪ) ἀὰ ΑΒ: δεξεομαᾶῖονβ κίαν ἵν ἃ ἀν τιον Τοῖϊ (68 ἃ 

Βγ. --- ἀὰ πε αἰ οἴμοι δοϊιγοῖθ- οὐϑΥ 1,686. ὁἰιῖογν ἦν ἀν Τογίαφα τ0». 

ΑΒ δογείη, ἄα ἀἴοθ6 Ῥγᾶρ. τϊοῖιξ ἄθη ΑἸ. γοσίογί. --- 11. Τοϑὰβθ] ΑΒ 

οἴη Ανδκιγσιωι. --- Φαδέ 8] Α (ὐέοϊιέ Ταβίαβ) {75. Βοηιον νιν “ϑραϊζιηι 

πον δι οὐδ᾽ υογζοιἐ. ἀοηη 65 πμαμάοϊἑ (οἷν την ἄν Ζεϊοηαη απ ΒΥ. 

-- 18. 012] ἀὰ ΑΒ 8Β». γαῖ. Υ-. 10. -- ον Υ΄. 18 ἴῃ Ἰυαυάδοιϊκία--- ϑονῖμ 
Ταῦτ. (Α), ξαβὲ εὐϊοδθαν. --- Τιαἰαοϊκαϊα) 18, Ταῦ οἰ κα Τδαν, ---- 14. 1οὶ- 

Κοὶ8] Β, Ἰθικοῖὶβθ Ταῦγ, --- δα {ὐμιθα) Β, Ταῦγ. Γἄρστ Πίησχα: 7284} ΠΟ ΠιδΒ. --- 

15. ῥὸ ᾿ησαγα)οη) Β, ἱπραγαάοι Ἴδαγ. 

Ὁ πὐθυβοιτῖ γε: αι αιδδαϊιηι) ΚΚαιϊιδεαίηι Β. 

1Ν,10. οἱ 74041) ΑΒ: υσί. “μὲ σ᾽ Δλοτϑί. --ὀ ΟΑἿ11Π1. Ρὶπάδη- 



994 Δὴ αἷ6 ΤΕΘΘΒΔΙ ΟΠ ΟΠ οΥ 1. ΤΙ, 10 ---20, 

ΑὮ ἅϊα ΤΠ ΘΘα ΟΠ Ο ΘΙ Ἰ. 

ἯΙ: 

10..... καὶ ὃ θεός, ὡς δείως καὶ δικαίως καὶ ἀμέμπτως ὑμῖν τοῖς 

πιετεύουειν ἐγενήθημεν, 11 καθάπερ οἴδατε ὡς ἕνα ἕκαετον ὑμῶν ὡς 

πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ παρακαλοῦντες ὑμᾶς καὶ παραμυθούμενοι, 12 καὶ 

μαρτυρόμενοι εἰς τὸ περιπατῆςαι ὑμᾶς ἀξίως τοῦ θεοῦ τοῦ καλοῦντος 

ὑμᾶς εἰς τὴν ἑαυτοῦ βαειλείαν καὶ δόξαν. 18 διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐ- 

χαριςετοῦμεν τῷ θεῷ ἀδιαλείπτως, ὅτι παραλαβόντες παρ᾽ ἡμῶν λόγον 

ἀκοῆς τοῦ θεοῦ ἐδέξαεθε οὐ λόγον ἀνθρώπων, ἀλλὰ, καθώς ἐετιν ἀλη- 

θῶς, λόγον θεοῦ, ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιετεύουειν. 14 ὑμεῖς 

γὰρ μιμηταὶ ἐγενήθητε, ἀδελφοί, τῶν ἐκκληςειῶν τοῦ θεοῦ τῶν οὐεῶν 

ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ ἐν Χριςτῷ ᾿Ἰηςοῦ, ὅτι τὰ αὐτὰ ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς ὑπὸ 

. τῶν ἰδίων ευὐμφυλετῶν καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τιον ᾿Ιουδαίΐων, 15 τῶν 

καὶ τὸν κύριον ἀποκτεινάντων ᾿Ιηςσοῦν καὶ τοὺς ἰδίους προφήτας, καὶ 

ἡμᾶς ἐκδιωξάντων καὶ θεὺὺ μὴ ἀρεεκόντων καὶ πᾶειν ἀνθρώποις ἐναν- 

τίων, 16 κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεειν λαλῆςαι ἵνα εωθῶεϊν, εἰς τὸ 

ἀναπληρῶςαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε. ἔφθαςεν δὲ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἣ 

ὀργὴ εἰς τέλος. 17 ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, ἀπορφανιεθέντες ἀφ᾽ ὑμῶν πρὸς 

καιρὸν ὥρας προεώπῳ οὐ καρδίᾳ, περιεςοτέρως ἐςπουδάςαμεν τὸ πρός- 

πον ὑμῶν ἰδεῖν ἐν πολλῇ ἐπιθυμίᾳ. 1ὃ διότι ἠθελήςαμεν ἐλθεῖν πρὸς 

ὑμᾶς, ἐγὼ μὲν ΤΤαῦλος καὶ ὅπαξ καὶ δίς, καὶ ἐνέκοψεν ἡμᾶς ὃ εατανᾶς. 

19 τίς γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς ἢ χαρὰ ἢ «τέφανος καυχήςεως ἢ οὐχὶ καὶ ὑμεῖς 

ἔμπροεθεν τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιηεοῦ Χριετοῦ ἐν τῇ αὐτοῦ παρουείᾳ; 

20 ὑμεῖς γάρ ἐετε ἣ δόξα ἡμῶν καὶ ἣ χαρα. 

ΤΠ, 12. περιπατῆςαι] ΚΙ, ΟἼγ., περιπατεῖν Ρ. --- καλοῦντος] ἘΚ τνο- 

οαη 5 σ᾽ ψφιιὶ υοοαὐ 46, καλέςαντος 51π τηΐη χιῖΐ πνοοραυϊέ ἔτι νοὶ Δι βί. 

(υσί. 6 1,6), ΟἾν. βοϊμπυαηζε. --- 18. διὰ τοῦτο] ΚΙ,, καὶ διὰ τοῦτο Ρ. -- 
παρ᾽ ἡμῶν λόγον ἀκοῆς) Ρ πίη 79 νρ Διρυβύ. Ααρ,, λόγον ἀκοῆς παρ᾽ 

ἡμῶν Κ τδιυ. --- 15. ἰδίους προφήτας] ΚΙ, ΟἾτ., προφήτας Ρ. -- 

10. ἣ ὀργή] Κ πμϑιῦυ., ἣ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ΒΡ 1 νρ. --- 18. διότι] Ῥ, 

διό ΚΙ, Οἢν. --- 19. ᾿Ιηςοῦ Χριετοῦ] [, ΟἼτ., ᾿Ιηςοῦ Ρ. 

σῖτα, -- 18. βδισαδιυα εὐαιγα ηιαμηι6)] ΒΒ: νρ]. μὖὐ υογϑιην Πιορηυΐγίι τ 

Αὑρ. Απλρυβῦ. --- 16. αἰοὶ] 18, ὁμπμο διᾷίΖο. --- 19. ηύμ] , οῇπα καί: 

νρ]. ποπῖηα ᾧ νοὶ ΑιθτΙβί. 



»“’΄Ὀἰ ον 

ΔῺ 416 ΤὨΘΒΒΘΙ Ομ μου 1. ΤΙ, 10---20. 995 

Αἡ 616 ΤΩ ΘΒΡΑ] ὨΙΟΥ͂ 1. 

ἹΠΠΝ 

10 .....2αἢν σε, Ἰσαΐισα τροϊδαθα 76} σαγαϊμέαθα 7αἷν τξαϊνϊνοάαθα 

ἐφιυὶδ ῥαῖΐηι, φαϊαιδ)αγα αν τροϑιίη, 11 δισαβιρο τοϊζι ἢ αἰη]ραν)αηοῖν ἐσίσαγα, 

βιῦο αἰΐα ϑαγηα 8οῖνα, ὑἱα)αηάαηβ ἐφιυὶδ 7αἷν σαῤίοϊἠαναηδ, 12. 7α7ν 

Ἰροϊ ιοοα)ανάαηδ αὐ, σασφαη, ἐφιοὶβ τραϊγβαῦα σιαέδβ, δαοὶ ἰαξῥοῦα ἱπιοΐβ απ 

βοϊμαὶ ῥίμαανηγανγ )αὶ 7α}ν τονΐβαν. 18 απο 7] τροῖδ. ατοϊϊμαοην σιάα 

πη ϑισοϊδαγανδ, εὐηέο ηϊηιαηάηιβ αὐ τὐὴι8. τρανγα Πιαιιϑοϊγαῖὶδ συν ἶδ αγιῖ- 

ποιμτῥ τὶ βισαδιρο τραιγ ἡναηη.6, αἷς βιθαβιῦθ ἐδέ βϑιιη)αῦα τραιιγ 6] σι 8, 

ῥαϊοὶ 7.7, τοαπν οὶ ΡῚ ὅν ἐφιοὶβ μοὶ γαϊαιϑοῖξ. 14 7ιι8. στο σαϊοϊϊογ- 

ἄαη5 τσαπγῥι, ὑγοβη7υιδ, αὐβ]ρϊο57οην σι ἦδ ῥαΐην τοϊδαπαοῖην ἔην Πιάαῖα 

ἦγν Χυδίαιν 1652, γιέ ῥαία δαύθιο τοιηη  7ωἶν 7.5 ἔγαην ἐφισαγαΐηι {ηι- 

Κιη7αηιν βδισαδιῦο 7αἷν τροῖδ ἤγανν Τα αΐνη, 1δ ῥαϊεὶ 7α͵ν Κγαινι)ῖγν τὐϑῳθηνιη 

]1οϑα 7α}ν διρεδαΐην, ργ αν ζοίνην 7α͵ν τιη5. Κγατογ ἤν, 7αἷν σι α γνἱ σαϊοϊϊαγ- 

αη8 7], αἰϊαῖην. ἡναγήιανι απασαηποίβῥαηδ δἵμα, 16 τ΄οαγ)7αγι αλι5. τη.8. αἵ 

ῥιιάονη γοάγων δὲ γωνυδαΐηα, αἰοὶ αν τὐϑζιζ) αν δοῖγοϑ {γατοαλι)"]υὑϊγ.8 8ῖ7.- 

ἐοῖπο; αῥαη, δηωνῖ, απὰ ἔηδ Πναὐΐβ σι νὰ απα. 11 αῤῥαη τυοΐδ, 

ὑγοΡ»7ιι5, σααϊη[ αν] αἱ α ἐσιοὶδ ατν ἡνιοίω ἰροίοβ, απαπναϊγῥ,α τὶ Ἰναϊγέϊη, 

μαγαδϑαιν ϑδγυϊι γα θαι, ὠπααιισὲ ἐφισαγα}) σαδαϊσαην ἦν, ἡναγαγαληηῖα 

ζιιδίαιι. 18 φρο εοϊϊἀοαπην αίηιωγν αὐ ἐφιυΐδ, ἐΐξ τ αὐιεδ Γαιοΐνι5. 7αἷν αἷ- 

παρα δίηβα 7αἿν ἐιραΐηιν, 7.1. αὐναϊαξία τἰη8 ϑαΐίαπα. 19. σὰ ατοὶν ἐδέ 

τ 86) τ106η)}8 αἵῤῥαι, Καϊιορα οαἵῤῥαι τοοαὶρδ Ἰροξέι)ο5, πεῖν, 715. ἦν, αηα- 

τραΐγ γα Κ[γατργληι8. τὐϑυδα)"}8. 1ὁδϑιυ18 Χνδέαιι8 ἴηι 18. φιιαὺ 20. 71|8. ατὸ δίπῥ 

τριεἴῥιι5. πρηδαν 7}, ΓαἸιοβϑ8. 
. 

1)16 Βιιο]ιδέϊονο 465 ογϑδέθη Βυΐθ[65 ατ ας Τ]|οδοαϊοηπίοϊ ον 

δϊοίοί Β, συοη ὅ, 9.5 δὶδ φιιηὶ δοίιζι ) ατιοῖν ΔΑ. 

ΠῚ, 19, εὐρϑιυοϊθαη αν) τριϑισοϊθαανι5 Β Ἔν. --- τραιυ οἰ) τυαιιν οὶ 

ΒΒ, κίασ, οὔπ ῥὶ ἄβον ἀθὺ Ζ6116 Βυ. --- 1δ. ρτγαιιζοίιμ}) Β: 6 ΡΟΣ θὲ 

Ζ6116 κἰαὰν Βι. --- 6. βηαμἢ} Β΄: ἰδῦ -ἶὖν ἀποροῖ ρυν -- 17. φααϊπαπαΐ- 

ἀαὶ] Β Βουπμαναί, σααϊπαϊααὶ Ὀρρδίγδιη. --- 18, βῴιῥα] δῖῥα Β Βι. -- 

19. 7055 Χγιδίαιι58)] [πὸ Χαμδ ΒΒ Βυ. 

1,11. εὐὐξιορ αὐρ]ραν)αηο} 1: Βουπαγαῦ ππβομῦ ἀδτααῦ Δα πλου]ς- 
ϑᾶπι, ἀα ἀαχοι ἀθη Θρία}}] νοη ὡς ἀἃ8 στίθομ. ΑμαΚοα ἢ Ὀοβοιἰρὶ 
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ΤΙ. 

1. Διὸ μηκέτι «ς«τέγοντες εὐδοκήςαμεν καταλειφθῆναι ἐν ᾿Αθήναις 

μόνοι, 2 καὶ ἐπέμψαμεν Τιμόθεον, τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ διάκονον τοῦ 

θεοῦ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριςτοῦ, εἰς τὸ «τηρίξαι ὑμᾶς καὶ παρακα- 

λέςαι ὑπὲρ τῆς πίετεως ὑμῶν ὃ τὸ μηδένα εαίνεεθαι ἐν ταῖς θλίψεειν 

ταύταις. αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅτι εἰς τοῦτο κείμεθα. 4 καὶ γὰρ ὅτε πρὸς 

ὑμᾶς ἥμεν, προελέγομεν ὑμῖν ὅτι μέλλομεν θλίβεεθαι, καθὼς καὶ ἐγένετο 

καὶ οἴδατε. ὅδ᾽ διὰ τοῦτο κἀγὼ μηκέτι «τέγων ἔπεμψα εἰς τὸ γνῶναι 

τὴν πίετιν ὑμῶν, μήπως ἐπείραςεν ὑμᾶς ὁ πειράζων καὶ εἰς κενὸν 

γένηται ὃ κόπος ἡμῶν. 6 ἄρτι δὲ ἐλθόντος Τιμοθέου πρὸς ἡἧἡμᾶς ἀφ᾽ 

ὑμῶν καὶ εὐαγγελιςαμένου ἡμῖν τὴν πίςετιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν, καὶ 

ὅτι ἔχετε μνείαν ἡμῶν ἀγαθὴν πάντοτε ἐπιποθοῦντες ἧἣμᾶς ἰδεῖν καθάπερ 

καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς, 17 διὰ τοῦτο παρεκλήθημεν, ἀδελφοί, ἐφ᾽ ὑμῖν ἐπὶ 

πάςῃ τῇ θλίψει καὶ ἀνάγκῃ ἡμῶν διὰ τῆς ὑμῶν πίετεως, ὃ ὅτι νῦν 

ζῶμεν, ἐὰν ὑμεῖς «τήκετε ἐν κυρίῳ. ὃ. τίνα γὰρ εὐχαριετίαν δυνάμεθα 

τῷ θεῷ ἀνταποδοῦναι περὶ ὑμῶν ἐπὶ πάςῃ τῇ χαρᾷ ἣ χαίρομεν δι᾽ ὑμᾶς 

ἔμπροςεθεν τοῦ θεοῦ ἡμῶν, 10 νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὑπερεκπεριςςοῦ δεό- 

μενοι εἰς τὸ ἰδεῖν ὑμῶν τὸ πρόεωπον καὶ καταρτίςαι τὰ ὑςετερήματα 

τῆς πίετεως ὑμῶν; 11 αὐτὸς δὲ ὁ θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν καὶ ὁ κύριος. 

ἡμῶν ᾿Ἰηςοῦς Χριςετὸς κατευθύναι τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς. 12 ὑμᾶς 

δὲ ὃ κύριος πλεονάςαι καὶ περιςςεύςαι τῇ ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς 

πάντας καθάπερ καὶ ἡμεῖς εἰς ὑμᾶς, 19 εἰς τὸ «τηρίξαι ὑμῶν τὰς καρ- 

δίας ἀμέμπτους ἐν ἁγιωεύνῃ ἔμπροεθεν τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν ἐν 

τῇ παρουείᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰηςοῦ Χριετοῦ μετὰ πάντων τῶν ἁγίων 

αὐτοῦ. 

ΠῚ, 2. καὶ διάκονον τοῦ θεοῦ) Ρ' τηΐη νρ, καὶ διάκονον τοῦ θεοῦ 

καὶ ςυνεργὸν ἡμῶν ΚΙ, Οἢγ. --- παρακαλέςαι) Ρ ΟἼγτ. 1Ὁ νρ, παρακαλέςαι 

ὑμᾶς ΚΙ,. -- ὀ ὑπὲρ] ΚΡ ΟἾἢχτ., περί 1. --- 9, τό] ΓΚ, τῷ ΟἾγ. --- 6. ἔχετε 

μνείαν ἡμῶν) ΓΚ πδβιυ., μνείαν ἔχετε ἡμῶν ΠΕΙῸ φηιοηιογίαηι ποϑίγὶ Πνα- 

δοίϊα ἀ οἵ νρὲ Αιηρυβῦ. -- 7. θλίψει καὶ ἀνάγκῃ] ΚΙ, ΟἾτ., ἀνάγκῃ καὶ 

θλίψει ΒΠΑΒΌΒΕΑ τὸ νρ. --- 9. τῷ θεῶ] ΚΙ, μδιυ. ΟἾγν. ἀ ο΄ νρ, τῷ 

κυρίῳ δ΄ αι ΠΕΡ Ετα ας. -- 11. ᾿Ιηεςοῦς Χριςετός] ἘΚ ΟἾν. αὶ νρᾷ, ᾿Ἰηςοῦς 

ΒΜ ΑΒΠ)Ρ τηΐη 46 νρ- 95. Ατὴθρι. --: Ο19, ὑμῶν τὰς καρδίας] ἘΚ μϑι0υ., 

τὰς καρδίας ὑμῶν ΒΕ 1 νρ. 

βϑαγθαηρθη ἰδ, --- σιμάα) 5: σὰν Βίθ! απρ νρ]. γο οΥγ6 ἀ60 ΑταὈΙϑί. 

ϑοηβύ [οἹρὺ ἀθν Παίϊν βίθίβ δῦ ἀνταποδιδόναι. --- 10. απαιυαϊγῥ)α ἐτ- 

τὐαγα] ΒΒ: ποιηδ]θ σοί. ουγίβίθ! αηρ. ΕΡΘπσο ζαοίοι, υοϑίγαηι ἔ νῃ 

Ατηθτβύ. Αὐρ. --- 12, σαποϊνηαγν σαϊαι)αὶ) Β: νεὶ. αδιινάαγο ἐαοίαί 1 

νϑ; περιςςεύειν ̓  σαποἤ)αγ, ἘΣ 1,8, --α αἰϊαη8)] Β: Ῥτᾷρ. ψῖθ σϑνδῃ] 10 

πἰομῦ πἰθα θυμοὶ, --- 18, βοίμαΐηι) 1: ΟΠ τβύαθ ἰδ ἀθ σὺ ΚΚοιημηθηάθ. 
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11. 

1. 7 ῥίποϊ 7 πὶ μοῥιίαηανγνι5. ῥαγαηιαΐδ, σαϊοϊκαϊάα κη.8 οἱ δ ῥαπαὶ 

τροϑρίηια. ἦν Αῥοίγυῖην αἵἰπαὶ. 2. 72α}, ἱηπδαηαϊάφάνον “Τοϊμιαμ αΐμ, ὑγοῥαν 

μϑαγαηα 7}, αὐνα ναί φια τα ἦν αὐσασφοί,ονν Χνδίαιδ, οἱ Ἰσιοὶβ σαϊιἰψ)αὶ 

7α7, δἱα]αὶ υἱὲ σψαϊανϑοῖγν ἰσιθαῦα, 8. οἱ τη αἰγιϑἼιγν αὐασἼαϊάαι ἦν ῥαΐηι 

αρφιοΐβονι; ϑδἱϊδαγιδ αὐ]: τοῦ ῥαΐοὶ ἅτν ῥαγα βαϊίαὶ δι. 4 76}. 

απ ῥα)ν τοθϑιγ. αὐ ἐπσιοῖδ, Γαι αφοῥηηιν ἐσιοῖβ ῥαΐίοὶ αὐναιτοαῖν} τ0α8 τ02.5. αν 

Ἰτοἴγηναν, αὐίΐῥοδ, ϑισαδιοο 7α]ν σαν 7}, τοί. 5. ἀπ ῥὲ 7α}ν 1 71. πὶ 

ει ῥιίαν « ἃ 8 τηβϑωγαάϊαα τ τὐζ]εινύηαγν σαϊανθοῖη, ἐφίναγα, ἐραὶ απ [10 1ι8- 

ζαϊ[,"αἱδὶ ἐπσιοΐδ 86. [γΓαϊδαηα 8. 7α͵ν δισαγὸ τοαϊγβαὶ αγϑαὶρδ πἰηβαγα. 0 αῤ- 

ῥαν τἠν αὐ φὶριαγαγν Τοϊηιαι βαΐν, αὐ εἰγιδὲ8. {γΣαην ἐσιοὶβ 7α}ν σαϊοϊ)ιαηαγ, 

τ)8 χαϊανιδοῖνν «( 7α}» ῥἸαῤιοα ἐφισαγα, 7α}, ῥαΐίεὶ σαριϊηῤῥὲ κηδαν7 παϑαὶΡ 

σοῦ μοι, σαϊγη)αηααηδ 8 φαϑβαϊ)οανν, ϑισαβίθθ 7α͵ν τοοῖβ ἐφιοΐβ, 

{ ἡγε, ῥὲὶδ σαῤγαζδεϊαὶ 8γιηι, ὑγοβγ7ιι85, ἤαηιν ἐσιοῖβ αἀπὰ αἰαὶ πακβαὶ 

72α], ασίογν τγυδα)"αἱ ἦγ, ἐφισα) αἶφοβ σφαϊαιοίγαῖδ,; ὃ τη δαὶ {ἰαηι, 7αδαὶ 

215. φαδίαπατ ἦν Κ[γ"αντ)η. 9. Ἰρὰ αν αἰοϊϊία ἡιασιίηι τὐϑσίϊάαγ, [{γ"ατι)η] 

σμάα δὲ ἐφιοῖβδ αθὰ αἰαὶ ζαἸιοα αἱ ῥίφαϊοὶ Καρίγοηι ἐπι ἐσιραγα γαῖα σα α 

μηϑαγαηηηα, 10 παϊέ 7α}, ἄασα τὐαγάδϑαι, δὲα)αηανιθ οἱ σαβαϊ)ραΐητα 

απαησαῖν ῥ͵α ἐφισαγα 7α}ι τιδέζϊι]ιαΐηνα τοανηαϑϑι. σαϊαιιθοίγαϊξ ἐφιεα)γαἶξο5 Ὁ 

11 αῤῥαη 8ϊδα σι 7α}, αἰέα τγιϑα) 7α}ν ["ατα τὐῆϑαν 1}681:5 Χυ δέν 

φαγατϊ)έ)αὶ τοῖν πηϑαγαηα ατν ἵσιοῖβι 12. αῤῥαη ἑσιοῖβ ἤ"αν)α ηιαπαφ)αὶ 

7αἢ) σαποΐηαη, σαϊαιγαὶ ΚγἹαῤῥιοαὶ ἦηι φιοὶβ ἡνῖδϑο 77, αἰϊαηι5 βδισαϑβιῦθ 767) 

106ὴ8 1γη, Ἰξιοῖβ, 18 ὅτ {ἴφγαν, μαϊγέοηα ἐσισαγα τα ζαἰγίηοννα ἴηι τοεϊθβαὶ 

ζανα σα 7α},) αὐξίγν τὐνυϑαγν αηληῖα ἦη, φιηλα Κγ"ατι):γη.5 τἰγιϑαγ δ 1] ϑυιῖ8 Χνῖδ- 

ἔαμιϑ. τὴ αἰϊαΐηι ῥαΐηι Ἰτοοϊμαηι οί αϊηι. 

11. ὃ. βαἰτα αἱ) γαϊ αὶ Β' (Ἰοὺ σαϊτααϊ) ΒΥ. --- 6. Τεϊηιαιβαΐ) Β 

Γὰν Τοϊμιαιῥαΐαιι. --- σαϊαιθοῖγ} σαϊαιῦοι  ῬῪ. --- ὃ. δαὶ] Β' ΡΘΙ (6. 

Ζ6116 Βν. --- 10--12:; νἱ68]6 Βυοῃβίαθθη ἀυτο]δοποιὶ Βιυ. - 11. Χγὲ 

ϑέ.5)] Χες ΜΒ, διὰ Ζθι]θηβοῦ]αβ (5. ΑΠραθθ. 4180 ἀῃν Πρ) Βγ. -- 

12. ἡ »Ἱαῤιυαῖ) Β (αἰομύ ῥϊαῤιυα): -ἰοαῦ πὰ ἀὰ85. ἢρ. ἐηηὶ βίπα ἀστοῃ- 

Ἰδομουί, ἀοοῦ ἰθὺ αὐ ἀπὰ ὦ ἀθα! ]οἢ. χὰ οὐ κοηποι ΒΥ. --ὀ 18. μηξαϊγι- 

ῃΟΉα] ΒΒ ΘΆΘΥ 8415 τϑῥαϊγίμοηα. ὭὍρθι 2. Βυομβίαθθ ἰδύ ΒΟΠΘΥ Ζὰ ΟΥ- 

Κϑῆηθη, ἀοοῃ οηθρυϊομῦ ἄθνὺ ἢδαμη οἰπθηὶ ἢ, ὩΙοἢῦ θἰμθπ 8 ΒῪ. 

1Π, 2. ἐφιοὶδ σαϊι!ᾳ)αὶ] Β: Μουβίθ!αηρ ἀθ5. ΟΡ]θκύρνοῃ., ἃ 68 

Δ 00 ἢ σα Πρ. Ὑ ΘΥθα οϑιιῦτι. ΥΩ]. ἀρυίροηβ αὶ 16,236 ὑμᾶς ετηρίξαι. 

- 4. ῥαῆ τὐοϑιιὴν αὐ ἐφιυϊ8)] ΒΒ: ϑιθ ! απρ πο ὦ 8.10 ὅτε μεν πρὸς 

ὑμᾶς. -- ὅ. μδγαϊγαϊδ)] Β΄: Ῥουοκίϊνοϑ. Κοπιροβίϊαμη 415. Εγβαῖχ 468 

ϑὺ. Αοὺς μδήγαίδαη νου υθη" πνῖθ σαζγαϊδαη “θυ ΓΔ γο". --- 9. ἤαι- 

2) Β: Νανϊδηΐθ χὰ σφεα, ἀϊθ 8 δἰποὺ ἀπᾶάθτπ Βοχθηβίοη οἷη- 
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ΠῚ 

1 Λοιπὸν οὖν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ 

Ἰηςοῦ, καθὼς παρελάβετε παρ᾽ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ 

ἀρέεκειν θεῷ, ἵνα περιςςεύητε μᾶλλον. 2 οἴδατε γὰρ τίνας παραγγελίας 

ἐδιύκαμεν ὑμῖν διὰ τοῦ κυρίου ᾿ηςοῦ Χριετοῦ. 98. τοῦτο γάρ ἐετιν 

θέλημα τοῦ θεοῦ, ὃ ἁγιαςμὸς ὑμῶν, ἀπέχεεθαι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς πορνείας, 

4 εἰδέναι ἕκαετον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ «εκεῦος κτᾶςεθαι ἐν ἁγιαεμῷ καὶ τιμῇ, 

ὅ μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίας καθάπερ καὶ τὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τὸν θεόν, 

0 τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ προόγματι τὸν ἀδελφὸν αὐ- 

τοῦ, διότι ἔκδικος ὃ κύριος περὶ πάντων τούτων, καθὼς καὶ προείπομεν 

ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεθα. 7 οὐ γὰρ ἐκάλεςεν ἡμᾶς ὁ θεὸς ἐπὶ ἀκαθαρείᾳ 

ἀλλ᾽ ἐν ἁγιαςεμῷ. ὃ τοιγαροῦν ὁ ἀθετῶν οὐκ ἄνθριυπον ἀθετεῖ ἀλλὰ 

τὸν θεὸν τὸν δόντα τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τὸ «ἅγιον εἰς ὑμᾶς. 9 περὶ δὲ 

τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχομεν γράφειν ὑμῖν ̓  αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς θεο- 

δίδακτοί ἐςτε εἰς τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους. 10 καὶ γὰρ ποιεῖτε αὐτὸ εἰς 

πᾶντας τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς ἐν ὅλῃ τῇ Μακεδονίᾳ, παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, 

ἀδελφοί, περιςςεύειν μᾶλλον 11 καὶ φιλοτιμεῖεθαι ἡευχάζειν καὶ πράεςειν 

τὰ ἴδια καὶ ἐργάζεεθαι ταῖς χερεὶν ὑμῶν, καθὼς καὶ ὑμῖν παρηγγείλαμεν, 

12 ἵνα περιπατῆτε εὐςχημόνως πρὸς τοὺς ἔξω καὶ μηδενὸς χρείαν ἔχητε. ἡ 

19 οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κεκοιμημένων, ἵνα 

ΙΥ, 1. καθώς) Θ΄ ΑΠΟΙΕΚῚ, Οἢτ., ἵνα καθώς ΒΟ Ια μέ φιδρι- 

αὐἀηιοάτηιν τῦ νρ. --- ἵνα περιςςεύητε μᾶλλον) ΠΟΙΈΚΙ, ΟἸτ., καθὼς καὶ 

περιπατεῖτε ἵνα τἰϑ10. ΒΙΔΑΒΌΤΕ Κα δέοι δὲ απιϑιαϊ8 ἀρ νρ- 88. 

οἷς δὲ ανιριι]ο 8 νρὸ ῬοΙαρ. --- 2, ἐδίύκαμεν] ΚΙ, ΟἸγ. ἀφαϊηλι5 ἃ 6 ρ, 

παρεδώκαμεν ὨΚα. --- Χριςτοῦ] ἢν. ΕὉῈ τηΐη ἔρ ΑταὈτϑί., {οἰ ἘΚ 

μδιυ." --- 4. τὸ ἑαυτοῦ εκεῦος κτᾶεθαι)] ἘΚ μϑευ., κτᾶςθαι τὸ ἑ. εκ, ΠΕ τα 

4 6ρ. --- 8, τὸν δόντα] Ον. ΑΒΌΡ.ΟΣ γηΐη 6 Αὐηθγεί., τὸν καὶ δόντα 

ἘΚ μιιυ. ἔν νρ. --- 9. ἔχομεν] ΟἾτ. Βπο Κα τα ἀ οἷο νρ, ἔχετε "Κ 

η810. --- 11. ταῖς χερεὶν ὑμῶν) ΟἾγ. ΒΙΟΒ. ἘΣ τηΐπ ηιαϑῖδιι5 υοϑγ15 

0 νρ, ταῖς ἰδίαις χερείν ἘΚ πϑιυ. --- καθιὼς καί] 1, (δέος 7.4 οο, ὑμῖν 

ηαοῖν, παρηγγείλαμεν) τη, καθώς Κὶ τἰδι0. 1ῦ νρ. 

ον Ή]Π 10 παραδιδόναι (Π ). --- 6. οἱ σαβ ηἱ εἴαγσασσαὶ) Β: νρὶ]. 

εἰ (οἰ νρὴ Ἠ6 ηιιῖβ διμροεγογοαϊαξιιγν" τύ να. --- τι] 15: νρ]. ἤδημο νβ,. -- [Γατ7α 

ἠδὲ αἸϊαϊφ6} ΒΒ, οὔπθ τούτων: π80ῃ αὶ 4,1 κύριος πάντων γγαι)α αἰϊαΐςθ. 

-- 12. ἄπ ῥαῖην ῥαϊοὶ μα οἰ α) Β: Ὁαβοθγθι απο ννῖ8 10 νρ 608 σεῦ 

7ογὶς διέ. 16 νον 16 ῃ 6 Τὐθετιβοίσιηρ νόῃ οἱ ἔξω ῥαὶ κα ἢπαοὺ βίο ἢ 

Μο4,11 Καὶ ὅ,12.18 Ο 4,5. -- ᾿νῖ8] 1}: Ζυβεῖζ, νρ]. με ιβ αἰϊηι νῷ. 

-- 13... ῥαηι5 απαδίοραηααη5) 1: Ῥανῖ. νἰθ 1 νρ ἀογηιϊεηελθιι8. --- 
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ΤΡ. 

1 ῥαηηῖν πτι, ὕγῸβη7ιι5, απαϊναϊέαηι ὑϊααὶ ἐφιοὶβ 7α], δ᾽άλαην ἕην ζγ"ατ- 

7Ὧν Ἰόβα, οἷ βιραδιῦο απαηοηηι ἢ αὐ τι85 Ἰσαΐσα δἰ ρ σασφαη 76}, σαϊεῖς 

Καν σμᾶςα, ϑιραΐβιρ9} 7α]ν, σασσαὶξ 7α},) σασμμαὶξ ἡναῖθ. 2. τοἱξιῦ στ 

Ἰναγ7ο8. αὐνανιιδηῖη5 αἱγούπην ἐσιοὶβ ῥαϊγ]ν (γσιπ)ανν 1656. Χμ... ὁ ῥαία 

αἰτεῖς ἐ5ὲ τοΐϊ]α σιι᾽5, τροϊνὴβῥα ἵσισανα, οἱ σαπαθαὴὶΡ ἱξιοῖβ αὐ αϊἰηαϑϑαι 8], 

4 οἱ τοἱϊὲ Ἰραγ7ίφιιν ἐσισαγα σαδίαϊααη, 8οῖγν Ἰρὰϑ ἦγ. τορι] ῥαὶ 7α}ν διοογῖβαΐ, 

ὅ ηἱ ἤν γαϊγηι)α [ιιδέανιδ, βιυαβιῦθ 7α, ῥίμαοα ῥοφοὶ τ Πιρηιν σι, 

Ὁ οἱ να τυ μαγσαρσφαὶ γι]. δὴ ψαϊ]ηι.. «οἱ... δγοῤαν δοίμαγα, εηέδ Κγατοοϊίαηα5 

["ατια ἰδὲ αἰϊαΐφο, βισαϑιῦο 7α]ν, Κατ αηοῥινην ἐξιοῖδ 2], τοοϊἐοοα Τα φαμ))). 

7 ατὐέο ηἱ Ἰαῤοῦα κγι8 σπβ αν εὐ] αἵηὶῥαΐ, οἷο ἐγν τροϊπυιέβα. ὃ ἡγε, ῥὲβ 

γὴν. βαθὶ εὐ ὑγήκῖῥ, τηνὲ ἡναγνν εἰ δγηκὲξ, αἱ σμιάα, δαοὶ σα αἰνηλανν βοίηαθα 

ἐροίμαηα ἰφιοῖδ. 9. αῥῥανν νὴ ὑγοῤῥγη ον γυἱ ῥανιγ θείην. ηνοί)αη, ἐφιοῖβ, μγυΐο 

δ] ϑαη5 7.5 αὐ σιᾶα τἰο]αϊδί αἱ διγιι ἄτι (γ 17ογν ἱφιοὶδ ηνῖ88ο. 10. 7.) αὐτο 

ἐστ) ῥαία την αἰϊαη8 ὕγοβηιη8 ἦν αἰαὶ Δ]αλμίαοπαῖ; ἀαββαν ὑϊα)αλη 

ἐσιοῖδθ, ὑγο ῥ»,7ιι85, Ὀϊαιηαη, ἡιαΐδ 11 76}, δἱαγϑαϊά)ανν απαηαί 7}, ἐατι)αη, 

διοόβϑα 7α}ν Ἰτοαι αν, παπάτοην ἐφισαγαΐηι, βιραβιθ 7α]ν ἐφιοῖβ απαθηιαμ)), 

12. οἱ σασσαὶβ σαξοηαῦα ἅπν ῥαΐην ῥαϊοὶ “ία ἴημα 7α], τοἱ αὐλγ δ] ἰδ 

ῥαιννϑοὶξΡ. 18. αῤῥαη τὴ τοἱϊοίηια ἐφιοὶβ τὐηιθοίϑαηδ, δγοῥη7ιι5, δὲ βαη8 

αγαϑίοραγααννδ, οἱ γηἱ βϑαιμσαΐβ δϑῖι0ὺ6 ῥαὶ απραγ αὶ ῥαϊοὶ γηἱ παθαηα τρθη. 

ΙΝ, 1---ῦ: νῖϑὶθ Βυαομβίαθθη βἰηα ἀυγο]δομοσύὺ ΒΥ. --- 1. σασσαὶβ) 

Β (εἰομύ σασσὶῥ) ΒΥ. --- 2. Ἰραγ}05] Βὶ ΔΌΥΒΟΒ ΘΙ] ΟΣ 1. -- ὃ, α"Γ Καϊπε: 

ηαδϑαι 5) Β: 8 φιθιι] ἢ ΚΙανΡ ΒΙ. ΟΠ ΘΙ ὈΙ͂ΘΉ]Θυ, (αὶ αὐ ποῦ ἄθῃ θη. 

γρρὶουί. --- ὅ, σαΐγγ))α) ΒΒ τὰ παᾶθ ἀοὺ Ζϑιϊθ (Ἰοὺ σαϊγηοῖγν Ὁ.); 08. 

Βοϑιημθυϊςηρ ἀρου ἄθη ΜϑηΡῸΙ] δὴ Πδυτὴ ἰδῦ πηρορυ παοὺ Βυ. (σαϊν γι 

Ν.: Ἰαινηινὶ (ἰατπ]νι ον) Εἰ, Ξε τοαϊαιζηὶ Ν.: τομαὶ Ἐ.). - 6. δὲ 

ζαϊπιν .. οἱ .. ὕγοῥαν)ὴ Β ΒΥ. ὍὌϊθβθ. ουρϑηψῦ Βύϑαη σὰ: δὲ Καϊζι Πιοῖο 

ὑγοῥαῦ; Ὀρρβίγδιι ΠΙοϑὺ δίζαϊο ἐμ] ο7α ὑγοῤαῦ, 8 θη συίθοῃ. Τοχί 

οηὐβρυῖοη!; Οδϑυροπο δὲ αϊποααὶ ἐπι τοὶς (ἀν ἐο718) ὕγοῥαῦ. ---  ιὑεῖ!- 

ιυοὐϊαοάμηι) Β (αἰομύ τὐοϊξιοοαοαπηιλ): αὐ ἀρονυ ἀθὺ Ζθῖ]θ Βυ. -- 9, 5}- 

δαγ.5] οὐϊυὰβ Β' τ. --- 11. ἀπαφαὶ)] δ: 05. απαδίϊαγη ἰδ ταϊῦ ἀθῃ ΚΙΆΓΘη 

Ζάρθη 465 Υουίθβ ποῦ ἴῃ Τὺ ΚΙηρ σὰ Ὀτίηρθη, ν᾽ Θ ἢ Ὠλα Δ ἢ 

Οδβυ  ]οπθα. Πιϑϑαηρ' ἔδρα] θη νου Βῃυ. --- 12, βδέημα] ο14 Β' Βν. 

ΙΝ,1. βιυαϑιυθ 7αἷν σασσαὶξ 2α]ν σας αὶ τηαὶϑ] 18 : 105 Βοῃϑθιηΐ οἷηθ 

Ὑ ΘΥΒΟ ΘΙ Ζιηρ᾽ Ζυν Θῖθ θαυ ίθη νΟυΖ.]ΘΡΘα : 1) δισαδῖῦα Θ ΒΡ] οὗ ἀθχὴ 

καθιύς δγοτύ, 2) σασσαὶρ ἄθῃι δὲς οὲ αηιϑδιιϊοξὶβ να ῬοΙασ, 16 ρ]αίθβίθ 

Κοπρίνυικίίοη δουρὶ ῦ 510, ΘΠ τπᾶπ 81:06 {Πρ0. Μϑδη Καμῃ βίδίς 

ἀθββθη [Ὁ 1Π]0) Δ0}}) ἀἀ5. αὐ ἴῃ σασραὶῤ Βπἰτοίοθθη; ἀοο ἢ ἱρὰ ἀϑα αγ ἢ 

72α]ν σααιϊαὶῤ ἠναὶδ ΒΟΉ γοσθι νουβίβ ΠΟ ἢ. --- 2. αἰσενιιη}} Β΄: Θηἰβρυϊοῃΐ 



400 Αἡ αἴθ ᾿ΓΠΜΘΒΒΔΙ ΟΠ οΥ 1. ΤΥ, 14---18. Ν, 1---Τ|. 

μὴ λυπῆςθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. 14 εἰ γὰρ 

πιςτεύομεν ὅτι Ἰηςοῦς ἀπέθανεν καὶ ἀνέετη, οὕτως καὶ ὁ θεὸς τοὺς 

κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰηςοῦ ἄξει εὑν αὐτῷ. 15 τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν 

ἐν λόγῳ κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουείαν 

τοῦ κυρίου οὐ μὴ φθάεωμεν τοὺς κοιμηθέντας, 10 ὅτι αὐτὸς ὃ κύριος 

ἐν κελεύεματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν ςεἀλπιγγι θεοῦ καταβήεεται 

ἀπ᾽ οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριςτῷ ἀναςτήςονται πρῶτον, 17 -ἔπειτα 

ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα εὑν αὐτοῖς ἁρπαγηςόμεθα ἐν 

νεφέλαις εἰς ἀπάντηειν τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα καὶ οὕτως πάντοτε εὺν 

κυρίῳ ἐεόμεθα. 18 ὥςτε παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν τοῖς λόγοις τούτοις. 

Ν᾽: 

1 ἸΤερὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν ἔχετε 

ὑμῖν γράφεεθαι. 2. αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἣ ἡμέρα κυρίου ὡς 

κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται. 8. ὅταν γὰρ λέγωειν εἰρήνη καὶ 

ἀςφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίεταται ὄλεθρος ὥςπερ ἣ ὠδὶν τῇ ἐν 

γαςτρὶ ἐχούςῃ, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωειν. 4 ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐκ ἐςτὲ ἐν 

«κότει, ἵνα ἣ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτης καταλάβῃ δ πάντες γὰρ ὑμεῖς 

υἱοὶ φωτός ἐετε καὶ υἱοὶ ἡμέρας" οὐκ ἐεμὲν νυκτὸς οὐδὲ εκότους. - 

6 ἄρα οὖν μὴ καθεύδωμεν ὧὡς καὶ οἱ λοιποί, ἀλλὰ Ὑρηγορῶμεν καὶ νή- 

φωμεν. 7 οἱ γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς καθεύδουεςειν, καὶ οἱ μεθυςκόμενοι 

νυκτὸς μεθύουειν᾽ ὃ ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες νήφωμεν, ἐνδυςάμενοι 

θώρακα πίετεως καὶ ἀγάπης καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα εωτηρίας, 9 ὅτι 

οὐκ ἔθετο ἧμᾶς ὁ θεὸς εἰς ὀργὴν ἀλλὰ εἰς περιποίηειν εωτηρίας διὰ τοῦ 

κυρίου ἡμῶν ᾿Ἰηςοῦ Χριετοῦ, 10 τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα, 

εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν, ἅμα εὺν αὐτῷ Ζζήεωμεν. 11 διὸ 

παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν ἕνα, καθὼς καὶ ποιεῖτε. 

ΤΙΝ, 15. φθάεωμεν] ἘΚ π5ι1υ., φθάςομεν Κ. --- 16. οἱ νεκροὶ ἐν Χριετῷ] 

ἘΚ μϑιυ., οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Χρ. Βα ηπογέμ χιὶ ἧη ΟΠ. βυρθὲ τ νῷ. 

-- Ψ, 8. ὅταν γάρ] ἘΚ νρ, ὅταν Βίπ ΑΚ τΐη ἀοῖρ. -- ὅ. ἐεμέν) ἘΚ 

μϑιυ., ἐετέ Πα ἀοῖρ Ατηθυβί. ; 

ὑ σομαθῦ μα Ρ6, Βο}]]}16βὲ Βουηαγαΐ τα θοῦ 05 (61 ΤΠ ΒΟ ΠΥ ΙΒ Πρ' 

ἀ65. ρυίθοῃ. Τηῇ,, αἰθ θ6] ῥαμγϑιην ἃ γῆ ἀβϑὶρ ἀπὰ βοι νυ [Ἀ}]}1ρ᾽ 150, --- 

{. ῥαϊοὶ εἸοραηᾶ --- ῥαϊοὶ ἀγιρπαηαὶ τυαϊγβαγα) ΒΒ: ταβοιγθι θηρ' ἀθχοῃ 

ΒοΙ αὐ νβᾶνσα δο ἰ0 γρ; πὶ ροῦ ψῸ}] ἀσσοι μεθυςκόμενοι νΘΙΔη] αἰ. 

-- 10. 7αΐῥε οϊεραίηια Ἴαξῥε τυα]ναϊηια) Β: Οὐηβίθι!απς π80}} δ΄. 6. 

ΑΘΘἢ 7ϊηρουθ ρυίθοῃ. Η88. 50} ]6η δαὶ δι ρ] ]οΘ. αἰθθθ πη βίθ πὴ 

ὨΔΌΘΩ. 



Αη αἄϊθ ΤὨΘϑβδὶ οπμσμον 1. ΙΥ,14---18. Ν,1--11. 401 

14 επί 7αϑαὶ σαϊομϑγαην ῥαϊοὶ 1681ι8 σαδισαῖέ 7.7,» εἰϑϑίοβ, ϑ8ισα 7α, σε 

ῥαηβ ῥαϊοὶ απαβοϊδϑίορννν ῥαϊγ], 1681, ἐτ[αἹὴρ τὴ ἐριηια. 15 ῥαΐμβῥ-ῥαη 

ἐφσιοῖβ χίβαηι ἦγν τυαμγα Κγ"αιι7ἴγ,ι8, βαΐοὶ τροῖ5 ῥαὶ “Πφαηάαηβ, ῥαὶ δἱϊαϊδί- 

ἀοΉ5 ἴγν χινα Κ[γανι)ἴγνδ γυνὴ ὑ᾽δηισαλν, ζαπ7 ῥαη8 απαδίοραπάαηβ, 16 μηιέο 

δέϊδα γγαιϊῦα ἦν ᾿αϊί)αΐ, ἴηι βδέϊφηαὶ αγβραρσσίζαν5 7α}ν ἐπ ῥιαμγηα σε β 

ααϊα αἰδίοϊσὶβ αὐ Ἰυϊηνΐγνα 2α]ν ἀατῥαηβ βαὶ ἦη, Χγ βίαι, κπιϑϑίαηααηα ζατν- 

ὖϊ5. 11 ῥαῤγο ῥαη τορος ῥαὶ ἰφαπναάαηδβ, ραὶ αἤῆίξηαηα!αγ,8 διώι8. ηηῖῤ 

ἐρυριὼ Κγοισὶ σαμαα ἦγ, ηνϊηναην αν σοηριοίζαη, Κγατι7ήν ἔην Τμξέαι 76} 

«(85:06)» ᾿αγννοῖγίβ τὴ ᾿'ατ)ίη, ἐσαΐγβανι. 18 ϑβισαοὶ πὴ, ῥγοίείοίῥ ἐφσιρῖβ 

ἡηῖ580 ἐγ, ῥαΐην τυαν)" ΟΉΊ. 

Υ. 

1 ἀῤῥαν δὲ ῥὸ ῥοῖμδα 7.) ηιοία, δγοβη7ιιδ, τ ῥα) ϑιι οἱ ἐξιρῖβ 

ηιοϊγοΐρια; 2 πηΐθ δἱϊϑωη8 σίαγσιοο τοἱέμβ ῥαΐεῖ ἀαρ8 Κγατι7ήη8 διὺ6ὸ ῥύμϑϑβ 

ἔην παι δισα χίηνῖῥ. ὃ ῥαη σχίραηα: σαισαϊγῥὲ 2α]ν ἐμίγίρῥα, ῥαγην π- 

Τρθηἶρο ἴη).8 δῖηίνεϊ ῥ᾽ {γαἰιιδέβ δισαδβιῦθ 8αῖγ ηὶῥιαξίον, 7α}.) πὶ πηῤαῤίϊι- 

παπᾶ. 4 αῤῥαν 7ιι5, ὀγοβη7ιδ, τηνὲ δέγυρ ἡη γί φίφα, οὶ δὼ αγϑδ Ἰφξιοῖβ 8106 

ὁύνθδθ σαξαϊναῖ; ὃ πρΐο αἰαὶ 7.85. ϑιη7ιι5 ἰὔμθασὲδ δι 76}, ϑι)ιι5 

ἀαρίδ; τῇ δμβ παδέβ ηυὲ γἱηϊσῖβ. ὁ. βαηηῖι τῆς τ δἰθραΐνια 81:06 βαὶ αη- 

ῥαγαὶ, αἷς ἐναϊραίηια 7α}ν τραγαὶ 5ϊ)αΐηια, “ τνέο ῥαϊοὶ 5]οραηα, παϊές 5)» 

δίοραηα, 72.) ῥαϊοὶ αγμσραηαὶ τοαϊγβαηπα, παΐέδ ἀγισραηαὶ τοαϊγβαηῦ. 

8 ἢ τυοῖϑ ἀαγῖδ τοϊϑαηαη}8 ει5ϑ)αισαὶ 5ϊ7αΐηνια, σαϊιαγιοσ αὶ δγηι7ονν σαῖατι- 

δοῖγιαΐδ 7αἤν Κγϊαῤιροβ 7α}ν Ὠτϊΐηνα τροπαὶ γα 8]οἴγναῖδ. 9. τὐϑυέθ γυὶ βού! α τη}8 

σε ἴηι Πμαΐ8, αἷρ ἄτι σαξν"οϊαοίηαὶ σα ϑέαΐδ, ῥαῖγἦν [γαιγαη, βαγαηα 1651 

“Χργδέμ, 10 βαοϑὶ σαδισαῖϊέ Και)" τἰγι8, οἱ, ζαξῥῥο 5οραΐνια 7αξῥε τὐαϊαΐηια, 

ϑαριόηα τοῤ ἡρηήθια ἰδαΐηια. 11 ἑγηη ῥῖβ ῥγοζοίο  ἐσιοὶβ ηνῖβδο 76} 

ΙΥ, 14, ἐδιπαὶῥ] Β (ἰού ἐξ): ἀοὺ δὰ ροπῦᾶρύ Βυ. “-- 

Υ, 8. ῥαηὴ]ὴ Β ῥᾶ ΒΥ. -- 5. μαιί8)] Β: ὁ ὯΡΘΙ ἀδγὺ Ζ6116 Βγσ. -- 

ἡ. βἰοραμάᾶ 1) δορᾷᾷ Β ΒΥ. --- παϊιὲδ βοραη ἃ] μαι δ οραπα Β, ν. ἀυίθη- 

ῬοΙρου 85, 168. --- ὃ, μιδοπαιραὶ) εἱπϑαιυαὶ Β. 

ΙΝ, 14. ῥαϊοὶ απναβαϊϑίοριι) ΒΒ: Ὁτμηβοβγθί απο τῖθ ᾿ὖ νῷ χιὶ ἀοΥ- 

φιϊογιξ. Ὅϊθ56 μαιβοῆσοι απο βπαθὺ βΒῖ0 ἢ θαοοῖ ἴῃ ἰῷ νῷ δθο ἢ 

Υ. 15, 'πὶ ἀθρθηβαίζ χὰ σού, --- 17. 81,8] Β: θηϊβρυϊοῃῦ πἰομῦ σϑηϑι 

ἄθιῃι ρου. ἅμα. --- πηι ἱηιθια] Β' ἔὰν αὐτοῖς: παρϑιοσθπᾶθ Ἀπάθγαηρ, 
ἀὰ ἤγαι)η ἴο]οῦ. 9]. Τοῦ. αο]υηα ηῸ8 οιῆὶ ἔρδο ϑβιηιμῖ γαριθηνΥ. 

-- Ν,1. μὲ ῥαινγϑιηι) Β: νοὶ. Αὐὑρ. ΝΟΉ οριι8 παθοηιι8 υοδὴβ 8ΟΥΊΘΟΥΘ, 

υοῖ δἱομέ αἰλὲ σοαϊοοβ παϑοηέ: πο Ορη8 Ππαθοίϊβ τοϑὶβ βουὶδὶ. Ἡρθβνοῆ. 

(061 Αὰρ.) ΔΝοη ἤδοθ886 Παθοϑηιιβ υοϑὲβ δου ϊθοῦο. Το σοῖ. ἀσβρυ. ῥαμγ- 

Βιτοίυ Ὀοτρ, 6 ροίϊβομο ΒΙΌ6Ι. ἣ 20 



402 ΔΑ α΄6 ΤῊ ΘΑΒΔΙΟΠΙ ΟΠΟΥ 1. Υ͂, 12---28, 

12 ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑμῖν καὶ 

προϊεταμένους ὑμῶν ἐν κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς, 18 καὶ ἡγεῖςεθαι 

αὐτοὺς ὑπερεκπεριςςοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον αὐτῶν, καὶ εἰρηνεύετε 

ἐν ἑαυτοῖς. 14 παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, νουθετεῖτε τοὺς ἀτά- 

κτους, παραμυθεῖεθε τοὺς ὀλιγοψύχους, ἀντέχεεθε τῶν ἀςεθενῶν, μακρο- 

θυμεῖτε πρὸς πάντας. 15 ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινι ἀποδῷ, 

ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε καὶ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας. 

16 πάντοτε χαίρετε, 17 ἀδιαλείπτως προςεύχεεθε, 18 ἐν παντὶ εὐχα- 

ριςτεῖτε. τοῦτο γὰρ θέλημα θεοῦ ἐν Χριετῷ ᾿ηεοῦ εἰς ὑμᾶς. 19 τὸ 

πνεῦμα μὴ «ςβέννυτε, 20 προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτες. 21 πάντα δὲ 

δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε΄ 22 ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέ- 

χεςθε. 28 αὐτὸς δὲ ὃ θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάςαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ 

ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἣ ψυχὴ καὶ τὸ εὦμα ἀμέμπτως ἐν τῇ 

παρουςείᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰηεοῦ Χριετοῦ τηρηθείη. 24 πιςετὸς ὃ κα- 

λῶν ὑμᾶς, ὃς καὶ: ποιήςει. 26 ἀδελφοί, προςεύχεεθε καὶ περὶ ἡμῶν. 

20 ἀςπάςαςθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν φιλήματι ἁγίῳ. 27 ὁρκίζω 

ὑμᾶς τὸν κύριον ἀναγνωεςεθῆναι τὴν ἐπιετολὴν πᾶειν τοῖς ἁγίοις ἀδελφοῖς. 

28 ἣ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιηςοῦ Χριςτοῦ μεθ᾽ ὑμῶν. ἀμήν. 

Υ. 18. καί ΓΚ μϑιυ., καὶ ἡγεῖςθε Β τη τὰ (-αἱ εν -Ε ὑολὺ σἰοτοϊοην 

Τιανινογί), ὥςτε Εὰ μὲ παδοαϊ5 ἀοῖρ νε. --- καί 5] διη ἃ, γος ἘΚ μδιο. 

-ἕ 15. καί ἢ ἘΚ μϑιυ: ΟἾγ. νρ-.Π158., {ον δια ΑΒΕ τη ἀ οἴριη νρ. 

-- 16. χαίρετε] “Κ πδιυ., χαίρετε ἐν τῷ κυρίῳ Εετὰ οα΄ ΑἸ Υϑῦ. (αοῖν 

Ῥι, 4,4). --- 18. τοῦτο γάρ] ἘΚ μδιρ., τοῦτο γάρ ἐετιν ὈἾΕΥΒα παέο 68{ 

οηΐην ἄθυη πάρος ἐδὲ ἔ οδὲ οηΐηι αὶ να. --- 21. δοκιμάζετε] ἘΚ τδϑιυ., δοκι- 

μάζοντες Καὶ τηΐῃ ΟἾγ. --- 25. καὶ περὶ ἡμῶν] ΟΒγν. ΒΗ ντηΐῃ ἃ 6, περὶ ἡμῶν 

ἼΚ Τρ νυ. 

{7Πη 686 Υἱ{1. ἸΤρὸς Θεςςαλονίκεις ἃ ἐπληρώθη ἄρχεται πρ. Θ. 

β ΠΕ, Ἐτελέεθη πρ. Θ. ἃ ἄρχεται πρ. Θ. β (δευτέρη Ε) Εα; 4 Τε:5. 1. 

οαρϊϊοῖς ἱπεὶρὶξ αα Τό655..11. ἃ, οαριλοϊέ αὦ ΤΊ. 1. τποὶρὶέ αα ΤῊ. 11. 

ρ. -- Πρὸς Θ. πρώτη ἐγράφη ἀπὸ ᾿Αθηνῶν Κ, Τοῦ ἁγίου ἀποετόλου 

ΤΤαύλου πρὸς Θ. ἐπιετολὴ ἃ ἐγράφη ἀπὸ ᾽ΑΘθ. ἴω. 

6 6,9. -- 28. σαηβίαπα ἰσπγατᾶπθ Δ μ.Δ 1] ΑΒ: ὅογ ἴὐ ϑογϑοίζον [αιθέο 
δλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα αἷς Οδ]οϊτἐ σιν ἁτιάςαι, ευἀ]ιγογα, 68 αἷ8 ϑυιὃ- 

761ὲ τιι τηρηθείη φοααο]ιὲ ἰεί. --- 24. Βαοὶ ἸΔΡοα4)] ΑΒ: υσί. χιυὺ νοσαῦτΐ 

νῷ Ατωρυβί. Αὐοί. ἀθ νοο. ρϑηΐ. ---- 27. Ὀΐβταυα] ΑΒ: Κὰγ δρκίζω ατιοἢ 

Ἅ7Π0 5.7. 

{Πη οΥ8ο γι. ΝῊΡ ἴθ Α ογιαϊίογι; ογυίδργιοῖιε ἀογ πυοῖ ἃ αηὶ 46- 

παιοβίοη. Ἐγο σοΐὶ.-ογίθοῖι. Ταβϑις ἰϑὲ μου ἐὐθογ εν . 
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ἐϊηιγ7]αὶζ αὐη]ραγγἼιν απ αν αηβαγαηα, βδισαδιοθ 77, αι). 12 αῤῥαν 

ὀίαγαηιν ἐχιρὶδ, ὑγοῤῥη7ι5, κινανν βαηδ αγ'δαϊα)απα αη5. ἔην ἐφισὶδ 7α}ν [απ7- 

δἐαδ5)αλι5. ἐσισαγ 5. {γν 77'ατ|}1.ν. «( 7α͵ν ἐαϊφ]αηίαη5 ἐχιυῖα 18. 7} 8ι106- 

γαὶῥ ἔνν5. μξαγαδϑαι ἦην ἐγταῤιραΐὶ ἔγν τοανιγϑένοῖα ἰχζο 7αἢ,ν σαισαϊῖγῥὲ παϑαὶΡ 

ἔην ἐπξιοῖδ. 14 ῥϊαγαρνβ- αν ἐχιοΐβ, ὑγοῤῥγ7ιι5, ἰαϊς)αὶρ ῥαηβ τηγαξαβδοαη5, 

ῥ»γαζοιλαὶρ ῥαηβ σγίπααξγαῤ)αηδ, εἰοῥιίωὴ ῥά ϑύμίωηβ, τϑροὶϑηοίσαϊ 

ϑ)αὶξ τοϊῤγα αἰΐαηδ. 15 οαἰδυξ ἐδαὶ ἰσαβ εὐὴϊ τριὰς τϑίϊανέηνα Ἰραηηηια 

μοσίϊἀαὶ, αἷρ δγυέοῖθο ῥέύν ἰαϊδί)αϊ τυ ἐφιοὶβ ηνῖδϑο 7α}ν τοίῤγα αἰϊαη8. 

16 ϑῳυξοῖηνο {ασίνο ἐγν {γαιι)έη. 1" τηϑδιοοϊθαηπάδηβ ῥἱα)αὶξ; 18 τη αἱ- 

ἰαηίηῖα ατοϊϊααορ. ῥαία ας ἐ5ὲ τοῖα σι ἔην Χγήδέανν 1651}. ἴηι ἐφιρΐξ. 

19 αὐήηπανν πὶ αὐ αρ)αὶξῥ. 420 ργανιοίγανι τἱ ἐγαϊοιγηοῖξ. 21 ἀαῤῥαη αἰ 

κϑἰιδαὶβ; ῥαίΐεὶ σοῤ 5ϊ)αὶ, σαπαθαὶξ. 22. Γ΄ αἰϊαρεῆῖα τραϊ]έο 

Αἢ ἀἷθ6 ΤὨΘΒΒΔΙ ΟΠ ΠΟΥ 1. Ν, 12---28, 

ον ὉΡ16ῖΖο δἰμαραὶρ ΖΦ: τἰὐϊϊαΐζο αὐδμαθαὶξ ἱπιορῖδ. 8 αῤ- 

18. 29 ΔΡΡᾶῃ β]|0ῦ0ει. »Ρ ρ»ὰ- ὀ ῤῥαθὺ.. εἰϊα σῤῥ σαιοαῖϊγῥ)7ὴ8 

ὙΔΙΙ 716 σανίδι 12 918 4]]8Δ 4]. σαιοοίμαὶ ἐπξιοϊβ αἰΐαηα)ο 76} 

Δ} ρδμδιϊδηα ᾿ζναυϑηδ ΔὨΙηΔη, 

784 βαΐνναϊα 18.ἢ ἰθὶκ ππΐδι τ ποηδ 

1. αατὴξδ γα] 1] 8 ὉΠΒΔ.1Β [6518 

Χυϊδίδαβ σαίαβύδϊπαάδα. 24 ὑυἱρρνν8Β 

ΒΔ61 ἸΔΡοαδ ᾿Ζνν18, 8861 Δ ἰδ} 1}. 

20 ὈχοΟβι]αβ, Ὀ]α] ρα Ρ- απ 14} 

ὉΪ 8. 206 ρΌ]7}ὶ Ὀτορυλῃβ 

Δ]1ΔῊ8Β ἴῃ »ΔΙΣ] ΟΠ ΔΙῚ ν ὶ αὶ. 27 ὈΪ- 

ΒΥΥΘ ΖΒ ἢ ἔγϑα])] οἱ αβδὶρρ- 

γγ] Δ 80 δἰ βία] δἰ] αΐπα Ῥαΐπ 

ΘΙ Πα ὈΓΟΡΓαμ. 28 δηβίβ ἔγδι- 

115. ὉΏΒΑΥΪΒ [6815 Χ σβίδαϑ ΩΡ 

1Ζ 18. ΔΙΏΘη. 

φαϊιαϊίαγια ἐπσιοαγαηπα αἸιηναγ, 76} 

ϑαζισαία 76}. ἰοὶϊς εἰϑ[αϊγ ἴον {7 

χιρα [γατιγῖη5. τὐϑυβαγῖ8 16ϑι015 Χγί- 

βίαν σαξαδίαϊπάαμ. 424 ἐγίσφσιρδ 

βαοὶ ἰαῤοάα ἐφιοῖξ, βαφὶ 7αἦν ἐατνι)ὲῤ. 

25 ὀγοῤη7ιδ, ὀϊα)αϊβιιῥ-βαν. 76} 

δὲ τὐη8. 26 σοίζαὶῤ δγοῤγιίι8 αἱ- 

ἰαηι8. ἐγν σαΐγϊ)οπαὶ ἐὐοϊμαῖ, 21 δὲ- 

ϑισαγα ἐφισὶβ ἔην [αν οἱ τὐδϑῖσο- 

τοαϊάαιν 80 αἱριδέίαμίε ῥαΐηι τροῖ- 

μαρι ὀγοῤγιώη. 28 απϑίδ [γα )ῖη8 

μγϑαγῖβ 1 ϑυὶ8 Χτ ἰδέαι ηνὶβ ἱξιοῖβ. 

αἸιΘΉ.. 

Τὰ. Ρεαϊδϑδαϊαιοὶκαΐατα ἃ΄ ὠδίδαῃ. 

Υ, 14. ὀγοῤῥγ758) Β: γξ ἄρϑυ ἀθὺ Ζβ6116 Β.υ. --- 21. αῤῥαν) αῤῥᾶᾷ Β Βγ. 

- 29. πη ίδιγμο 8] Α (ὐο)ιξ βίαι τ πομα); ἀαρορθη τ αϊγίηονια ΒΒ: ἀδΒ 

γγογῦ ᾿ἰβῦ ἀυχοῃ]δομοσῦ, ἀοο τι8- ΚΙὰν ΒΥ. --- 286-28: νῖθ]6 Βαοηβίδοθη 

ἴῃ βὶ ἀυτομ]δομουὶ ΒΥ. 

πεογνϑονε: ϑριγοη ἴθ Δ. Ζι ογκοηηθη ἀὰ Ἀᾶ..... ὍΠῚ 8... 
ἢ Βυ. 

Υ, 14. κμεῤιϊαὶΡ) Β: Θηἑβρυὶοηῦ ποῦ ροπᾶὰ ἀθὴὴ φγΊθοἢ. ἀντέ- 

χεεθαι 80} ΔηΠΘΒΙηθηῦ. ΑΒΗ]ΪΟΙ βιδέϊοίε ἀρ διβοὶρίίε ἴ νξ. -α 

21. ῥαϊοὶ σοῤ ε)αἢ) Β: νᾳὶ. φιοά ϑοηιίι δὲ ἴ νῷ Τοτί. Αταρχβῖ., φίας 

δοηα βιιηξ ΑῸρ, Θἰθ]αβ. Υ 8]. τὸ καλόν οοΡ ΒΗ 1,18.21, ῥαία σοάᾶο κὶ 18,1 
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ἀρά Αἢ αϊ1]6 ΤᾺΘΒΒδ Ομ οΥ 1]. 1, 1---. 

Πρὸς Θεεεαλονικεῖς β. 

ΠΡ 

1 ἸΤαῦλος καὶ (ζιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκληςείᾳ Θεςςαλονικέων 

ἐν θεῷ πατρὶ ἡμῶν καὶ κυρίῳ Ἰηςοῦ Χριετῷ. 2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη 

ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰηςοῦ Χριςτοῦ. 8. εὐχαριςτεῖν ὀφεί- 

λομεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί, καθὼς ἄξιόν ἐςτιν, ὅτι 

ὑπεραυξάνει ἣ πίετις ὑμῶν καὶ πλεονάζει ἣ ἀγάπη ἑνὸς ἑκάςετου πάντων 

ὑμῶν εἰς ἀλλήλους, 4 ὥςτε ἣμᾶς αὐτοὺς ἐν ὑμῖν ἐγκαυχᾶςθαι ἐν ταῖς 

ἐκκληείαις τοῦ θεοῦ ὑπὲρ τῆς ὑπομονῆς ὑμῶν καὶ πίετεως ἐν πᾶειν 

τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν καὶ ταῖς θλίψεειν αἷς ἀνέχεεθε, ὃ ἔνδειγμα τῆς 

δικαίας κρίςεως τοῦ θεοῦ, εἰς τὸ καταξιωθῆναι ὑμᾶς τῆς βαειλείας τοῦ 

θεοῦ, ὑπὲρ ἧς καὶ πάεχετε, 6 εἴπερ δίκαιον παρὰ θεῷ ἀνταποδοῦναι 

τοῖς θλίβουειν ὑμᾶς θλίψιν, 17. καὶ ὑμῖν τοῖς θλιβομένοις ἄνεειν μεθ᾽ 

ἡμῶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τοῦ κυρίου ἡμιῶν ᾿Ιησοῦ ἀπ’ οὐρανοῦ μετ᾽ ἀγ- 

{0 οΥ 56 ἤν. 15. ογϑίη αι τὲ ἄθυ' Τρ ον ον 66. ογ δ θη, 
ΤΠ) θϑβαϊογιοϊιογ"γἱοῥ6: ΤΤρὸς Θεςες. ἃ ἐπληρώθη ἄρχεται πρ..Θ. β ΠΕ; 

Ἐτελέεθη πρ. Θ. ἃ ἀρχ. πρ. Θ. β ( δευτέρα) Κα: 44 Τρεεαϊ. 1. 6κ- 

ρίϊοϊέ τποὶριέ αα 1. 1. ἃ, Ἑαροῖ ααὦ ΤῊ. 1. Φιοὶρὶέ αα ΤῊ. 11. ἔ. -- 

ΤΙρὸς Θ. β ΒΙΠΑΒΚ; Τοῦ ἁγίου ἀποςτόλου ΤΙ. πρὸς Θεες. ἐπιετολὴ ΒΙ1,.. 

Ι, 1, (ιλουανός] ἘΚ τδι0υ., Γσιλβανός ὨΕΒΡΤΟΒῚ τηϊη ΟΥ̓ 46. -- 

ἡ. κυρίου ἡμῶν] 1, τηϊη 8. 85. 47, 52, 78. 122, κυρίου ἘΚ μϑιυ. --- Ἰηςοῦ] 

ἘΚ, ᾿Ιηςοῦ Χριετοῦ ἴ, τηΐη 47.78.122. 

ῥασῃ] Β' ἃ ἀυπᾶ χζ. Τ. ἢ Βηα ἀαχοῦ οἵη Τοῦ σογβίδγὺ ΒΥ. -- Ἴ. 188 

ἐζιυὶθ σα θαϊαπάδτα) Α (μοι 10 ᾿φν]5. σα υδι ϑηδ1πη). Ζ7)6ι λον, ὑδὲ 18 8 

.ν 18 σάρα.. πὰ. θην ατιοῖν αἴό56 τα αἷθ Ὀοίάογν Π1.. ϑ'ιοιέοη (6 

Η5. γι 5867.}" 80] υ106 7 Ἰοϑθαν 51, 850 5ἐο]γὲ ἀοοῖ, {65:, ἀαἱὲ τυθα6γ' 100 ἨΟοῖν 

σα ΡΥ ΔΙ πϑηδίτη ϑουαρμάοδη ἰδὲ ΒΥ. 

{θογϑοΥξε: Τῖο τὺ θογ5ο]υνῖ[ξ σονν Δ Παξ τροᾶθγ' τριΐον αοη σγίοοῖι. 

μοοῖν υὐγον αθγν ἰαΐ. Ε'αϑϑιγσοην οἷγνυ φομαιι68 (ὐοηθηδέϊοἶρ, ας τον Β' θηΐ- 

ϑρυϊοθέ ἀοΥ ΤΌ ὑόν ΘΊΛΑΒΚ. 

Ι, 4. ἐφιοῖδ5] Β.: νἱϑ]]ϑιοῃῦ ᾿ἰϑύ Κϑὶη ὧν δαβρθίβ!] θη, Βοη θη ἡ ραηὶ 

ἰθὺ στηϊῦ ἄθὴ Ὀ]οβθη Τοαϊν νυ θα άθη ψ6 Καὶ 11,50. ῥαΐηι δύμβοίηι8 Ἠλοῖ- 

μαῖφζος Ἰνοραηι. --- Ἴ. 184}: ἰΖνὶβ σα] ηδη) Α οηΐβρυϊοϊέ ον ἔΚ-1,68- 

αΥξ 5861. αἷ8 ἴ75. Τοαΐ. θλίβεσθαι. ψΙΠΏ8η ΔΡΊΡο5 71}, 8,4 ἃρίοηΒ 

ἱππᾶη 17 ὅ,10, θλιβόμενοι. ᾿γδῖίηϑηδὶ ἢ 4,53 Δηδρυαροδηδὶ ἢ 7,5; 

σα ρα] ἀδογβοίσέ πάςχειν ὑπομένειν. 18 ᾿ϊορὶ ΟΠ δΉθαΥ ὑραύθιο σα 

Ἡ φοἸδοῖ νοῦ, ἀα σαρυθι μϑπάδτῃ μηηιυζοίϑαν τυογαιδσοῖυί. 



Αἢ αἷθ ΤὨΘΕΒΔΙ ΟΠ ΟΠΟΥ 11. 1,1--7. 

Αὐρὶβίϑεϊο Ῥαιζαὰς ἀὰ 

ΡαΙββδι δα οἰ καί τα δ᾽ 
δηδδίοάοϊβ. 

δ 

1 Ῥανὶὰθ 14 Πα Β 1848 

Το α ραῖαβ αἰ Κ] ΘΒ] οη Ῥαΐββα- 

δα θι Καὶθ 1η συᾶα αὐϊη ππδΒδ8- 

Τδηησηδ 78 ἔγαυ)η ΙΘθὰ Χυϊθίδα. 

2 δΔηβίβ ἱΖν } 18 188 σανδῖγθὶ [ὙΓΔΙῺ 

σιιαα αὐζη ἀπδαγατησηξ 18 {Γ80}1Ὲ 

ἴθθὰ Χυαϊβίδα. 8 δυο Βα] πὶ 

σασα Βῃΐθίηο 1 ἰζυναγῶ, ὈΓΟΡΥ]08, 

᾿ΒυγαΒγ 6 γα Ὁ δύ, αἴθ υἱδυ δ - 

Β6ῚΡ ρα] δα 618 συγ 78 τηϑηδρ- 

ΠΡ {παρα αἰ δ }} 1 Ζ ἢ 4116126 

᾿συγᾶγα ἴῃ ΖΒ Τ]5880; 4 βΒύνδθὶ 

615 5108 5 ἴῃ ΖΦ. }18 ἸΟΡ μὰ ἴῃ 

δἰ ΚΚΊΘΒΊομη σα]β ἴῃ δύ 1}18. 1Ζ- 

ὙΥΔ718 186} ρϑ] Δα ΘΙ 815. ἴῃ 8]] ἶσα 

ὙΥΔ ΚΟ ἰζυναυδῖὶη Δ ΔΡΊΟΙΩ 

Ῥοζϑὶ ὑβρυ]αΐθ, 5. ἰαΐκη ρσαγϑίῃ- 

ἰδῖΖοβ βίδιιοϑ σιϊβ ἀὰ τίσ θ 885 

ὈΣΙσσΔῺ ἰζυν 5 θυ ἀδηραγα]ο5. οα- 

αἰθ, ἰ'ἴῃ Ὀίζοζθὶ 8} ψἱπη]θ; 

6 βυθραὰῃ 
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1. βαϊφοαϊαιηοϊαϊιηι 

ΦΉ ῥαΥ α. 

Ἴ 

1 ῥαιοΐνιβ 7αἢ, δ δϑαγιβ 7αἷν 

Τοϊνιαιν ῥαῖμβ αὐκλϊο8)ου Ῥαΐββα- 

ἐωιυοῖκαϊε ἦν σμάα αἰέῆην τ 8α- 

γωημηνα 7ωἷν Γγανγῆν, 168. Χγήδβέαιι. 

2 αηϑίβ ἐφιοῖβ 7], σαιοαΐγ βὲ [γαην 

συάία αἰέν, εὐννϑαγ αηήῆνα 7α7ν, [7 αὐρ7η), 

168. Χγδέαιι. ὃ Ατοϊίμα! ογν 5]ρυιζιηι 

σιάα 5γηέοῖηο ἴην, ἐσισαγα, ὑγοβη]ιι8, 

βισαδιῦθ τυαΐρ 18έ, εὐΐθ τ [αγησα]ο- 

σοὴῤ φαϊαιιθοῖγ5 ἐσιναγα 7α͵ν ἡναηαφ- 

μὴ γγίαῤισα αἰγ]ραγγίφιν αἰϊαῖφο 

ἡξισαῦα ἦν Ἰξισὶβ ἡνῖ8580; 4 ϑισαοὲ 

1068 5811 αη8β ἐφιοῖβ ἰϑοραθν ἐγ 

αὐ ὁ87ον συιαϊῖβ ἔην ϑέϊιυτἐ7γ5δ ἴώ- 

τ0αγ7,18 7αἢ, σαϊζανθοίγαῖα ἔη, αἰ αῖηη 

10. αἰον ἐφισαγ αν 71}. αρίολη 

ῥοςοὶ εἰϑῥιϊίαὶξῥ, ὃ ἐαϊζη σαγαῖ]ι- 

ἐαΐξοβ βέαιοβ σιαῖθ ἄτι τροῖγ βαη8 

ὀγίγφανν ἐξιοῖβ ῥίμα αησανα705. συ- 

αἴ8, ἴπ ῥίφοσοὶ 7α. ιοἵπηϊβ; 

6 βιοοῥαλῃ.... 

78 041 ραγδιηὖ ἰδὲ αὖ σα αὶ ἀϑοι]άδη Ῥαῖτα ραρυθὶ πα δι ἱσνβ ἄρον ]ρᾶ, 

1 Δ ἐσιυὶβ σαβθαυϊαπάδτῃ ἰπβ11α τὰ ὰὴ8 ἴῃ ΔηαΠ] θ᾽ ημαὶ ἔλα.) ὑΠ- 

γοηι φιυολέοη Βγίοῖβ αἣἡ ἄτα Τὴ οϑϑαϊοηίοπ ον εἰμα ἥὰ Α ὠὰ 

ἐγ. Β Βγιιοϊιδεϊνοἶδο. ογ]ιαϊέογν, ἀΐ6 εἐισα υἱόν 1 [οἰ ἀ65 Οααηζθην τη [α 886. 

1)ορροϊ θεν ο ογινγ θοϑβέο]ιξ Κλ} 1, 1--τἊᾶῦδ 111, 7--- 17. 

0 Υβ ον ἐ{ε: αἱριϑέαινι!ο Ῥαιοατς ἀπ Ῥαἰββαι δα πίκαῖπιπη “Ὁ 8η8- 

βίοαοι) Α: αἷο ΑἸκὶηχιιαέμροη, Εἴαν ογποηηθαν, ἀα8 ἐἰδγῖφα ἕν ϑριιγθη; 

68 8ἐο)ιέ -Καϊατη (γοϊιέ -Καῦχτη {7.) Βγ. --- Τὴ 8 -ἰῶῖὶ Τάραῦαν ΒΥ. 

Ι, 4--ῤ᾿ᾳς: ἴῃ Β νἱϑὶθ Βαομδίαθθηῃ ἀστοὶ δομουί. --- 4. βύλν 718] 

ἸΚογχ ον, 5 νυ} η8. Β ἀοιιο, Α τὐα]ιγϑο]ιεϊηϊοῖι ΒΥ. Τα Γὰν δ- 

ὙΠ Π]ΟῚ 5. υἱοίηι6].)" δ λυ 1118. (εσὶ. Καὶ 1,6 6,4) φεβολγιοθοη, ἰσογάφη ητι, ξοῖρέ 

ἄαβ ῬγοΉΟηϊοΉ, ἱφηναυὶβ. --- ὨΪ6 βοὶϊθ βοῃ]ϊοϑὲ ἴθ Β πίομὲ τϊῦ τη, τ] 

ἴΠ. δΔῃηρτοΐ, Βομ άθσῃ 65 [ο] σὺ ΠΟΟῊ ῥίξοξοὶ αΐ τοϊπηὶξ ειυσεβαὰὴ ῬΥ, -- βιδο- 



406 Αἡ α΄1΄6 Τοβδδ] οὶ Οἤου 11,1, 8---19. ΤΙ, 1---4, 

γέλων δυνάμεως αὐτοῦ ἃ ἐν πυρὶ φλογὸς διδόντος ἐκδίκηςειν τοῖς μὴ 

εἰδόειν θεὸν καὶ τοῖς μὴ ὑπακούουειν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ κυρίου ἡμῶν 

Ἰηςοῦ Χριετοῦ, 9 οἵτινες δίκην τίεουειν ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ προςώ- 

που τοῦ κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰςχύος αὐτοῦ, 10 ὅταν ἔλθῃ 

ἐνδοξαςθῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ καὶ θαυμαςεθῆναι ἐν πᾶειν τοῖς 

πιςτεύςαςιν, ὅτι ἐπιετεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς, ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

ἐκείνῃ. 11 εἰς ὃ καὶ προςευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώςῃ 

τῆς κλήςεως ὃ θεὸς ἡμῶν καὶ πληρώςῃ πᾶςαν εὐδοκίαν ἀγαθωεύνης καὶ 

ἔργον πίετεως ἐν δυνάμει, 12 ὅπως ἐνδοξαςθῇ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου 

ἡμιῶν ᾿Ιηςοῦ Χριετοῦ ἐν ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ κατὰ τὴν χάριν τοῦ 

θεοῦ ἡμῶν καὶ κυρίου ᾿Ιηςοῦ Χριςτοῦ. 

ΠΠ 

1 ᾿Ερωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουείας τοῦ κυρίου ἡμῶν 

Ἰηςοῦ Χριετοῦ καὶ ἡμῶν ἐπιευναγωγῆς ἐπ᾽’ αὐτόν, 2 εἰς τὸ μὴ ταχέως 

᾿ςαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μήτε θροεῖςεθαι, μήτε διὰ πνεύματος μήτε 

διὰ λόγου μήτε δι’ ἐπιετολῆς ὡς δι᾽ ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέετηκεν ἣ ἡμέρα 

τοῦ Χριετοῦ. 8 μήτις ὑμᾶς ἐξαπατήςεῃ κατὰ μηδένα τρόπον ὅτι ἐὰν μὴ 

ἔλθῃ ἣ ἀποςταςεία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, 

ὃ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, 4 ὃ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα 

Ι, ὃ. πυρὶ φλογός] Κ Ομγ. ὧν ἐσηείηι) Πανηῆιαθ 6 Αταρυβί., ἐν 

φλογὶ πυρός ΒΗΡΙ ΒΥ τηΐη 47. 711 σς νῷ (4ροϊ. 1,14 3,18 19,12 

ἩοδΥ. 1,7: φλὸξ πυρός. Υυῖ. Ἐχοᾶ. 8,9). --- 12. ᾿Ιηεοῦ Χριςτοῦ] Ρ 

Οἤγ. ἔξ νρ, ᾿Ἰηςοῦ ΚΙ, ἀδ8. -- ΤΙ, 2, τοῦ Χριςτοῦ] Κὶ, (τοῦ) κυρίου (Ρ) 

ΟἾγ. 1ὖ νᾳ. 

Ι, 7. δῇ Εἰπϊηδηη) Δ: ορίιυοα!ο) Ῥίιν. τυῖο ΤΊ, 1,10 ἀναμένειν τὸν υἱὸν 

αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν οὐδγ πιαοῖι αι θηιαγγ5 Τουσαρ -τὰ χὰ ἐϊίσοη, 48 

αι ο, 1) με 580]υγολ θεν 4165 τὰ- τοΉν τ] Ὁ οηἐδέαγ 67) 56ῖγν ἸΣαγηγν. ---- ὃ. ἴῃ. ἔὰ- 

ΠἾΠΒ ἸΔῸ Πτ 741] Α: υσί. συν Θέοϊζγ Ποῦν. 1,7 πυρὸς φλόγα. ---9. ἔγανν οἰ 

πβρὶθαη4)] Α: Γογγομίο {Ἰθογϑοί ιν υοη, δίκην τίςεουειν “δὲ6 τυογάοη δέγαζο 

οηἰγιοϊέοη,, θοφαϊορ᾽, υσί. “οοπαβ αανιιῖ ἴῦ να. 6΄1,.5 Βεαοηοη, δἱηα 

γοϊυξ σογοοϊυξογεισἑ. ἀδοὶρα  ἀποτίςεω Το. 19, δογηιϑέ θη δρυ οί ἀα8 

γογῦ ἄδην ον. ἀποδιδόναι (γηἱέ 400. 41}. παριετάναι). 1.γν ΗΓ τα Υ 8Ργμοἶ), 

γη1ξ οἱ Δ Πα] η5 ἔγανϑὶῦ ᾿ διδόντος ἐκδίκηειν δοδίέοϊνέ ηονέ; αθηγλι α16868 

Ποῖθὲ “ϑίγαξζο σορομᾶ ἃ. ἱ. ογτοϊομα᾽. --- 11. ῬΙΟΡ ΘΙ πμ15. βϑὶπμδῖΖ08) Α: 

υσὶ. δοητίαξί5 διια6 ΘΠ ο]αϑίθϑ ΗἸοσ. πα Β6άδ. --- 12. ἔνθα] 1] 5. ὉΠ581715] 

Α: συοῖ. ἀονυϊηὶ ποϑδίγὶ ἀϑῖσ Ατηρυβῦ. (αοΐν 3,1). --- 11,4. αὐδᾶν 411 αἱ- 

Ῥδῆδπδ σὉΡ] Α: υσί. δι061᾽ Ογλη6 φιὶ ἀἰοϊξμν ἀοιι5 α΄, --- 4188] ΟἾ716 

δέϊμέξο. 



ΑἸ αἷρθ ΤὨΘϑβδι Ομ ου 1]. 1, ὃ---12. 11,1---4. 4017 

ΒΔ ΥΪΒ. 1681018 δ. ἰγηϊηδτη τὴ] ἀρΡΊ] Τὴ τ ζαϊβ 15, 8 1ῃ ἔπηΐη 8 ἰδὰἢ- 

τ 1781 σι δηα] ζ π}»5 ἔτασοῖῦ πὶ Καπηδπάδιηη σα 4} πἰ αὐ μϑαβ]δη- 

ἀδῃλ αἰναροθ]]Οη γα} } 5 ὉΠΒΑΓΒ [Θϑ 18 Χυϊβίααθ, 9. ἢδῖθὶ ἔγδισοῖί 

αϑοίθαηα, ἔτ] αϑύ δἰ νθίποη ἔγαηλ ἀηανγαῖγ θα ἔγαυ}1 5. 14} ἔγατη σὰ]- 

Ῥᾶα τηϑηὐΐαϊβ ἴθ, 10 Ῥδη αἰτῖρ υϑῃδαμηδῃ ἴῃ ᾿αΐπη θί δτ Βθ᾽ Πδίσω, 

78 5116 4] πϑη ἴῃ 8]]δῖτὰ Ῥαΐτμὰ σα ]αηάαγη, ἀπίθ σϑ]δαθ]α. ἰβύ 

γγοϊ ποθ ὑηϑαγα ἀὰ ἰχνθ ἴῃ ἀᾶρα 76] Ππδιήτηᾶ. 11 αἀἃὰ Ὀδιηπηθὶ 188 

ὈΙά]ατὰ Ββιηύθίηο ὈΪ ἰζυνβ οἱ ἰζν8Β ῖῬΔΏΒ ΟΥΑΙ Ὀ᾽ΖΟΒ ΙΔΡΟΠ ΙΒ 

ΒᾺΡ ὕὑη8ᾶγ 18} [{]}}81 4116 16 καῖ Ῥιυθ ίη 815 βϑὶ 1205 1818 ψαυγϑύν 

σα Θ᾽ 818 ἴῃ τηϑῃΐαϊ, 12 οἱ θῃϑαμηδὶ ΠδΙηΟ ἔγδῈ}1 8 ἈΠΒΔΓ15 [6- 

515. Χγιδίααθ ἴῃ ἰχυνὶϑ 180. 118 ἴῃ ᾿τητηϑ ὈΪ δηϑίαϊ ρα θ᾽ ΠΠ58 ΙΒ 1848 

{τ} 18 ὑη 58 γ15 [Θβ18 Χυϊβίδαβ. 

1 

1 ΑΡῬΡδῃ ὈΙα]αμα ᾿ἰσνν δ, Ὀ7ΟΡΥ7 5, ἴῃ ΦΌΠΊΪΒ γαῖ) ἀπβϑαγὶβ 16- 

5.15 Χυϊβίδιαβ 188 σϑαῦτη 815 ὉΠΒΘΥαΪΖΟΒ ἀὰ ἱπητηα, 2 ἀὰ πὶ βρσδμίο 

φραρΊαη, ἐφ ἔγατα αὔϊῃ μὴ ἀτγούπαρ, πὶρ ῥαῖΐγῃ αἤηιαην πὶ ῥαῖγῖι 
τὐδαγ δ, ταῖν ῥαϊγὰ αἱρὶβιαυϊδίι Βιῦ6 ῥαϊτ ἢ ὑπ8, ζ 5.» βαϑΐσεὶ ᾿πβίαη- 

αἀαὶ ἀᾶαρβ Χγιδέανιδ. 9. μὲ Ἰνρδβἤινν Ἱπιοὶδ δ] αΐο υδιάηια, μαΐάαι, ππῃέθ 

τα αἰταὶρ αἰϑίαδθ Και 18, 18 Δα μα]145. ψαϊγβῥαὶ τοϑῆηδ, ἔγ αν αυτ- 

ἐαῖβ, Βα Ππ8 ἔλα] υϑίαϊθ, 4 58 δηαβίδπαδησδεξ δ 78,7 8. 811 αἰὰν 

4}1 αἱδαπᾶπα σὰ ΔΙρθαι 41|14η)ἃ Ὀϊοίϊπαβϑα, βυναθὶ πα τη αἷΐ, συα!β 

σαϑθιίδῃ, ΗΚ ... ᾿ς. 

Ι, 8. Ἰδα τη 781} Α (ρέοϊιξ ἸΔΌ πιο α1): ἃ δὲ αοιἐϊον ΒΥ. -- 

σ᾽ θδη 18] ἃ (ἱοϊυέ οἱ θα α1η8) ΒΥ. -- 9. ἔγδισοῖῦ δίαρμα) Α: Κἴαν ογ- 

ποηηϑαν δἰμα ἢ. ἃ... {ἋἃἋΒ.. Ὁ... Οἰαβέϊρϊοηοα ἸΚογοϊεένν βηναοὲ αἴ80 
Βοβί ἐρς ΒΥ. --- 10. αἰτὴ1}] Οη )οϊξ" ἀθτ] Α: 6 δέ σαῆς Κἰαν 

8γ. Τὶ ηλι οἵη ΒΘοΠγ οἰ [οἴ οΥ 5οῖη, ἀαὰ ἄαβ Τοληριι8 ηϊοϊυξ βεϊηιηιί, υσῖ. 

ΟἹ,. --- υϑῃδαβμηδη) υἱοϊοὶοϊυξ ΟΠΟΥ̓ ἀβῃδα 7 Β.γ.; υσῖ. 7οαοοῖ, 1,13. 

-- ψνοίμδιη βϑι δῖ} Α (γοϊιξ ΘΙ δηλ οὶ παῖτ 18) 87. --- 11. 7 ἀθηὶ 

86 8οἤισον σι, οηἐ σι  ογηάοη, Καρτίοϊ εἰμα αἴ16 «εἰηϊ]οδθαγον Βειο]ιδέαν θη 

Κιιγϑιυϊογέ ΒΥ. Ζιηη Τἱριφοϊγηιοη ἰδὲ ἢ. Ζιι θϑηιογ θη: 1. σδαῦταθαῖθ)] ἃ 

αοιἐϊλοῖν (γυλοῖνξ ταὶ Ρσδατταθαὶβ, τὐἱε 70. Κὰνγ πιῦσίτοῖ, ὨΔ1Π): ὙΟΥ σ᾽ 18έ 

κοῖηο Ταιομο ΒΥ. --- ἃ. ἴταιη αὐὶη] Α (ητοιξ δῖοΙθ Δ η): ἔγαμη ζἀίαν ΒΥ. 

- ἀτοϑηαθ) Α (ὐἱοῖιέ σϑαγορθηδ): το} ΟΥ̓ ἰδέ Κκοῖη, ΤΠ αιλιι ΓᾺΡ σὰ ΒΥ. 

- τὐϑαγ 8) Α (μον παυγτα)ὺ Βγ. Υχί. 3,17. --- τ Ραΐοὶ ᾿ἰηϑίαηααϊ) 

Ἁ (ρἱοϊιξ οίιυσα αὐἰβὶαὶ οὔον αἰσαρραὶ): ἴῃ αδιοῖ, τοὺ ὁ ϑδριεγοη; 

ὉΟΥ Ῥαΐθὶ παὲ [ιοῖγη ϑνγο σοδίαπαθη ΒΥ. --- ἰπβίδπ δὴ ἐϊδογβείςέ ὁ 4.3 Α 

ἐφίςταςθαι. ---- 4. αἰβάαμαπα) Δ, δὲβ αἱῇ ἀα8 ϑοϊιιθια, Κκἴαγ; ΓΚ} 

αἰβαπαῖζθ Ἰαησέὲ ἀον ΠΝανηὶ πτοϊιξ ΒΥ. --- ΑΙ] π8] ἸΚορ)οκίι Βογηπαγαίς, 

ΔΙΙαΐα Α ἀοιι ον ΒΥ.; (α8 Νοιέγινη ἀοὐν ΗσΞ. βἐϊηιηνέ ᾿ϊοϊιὲ στὶς Ὀ]οϊ Πα88α. 

-- 16. δοϊιϊιιθ οΥ δοῖίο ἐ8ὲ υοἱ δία αϊσ ογϊοβοδθη ΒΥ. 



408 Απ αἴθ ΤᾺΆΘΒΒΔΙΟΠΊΟΒΟΥ 11. 1Ι,18ὅ---1 7, ΠῚ, 1---Ἰῦ. 

λεγόμενον θεὸν ἢ ςέβαςμα, ὥςτε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καθίςαι, 

ἀποδεικνύντα.... 15.... ἡμῶν 16 αὐτὸς δὲ ὁ κύριος ἡμῶν Ἴη- 

ςοῦς Χριςτὸς καὶ ὃ θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἀγαπήςας ἡμᾶς καὶ δοὺς 

παράκληςειν αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν χάριτι 17 παρακαλέεαι ὑμῶν 

τὰς καρδίας καὶ «τηρίξαι ἐν παντὶ ἔργῳ καὶ λόγῳ ἀγαθῷ. 

ΤΠ: 

1 Τὸ λοιπὸν προςεύχεεθε, ἀδελφοί, περὶ ἡμῶν, ἵνα ὃ λόγος τοῦ 

κυρίου τρέχῃ καὶ δοξάζηται καθὼς καὶ πρὸς ὑμᾶς, 2 καὶ ἵνα ῥυεθῶμεν 

ἀπὸ τῶν ἀτόπων καὶ πονηρῶν ἀνθρώπων οὐ γὰρ πάντων ἡ πίετις. 

Ὁ πιςτὸς δέ ἐςετιν ὁ κύριος, ὃς ςτηρίξει ὑμᾶς καὶ φυλάξει ἀπὸ τοῦ πονη- 

ροῦ. 4 πεποίθαμεν δὲ ἐν κυρίῳ ἐφ᾽ ὑμᾶς, ὅτι ἃ παραγγέλλομεν ὑμῖν 

καὶ ποιεῖτε καὶ ποιήςετε. ὅ ὃ δὲ κύριος κατευθύναι ὑμῶν τὰς καρδίας 

εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ καὶ εἰς τὴν ὑπομονὴν τοῦ Χριετοῦ. 6 παρ- 

αγγέλλομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰηςοῦ Χριςτοῦ, 

ς«τέλλεεθαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος καὶ μὴ 

κατὰ τὴν παράδοειν ἣν παρελάβετε παρ᾽ ἡμῶν. 7: αὐτοὶ γὰρ οἴδατε 

πῶς δεῖ μιμεῖεθαι ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἠτακτήςαμεν ἐν ὑμῖν, ὃ οὐδὲ δωρεὰν 

ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος, ἀλλ᾽ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ νύκτα καὶ ἡμέραν 

ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆςαί τινα ὑμῶν. 9. οὐχ ὅτι οὐκ ἔχομεν 

ἐξουςείαν, ἀλλ’ ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν ὑμῖν εἰς τὸ μιμεῖεθαι ἧμᾶς, 

10 καὶ γὰρ ὅτε ἦμεν πρὸς ὑμᾶς, τοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι εἴ τις 

Π,4. καθίςαι] ΒΙΔΑΒΗΡ οῇ νρ Απηρυβῖ., ὡς θεὸν καθίςαι 6" 

ΕΈταΚΙ, Οἢν. ο. --- 17. ετηρίξα!)͵ Ῥ κϑιυ. ΟἾγ. 1Ὁ νρ, «ςτηρίξαι ὑμᾶς 

ΚΙ, - ἔργῳ καὶ λόγῳ] ὩὃἙῈΡ ΟἾγ. ἀθρ νρ, λόγῳ καὶ ἔργῳ Κὶ ἔρ. 

-- ΠΙ, 1. ἀδελφοί] υοὐ περὶ ἡμῶν ἘΚ μδιυ., ἀαηπαοῖν Ὁ ἀ6. -- 

2, πάντων) ἜΚ ἐμϑευ., πάντων ἐςετίν Εὰ ἀοῖρ νρ. --- ὃ. ἐςτὶν)] ἘΚ ωι0., 

εἴ Ἑετα ο νρ- Η55. Αταρυβί, --- 4. ὑμῖν] ΓΚ μϑιυ. ἔν, {ο11 ΒΒ. ΟἾγ. 

(Κοηιηι.) ἃ 6 νρ. --- ὅ. ὑμῶν τὰς καρδίας) ἘΚ εμδιυ., τὰς καρδίας ὑμῶν 

ΠῈ ἀφοῇ νρ. -- 6. ἀτάκτως περιπατοῦντος] ἘΚ εἰϑι0. ἀ6ς Απιρυβί,, 

περιπατ. ἀτάκτως ὨΕΙΈΒΙ Γ᾽ νρ. --- παρελάβετε] ΒΕΒΤα τηϊη 498. 79. 80 

χμαηὶ ἀοφοοριϑέϊα αὶ Αὐιρτβί., παρέλαβον “Κ ΟἾτ. χιαην αρσοορογηΐ ἀθ 

(ας “ρίαν “ατ) τὰ νρ. 

ὅ. Γγαϊπ)]α] ΒΒ; δέ 6Ε1:; νᾳῖὶ. ἀοηιΐηι5 αἰγιραί οογάα υϑϑίγα Αποῦ. ασαδοδί. 

οχ Ν.Τ. -- 8, νἰπηδηάδηθ ἴῃ ἀραὶ 81] ΑΒ: 2γοὶο {δον βοίξιια. --- 

9. Βαθαϊἀθαρίμα)] ΑΒ: ἐγγϑαῖο Βοαϊησιισ. Αμηῖϊ. ἴθ νρ. -- 10. ΖΒ 

ΔηΔΌσΘααμ)] ΑΒ: σι έοϊζιηο υοὶ. ΖΖ. 87,181. 



Αη αἴθ ΤῊ] ΟΠ οΥ 11. 11,15---17. ΠῚ, 1---10. 409 

15..... τὐιϑα705. 10 ἀῤῥων δἰζδω Κγανγα εὐνϑαν 1681|8 Χγή δένδ. 7 

σι 7αν αἰέω τὐιδαν 8αεὶ Κγοαα τηι8. 7α, αἰσαῇ φαῤίαϊπέ αἰιροίννα }αἤ 

ἸΤθη, φοάα ἔην ἀηδία, 11 σαῤγαωβδί)αϊ Παϊγίονα ἐσξιναγα 7α}ν σγαΐι φγαΐ τη 

αἰϊαΐην σαν ϑθσαην 7αἴν τοαγίαην σοααΐηι, 

ΤΠ; 

1 ῬΡαία απραν φαθια)αὶϊξ 7α]ν δὲ εὐηνδῖδ, δγοβηἼι5, οἱ τρανὰ Κγατι} ἴηι5 

ῥγαφ)αὶ 2.7ν ηυἱοῖζ) αἰάαι, δισαδιοο γα, αὐ ἐφιοῖδ, 2 7αἢ,) οἱ τιδ! αιιϑ)αϊηάαι, 

ἡ χαδίο)ωγναΐην 7α}ν «αὐδίϊαΐην ἡναγμηανα; τὐ αὐ ἐδέ αἰδαΐην σχαϊαν οί. 

9 αῥῥων ἐγίσσιυβ Κγαιϊα βαθὶ σαξιϊγοῖ ἐξισὶβ 76]. σαϊαι5)αὶ ἐφισῖδ αὐ 

ῥανιηια εὐδῆϊῖη. 4 αῥαν σαίγοιννανι ἤν Κγαὐι)ῖγν ἔην ἐφιοῖβ, οἱ ῥαΐοὶ αὐα- 

ιν ἐφιοῖδ, 7αν ἑαυ) 7α]ν ἐαιγανν παδαὶῖξΡ. 5. Κγαινγα σαγαϊ) αὶ 

μαϊγέονα ἐξιοαγα ἐπι ἐγϊαῤιοαὶ για 5 7αἦν ὅγν ενδῥιυίαϊηαὶ Χγδέανι5. 6 ἀῤῥαν 

απαφίμαάαην ἐφιοῖβ, δ» βη7ι.5, γν. ταν νῖγ, [Ὁ αὐι717.5. τὐυϑαγῖδ 16ϑι015 Χγήδέαιι5, 

οἱ φαδκαϊααὶβ ἐφιοὶδ αὐ αἰϊαριθὼ ὁγοβηθ ἰραϊγϑδαγάίαηια τηγαΐξαδδαῦα }αΐ, 

πὶ δὲ ἀπαβίδανι ῥοοὶ απαάηορο αὐ τθι8. “ δύϊρδαγ5. αὐτο ἰιθυηι ἢ Ἰραΐισα 

δια 

.... δῦ ρϑϊθίκοη ὑ8]185, 

πηΐθ ἢ ἀηραΐθνναδὶ ἡ Θθαση ἴῃ 

1χυν18, ὃ πΙἢ ΔΥῸ Ἀ]α]0 τηδίϊ- 

ἐδέ σαοϊίοίκογν τἰ))55, τη186 ἢ «(ἢ- 

σαϊοιοϊάαὶ τορι ἦν ἐξισὶβ, 

8. μὲ αγιο7]ο Πἰαὶϊῦ ηναξἑ οανν αέ 

ἀρασμπη αὖ ΠΔῃηΠη8, 8Δ1ς ΤΊ ΠΗ ἀΔῊΒ 

1ῃ ΔΥΡαϊαδὶ πϑηῦ 140 ἀασα ψϑυγκ- 

δ πάδη8, οἱ πὶ Καυγὶἀθαθίμηδ υδη8 

ἴζσύγατα. 9. ἢἰ Ὀαΐθι πὶ δμϑραϊαθ- 

ἀρίστη νυ] αἱ, ΔΚ οἱ 18 Β1] 08 η8 

ἀὰ {τἰβαῃίαὶ ρϑσθίηα «18.» 
αἀὰ σα] ῖ ΚΟ ὑη5815. 10 1Δἢ δὰκ 

Ῥᾶμπ σθβθῦχῃ αὖ ᾿Ζ 15, βαΐα ᾿Ζ]Β 

ΔΗΔΌΠΔΌΙΩ, 6ἱ 441] [88 πὶ Μ1 

Ἰναγηήνα, αἷς τοϊηυγναγα αγν8. αγδαϊα αὶ 

μαΐϊέ 7αἢ.) ἀἄσσα τοαι»))αγα αη8, 

οἱ γὲ και» ϊαθαοίηια ἰραρὰ ἐφιραλα. 

9 πὲ ῥαϊοὶ ἱ Παθαϊαφαφίηια τραῖ- 

απ, αἷ οἱ τη8 βἰϊδαρβ αν [γ1- 

βαϊιέαὶ σοροίγηα «(ἰξιοὶβ.» ἅτ σα- 

ἰοίκοην τὐιδῖδ. 10 7α}ν αὐὖ βάν 

τσθϑιην αἵ ῥαία 

αἡναϊιαηηι, οἱ 7αθαὶ Ἰναβ ηϊ εοϊἰὲ 

ἐξισῖξ, ἐξισὲβ 

ΠῚ, 2. σαβἐο)αραϊηι) Β΄: ἀπνουβίβ 6 ἢ, τ ΟὨ] {ὐ ου] Θ θυ αηρβίθ]θυ. 

- ὅ. ηαιν)α) Β' (οπ γογσϑαβοθῃθηαᾶθβ ἐξ); ἀἷθ νοσῖρθ Ζ6116 βοιῃ]θβὲ 

τηϊὺ παϑαὶΡ (Υ. 4) ΒΥν. --- ὃ. Ὠ]410)] Α Οὐἱοϊέ Ὠ]41{): Ὁ ἀοιοῖ, Β΄. -- 

ἴῃ Δὺθδι 41] Α (ο]ιξ ἀὐ θα] 81) ΒΥ. 

17,1. 7αἢ, δὲ μη.8] Β: 7αἢ, Ζαβεαΐξ πϑδοὴ Ο 4,8; νρὶ. δῦοῃ ἀδ88 Ηρ. 

7αἷν αἱ ἱφιοῖβ. --- ὃ. σαϊαιι8]αὶ) Β: πὰγ Βῖου ἐγ φυλάττω; ὙΔΕΥΒΟΒοίῃ- 

Ἰοἢ ΒΘΡ ἰβζθησ. ἂἃπ αἰθ ῬΑ] βίθ θη, ἱπβὈΘβομάθσθ δὴ Μ θ,18. --- 



410 Απ ἀϊο ΤΙ βϑδι οοἤϑυ 1Π|. 111,11---18. Αἡ Τιμοίμοαβ 1. 1, 1---2. 

οὐ θέλει ἐργάζεςεθαι, μηδὲ ἐςθιέτω. 11 ἀκούομεν γάρ τινας περιπα- 

τοῦντας ἐν ὑμῖν ἀτάκτως, μηδὲν ἐργαζομένους ἀλλὰ περιεργαζομένους. 

12 τοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ Ἰηςοῦ 

Χριςκτῷ ἵνα μετὰ ἡευχίας ἐργαζόμενοι τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐεθίωειν. 

18 ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, μὴ ἐκκακήςητε καλοποιοῦντες. 14 εἰ δέ τις οὐχ 

ὑπακούει τῷ λόγῳ ἡμιῶν διὰ τῆς ἐπιςτολῆς, τοῦτον εημειοῦςθε᾽ καὶ μὴ 

ευναναμίγνυςεθε αὐτῷ, ἵνα ἐντραπῇ 1 καὶ μὴ ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖεθε, 

ἀλλὰ νουθετεῖτε ὧς ἀδελφόν. [16 αὐτὸς δὲ ὃ κύριος τῆς εἰρήνης δῴη 

ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ. ὁ κύριος μετὰ πάντων 

ὑμῶν. 17 ὃ ἀςπαςμὸς τῇ ἐμῆ χειρὶ ΤΤαύλου, ὅ ἐςτιν εημεῖον ἐν πάςῃ 

ἐπιςτολῇ “ οὕτως γράφω. 18 ἣ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιηςοῦ Χριςτοῦ 

μετὰ πάντων ὑμῶν. ἀμήν. 

Πρὸς Τιμόθεον. ἃ. 

{: 

1 ἸΤΤαῦλος ἀπόεςτολος Χριετοῦ ᾿Ιηςοῦ κατ᾽ ἐπιταγὴν θεοῦ εὠτῆρος 

ἡμῶν καὶ Χριςτοῦ ᾿Ιηςοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν. 2 Τιμοθέῳ γνηείῳ τέκνῳ 

1Π|, 12. ἐν κυρίῳ ᾿Ιηςοῦ Χριετῷ] 5ίη Δ ΒΌΤΕΕῸΡ (ὧν ὈδτὲΡρ με 

Χριςτοῦ) αοῖριῃ στρ, διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιηςοῦ Χριςτοῦ 5ΙΠΟΠ 0 ΚΙ, 

ΟἾτ. --- 14. καί] ἘΚ μϑιυ. ΟἾγ. (υἱογηιαὶδ ἔστη νος, {616 ΒΒ ΑΒΏΟΘΕ 

τΐη 117 ΟἼ τ. (οὐγνηταΐν) αὐ μουν οοηιηνϑοοαηιῖγὶ ἃς (Κα δ,11). --- 106. τρόπῳ] 

ἘΚ μϑιυ. Ογ. (υσί. Οαἡογὰ 85. δ7..),. τόπῳ ΑἸ ΕΑ ταΐη 17.49 αἀοῖρ 

νο ΑἸηρυϑί. 

{7675 Ουγὴἐ. Οοηαι δη βρυθοϊθη ἀ6ην Π' αϑϑιιηφοη 00 {Πηΐογ- 

80] .γὶ0 ἀο5 1. Τ]νο5ϑαϊοη οι οΥ δγ16{[68. 

[7] 0 Υ 86 Υἱὲ. ἸΤρὸς Τιμ. ἃ 5ΙπΑΚ: Πρὸς Τιμ. πρώτης ἐπιςετολῆς 

ΤΙαύλου (510) 1ω; ΤΤαύλου ἐπιετολὴ πρ. Τιμ. ἃ Ρ. --- Ἄρχεται πρὸς Τιμ. 

(Ὁ Τειμ.) ἃ ΠΕ, ἡμεῖρῖέ αὐ Τ᾽ ὠηοϊ]οιήη, 1. α ἴσ. 

1.1. Χριετοῦ Ἰηςοῦ Ρ αὖρ Αταρρτϑῦ., Ἴης. Χρ. ΚΙ, Οἢν. -- Χριςτοῦ 

ηςοῦ) Ρ ἀρ νρ, κυρίου Ἰηςοῦ Χριετοῦ ΚΙ, Οἢτ. 

1)6)" 6ὁγ,δί6 Βγίοῦ αν Τληιο ιοιι5. δέ ἐν. Α ἀραὶ ἦγ) Β δἷ5 απ Οο 

]οἐφίοη, δοοῦβ Κογϑο ογ]ναζέοη,. 

ον 86 γ1. ριον ἦν Α: ἀὰ Τν τὰ... Ὁ... .. ὌΡΕΡΝ δὲ 6]., Δαν 

ογ]οηηϑα)" Β»γ. --- Β: ἅτ Τοϊηιασιῥβαῖΐαι, Κγιηοὴ γιϑέσι, ἀαγοὴ ΘΟ, ΤϑΙὃ- 

ΓΘΉ]ΟΥ. 

ΠῚ], 1δὅ. 1η84] ΑΒ: υογα οι οϊοηαον Ζιιϑαίξ. Γὔδοηδο οἱηὶ ΑῸρ. -- 

17. τηϑπδῖτα) ΑΒ: Ζιϑαίε. 

[7]. 6 Υ 8 ΠΥ: Τὸ Τ]Ν. 

1, 1. Οἱ δηδοαδηΐϊα) ΑΒ: }ῖν". παρ, Ο᾽ 23,32. 



Ἀπ ἀἷθ ΤὨΘβδι ΟΠ ΙΟἤΘΥ 11. 1Π|,1]---1. 8, Αἢ Τιπιοίῃοαβ 1. 1, 1--2, 

ὙΌΣ] 8, ΠΏ τηδί]α]. 11 Πδ08- 

͵ατα δυ]κς ΘΠ 8 ΓλαὶΓὈδημδ 8 ἴῃ 

᾿σν8 πἀπραίαβθαθα, ἢ σδιῃΐ 

Δ αΥ ΚΊ Δ ηἀ8η5, ακ ἔδΊ τ Θ᾽ 16 ΔΒ. 

12 Ῥαϊσηἢ βυνϑ  Θ Καὶπὶ δ μ Ὀ] α 81} 

Δ} Ὀϊααη ἴῃ ἔγαῦ)η ΙΘΒὰδ 

“Χυϊθύαα, οἱ τὴϊρ ΥἸμἶδα Δα ΚΔ η- 

ἀδη8 ϑδοίηδηθϑ ]Δ]ὉῸ τηδί)ϑδι 8. 

18 ΔΡῬδῃ 1.58, ὈΓΟΡ 7] 8, ΠῚ ψαῖτ- 

ῬδῚΡ υϑργαα]δηβ 6118 ἰδ] 88. 

14 10 Ἰαῦαὶ Ἰῦδ58 ἢ υΠϑ805]8] 

νϑαγᾶα ηδδυδιίησηθ ὈΤ Ρο5 

ὈοϊτοΒ, Ῥᾶηδ σαίδυ ]αῖὶθ; πὶ Ὀ]8η- 

441} ᾿ἰζυν15. ΤΡ ᾿ΠΠη8, 6] ρδβῖζα- 

Υη81] 51. 15 8} πὶ βϑναθνθ 

ἢ] ἴῃ Τϑ 781}, αἷς {8]χΖ] αὶ 

58 ὈΙΌΡΑΙ. 16 δΔΡῦθϑῃ 511|08 

ἔταυῦ]α ραν θοῖὶθ οἷθαὶ ἱχνν 18 

ΘΘΎΥΘΙΓΙ Βἰπίθί πο ἴῃ 8]] ἰὴ βίδ- 

ἄτη; ἴγαυ)ζα τὰ Δ]]αΐτα ἱΖνν]8. 

17 80 ρο]ϑὶπβΒ τηρὶπδὶ μαηᾶβδα 

Ῥανίααθ, ραΐθὶ ἰδ Ὀδπᾶνο 8η8 

δἰαῦη αἱριϑέαινζονι ηιοϊγαΐηι; ϑύτα 

γ16118. 18 απϑ88 ζγαι)1η5 μπϑαγὶδ 

1οϑιυιῖ5 Χγιδέαιιβ τοῖρ αἰϊαῖΐτμα ἱπιυΐϑ. 

αὐ. 

411 

τΤρα} )]αη, τηἱ ηϊαϊξ)αῖ, 11 ολ- 

7αην στ βησηβ Τυαιγ απ σι ΤῊ, 

ἡφζιοῖδ πηργοίαδδοῦθα, τη ιτὐατ]έ 

τσανμγ 7αηἋ] 7,58, αἷς [αϊγιροϊξ) απ] 5. 

12. ῥοϊγηνν, οιυοϊοϊαίην στα τμα σῊ} 

7αἢ.) ὑἱαγαν ἐπ Κγανγίη 1όὁ8μα 

Χρτδέαν,, οἱ ηνὴρ γἱριῆβα τραιγ 76γ:- 

ααηδ ϑεοϊηαθηα ἤίαϊν ηιαϊ)αΐηα. 

19. αῤῥαη 71ι|5,. Ῥγοβη7ιιδ, ηΐ τὐοῖ»"- 

ῥαοῖῥ τιϑργια)αγν5 τραϊΐα ἐαι)αηαση:. 

14 τ 7αϑαὶ ΜΠ οτι87αὴ 

τραθ) α τη ϑαγ σηα ῥαΐ»}}} ῥο5 

ῥομοβ, ῥαηνα σαϊαγ]γαὶξ: πὶ δ]ση- 

ααὴῥ ἐφισὶβ ηνρ ἑηιηῖα, οἱ σχαϑζο- 

ἢ δὴ. “15 

Π]αμα ἕθα γαϊιη)αὶξ, αἷ; ἐαϊς)αὶΡ 

δι06 ὄγοῤα». 16 αἀῤῥοη 

7)ατ)2.κν σαιραΐγβοῖα οἵραὶ 

σαισαῖγῥὲ δἱηέοῖηηο την αἰϊαΐηλ 5έα- 

αἵρι: Κγαν)α την αἰϊαΐην ἐξιοῖξ. 

11 80. σοϊοΐηα ηϊοΐηαὶ Παηάσο 

Ραιοίαιιβ, ῥαΐοὶ δέ θαηαιῦο σης 

αἰζαῦγη. αὐἱρίδέσιο)γ) τιον αἵγη: δι 0 

ηιοῖ)ζα. 18 αηϑέβ [στ 7ήγη.5. γεη1.867"15 

7]οϑιῖ5 Χρδέσιϑ τὴ αἰϊαΐην ἐξιρῖς. 

ΘΉΊΘ). 

ἰα8 

7αἢ.. πὶ ισαδϑῖδο 

δγἰῦα 

ἐφζιοΐς 

1λι1ι Ῥαϊδϑαϊαιηοτϊραϊινι αὐ ῥανα τιϑέσ). 

δυ Τοϊμηαπηθαΐαι "α᾽ 

απ δέοαοιΡ. 

Ἶ 

1 Ῥανὶὰβ ἀρϑυβϑίϑαϊ 5 ΧαΪδ- 

ἴα 8 6515 ὈΪ ΔηΔὈιΒηΪη οἱ ]5 

ὨΔΒ] ΔΉ ἾΪΒ ὉΠΒΘΓΒ δ ἢ ΧΥϊβίδιβ 

ΤοΒαθ, ΘΠ ΔΙΒ. ὈΠΒαΥϑῖΖοθ, 2 Τοὶ- 

17. Τοϊηιαιιβαίαι Κλ εὶ 

αι ςέοάοῖῥ. 

Ἴ. 

1 Γαιοῖνι5 οραιτϑδέσμίιβ Δ δ- 

αγυαιιϑη νην σι 8 

“Αγ δέσνι8 

2 Τεοῖ- 

ἐσιι5 [οϑιῖδ δὲ 

ηα 8)" αἷδ πη 8α)}8 76) 

]οϑιῖδ, τσοηαΐδ τ 80) Οἶξ05, 

1Π|,11. Ττυαϊγϑδαπμααη5) Β, ἀν οὨ]δομοσῦ, υαὶ σουβίσι ΒΥ. -- 12. ΗΪΔ10] 

Α 8γ. --- 17. ορὶβίαινοηι] Β.: ἀἰθ ΑὈΚάγσαμρ Εν ἢ. βομμθῖηῦ νουμαπᾶθῃ 
2 865 Β.. --- Α ϑοϊϊοβε ηλοῖνε ηὐνϊέ Ὀδμᾶννο, τοῖο {7. απ σὶδέ, βοπαονη 

γοϊοϊδέ δὶ σιν Εμαθ ἀον" ΤΕ ρίβέοϊ: Ζοὶϊο 1. ἀλλὰ --- ταϑθὶ. 9, ᾿ϑίτὴ -- ξἶπ5. 

ὃ. ὈΠΒΆΤΙΒ --- ἸΖ 15. 4. Δ’ίηθη. 7)α8 ηιοὶδέα ἨΜΥ τὴ δριιγοη; αἴο ΑἨέΐψια- 

Διιοϊιδίαθοη Κἴαν. ΒΥ. --- Ὁ πύου βου ῦ. αηῤρατα] βριιηιοὶ Β. 



412 ΔῊ Τιμηοίῃθαβ 1. 1, 8ὃ---12. 

ἐν πίςτει. χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Χριςετοῦ 

Ἰηςοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 8. καθὼς παρεκάλεςά «εε προςμεῖναι ἐν ᾿Εφέςεῳ, 

πορευόμενος εἰς Μακεδονίαν, ἵνα παραγγείλῃς τιεὶν μὴ ἑτεροδιδαςκαλεῖν 

4 μηδὲ προςέχειν μύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις, αἵτινες ζητήςεις 

παρέχουειν μᾶλλον ἢ οἰκονομίαν θεοῦ τὴν ἐν πίςετει. ὅ τὸ δὲ τέλος 

τῆς παραγγελίας ἐςτὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ ευνειδήςεεως ἀγα- 

θῆς καὶ πίετεως ἀνυποκρίτου, 6. ὧν τινες ἀετοχήςαντες ἐξετράπηςαν 

εἰς ματαιολογίαν, 7 θέλοντες εἶναι νομοδιδάεκαλοι, μὴ νοοῦντες μήτε 

ἃ λέγουςειν μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται. 8. οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὃ 

νόμος, ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται, 9 εἰδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ 

κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀςεβέει καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοείοις 

καὶ βεβήλοις, πατρολιύαις καὶ μητρολῴαις, ἀνδροφόνοις, 10 πόρνοις, ἀρ- 

ςενοκοίταις, ἀνδραποδιςταῖς, ψεύεταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ 

ὑγιαινούςῃ διδαςκαλίᾳ ἀντίκειται, 11 κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ 

μακαρίου θεοῦ, ὃ ἐπιετεύθην ἐγώ. 12 καὶ χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώςαντί 

εμε Χριςτῷ ᾿Ἰηςοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιετόν με ἡγήςατο θέμενος εἰς δια- 

1, 2. πατρὸς ἡμῶν) “Κ ΟἾγ., πατρός Β΄ ΑΕ ἀρ νρ. --- 4. οἱ- 

κονομίαν] ἜΚ κδο. ΟἾγν., οἰκοδομήν Ὠ οἰκοδομίαν 9 αοραϊεαξἑοτιθην 

ἀρίστη νρ. --- 9. ἀνόμοις δέ] ἜΚ φϑιῦ, 864 ἐγυιϑέϊΒ ἔ νῷ Ατ ὈΥΒῦ. 

ἐπ ἴιυδέϊβ αὐέοιγι ἃ ̓παοῖ ἢ, Απρ, 86] ἐγυζιιδέϊ5. ατέφην ο,, (ἀλλ᾽) ἀνόμοις τε ἘΒτ(( ΒΤ). 

--- ἀςεβέει!! ἘΚ μϑῖῦ. ἔργ νρ, καὶ ἀςεβέειν Ὠ τὐἱη 8. 47 ἃ [πιοϊῇ, --- ἀνο- 

εἰοις] ἘΚ τἰδιρ. ἔ νῷ, καὶ ἀνοείοις διὰ ἃ (65 Εἱγ “68) σ' 1πο]ῇ. ΑῸρ. 

- 11. κατὰ τό] ἘΚ εἰϑιο., τῇ κατὰ τό ) ἢ φίναθ ϑϑοιηαιη ον. ὁδέ αἵ χηαθ 

ϑθοιη)1 οὺ. ὁ σίαθ θδέ δϑοιηιην θυ. νῷ Ατγ. Ν]511. ν. ΓΠΔΡΒαΒ. -- 

12. καὶ χάριν ἔχω) ΚΙ,, χάριν ἔχω Ρ. 

Τ, 9. ΜΙακβάομπαιβ Μδκιάοηδ]85)] ΑΒ: (6). τοῖο 1, 1δ,1δ 19,13. ἀδογ ἀϊ6 

ΜΔογηι υσὶ. ὙΚ. Θο]μιίσο ΚΖ. 41,169. --- 4, ῬΙΖαὶ πἸβδημάθιῃ ἴῃ σαι θ᾽ δῖ} ΔΒ: 

Ὑ 5 ηἀθίη ζισεοδοίσε ιὐἱοὸ 1, 6.4. ΠΊΟΥ ιὐἷό ἀογέ Πἰοϊαὐλυδαΐδ τι ΚΚοριία 

ἦν ἴὖ νῷ; υσί. χαθ 68ὲ ἴῃ βάθ ἴσ νρ ἴσϑθῃ. Η]]1ὰὺ. Αταρυβί.: αἷθ 

Θέοϊϊιγιη (05 Κογθβ ϑἐϊηιηιὲ ἰϊογοῖη. --- ὅ. ᾿1βΒ) ΑΒ: {ϊηιδίοιψι οὔ η6 
ἀπιθογοη, Ογιμη. ---- σα μπαρά 41} Α Παμαρί.: Βψηοηγην ἐδογϑοίζέ ευνείδηςις 

Κὶ 8,19 10,37 Τ 8,9 ὁ 1,8. --- 8. ιοὐΐι}}) Β: οὔποθ ϑἄϊΖθ. --- σῖϊοαα) 

Α: υσί. υπαροίη " ἀφόβως ὦ, 1,74. -- 9. νιϊαη8)] ΑΒ: τοῦτο τγθ67- 

βοέξέ ἰρϑσοην (65 ἢ. Ῥαῖοὶ. --- εἰδῇ τὶ 56 010] Α: υσί. ἡιιδίο ἨΟΉ, 65 ἴθ 

ροδίέα Οοαθχ Ἐπ] ἀθηβῖβ. νρ- ἀμ δϑσαῦογν τόρ 1,αοϊνηιαγη πα τυονὶ 1 Ἰ5οἸιθη- 

ἀον. -- ἀκ νἱτοἀεαϊααβαίτα] ΑΒ: αδαἱκ ἐγ δέ, υσί. Θοδααῇῇβ 5. 48. -- 

10, ἀρεενοκοίταις] ἐηι σοί. Τοαὶ, οἤθηθαν ηνϊέ Αβεδ, τυοσσοίαβϑοη. --- 

11. βϑὲ ἐ8ὲ) Β, νϑ]. χιιαθ οδὲ βοοιπάνην ουαησοίζηι νοὶ ΑΤΑΡΥ. ΝΊρ. νοη 

ΤΠΑΡΒ., ηίαθ βθομηάιην ουαηφοίζιην 658ὲ ἀἴ. --- 12. ατοϊμαο) Β' [τ 

χάριν ἔχω 80 ἄθηῃ Ῥδγδὶ]θ]βίρι θη, σγαξίαβ ασὸ τ᾿ νο. δὶ. 1 1,90. 



Αἢ Τιμοίμοαβ 1. 1, 5---12. 413 

τοϑαθδῖαα, να] δῖη Ὀᾶύμα ἴῃ βἃ- 

Ἰδαρϑίημδὶ: δηβύβ, δυ μηδῖο, σαν δῖ 

ἔα σαᾶδ αὐΐη 1648 Χυϊδίαα [688 

γα] ἢ ὈΠΒΔΓΔΠΙη8. 85. ΒΨΆΒΙΘ 

ῬΔΡ Ρυὺκ εβαϊδῃ ἴῃ Αἰξαϊβοη ρϑὶϑὶ- 

Ῥαπάβ Μαϊζθάοῃδίβ, οἱ Γδαυ θ᾽ 815 

ΒΤ ΔΙ 6] ΘΗ ΔΙ ΘΙΚΟ ἢ 1α᾿β] αἰ η8, 

4 ἘΪΡ- δ αἰβαϊ υδῖηα 501116 148 

βαρδυγθίνδυγαθ ΔΉ Δ]54126, 

Ῥοθὶ βοκηΐη δπαβίδ! ἄδημα τηδὶβ 

Ῥᾶὰ {ἰπγϑῖπδὶ ρα ]8β ̓ 1Ζαὶ π]βδη- 

ας 6) Ἴη ἴῃ ραϊδυθοίηδὶ. ὅ ΔρῬδῃ 

φαθῖα ἰδῦ δ ϑὈτΒη 8185. {ρα ρα ὰΒ 

Ὠγαϊη͵διησηα Παἰγτϊη 8 τὰ]Ρ- 

ψ 5561 ροᾶδὶ 8} ρϑίδαροϑὶηδὶ 

ΠΗ Πἀδυνγθῖϑαὶ, 0. 81 ῥδίπηθὶ 

Βασαθϑὶ οὐἴαϊγ δὶ ἀδνϑησϊαραάθῃ 

αὰ ᾿Ιαυδανναυγάθιη, 7 1] ΔῊΒ 

τνΐβϑ) τυ] ο 818158}}]05, πἰῃ ΠΡΔὉ- 

Ἰαπάδηβ πἰῃ Τὰ τοὐἀ]αηα 1} ὈΪ 

7ὺὰ 5Βύϊαυ]αηᾶ. ὃ δῦρδϑῃ νἱΐατα 

Ῥαϊοὶ φοῦ ἰδϑύ ψἱίορ, 7148] 7085 15 

νυϊΐοᾶα Ὀτυϊοῖρ, 9 σψιιϊαπμαβ βαΐοὶ 

φανϑι ίδτητηα πἰδῦ ψὶΐορ ΒΦ, 

εἷς νιϊοαδ]δαβαίτη 6 πηὐϑ]αὶμα 

788 τ5] Ὀ] απ 180}: {ταυγδαγ ἰαΐη 

18 ἢ ὑπ κηδῖηχ 1Δἢ ἀβυθὶ μαΐ τὰ, 

αὐΐδηῃθ Ὀ]σσαπάδη 8 δ8]- 

ΠΒῚΠΕ ...:... 

για ῥαΐν, τραϊδῖη, δαγα ἦν σ0- 

ἐσιοίγιαϊ: αηϑέ8, αὐ ἡταῖο, σχαισαϊγῥὶ 

ἤγαην σα αἰέν, 7α]ν, Χγδίαι, [}681| 

{)ατ7ν τ ϑαγσηηηα. ὃ. ϑ8ιῦαϑισο 

δα ῥιι! βαϊγανγν ἐγ, Αὐξαΐβονν σαϊοῖ- 

ῥαης α5 5 Μακῖαογιαΐδ, οἱ βανγήμ- 

αἰαΐδ διιηναΐην οἱ στ ῥαγοῖκο τη ἰαΐ8- 

7αἴπα, 4 πήῤ-ῥαν, αἰδαϊτοσΐηα 8ρ1116 

7α}ν σαῤαιννβίοαιγαο απαϊϊαιβαΐζο, 

ῥοοὶ 5ο)ηΐην απαϑέαϊααηα τϊοΐβ 

ῥαιν ἐϊηιγοήγνα σι ῥῖίξαϊ τρίβαΉ- 

οἷον ἤν σαϊαινθοῖηαῖ. ὅ αῤῥαη 

«(αἩ}» αοἷβ δέ απαϑιιβησῖβ Κγίαβισα 

45. Πιγ"αϊη)ανηηηα Παΐγέΐη, 2α]ν ηνῥ- 

τρἰδϑοῖθ, σοσαὶ 7.) σαϊανϑοῖμαϊ 

φι7)]]γι0 αγήσοῖδαῖ, 6. «ὦ. βῥαϊηιοῖ 

διαὶ αὐαϊγφίααὶ τιϑισαηπα τα δα) 

αν ἰανιϑαισαιγ ον, “ὁ τοϊϊ) πα αγ}8 

τοἴδαη τοϊζοο αἰαΐδα)705, τὶ ἔἤγαῤ- 

7αηναάσαηβ ἢ σὰ γοα)αηα γὴν δὲ 

Ἰυα δἐϊμηη]αηα. ὃ αἀῥαη ετοίδιῤ 
ῥαϊίοὶ σοῦ ἐδέ τοτίοῥ, 7αϑοὶ Ἰραβ 15 

τοἱϊοαοῖρφο γι οῖρ, 9. τοἱέαη « α 5 

ῥαίοϊ γαγαἱ]έαγηηνα τοϊέο γη18ὲ βαΐξΐῥ, 

αἷς ετοἱἑοα αἱ αιιδαΐην 7}, αἰλεέαϊατῊι) 

7α]ν. εὐγυδὶ γαῖ 7.7}. [)ατσαν»]έξαϊηι 

7α}ν εὐπαϊγησίην 76}.) τιϑιοροί]ναΐ))), 

αἰξαηι8 ὀἰϊσσιοσανααθν 7α}) αὐβῥοῖ»»5 

ὀ᾽]Π᾽ὶργιοαηααηι, ἠιαγαθιδ ἡιαμ)" βη)ανάαηι, 10. πογαηι, φιαηηθηαηβ σαβΐ- 

τοαη αι, {ἰμγη)αηι, τὐξαγϑισαναηι, 7α}) αϑαὶ ἴσα αἰ7185 ῥίταὶ Ἰναΐΐογ, ἰαΐ- 

δοῖηαὶ απαδίαηατῥ, 11 86ὶ ἐδέ δὲ αἰισαρσοῖτ τοιῖβαιδ ῥὲβ αὐ] ασίη8 σιὴς 

ῥαϊοὶ γαϊγαναὶξ 18έ ηνΐϑ.ι 12. 7α1,) ατοϊϊαο ῥαηιηια τη ϑιοΐη ῥ) αν θη η} 

--ορ.--. κοτε, ς,..... ......... 

Ι, 8. αηῤαγοῖκο)] Β: Κὶ αβί, ο σϑὴς ἀστοῃ οἷη ΤΟ σουβίσγέ ΒΥ. 

-- Ῥάββορθ6 οἱ νοὰ θη ἢ. 'ἰπΠ Β ἄσγτοῦ Απ ΒΟΥ  Πουνοσ- 

ϑΘΒΟΌΘμΘη Βα δβίδθθῃ. --- ὅ. τη] ἰββθίη] ἃ Παηαρφίοββδο: σα μα ρᾶ δῖ 

(υ͵οδέ σατησπα 1) 7". --- 9. τπηβ] Ὀ]αἰτα] ἃ Παπάρσίοδθο: αἴσα ἀαῖΐτῃ. --- 

ὈΠΑΙΡ Κηδῖτ) Α τέ Αὐκῆϊγσιη Κἰδ" τὰ Βν. --- 10. σαῤϊτιοαηααη ὉὉ., 

φαῤιιγ)αηάσηι (ΔΒ ρ] Ομ Θ. ---τ αἴ718] ἹΚοη]θκίαν, αἰ]α Β Βι. πα απᾶ- 

ϑέσα͵Ρ) Κοπ]θκίασ, σησείοηαδαηα Β Βγ. 



414 Αη Τιοίπμϑαβ 1. 1, 18---20. 11,1---Ὸ. 

κονίαν, 18 τὸν πρότερον ὄντα βλάεφημον καὶ διώκτην καὶ ὑβριςτήν " 

ἀλλὰ ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοιν ἐποίηςα ἐν ἀπιετίᾳ. 14 ὑπερεπλεόναςεν δὲ 

ἣ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν μετὰ πίετεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν Χριετῷ ᾽Ἴη- 

«οὔ. 1 πιςτὸς ὁ λόγος καὶ πάςης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριςτὸς ᾿Ιηςοῦς 

ἦλθεν εἰς τὸν κόεμον ἁμαρτωλοὺς εὥςαι, ὧν πρῶτός εἶμι ἐγώ. 16 ἀλλὰ 

διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται ᾿Ἰηςοῦς Χριςτὸς τὴν 

πᾶςαν μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωειν τῶν μελλόντων πιςτεύειν ἐπ᾽ 

αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. 17 τῷ δὲ βαειλεὶ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ ἀο- 

ράτῳ μόνῳ «εοφῷ θεῶ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων " 

ἀμήν. 18 ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί «οι, τέκνον Τιμόθεε, 

κατὰ τὰς προαγούςας ἐπὶ ςἑὲ προφητείας, ἵνα «τρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν 

καλὴν ς«τρατείαν, 19 ἔχων πίετιν καὶ ἀγαθὴν εὐυνείδηςειν, ἥν τινες ἀπὼω- 

ςἄμενοι περὶ τὴν πίετιν ἐναυάγηςαν᾽ 20 ὧν ἐςετιν Ὑμέναιος καὶ ᾿Αλέ- 

ξανδρος, οὗς παρέδωκα τῷ εατανᾷ ἵνα παιδέυθῶςειν μὴ βλαςφημεῖν. 

11. 

1 ἸΙαρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖεθαι δεήςεις, προςευχάς, 

ἐντεύξεις, εὐχαριςτίας ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων, 2Σ2. ὑπὲρ βαειλέων καὶ 

πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, ἵνα ἤρεμον καὶ ἡεύχιον βίον διάγωμεν 

ἐν πάςῃ εὐςεβείᾳ καὶ ςεμνότητι. 8. τοῦτο γὰρ καλὸν καὶ ἀπόδεκτον 

ἐνώπιον τοῦ «ωτῆρος ἡμῶν θεοῦ, 4 ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει αὑ- 

θῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωςειν ἀληθείας ἐλθεῖν, 5. εἷς γὰρ θεός, εἷς καὶ μεείτης 

θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος Χριςετὸς ᾿ηςοῦς, 6. ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀν- 

1,18. τὸν πρότερον] ΚΙ,, τὸ πρότ. Ρ. --- 16. πρώτῳ] ΚΡ, πρῶ- 

τον ἴ,.. --- ᾿Ιηςοῦς Χριετός] ΒΙΚῊΡ Οἢγ., Χρ. Ἴης. ΑΒ γυΐη αῇ νρ 

ΑΤΌΥΡΤ. (ἀἐθ σίοίο]ιο δέοι Ὁ0}].67) 56ο]ιδηναῖ). ---- 117. καὶ δόξα] ΚΙ,, δόξα 

Ὁς -- 18, «τρατείαν] ΚΙ,, ετρατιάν Ρ (υγῖ. ἃ 10,4). --- 11,2. εὐςεβείᾳ] 

ἘΚ μιϑιο., εὐλαβείᾳ Ρ. --- ὅ. Χριετὸς ἸἸηςοῦς] ἘΚ οδιο., Ἴης. Χρ. Κι. 

6]..) ΒΥ. - ϑ'οἀωνηνα) Ὁ ἐν δηβομθη θη 685 ἡ Ἰἀαηήηα 8. -- 18, ἔλαΥ- 

ΒΒ δη δ) ἃ Παμασίοθθδο: .οὗδ. ἀᾶτη, αα8 τυροῦ φιρ 1Ἰοῦδῃ ἀδ πὴ 

Φ. εγφἄηρι δέ Βγ. -- 20. 7812 Α: δ) ζίαγ, δριγον υορ 1 487. 

-- ΠΦ.4. σαι Β' (Ἰομῦ εοὐζ) Βτ.: σΟὨ] ΒΟΒγθ ἔθ ]οσ, ἀασοῃ ἢρ. 

φαγίδαη, ἈΘΥνΟΥΡΘΥ 6. --- ἐη μβκιριῥ)α)] Β: ὄν ἌΌΘΥ ἀοὺ Ζ6116 ΒΥ. 

Ι, 19. ἱκποὶ ξζαιγα τυα8)] Β, νϑὶ. φιυὶ ργῖινδ ἔμογαην (ιν ἀ([) 1μπο18, 

(ΑὍρλ - 14. μξαγαδδὶρ) Β: ἀκ μξαγαδ5]ανν Ἰκ 4.15 9,8 ἰγϑηβι θῖν ἰδ απα 

α165 Δ 0ἢ Καὶ 9,12 βεῖη Κᾶπη, 50 δἰ παοχῦ πἰομΐβ, μ7 αγαϑϑὶ 818 πϑαΐγϑ!θ5 

ῬΑΓΠΖΙΡ (ΠΔοἢ ἘΒ. 8 286,58) Ζὰ δββθῃ ὑπὰ τὐαγῇ ΟὐΟΥ τφα8 2ὰ 61- 

ΒΆΠΖΘΩ. --- )' αιι)ύη.5) Β' (οὮπ ἡμῶν) ψῖθ Καὶ 10,28 (455. ΑΒ) Καὶ 18,18 (85. 

ΑΣ) ΡᾺῈ 4,28 (ΚΙ). --- ΤΠ, 2. ἔγαια 8)]] τ] ΑΒ, υσῖ. ρ»Υγὸ οηιηΐδιιδ Αταρυϑίς 
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Χυϊρίαι, 168ὲ0 [γαν)ῶν ὠπδαγανα, εὐΐε ἐγ φφισαγνα ηυἱς γαϊηντία, σαδαΐ- 

7αηας ἕω. ὠπαϑα]α, 18. τοὶ {αν τσαδ τἩρα)ωλγηε)) αν 7ωΐν τργαΐοδ 7αἤν 

μργεραν8, αἰοὶ σααγηιαΐξἤδ τραβ, τέο αυοίίωη 8 σαξαιρίάα ἦν πηφα- 

ἰανδοῖνναί. 14 ἐξ τὐξαγαϑϑὶβ «ραν» ατϑί5 Κγανγη5. περ φαϊαιθοϊνηαΐ 

7}, γγιαῤιναὶ ῥίφαϊ ἐν Χνϊδέωιν 1658. 15 ἐγίσσιν ῥαία ται» 76}. αἰϊαῖφοβ 

απααγινηνέαϊδ τοαῖγῥ, ῥαίοὶ Χγήδέινιδ 1681.5. χώρην ἦν βαρ ἐαΐγίσαιν [γα- 

ται) ]έαη5 παϑήαη, ῥίτοοϊ Κγιωγῖδίβ ἔην ἐμ. 16 ακοὶ ἀμῥῥε χααγηιαὶβ8 

ἐσαγ, δὲ ἡγην. ηυὲ8 [γηωνγδίαηηηα αἰωιφίαοαϊ Χ,δέαινι5 Γ}65ιι5. αἰίω τὐδϑοϊδηθῆγ 

ἄν Κγἰδαϊιίαὶ ῥβαῖνι ἐξο αὐνωιυνωϊγ βαὶ τρόδιν ἄτι σοϊαν)ανν ἑνηθια αν Πἰραϊηαὶ 

αἰιοοϊηνοη. 117 αῥαν ῥίιάαηα αἴισο, πηγϊαν͵αρήηια, τησαδαϊραπατηηα, 

αὐπανήηπα, Κγοαανγήπα σιάω ϑισογέξα 7α͵ν του ξιιδ ἦγν αἰαἴγν5 αἴλρο. ΙΝ 

18 ῥὸ απαδιϑη ὠπαἤίπα ῥιι5, δανγηϊο Τοίηιαι βαΐι, δὲ ῥαΐην 

νννν ἔαατα [ἀΥΒηϊ δηάδ 8η8 

Ῥὺὰκ ρυδυϊζοίζαιη, οἱ αγϊαραῖθ 1ἢ 

Ραΐθὰ Ῥαΐα ροᾶο ἀγα ΟΡ, 

19 Παῦθδηαβ σα]αρ θη 141} ροᾶδ 

τὴν Ἰββϑίη, ῬΙΖαῖθὶ βασμηδὶ αἴθ κια- 

Ὀθαπᾶδηβ ὈΪ ρδδαθθῖη πδηϑδαδὶ 

ΔΌΥΡαΠμ, 20. ὈΙΖθοὶ ἰδ ΗἩ ντηδὶ- 

ΠδῖΒ 16 ΑἸΔΙ Κβαηαγαβ, ρδΏΖ6Ι 

ΔηίδΙ ἢ ϑαίΐδηϊῃ, 6] ραία] )αϊ δα 

[78] Ὡἱ τγδ]δηηθυἼδη. 

1 

1 ῬΙά)α πὰ ἔτιμϊδὺ 4}}15 ἰδὰ- 

δὴ ὈϊάοΒ, δἰ ύσγοηϊ ηΒ, [161 18, 

Δ ὰαα ἔγαα 4]} απ ΤΠΔΠΠΘΤΙΏΩ, 

2 ἴγατῃ θυ ἀδηάμη 18} ἔταμα 4118] η} 

Ῥαΐτὴ ἴῃ υἱαταββαὰ τ Ἰβαηᾶϑηη, οἱ 

Βαννδηαθίη 465-516 41ἃ θασδίτηα 

ἴῃ 8114] ραρᾳαρθιη 188 ρμαγιθα]. 

9 Ραΐαρ-Ῥδη δῦ σοά 141 ἀπά ηθὴ 

ἴῃ παν δῖγθ͵α Π8Β]Δ 18. ὉΠΠΒΑΥῚΒ 

ϑΌα15, 4 5861 8]180ὴ8 85 Μ1]]} 

ΘΔ ΠΙΒ8η 8 ἴῃ αἰ Καη 74 ΒΌΠ]ῸΒ 

αἰμηδη. ὅ 8118 8118 σὰ Ρ, 8δ1η8 7148 

τἀ στοημα5 οαἷβ ἴ8 ἢ ΤΠΔΠΠΘ, 
Δ ηηδ Χυϊδίαβ ΙΘ885, 6 88 ρὶ- 

ζαιγα ἐαινυϑηϊοαπάαηι ἀπὰ ῥᾳί; 

»γουζοζζαηι, δὲ αγίμραϊβδ τη, 

ῥῥαῦην μῥραία σοάο αγαικιγεϊιοϊίοῥ, 

19 παθαμαβ σαϊαινθοῖν 74.) σοάα 

ἡ ῥιοϊδϑδοῖη, ῥίξαϊοὶ βδιριαὶ αἤϑίοῖι- 

δαμάσηβδ δὲ σαϊαινθοῖνν παφασαὲὶ 

ταν ιν, 20 ῥίφοοὶ ἐεξέ Πισρηιαῖ- 

ηαΐι8 7ωἢ,) Αἰαϊϑαγιαίγηι8, ῥβαρεοὶ 

ὠπαξαϊ, δαξαγιῖη, οἱ σαίξαϊς)αϊπσαι, 

γιὲ ᾿τοα)αριθ»)) αι. 

1816 

1 δέά)γα γῖν Κρ ιγῖδέ αἰϊὲ8. ἐαι-- 

αν δίιάοβ, αὐξμέγογιῖνιδ, {ἰξοϊγιῖγι5, 

ατοϊέναα ἤἔγαην αἰδαῖην ἡηαγιαηι, 

2 ἔγαηι ῥίιααναρι 7α}ν ἔαρι αἰϊαῖηι 

ῥαΐην ὧν ταν αδβϑαιν τοϊδαπά αι, οἱ 

δἰαιοαγα ον, 7α]ν διυιέζα αἰαὶ ϑαιπαΐηια 

ἦν αἰαὶ σασιαιοῖνν 7α}ν σαγϊμα)α. 

ὃ. ῥαΐιιῥ-βανι ἰδέ σοαὰ 7α}) απααπιθηι 

ὧν ὠπαισαϊΐγ ῥα πιαϑ)ανια β εὐγιδαγ δ 

σιιαῖδβ, 4 βαοὶ αἰΐαγιδ ἡιανι5 [φα]ιοϊὶ 

σανίδα 7, ὧν τι ῥἼα ϑιι)ι}ο8 

αίηιαη. ὃ αἷγι8 αἰϊὶ8 σι, αὖηιδ 7αἤε 

γηηατογιοηαβΒ ουαῖδ 7α]η 

γηαῆπα Χγιδέιιβ [16ϑι{8, 

ἡιαγη, 

6. 8α γί- 

Ι, 14. μξαγαβοὶβ) Β (Ἰοὺ ἐξαγαδδίαα Ὁ.) Βγ. Νᾳ]. ΕΒ. 8 286,5. 

- 16. ἀπ ῥῥο] Β (ἱομῦ απο ἴ0.): οἷπ ῥ᾽ βίθῃῦ ἄθου. ἀθὺ Ζ6116 Βυ. 
- Χγϑέαιι58] Β ΤΣ Χγιλϑέμιβ. τ ἐξ) Β Τὰν. ἐξεῖ, --- Υ!αν)αηιηια) ΚΚοῚ- 

ἸθκΚύαγ, ἴῃ .Β ΠῸΥ ΠΟΟΘῚ ΘΥΘΠ ΔῚΣ τ... .2αηιηῖα (αν αηλαηιηια Οαβί. θθὲ 



416 Απ Τιμοίμοαβ 1. 11, 7---15. 11], 1 ---2, 

τίλυτρον ὑπὲρ πάντων, τὸ μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις, 7: εἰς ὃ ἐτέθην 

ἐγὼ κήρυξ καὶ ἀπόετολος, ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριεςτῷ, οὐ ψεύδομαι, 

διδάςκαλος ἐθνῶν ἐν πίςετει καὶ ἀληθείᾳ. ὃ βούλομαι οὖν προςεύχεεθαι 

τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ ἐπαίροντας δείους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ 

διαλογιεμοῦ. 9. ὡεαύτως καὶ τὰς γυναῖκας ἐν καταςτολῇ κοςμίῳ, μετὰ 

αἰδοῦς καὶ εωφροεούνης κοςεμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμαειν ἢ χρυςῷ ἢ 

μαργαρίταις ἢ ἱματιεμῷ πολυτελεῖ, 10 ἀλλ᾽ ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελ- 

λομέναις θεοςέβειαν δι᾽ ἔργων ἀγαθῶν. 11 γυνὴ ἐν ἡευχίᾳ μανθανέτω 

ἐν πάςῃ ὑποταγῇ. 12 διδάςκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὖθεν- 

τεῖν ἀνδρός, ἀλλ᾽ εἶναι ἐν ἡευχίᾳψ. 18 ᾿Αδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάεθη, εἶτα 

Εὔα. 14 καὶ ᾿Αδὰμ οὐκ ἠπατήθη, ἣ δὲ γυνὴ ἀπατηθεῖςεα ἐν παραβάςει 

γέγονεν, 15 εωθήςεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν μείνωςιν ἐν πίετει 

καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιαςσαμὼ μετὰ εωφροεύνης. ἔ 

1. 

1 ΤΙιετὸς ὁ λόγος ᾺῺεἴ τις ἐπιεκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ, 

2 δεῖ οὖν τὸν ἐπίεκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, νη- 

1,6. τὸ μαρτύριον] “Κ γιϑι0., οὗ τὸ μαρ. Ὠ᾽ΕΤ οὐνΐλι58. ἐθϑ ζη) ΟἽ 47), 

ἂρ Απιρυϑύ. -- 7. ἐν Χριετῷ] ΚΙ, ἐμ Ῥ. --- 8, προςεύχεεθαι 

τοὺς ἄνδρας) ἜΚ πϑὶν. ΟἾγ., τοὺς ἄνδρας προςεύχεεθαι Πα ἀξἔρτῃ 

νρ. --- 9. ὡεαύτως καί] ΚΙ,, ὡςεαύτως Ρ. --- χρυςῷ] ΚΙ,, χρυείῳ Ρ. -- 

12. διδάεκειν δὲ γυναικί] Ρ ἀἔρστῃ νρ, γυναικὶ δὲ διδάςκειν Κ], Οἢγ. --- 

14. ἀπατηθεῖςα] ΚΙ,, ἐξαπατηθεῖςα ᾿. 

ὁ ΚΙΔΙ ΘΥΚΘΉΠ ΔΙ ΒΥ. --- ἢ). Α ἐ8έ ηἱουξ [ο5ἐφιιδίοϊίοη, οὔ σαγιϊαα θη οὐδ᾽ 

σαν! ]οη 87... --- τιϑυϊ κυθιύασα) ΑΒ: μαοῖν ΤΓ. ϑοϊιμῖφο 1, ο]υογέα 5. 16 

βέεε ἃ ΓΚ ο.«. -- σδ]δαθδίτα] Α (μιοϊυέ σϑ]α δῖ γ): δ2 δον 67} Ζοῖϊο 

Ζιοϊβοϊνοη, “οεσιραΐ κπηα “δὲ γιαγὶ αοΥ ἢ. Ζοῖϊο ΒΥ. --- 10. τ΄οαιιγϑέισα!] 
8, ΔὈροϑύθιῦ του" } δέισα ΒΥ. --- 11. Βδαη]θ 81) Α (οι ἈΠ Ρα {7.): ἢ 

ἐἰδον ΟΟΥ̓ Ζοῖϊθ εὐγνῖ67) ἄρην ἢ υὐορ “Ἰηδταϊαγμηιν ΒΥ. -- 12. Ἡ]ῃ {γϑυ]] 01] 

Α (υἱοΐιέ τὶ) ΒΥ. 

Π,6. νεἰύνοάθιη] ΑΒ: τὐοϊ αἷθ Νοηι. μας ΕΒ. ὃ 157 Αηηι. 3 

ζιὶ [αϑϑθη; τη Β παῆην 685 ζγοϊ!ον αὐτοῖν ΑἸ. ἀνὰ ἀδηιηαοῖν, Αρροϑεἐιοη, 

Ζιι δπααθααῃμΐ 8οη. ἴὔθογ αἰο Ουιοῖϊο ἄο5 Τοαίοβ ἰη Α υφῖ. αἷς ΑΉηι. 
ΦΖΉγ σγίοοῖι. Τογίασο. --- 9. ΓΘ ἤϑπ ἀϑῖ πη 51Κ] ΑΒ: υφῖ. “ογηαηέοβ 86 ἀ ἔστη 

γα τἰϑ10. --- 12. ἐγδυ) θη ἔδατα)] ΑΒ: αἀοηιμαγὶ δργα υἱγιηι ἃ ἡ), υὐγμηι 

ἴσ νρ. 



Αἡ Τιμοίμουβ [. 11, 7---15, 1Π|, 1---ὦ, 

Ὀδη485 Βὶ]ς ΒΡ 8η Δηααρδαῇῃύ [ΔῈ 

4188, ῬίΖοὶ ψοϊὑγγοάθίη τ᾿ 6] 81 

βυγθβαίσα, 7 ἄπ βδιημηθὶ σαβαῦθ8 

τὴ {κ τϑυ]αη 8 18 ἀραυδβίδα]αβ, 

Βα η]α αἷθα 'ἴπ Χυϊβίαι, πὶ ᾿ἰὰρσϑ, 

Ἰαϊβαγθῖὶβ ρίααο 'ἴπ δα θη δὶ 

748-878]. ὃ 11} 8ὰ πὰ ΔΙ ΥΔῊ8 

Ὀάΐαπ ἴῃ Δ] αἴθ βίδαϊσα, ὑβηδς- 

Ἰαπάδηβ Ββ ΚΠΟΒ. παηθηβ ἰπὰ ἢ 

Ῥυναἰσμϑῖη 78} ὑσὶ Π]Ἰθῖη. 9. βϑιηδ- 

Ἰεῖκο 848 αἰποὴβ ἰῃ ρδίθίθιηδὶ 

ὨγαϊπἾαὶ τὶ σαυϊαᾶ .. ἢ 7168 ᾿πᾶ- 

Ὠϑίη ἔθ θ᾽ 5 51, πὶ ἴῃ βδῃίοσα 

δἰ αι ρα]θα δἰ αι ταϑυὶ Κυθιτὰ 

δἰ θῬδι παβύζογα σα] θαΐτη, 10 δ 

Ῥαΐθὶ σϑᾶον ᾿ἰδὺ αἰποῖὰ ρδῃϑδίίδῃ- 

ἀθίπη σα Ὀ]ούδηῃ Ῥαΐγῃ νδαγβύνα 

οοᾶδ. 11 αἷπο 'π ΘΠ 4] ρϑ] αἰ β]αϊ 

ΕἾ ἴῃ 811] υὐπμαιβθίηαι; 12 Ὁ 

β8 181 5δη αἰποῸ πὶ δ] 78, ΠΪῈ 

{γϑυ) πο ἔδαγα σγαῖσα, δ8κΚ συ βδη 

ἴῃ δ Πμαϊπμαὶ. 18 Αἄδιὴ δὰκ ἰτυσηδ 

σϑασαηΒ 870, Ῥάρτο Αἰνσδ; 

14 18 }} Ααδῖγχ πὶ δὴ υϑδ]αΐοῦθϑ, 

ἦρ αἷπο υδβ]αΐοαα ἴῃ τηϊβϑδάθαδὶ 

γα. 1ὅ 10 σϑῃῖθὶρ βίσῃ ὈΔΓΠΘ 

Βα ΔατΡ, αὶ ραβίαπαδηά ἴῃ βσὰ- 

Ἰδα θοῖη 81 18 ἐγ] αρυγαὶ 148 σντοὶ- 

ΠΙΡαὶ τὴῖρ ραίτρ]ϑίη. 

ΤΙΣ 

1 Τυῖρονν ραΐία σψαυσα: Ἰαθδὶ 

ἴυ885 αἰ ρβΚαιρθίηβ σαῖσηϑῖρ, σοαΐβ 
ὙΔΌΤΑΥΙΒ σαῖγηθῖρ. 2. Β5Κὰ] πὰ 
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ῥαηα8 δὲ δἤϑαν, απασαῦας« 1} 

{αν οαἴϊαη8, τοολξισοα!θῆη, τ)16167)} 

βδισεϑαΐηι, αν ῥαγηηνοὶ σαϑβαΐϊ 5 

ἤγγ, ἡϊς ηϊογ7αη8 7α]ν αραιδέοσιζιδ, 

ϑιηγα χίῥα ἦν, Χγ δία, τὲ ἴΐμσα, 

ἰαϊϑαγοῖθ ῥίμαο τη σαϊαινϑοῖγαὶ 

7α, ϑινη)αῖ. 8. τοἵΐανν τὰν τραϊγ᾽ αἩ8 

ὑήαγαγν ἦν, οαἰϊαΐην βδἐσαΐηι, τ ϑαζ- 

7αμναάσηβ ϑιοίβηοβ Παγαίι7,8 

ῥισναϊγ]ιοῖγν 7α]ν ἐιοοῖ ]οἷη. 9. βαηῖα- 

ἰοῖκο 72ω], χίηοηβ. ἦη, σαξοίοϊγαΐ 

Πγαϊη)αὶ τὴ σοαγίμαοῖγν 7α}) ἡηα- 

Πιοΐγ, [οἐ)αγνα οἴγι5 δῖϊρ, τῇ ἦγν Παϊιέοηι 

αἵξῥῥαι, σεῖῥα αἵξῥαι, ταν]. ἡδεῖ 

αἵξῥαι, τοαϑέγον σαϊς α) ιϑαΐηι, 

10 αἷ: ῥαϊοὶ σασοῦ ἐ5έ σήπιον σαϊαΐ- 

ἐαγια οἵην γε διοέαγι βαῖγ7, τρατνιγϑέλρα 

φοῦα. 11 φίηο ἔην παιιιὶβοὶ σαϊοϊβἼαὶ 

δῖ ὧν αἰϊαὶ μΠνατιϑοῖηαῖ; 12 ἐξ 

σαϊαϊδ]ανν ωπον, τ ετἰϑἰαμθ)ζα, πη 

7γατ)ήγηογ, [αλγα τὐαῖγα, αἷξ τὐΐδα 

ἦν ῥαϊιαϊγηαὶ. 18 Αὐοσην απ; ἤγιώηα 

φασήίγαη[(]8 ταν, ῥαξῥγοῖν Αὐιοιρα; 

14 7}, Αἄσηι τὶ σαν τἰδϊμέοῤΞ, 
ἐ φίηο οἰδίμοαα ἔπ ηιϑοασοασὶ 

ταν. 15 ἐῤ γαριῖδὶβ ῥαϊγ, Ῥαγης 
σαδαινρ, )αϑαὶ σαδέαηπααηα ἴγη, σα- 

ζανιϑοϊῖγναὶ 7α]ν [γϊ]α βιραὶ 767. τὐοϊ]οῖ- 

ῥαὶ τηνὲ φαζν"αβῤ)οῖρ. 

ζγηη(7ν 

ΠῚ 

1 Τρήσσιο ῥαία τραινα: 1αϑαὶ 
ἴνα8 αἵριδιιροῖηβ σαϊγηνοῖῥ, σοσῖς 

τον) δέιοῖδ σαϊγηοῖξΡ. Ὡ 8καῖ ηῖ 

ΤΠ, θ0. ἀπάφρϑαμί)] Α σαης κἴαγ: τὶ τϊδ6)" α67) Γηῖο Πυἱησισοξίϊσέ, 766], 

8670)" οι Το, φιυϊϑοΐ γι... 8. τὐπα τι (65 ἩΓΟΥ͂ 65 “βιιγοο Β»". --- νγϑι ἐνγοα θὶη] 
Α: ἀαϑ τὶ απὶ Ζοϊϊομθηα σιθηιϊοῖυ Κἴαν ΒΥ. --- 8. ἐἰ5 Πα []αηαἩ 5] τι5]ιαβἼαη- 

εἰὰ9 Β' Βν. --- πὰ }} Α (ποθ ἵπα, τοῖο {7. αἷ8 δἱοίιοῦ απσὶϑε): ον ΤΕ αιίι 

σοηϊϊσέ, Ὦ ἰδέ Ζιε. εὐ Κοηηθη ΒΥ. --- 9. σαγιμαοῖη) Β' (αἰομέ σαγίμα)οη Τ0.): 

Βυτοὶθοτο, Ὁῖθ σοὐβομθ ΒΙΌ6], Ὁ] 



418 Απ Τιμποίμθαβ 1. ΠῚ, 8---16, 

φαλέον, εὔφρονα, κόεμιον, φιλόξενον, διδακτικόν, 8 μὴ πάροινον, μὴ 

πλήκτην, ἀλλ᾽ ἐπιεικῆ, ἄμαχον, ἀφιλάργυρον, 4 τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς 

προϊετάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάεςεης ςεμνότητος --- 

ὃ εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου προςτῆναι οὐκ οἶδεν, πῶς ἐκκληςείας θεοῦ 

ἐπιμελήςεται; -- ὃ μὴ νεόφυτον, ἵνα μὴ τυφωθεὶς εἰς κρίμα ἐμπέεῃ 

τοῦ διαβόλου. 7 δεῖ δὲ αὐτὸν καὶ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν 

ἔξωθεν, ἵνα μὴ εἰς ὀνειδιεμὸν ἐμπέεῃ καὶ παγίδα τοῦ διαβόλου. 8 δια- 

κόνους ὡςεαύτως ςεμνούς, μὴ διλόγους, μὴ οἴνῳ πολλῷ προεέχοντας, 

μὴ αἰςχροκερδεῖς, 9. ἔχοντας τὸ μυςτήριον τῆς πίετεως ἐν καθαρᾷ 

ευνειδήςει. 10 καὶ οὗτοι δὲ δοκιμαζέεσθωςαν πρῶτον, εἶτα διακονείτωςαν 

ἀνέγκλητοι ὄντες. 11 γυναῖκας ὡςεαύτως ςεμνάς, μὴ διαβόλους, νηφα- 

λέους, πιετὰς ἐν πᾶςιν. 12 διάκονοι ἔξτωςαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, 

τέκνων καλῶς προϊετάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων. 18 οἱ γὰρ καλῶς 

διακονήςαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται καὶ πολλὴν παρρη- 

είαν ἐν πίετει τῇ ἐν Χριετῷ ᾿Ιηςοῦ. 14 ταῦτά «οι γράφω ἐλπίζων ἐλ- 

- θεῖν πρὸς ςἑὲ ἐν τάχει. 15 ἐὰν δὲ βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ 

θεοῦ ἀναςτρέφεεθαι, ἥτις ἐςτὶν ἐκκληςία θεοῦ ζῶντος, «ςτῦλος καὶ 

ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας. 16 καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐςτὶν τὸ τῆς εὐςε- 

11, 6. εἰς κρίμα] ἘΚ τϑιο., εἰς κρίμα καὶ παγίδα [,. --- 10. εἶτα] ἘΚ 

μϑ10. ἀοίγαο α, καὶ οὕτω [) ἃ ἔτη νρ Αταηρυϑί. ---- 14. ἐν τάχει] Ρ, ταχέως 

φισοὶ Μοϑβαιθ)" ΟἿΓ - 5885. (9 τι. αἡ εἷΐζο τὸ γῷ (υσί. ὁ 4,9 ἐλθεῖν πρός με 

ταχέως), τάχιον ΚΙ, (τ. (δογϑ). ---- 15. θεοῦ] ἘΚ τϑιυ., κυρίου ῬᾺ -- 

ΙΔ ὈΘπαὶ Α: αδὺ Αιιδραηρ -ἰὰ υορ ὈΔΙΡοῖη μαὲ ἄθη Αιὐιδζαϊ αἀον ἢ. 

Ῥγᾶρ. ἴῃ πυογϑοϊιιαοὶ. --- 10. ἀπβαμίαθ8)] ἸΚΟΉ 7 οἸσέν, Βα θα θα {ε}ι167- 

παῖς Α ΒΥ. -- Βαβ61] οὔ βαθὶ οαδὺ' ΒΟΘὶ ζιν ἰθϑθγη) δεῖ, ἐδὲ τοι ζιι οηΐ- 

δοποίάοη Βγ., ἀοοῖν ξογαογέ σα θγ 105. ἀαϑ8᾽ Παῖς. 

1Π, 2. ρατῖ48] ΑΒ: Ζιδαΐς, τυο] Παμάρίοδδε ὧν ἀοΥ γογίασο ὑὉοῊ 

ΑΒ, υοῖ. ἴγορϑ᾽ φρόνιμος ΜΙ 7,34 1, 16,8, απίτοαβ᾽ ἄφρων (ατιθεν 

Οα᾽ 83,1.3), απίτοαρσὶ  ἀφροεύνη. --- ὃ. Βα 15] ΑΒ: αὐγηβ Β (ᾳδίσυαβ Ὁ) Α 

βύμα τἰγϑρῦ. Οἴ0886 ἀαξι. --- 4. ΟἹ ΠΔαΒ]Δη οπ8) ΑΒ: υοῖ. διιϑαϊίοβ σ να 

ΑΠΔΡΥ. Ατηρχυβύ. --- 6. πΙυ]α δα ἀ8η84) Α: ΑΠ]0. εὐἱο ἔην Οαγίοοϊι. ---- Π. ΔῈ Κ] 

Α: σγ. δέ (υσὶ. ϑεθαα δ 5. δ0); καί εργιθογϑδείζί. --- αἰαγὶθϑδιὶ ἴῃ αν θυ] 

Α: {ηιδίοίϊηα ἀ686 έγὺβ τὐθγοη (68 ατὴὐ ἰᾶάνγοιῦ αηϑο]ι το ογνάοηη 18} 

Β]ΑΙΏγΊδ. --- ὃ, 18} 5υ)γὰ αἰ θα ΠΠ5 ρδυϊ 45] Α ἐν διακόνους ὡςαύ- 

τως ςεμνούς φηασίιξ ἀἄοη Εμαγιοῖ; οὔμοῦ Ῥογαογθηῖδβ, υοσὶ. Κ. 11 γυ- 

ναῖκας ἰϑςαύτως ςεμνάς " α΄ ΠΟΠΒ ΒΘΙΏΔΙ] ΘΙ ΚΟ σϑυϊαᾶοβ. οι οιουξ ἰδὲ χε 

δ6886γ7,,) Δ} αἰακααμυηβ 5ν01ζὰ «(ΒΔ 6 Κο» ρδυϊ8η8 (5. Καὶ 11,9 

ΒΔ ἢ ΒΘΙΆΘΙΘΙΚο᾽ ὡςαύτως; 5νγὰ αἰϊοθύν ἐἰδογϑείσἑ δοηϑὲ πΐ ὡςαύτως.. --- 

αἸδκαῦηαη8) Α. παοῖν ἄθηι ΟὙΊθοἾι. ---- 16. ΤῊ 1118 --- βαθὶ ραρδίσ 108] 
Αἱ Μαϑῖ:., αἰ} ΟΠ γίϑευιδ. θοφΟφΘΉ. 



Αἡ ΤΙταούμοαβ 1. 11, 8---1ό. 

αἰ ρΊΒαα ΡΒ ἀηρδίδι ΠΟ α8Β. ψ]- 

Β8Π, δΙΠ 1208 α6η 815 408, 8η6δ- 

Ῥαμίβ, [σαγ]. 8], ἔσο, σδίδαγβ, 

σαβίϊσοαβ, Ἰαϊβοῖρβ, 9. ηἱ ψγϑίῃ.. 8, 

τἶΒ- 5] 8} ]8, ἃς Βαῖ15, [ψαϊγγι8), ὨΪ 

ΒῈ ΚῸ]5, πὶ {αἰ μα ἔὙ11|τ5, 4 ΒΘ ΠδΙηση8 

σᾶγαδ γαῖα Τλυταραρρθηαβ, ὈΔΡηδἃ 

Βαραπαβ. αὐ μαυβ]δηί Δ η ) 0:8 
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μησγαζαϊγίηοηαβ τρῖ- 

αηαα- 

αἱρὲϑ)ρανρι5 

86, αὐγαΐζοβ ηοτναῖβ αὖα, 

ῥαλιέδ, [σαγήμα 5), [γοΡ8, σαζαι,»8, 

φαϑβίέϊγοασ 5, ἰαϊδοῖσδ, 9. την τροηηνα8, 

γυὲ 5ἰαϊναῖδ, αἷξ διμξ5, [αἱγ]η[1]5], τ 

ϑαϊρυί5, γυἱ [αὐ] [γῆι5, 4 βοϊγναγηητα 

φαγάα τροαΐία Γαμγασχασφαη « ἃ 5, 

δαγηω Ππαθαγια8. μι Πνανι5]αηπάοπα... 

τὴΐρ 411] δηαν}])οῖη. 5. 10 1α)0αὶ [085 βϑίπδιηπηὰ σαγὰα αυσαρασρδῃ 

πὶ ταδρ, [ὐδῖνγγα δἰ ΚΙ  ]οη. ρα 185. σα θ 6 πίῃ πἰα]αβαύδηδ, 108] 

δαϊο αἱδυ μαι] ἴῃ βίδαδὶ δἰάσι δαὶ ἀπ] ρίη5. 7 5Κ81 δὰ κΚ 1ἰΒ νψοὶί- 

ψοαϊρα ροᾶα παρᾶ ἴτϑιη βαδίσῃ αὖὰ, δἱ πὶ δἰασχίαϑαὶ ἴῃ ἰάνοὶῦ 718} 

Β]δΙάτηδ, ἈΠΠα] Ρ1η5. ὃ 16 5ννὰ αἰακααπαηβ ραυϊ δ η85, ΠῚ ἔδια τ]- 

Καηϑ, εἰ τϑῖηδ ΠἸὰ Πδῇ] απ 8η8, πῃ ἀρὶαἰϊραβύα ἄδηβθ, 9 ΠΔΡΘΠ8η5 

ταπδ ρΘ] Δα ὈΘΙ Πδ15 ἴῃ γ᾽ Π͵]αὶ σαῃαραδὶ. 10 164 0-θαὶ Ῥδῃ ρακιυβαϊπᾶδα 

ἔραταϊβύ 14 Β- θῶ Δπαρθ ]δίηα ἀηρίδι πο δὶ τ ]βαημαθη5. 11 αἰ ΠΟῚΒ 

ΒΘ ΘΙ ΘΙ Κο ραυίααοθ, πὶ αἰαῦα]οθ, σαίδαν]οβ, ὑυῖρσρουγοβ ἴῃ Δ]]ΔΙΏΓδ. 

12 ας } 5 Β.78 1 ΔΙ᾽ ηΔΙΖ 05. 4ΘΠη818 ΔΌΔΗΒ, ὈδΙΠδΙη γαῖα ἔδατα- 

σασσθΠ 88 8 Βοιπϑίτα σαγαϊση, 18 βαὶ δὺς ννδῖ]α πα πα 85 

οΥἹα ροάδ 518 ζαϊγ δα απ 7848 τηδηαρα ὈΔΙθοίμ «(ἷῃ» ρμαϊ]δυ- 

Ὀθίηδὶ ᾿ίσαὶ ἴῃ Χυιβίαδα θὰ. 14 βαΐα 5 τηθ]78, συ θη 5. αἰτηϑη 

αὖ Ῥὰ5 Βρτδαΐο; 15 δῦρϑῃ 784 ῦ0αὶ βαϊη]αι, οἱ ψὶΐθὶβ Τραῖγγα Βα] δύ 

ἴῃ ραγᾶδα οιιαϊβ ἀβιηϊΐδη, 5861 ἰβύ δἰ κκ]θ5]ο ριααὶβ Πρ πα]η5, βαὰ]5. 18 

τὰ]ρ ρα Βαη͵οθ, 10 18} υἀπδαμίαρθα τακ118 ἰδ ραρααθίηβ τὰηδ Βασὶ 

σα ΙΓ ΒΟ ΡΒ γα ἴῃ οἰ κα, ραγϑὶηΐβ σδαοσαϊ 5 γΔΥΡ ἴῃ δΔσηΐη, δἰδα- 

1Π|, 2. ἀπρϑίδι τ ΠΟ Π48] Α (ρον ἀπραίαι ΠΟ 5. 190.): οπαὰβ ἀοιϊτοῖι 

8γ. ---- ὃ. ιυοῖηαβ) ΒΒ, Α ερηἰοϑογγοῖ, Βγ'., νγθῖπ]5 {7.: ΘΌΘηΒΟ τὐσίγια8 

Τὺ 111 8. ὙἸὙὩτοίζ αἴθβθθβ ἀορρϑιΐθῃ ΒθΊθρβ ἀδυῦῖ δὴ σγΟἢ] αἷθ 

ΕἾΑΡρΘ δυΐνουθη, ΟὉ ποῦ θυ ΒΟΒΥΘΙΌΘΥ γοῃ Β Β'0 ἢ}. γϑυϊθβθῃ Π8ὈΘ: 

αἰ ηουίζουα ἰβύ βϑιίβδιη. --- 818] ΑΒ (ρίοϊμέ βαΐ8) 87.: ὃε- 

ἤγονιαϊιοῖα ἘΟγα. 1)ογΥ Νδηι. (65 ϑέαηιηιθβ Βα {78- δοηϑέ τρϑοῖϊοσέ. ἩΓαλΥ- 

βοϊοϊγιτοἶν ἰ5δὲ ἃ ἦν ἀογ Ὑογίασο υοη ΑΒ ΝΥ οἱ σοβοθγίοθοη. ---- αὐν]γ8] 

Β (εἱομὲ φαΐγγι8 17.) Βτ.: πδοὴ μηαϊγἰγαῖηι 1.9 ΑΒ Καπῃ ἀδ8 ὁ πίοδύ 
τ ομτρ βϑίη. --- φαῖγγι8) Α: χισοὶ [οἱ πα ὁ ΒΥ. --- 4. δια] 61} Α (ρμτοῖι 

- ]]}Π[π {5.): 6 σφι ογκορηθη, αὐοΐν 15ὲ ἀοΥ Αὐδίαμπα ιοϊβομοη, 1 τα τὶ σι 

ὀγοὶξ ΓΕ  αἰϊοῦν Βγ. --- Ο. βίαια!) Α (ρμέοϊιέ Ββίδαβ 17.) Βγ'. --- 10. 140- 

Ῥα1] Α (υἱομὲ Δ Ῥαὶ 15.) Βν. --- πιιβαμᾶδηβ) Α, σοίγοηηξ τὶ βαπάϑη8 

(οὐε 17. ἔπι Τραΐ 80]υγοὶδέ)δ. [78. ΑἩΜιοΥ θη, αἰ Η8. παῦε υυϊβαπδῃβ 

ΒΔΠἀΔΏΒ ἰδὲ ζαϊδοῖ, ΒΥ. --- 11. σαΐδαυ) 5) ἃ Βαημάρίοδδο: ἀπ ἀὰ Ρ Δ ἴοΒ. 

-- 18. 518 ζαϊγγδαγκΊδη} Α (ὐἱοϊέ διοΙθ Ταλυαυσ απ 17.),: 518. δέει 

κίαν ἰδοῦ ον Ζοῖϊο ΒΥ. --- ἴῃ βαϊδα θη] Ταβηιαθη Βεγηπατγαϊὶ, σκ- 

21 Ὲ 



420 ΑἩ Τιμοίμθαπ 1. ΤΥ, 1---10. 

βείας μυςτήριον, ὃς ἐφανερώθη ἐν ςαρκί, ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι, ὥφθη 

ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεειν, ἐπιετεύθη ἐν κόςεμῳ, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ. 

Τν-: 

1 Τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑςτέροις καιροῖς ἀποςτήςονταί 

τινες τῆς πίετεως, προςέχοντες πνεύμαςειν πλάνης καὶ διδαςκαλίαις δαι- 

μονίων, 2. ἐν ὑποκρίςει ψευδολόγων, κεκαυτηριαςμένων τὴν... ἰδίαν 

ευνείδησιν, 8. κωλυόντων γαμεῖν, ἀπέχεεθαι βρωμάτων, ἃ ὃ θεὸς ἔκ- 

τιςεν εἰς μετάληψιν μετὰ εὐχαριςτίας τοῖς πιετοῖς καὶ ἐπεγνωκόςιν τὴν 

ἀλήθειαν. 4 ὅτι πᾶν κτίεμα θεοῦ καλὸν καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ 

εὐχαριςτίας λαμβανόμενον. ὅ ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου θεοῦ καὶ ἐντεύ- 

ξεως. 0. ταῦτα ὑποτιθέμενος τοῖς ἀδελφοῖς καλὸς ἔςῃ διάκονος Χριςτοῦ 

ηςοῦ, ἐντρεφόμενος τοῖς λόγοις τῆς πίετεως καὶ τῆς καλῆς διδαςκαλίας 

ἢ παρηκολούθηκας. 7 τοὺς δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις μύθους παραιτοῦ ᾿ 

γύμναζε δὲ ςεαυτὸν. πρὸς εὐςέβειαν. ὃ ἣ γὰρ εὠματικὴ γυμναεία πρὸς 

᾿ὀλίγον ἐςτὶν ὠφέλιμος. ἡἣ δὲ εὐςέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐςετιν, 

ἐπαγγελίας ἔχουεα ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς μελλούεης. 9 πιςτὸς ὃ λόγος 

καὶ πάςης ἀποδοχῆς ἄξιος. 10 εἰς τοῦτο γὰρ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζό- 

μεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ θεῷ ζῶντι, ὅς ἐετιν «ωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, 

1Π1|, 16. ὅς) Βιι Α ΟἸ ταδυ Ηϊθιοη., θεός (ΟΠ ΟΚΤΡ ἢν. Γρί. 

Τἀρογαί.: Πος ἐοηιρογ δ Μαροαοηΐι5 Οοηϑίαμέϊηορ. 6ρῖ8.. αὖ Τηιρογαἰο76 

Απαϑίαδίο αϊοϊΐέγ" οαριίδϑι ἐαηφμαην θυασγιοίϊα ἐαϊδαδβοί, οέ ἡγωστηιο 

ἡ μὰ αροϑέοϊέ αἱοίνηγ, “χιυ αρραγηέ ἦγ, οαγη, Τμδέϊεαξιι8 68. ϑρΊγτίέι.. 

Πτύῖς ογυΐην ζηηνηγνμέα 880, οὐδὲ αδοέ ΟἿ ἡ. ὁ. “χιυὴ ηνογνοϑη 1αὐηην ΟὙ ἀφΟΛ ΤΉ} 

ἡ έογα ηυμἑαία Ὁ ἵη Θ᾽ γογ ἶδϑϑο δὲ [ροῖθϑϑδο ΘΟ ἢ, 6. ““θιι8᾽, τι δϑϑϑί: “δι 

αγρραγιῖξ μοῦ σον θη)}", --- ὃ ψιιοά Ὁ αἷρ νρ ἨΠ|ΔΥ. Αὑρ. Ατα τύ. Ὧι. α. 

-- ΤΥ, 1. ἐν ὑςτέροις καιροῖς] “Κ φϑιν., ἐν ἐςχάτοις καιροῖς ΟΥ. ΑἸ. 

ΤΗροαογοῦ ἦν ηουΐβϑίηνὴβ ἐοηρογίδιι8 αἵ νρὶ ὃ», τουϊδϑϑῖηνῖϊβδ αὐ θη,8 

Νογναίίδῃ. (ναοί, ὁ 8,1). --- πλάνης) Ῥ πΐη 81]. 857. 79, 116 Οτῖρ. νρ 

Αὐρτ. Απὑρ. τ. α. (υοί. τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης 1 «ον. 4,6), πλάνοις ΚΙ, 

ἂρ Ατηδυβῦ. τ. ἃ. -- 6. παρηκολούθηκας] ἘΚ ΟἾτγ., παρηκολούθηςας 

σΡα. --- 8. ἐπαγγελίας] Καὶ ταϊπ 81. 57. 46. 288 μδιο. ἐπαγγελίαν ἜΚ πιο. 

- 10. εἰς τοῦτο γάρ] Ρ 4 νρ, εἰς τοῦτο γὰρ καί ΚΙ,; ΟἾγ. δομισαη κί. 

-- ὀνειδιζόμεθα)] ὃἑὈΡ αἷᾳ νρᾳ, ἀγωνιζόμεθα Κὶ Τη]η. 

- 2. σραϊδηαϊάα ΒαΡδη 86] ΑΒ: υφί. οαμέογίαίαηι Πναϑογιξύνην 1ῦ γρ' εὐϑευ. 

- σαἰαπαϊάδ ἢ. οηέβρυϊοε ἐν ἀοΥ Βοαθιζη αθην οΥ. κεκαυτηριαςμένων 

μ]ΟΪνέ σοηαι. --α ὃ. Ἰίαροβ] ΑΒ: διδϑί. Κἀν 7ηι., υσί. ΖΖ. 837,89. 



Αἢ Τιμηοίῃοαβ 1. ΙΥ, 1---Ἰ10. 421 

σ᾽'45. γὰῦρ Ῥαΐπα ΔρρΊ] τη, τ} 1485 γ8Υ ἴῃ Ῥ᾽υπομι, σαϊδαθὶθ5 ᾺῚΡ 

ἴῃ 1αἰγῖσαα, Δπαἀματηδηθ 10 ἴῃ ψα]ρδὰ. 

ὙΥ. 

1 ΑΡῬδπη δῆχγηδ βνκυηραῦθα 

αἰΡῚΡ Ῥαΐδθὶ ἴῃ βρϑαϊβίαϊπη ἀδρϑγα 

εαἰβίαπαδηα βΒυτηδὶ ρα θ᾽ η δὶ 

αἰδοῖ απ άδηΒ ΔΠΙΔηΘ δἰ γΖΊίθ08 

Δ} Ἰαϊβοῖπο ἀμῆμα!θοπο, 2. ἴῃ 

Ἰϊαΐθίη ᾿ἰυρπανγαῦγσαθ 1826 ρσαΐδη- 

αἰϊᾶα Βαραπᾶδηθ βϑοθα τη]Ρ- 

ν]ΒΒθῖη, 98. ψνδυ]δηάδηθ ἸἱπρΌ8, 
ΘᾺ ΡΑΥΌΔη τηδΐθ, Ῥϑηζθὶ σὰ ρδ8- 

5ΚΟΡ ἀὰ Δηαηϊηδῃ τα ἃν 1] Τὴ 

βϑ] δα θ᾽ ημϑηη 1840 αὐ κΚαπηδηαδτα 

Β.η74. 4 ππίθ 8}1] σα βικαῖζαϊβ σα ]Β 

ῬῸΡ 188 πὶ ψδϊῃύ ἀὰ ὑδυδυγραὶ 

τα αν] αᾶδτη δημαπατηδη; ὅ Ρἂ- 

ΘΙΠδᾶδ δὰκ βαῖτ παυγα ραα]8Β 

8 ὈΪ.Δ. 6 ῬὈαΐα ἰηβακδηᾶβ 

ὈσΟΡΥυτη ΡῸΡΒ γαῖ θ1]8Β Δμα δ ἢἐβ 

Χγιθίδαβ [65 15, Δ᾽ η θ᾽ ψδυγάδια 

ΘΔ ΘΙ 8415. 18 ἢ ροαδίΖοβ 141861- 

τιδὶθβ Ῥορὶ ρδ]αϊβϑύϊθθ. 17 10 Ρο 

ὈΒΘΙΠΟΙ 8, 5.76 58] δ αῖΖο 5018 

Ὀϊναπαᾶθὶ, ἰρ ρτοβρϑὶ Ῥὰκ β]ρ8η 

ἀὰ ραρπάθὶη. ὃ αΌ θη 16: κϑίηϑ ἃ8- 

Ῥτορθίηβ ἀὰ ἔανδιαγηα δύ ὈΥΌΚΒ, 

10 σαρααδὶ αὶ Δ]]ϑηηγηδ ἰδῦ ὈΓΌΪΚΒ, 

ρα δῖα Βα παοθὶ Ἰ1αἰπ818. ὈΪΖΟΒ 

Ὡὰ 8 Οίσοβ Δηδυ ΙΓ ΡΟΏΒ. 

9. ἐγέρφσιο ῥαΐα τοαιγα 77, αἰϊαῖφοδ αὐνααγιμέαϊδ τοαῖγῥ. 

ΤΥ. 

1 Αῤῥαν αἴηια ϑιοϊϊοιηβαῦα 
χὶῥὶ ῥαίοὶ την βρϊαϊδέαϊην ἀἀσαλη 

οαὐοίαπααημα διμὶ σαϊαινϑοϊγαὶ 

αὐδαϊ)απάαηβ αἰηηαηθ αἵγχῖβοϑ 

7α͵ν ἰαϊδοῖηο ετρηίβοηο, 2 τη 
ἰμέοῖγν ἰὐιφηνωισοαιγαθ 7... σαΐίαη- 

αἰάα παθαμάαηθ ϑισόδά πτπιῤ- 

τσϊϑϑοῖθυ, ὃ. τναγ͵]αηπάαηε ἰζγοδ, 

ϑαῤβαγθανν ηναΐο, ῥαηφοὶ σε σα- 

8ι.ορ ἄτι οὐιαγυηναγν ηυὴξ ατοϊϊμμ αηι 

σαϊαινιδ]απααην 7... τ υγναπαίαηι 

δια. 4 εὐπέο αἷΐ σαδκαξίαϊδ συ 8 

φοβ 7αἢ) πὲ τσαῖπέ αν τἰϑισανγραὶ 

γὴβ ατοϊϊνααην απαγηνηναηι; ὅ σα- 

τσοϊπαάα αὐ ῥαϊγν τραιγα συ τδ 

2α], δίάα. 6. ῥαία τπδακαπαϑ5 

ὑγοῤγην σοῥβ τρωῖϊγῥὶδ απαδαϊιἐ8 

“Χγήϑέανιδ 1οϑινὴ8, αἸαγια 8. τοοιγ αι 

φαϊαινιοῖγναῖδ 7], σοααῖφοβ ἰαϊβοῖ- 

παῖδ ῥοοὶ φαϊαϊδέϊοδ. “ τ ῥὸο 

μιϑιυοϊιογα διῦ6 εὐϑαϊβαπαῖφο 8ρῖϊία 

ὀἱισαηοῖ, ῥγοῤῥοὶ ῥιυιΐς βζδαν «τ 
φασιαοῖη. ὃ αῤῥαη ἰοϊβκοῖγα κ(8- 

δηοῤῥοῖηβ αἰ ξαισαηιηῖα ἰδέ δγμ108, 

ἐ σασιαφῖν, αν αἰϊαρέηια ἐδέ δγημῖι8, 

σαϊιαϊία παδαπαοὶ ἰἰδαϊηαϊδ ῥίξοβ 

γῖς 7α}, ῥίφοβ ἀαπαισαϊγ βοΉ8. 

10 ἀτῤῥε αἰϊὶ8 
αγθαϊαά)αηιν 7αἢν ἐαηοοϊξ)ανα, «νέο τοοητα οαϊιίην τς σιαα {ἰδαγαϊζη, βαοὶ ἐ5ὲ 

ΙΝ, 8. σαῤῥαγϑαη ηιαϊο)] Δ, σαῤῥαγϑαηιαηίος Β΄: ἀοΥ ΒΟΒΤΘΙΌΘΥ Παΐ (88 

ὙΘΙΡΘΒΒΘΩΘ 23 8 ΒΟ ̓ 5΄16116 πδοῆρθῃο]. --- ὃ, σασιμαοὶη) Β, γϑ9]. 

ΒΒ. 8 1567 ΑἸτη. 2. --- ΔΠδΥ Αἰ ΓθΟΠΒ] δηδυγαίσθοβ ἃ. 8. 

ΙΝ,1. ἴῃ βρϑάϊβίαϊμι ἀασατὰ] ΑΒ: μαοῖ ὁ 8,1 8. ἤν. σιηὶ στ. Το. 



429 Απ Τιιποίμϑαβ 1. ΤΥ, 11---18. Υ’,, 1--9. 

μάλιετα πιετῶν. 11 παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδαςκε. 12 μηδείς εου τῆς 

νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιςτῶν, ἐν λόγῳ, ἐν 

ἀναςτροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πίετει, ἐν ἁγνείᾳ. 18 ἕως ἔρχομαι, πρόςεχε 

τῇ ἀναγνώςει, τῇ παρακλήςει, τῇ διδαςκαλίᾳφ. 14 μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν «οἱ 

χαρίεματος, ὃ ἐδόθη «οἱ διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέςεως τῶν χειρῶν 

τοῦ πρεεςβυτερίου. 15 ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴςεθι, ἵνα ε«ου ἣ προκοπὴ 

φανερὰ ἢ ἐν πᾶειν. 10 ἔπεχε ςεαυτῷ καὶ τῇ διδαςκαλίᾳ, ἐπίμενε αὐτοῖς " 

τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ ςεαυτὸν εώςεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς εου. 

ΝΗ 

1 ΤΙρεεβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξῃς ἀλλὰ παρακάλει ὡς πατέρα, νεωτέρους 

ὡς ἀδελφούς, 2 πρεςβυτέρας ὧς μητέρας, νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς ἐν 

πάςῃ ἁγνείᾳ. 8 χήρας τίμα, τὰς ὄντως χήῤῥας. 4 εἰ δέ τις χήρα τέκνα 

ἢ ἔκγονα ἔχει, μανθανέτωςαν πρῶτον τὸν ἴδιον οἶκον εὐςεβεῖν καὶ 

᾿ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις ᾿ τοῦτο γάρ ἐετιν ἀπόδεκτον ἐνώπιον 

τοῦ θεοῦ. ὃ ἡἣ δὲ ὄντως χήρα καὶ μεμονωμένη ἤλπικεν ἐπὶ τὸν θεὸν 

καὶ προςμένει ταῖς δεήςεειν καὶ ταῖς προςευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας. 

6 ἣ δὲ «παταλῶςα ζΖῶςα τέθνηκεν. 1 καὶ ταῦτα παραγγελλε ἵνα ἀν- 

επίληπτοι ὦὧςιν. 8. εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιετα τῶν οἰκείων οὐ 

προνοεῖ, τὴν πίςτιν ἤρνηται καὶ ἔςτιν ἀπίςτου χείρων. 9. χήρα κατα- 

ΙΝ, 12. ἐν ἀγάπῃ) ΟἾγ. ΒΑΘ Πα τη ἀρ νρ, ἐν ἀγάπῃ ἐν 

πνεύματι Κ Τῃθοοάαοτοί. --- 15. ἐν πᾶςειν] ἘΚ ΟἸγν., πᾶειν Βιπ ΟΠ Κα 

ἀρ νρ Αὐπλυβί. --- 16. αὐτοῖς] ἘΚ τδϑιυ., ἐν αὐτοῖς ἢ αἵ νρ Απηυθϑύ. 

- Υ, 4. ἀπόδεκτον)] ἘΚ κδισ. ΟἾγ. ἀἔσιη νῷ, καλὸν καὶ ἀπόδ. τηἱπ 87 

ΟϑΟΡ (μαοῖν, 3,3). --ο δ. τὸν θεόν] ΚΙ,, θεόν Ρ. ---ὀ ὃ. προνοεῖ] ΠΡ στ, 

προνοεῖται Κ. 

ἀθαθ θη θυ Ζαβαῖζ. πϑάδαδο" ςπουδαίως 1, 7,4; νρ]. δύο ὑ 1,117. 

-- ΥΝ, 8. ῥοφοὶ --- δἰ)αΐμα) Β: Ἀρ]αλινβαΐζ δα 1Ὁ νρ, θα ο 0 8η 6616 

ΞΙΘΙΠαπρ πα ΔΠΘΘΥΟΥ Μοάμσδβ. --- 4. Δη 4] 1] ΑΒ: δέηρ. ἐὰν Ῥίμν. 

56,13 68,34 ογϑοιοὶγνέ ἄγ ϑέη. [Ὁ σγίοοῖι. δῖ. Υσ!. ατιοῖν πυνζιιαηι 
νἱσοην νῷ Ασρ. ΑἸΌΥ. ΑἸ ΥΒί. --- σοά 7α}}} Β: Τηίουροϊδύϊοη δὰβ Τ' 2,9, 

- δ. Β06] --- 180] (ΑἹΒ: υσί. για --- δὲ τῦ νῷ. --- ἴῃ Ὀϊάοτα] ΑΒ Κι 

ταῖς δεήςεειν καὶ ταῖς προςευχαῖς, υἱοί οϊο]ιξ παρ, ὁ 1,3 ἴῃ Ὀϊάογη τη ϑὶ- 

πδίτη πῃ 718 ἄαρα. Κγωγί. ἴῃ 8114] ὈΪ4 αἱ 78} δἰ ῃίτοηδὶ ἐν παντὶ τῇ 

προςευχῇ καὶ τῇ δεήςει Ρῇ, 4,6. -- 6. 80 ψίΖοηαθὶ ἴῃ 8ζΖθί)αμ] ΑΒ: 

ἀ]ιγϊλο᾽ν, χιιαθ απέοηι ὅν αἰοἰϊοῖΒ αὶ ἃ ἐμ ἀοϊϊοϊδβ ὁ58ὲ ἢ νρ Αταρυβῦ. 19) 

ἀοῖ. υἱυϊξέ αι Δαὰρ. τ. α. -- 788] ΑΒ: νογαοιἐοοηαον Ζιδαΐζ. --- ὃ. δἃ- 

ῬΙΑΙΗΪΡ] ΑΒ: μι Ποῦ Κϊ προνοεῖ; αἷς {δον δοίσινηγ ἰδὲ ἡ ]αν, αἷδ 
«“Βοαοιἐμη δἰζηνηνξ γυϊοϊι. 



Δὴ ΤΙ ούμοαβ 1. ΙΥ,11---16. Ν,1--. 423 

φμαδ͵)αηαβ αἰϊαΐφο ἠγογλο, ῥέδἼνν σαϊωμρ)αηάσαηο. 11 απαϊήμα ῥαΐα 7α ἢ 

ἰαϊδοῖ. 12. γνὲ ηναθηα ῥεοϊμαὶ 7υη αὶ Κγαϊηνγηῖ, αἷς {γ͵8βα]ιέθ. 5175. ῥαϊΐηι 

φαϊαιν )αγναην ἴην. τυαγάα, τη τὐϑηνοία, τγν Κγίαῤισαῖ, τη, γσαϊαμϑοῖηαϊ, τη 

ϑισϊηήβαὶ,. 18. τινε χίηνα, σψαιληηθὶ βαρσισα ὕομο, φαῤϊ[αϊμέαϊ, ἰαϊδοϊηαί. 

14 γηἱ 817αῖδ μγιϊραγἼα ῥῖφοβ ἦγ, ῥιι8 αηϑέαΐβ, 8οὴ σίϑαηνα τὐανῦ ῥιι5. ῥαὶγῆ, 

γγοινζοίαγην8. αὔαγ' αγναϊασοίναΐὶ παηπαϊζιο ργοϊοϑιοέαϊγοῖδ. 15 ῥὸ 5710 ῥηι5, 

ἐπε ῥ- ῥαΐηι δϊ7αΐδ, οἱ ῥαΐοὶ ῥοϊ)αΐδ ῥιι, βιοϊϊιιηι  δἱγαὶ αἰϊαΐηι. 16 αὐδατ]; 

αν ῥιι5 5ἱϊρῖγ 7) ὅτι Ἰαϊδοϊγνωὶ τἰϑαανμαο, ῥαϊγ]οῖδ ἐν, ῥοΐηι; ῥαΐιν αὐ 

ἐαι)αη5 7αν ῥιῖς δήϊανν σαηα 8715 7}, Πναιιδ]αηαγι8 ῥιι8. 

ν. 

1 δομοίραηα γὲ απαϑοϊξαϊδ, αἷς σαῤ[αϊ, δι06. αὐξῆην, 7)αη8 8ι06 ὃγο- 

ῥγιῶνβ; 42 ϑἱγιοῖγοβ 8106 αἱῥοῖγν8, 77.908 8106 Βιϊὶδέγμηι8 τη, αἰϊαὶ ϑβιρτγιοΐηι. 

8. τοϊαηιιυοη)8 βιρογαΐ, ῥοφοὶ δὲ δι η7αὶ 8ϊγαΐηννα ιὐϊαμισοηδ. 4 ἐῤ 7αϑαὶ [0 

τοἱατσοηο ϑαγηα αἵξῥαιν, δαγηθ δαγηα Παθαΐ, 

ον νον, ρ6 1 β]αῖηδ Β11|ς ἔααγ 15 

βΒύγοβδηδ, σα γα ὈΔΥΒΠ͵Δη Δ 8}- 

σαϊαϊϑ)αΐηα «( 5110)» {αν βὲ8 διροβδαηα 

σαγὰὶ ῥαγμδϑηγαν, 7ω]}ἢ.) απααϊαινὶ 

Δα] πβοὶθαη ἐδαγθίηϑι; βραΐία 

ϑιαϊς δῦ ἀπάδηθιη ἴῃ δηανὶγθ]α 

συᾶϊθ. ὅ δῦβρϑδῃ δβοϑρὶ ὈΪ βαῃη]αὶ 

σψίάσνγο «δῦ» 188 δἰθθκ]α, τγϑ- 

Ὠϊᾶα ἀπ σαᾶδ 164 ᾿αϊγ ΒΡ ἴῃ 

Ῥιάοτη πεμίβηι 184 ἀαράτα. 6 10 

ΒΟῸΟ ΨΜΙΖΟΠΔΘΙ ἴῃ δζθίζαπη 88 

ΠΡαπμαθὶ ἄδαρα ᾿ἰδύ. 7 140: βαΐα 

ΔηΔὈἰαα οἱ ἀρ δα ΠΟ 05 5176 1Π8. 

8. ΔΡΌδη αραὶ 1048 βυνθβαίτη Ρ18- 
Ὠὰπ ἱπραγα͵ατη ἢἱ σα δι ΠΡ, ρ8- 

Ια ὈΘΐπ ᾿π ]αἹΡ 18} ἰδῦ πηρϑ]δαὺ- 

Ἰδηαϊη ναϊγηῖσζα. 9 σψίάσνο ρἃ- 

νἰ]αϊάδα πὶ πὰ] η5 Β81ὴ8 {ϊραγα 

7676, 561] ᾿νϑϑὶ δ᾽ η18 Δ ]Π5 ΠΘΏΒ, 

μδοίδαγν Γασγοίγαην; ῥαΐία αὐ ἠδέ 

[σοα 7α} απααγθην ἔην απαισαΐγ β7α 

σιιῖδ. ὅ αῤῥον 8οθὶ δὲ ϑιη)αὶ 

τυἱάιιῦο δέ 7ωαἢ,), αὐπακία, τ06- 

μῆάωα ἅτ σα 7α}, ῥαϊγ]ιοῖδὴβ τη 

δίάοην παϊέανν 7αἢ, ἀασατη. 6 ἐῤ 

80 τοἰφομαθὶ ἦθ αφοίζαθ 7} 

απαοὶ ἀαιῥα 15έ. ἢ 7α1) ῥαΐα απα- 

ὀύμα οἱ ἐὐγαξαϊγῖς η0)» 605 δἱγαΐπα. 

8 αῤῥαν 7αθαὶ ἴυα8 ϑισοβαΐην ῥὶ5- 
ἤν ἐηγαγαγαηι τὲ σαῤ[αϊηῖῥ, φα- 

ἰανιδοῖη ἐγιοταϊτῥ 7α}ν 8έ τγισαϊαιτιῦ- 

7αηπαῖη, ιραϊγϑῖσα. 9. τοϊάπιιοο σα- 

τιραἰ)αϊάαιι τὶ τυῖδ βϑαϊΐθ8 ἐϊσιίηι 

7670, 8εοῖ τὐοϑὴὲ αἷηὴβ αὐη8δ ῳθΉ8, 

ΙΝ, 12. ῥεϊμαῖ) Β: ἴῃ σουρβίδυί, ἄθσ ποϑὺ θθβομϑαϊρύ ΒΥ. --- 18. ἰαΐ- 

βεϊηαὶ) ἰαϊβοταὶ Β ΒΥ. --- ΚΝ, 1. βοηοιφαπαὶ ΒΒ [ἂν βἰποίσαηα. --- 2. αἱῥεοῖη8) 

αἱῥοῖς Β ΒΥ. --- ὅ. ψάπτνο 148] Α οὔνιθ ἰδ Βυ. -- ὃ. μησαϊαινθδ)αηπαϊη) 
μηραϊαιυ)απαιλ ΜΒ ΒΥ. --- 10γ6)] Β, ἀυγοβ]δομοσί, 1 σουβίοτύὺ Βυ. 

ΙΝ, 1, οὐ αϊ5) Β' Τὰν γίνου, 1. 68ξο. --- 18, ξασσισα δ01:0] Β νεῖθ Τ, 4.16. 

-- 1ὅ. ῥαϊοὶ ῥεϊπαῖδ δι) Β ἴὰν εοῦ ἣ προκοπή, ἀδρορθὴ ῬῊ 1,25 εἰς 

τὴν ὑμῶν προκοπήν" ἄπ ἐξισαγαὶ Γγαρισαιἑαϊ. --- 16. τἰδααι 0} Β: νοτ- 



424 Αἢ Τιμοίμοαβ 1. Ν, 10---28. 

λεγέεθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα, γεγονυῖα ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή, 10 ἐν 

ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη, εἰ ἐτεκνοτρόφηςεν, εἰ ἐξενοδόχηςεν, εἰ 

ἁγίων πόδας ἔνιψεν, εἰ θλιβομένοις ἐπήρκεςεν, εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ 

ἐπηκολούθηςεν. 11 νεωτέρας δὲ χήρας παραιϊτοῦ “ ὅταν γὰρ καταετρη- 

νιάςωειν τοῦ Χριςτοῦ, γαμεῖν θέλουσιν, 12 ἔχουςαι κρίμα ὅτι τὴν 

πρώτην πίετιν ἠθέτηςαν: 18 ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθάνουειν περιερχό- 

μεναι τὰς οἰκίας, οὐ μόνον δὲ ἀργαὶ ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, 

λαλοῦςαι τὰ μὴ δέοντα. 14 βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν, τεκνογονεῖν, 

οἰκοδεςποτεῖν, 16 ..... χήρας, ἐπαρκείτω αὐταῖς, καὶ μὴ βαρείεθω ἣ 

ἐκκληςεία, ἵνα ταῖς ὄντως.... 117.... ἐν λόγῳ καὶ διδαςκαλίᾳ. 18 λέ- 

γει γὰρ ἣ γραφή βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώτεεις, καὶ ἄξιος ὁ ἐργάτης 

τοῦ μιεθοῦ αὐτοῦ. 19 κατὰ πρεςβυτέρου κατηγορίαν μὴ παραδέχου, 

ἐκτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων. 20 τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐνώ- 

πῖον πάντων ἔλεγχε, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωειν. 21 διαμαρτύρομαι 

ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ κυρίου ᾿Ιηςοῦ Χριετοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων 

ἵνα ταῦτα φυλάξῃς χωρὶς προκρίματος, μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόεςκλιειν. 

22 χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις. 

ςεαυτὸν ἁγνὸν τήρει: 298 μηκέτι ὑδροπότει, ἀλλ᾽ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ 

Ν, 9. γεγονυῖα] Λτηο}}" ἑνός ΚΙ,, παοῖ γυνή Ῥ; οϑόηδο τηεἴξ αθηη 
ἤσ. νογϑιγνάοη Ὦ τηΐη 80. 118 Οὐ. φιαθ ἐμογῖξ εὐγυΐμ5 υἷγὶ 1207 

αἴ νῷ φαθ ἔμογαΐ ο, 8οηϑδέ ζῆν Κ᾽ ογαιδηοϊοηαάθη, σοφοσοη. Κκί. ΟΒγ. 

οὐ γὰρ αὐτῆς ἐςετι τὸ ἑξήκοντα γεγονέναι ἐτῶν. --- 10. καλοῖς] ἘΚ ειδιο., 

ἀγαθοῖς Ρ. - 11. καταςετρηνιάςωςιν] ΚΙ,, καταςτρηνιάςουειν Ρ. -- 

18. βοῦν ἀλοῶντα] το)" οὐ φιμώςεις ΚΙ, ἂν, ἀαηπαοῖν Ῥ ΟἾν. ἔ νρ (οἷο 

7)ομέογον. 9ὅ,4 1,Χ Χ). -- 19. κατὰ πρεςβυτέρου] ἘΚ τϑιυ. κατὰ πρεςβυ- 

τέρους 1. -- 20. τούς] "Κ τδιο. ΟἾὨχ., τοὺς δέ ΑΠ" ἀΐρ Αταδτβί. - 

ἔχωειν] ΚΙ,, ἔχουειν Ρ. -- 21. πρόςκλιειν] Κα α ἔρ' γρ, πρόςεκληςειν ὃὉ χη]η. 

ν,10. νοιύνοαθα ὨΔραπαθ1) ΑΒ: υσί. ἐδδιϊηιοηίιην ᾿αθθη8 1 

γῇ, ΑτἸηρΥβύ. --- 18. 4840] Α μὰν λέγει: αἰιηγάαϊηρο Αισοιοϊνγιφ. --- 18] 

Α: αἰῇ ἀα8 βιιδ7οῖέ ἀθ85 ϑαίτοα ϑεφί φίλοι, υοῖ. ᾿ποὶ 9,14. ϊο]υϊὶρ 

ΓἸΖάοη5 Βθίμδῖζοβ 1, 10,7. --- 19. ρχδϊ ον ἐδ σθη)] Α: ἴαβ ἄθν ἴθογ- 
δθέ267γ πρεςβυτηρίου γί. αὐτοῖν Τὶ 1, ῬΥδι ον δἰ γί ᾿ πρεςβυτέρους 

(αὖον “ργοδυμίογιμην ἃ 6 εἰ8ι0.). -- ἴῃ δηᾶναὶγθ]4) Α: δηἐδργίοϊιέ τϊοῖι 

ἄθην ογίοοί. ἐπί; υσί. 7 6,132 ἱπ διηᾶνδιρ)α τηϑηδραὶζθ σϑιγοαθ 

(Β)" ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων. ΜΒεαοίιία ατιοῖ, Κ΄. 20. --- 21. ἔγδυ] 5 

ὈΠΒΑΥΒ] Α: ὉΠΒΑΙΒ Ζιϑαίς παοῖν ἄγ. φαϊιϊγοίοίον. Ῥαγαϊ οι οἰίογ., υσὶ. 

2. Β. Τ 1,9.12.14 6,3.14 μϑιυ. -- 22, ἸΔρ]6158] ΑΒ Κὦγν ἐπιτίθει τ016 

ἽΜῸ 7.39: 



Απ Τμηοίμϑυβ 1. Ν, 10---29. 

10 1π ψϑυγβύνγαπη φσοαδίτη υγϑιΐ- 

ψΟαΙρ8 Βαραπαοὶ, 76]ν Ῥάυ πα [Οα]- 

α6α], 76 ραβίληβ δηάηθιαὶ, 184 ἢ 

τ ΘΙ Πδῖτα ΤούπηΒ ρΟὨΐ, 784} ΔΡΊΟΠΒ 

πηδάλια ΔΠαΡδὨμΠαθαὶ, 18ἢ 

ΔΙ] ΔΥατηδ 

425 

10 ὧν τυανιγϑέισαην σοιαῖην τροῖέ- 

ἐσοάίβω παθαηαοῖ, γώ, ϑαγηα Κοαὲ- 

αοαϊ, 7. σαδίϊη8 απαηθην, 76ιν 

τυοὶ]ιαΐην ζοέννγνι8 ῥισο]νῖ, 7ατν αἀρίοη8 

τοἱγηνωπαάαην απαδαϊταφα!ϊ, 7αν, αἱ- 

ἑα ---. 

γγδυγβίνγθ ροάδὶζθ δίδυαιβυϊαθαὶ. 11 ἐῤ 7.905 τοϊιισοη5 ὀλιναπαοῖ; 

ῥα αν σαϊγηϊαοαοίνα ιἐὐίῤγα Χγ δέν, {ὔγανι εὐϊϊοῖηα, 12. Ππαδαπαοῖη8 

ϑέωαμα, τηνε Κγιρηοῖη, σαϊαινθοῖγν τσώνα σαΐξαιοϊα θά. 18 ΔΌΡδη βαιηᾶπα 

8} υπυϑαγβύμψοῃβ 1618] ἃ 511 βαϊσῃραρρδῃ σα ἴη5, ΔΡ Ραῃ πἰ βαδίδϊη 

ἀηνδυγβύνγοηβ, 8Κ 148} υπΐδυ7)ο5 1868 [αἰγν  Π}6 4 61η8, ΤΟα]Δ Πα 6185 

ῥοοὶ γιὲ ϑδἰιίάα δἰπα. 14 τοἱΐγωνν τις Ἴιρσοβ ἰὐμγαη, ϑαγηα θαΐγαη, σαγάα 

τυαϊάαν.... 16... .. Ἰτοἱαμισοηδ, αὐνα δα] )αὶ ἔην, 7α], τὲ [αι 7αϊάσι αὐξ- 

5168)0, οἱ ῥωΐην δὲ ϑμη)αΐ..... 11... 1ἴὰ ψαυγαδ 8} ἴπ 16] Βο]πδῖ. 

18 αὰ δὺκ ρϑιηθιθίηβ: διαβοῦν ῬυΒΚαπ ἢ τη ὩΪ ἰααγνδὶρ]αῖβ,; 

88: ὑγαῖθ5 586 ψδυτγθύνα ταϊσάοηβ 18. 19 ὈΪ ργαϊζ ον γθῖη Ή ΟΒ πὶ 

δ αἰτηδῖβ, αἰρα 'ἰπ ἀηάγαῖγ θα ὑναὰς ἃ)» 476. δἰρθαὰ ᾿Ῥυῖ]6 ποιίποαθ. 

20 Ὁ Ῥϑηβ ἔιδνϑατδη8 ἴῃ ϑηανγαὶ 78 4118156 ραβδὶ, οἱ 148 ραὶ 8ι- 

Ῥατδὶ δρὶβ μΒαραῖημα. 21 σψοϑϊὑνοα]α ἴῃ δηάνγαῖγθ]α σαα]5 16} ἐγ] 5 

ὉΠΒΔΥΪΒ [ΘΒ ]86 Χυϊδίδαβ 188: ᾿1Ζ6 ραν δ)άϑηθ ἀροῖ]θ, οἱ Ῥαΐα [αϑίδὶϑ 

πὰ [αυγαοτηθίη, πὶ σγαϊῦ ἰδυ)]αηβ. ὈΪ 

τ ]]Δ 4] θη. 22 μαπάηΒ βργυϑαΐο 

Πΐ τη μὰ ]δρ]αϊ8, ΠΪ ρϑυηδὶ 78 

5118 {γαννδαγ ὐΪϊὰ ἔγδιηδ ᾿ ]αΐτα ; 

.ο«νἡοϊ 7αϊιαιῥοῖνν. 22 Ὠαπάνηε ἐρτγαιίο 
πὲ φιανζ νι Ἰαρ)αΐδ, τὲ σα- 

ηιαΐη)α δ,)αῖδ [γαιοαιμγ]έϊην ΓΓαηιαβ- 

Ῥυκ βρη βὶκῆδηα ἔαβίαίβ. 

28 ὰ πὶ ἀτὶρκαὶβ βδμδγαδὶβ ψψαΐο, 

7αἴην; ῥιυρίο δἰίδαγ, βιοϊϊηοννα ξαϑδέαϊϑ, 

28 7. γυὲ ἀγὶρκαῖδ ῥαρπαιπαὶδ τοαΐο, 

Μ,10. 1681--] Α: αἷθ θοίάθη, ογϑέθηυ 861}. υογθίοθοη, ἀα5 ἀγα 

(148 ψϑιβαῖτ) ἤϊΐαγ, αὐτοῖν ἄαβ υἱογίο φὶθηιίίοῖ, ἀοι οι, ἀα8 ἰοίσία 

τοἰρθγ' 861...) υογϑίϊοιθη. --- Τὰ Β' 7αι. ΚΙαΥ ΒΥ. --- σασέϊη58)] σαβέϊβ 
Β ΒΥι. -- 11. Ναοῖν ἄδην σογίησου βριιγον ἰὰἀβὲ 8ιοῖν αδὺ Πιγϑδὶυ 

σοαγιιοίίο Τοαὺ τδ) ηυυέογυ; τογὺ υοἴϊον ΘΟ οΥ] δέ καγι 76 οοῖν Κοῖηα ρα 6 

ϑοῖη ΒΥ. --- 18. χαβ8 αι} τοἀ͵απάθίηβ γοϊσέ, μπαξ τρρϑδίγ μι ηϊοῖυ 

οηὐσὶ γα Κόρη; ὐὑᾶθ8 ὧν Τοαξ σοθοίοη εὐἰγὰ, ἰδὲ Οαδίϊρίϊοτο8 

1ϑισ. -- 14. ν11Π}[δὶκ --- ναάδη καῆη ἀθη ϑριγεη ΘηΒΡΥ ΘΟ]ινεΉ, 
νοῦν ἤ., ἀα8 παοῖν Οαδέϊρίίοτα σοσοθοη εὐἱγα, ἰδὲ 7οἰ πὲ ηϊοϊυξβ Ἠλ6]}} σι 

οὐ πογοηὶ Βν. --- 17. ἴῃ Ἰαϊβϑῖ μα) Α (μου δίοβ Ἰαϊβθὶπαὶ [7.): ἴῃ εἶδον 

ον Ζοῖϊε Βγ. --- 18. Δι ϑαιῇ Δ 867." τὐα]υγβοϊιοϊη ον (υὐἱοῖυξ δα μβῖη 17.) 

Βγ. --- ταϊζάη8) ἃ Παμαάρίοξδδο: Ἰαππὶβ ΒΥ. --- 21. γα] 8 ἀπΒατὶ8] Α 

(υἱοϊιξ δίοβ {ταυ]ῖπβ 050.).: ἀπβασὶβ δον ἀν Ζεῖϊο ΒΥ. 



498 ἄῃ τι δι θαι ν, ἡ 2 π΄ 

τὸν «τόμαχόν εου καὶ τὰς πυκνάς ςου ἀςθενείας. 24 τινῶν ἀνθρώπων 

αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί εἰειν προάγουςαι εἰς κρίειν, τιεὶν δὲ καὶ ἐπακολου- 

θοῦειν. 25 ὡεαύτως καὶ τὰ ἔργα τὰ καλὰ πρόδηλα ἐςτιν, καὶ τὰ ἄλλως 

ἔχοντα κρυβῆναι οὐ δύναται. 

ΝΙ: 

1 Ὅοοι εἰεὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεςπότας πάεης τιμῆς 

ἀξίους ἡγείεθωςαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ καὶ ἣ διδαςκαλία βλας- 

φημῆται. 2. οἱ δὲ πιςτοὺς ἔχοντες δεςπότας μὴ καταφρονείτωςαν, ὅτι 

ἀδελφοί εἰειν, ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωςαν, ὅτι πιςτοί εἰςεῖν καὶ ἀγαπητοὶ 

οἱ τῆς εὐεργεςίας ἀντιλαμβανόμενοι. ταῦτα δίδαεκε καὶ παρακάλει. 

8. εἴ τις ἑτεροδιδαςκαλεῖ καὶ μὴ προςέρχεται ὑγιαίνουειν λόγοις τοῖς τοῦ 

κυρίου ἡμῶν ᾿Ἰηςοῦ Χριετοῦ καὶ τῇ κατ᾽ εὐςέβειαν διδαςκαλίᾳ, 4 τετύ- 

φῶται, μηδὲν ἐπιετάμενος, ἀλλὰ νοςὧν περὶ Ζζητήςεις καὶ λογομαχίας, 

. ἐξ ὧν γίνεται φθόνοοε, ἔρεις, βλαςεφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραί, ὅ διαπαρα- 

τριβαὶ διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ ἀπεετερημένων τῆς ἀλη- 

θείας, νομιζόντων ποριςμὸν εἶναι τὴν εὐςέβειαν, ἀφίεταςο ἀπὸ τῶν 

Υ, 28. τὸν «τόμαχόν «εου] ΚΙ, ΟἾγτ. ἔσ. νρ, τὸν ς«τόμαχον Ρ. -- 

20. ὡςεαύτως) ΓΚ ὠϑιυ. ΟἾγ. ἃ νρ, ὠςαύτως δέ ΑΕ ἔρ. --- τὰ ἔργα 

τὰ καλα] Ρ  αοία Ῥοπα αἴο νρ, τὰ καλὰ ἔργα ΚΙ, ΟἾγτ. --- πρόδηλά ἐετιν] 

ΚΙ, ΟἾγ. πρόδ. εἶειν ΠΕᾺΡ ηιαγήξοδία διέ τὖὖὸ νῷ, πρόδηλα Β81ηΔ, 

- ΟἹ, 1. τοῦ θεοῦ] ἘΚ κϑιυ., τοῦ κυρίου Π)" τη 17 ἃ ἔτη νῷ ΑἸ Υβί. 

- 4. γίνεται] "Κ γιδιρ. ογζρμγυίν)" ἔ νῷ βιώνέ Αταυβί., γέννωνται ἢ ἄρ τα. 

-- φθόνος] ἘΚ πδϑιο., φθόνοι ἢ ἀΐριτῃ νρ ποῖ. ΑτΥϑῦ. --- ἔρεις] [, 

ἀῇστῃ νῷ Ἱπιοιἢ. Ατηρτβί,, ἔρις ΚΡ (καὶ ἔρις Ρ). --- ὅ. διαπαρατριβαί) 

ΠΡ Οἢγ., διατριβαί Κι. 

Γὰγ Ῥῖνοβ σιν ὑγοὶξ Βν.. ---- [γα] 8] ΑΒ: οὔπο Αὐιγπιι. --- ὦ. ἔτγϑα- 

7818] ΑΒ: οἴγμα Αδιγϑιω. --- 8. 184-11] Δ (μοι 18}: πὶ 17.) 8ὺ. -- 

Ν, 23. βαιῃίθ βοίπμαϊσο] ΑΒ: σοί. ΜΝογηιαϊδίοίζιη, υσὶ. Ἐ8. 

ὁ 279. --- 24, παμηδὶΖθί(ῃ})}) ΑΒ; Οοη. ηαοῖν βγη 1261. --- 25. Ῥοοθ1)] Ἀ(Β): 

τοὶ τ0}}1 τοῖν ἄθην ἰαί. Τεαξ ἐγιογροϊογε: ἥαθ αἰϊίον 856 ἢαϑοηέ; Ἃ6γ 

Τηξογροίαΐογν τυϑῦσα!θ ὨΔΡδπμάομδ σὺ ἄγαν. {ὐγισα ιν 8ο]ο γον 1δέ, ἀα 

18. ὃ 847 Αηηι. 1 Τιογανφιφιοιοτ 86ὶ. --- ΝΊ, 4. 10 Πδυβραμίβ) ΑΒ: 

τρί. ἐηηαίνδβ δδὲ απμίοην ἃ Ἰμιοϊῖ. [16 Κοριμία Κ6].1} ὧν νρ- Η88.: διρ067- 

διι5, ηἱυῖϊ 8οΐθη5 τἰδιυ. --- ταῦτα) ΑΒ: Ζιμϑβαίφ παοῖν Ο' δὅ,31: φθόνοι, 

φόνοι τδι:᾽ν. ΚΡ ΟἾγ. (υσί. Οσἰβοταά 8. 48) τὸ νᾳ. ον αΐθδον Βέοῖϊο 

ὙΠ ΠΥ τοο]νϊ απο, ον Ῥζαγ. πθῖρα ΠΟΥ. 



Αἢ Τιποΐμθυϑβ 1. Υ, 294---.235. ΥΙ,1--5. 

᾿8]ς νυ δ 16 1011 ὈγαΚΊαΐβ ᾿η αἰρᾶὰϑ 

Βοὶπῖβ Δ Ῥῖσο υἱίξα βϑαμίθ Ρεοὶ- 

ΠϑἷΖζο. 24 βυπηδῖΖθ 86 [τὰἃ- 

ψΔυΤ 615 ΒΥ ΚΌΏΡΟΒ. Βἰπα ἔδατν- 

Ὀϊσηϊνγδημϑῖηβ ἀὰ βέδαδὶ; Βαγηδῖ- 

ΖΘ Ῥδη 18} αίατραρραῃμα. 28 588- 

ΤΉ Δ]ΘΙΊο Ῥᾶη 7180 ψναυγβύννα σοάδ 

ΒΚαη θα 5]1η4, 148 Ὀο[61] 4174- 

ἼΘΙΚΟΒ ΒΚ μΒαραπάοηδ ΒΙΠμδη Ὡϊ 

τηδῃία 51πα. 

ἈΝΕ 

1 ὅνγα τϑηᾶρδὶ Βνγ086 5178 1η8 

αἴ Ἰυϊκυ)αὶ δκαϊκαρδ, ΒΘΙΏ8Ώ8Β 

{τ 7) 8 5. 81181Ζ085 5 Ροθ. γα ῖγ- 

Ῥδηβ τϑῃπη]αϊηδ, οἱ ὭϑγΔΟ ἐγ.) 1] 5 

18} [Ιαἰβθῖηβ πὶ ψδ]διμθυ)αϊάδα. 

2 δΔῦΡϑῃ βϑῖθὶ ρϑ]δαθ)]δη Δ 8 

Βαραηα {τϑυ7δη8, Πἰ {γα ΚΠ ΠΘ1Π8, 

αηΐθ ὈΓΟΡΙ)] 9 Β᾽ηα, 86 τηδῖ5 

Βα  Κηοηδ, απηΐθ ρϑ] δι] Δ ΔῊ 8 

Βα 14} 108], βαϊθὶ να] δα δὶ 

σα 1] Δ η85 Βηα. βαΐία 1Ἰαΐβϑοὶ 1848 

σΆΡ]α1ῃ. ὃ 7604ϊ Τῦ85 8]]4] 6 1 |κὸ8 

1418] αὶ 18:-Πὶ αὐραροὶρ αα Πα]]αΐτη 

ψϑυγάδιη Ὀαΐμη {ΓΔ} 15 ὉΠΒΔΓῚΒ 

Τοβυὶθ Χυϊδίϑυβ 181 Ὀ᾽Ζαὶ ὈϊΪ σ8- 

συαρίη Ἰαἰβοὶ δὶ, 4 10 μα ΡΠ ὲ8, 

ὩΐΪ ναὶ πυιΐαηα 8, ΔΚ Βα ΚαΠα 5 ὈΪ 

ΒΟΚΏΪΠΒ 184 ϑυτα δ, Κοα, ὰ5. ᾿δ]- 

τηθὶ σγαὶρραημα πρῖρα, [τϑαν τ) 

αἰ βύρθὶβ, δηδο 556 15, ΔηΔΙΆΪ ΠάΘΙΒ 

ὉΌ11ΟΒ, ὅ ΒΔ] οἰ η5 ἔγαναγαϊα αῖΖθ 

ΤΏΔΏΠΘ ΔΗΐΪη, αὖ βαἰπιθὶ σαύυη! Ὁ δύ 

4217 

οἷς τροῖγῖ5 ἰοὐέξὶϊ γι )αὴβ ἔην χίβαιιδ 

ῥοῖγῖβ 7αἢ, ῥίχο μία βαμέε ῥεῖ- 

μαῖζο. 424 

τσατ) 7618 ϑιοίϊριίη ρο8 δἴμαὶ ἔαι- 

θ᾽βητισαγ αἰ οἵγ.5. ὅν δέαιαϊ; βϑιηταῖξο 

ῥαν 7], ααγγαγσσαπα. 425 8οηϊα- 

ἰοῖκο ῥαη 7.7, ιραιγδίια σοῦα 

δισίμμηῥα δηα, 7α1, ῥοίθ1) αἴ7α- 

ἰοῖκοβθ δ παοαπαάοηα ἤίμανν πὶ 

ριαία 51ηω]. 

ϑδιηιαῖζο ἡ 6 Κγα- 

δ 

1 δησα ηιαπαγαὶ 8106 5]7αΐηα 

ΜΓ 7ιυἰιαΊ)αὶ ϑδκαϊκαρδ, ϑοίηοη δ 

Κγατ)αν8 αἰϊαῖφοβ ϑιρογῖβροβ τραῖγ- 

ῥανβ γαϊηυ)αΐγνα, οἱ παηῖο Κγατι717.5 

72αἢ,) Ἰαϊδοῖηβ τἱ τρα͵αηιογ)αϊάαι. 

2 αῥαη. ῥαΐϊοὶ φσαϊανθ)αγηα!γ8 

παϑαπα Κγαι)αντδ, τὲ ἡγαϊειγηοΐηα, 

μές γοῤῥη7ιι5 ϑζηά, 

δκαϊκίηοηα, τηΐθ σαϊαιιδ᾽]αηααη}5 

δαὶ 7α΄, ἰὐμϑδαὶ, ῥαϊοὶ τραϊϊασοααὴδ 

σασαϊίαηβ δηα. ῥαία ἰαϊδοὶ 76}; 

σαῤίαϊη. ὃ 7αϑαὶ ἴνσαβ αἰ)αϊοῖμο 

ἰοϊβ)αὶ 7α}, γυἱ αἰσασσαὶ ατὸ Πναϊϊαΐηι 

ταν αην ῥαῖην Κγατι7ὴγι8 τὐριϑογ 8 

]οϑιιῖ5 Χηγδίαινι5 7αἢ) ῥίφαϊ δὲ γα- 

σιν! οἶγν ἰαϊϑοῖαῖ, 4 ἐῤ παι ῥειιές, 

γιὲ τοαῖϊ[έ τοτέαγια8, αἷρ δἱμίσαη 8 δὲ 

δοἠογῖη5. 7α͵, τοαπιγἀα)ίμλοϑ, τι ῥαϊῖ- 

γιοὶ τὐαϊγῥαηα ποΐρα, ἱηιαινῥγαλ, 

Ππαΐξ« 5)»Ώ1οῖδ, απαρίδϑοῖδβ, απαρηῖη- 

αοἷδ᾽ εὐδτΐοδ, ὅ τὐδϑαϊῥοῖη5 Γγαισαγαῖ- 

ααΐφε ἡναηηιθ αἰῖη, αὐ ῥαϊηιοὶ σα- 

α΄ ηναΐξ 

Υ, 28. αἰραὰ8] Α Παράρσίοδδθο: ΒΒ. 4 18 (ητοϊιὲ ΒΡ ηΪθ 770..: ἄϊο 

Ζῆφο ογἐβρυ οὶ οἴποοι ἃ, αὖον ηϊο]ιέ οίμθηι θ᾽ Βυ. -- 25. Ροβὶ] ἃ 
νον δῖοθ Ῥθὸ 170.: 1 χιι ογβοηηθη, ἀοΥ Ταιηι ΓᾺΡ Ῥὸ αἰϊοῖν σι θγεὶξ 

ΒΥ. -- Αὐοἢ ἰπ 8 βομρίηῦ ῥοοὶ σὰ δ βίθῃῃ ΒΥ. --- βὶ πα] δὰ ἃ 8. 
'π-- ὟΙ, 1. βκδικαῆ8)] ΑΒ (μήομέ Ῥίνοβ 77.).: Ὀθβομάθυβ Καὶ ἰδὲ καὶ ἴῃ 

ΒΒ: ἴθ Α ιτοἱαονδρυοοϊιθη αἰ ΒρμΥ θη ον Τ,οβιηρ ἴ75., αμοΐν ἰδὲ ἀ6γ Πανὶ 



428 Απ ΤΙ οίΘυΒ 1. ΥἹ, 6---19. 

ς 

τοιούτων, 0. ἔςτιν δὲ ποριςμὸς μέγας ἣ εὐςέβεια μετὰ αὐταρκείας. 

7 οὐδὲν γὰρ εἰςηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, δῆλον ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν 

τι δυνάμεθα " ὃ ἔχοντες δὲ διατροφὴν καὶ ς«κεπάςματα τούτοις ἀρκε- 

ςθηςόμεθα. 9 οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουειν εἰς πειραςμὸν καὶ 

παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβεράς, αἵτινες βυθίζουειν 

τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν. 10 ῥίζα γὰρ πάντων τῶν 

κακιὼν ἐςτιν ἣ φιλαργυρία, ἣς τινες ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθηεαν ἀπὸ τῆς 

πίετειυς καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς. 11 εὺ δὲ, ὦ ἄνθρωπε 

τοῦ θεοῦ, ταῦτα φεῦγε δίωκε δὲ δικαιοςύνην, εὐςέβειαν, πίετιν, ἀγάπην, 

ὑπομονήν, πραότητα. 12 ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίετεως, ἐπι- 

λαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν ἐκλήθης καὶ ὡμολόγηςας τὴν καλὴν 

ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων. 18 παραγγέλλω ἐνώπιον τοῦ 

θεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα καὶ Χριςτοῦ ᾿Ιηςοῦ τοῦ μαρτυρήςαντος 

ΥΙ, 7. δῆλον ὅτι] ἘΚ φϑιυ. ΟἾγ., ἀληθὲς ὅτι ἢ νογλώγν χιμοηήωην 

ἃ σνογφην χα τὰ ΑἸ υβύ. -- 8. διατροφήν) ΚΡ αἰϊηνοηέννην Ατα ὈΥΒί. 

νἱρίιν ἄστη Νογαῖ. Ηϊθύοη. Αὐὑρ. (ἄτα Νογαῖ. Ἡ]θσοη. ἐαγγον 707: 
θέ νυϑϑέϊέιηι, ΟΥ̓ΡΥ. ΑὙρ’. οὐ ἐδσσιηνθγέννηι), διατροφάς ἢ ΟἿ. ἔ νῷ. -- 

9. παγίδα] “Κ εδιρ., παγίδα τοῦ διαβόλου Κα αἀἴρπι νρ Οναοῖ, 8,7); 

ΟἸτ. ϑοισαμί. --- ἀνοήτους) ΓΚ τϑιο. ΟἿτγ. ϑέμια Αὑρ., ἀνονήτους 

ΒαΒ. ΟἾγσ. τος αἷς νῷ Ατηρυϑί. γί. ἐϊδογ ΟὨν. σὴ ον 8. 60. 

-- 11]. πραότητα] ΚΙ, ΟἾγ., πραύὔπαθειαν Ρ. -- 18. παραγγέλλω] 

δι Εα -ἐλλων) Βα5. ργαθοίρίο ΑἸλΌν. ἐθδέϊβοον ΑῸρ. ργαοοῖΐρῖο ἐϊδὲ ἐ 

ὁΟγιἰοδέον" σ, παραγγέλλω «οι Κ ΒαΒ. ΟἸγ. αἴ(0) νρ Τουῦ. Αταρυβῦ, --- 

ζω οποιοῦντος) ΚΙ, Οἢγ., ζωογονοῦντος ΒΡ. 

ἄϊε Τρογ βοίσιιη ἄθ5 Τοαΐοβ αἰ ἄοηι ΒΙαϊξ φορίαμάοη αὶ. Του" αἷς 

ἀα8 οὔοη Μτϊίροίοί α ἰδὲ γυοϊυέ σι ομἐφίεγην. Ανιοῖν αἀὐς γιὰ ο]δέε ϑεῖίο (4) 

ἰ8έ δοδβοϊιγίοθροη, φοιροδεη, 76 σὲ αδὸν τρηϊοβθαν ΒΥ. --- 18. Ῥαυπίθαυ) ἃ 

Ῥαπίοωιν ΒΒ ὰγν" Ῥααηίϊδα. 

Ξ.: τ 

ΥΙ, ὅ. [1 πραννασ κι] ΑΒ φα 6. σααῦτκι) ΑΒ κν ποριςεμός: οἰϊοῖο- 

ἰΐοῖο Αὐδέυιξηο ἐἰο5 Ατιδαάγιοιδ; ἀα8 Κοριροβ. ιὐᾶγε Υ΄. Θ᾽ τυ αἹὲ 

ῬΙαΐφζε φοιυθβθη. --- ὃ, σϑῃοαδὶ 51] 6ῖτηα)}] ΑΒ: «ἀἀιξίογαογηρ τοὶδ 

οοηέοηἐϊ δἴηιιιβ τὰ ἀθιηϊὰ ΟΥὐΡΥ. Ατρυβῖ. Ηϊθοη. --- 9, ὑῃΠ]}1}8] 

ΑΒ: μαοῖ Τ 8,7 νυογσί. «ΑΑἼηι. φιήπ σγίθοῖ. Τοαΐ. --- 10, ρσαρίνδιαθ- 

ἀππη)] ΑΒ: μαϊδβοιο ὐυογδοίφιιησ. Ναοῖν Τα θηιανν ἀπιγοἶν ζαϊϑοθο 8ε- 

ΖίεἸνίησ τοῆὶ ἰαΐ. “᾿ηδογιογηῖ αἰ “Ἰηβογυϊγο. 1 ἀτϊόδοηι Παἰϊ6 παραεἰἐο 

68 8167, εὐ εἴἶηο παοιέγαρσίοῖιο Δηαογιη. --- 12. ἸΠθαΐῃ αἰνθίποη] ΑΒ: 

σοί. Νογηιαϊδίοϊζιι,. Ἰογαγιδέοιϊηρ (05 «Αἀ)οίνεϊυθΒ πιὰ ὦ 17,8. 



Απ Τιμιοίμοαυβ 1. ΥἹ, 6---18. 

ΒαηἾα, Παρ] ηδη6 [Δ] πυρανγϑαγνΚὶ 

γῖθαη σαραάοίη; αἰδβίδηα αἵ βδίγη 

συγ] Καῖ. 6 ΡῬδη δύ σαυδυγκὶ 

τΔἰ ἢ] σαραᾶοὶ τὴρ ρμϑηδαῃίη. 

7 πὶ ψαϊῃῦ δὰκ Ὀτγαμίθαυστη ἴῃ 

Ῥαδιτηδ [αἰσυδα; ὈΪ 8. η]α] βραΐθὶ 

Ὡΐ υϑραΐσϑῃ [ὑϑ τηᾶστα. ὃ ΔΡΡδη 

ΒΠδραημάδηϑ υδίοαρίη 148 σαβικϑά- 

τϑίη βαϊμηαἢ ΡΠ ΟΒΙ αἱ 517] τη. 

9 ΔΡῬὈαῃ βαϊθὶ ψ]]θῖπα ραρῖρδὶ 

γαῖ θη αἰατυὶαδαπηᾷ ἴῃ {ταδί ὈΠ]8 

Δ} ΗΙδιησαδ ἈΠ] 185 7148 ᾿αϑύπ 8 

ΔΉ ΔΡΘΏΒ ΠΗ ἤΔη85 «788.» ΒΚα- 

Ῥυϊαπβ, ᾿ϑῖθὶ βαρρα )ϑηα τΤ8Π8 ἴΠ 

ται ἀϑίη 18} ἔγαϊαδῦ. 10 σψαυχίβ 

4Δ11α1Ζ8 αὐ]]αῖσχθ ἰθὺ ζαϊπαρθίσο, 

ὈΙΖοσθὶ βαπγαὶ σαὶ] η δ 8 8[817- 

ἷ“ἰᾶάδὶ ψϑαγρὰημ «αἵ ρϑὶϑαθθὶ δὶ 

785-51Κ ΒΒ] 0885 φαρὶν δ θάπη 8Β8]- 

τῶτη τηϑηθρϑῖη. [11 10 βυ, 74] 

ταϑηηθ, οααϊα, ραΐα Ρ]ΪαΠμῖ5, ΤΌ 

1αϊβί]αϊβ σαγταϊ θη, ρσαρααθίη, σα- 

Ἰδα Ὀθῖη, ἔΡ)] αρννα, μα], αδΊγυ θη. 

12 Πεαϊδίθὶ Ρὸ οροάοῃ ἢαϊΐβί ρὰ- 

Ἰδα 61 815, ὑπᾶρτϑὶρ 11 θα ΐη αἰἱννοὶ- 

πο ἀὰ ὈἰΖαϊθὶ ΡΟ 5 18 14} δηά- 

ΒδιΠαἰθὺ βῬαιησηα οοαΐη δηἀδῃεαῖΐδ, 

ΠΠ| δησν 1 })7)0΄..... ψαοϊύμνοαα... 

Ὀῖααα αν αιυαΐγ 7] σααὶδ 

π΄ ὐσα  “. ..:. 

Θβαϊβ 

πὸ Ῥεουπίθδι..... ἴδ 8 ... 

429 

ἐαγηὴρ 181 δια, ΠηργἼ)απασηο 

ζαϊισαισαινγ]ῖ τρἼϑαγ σασι- 

αοῖθ. 6 αῥανγν δέ σαισαμγῖ 

ηνὴκὶὶ σασισοὶ τη σαποιἼῆρη. 

4 πὴ τὐοῖθέ ατἦ ὑγοαϊέοαμην ἦγ 

ῥαριηιὰ ζαϊγσαιι; δὲ ϑμη)αὶ ῥαΐοϊ 

γὴὲ τἰϑραϊγαη, ἴσα τναγιη. 8 οῥῥαη 

παϑαπασηβ τϑ{οαοῖη, 7.1, σαβκαῦ- 

106) ῥαῖην, σαπο]ηπαὶ 5ϊ7αΐητα. 

9 αῤῥαη ῥαϊοὶ «εὐἱϊοῖηα σανίγαϊ 
τσαΐγῥοανν αἰαγημδαπα ἴηι [γαϊεένϑη7α 

7. Ὠυϊαηνηνα φγιἠν ῥῖγν5. αν 1ι0ϑένι715 

ηιαγαγατνδ τὐηητέγαηι8 7α]ν) δμαβειι- 

αη8, ῥαϊοὶ βαρσῳἼαγα ἡλαηβ ζη 

{γατροαγαοἵγν 7α͵ν ξγαϊιϑέ. 10 τοαιιγ 5 

αἰϊζαΐζε οἰδήϊαϊξε 15 ἐαϊ]ηισοῖ.Ο, 

ῥὶφοφοὶ ϑιρηοαὶ σαϊγη)αηα! αγ.5 αΓαῖν- 

φίααὶ τσανγῥιθν αὐ σαϊαινιϑοῖγοὶ 

7α}, δ. δἱϊδαηβ σαῤτιρατα φαίη, 8αῖ- 

γαηι ηιωπαραῖηι. 11 ἐῤ ῥιι, 2αἱ 

γιαγηνα τυμ8, ῥαΐα ῥ[ζμαῖδ, ἐῤ 

ἰαϊδί)αϊδ σαγαϊἼιέοῖη, σασιαφῖγ,, σα- 

ἰανδοῖη, Κγίαῤισα, ῥιζαΐη, φαϊγγ οἵγε. 

12 παϊξδίοὶ ῥὸ σοάοη Παϊξδέ σα- 

ἐανυϑοῖγναΐδ, τὐναφγοῖρ ζἰφαΐη, ατἱισοῖ- 

πον ὅτι ῥίταϊοὶ ἰαβοβδ 8. 7α, απο- 

Παϊ]ιαῖδέ ῥαγηθια σοαήη, απααϊιαΐέα 

ἔη, απαπιραῖγ ῥα ἡιαπαργαῖζε ἐσοϊξιοοαῦ. 

18 απαδήμα!α ἦν απαισαῖνγ β7α σις 

ῥϊιβ8 σαηλικγαγαγ5 αἴΐα 7α7, ΧγΊδίαιι5 

Τ]οϑιῖδ ῥὲδ τοοϊξισοα)απαηβ τῇ 

Ῥακηΐίοαι, Ροϊϊαίαις ῥαΐα σοῦο αἩ- 

ΝΙ, 6. ρανϑαγκ) Α Δαρμαρίοδδ6: π δατδίνα ΒΥ. --- 9. βασοα- 

8πηἃ] Α (ρμίοϊξ βαρα᾽δηὰ 909.) ΒΥ. -- 

Ταϊ μα ροῖρο 
10. ξαϊ πυρθῖσο] ἃ (τοι 

ἴ5.). ἀϊο ϑριιγοη ἀφιίου αἰῇ τ ΒΥ. --- Τὰ Β ἰϑ πἰοδέ 
Ζ Θηΐβομθί θη, ΟὟ .,.) ΟὟΘΥ “, σϑβίδμαθῃ ἤαΡΘ; υἱϑι]ϑῖοηδ ΠΟΥ ᾧ, 
ἄοοἢ 

αῖγ [7απἄαης Β Βι. 
ἰδ Κρὶπ ΒΙΟΠΘΙΟ ΑΠΠ ΑΙ νουσμαπᾶθη ΒΥ, 

- θα») 
-- φαϊγη)απααἩ 5] 

δια Β Βτι. -- Πα] η] 081 
Α Βγ. -- Αἰ ἄον ἢ. δεῖξε (5) βηνάθη βἐοῖν δριιγϑη, αἴ ϑοιυοίβοη, ἄαΒ 



490 Αἡ ΤΗροίΐδουβ 1. ΥἹ, 14---16. 11. 1, 1---8. 

ἐπὶ ἸΤοντίου ΤΠΠιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν, 14 τηρῆςαί ςε τὴν ἐντολὴν 

ἄςπιλον ἀνεπίληπτον μέχρι. τῆς ἐπιφανείας τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ἰηςοῦ 

Χριςτοῦ, 15 ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ μακάριος καὶ μόνος δυνάετης, ὃ 

βαειλεὺς τῶν βαειλευόντων καὶ κύριος τῶν κυριευόντων, 16 ὁ μόνος 

ἔχων ἀθαναςείαν φῶς οἰκιῶν ἀπρόειτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ 

ἰδεῖν δύναται... .. 

ΤΤρὸς Τιμόθεον β. 

ἸΡ 

1 ΤΙαῦλος ἀπόετολος ᾿Ἰηςοῦ Χριςτοῦ διὰ θελήματος θεοῦ κατ᾽ ἐπ- 

αγγελίας ζωῆς τῆς ἐν Χριετῷ Ἰηςτοῦ 2. Τιμοθέῳ ἀγαπητῷ τέκνῳ. 

χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριςτοῦ ᾿Ιηςεοῦ τοῦ κυρίου 

ἡμῶν. 8 χάριν ἔχω τῷ θεῷ, ὦ λατρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν καθαρᾷ 

ευνειδήςει, ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ «οὗ μνείαν ἐν ταῖς δεήςεείν 

μου νυκτὸς καὶ ἡμέρας, 4 ἐπιποθῶν ςε ἰδεῖν, μεμνημένος εου τῶν 

δακρύων ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ, ὃ ὑπόμνηειν λαμβάνων τῆς ἐν ςοἱ ἀνυ- 

ποκρίτου πίετεως, ἥτις ἐνῴκηςεν πρῶτον ἐν τῇ μάμμῃ «ςου Λοῖΐῖδι καὶ 

τῇ μητρί «εου Εὐνίκῃ, πέπειεμαι δὲ ὅτι καὶ ἐν ςοίἔ. 6 δι’ ἣν αἰτίαν 

ἀναμιμνήεκω ςε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάριεμα τοῦ θεοῦ, ὅ ἐςτιν ἐν «οἱ διὰ 

τῆς ἐπιθέςεως τῶν χειρῶν μου. 7 οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ θεὸς πνεῦμα 

δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ ς«ωφρονιεμοῦ. ὃ μὴ οὖν ἐπαις- 

χυνθῆς τὸ μαρτύριον τοῦ κυρίου ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν δέεμιον αὐτοῦ, 

ΥἹ, 16. φῶς) ἘΚ τϑιυ., καὶ φῶς ΠΕ φιυι δοίιι5. Πναδοί ἱηιηινογίαζίξαξογ 

οὐ ἰμοθην (ἰυνηθη, Ατηρ υβί.) (ἐμ) ιαδίξαξέ ἃ 6 Ῥογί, ΗΠ]]δΥ, Ατα υβῦ. --- οὐδεὶς 

ἀνθρώπων] “Κ τϑιο., ἀνθρώπων οὐδείς Ἐδτὰᾷ α' Νονϑδί. 

νον ἢ γε: ΤΙρὸς Τιμ. βὶ Βίπ ΑΚ, ΤΤαύλου ἐπιςτολὴ πρ. Τιμ. β 
Ῥ, Τοῦ ἁγίου ἀποςτόλου Τί. ἐπιετολὴ Βι πρὶ ΤῊ 1. 

Ι, 1. ᾿Ιηςοῦ Χριςτοῦ] 1,, Χρ. Ἴης, ΚΡ. --- κατ᾽ ἐπαγγελίας] δ51η, κατ᾽ 

ἐπαγγελίαν ἐΚ εϑιτ0. ---- ὃ. τῷ θεῷ] ΚΙ, ΟἘτ., τῷ θεῷ μου ΕΞ ἀ6 νρ- 

1155. ΔταὈΥΒύ. 

οἰαηάοη, ἤαθο ΒΥ. --- ΑἸ ΏΘΙΚΑΙ) Α: δὶ φιυσίβοίιοη θην Ζιϊσονν 4165 ἐδογ- 

σοϑουγϊοθοηθη, “αϑρθοζίθιι᾽ ΒΥ. 

ΨΊ, 15. ὧην ηιοίαηιν ϑιυοδαῖηι) ΒΒ: Ζαβαΐζ νοῦ τ (ἴπὼ Οδρθηβαΐ ζΖι 

Τ' 2.6 γιοίαηι βιυεδαΐηι καιροῖς ἰδίοις) ψῖα Φ 7,50 ὁὴν. μαϊιέ νυκτός. ---᾿ 

7αἢ, ῥῥιιααη8)] 15: Ζαβαῖξ νοῦ 7αἷ,, νρ]. θὲ γέ ἂἃθ Τουία]. ΑἸΩΡΥ. 

-- 1, 8. ἀν 40] Α: ευ͵ἱ6 1 1,129. ν χάριν ἔχω (βθοηδὲ εὐχαριετῶ), 

υφὶ. εὐχαριςττῶ τῷ θεῷ μου... ᾧ λατρεύω ᾿ὰὸ 1,8.9; ἀαφιι Κὶ 7,9ὃ 

Κ1,4.1414,,8 ῬΆ 1,3 Ῥηϊίοηι 4. Εἰ ϑοηβο “σγαίίαβ ασο᾽ 1ῦ γ8. --- ὃ. 16- 

8.18] ΑΒ: Ζιικαίς παοῖν ἀοην Ῥαγαϊ οἰϑἐοϊ(ο. 



Απ ΤΙπιοίμοαβ 1. ΓΥἿΙ, 14---16. 11. 1,1---ὃ. 451 

ΝΠ τ ΠΡΙϊ εν, ς ααϊιαῖί, 14 ἐαδίαη ῥῖβρ ῥὸ απα- 

π᾿ τυὐῶ νος σὰ ιιδν τὐπιυαγα, τηγαξαϊγήηοσα 

ἘΠῚ ποτ κω; μά ιν Κγαων 75 τα γ18. 1651018 

Χγήδίανιδθ, 15 ῥαγοὶ ἦν τηθίατη 

ϑιροϑαΐην ἑαϊμηοῖρ 86. ὠμάσφα 76} 

αἷηι8 ηναϊοίσα 74, ῥίμααηδ ῥέῖι- 

αἀαπομάωηο 7ω], ἔγαμΊα Κγανηϊογ- 

ἄσηο, 10 βαθὲὶ αἴγν5 οὐἦν μηνατισαηοζη, 

72αἷν τα θαι τὐναΐσαϊιέ, ῥβαροῖ 

δου ἡιαθηθ τὲ αἴη5]υι)ν. τἽ, 58αΐ-- 

Ἰύδῃ τηδρ.... 

θυ. Το ῥϑίαι δΉΡθαΥϑ. 

Ἶς 

1 Ῥαν]αβ, ἀρααβίθδα!αθβ 168015 Χαϊβίδαβ βαῖτ π1]80 σα] ὈΪ ρα- 

Βαϊΐατα 1Ἰραϊηδὶβ Β6ὶ ᾿ἰϑύ ἴῃ Χυιβίδῃι Ιθθὰ 2. Τοϊτηδαβρδίδα, ᾿ἸὰὈΪῃ 

Ῥᾶγηδ, δηβίβ, δυϊηδῖο, σαυγαῖγθὶ γα σας αὐ 14} Χυϊδίαι ΤΘ8ὰ 

ἔγδυ] ἀμΒασατησηα. 98. αν ὶϊπᾶο σαᾶα τηθἰ ϑιάτηδ, βδιΏμθὶ ΒΚ  ΚΙηΠῸ 

ἔγαιῃ [δαγθίπϑγη 1ῃ ὨΓΔ]η741] ραμπαραδὶ, Τίνα ἀμδϑυγθῖρθηαο 808 Οἱ 

Ῥὺκ σϑιαϊηθὶ ἴῃ ὈΙάου τηθὶ παΐτη ἡϑῃῦ 184 ἀαρα, 4 ρδὶγπ)δηαβ θὰ 

ϑΆΒΑΙ δ, ΘΘΙ ΘΠ 5. ἰαρΥΘ δ μαῖζθ, οἱ [θα δὶ8 ἀΒΙΆ ] πη, ὅ ρἂ- 

τηϑιιᾶθῖη 8μαηϊτηϑη 5 δΊΖῸΒ 561 δύ ἴῃ θὰ πῃ]! 08 ρΘ] Δ ὈΘΙ 815. Β6ὶ 

Ῥαπδῖϊάς [Δ 1}0 18 ἴῃ ἄύγοη θ᾽ παὶ [δαϊάα)αὶ 786} αἰ ΡΘῖη Ῥϑίηδὶ Αἰ ποι καὶ, 

θα Ρ-Ρδη-ἴγασα Ῥαίθὶ 718 ἴῃ ὈᾳΒ. 

6 ἴῃ Ῥ᾽σοζθὶ ψδὶηΐαϊβ σαιιϑαα]α 

Ῥὰκ δηϑαϊυζαη δηβύ ραϊβ, 56] 

ἰδὲ ἴθ Ῥὰ5 Ῥαϊτ δηδϊαρθίη Πδη- 

αἰνγθ τηθμαῖζο. 7 πὑηΐθ ἢἰ ραΐ 

ὉΠΒ15 σὰ Ρ Δῆγηδη ἔδαγ θη θ, ἃ Κ 

τηδηἰαῖϊβ 18} ἔπ] ρννοβ 188 ἰπᾶ- 

ΠΘΙΏ5. ὃ πὶ πὰπὰ βκᾶτηδὶ ΡῈΚ 

τοι γα θοῸ5 ἔγαα} 15. ὉΠΒΑΥΙΒ [6- 

ΒΒ ΠῚ τηθῖπϑ, ὈΔΠΑ]ΠηΒ5 185, 8Κ 

ἐν νν φαβ-βαηπείγαμα ῥαίοὶ 767 

ἦν ῥιι8. 6 ἕη ῥίφοςξοϊ τραϊμέαϊδ σα- 

φιωνα)α ῥιΐς ὡπαημ)αη, ατιϑέ σιια δ, 

ϑοὲ ἰδέ ἦν ῥθι8 ῥαῖγ απαϊαφοῖη 

Πμαγιαϊιρο ηιοϊγναῖφο. “ὦ «εὐ τ σαΐ 

μη5185 σὰ αἴρηανι Και ]έοῖηνδ, αἷ᾿ 

ηιαϊιίαϊδ 7α}} Κγίαῤβισοθ 7αἢ, ἕηα- 

Ποῖη8. ὃ μὲ πῖν δμβαηιαὴὶ ῥιι 

τοοϊξισοαβοθ Κγατι)ῖγυι8 πηδαγῖ8 [6- 

διυ15 γτῖϊν ηϊοΐα, δαμα7ίυβ 8, αἷε 

ΥἹ, 15. ἡηαιῃωιοπάαη) Κγαϊοννάανια Β (ΘΟ ΓΘ] 6.) Βυ. 

Το} φιοοὶλέο Βγίοβ αὮ Τιὶηιοί οι ἐδὲ δὲ αἰ ῇ αἴθ 5667.8 ἰεἰφιθΉ, 

όγϑε ἀ65 υἱογέοη Καριίοϊα ἦν Δ τὐνὰ ἐη ΒΒ εγ]ναϊίογι. 

{ ϑογ 86 7ν ἐξέ. ἅτ 'ῬῬοϊτιαιβαῖαι, ἀηΡαγὰ Α: αϊο Αηξϊᾳιιαθιιοϊιδέαϑεη 
ἀοι ον ογκοηηθαν ΒΥ. 

1, 1. Τϑραΐϊβ Χυϊβίϑαβ)] ἃ (υἱολὲ Χυϊδίαιβ 16 8Ὲ18 ἴ7.), 1:8 ϑβἰο]υξ Ταῖβὶ 

Χοὺς Δ γ. -- ὅ. Ταυΐϊά)αῖ) σὺ οὐ θη θη, ἰδὲ Τὰ... 8, ἀαπη σΥΟ θοῦ 

Ζιοϊβοϊοηγαιηι ὉῸ} Δ}; ἀφδίιαϊδ ἰδὲ 68 τὐαπγϑβοϊιοίγιϊϊοῦι, ἀκα. ατιοῖι ἱ σο- 
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ἀλλὰ εὐυγκακοπάθηςον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν θεοῦ, 9 τοῦ εύ- 

ςαντος ἡμᾶς καὶ καλέςαντος κλήςει ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν, ἀλλὰ 

κατ᾽ ἰδίαν πρόθεειν καὶ χάριν τὴν δοθεῖςταν ἡμῖν ἐν Χριςτῷ Ἰηςεοῦ πρὸ 

χρόνων αἰωνίων, 10 φανερωθεῖςαν δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ 

ςὠτῆρος ἡμῶν ᾿Ἰηςοῦ Χριετοῦ, καταργήςαντος μὲν τὸν θάνατον, φωτί- 

ςαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρείαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου, 11 εἰς ὃ ἐτέθην 

ἐγὼ κήρυξ καὶ ἀπόετολος καὶ διδάσκαλος ἐθνῶν" 12 δι᾽ ἣν αἰτίαν καὶ 

ταῦτα πάεχω, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπαιεχύνομαι οἶδα γὰρ ὦ πεπίετευκα, καὶ πέ- 

πεῖεμαι ὅτι δυνατός ἐετιν τὴν παραθήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν 

ἡμέραν. 19 ὑποτύπωειν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν παρ᾽ ἐμοῦ ἤκουςας 

ἐν πίετει καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριετῷ ᾿Ιηεοῦ, 14 τὴν καλὴν παραθήκην 

φύλαξον διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν. 15 οἶδας τοῦτο 

ὅτι ἀπεειτράφηςάν με πάντες οἱ ἐν τῇ ᾿Αείᾳ, ὧν ἐςτιν Φύγελος καὶ 

Ἑρμογένης. 16 δῴη ἔλεος ὃ κύριος τῷ ᾿Ονηςιφόρου οἴκῳ, ὅτι πολλάκις 

με ἀνέψυξεν καὶ τὴν ἅλυείν μου οὐκ ἐπαιςχύνθηλ, 117 ἀλλὰ γενόμενος 

᾿ἐν Ῥώμῃ «πουδαίως ἐζήτηςέν με καὶ εὗρεν. 18 δῴη αὐτῷ ὁ κύριος 

εὑρεῖν ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. καὶ ὅςα ἐν Ἐφέςῳ διη- 

κόνηςεν, βέλτιον εὺ γιγνώεκεις. 

1, 9. ἡμᾶς] παοῖ, καλέςαντος τοΐοαονἼοῖέ ταῖθ 118 Κϑοσ, -- 
11. καί2] ἔοι Ῥ. --- 1δ, Ἑρμογένης] 1.ογν͵8 ἦγ, 9 (67 ἀϊέοδέογν αἰκφθη.- 

{ιυυϊογέοη, 15.) δοφθιφέ, οὔθηϑδο Ῥ ἃ 6, Ἕρμ. ἔρ. -- 17. «πουδαίως] Ρ ἀοῖρ 

νξ, ςπουδαιότερον ΚΙ, ΟἾτ. 

ἀασ) ὧν 7αϑιαηιθια ἄαρ 8. --- 14. ῥαία) Β΄: ἀυγοΒ] δομουί, 4 σουδίσί ΒΥ. 

- 1δ. τσαϊδε) εὐαὶϊία Β ΟΠ ΠΟ 6. --- Ἡδἰστηδαραῖη 618) Α: Η ἀφιιοῖι, 

δὰ ὧν ϑγριγοι ΒΥ. --- 18. τηδῖβ)] ΑΒ μαοῖν Β]ὰ βἰρηβίδγομα; ἀαβ αϑον 

οἷἰη ἼἼη418 νγδῖ]α ηηδρίϊοῖν 86], εὐ (α1,. κι. α. αγιγιοἤηιθγν, ἐδ δοΐισοῦ οἠανῦ- 

ζεῖ. Ὑ]ιοϊ!ολοῖέ Ἰναξ στα 11α οἷν εὐγϑργῖηοί. ταῦὶβ υογαγαησεῦ 

1,9. ἸΔΡοπμα!ηΒ πη8] Α: ὑη5 Ζιβδαές. παοῖ, θην ϑογ αν ϑρο]νθηα!θγ) 

Π8Β]ΔΠΙΠη5. Ὁη5; υοί. Ἄτην. σιν σγίοον. Τοαΐ. --- 18. {γθαηῦ ΠΔΡΔ Πα 8] 

ΑΒ: Ῥαγί. [ἴὰ Τρηιυρογαΐξίυ παοῖν ἄδην Μιϑίογ ΟΟΥ φαϊυγοϊοίογν, Θέἐοι θη, 

ηιέ ἔχων, τυοίὶ. Γογπιαηι Πναϑοη8 ἃ Αγθρυϑῦ. δαοηρίνηι Πναῦθη8 Ἡ]θτοη. --- 

15. νναϊδύ βαΐβὶ] ΑΒ: τοῦτο ἐδ7ῖέ τοόσογν ἀ65 ἢ. Ῥαΐθὶ τοῖς Τ 1,9. --- 

16. πϑπάϊρθαηα]0] ΑΒ: Ῥίμν. Κζὰγ 5δύη. --- 17. υβάδαᾶο βοκιᾶδ)] ΑΒ: 

48 ἰδὲ ηἱοιξ σι οηἰδοϊιοίαθη, οὐ αἱ σγίθοῖι. Τογίασα ς«πουδαίως Ρ (8οἴ- 

[οὶίο ἃ οἷν νρὴ οὐδϑὺ' ςπουδαιότερον δο,γίεοῦ,; θην ἄα αἰ Γῇ υϑάδαᾶο 8 

7οἱγί, πατη ἀϑαδαδοβοκίάβ ατοῖ, [7 ᾿ἀβᾶάδαο5. βοκίάδ δον, υοὶ. Βη1- 

Τὰ Ππἄοβ μοδοη, Βηϊσταπᾶο. βίο αβθηιαην 5. 6ὅδ. -- 18, σιραὶ 

Τγϑυ)]α ᾿τατη8) ΑΒ: δέοι τοῖο Υ-. 16. 



Απ Τιοΐμραβ 1]. 1,9---1 8, 

τα θαυ αἰ 61 δἰ ναρρθ])]οη. ὈΪ τη }- 

ἰαὶ ρσαά]δβ, 9 ᾿ὶ5. πδβ᾽ μα] 8 118 

78} ΙΔΡομαΐηβ 1η8 ἸΔΡοηδὶ νυ δὶ, 

πἱ Ὀὶ ψϑυγβύνδιη δα γϑίτη, 8Κ 

Ῥ βϑίηδὶ 1ϑι Καῖ πὶ 714 δηβύδὶ βϑὶ 

σὶραηα ἰδῦ ἀπδὶ5 ἴῃ Χυϊβίααι [688 

ΤᾺΣ τα 6]8 αἰνθῖηα, 10 10 ραϑν!- 

Καηῃθίάα πὰ Ῥαῖθ ρα  θί ἢ 

ΠΕ Β]8 6115 Βα τα [6518 Χ αἸδύδιβ 

σαϊαιυϑη 85. ταὶ {15 ἀδῦραα, Ὁ 

σα Πα 0Π]4Π61η8 ΠΡαΐη 14 ἀπηγὶαὰ- 

γϑὶηῃ Ῥδῖσῃ αἰνψαρρθιοη, 11 ἴῃ 

Ῥοϑὶ ραβδῦθ5 ἴπ 1κ τρθυ]δηα5 14 ἢ 

ραβδία! 5. 7188: Ἰδίβαγθὶβ Ῥίαᾶο, 

12 ἴῃ Ὀίζοζθὶ {ἰγηοθ 14 Ραίδ 

ψ]ηηδ; ΔἸΚΘῚ ΠΙΠ Βα δ, ΤαΪϊτ, απίθ 

ναὶϊῦ Τά φϑίϑ 148, 88 

δαΐγσγαθα Ῥδιτηθὶ τηϑηθὶρθ ἰδ 

Ῥαΐα Δη8ῆ!ῃ πηϑΐη ξαβίδηῃ ἴῃ 78]- 

πδηδ ἅἄαρ. 15. {π|βαηὴῦ ΠαρδηαΒ 

Ὦ41141Ζ2. ψϑισαθ, οὶ δὖ 1}]85 

ὨδΌΒΙα 65 ἴῃ ρα θ᾽ δὶ 74} ἔν 178 - 

ναὶ ἴῃ Χυϊβίαθι. Ιθθὰ, 14 βαΐδ 

ϑοῦο δηδῆ]ῃ ζαβϑίαὶ Ῥαῖσῃ ΔΒ 

ψΘΙΠαηα Β861 δὰ ᾿'ἴῃῇ πῃ. 

15 ψαϊδὺ Ῥαΐθὶ αἰναπαϊαθαάπῃ 51}κ 

δῇ τὴ15. 4114] βαϊϑθὶ βἰπα ἴῃ αϑἰβϑὶ, 

᾿ ῬΙΖΘοὶ ᾿ἰδύ Ενρϑὶ!αθ 14 Ηδίτγγηδα- 

βαϊηθῖθ. 16 ροἱθδὶ δυγηδίοῃ γαυ]8 

Αὐποιβοιασαὰσβ σατάδ, ππίρ αὐία 

ΤῊΪ}ς ἈΠΘ τα ΐβιιαα 14 πα α] θα πα]ο 

ΤΠΘΙΠΔΙΖ 0 Ηἰ Βἰςαιηφίάδ βῖ]ς; 17 εκ 

αἰηθηθ ἱἰπ Παμδὶ πἀδᾶάδπᾶο 5ο- 

Ἐ1Ὸα χὴϊτ ἴδῃ Ὀἷσραί. 18 ροἱἷθδὶ 

{τα 7]α ̓ ταπηα, ὈϊσῚ δ Δ  αἰσύθὶ ἢ 

αὖ ἔα Ὁ]1 1η Ἰαϊπατήσηδ ἀδρα: 18} 

Τυδῃ ΠΠὰ [π818] ἴῃ Αἰξαΐβου δπᾶ- 

ῬΑ μία τα, να] Ρὰ Καηΐ. 
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ηυὴϊῥαγϑαϊαοὶ αττοασσοί)ογν δὲ ηναῖι- 

ἐαὶ σιῖθ, 9. ῥὶβ8 παβ)αημαϊηβ 0.8 

7.) ἰαβοπαϊηβ ἰαῤοπαὶ τροϊδαΐ, 

γὲ δὲ ταν ϑίισαην τηϑαγαῖΐηι, αἷ 

δὲ 8οϊγναΐ Ἰοϊαϊναὶ 7αἢν απ ϑίαϊ 86 

σίϑαηα δὲ τη8ῖ185 ἦγ, Χγβδίοιν 1681 

ζαιν" ηνοία αἴιοοῖπα, 10 ἐξ σαϑιοῖ- 

μινυῥίαα τὴν ῥαῖγ σαθαϊγ)έοϊη, 

ηαϑ)αηατδ μγυϑαγῖβ [6815 ΧΥϑέσαΒ, 

φαΐαϊγαηαἴγν8 γαϊ]εϊ8 ἀαμῥαι, ἐξ 

σαν] )αγαιῖηβ ζθαΐη, 7], τὐγγῖι- 

γθῖγν ῥαΐγν αἴισασοο « 1) »7οη, 11 ἐη 

ῥοοὶ σαδαΐήβ8 ἴηι τ ηιου)αηα 8. 7] 

αγραιδέανζιι5 7αν ἰαϊδαγοῖβ ῥύμαο, 

12 ἦην ῥίτοφοὶ ξαϊγῖηοβ 7. βαΐία 
τοἵγα; αἰροὶ ητν δἰραρια τῆ, τὐηέθ 

τέ Ἰναθθα σαϊαμϑίαα, 7α}, 

φαίγαμα ῥαγηριοὶ ηιαϊιέρῖσδ ἐϑέ 

ῥαία αἀπαγί]ν ηιοῖγν ξαδέαγν την 7α7- 

μαῆα ααρ. 18 ζγίδαθε παϑαηπα8 

Παϊϊαῖσο τυαιγο, ῥοοῖ αὐ τιὴ8 

Παιδί 8 ἐγ σαζαιιδοίγναὶ 7αἷν Γγίαβ- 

Χγδίαιν 1658, 14 ῥαία 

φοῦο ἀπαῇ 1}, ζαϑέαϊ ῥαϊγ]ν αἸνηναῦν 

τιὐοβαπα ϑϑαθὶ δαωιρ ἦη 8. 

15 τοαὐδέ ῥαΐοὶ αὐισαπαϊαφατη, 81}: 

ΑΓ ηνὴβ αἰαὶ ῥαϊοὶ 5 ἐγ, Αϑϊαΐ, 

ῥίεοὶ ἰδέ Μ᾽οσαϊζι5δ 7α},) Αἰγηιο- 

φαϊηοῖδ. 10 σίϑαὶ αγηναΐοη, Κγαι)α 

«Αγοϊδοϊξαινγ αι σαγάα, ἐπέ πξα 

ηυΐς αἀπαῤγαζδίαα 7α}ν παιναϊδαηα7ο 

γηοϊηαΐξο τη δαμιαΐαα δι; 11 αἂἷξ 

χίηναγβ ἦν Πιμηιαὶ τἰϑααμαο 80- 

κίαα τεῖϊ 7α}. δῖίγαί. 18 σίθαὶ 

7γατα τηιηια δίσίξαγυ αὐ ιαϊιαϊγ οἴη 

Τα 1, 

αὐ ξναι)ῖγν ἔην, 7αϊπαηιηια ἄασα; 7α} 

Ἰυαην ἢ [ηιαϊϑ) ἐν Αὐξαΐβοην αππα- 

δα]ιέϊαα ηιῖδ, τοαῖϊα ῥιι Καηΐέ. 

Ἰδομϑυΐ, τι8 σουβίτὺ ΒΥ. 

1, 9. παϑ)αγια 5] παδ]αμαῖβ Β' Βγυ. -- 10, Χγεδέαιϑ)] 8, ἀστοῆ- 

-- ἀδαβαῦ) Α (μοι ἀδαρα [..) 8. --- δ8ἱ- 

ΜΘ ΘΘ]]0}) Α: 1 ἂϑ6)" ΟοΥ̓ Ζοῖϊθ. --- αὐιυασσεῆοη ΒΒ. --- 12, ἐπ )αϊπαπα 
Βύσοῖυθοτρ, Ὀῖθ βούβομθ ΒΙΡ6]. 28 
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' 1’ 

1 (ὺ οὖν, τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριετῷ Ἴη- 

ςοῦ, 2 καὶ ἃ ἤκουςας παρ᾽ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου 

πιςτοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔεονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. 8. εὺὑ 

οὖν κακοπάθηςον ὡς καλὸς ς«τρατιώτης Χριετοῦ Ἰηςοῦ. 4 οὐδεὶς ετρα- 

τευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ ετρατολογή- 

ςαντι ἀρέεῃ. ὅ ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις, οὐ ς«τεφανοῦται, ἐὰν μὴ νομίμως 

ἀθλήςῃ. 6 τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμ- 

βάνειν. 7 νόει ὃ λέγω δώςει γάρ «οἱ ὃ κύριος εύνεειν ἐν πᾶειν. 

ὃ μνημόνευε ᾿Ιηςοῦν Χριςτὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ «ςπέρματος 

Δαυείδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου, 9 ἐν ὦ κακοπαθῶ μέχρι δεςομῶν ὡς 

κακοῦργος, ἀλλ᾽ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ οὐ δέδεται. 10 διὰ τοῦτο πάντα 

ὑπομένω διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ εωτηρίας τύχωειν τῆς ἐν 

Χριετῷ ᾿ἸἸηςοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου" 11 πιςτὸς ὃ λόγος εἰ γὰρ ευν- 

᾿ ἀπεθάνομεν, καὶ ευὐζήςομεν᾽ 12 εἰ ὑπομένομεν, καὶ ευμβαειλεύεομεν᾽ εἰ 

ἀρνούμεθα, κἀκεῖνος ἀρνήςεται ἡμᾶς. 18 εἰ ἀπιςτοῦμεν, ἐκεῖνος πιςτὸς 

μένει “ ἀρνήεαεθαι ἑαυτὸν οὐ δύναται. 14 ταῦτα ὑπομίμνηςκε, διαμαρ- 

τυρόμενος ἐνώπιον τοῦ κυρίου μὴ λογομαχεῖν, εἰς οὐδὲν χρήξειμον, ἐπὶ 

καταςτροφῇ τῶν ἀκουόντων. 1ὅ «πούδαςον ςεαυτὸν δόκιμον παραετῆκαι 

τῷ θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίεχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. 

16 τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας περιίεταςο ̓  ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκό- 

ψψουεῖν ἀςεβείας, 117 «καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάτγραινα νομὴν ἕξει. ὧν 

1, 8. εὖ οὖν κακοπάθηςον) ΚΙ, Οἤἢτ., ευνκακοπάθηςον Ρ. --- Χρι- 

«τοῦ ᾿ηςοῦ)] Ρ ἀφἔρ νρ, Ἴης. Χρ. ΚΙ. -- 4. οὐδεὶς ε«τρατευόμενος) Κ 

μϑιῦ., οὐδ. ετρατ. τῷ θεῷ Κὰ ἔρ νρ, Ουρσύ. Αὐηοσβί. Ααρ. ΗΙΘου. -- 

7. ὅ] Ῥ ΟὨγιθοτι συ, ἅ ΚΙ, ΟὨχιχί Δ 61 νροὸ --- δώςε! ΒΑΘ ΕΕΚα 

τηΐῃ 17. ΟΥ̓ ἀοίρ νρ Η1]δγ. Αταρυθῦ., δώῃ ἘΚ Οἢγ. ---ὀ Οὅὃ, Ἰηςοῦν 

Χριςτόν] ἘΚ μϑιν., Χρ. Ἴης. ΠἘ ΟΒγ. τηΐπ 111 ἀθ Ατηρυβύ. -- 11. εὐζή- 

εομεν] Κ, -ζήεωμεν [,.Ὁ. --- 12, -βαειλεύςομεν])] Κ, -βαειλεύεωμεν Ὁ. --- 

14, εἰς οὐδέν] ΚΙ, ΟΒτ., ἐπ᾿ οὐδέν Ρ. 

ἰδῦ σὰ σίδὶῤ σεζορθῆ. Ὑ1]Θ]]θ θη ᾿ἰϑῦ ΔΌΡΥ τ8 ΠΠῚ ΘΥΒΟΏΤΙΘΌΘη ἐΙ 17) 

ΘρΘῃ 465 ἢρ. ιι5 ἀαιῥαΐνι. --- 10, 86ὲ 5] Β: νρ]. σὰν ϑιβ ]αηρ ἥιαθ 

οϑὲ ἰὸ γρ. --- 11. 7αναῦ Β [ἀν εἰ γάρ παρῇ ἄθιη Μαβίου ἀοσ Ηρ. εἰ- 

ΒῆϊΖο. --- 14. τρανιγάαην τυοίπαη, αι τὶ τυαϊμέαὶ (αν) 8, σϑδσὺ πο ἢ 

ΑοΥ ΤηξουραηκΚίϊοη ἀοΥ ΗΒ. Ζαβαιηαθη. Μίδῃ νουγαυίθί, αἀ6 Γ᾽ Τ᾽ Ρουβθύζου 

ΒᾶΡ6 Κοὶπ μή νοῦ λογομαχεῖν φἜ]ΘΒΘΗ. --- 81. ποῖὲ υογδὶβ σοη θη 6γ6; 

ἦγ ηῖϊοῖϊ ογυΐηι εὐἰῖ16 65 ἀ6; ποῖὲ οοπέοπαογο υογθῖβ: αὐ γ]ι1 δηΐην εὐ 

οϑέ, ηϊδὶ ἔ σρ (ηϊδὶ ἀπ ἢ 6). ---- ηἶϑα) Β: νρὶ. πίβὶ ἔξ νρ' Ἀπ ΌΥ. ΑταΥΒί. 

ΔΑὐρ. --- 16. «“ιυαϊοπα) ΒΒ: ΖαδβαῦΖ, νρ]. δέμίία ὁ ργορίναννα8 αὐέθηι ἐ ἡηπα- 

ηἰϊοχιῖα τ δἐιέα απίοην οἱ ὑπαρίϊοημία 564]. τι. Δ. -- 17. δι06 σιιπα 

αὐ 11}} Β: Ττοῖοσο τ θουίσαριμρ. εὐμίανι" ζεῖν μὰν ποοῦ Βὶ 12,11, -- 



ἍΠ ΤΥΘΟΙΘΙΒ, ΠῚ 11 1..17. 485 

ΤΙ, 

1 ῥὼῳ τι, ϑαγη ηιθῖγν τὐαἰῖδο, τγϑισίη ῥοὶ ῥιὶ ἦν αηϑδίαλ ῥίχαϊ ἴῃ 

Χγήδίαιν 168, ἃ 7α}ν ῥοοὶ Πιωνδία 65. αὐ την ῥαϊΐγῆν ἠιαννάφα τροϊξισοα7α 

[οαπγία σι 8] ῥὸ ἀπαῇ!]ν ἐγίρχιραὶ« η}}» ηιαγήνανι, ῥαϊοὶ τραὲγῥαὴ 5ἰλαΐγνα 

7α, απ βαγανδ ἰαΐϑῆαηθ. ὃ. ῥὲιν πὶν αγθαϊαοὶ 51:06 γχοάδ5. φαΐγανμἼ)ηιέβ Χγίβέαινδ 

]οϑινῖβ. 4 γιὲ αἴγιδἤνυη, αγαν] γον 5. Κγανγν ἀπφαιοίγνὴρ 811: σαισανγ,Ἴαιι 

ῥ)ίξοβ αἰααΐδ, οἱ φαϊοϊμαὶ βαηιηιοὶ αγαμεϊηορ. ὅ 7α}) ῥαη 7αϑαὶ Ππαϊξεέοιῥ 

ἰυα5, τηυἱ τσορασα, πῖϑα τοϊοαοῖγο ὑγρὶῥ. 6 αγθαϊα)αηα 5 αἵγβοδ τοατιιγϑέιο- 

76 5μαὶ Ῥγιρνδέ αὐγαηο ἀπαγένιαη. 1 Κγαβοὶ ῥαϊοὶ χίρα; σίδιβ αὐ: 

δι Κγανήα Κγωβὲ κι5 αἰϊαῖνι. 8ὃ Ο΄αηνμηοῖδ Χγήδέιν 1681. τὐγγϊδαπαηω 1.5 

αἀανβαῖην κι Κγαΐισώ ]7)αιοοίἶδ δὲ αἰισαρσοί)ζο τιοΐμαϊ, 9. τη ῥέ- 

φαϊοὶ αγϑωϊαά)α ταὶ δωγα)ο 5. δι06 εὐδιϊέο715; αἰροὶ τρανγα σιαῖδ ηὐδέ σα- 

διυάίαην. 1Ὸ ἐγυυν, ῥὲδ αἷΐ σαῤι(ία δὲ ῥαηδ φαιοαϊτάαγν5, οἱ 7α͵ν ῥαὶ γαγυῖδέ 

φαύϊϊογνα, 56] δέ ἔην, Χγίδέωιν 1650 πιὶῤ τονυΐβαι, αὐισοϊγναγα. 11 ἐγήίσσιυ 

ῥαία τον : 7αϑαὶ ηυϊβῥρασαινῥηοαοφάνη, 2.7. ηυϊῥίίδαηι; 12. 7αϑαὶ σα- 

διίανι, αν ον ῥ ῥίμααγοηι; 7α αὶ αξαϊϊερανι, 2]. ἐδ αξαϊμὶβ πη8; 18 7αῬαὶ 

γιὲ φαϊζωνθ)ανη, 7αΐην8 ἐγσφιυδ τοϊδὴβ; αξαϊϊαγν δὴ δέϊδαγν τὶ φιαφ. 14 ῥίφτοὶ 

φψαηιαμα! οὶ, τοοϊέισοα)αγα5. ἐν, ἀπαιναϊγ ῥα Κγανγηδ, τοαμγαην τροίδνανν, αν 

πὴ ιραϊμέαϊ αν, τῖϑα τὐδιραϊέοίγναὶ ῥαΐνην παιιϑ)οπάαηι. 1δ μδααινα οὶ ῥευι: 

ϑέέδωγν σαϊιιδαπανα δίων σιάα τὐαιγϑένο)αγν τργιαϊιοίδκαννα, γαϊέαθω 

γαϊα)αμαάαη, ἐρανιγα ϑιγ.7ο5. 16 ἐξ ῥὸ αιραίογνα εὐδιοοϊδονγα ἰαιιδαιοαιγ)α 

ὀιοαραοῖ; «γέ ἤ{ι| σαρσαηα ἄτι αι θῖν, 11 7α}ν τρανὰ ἔξο 8ι06 σιηα 

11,1. ηιοΐη) ηιοὶ Β ΒΥ. --- Δ. ἐγίσσισαΐηι πιαηηαηι) ἐγισοισαϊηναγιγιανι 

Β. --- θ. αγϑαϊα)απα8) Β: αἢ ἌΡΟΥ ἀοὺ Ζ6116 Βι. --- 8. αὐισαφφει]οη) 

αὐιυασοεῖο Β' Βν. -- 14. 21. ῥίφοὶ ΒΒ Τὰν ῥίχο. --- 11. σιωριᾶ τοι} Β 
(αἰομῦ σιυριαβ αἰ ἴ5.): τον σὰ ϑυκϑῆπθη; 08. Τϑϑαηρ ἡ] ἀθυβρυϊοηῦ 6 

ΞΡαγΘη ΒΥ. 

ΤΙ, 1. ωαϊδο] Β: Ζιιδαίς παρ Τ' 1,,. ---ὀ 2. ιὐοἱξιυοα)α.) ΒΒ: ΤΥ 

Βἷθυ ἐὰν μαρτύρων; ταδὶ Βαῦ ἀμ 6 ἀηρϑθποιωιηθη, ἀθι ὕΠ θουβθίζθυ μ8 6 

μαρτυρίων ροίοβθῃ; ἀἄοοὶ ἰβὺ αἷδ8 πίομῦ πούνθμπαϊρ, θπῃ ἄθν ὕὔθοι- 

Βϑύζου (16 ἀοὺ Τηϊθυροϊαίου) πίθου μάρτυρες αἴθ ΒοΒυι θη ἀ65. ΑἹ. 

γουβίδπθη μϑΐύ. --- τοσανιγᾶα σι ῖ5] ΒΒ: Ταϊθυροϊαύίομ. ἤδοὴ ἄθτὰ ὄἰΘΥΒ 

γουκοιητηθπᾶάθῃ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ; γρὶ]. παιμθη! ἢ τὰ ῥήματα τοῦ 

θεοῦ ἀκούει 1 8,47. ---- 4. βγαισί! Β: ΖἀαδβαῖζΖ. 6]. ἄθθν. ἄθῃ ἅδη!. 

Ζαβαῖζ νοὰ αοο αἀἷθ πιὰ. σα σου. Τοχῦ; μού. ἐγαι) (δίατῦ σιααὶ 

ΜΟΙ τἱὺ ΕΒ οκβιομῦ δὰ ἀδ5 γοσααβρθηθπαθ σασγαι δ ΧΥϊβέαιιβ 16ϑιῖ8. 

- σαισαμγ)αηι ῥβίφος αἰἀαϊδ) ΒΒ: ν8]. ζὰγ Βίθ Πὰπρ σαθαιμν)οβιηι ῥβὲῶο8 
τὐἰδαϊνναὶϊδ ἡδονῶν τοῦ βίου 1, 8,174. --- 6. αἵγοβ τυαιτιγϑέιυ)α) Β ἴὰτ 

γεωργός; βοηϑὺ πὰν τσαμγϑέιο)α (5 158,11. 20,9 Μο 12,1.2.1.9).. -- 7. κι8 

αἴἰϊαϊηι) Β τὰν ἐν πᾶςιν: Δηβομθίμθπα ὙΠ ΚανΠοηΘ ἀπάθγθηρ; τ αἰϊαΐηι 
258Ὲ 



480 Απ ΤΙπιοίμϑιβ 11. ΤΙ, 18 --- 26. 

ἐετιν Ὑμέναιος καὶ Φιλητός, 18 οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠςτόχηςαν, 

λέγοντες τὴν ἀνάεταειν ἤδη γεγονέναι, καὶ ἀνατρέπουέειν τήν τινὼν 

πίςτιν. 19 ὃ μέντοι ς«τερεὸς θεμέλιος τοῦ θεοῦ ἕετηκεν ἔχων τὴν εφρα- 

γῖὶδα ταύτην ἔγνω κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ, καὶ: ἀποςτήτω ἀπὸ ἀδι- 

κίας πᾶς ὃ ὀνομάζων τὸ ὄνομα κυρίου. 20 ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ 

ἔετιν μόνον ςκεύη χρυςᾶ καὶ ἀργυρᾶ, ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ ὀετράκινα, καὶ 

ἃ μὲν εἰς τιμήν, ἃ δὲ εἰς ἀτιμίαν: 21 ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν 

ἀπὸ τούτων, ἔςται «κεῦος εἰς τιμήν, ἡγιαεμένον, καὶ εὔχρηετον τῷ 

δεςπότῃ, εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον. 22 τὰς δὲ νεωτερικὰς 

ἐπιθυμίας φεῦγε, δίωκε δὲ δικαιοεύνην, πίςτιν, ἀγάπην, εἰρήνην μετὰ 

τῶν ἐπικαλουμένων τὸν κύριον ἐκ καθαρᾶς καρδίας. 28 τὰς δὲ μωρὰς 

καὶ ἀπαιδεύτους ζητήςεις παραιτοῦ, εἰδιὺς ὅτι γεννῶςειν μάχας 24 δοῦ- 

λον δὲ κυρίου οὐ δεῖ μάχεςθαι, ἀλλ᾽ ἤπιον «εἶναι πρὸς πάντας, διδακτι- 

κόν, ἀνεξίκακον, 26 ἐν πραότητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους, 

᾿ μήποτε δῷ αὐτοῖς ὁ θεὸς μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωςειν ἀληθείας, 426 καὶ 

ἀνανήψωςειν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος, ἐζωγρημένοι ὑπ᾽ αὐτοῦ εἰς 

τὸ ἐκείνου θέλημα. ᾿ 

11,18. ἀνατρέπουειν τήν τινων πίςτιν] ἘΚ πδιυ. ΟἸτ. ἢ νρ, τὴν 

πίςτιν τήν τινῶν ἀνατρέπουειν )ὲ οὐ Πάφην σχιιογηηνά αν, ϑιὀυογέμγνί 

(ϑιϑυογἐθγλγ.) ἃ 6 ΑῸρ. ΔΙ Υβί. --- 21. καὶ εὔχρηςτον] ἘΚ γηδτ0., εὔχρηετον 

ΒΑ ΟΡ τα ἀ6ρ; ΟἾγ. βοδμισαηβί. ---- 25, ἀντιδιατιθεμένους) ἕΚ 

μδιυ., ἀντικιμένους ἘΠΒΕα 605 ιν γοϑίβένγε τὸ νῷ. 

ΤΠ, 18. μϑδιυαϊταοαάι}] ΒΒ: σατὰ ΤΘΡΒ νρ]. ϑδιειδυσγίογιέ νὰ Αὐρ.. 

ΑἸηρυβύ. (16 Ὀθίαθηῃ Ἰθύζίθῃ βίβθι] θη ἀ85 Ν δΡὉ ν]6 μοί). --- 20, διριὼ ἄμ 

διυογαΐηι, ϑιηνιξοβαν, ἄτι εὐυδιυογ αἴηι) 1: ἴῃ θυ Κοπδίγακύϊοη ροηδὰ Ζὰ 
ΒΗ 9,21 5 τη θηα, ΠῚ ἀδ!ὸ ἀοτί ἀοΥ Ὠδΐύ. ϑῖηρ. βίθῃβ ψθοθῃ δηι" ὃ 

μέν -- ὃ δέ, ΠΙΘΙ ἀο᾽ εΐ. ΡΙΥ. γορθῃ δμηια ὃ μέν --- ἃ δέ. ἀν 

ϑιρογαΐην (56. Καδβαηλ) νὶθ ἄν σαϊαπθαηιηια αδα. --- 20. ἀββικαυ)]αϊπα δα) 

ΑΒ: σιν Ῥαϑβϑῖυ υσί. 1, 6,321 Καὶ 1δὅ,,3.. Βοαοϊιέο αὐτο, ἀα5 Τοβοαῖυ ἀ8- ᾿ 

5.8 }}10 ᾿ἰζχβ᾽ ἐκνήψατε Καὶ 1δ,34. --- ἴτατὰ Ῥδιηπ6 1] σαΐδηδηδαὶ μαραπᾶ8 

Αἴαντ 156. ψ1]}18] Α: σι" ἸΚογϑέγιέίογι υσὶ. α χιιο οαρίϊ ἐογιογένγ" [αὖ 60] 

ϑθοιηάιιγη, (α (6) ἐρϑβῖν8 υοϊιρμέαίοην ἀ6 γρ Απρ. ἐθγιονηέιν οαρξὲ ΑΥα Υβύ, " 

μι. α. --- αἴδυ) ΑΒ: ογεβρυοιέ ἄδην ἴα. “βοσιναπιην. --- σαξαϊναπιαὶ ἔζω- 

παρα, 18 ψὶθ [γαϊνιίηῥανια ἐὐιναγιαί φίμούια  αἰχμαλωτίζοντες γυναικάρια 

ἐ 8,6 ΑΒ. 



Απ Τιαοίμουβ 11. 11, 18---26. 4517 

τοὐἴὴρ; ῥίποοὶ δέ Ἡγρηναϊναῖιν8 7α],) Ε ]οέιι8, 18 ῥαϊοὶ δὲ δϑιη)αὶ εὐϑιοίβδαὲ 

μιϑηιοίνην, φὶῥαηαη5 εἰϑϑέα88. 7. τραμυβαάηπα, 7α], γαϊανδοῖνν ϑιριαῖξζε τι8- 

τυαϊέαοάινν. 19 ἀαῤῥαη ἐμίσιιβ σγιαιασασ 75. σιαῖδ δέαηπαϊί, παθαηα5 

ϑρ7ο ῥαία: κιηβα Κγανγα βαρ βαϊοὶ δἴηαὶ 18, 7α}.: αξδίαπα αὐ αὐ τινν- 

οἰ οῖγν, Ἰραφιΐ, δαθὶ γιαριη)αὶ παριο Κγαι7ζίηνδ. 20 αῤῥαη ἤν ηνοϊϊαηιηνα 

φαγάα πὶ δἷηαὶ ῥαΐαϊηοὶ καδα σιϊβοίμπα 7αν δἱϊιγοίηα, αἷς 7αἤ ἐγτιροῖγα 

2αἷν ἀΐφαγα, 1α]ν διύθνα αν διρογαἴηι, δι β- ραν ἰὐν τὐγυδιοογαῖηι. 21 αῥαν 

7αϑαὶ Ἰρα5 ψαϊιγαϊη)αὶ 5ΐς ῥέφοϊ, τναϊγβὶβ Καθ αι βιοσογίῥαὶ, σαιοοϊαϊῥ, 

ὀγιῖ Κγαι7ῆη, 

ἐννν ἀὰ Δ]] πα συϑυγβῦνθ 

φΟα ΑΖ ραιθηθ. 22. ΔΡῬδη 

Ἰασοδπβ ᾿σδίπηβ ῬΠΙᾺΠ ; ΤΡ Ἰαἰδβίθὶ 

δϑγαϊ θη, ρϑϊαα θη, ἐγ] ἃ, 

σαν ΑἾΊΥΡΙ τὴ Ῥδίτα Ὀϊα δὶ δηδῃδ]- 

ἰαηδιὰ ἔταῦ]αη τι ὨΓΔΙΠ] ΔΠΊΠη8, 

Βαϊσίϊη. 285 10 βοβ ἀν δίοῃϑβ 14ἢ 

πη ὔθ! Οη5 ΒΟΚΠΪΠΒ Ὀἰϊναπαθὶ, τνὶ- 

ἰδπα5 Ῥαΐθὶ ραθδίσαμα Β8.7]Ο0Π5. 

24 10 5Κα]κΚθ {τ} 8 πὶ 51κ8] 88- 

Καῃ, δἃΚ αδίσγαβ ίϑαῃ ψὶρτᾶ ἃ]- 

148, 1αἰβϑῖββϑ, ὑβρα] πα, 25 ἴῃ 

αδἰγγθίη [δ] χ)απαθ. Ῥ8η5. δηαβίβδῃ- 

ἀδπάδηβ, πἰπι Τῦδη οἱ θΔ1 ἴτὴ σα 

ἰάτοῖρα ἀὰ αὐ Ρ]8 Βα 705, 2678} 

ὉΒΒΙςαΥ] αἰ τι 5 ἈΠ Πα] 1 Πη5 ττὰρ- 

ΒῸΠ, [τ8πΠοῃ} ᾿διημμθὶ σία μαμαὶ 

Βαραπᾶδ δἴδυ 15. “11. 

ταν γϑέισο σοσαῖζο 

φαριαγοῖΡ. 22 αἀῤῥαν δισγαηβ 

ἰιιϑέννη8 ῥίζιἶ; ἐξ [αϊδίοὶ σαγαῖβ- 

ἐοῖη, σαϊαινιδοῖ, ὕγίαῤισα, σα- 

ἐσαῖγῥὲ πο ῥαΐην ὑἱα αὐ απα]ναϊέαη- 

ἄκρην [γαιν)ας Ὁ τι. γαϊη)αηια 

Παϊγέ. 28 ἐῤ ῥο5 αιοαΐοη5 7α7} 

μηέαϊοηβ ϑδοϊγῖηβ ὀίιαπα οὶ, τοῖ- 

ἑαγιβα ῥαΐοὶ σαθαΐϊγαηαί ϑ8αβ7οΉ5. 

24 τῤ δἰαϊμδ Κγαιι)ῖηβ τὲ δαΐ 8α- 

Κα, αἷξ φαϊγγι5 τοΐβαη, ἐτσῖῤγα αἰ- 

ἰαηι8, Ἰαϊδοῖγδ, τϑῥιϊαγα8, 25. τη, 

φαϊγγοῖγ, ἐαϊς)αηὰβ βαη8 απαϑέαη- 

αἀαγάαηϑ, τιν ἴσαν σίδαὶ την σε 

Ταγοῖψω αν μ Ἰοιίηι βγα ϑιιι7ο58, 26 7α7) 

τιϑϑἰαγ)χαϊηα αι, 105. αἰγνιυϊ ῥήην5. τογ- 

φοη,, [γαηι βαριηιοὶ σαζαϊιαηαὶ ἐΐι- 

παρά ἀγα 18 τοϊζ7ῆγι. 

ἄν αἰϊαηηηα 

11,117. Ὑγηιαϊγαΐιι5)] δ: ἐξ μαῦ αἷθ ἀσϑὶ νομ δϑεϊριὶοπθ θυ ἴθ ἢ 

Ῥαηκία Βι. -- 18. βιρη)αϊ] Β' (αἸομῦ βεα Ὁ.): αἱ Κὰὺ ΒΥ. Πὶθ νοῇ 

Ηϊνὺ ῬΒΒ. 22.287 δ8 ἀδὺ ἘΌΣΙΩ ϑιη)α φοζορθηθ ΕῸΪΡΘσηρ ἰβῦ α͵50 

ΒΙΉΓΆ]]1ρ. --- 20, ϑβισογαΐηι --- «ἰἩδισογαἴηι) Β' (μἸομύ βισογοίῃ --- κγιϑισογ εἴη 

ὕὉ5.): αὖ ἀφαθ! ο, γι τ Θηΐρου ΚΙΑΥ Βύ. -- 21. αι! Β οὔπο ΑὈ- 

Κάγζαηρ. --- 22, ἤγαι)α] Β (ἰοῦ ῥγαιαη ἴ5.): ΒοΒγθι ἔθ] Βυ. -- 

260. εἰϑοπαγ]αϊπααι Β Ονὶθ Δ, πἰοηῦ μϑϑκαιο)αίπάαι 117.): ἄθι οὔθσθ Βοβθῃ 

ἀ68 7. ἰδὺ Κατ; δο α16 ἀθτίρθη ϑΡαγθη Βὑϊτησηθη Ζὰ 7, ποῦ Ζὰ τῦ 

Βυ., νεὶ). Κα 15,34 Α. Ἐϊρθηνάγ οι αν ϑἰομθμα νήφωμεν" μηδκαισαὶ 

([Σ πϑδκαιοαῦ οἰγαΐηια Ἢ δ,8 Β. --- μ᾿] 18} πὶ Π]ΠιτᾺ 8. 



438 Αη ΤΙμηοίμοαβ 11. ΤΠ], ]1---12. 

111: 

1 Τοῦτο δὲ γίνωςκε ὅτι ἐν ἐςχάταις ἡμέραις ἐνετήςονται καιροὶ 

χαλεποί. 2. ἔεονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, 

ὑπερήφανοι, βλάεφημοι, γονεῦειν ἀπειθεῖς, ἀχάριετοι, ἀνόειοι 8 ἄςπον- 

δοι, ἄετοργοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, 4 προδόται, 

προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι. ὃ ἔχοντες μόρ- 

φῶώειν εὐςεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι καὶ τούτους ἀπο- 

τρέπου. 0 ἐκ τούτων γάρ εἰεῖν οἱ ἐνδύνοντες εἰς τὰς οἰκίας καὶ αἰχ- 

μαλωτίζοντες γυναικάρια ςεεωρευμένα ἁμαρτίαις, ἀγόμενα ἐπιθυμίαις 

ποικίλαις, 7 πάντοτε μανθάνοντα καὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωειν ἀληθείας 

ἐλθεῖν δυνάμενα. ὃ ὃν τρόπον δὲ ᾿Ιαννῆς καὶ ᾿Ιαμβρῆς ἀντέετηςαν 

Μωςεῖ, οὕτως καὶ οὗτοι ἀνθίετανται τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι κατεφθαρ- 

μένοι τὸν νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίςτιν. 9. ἀλλ᾽ οὐ προκόψουειν ἐπὶ 

πλεῖον, ἣ γὰρ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔεται πᾶειν, ὧς καὶ ἣ ἐκείνων ἐγέ- 

νετο. 10 εὑ δὲ παρηκολούθηκαάς μου τῇ διδαςκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προ- 

᾿ θέςει, τῇ πίετει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, 11 τοῖς 

διωγμοῖς, τοῖς παθήμαειν, οἷά μοι ἐγένετο ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, ἐν ᾿Ἰκονίῳ, ἐν 

Λύετροις : οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύςεατο ὃ κύ- 

ρῖος.. 12 καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐςεβῶς Ζῆν ἐν Χριςτῷ ᾿Ιηςοῦ 

ΤΠ], 8. ἄςπονδοι ἄετορτγοι] ΟὨτ. ΠΕΙΕΒῚ τη 87. 18. 116. 229 ναὶ 
Ατρχϑῦ., ἄςστοργοι ἄςπονδοι “Κ τιν. --- ὃ, ᾿Ιαμβρῆς] ᾿Κ κϑι0., Μαμβρῆς 

ΚΕὰ ἀοέριῃ νρ Ονρυ, Τμιοῖῇ. Αὐρ. Αὐαουβί. τ. α. -- 10, παρηκολούθη- 

κας)] Κ ΟἾγ., παρηκολούθηςας Β΄Ι΄ΠΑΓ((ῸΣ --- 11]. ᾿Αντιοχείᾳ] “Κ, ᾿Αν- 

τιοχία δ΄ ΑἸ αταρ Αηἐϊοοϊα( 6) 10 σνρ'. --- 12. εὐςεβῶς ζῆν] ΚΙ, ἀοἴρ νρ, 

ζὴν εὐςεβῶς ἢ. 

φοϑοϊιγ ον, {616 ΒΒ: 68. τὐαν΄' αἴϑο0 τὐο7.} (ογ Ῥογίασο σον ΑΒ  γοιμά. --- 

ὃ, ἀπαδίαμάαηα) απ αδίαπααμ8 ΒΒ ἀστοῃ ΜΘ ΥβΘῆη ΒΥ. --- 9. ΒΥ Κα} Α 

απαρσίοδδο: σαθθυ 10. -- 10. σα]αϊδία 15] Α Παμάφ!οδϑδο: σ᾽ 818 1814 65 

(υογϑο]γλοθεη, [1 σα] αἰβύϊ 65) 11 ΒΘ πὶ τη 61 Π 8]. 

1Π|, 2. βῖκ  ἸΠ]οπ8Δη85]) ΑΒ: υσί. 86 Ἴ,808 απιαγέθ5 ᾿ῦ νρ; Βθιπδίρδιγηδὶ ὦ 

βο]ιοῖγμιέ ἄφηι φίλαυτοι φογιαιιον σὺν ΘΗ ἐβΡΥΦο]ιθΉ, . αἴ80 ΜΥΒΡΥΊἸ ΟΟΥ σι ὦ 

ϑοῖηη. --- 6, τα απὰ {ϊὰμαπα) ΑΒ: τοί. σαρίϊυαβ αἰπιουιγέ 1ῦ νᾳ. -- 

ἄαὰ Ἰαδύπτη] Α: ἅὰ οἶα δεέέζο. ---- 10. σα]αἰδία 18] ΑΒ: ον  ο] - ΕΥΟ86Ή.8, 

το] οηα ἄτα Ἰαράφοϑββα, ἐὐο7 παοῖν 1 4,6, Πιίϑέον. ΤῬΡοΥ οΠὲ Ὀϊοίοί. Υοῖ. 

ἐον σοί. Ῥυαέογτξινηι αἷ8 Τ᾽ ογίγασιῃ α68 σγίοροῖν. ῬονΓο5 61,. ΟΥ̓ αηιι. 

3. 1456. ΕΒ. δὲ 985,3 808α 4πηη. Βουηπαγαΐβ Βοϊιαιρένησ, αἷθ σοί. " 

Τορρεοϊιοῖέ σα]αϊδία 15 --- Ἰαἰβ 14θ5. δρίοσοῖο σ᾽6 Ῥοϊάθη, 1,6βαγέθη, 6168 

Ογίσίμαϊ8 ιυὐἱάογ, οηίϑο]γέ ἀν Βεσγιμπαάισ. --- Β᾽άδὰ) ΑΒ: Ζιηθβαΐζ, 

οἤ θηθαν ἀν 8} 7. ΟἼο5856. σιι πβτηθία; πϑιηθὺ  ἀναςτροφή “ ͵αηαεῖ, 1,6} 67.8- 

αὐ ἢ 455 12:19. 
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ΤΠ, 

1 ΑΡῬΡδη βαΐα πη ποὶβ οἱ ἴῃ 

βροαϊδίδϊ τ) ἀαραιη αἰρασραπὰ 1618 

516 1676, 2.714 γαῖ θᾶ πα ΤΠ ΔῊ 

ΒΚ ἔπΠ]οηαπθ, {αὶ μπαραῖγπαὶ, Ὀ]- 

Π ΑΙ }4 8, Πα δἰ γί, ὑνδ]δυαθΥ- 

δ ηάδΔη85, [Δαγ θ᾽ ματη ἀΠρΑΠλαἰγ δὶ, 

Ἰαηδνν ΔΥΡῸΒ, ἈΠ ΔΙ ΚΉΘη5, 9. ἃη- 

ὨπΠΒΙ ρα, Ὁ Πη1}]41, ἐΑΙ ΤΠ] ΠΟΠ- 

ἄδηβ, ἀΠρΡΑΠΔΌΔηαἀΔῊΒ5 Β1ΚΚ, τη- 

ΤῊ ΔΉ ΔΥΡΡγ8ῖ, τ1Π86]]8]1, 4 [Ἃ{τ8- 

Ἰο )] δ 5, πη 01] Π1 8} 8} 81, αὐ θδα- 

116 αἱ, ἔΡ] πη νΥ] 7] Βο πδηδ 

τηδῖ5 Ῥᾶὰ ρα, ὅ ΠαΡδηδηβ ΠΙΜ] 

σδριαθΙη8, 10 τηδῃὖ 1ΖΟΒ τ] δη- 

αἀδηβ; 180 -θᾶπΒ αὐννδηαθὶ. 6 απΐθ 

15 Ῥαΐπι βιπα βαῖθὶ βαραπα ἴῃ 

ΘΆΡΟ ΙΩΒ. 184 ταπη πα {πη 8ηα 

αἰηρθίηα δἰ μα ρᾶηα {ταυγϑατ {11}, 

Ῥοθὶ ἐϊπαμαμᾶα ἄπ ᾿᾿Β[1 5] τὴ 

ΤῊ 5516 1] αῖτη, 7 βιηΐθὶ πο 14]85]8- 

ἀοηδ 511 18Π-Π| δἷν Δ ηΠΠ ἴπ 

ὉΓΚῸΉ Ρ]α ΒΒ ]0Β αἰτηδη τηϑϊξοιρδ. 

ὃ ΔΡῬδη ᾿Ῥαδιητηδ Ὠδίαδι οἱ ΤΠ Π6Β 

78 Μαιτοθ δηάβίοραηῃ οβθϑζδϑ, 

Βυνα 18 Ῥδὶ δηαβίδηϑηα 5.78], 

ΤΠ Π 5 ἔλα αν θα Π81 δ, π5- 

Ἰκαβαηδὶ ὈΪ ραϊδιθθιη; 9. αἰκὶ πὶ 

ῬϑΙμαπα ἀὰ ΕἸυβηαὶ, απίθ ἀην 1 

1ἿΖζῸὸ ΒΙΚᾺΆΠΡ ψαῖγθ]Ρ δ) ]δίτῃ, 

ΒΒ 6 8 181η81Ζ6 τγαβ. 10 10 

Ῥὰ ρα]αϊθία 15. Ἰαἰβϑίηαὶ ταθὶ δὶ, 

ἀδηγθία, ἡ η8, [51 811,] Ὁ] Θ᾽ δ], 

ὈΒΌΘΙΒηαΙ, {παρ αὶ, Ὀα]αϊπδὶ, 

11 νυ κΊοτη, νυ πΐ τη, ΠΟΙ] ῖκα ταὶΒ 

Δαν θα ἰπ Απίϊϑακίεὶ, ἴῃ ΕἸΚαα- 

ΠΐΟΏ, ἴῃ Τυυβίγυνα, ΓΟ] ΘΊΚΟΝ ΥΑἸΚ]Ο5 

ὌΠΒΡῈ] «ἃ δ Ίαδ, 7181 5 ΔἸ] αἴθ ταϊκ 

ΘΙ 5148 {ταῸ]8. 12. 181} Ῥ δ 41] 

ΤΠ], 2. {Ἰ]οηαδη58) Α ἰαμαρίοββο: 

459 

Τ|ᾷ); 

1 ἄῤῥαη ῥαία Κηηηοῖβ δὲ 10) 

δροατϑέαΐην, ἀσσαην αἰσασφαηπαὶ 7676 

οἰοϊα)α, 2. 7.}ν τεαϊγβαπα ἡναηη 5 

δ Κγίοηάαηβ, ψαϊισαΐγηαὶ, δ]- 

Πατξγαη8, Πιαιιιαϊγέαϊ, τσαλαηι67"- 

2αηπνάαη5, ζασγοίγναην τηχαϊυαϊγϑθαΐ, 

ἐαττσαγ)οδ, τναϊγμηαῖ, 8 

Πιιγιδίασαϊ, «πη α)αΐὶ, 

ααηι8, τἰηγαπαθαπααηι8 δ, μι- 

γηηαηαγίσσισαΐ, 4 ἤγα- 

ἰοιο)αηααγι8, οὐρεϊαηταϊο]ραϊ, μ{θαλ- 

ἐπ αὶ, 7Κγοπααννβ τοζαην βοίμαπα 

ηιαῖβ ῥᾶνν σῤ, ὅ Ππαϑαγηάαη8 Ὠτιοῖ 

σαρμαοῖηδ, ἐξ ηιαπέ ἔφοβ Ἰηιρία ανι- 

ἄαη8: 7α]ν βαη8 αὐισαγπναοῖ. 6 «πές 

185. ῥαῖΐηι ἴημα ῥαϊοὶ δἴζμραηα τη 

φαγαϊη5 7.7, γγαμηηβανα ἐξμιαγια 

χίμοίηα αὐίαβαπα Κγατοαι» 7), 

ῥοοὶ ἐϊιπαπάα [ιιδέν)γν τηνίεϑαϊοῖ- 

δαΐηι, “ δἱρίοίηο ἰαϊδ͵Ἴαηάογια ες 

«᾿ 7α}»"» πὶ αι Ἰναγηΐιι ἐπ {7 

ῥηη ῥα 8705 φίηιαη, ηιαϊέροῖσα. 

8 αῤῥαη βαριὰ Ππαϊΐάαι οἱ «]αγγ18 

7} Μαριῦνο8 απαϑβίοῤιηη, Μοϑβοζα, 

ϑίῦα 7αἶν ῥαὶ απαδίαηπααηαί ϑι)αϊ, 

φιαηηαηδ ᾿'αιραινβαναὶ αἤῖη, ει8- 

9 αἰεὶ ηΐ 

ῥεϊπαμα απ Πἰιδϑηαῖ, τηέθ εγιοϊξϊ 

ἴ26 ϑβισίμιηρ ιτραῖγῥὶΡ αἰϊαϊΐηι, 

ϑιῦαϑδιῦθ 7αϊηαΐῖξο τραϑ. 10 

ῥῖιι φαϊαϊδία 186. ἰαϊδβοίηαὶ ηιοϊγαΐ, 

τ«ἰιϑηϊοέα, ηιτα, [δα αιι,,) σαϊαιιϑοϊγαΐϊ, 

εἰδροϊδηαῖ, Κγϊαῤῥιοαὶ, ρείαϊπαΐϊ, 

11 τ0γαἤἼοηι, τοιγιγῖηι, ἰοϊ]οἴϊσα ἡνὴϑ 

τοαιιγβιίν ἔην Απέταιίαϊὶ, ἐγ ΕἸκαιι- 

ηΐογι, ἴγν 1οϑέγιο8, ἰοϊϊοῖκος τοῦαΐο8 

τἰϑῤιιαϊάα, 7}, τι8 

σαϊαιδίαα [γΓαῖ)7α. 12. 7α}ν ῥαν, αἰαὶ 

νοὶ. Ε8. 

“η- 

[αἰγήηοη- 

μι 8εἰ7αΐ, 

κιιδαηαὶ δὲ σαϊατιοίη; 

αἰϊαΐηι γαῖ 

ΒΘΙ παρ αΙΓ Δ]. 

ὃ 388 Αηηι. -- - 6. ῥαϊοῖ) ῥοοὶ (ποῖ ἄθια ἢρ. ῥοεῖ) ΒΒ. --- φίποίηα) ηί- 

μεῖα Β' ΒΥ. --- ῥο61} 18: ἀυγομ]δοῃθχύ, 1 ζουβίδεί ΒΥ. --- 7. 188] Α ἐλδ67- 
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διωχθήςονται. 138 πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουειν ἐπὶ 

τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. 14 εὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες 

καὶ ἐπιςτώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, 15 καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ 

ἱερὰ γράμματα οἶδας τὰ δυνάμενά ςε ςοφίςαι εἰς εὡτηρίαν διὰ πίετεως 

τῆς ἐν Χριεςτῷ ᾿Ιηςοῦ. 16 πᾶςα γραφὴ θεόπνευςτος καὶ ὠφέλιμος πρὸς 

διδαςκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωειν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν 

δικαιοςούνῃ, 17 ἵνα ἄρτιος ἢ ὃ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον 

ἀγαθὸν ἐξηρτιςμένος. 

ΠΥ 

1 Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ κυρίου ᾿ηςοῦ Χριςτοῦ 

τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκροὺς κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ 

καὶ τὴν βαειλείαν αὐτοῦ, 2. κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίετηθι εὐκαίρως 

ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμηςον, παρακάλεζςον, ἐν πάςῃ μακροθυμίᾳ καὶ 

διδαχῇ. 8. ἔεςται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούςης διδαςκαλίας οὐκ ἀνέ- 

᾿ξονται, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπιεωρεύεουειν διδαςκά- 

λους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν, ἀ4 καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν 

ἀποςτρέψουειν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήςονται. ὃ εὑ δὲ νῆφε ἐν 

ΤΥ, 1. διαμαρτύρομαι] Ρ ἀφἔρ νρ Αιηργϑῦ., διαμαρτ. οὖν ἐγώ ΚΙ, 

ΟὨγ. --- τοῦ κυρίου] ΚΙ, ΟἾτ., Κεῖ Ῥ ἀοῖρ νρ Ατρυβί. --ὀ ᾿Ἰηςοῦ 

Χριςτοῦ] ΚΙ,, Χρ. Ἴης. Ῥ ἀφοἔρ. --- 2. ἐπιτίμηεον παρακάλεςον] “Κ εἰϑι0. 

ΟἸγ., παρακάλ. ἐπιτίμ. δ΄ ΕῸ τη 87.116 ἀρ νρ υρ. ΑΙ. ΑὐαΥβῦ. 

--- ὃ. πρό!) ἀρθῇ νρ Η"ΐαγν. Τμποὶῇ, Ατηουβί., κατά ΚΙ, αὶ ΟΥρῦ. Δυρ. 

--- τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας] Ῥ 1 νρ, τὰς ἐπιθυμ. τὰς ἰδίας ΚΙ, ΟἾγ. --- 

ἑαυτοῖς ἐπιεωρεύςουειν)] ΚΡ (εὠςῖν Ρ) ἀ6 Ατηρτβῖ., ἐπιςωρ. ἑαυτοῖς 

ΕῸ τΐη 97. 78. 80.116 ἔρ νρ ὔυρυ. Η1]|δγ. Ἰμαο Ὁ. 

16. σαγαϊυἑοίμηαὶ) Β: παὶ ΡΘΥ θυ Ζ6116, φι θυ] 0). ΚΙΑΙ ΒΥ. --- ΙΥ͂, 1. 745] 

νοη Βογη]αγαΐξ οεγφᾶηεί. --- Βα] πα 885) Α: δι ῥ)]οηαάαηδ Β το Ἠδυβ]δη: 

ΒΔ Β]Ο ΠΏ. 

1], 12. ιακοβ ψὶπηαπηα) ΑΒ: υσί. ρενβθοιίϊογιοθι ραϊίογοίιν" ἰδ νῷ. 

-- 18. πυΐα]) ΑΒ οηέδργιοϊιέ α6. αὐοοϊοιξοίογ, Βοάἀφιίμην τοῖν γόητες 

“σαιίογ, Βοίγιισον" (ἀφοορίογοβ Αταρυβῦ.), αἴθ Οὐἴοδθ86 ἸαὈ] θῖβαὶ Ἂν 

μγϑρυιιγισοογη, “Ζακϑεγογ; Ὑόης ογϑο]οῖγιέ ἐθι ΝΊ . τι" Ἰυΐον.. ---- αἰγ 7 δὶ 

78: αἰγ)αηαάδηβ) ΑΒ: σιν δέοι ζηρ υσί. οΥγανίθ8 δέ ἴη οὐ γουθην ἡ ογν{68 

ἴῦ νῃ. - 14. ἔγατην αῖγ 15) ΑΒ: συογαοφιυἐοϊοηάον Ζιιβαέζ. --- ἸΔ ἢ ραίΐταυ- 

αἰάα βἰπά Ῥυ8] ΑΒ: υσῖ, οὲ ογοαϊία ιν ἐἰϊδὲ ᾿ῦ νᾳ. --- 10. Ῥδυχϊο8) 

ΑΒ μι ὠφέλιμος: σιω" Βεοαοιιξινηᾳ υσὶ. 1, 9,9ὅ. --- 17. τοᾶπηδ σα 18] 

ΑΒ: υσῖ. ζιιν διοίϊησ Τ 6,11. 1)ο5σί. “ποηιο ἀοῖ᾽ ᾿ῦ νῃ. - ἸΥ͂, 4. ΔΡ- 

Ῥ8η) ΑΒ: τὐοὔιϊ [γ μέν. Τοϊ. δεϊααῇβ 5. 88. 
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Ῥαϊθὶ ψ]]θίηα ραραᾶαρῳ ᾿ἰθαη ἴῃ 

Χυϊδίαι. Ι685, ὙΓΆΟΒ ψἱπΠπδπηᾶ. 

18 10 0118] Τ᾿ ηηθ 5. 88} Ἰἰαΐαϊὶ 

Ῥϑιμβαηα αι ν δΙγβΊ Ζίη, 811.2]8]1 718} 

εἰν 2) πα δη5. 1410 μὰ τΓϑυνγ δἰΓ 18 

γν]Β8 15. ἴῃ Ῥαϊμηθὶ μι δα βίο. θὰ 

Δ}: ραϊτδαδϊαα Βπα ΡΒ, νιϊαπμα 5 

αὖ Ἰυδηητηδ σϑηδιηΐ, 15 140: Ὀαΐθὶ 

1Β ὈΔαΡΏ5Κ]α γϑῖμοθ. θΟΚοΟΒ Καη- 

Ῥ68, Ῥοβ τηδῃςοϊροηβ ρθαϊς αϑέγαυν- 

8 ἀὰ ραπὶδίαι Ῥδῖγ ἢ ρϑ]δα θ᾽ ἢ 

Ῥο ἴῃ Χυϊβίαα 1θθὰ. 16 411Π] θοΚο 

σα ΙΒ Καῖ Ζοβ Δ ίθὶ ἢ 81878}} ρβδατῖ- 

ἴοβ ἀπ ἸαΙβοῖπδὶ, ἀὰ ραβαμίδι, (ἃ 

ϑατϑι ίθίηδὶ, ἀὰ ἰα]θίηδὶ ἴῃ ρἃ- 

γαϊῃΐθίη, 17 οἱ βίδα 88 βἰ7ἱ 

τη η8, σα 15, ἀὰ Δ]]ατατηδ τυϑαγδβύ- 

6 ροαδῖζΖθ σϑιδην 108. 

Ἦν: 

1 γγεϊυνοα)α ἴθ δηᾶνιγθ]α 

σααὶδ 14} {Γϑ}1Π8 Χ σἰβίδαβ [68018, 

Β8.6Ὶ ΒΚ8] βίοϊδῃ αἰνϑηβ 148 ἀδια- 

Ῥδηϑ ὈΪ ΄υτη 18 «7848.» ΡΒ υαϊηαββα 

ἶβ: “2. Τ6Υ6 1] ψϑυτα, ἱἰηβδίδπα 

ὉΠ οῖρο ἀπ ίοῖρο, σαβαῖκ, σα] 81}, 

φΆΠοίοὶ ἴῃ 8114] ὑβΌθῖβηδὶ 788 

Ἰαἰβθῖπαὶ. 8. σα] τὶ ἤδη 

ΒΔ] ]α Ἰαϊβθὶη πὶ ἀβρα]δηα, αἷς ἀὰ 

ΒΘ ηδὶμπὴ Ἰ᾿ἰαδίαη ροδασγαραη 818 

Ἰαἰβαυ]αη5, Βα] μα 5. Πααβϑίῃ ; 

4 ΔΦΡῬὈαδῃ «αἵ βαη]αὶ πασβοίη δἷἵ- 

νη α]αηα, 10 ἀπ ΒΡ.]]δῃ ραννεαπα- 

Ἰᾶμα 5]. ὅ 1ὸ Ρὺὰ διηαδρϑῃίβ 

1Π|, 18. 1᾿αΐϊα1) Α Παραρίοβδε: 

44] 

ῥαϊοὶ ερἰϊοίηα σασμαάαῦα ἰΐδαγν ἠη 

Χγϊδέαι, 1684, τὐγαΐθο8 ιὐἰγνωηά. 

18. τ εὐδήϊαϊ γιαγναηβ 7ωἷν ἰδμίαϊ 

ῥοϊιωαπα ἅτν τυαϊγϑίφίη, αἰγχΊαὶΐ 76 

αἱγε]απάαηϑβ. 141 ῥὲ {γαηιναῖν ῥὲβ 

τοἰϑαΐδ ἵν ῥαϊηνοὶ φαϊαϊδίε5 ῥμ 

72α}ν ψσαίγωμαϊάα εἰη ῥιι8, τοϊέωη 5 

οὐ Ἰναγγήηα γσαπαηιί, 15. 7α7, ῥαέίοὶ 

τι8. δαγγηβἤ)α τοοίΐοβ δοίροβ υηβό8, 

ο5 ηιαϊιέοίφοηβ ῥιυμ τ ϑ.γαἰιο)αλυ 

ἅν σαρῖδίαὶ ῥαϊγ σαϊανϑοῖγ, ῥὸ 

ἢ Χρ βίαν Το 10 .Ἷ7: ΘΟ 

σιιαϊδιραΐςος 85» αιηναίθίγναϊδ 77) 

ῥαυνι» 08 ατν ἰαϊβοῖπαϊ, ἄτι σαδβαϊιίαΐ, 

ἄὐν σαγαϊμέοϊγναϊ, ἄτι ἑαϊπξοίγναϊ γι 

φαγαϊ)έοίη, 11 οἱ «δέαμναη5 8ϊ7αὲ 

γπαγα σιυαὴδ, αν αἰζαηιηια ἐραυιγ756- 

106 φοσαῖφο σαριωηισῖβϑ. 

ΤΥ. 

1 γγοϊέιυοα)α ἐν απαισαΐγ ῥ)α 

σιαὶβ 7α7ν [γΓαι)ίηβ Χυϊϑέωιδ 16ϑι8, 

δαοὶ διαί ϑίογαην αίιναηβ 7α}ν ἀατι- 

ῥαη8 δὲ φιώη 8 « 7α}}}» ῥιιαϊηαβϑδι 

δι 2 μιογεοὶ ισαινγα, δίαμαὶ οἢ- 

ἐοῖφο τὐγιιέοϊῖγο, σαδαΐρ, σαῤίαϊ, 

φσαϊνοίοὶ ἴθ αἰαὶ τἰδϑοϊδηαὶ 76} 

ἰαϊβοῖηαῖ. ὃ τραὶγῥὲῤ πιο ῥαν 

παϊΐα ἰαϊϑβοῖγν ηἱ τιϑῥιίαηα, αἷς αι 

ϑοϊγναῖθν ἰδέην αγαφαηπὶ 518 

ἰαϊδαγ)αηβ, ϑιυῤῥ)ονάαηιβδ Παιιδοῖν; 

αῥῥανν αΓ ϑβιωι)αὶ Ππαινιδεῖη ἀν 

ιυωπα)αηα, ἐῤ ἄτι βριϊίαρι σαιοανα- 

7αμπμᾶὰ εἰ. ὃ ἐξ ῥὲκ απααβα]ιβ 

᾿ᾳ07]ἃ [1618] αἱ. 726 Ὅυηοη αβ- 

ηιαηη, (ἀἰογηιαμία 18,27 Εἰμιβη.) φιιογϑὲ ηιυϊἐροίοίϊεο (ὙἸο886 ἰδὲ σαν "αν. 

]ασοφονν ἐβὲ υοὴν οἴημθῦ ζιυοῖέοη Παηάρίοδδε χὶὶ ἀπ νγαἰγβίσίη ρος σις 

επἰἀδοϊλογν: τὐοάον (ὐαδεϊγίϊοηοβα (1,8. 
ὉὈΘΙατὰ πψαυγϑύναιη οἰμα 5ἱοϊέναν ΒΥ. -- 

ἄὰ αὐρθ]αμηα ἤοο67. 

14. 188} Α 

{ρρϑῖγ ὅηι8 

(ριον αα [.): 

(ον οὔόγα Τεὶϊ 468 ἢ ἰδὲ υογθϊϊοϊιογι, ἀἰα]ιοΥ οἱοίο]ιξ ἀν Πἰοδὲ ἀο5 Βιιοῖυ- 

δέαθοηβ οἴβοηι ἃ Βγ. - ψἱἰΐαη8)] Α: δοβομιὰαϊσέ, 5 φογϑίῦγέ ΒΥ. --- 



442 Αἡ ΤΙμηοΐμοαβ 11. ΤΥ, 6---ἸῸ. 

πᾶειν, κακοπάθηςον, ἔργον ποίηςον εὐαγγελιετοῦ, τὴν διακονίαν «εου 

πληροφόρηςον. 6 ἐγὼ γὰρ ἤδη «πένδομαι καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀνα- 

λύςεως ἐφέετηκεν. ὦ τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνιεμαι, τὸν δρόμον 

τετέλεκα, τὴν πίςετιν τετήρηκα᾿ ὃ λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὃ τῆς δικαῖο- 

εὔνης ςτέφανος, ὃν ἀποδώνςει μοι ὃ κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὃ δίκαιος 

κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶςειν τοῖς ἠγαπηκόςειν τὴν ἐπιφά- 

νειαν αὐτοῦ. 9 «πούδαςον ἐλθεῖν πρός με ταχέως: 10 Δημᾶς γάρ με 

ἐγκατέλειπεν ἀγαπήςας τὸν νῦν αἰῶνα καὶ ἐπορεύθη εἰς Θεςςαλονίκην, 

Κρήεκης εἰς Γαλατίαν, Τίτος εἰς Δαλματίαν. 11 Λουκᾶς ἐςτιν μόνος 

μετ᾽ ἐμοῦ. Μάρκον ἀναλαβιὼν ἄγε μετὰ ςεεαυτοῦ ᾿ ἔετιν γάρ μοι εὔχρη- 

ετος εἰς διακονίαν. 12 Τυχικὸν δὲ ἀπέετειλα εἰς Ἔφεςον. 13 τὸν φαι- 

λόνην ὃν ἀπέλειπον ἐν Τρῳάδι παρὰ Κάρπῳ, ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ 

βιβλία, μάλιετα τὰς μεμβράνας. 14 ᾿Αλέξανδρος ὃ χαλκεὺς πολλά μοι 

κακὰ ἐνεδείξατο “ ἀποδώςει αὐτῷ ὃ κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 15 ὃν 

καὶ εὖ φυλάςςου λίαν γὰρ ἀνθέετηκεν τοῖς ἡμετέροις λόγοις. 16 ἐν 

τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι ευμπαρεγένετο, ἀλλὰ πάντες με 

ἐγκατέλειπον ̓  μὴ αὐτοῖς λογιςθείη.. .. 

ΙΝ, 6. τῆς ἐμῆς ἀναλύςεως) ΚΙ, Οἢτ. ἀ 6} νρ-Π55., τῆς ἀναλύςεώς 

μου Ῥ ο. νῃ. --- 11. μόνος μετ᾽ ἐμοῦ] ἘΚ τ5)0., εὺν ἐμοὶ μόνος ΠΕ 

γηθοιηη, δοῖτι85 ἀοἴσ νῷ Ατηθρυβί. --- 14. μοὶ κακα] Καὶ ἀ6ς, κακά μοι ΠΡ 

ἔ νρ Ατηρτρύ. --- ἀποδώςει] ΟἾγ. (υφί. σ᾽ογαὰ 8. 61) ἔσ νσ, ἀποδῴη 

Κ (-δωει) 1, ἅ6. -- Ἰδ. ἀνθέετηκεν] ΚΙΡ μϑιυ. ΟἾὨσ,, ἀντέστη 51 Α 

ΟΠ" Εα (ἀνθέετη ΕὙῸ); γεϑέϊίξ 10 νυ. 

τοί. σι" δέοι οογόηα ἐιιϑέϊιαο ἔ νῷ Ονρυ. ἩΠ|ατ. Αὐαρτ. Αὐὑρ. ΗΙ6- 

ΤΟ. ΑἸηθυβύ. τ. α. Τοαοίίε «τέφανος καυχήςεως Τῇ 9,19. ---- 10, 1γ15- 

Ριι5) 8: πδοὴ Καὶ 1,14. ΕΡθηβο 16 βυυ. Τρουβοίζαησ. --- 16. ηἱ γαϊιη- 

7αϊάδα) 8: αὐτοῖς [ο]σία οΟδη δ᾽ δὰ ἀ45 θύραι, ἀδηύ αἴ6 Ναρα- 

ἴοπ ποῦ ἄδγομ σοίγθηηῦ Ὑγ6ΓᾺΘ, 



Απ ΤΙμλούποαβ 11. ΤΥ, 6---16. 

Β᾽7α 15 ἴῃ 8]]αΐτη, δύ] οὶ, νυ ϑαγδῦν 

γγδασΚοὶ αἰνγαρρθ δύ ηθ, ΔΠαΌΔΕΙΙ 

Ῥοῖη υϑί.}16]. 6 Δρβρδῃ 1ἴκ 18 

Βα] ας, 148 Π16] τη θ᾽ παῖζοβ α18- 

γνβϑαὶθ αὐϊδύ. 7 Παϊΐίθύ θῬὸ φοᾶάοῃ 

ΒδΙΒ01Ἃα, τὰπ υδίϑα ἢ, ρϑ] Δ 61 

σαίαδίαϊιαα; 8ὃ Ῥάᾶρυοὸῃ ρδ]αρὶθ5 

ἰϑῦ τοΐβ γαὶρΒ ρα ὐθίηδ, ρῬ8η6] 

ὈΒΡῚΡΙΡ τὴΐβ {γα7]α 1Π 7164 ΠΔΙΉ 8 

ἄερδ, 88. ργδϊ ηΐα βίαυσα; δρθϑῃ 

πὶ Ῥαύαϊ μϑὶ στοΐθ, δκ 7840}: 8111 

Ῥδ16ὶ {ΠἸ]οηα αὐτὴ 18. 9 Βῃηϊατηϑὶ 

αἰγηδῃ αὖ τὴβ βργϑαίο; [10 υπίρ 

ΤΌΘ ΠΊδ 5 ΤῊ]. 1, ἐγ) οπα5 ΡῸ πὰ 

414, 18)5-5Ά} 410 ἀπ Ραββα] ΘΙ καὶ, 

Χύυθθκαβ ἀπ Οαἰαύϊαὶϊ, Τοιῖαβ αἀὰ 

Τα] αἰαὶ. 11 Τα]τα5 δὲ Τὰ] 115 

δῖη5Β. Μαῖκὰ Δηαηϊτη πη 5. Ὀτὶρρ' 

ΤῊ] 5 Β:]Ὀ01η, τπιηΐθ δῦ τ 15 ὈΓ ΚΒ 

ἀὰ Δηαρϑί78. 

448 

8178 ἔην. αἰϊαΐγι, αγϑωϊα οἱ, τρατγ δύ 

τραμγ μοὶ αἰτοαρφοί ϑέϊη8, απ αδα]ιϊ 

ῥοΐγν τὐϑύϊϊο. 6 αῤῥών τᾷ 70. 

Πνη8ἰ7γααα 7α}ν ηιοῖ γγηοῖγναῖφοβ ο18- 

τοἴβϑαΐβ αὐϊδίέ. 1 Παϊξοέ ῥὸ σοαοη 

Παϊζοίϊαα, γθν. «ἰδέαι, σαϊαιβοῖγν 

φαξαδβίαϊάα, ὃ ῥαῤγο ῥα φαϊασιὶβ8 

78ὲ ηνὶβ τραΐρ8 σαγαϊιέοῖηδ, ῥαποὶ 

μιϑοίδὴρ ην͵8 Γγαινγα την 7αϊπσητηνα 

ἄασα, 8. «γα» τγαϊμέα βέαμα; α- 

ῥαν πὶ ῥαϊζαϊγιοὶ γη18, αἷς 7α]ν αἰϊαῖηι 

ῥαϊοὶ Κγϊ)οηα χιν 18. 9. ϑηϊιηιοὶ 

ηίριαγ, αὐ ηιῖβ δργαμίο,; 10. ηηΐς 

Τόηταβ ηνὴ8 ὑἱϊαῖῥ, [γϊονια8. βὸ τι 

αἰά, 7α},) σαϊαὶξ ἄτι αϊδϑαίαιηοῖκαΐ, 

Κγίδβριιδ ἅατν (αἰαΐϊαῖ, 11 [λυϊρα8 

δέ ἡ ηνῖ8 αἷη8. Μᾶαγῖν απα- 

γιἵηιαγα 8 ὑγῖρο τνὴρ ῥιι5 δι δῖγν, εὐγιΐθ 

5. ηιῖβ ὕγμΐδ αν πα ὈδΔὨ(78. ... 

12 ΔΌΡδη Τν]κοῖκα ᾿πβϑηαὶάα ᾿π Αἰΐαϊβοηῃ. 15. Παϊτὰ] Ῥαηθὶ Ὀ1ΠῸ4ῚΡ ἴῃ 

Τυδαδαᾶδὶ δὖ ΚΚαυρϑῖι αἰτηθηαπ αὐ θῖν 18} ὈΟΚοΟΒ, ΙΒ πηδῖτα ὈΓΔΠ ΗΒ. 

14 ΑἸΔΙ [Αἱ ]Πκβαηαστιβ αἰσαβυηϊθα τηϑηδρα ΤΪΒ ἈΠ Ρίυθ4 δία! κηϊάδ; τ8- 

Θ᾽] ᾿πηπλα γα] Ὀἱ δαγβύνδπι 18; 15. Ῥδμῃητηθὶ 188 θὰ ψιῖΐαὶ, Ηἰὰ 

ας ἀηαἀβίορ ἀπβαγδίτη ψαυσαάδιη. 16 ἴῃ ἔγατηϊβίοῃ πη ΘΙ] δ] Βα] ΟΠ 8] Πὶ 

ΤΩ ΠΏδ, ΤηΐΒ Τρ α5. ΔΚ 4]1δἱ τ5. ὈΠΊΡΠ, πὶ ταπηϊδϊάαι ἴηι... .. 

ΙΝ, 6. ἀϊδβυνββαὶθ] α Παρμαρίοδϑδο: στη! θη εἶθ. --- 1Ι0. Χτρε- 

Κα8] Α ὥρρϑείγ., Κυϑβϑίζαὰβ 61,.. αθηι. Βογηῖ. 1884. 

ΤΥ, Θ. ἰδ βεαῖ81] ΑΒ: διιο]ιδέα ]ο]ιο ΤἸρογέγασιης τον ἀναλύςεως 

ϑομαιῖ τοῖο δοϊιίιογιῖδ, γοϑοϊιἐϊογβ ᾽ξ να. --- 8. γγαὶρ5 σαταϊ θιηβὶ ΑΒ: 



444 Απ ΤιῖὰΒ 1,1---1Ὸ. 

ΤΠ ΠΙΤΌΝ. 

Ἵ 

1 ΤΙΤαῦλος δοῦλος θεοῦ, ἀπόετολος δὲ Ἰηςοῦ Χριετοῦ κατὰ πίετιν 

ἐκλεκτιῶν θεοῦ καὶ ἐπίγνωςειν ἀληθείας τῆς κατ᾽ εὐςέβειαν 2 ἐπ᾽ ἐλπίδι 

ζωῆς αἰωνίου, ἣν ἐπηγγείλατο ὃ ἀψευδὴς θεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων, 

ὃ ἐφανέρωςεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον αὐτοῦ ἐν κηρύγματι, ὃ ἐπι- 

«τεύθην ἐγὼ κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ ε«ωτῆρος ἡμῶν θεοῦ, 4 Τίτῳ γνηςείῳ 

τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίςετιν. χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ κυ- 

ρίου ᾿Ιηςτοῦ Χριςετοῦ τοῦ εωτῆρος ἡμῶν. ὃὅ τούτου χάριν κατέλειπόν 

ςε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώςῃ καὶ καταςτήςῃς κατὰ πόλιν 

πρεςβυτέρους, ὡς ἐγώ «οι διεταξάμην, 6 εἴ τίς ἐετιν ἀνέγκλητος, μιᾶς 

γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιεςτά, μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀεωτίας ἢ ἀνυπό- 

τακτα. 7 δεῖ γὰρ τὸν ἐπίεκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς θεοῦ οἰκονόμον, 

μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰςχροκερδῆ, 

8 ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, εὔφρονα, δίκαιον, ὅειον, ἐγκρατῆ, 

9. ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιςτοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς ἢ καὶ 

παρακαλεῖν ἐν τῇ διδαςκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούςῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας 

ἐλέγχειν. 10 εἰεὶν γὰρ πολλοὶ ἀνυπότακτοι, ματαιολόγοι καὶ φρεναπάται, 

{7967 5: γὴ[{. ἸΠρὸς Τίτον δίπΑΚ; Ἄρχεται πρὸς Τ. ΕΚ, 7υ- 
εἷρτέ αὐ ΤΊ ἃ οἴ ; ΤΤαύλου ἐπιετολὴ πρ. Τ. Ῥ; Τοῦ ἁγίου ἀποςτόλου 

ΤΤαύλου ἐπιετολὴ πρ. Τ. [.. 

1, 1. Ἰηςοῦ Χριςετοῦ) ἘΚ μϑιν. ΟἾγν. ἀϑῖρ νρ, Χρ. Ἴης, Δ χππΐῃ νρ- 

Η5ς5. --- 4. καὶ εἰρήνη] Ρ Οἢγ. ἀοἴρ νρ, ἔλεος εἰρήνη ΚΙ.. --- καὶ κυ- 

ρίου)] ἘΚ τδιο. ΟἾγ. ἔρ, καί ΒΙΠΑΟΠΙ ἀ6 νῷ. ---ὀ ᾿Ἰηςοῦ Χριςτοῦ)] ἘΚ 

μϑισ. Οἢγ. ἔρ, Χρ. Ἴης. ΒΙπΑ ΟΠ ἀφδ νρ. --- 10. πολλοί] Ρ, πολλοὶ καί 

ΚΙ, ἀϑῖρ νῃ. --- ματαιόλογοι] ΚΙ,, καὶ ματαιόλογοι Ρ. --- καὶ φρενα- 

παάται)] ΚΙ,, φρεναπάται Ῥ. 

5Ίηρ. πδοὴ ἃ 6,9 καιρῷ γὰρ ἰδίῳ. ΘΙ στίθοῆ. Ῥ]αγ. δῦ ψιθάθυρθρθῦθη 

Τ 6,15 ὧν ηιοίαην βισοδαΐην καιροῖς ἰδίοις, ---ὀ ὅ, ῥίφοφο!] Β: νβὶ. ΕΒ. 

ξ 847 Αημῃ. 1. ---ὀ ργαϊτθιοξογοί) ΒΒ: υσῖ. ργεοδυψίογύθην ἃ 6 Τὰο]. --- 

ἦγν ῥίφο) Β: βιπηβίοσθπαθυ Ζαβαίζ, ΟΠ ΔΥ ὌΥΒΡΥ. Ο]ΟΒ56 Ζὰ ἐη ῥίφοζοϊ 

τσαϊΠέαϊδ. -- ἰ. πὶ διαϊζ)α] ΜΒ: Ζαβεΐζ; Υβρυ. Ο]οβθ6 χὰ τὺ πανμπἤαϊγίϑ, 

ἀστοι ᾧ 8,2 νϑυδη]αβί. -- 9. ητσατγαὶδ ἰγίσσιυϊ8)] Β΄: Ὁταβίθ  ὰηρ ΟΠ ΠΘ 

Δ ΌβΟΥη ΑΠη]αβ. --- ὑτίρρνν5) Δ: 2115 κοΐ, Βϑοϊγοὶθ οϊϊον νογϊοσί, αὐ 
Αἰ ΡΊΒΚΔαΡαΒ. δοζοσθη. --- 10. Ἰαϊοπάδη8)] ΑΒ: καί {ει τοῖο ἐπ Ῥ, ἀα8 

ΟΥΠΟΥ καί 5οἰςί. 
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1. Τοϊέαι, απδϑίοαολΡ. 

Τ. 

1 Ραιρΐνι8, δραῖμβ σιυΐβ, ἐξ αρανϑέανζιι5 7168ι015 Χγ δία δὲ σαϊατ- 

δοίγναΐ σαωιοαϊίαΐζε σι 7}, τὐλιῥἼα ϑιυηη)ο85 δοὲ δὲ σοαριαοῖγν ἐϑέ, 

2 ἅτ τσοηναὶ Πἰδαϊηπαϊβ αἰισοίμοηβ βοοὶ σχαϊιαϊαϊέ εὐγυϊσαηαβ σιῥ[α)] ξατι)" 

φιοίῳ αἰιροΐγα, ὃ ἐῤ αἰαινισίαα ηιοῖα βιυοδαηιηια τσαιγ ἃ δοΐγ, ἔη, ἡιογοἴηαϊ, 

8οὴ σαϊγαωμαῖΐαάα δὲ τνῖ8 δὲ απαϑφιδβηναὶ πιαϑ)αηατβ εἰγυδαγῖδ σιῖβ, 4 Τοϊέξαιι, 

τοαἴϑῖγν ϑαγηα δὲ σανιαϊη7)αὶ σαϊανιθοίγναϊ, ατνδί8. 7α]ν σαισαῖγῥὲ ἔγαην σα 

αὐίη 7, Χυϊδέαι, 1681. παβ)αηα ἡϑαγαριθια. ὃ τη ῥίφοτξοϊ τσαϊέαϊδ. δῖ- 

ἰαὶῤ ῥιι5 ην Κγοίαϊ, [ἡην ῥῖί:6) εἰ τσαπαΐα αἱραγαϊ)Ἴ)αῖδ 7α]ν σαδαϊ)αῖβθ απ 

δανγ 8 ργαϊφθιοσίαϊγ οἴη, δισαβιρθ ἐΐξ ῥιιδ σαγαϊαϊάα, 6 7αϑαὶ ἴγα58 τδέ της 

σαξαϊγίηογ 8, αὐγναῖφζοβ χογναΐβ αὔα, ϑαγηα παθαγα5 σαϊαιϑοῖγα, γἱ ἔῃ 1ι8- 

ηίβϑαϊ εἰδϑέζι7" οἷγ).8 αἱξῥαι τὐηραϊραῖγθα. 1 8μβαϊιεῤ-βαν αἱρὶδ]ρανίριιδ τιη- 

φαξαϊγίηοξβδ τοϊϑαη,, 8ι06 συ ἶ8 Γαι ασασφἼα, γυνὴ ναι ναῖϊγέδ, [γυἱ διϊιαϊέ)α,] 

γιὲ ῥισαϊγ7,.8, γυὴ τοοίγιγναϑ, γυὶ δ᾽αἼναϊδ, τὲ ασίαϊσαδίαϊα8; ὃ αἷς σαϑέϊγοαϑ, 

δίοὶῥδ, απααβαλιέβ, σαγαϊ18, τοοῖ!8, σαῤβαιιγ δ, 9 απααγοηιοῖρϑ δὲ Ἰαϊβοῖημαϊ 

ες ΜνΘΌγαΙΒ ἰὐϊρονβ, οἱ ταν γα 18 ἐγίσσισῖδ, οἱ τηιαϊιέοί 8 

τηϑὐοὶρβ Β᾽]αὶ 1840 ραθ]ηδη ἴῃ 

Ἰαϊβθι δὶ 8118] 140 - Ῥ8η5 δηαϑίδη- 

ἀδηάδηθ σαβακαη. 10 βἰπα δαϊς 

τηϑηθρϑὶ ὈΠΡΘ λα ὈΑ], θα δαὶ τυ ϑῸΓ- 

ααὶ, Ἰαϊοηάδηβ, ὈΙβθ ἢ 

δἱ)αὶ 7α.) σαῤίαΐϊπαη, ἦν ἰαϊδοϊηαΐ 

Ππαϊίαὶ 7α, ῥαη8 απαδίαπααηααη8 

σαβδακαη. 10 εἴη αὐ τιαπαφαὲ 

μηρφαϊραϊγθαϊ, ἰανιϑαισαιγααῖ, ζιέοη- 

5. ιϑα θα τος 

γορι Βγίοξο αὶ Τέιι 5 διοίοέ Β αἷθ τον ογϑίθη γογ86 168 δγ 867) 

Καρϊίοῖς, ἄοην δε ἃ. νοὶ Εη οἷ, (05 Τοαΐο5 διηα υὉοϑγ]ογΉ. 

Τὺ θϑυβοιυῖ τυ. ἀμ Τοίέαιι απαδίοαοὶ Β: γοὰῦ αἀπαβίοαοὶ βἰπα 
α΄. .8ὲ.. ἢ ἀθα 1] ἢ ΒΤ. 

1, 1. κυρ. γα] ἐραβήα Β ΒΥ. --- ὃ. σι] σῥα Β Βτ. --- 7. εὐοΐη- 

ηα8)] Βὶ (μἸομὐ τὐοίγιϊ8 17.): μη3 ΚΙαΥ, ποῦ ταϊῦ ἢ’ σὰ ὙΘΥΘΟΏΒΘΙΠ; ὦ 

ἀθαν!οὴ Βσ. Ὑρ]. ἀ16 Αμμηθυϊαηρ σὰ 1' 8,3. --ὀ 9. ἐγίσοιοϊθ] Β' ΚΙΔῚ 

Βυ. --- 70. Α ϑἐοϊυξ τυα]υγϑοϊιοϊγἴϊοῖν ἰυϊσοννα: ἀογ Ζιοϊβο]ιογυγαιίηι φιοίβο]νθη, 

Υ τα 867.) σγο, αι" οΠυϊδοϊιογέ πὰ γαασέογέ;  τὐνα 5. 86} αοιἐϊίοῖι, 

Ζιυϊϑοΐνογη ἐϊοη, πον Τανια (ἃ. ΑΓ ἀεΥ φαρξονν 8. 199 πυορν ἃ εἰμὰ 

ἩΔΥ 867.} ιὐογυὶρ Βιιοϊιδίαθοη τον Ὀϊϊο]ιο ΒΥ. --- 10. Ἰαιβαϊνναυσαδι Α; 

υσὶ. ΕΒ. ὃ 388 Αηηι. 

«------ ---- -- “-.. --.-- --- -- 

Ι, 1. 5οὲ δὲ σασιιαοῖν, ἐ58}] Β: ἄθῆχὶ ρού. Βα νβαῖζ βίθῃξ, τ]6 50 

Οὔ, δ} οἷῃ Ἰαϊθίη, Βθ]αὐϊνβαί σὰσ ϑοῖΐθ. --- 8, ηϊεῖα 8ισοβαηιηια) Β: 



440 Απ Τιΐαβ 1,11---16. 11,1. Απ ῬΒΙ]θοη 11---19. 

μάλιετα οἱ ἐκ περιτομῆς, 11 ος δεῖ ἐπιςτομίζειν, οἵτινες ὅλους οἴκους 

ἀνατρέπουςειν διδάεκοντες ἃ μὴ δεῖ αἰςχροῦ κέρδους χάριν. 12 εἶπεν 

γάρ τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν προφήτης" Κρῆτες ἀεὶ ψεῦεται, κακὰ 

θηρία, γαςτέρες ἀργαί. 18 ἣ μαρτυρία αὕτη ἐςτὶν ἀληθής. δι᾽ ἣν αἱἰ- 

τίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα ὑγιαίνωειν ἐν τῇ πίςετει, 14 μὴ 

προςέχοντες ἰουδαϊκοῖς μύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποςετρεφομένων 

τὴν ἀλήθειαν. 1 πάντα μὲν καθαρὰ τοῖς καθαροῖς τοῖς δὲ μεμιαμμέ- 

νοις καὶ ἀπίετοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν καὶ ὃ νοῦς 

καὶ ἣ ευνείδηεις, 10 θεὸν ὁμολογοῦειν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, 

βδελυκτοὶ ὄντες καὶ ἀπειθεῖς καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι. 

ἯΙ: 

1 (ὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούςεῃ διδαςκαλίᾳ. ... 

ἢ ἐη να οὶ μὰ Απ ΡΒΙ]θτοη. 

11... νυνὶ δὲ ςοἱ καὶ ἐμοὶ εὔχρηετον, ὃν ἀνέπεμψα. 12 εὺ δὲ 

αὐτόν, τοῦτ᾽ ἔςτιν τὰ ἐμὰ ς«πλαάγχνα, προςλαβοῦ, 18 ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην 

πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ «ςοῦ μοι διακονῇ ἐν τοῖς δεςμοῖς τοῦ 

εὐαγγελίου, 14 χωρὶς δὲ τῆς εἣς γνώμης οὐδὲν ἠθέληςα ποιῆςαι, ἵνα 

μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν ςου ἢ, ἀλλὰ κατὰ ἑκούειον. 15 τάχα 

γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίεθη πρὸς ὥραν, ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς, 

16 οὐκέτι ὡς δοῦλον, ἀλλ᾽ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιετα 

ἐμοί, πόεῳ δὲ μᾶλλον «οἱ καὶ ἐν ςεαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ" 17 εἰ οὖν με 

ἔχεις κοινωνόν, προςλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ, 18 εἰ δέ τι ἠδίκηςέν «ε ἢ 

ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγει. 19 ἐγὼ ΤΤαῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί, ἐγὼ 

1,12. εἶπεν γάρ] τη 11, εἶπεν δέ διη 6 ἔρ, εἶπεν ἘΚ τϑιυ. 46 

γῃ. --- 15. πάντα μέν] ΚΙ, Οἢτ., πάντα Ρ ἀοῖρ νρ. 

ῬὨ]]. 18. μοὶ διακόνῃ) Ρ (-νει) ἀοἵρ νρ, διακόνῃ μοι ΚΙ, ΟἾγ. -- 

17. μὲ] ΤΡ, ἐμέ Κ.Ξ --- - 18. ἠδίκηςέν ςε] Ὁ}, ἠδίκηςεν Κ. --- ἐλλόγει] ΚΙῚ 

Ομγ., ἐλλόγα Ρ. Υγῳ!. ἐλλόγει " καταλόγιςαι ΗθΕνοῆ. 

υσί. ΜΙ δ,423. --- 16. ἀπραϊδαθ]αηδη8) ἃ γἀϊδοϊοῖ, [νγ ἀπειθεῖς, τὐο᾽ιῖ 

τὐοηοη, α08 Κ΄. 15 στνηογαιιϑγοἠοηαθην ἀρ] Ὀ] μι “ ἀπίετοις. Αἰ δθη)80 

“πον οαιθήϊ95᾽ ἀορ νρ ἡπογεαάμὶ ἔ. ΝΕ]. ἀπείθεια “ ἀπρα] Δα θΘΙη5 ὦ 11, 

80.839 ΕἸ 3,2 δὅ,6 Ο 8,6 ἀπειθεῖν “ Π] ραϊδαθ]δα Κα 11,30: ἐἀδογαῖ! θοροϊικΐξ, 

τοῖο αὐ τι5 0761 ϑιοῖϊο, αἰὸ Ἰαϊοῖγι. {Ἰδογϑοίχινι ἄφνν σοίοίιογν ΤΕ Φ]]εγ, ατν 

οἴηοΥ ΒΒ οοίη {|8ϑι αἰτυγοῖν αἴ686 ἐ5ὲ αἴδο τϊο]υξ συν φισοϊζοἴτ. 

ΡὨ1]. 15. αἴραξ Β1Κ] Α: μηκίανγ. ---- αἰπϑίηθηδ) ἃ: ἀα5 Αἄυ. αἰώνιον 

δέ αἷ5 ΑΠ|ς. 59. Μα51.. σοξαέ τος ἔς νῷ Ατηῦτ. εὖ αθἰογηινην {ϊν γεοῦ- 

ῬΕγ68; ἀασεφοη “ἵηη αοἰθγημην ἃ 6 Ατηρ Υβῦ. 
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Ῥαὶ 8. Ὀϊμηαϊΐα, 11 Ῥϑηζϑὶ 581 ραβϑακδῃ, βδῖϑθὶ ραγαϊηϑ 4118 Π85. τ18- 

γα] ] δ ηαἃ 1618] μη βαΐθὶ πὶ Βα] α δύ, ἴΠ αὶ πρδῖ ΓΘ ηΠΒ. 12 480 

ΔΚ ΒΌΠΩΒ 176, 50.765 1Ζ6 ριδυίοίαβ: Κυθίββ. β!ηὔθιηο ᾿1πρ 78 8, 0118 

2} 018 ν]8, ψϑιροΒ5. Ἰαΐοθ. 19. 8ὸ ἰβύ νγϑιυνγοα θὶ βιιη]θῖπα. 1ἢ ὈΙΖΟΖΘΙ 

[αϊτῖπο5. ρΆΒΔΙΚ 1Π8 ΒΒ θα, οἱ 8118] βἰ]αΐηα ἴῃ ρα] 61 δ], 14 ἢἰ 

αὔδα δ μαϑη5 7. δ]νν 15]. αἴΖ6 5011}1 18 πα 86 ΓΔ ΠΠΘ ἰνν ] Δ Π 8 6 

55. Β η7]4. 1δὅ ΔΡῬδῃ 811] ἢγαΐῃ Ὠγχαϊη]δῖι, 10 Ὀϊβδυ!τ αἴτὰ 148 ἀηρὰ- 

Ἰα Ὀ] απ ἀδὰ ἢἰ ννϑὶηῦ Ὠγαΐη, δἱκ Ὀ1βαα 8. Β᾽ηα 1Ζ6 718} δῆϑ 7184ἢ: τ]0- 

5861. 16 ρὰἂρ διηαπαεαιϊίαμπα τὰ πηδῃ, 10 ψνϑαγβύνναιη ἰη ν᾽ ἀδπα, ἀπάδ- 

Ββϑί]αϊ ψἸβαηάδηβ 184} ἀπρϑ] Δα] πη άδηθ, 1410 ἀὰ 8]] δῆτα τνϑυγβῦνθ 

ϑοααῖζθ ΒΚ αβδ δὶ. 

Π- 

110 Ρὰ τοᾶβὶ βαΐϑθι ρϑᾶοξ ἰβδὺ Ῥ1Ζαὶ ΠΔΊ]Οη Ἰαἰβθίμδὶ...... 

ΑΗ ΡὨΙΘΙαοης 7, 4γα, 

11 ....10 πὰ Ρὰβ 74} τ18 Ὀγσακβ, Ῥδηθἢ ἰπϑαπηαϊαα; 12 10 θὰ 

ἴη8, Ῥαΐἰθύ τηθίμοβ Ὀγαβίβ, δηαηΐη; 18 ῬδηΘὶ 1ἰς ψ 1148 αὖ τῖβ ραμδ- 

Ῥδῃ, δἱ δῦ θὰ Κ τ18 δι δ 166] ἴῃ ὈΔΠηα]ΟΙὰ αἰνγαρρθ]]οηΒ. 14 Ὁ 

ἴηα βοίη ταρίῃ πὶ σνναϊῃῦ ψι6 ἰδυ͵αη, οἱ Πἰ βανθυνθ ὈΪ παραὶ ΡὰΡ 

Ῥοίη[5] 8171, ἀκ τ5 Ἰαδίατηυ. 1ὅ δαΐίζο δὰκ ἀὰβρ6 αἵσαξ βὶῖς ἀὰ Τύ6 118], 

οἱ αἰνθίμδηδ ἴῃ ὉΠ ηΪμηαῖθ, 16 71ὰ πὶ βυᾶβυνθ 5Κα|1ς, αἰ αι ΒΚΑΙ}ς 

ὈΓΟΡΔῚ ᾿ἰααηδα, ἀϑβίμαο τηΐβ, 10 ἴῦδη ἢ]ὰ τη818 ΡΒ 148. ἴπ 1εἰκα 7188 

ἴῃ ἔγαα)η. 17 7408] πὰ ταῖς Πα Όδαἰ5. ἀὰ ρσϑιῆϑηα, δηἀηΐπη θδηα 5006 

ΤΩΪΚ. 18 10 αὶ Τῦϑ βΆβΒΚοΡ θὰ δἰρθϑια βκαϊ]α δύ, βία τὴϊβ γδῃπθϑί. 

19 1 Ῥαν]ὰθ σαι θ]1Ἃ8 τηθῖηδὶ μαπᾶάδα: ἷκ ἀβρῖθα; δἱ πὶ αἷρᾶὰ μὰ 

Ι, 19, ἤϑαββδῇῃδ) Α: αι οι δοϊιογε, ]υ {αϑὲ φογϑίογέ ΒΥ. --- 14. ΒρΡ1}}1 

Α Χὰγν 5Ρ116. --- 16. αδβταβαηδ]) Α Παπάσίοβθθθ: ἀπρ' ἃ Κπ158} 8]. 

γον ἄοην Βυλοῖ αν Ρ]υλ  οηλοῦ, ἰδὲ ΤΥ ἦὰπ ΔΑ οἔισαβ ὨΊΟΥ αἷ8 αἷδ 

Ηὰί 6 ογ]ιαϊέογι. 

12. τηϑίποβ Ὀγαβίβ] Α Μαμαρσίοδδϑδο: ταϑῖημ οβ ἢ ζαἱνΊ͵ΡτΓ. -- 

14. ῬίὰΡ Ῥοὶμ8] ἃ: Ρ5 ὥδοὺ αδὺ' Ζοῖϊο, 5. υορ Ῥοῖηβ Κίαν ΒΥ. --- ὰἃβ 

Ἰαδία) ἃ Παμασίοδβδο: σα Δαν) ῶ]} Ὀ8 ζΐαν; υοη ὦ. οβοηθαῦ Ἠιι)" 

νοΥ) 5860) (ΒΥ. 

1, 11. ραβδῖδῃ) ἃ: ΕΥ̓ ἐπιςτομίζειν «υἱὲ ἦν Υ. 9 ἢὲν ἐλέγχειν. 

ἀπο, Υ. 9 αγσιθγθ. Υ. 11 γοααγσιὶΐ γρ. - ραυάϊηθ 8148] Α: 

υρῖ. φζιν ϑιοίη ΖΖ. 83,466. --- 18. 1Ι8}}] Α: τὐησοδίοϊἐ; Πϊον ἀτιγ οι 
αἷο ϑαϊεἸογηδεν έϊονν φοῶγιογέ. Υὰϊ. Ὁ 1,19 1 “ον ὅ,11 αὕτη ἐςτὶν ἣ 

μαρτυρία. --- 14. αὐγνναηα]δπάδπθ δὶ8. Βα 74] ἃ: ᾿οηβεν μἰἐϊογυϑ  ἀθΥιῸ, 



448 Απ ῬΒΙρθιηοη 20---28, ΝΟΠριηΐαβ Υ,, 18---ΤἸΊ. 

ἀποτίεω ̓  ἵνα μὴ λέγω «οι ὅτι καὶ ςεαυτόν μοι προςοφείλεις. 20 ναΐ, 

ἀδελφέ, ἐγώ εου ὀναίμην ἐν κυρίῳ ἀνάπαυςεόν μου τὰ «πλαάγχνα ἐν 

Χριετῷ. 21 πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ «εου ἔγραψά «οι, εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ 

ὃ λέγω ποιήςεις. 2422 ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν " ἐλπίζω γὰρ ὅτι 

διὰ τῶν προςευχῶν ὑμῶν χαριςθήςομαι ὑμῖν. 28 ἀςπάζεταί ςε Ἐπαφρᾶς 

ὃ ευναιχμάλωτός μου ἐν Χριετῷ Ἰηςοῦ .... 

ὲ5 ΑΙΐθ Τοοίδιηθηΐ. 

ΝΘΏΉΘΙΩ188. 

Ἄς. Ξ 

18... καὶ εἶπε πᾶςεα ἣ ἐκκληςία : ἀμήν. καὶ ἤνεςαν τὸν κύριον. 

“καὶ ἐποίηςταν τὸ ῥῆμα τοῦτο ὁ λαός. 14 καίγε ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς 

ἐνετείλατό μοι εἶναι εἰς ἄρχοντα αὐτῶν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ, ἀπὸ ἔτους εἰ- 

κοςτοῦ ἕως ἔτους τριακοςετοῦ ᾿καὶ δευτέρου ᾿Αρταξέρξου τοῦ βαειλέως, 

δώδεκα ἔτη, ἐγὼ καὶ οἱ ἀδελφοί μου ἄρτον «τῆς ἥγεμονίας μου οὐκ 

ἐφάγομεν. [18 οἱ δὲ ἄρχοντες οἱ ἔμπροςθέν μου ἐβάρυναν κλοιὸν ἐπὶ 

τὸν λαὸν καὶ ἔλαβον παρ᾽ αὐτῶν ἄρτους καὶ οἶνον καὶ ἔεχατον ἀργυρίου 

είἰκλους τεςςεαράκοντα, καίγε τὰ παιδάρια αὐτῶν ἐκυρίευςαν ἐπὶ τὸν λαόν " 

ἐγὼ δὲ οὐκ ἐποίηςα οὕτως ἀπὸ προσώπου φόβου θεοῦ. 16 καὶ ἐν 

ἔργῳ τοῦ τείχους τούτου κατίεχυςα καὶ ἀγρὸν οὐκ ἐκτηςάμην καὶ τὰ 

παιδαάριά μου καὶ πάντες οἱ ευνηγμένοι ἐκεῖ ἐπὶ τὸ ἔργον. 17 καὶ οἱ 

Ἰουδαῖοι καὶ οἱ ἄρχοντες, ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα ἄνδρες, καὶ οἱ ἐρχό- 

μενοι πρὸς ἡμᾶς ἀπὸ τιον ἐθνῶν τῶν κύκλῳ ἡμῶν ἐπὶ τὴν τράπεζάν 

ῬΗ1]. 20. Χριετῷ)] }ὃἑἁἑ Οἢγ. αἀϑὲῆρ, κυρίῳ Κ. ---21. ὑπὲρ ὅ] ΚΙ, ΟἾν., 

ὑπὲρ ἅ Ῥ. --- 23. ἀςπάζεται)] Ρ Ομγ. 46 νρ, ἀςπάζονται ΚΙ, 
ἢ κ 

ΕΗ 

Ν6ῃ. Υ, 14. ἕως] τη 44 Ἠο. (Ζιξαυϊογ 515). 286, καὶ ἕως 93. 108. 

- 15. κλοιόν] “Κ, γε ἦην ον Οοηιρίιε., οϑισολιῖ. ἐπγ6 γογίασο (ταὶῃ 108) 
κλοιόν Παΐί. 

αοην 1 ηΠ.0 νον 4116 σαγαδῖη 5, παοῖν ἀοην Ταγαωϊο δέοι ον, ας. Β. Εζά. α 

4,10.1δ.41 δ,62 Ἡρᾶ. βὶ 8,11 7,25 10,9 Νεῖ.. 8,38.5.6.9. Τα. 1, 8,15. -- 
15. Καυτ] ἀθάπη Ρὸ τηϑηδρϑίη] υσί. ἐβάρυναν ἐπ᾽ αὐτούς Β. --- 16. νγαιγδῦν) 

ἤν ἐν ἔργῳ: αν Τἰδεγβοίζον υογϑαηα ἄα8 ἡϊνηι σοϊῆρο 411:.- ΟἹ] οἹοέ, τέ 

1Ἰηβυνῖη ρ]Δη (κραταιοῦν τινὰ 7 3,16 8ογι5δὲ ἐνδυναμοῦν) 5έἐαϊέ 4167 8ο7υογ- 

τνογδίαηαἸτοίνογν, Ῥγᾶρ. --- ἐκεῖ {ο]1ξ ατιοῖν ἔην νοὶ οὐ ΟἩ17,68 Ῥεῖ ηϊδὶ (0Ή- 

γοσαΐὲ αὐ οριι8 ογαρέ: δἷγν Ζιδανιθηαη ἐδὲ τὐϑηῖρ τὐα]νγ80])οἸγι τοι. 



Απ Ῥμιοαοη 20---25. ΝΟ δα Υ, 18---17. 449 

βαΐϑὶ 100 -ρακΚ δ] Ό08ῃ τΐβ Βα] 158. 20 7, ὈγΟΡΔΥ, 1 Ῥϑίημα πἰαίδα 

1η ἔγαυ)η; ΔηΔὈΓΐδῦθὶ τηθίηοθ ὈγΒίΒ ἴῃ Χυϊβίαθ. 21 ραίχαθδηςαβ 

ἃ ΠδαΒθΙ δ] ᾿οίπμαὶ σαηλθιάα Ῥα5, τψιΐδηαϑ Ῥδίθὶ 14} αὐῶν βαίθὶ αἱρα 

ἰ8.}18. 22 Ὀϊ)πασαρ- 8 τη η 6] ταΐβ ΒΘ] ΠΡ ΟΒ; 678. δὰκ οἱ βίῃ 

ὈΪ4ο5. ᾿χυᾶγοθ {πα ρῚ θ᾽ δὰ ἰΖν 18. 428 ρΌ]ΘΙΡ ρὰκ Αἰἱραΐγαβ, 88. τη ]ὈὉ- 

ΤΡ ρδηα ταΐβ ἴῃ Χυϊβίδα 1688 ..... 

85 ΑΙ Τοοίαιηθηΐ. 

ΝΘΉΏ ΘΙ 188. 

Υ. 

18... .78} αἀ 4118 ρδιηδίηρδ: δῆθῃ. 8 Βαφιἀθάπῃ ἔγαυ]δῃ 

Δ σεαϊανιθάση ραΐα ψαυγα 411ἃ 50 τηϑηῆαρθὶ. 14 80 ἔγατη Ὀϑιητηδ 

Παραὶ οἱ ΔηΔΌΘῸΡ ΠΔΪ]Β οἱ νγϑίβ᾽αα ἔδασαιηδ Ὁ] 618 'ἴσθ ἴῃ Ταάαῖα, ἔπ8πὶ 

᾿6᾽ἃ Κ᾿ τπὰ ἸΟΙ 1 718 Δ Ρ8. Ατὐὐδ[υ]κβαίσ κβαὰβ δία αδηῖβ ἼὉ᾽ 16 τὰ, ἱκ 

8 ἢ ὈΤΟΡΥ] 5. τηθίηδὶ Ὠ]Α 1 Γυγ δα Ὁ]615 τ 61 18 πὶ τηαὐϊἀθάσπιη. 15 1Ὁ 

(ΔΤ ΔΙΊΔ 1105. Ῥαϊθὶ νϑίβαῃ ἴααστα τ18Β Κϑασθάσθη ῬῸ τηϑηδρθίη 78} 

ΘΠ. δὖ ἰτὰ Ὠ]ΑΙ Δ ΏΒ 188 ννϑῖη 188 Δα ῬΘη ἢ Β᾽] ὈΥῚ8. 51 Κ]|6 “πη΄, 

ἢ 5]ΑΙΠΊΚοΟΒ 1Ζ6 δα) ποαραπη ᾿1Ζ8] τηδηαροθίη; 10 ἴκ πὶ αν δ πᾶ 

ααγϑ, Θη αν αὶ θ78 Δρ 1515 σααΐβ. 16 18} ψασγβθίν ρ΄Ζοβ Ὀδυσρδυν δα 78 

ΒΡ 8, 186 ῬᾶυτΡ πὶ ραϑίαϊβία! ἃ, 1418 Ῥίνοβ τηθῖηδὶ 8 8|]4] 

ρα] δ] ]θδηδηθ ἀὰ Ῥασηθ ψαυγβίγγα. 117 18} [Τὰἀδῖθὶβ 186 βαὶ 

[ΔΤ ΙΔ 0]]05. Ὑ 18 π΄ σαμηδηθ 186 Ῥ8] αἰ η 88 αὖ ὉΠ 818 τ5. Ρὶυ- 

Ἴοτὴ ᾿αΐμα Ὀἰθα 7 6 πη 515 πα ὈΪπαα τη θ᾽ πϑπληγ)8, Δ Πα Πα Δ η 81 ΘΒ. . 

1)16 Βυγιιο]ιδεοῖα αὐ ἄθηι ὅ.---7. Καρὶίοι 465 Βιιοῖοβ Νοἢθηνὶα8 

ἡ την Οοα. Ὦ ἐθογτοςογΐ. 

Ν6ῃ. Ν, 14. νοὶβΊϑδυ] Ὁ ἢν ψϑβῖδα. --- 15, 17. νϑίϑαῃ) Ὁ 9. 

νΘΒη. -- 15. νγ6 10] σοὶ ἢ Δ 7. --- 16. ᾿Ἰπϑνν 144] Ὁ (φ οϊξ τὶ β]π- 

δίάε 17.: αἷὸ Ῥιρίο ἐὐδον ἃ πὰ ἀα8 πὰ αν ΒΥ. ΟἸγΙοβ 5 Κορ) οι 

δὲ αἷ80ὸ σίὰηφοηα δοδίἐϊσέ ἀὐοΥαΉ. 

ῬΗΙ]. 22. Ὀϊαπάχα - 8] Α: ἄα58 Κ᾽ ογθιών μι" ᾿ΐογ. {ηκίαγε ἴὐδον- 
οἰσι υον ἅμα δέ. απ ογηηογέ αὶ Τ ἢ 3,18, αὐο ατἰον οἷυ Ααῦυ. 

ἤγο7) οἵην Ῥαγέϊσιρ ἐδογέγαφεν, τοῖν, Καὶ 16,10 ἐδὶ {ογηξιιαϊέοη. 

ΝΘ. ν,18. ραβδί θ 85) {ὺγ ἐκκληςεία: ἐηι 4. δοεαοιἐος ἐκκληςία φγι6 

᾿Ῥογβαηιηιιη, δοβοηογβ αἷο “Ῥεγβϑαηιηϊσ αοΥ ἰδγαεϊιἐβοϊιονι ΥἾ8- 

γοηιοὶγμ εἰ; αἰο Τἰδογδοί σιν ἰδὲ ἄαῖιον φοπαῦ αἰνὰ βρη βρυθοϊιοηα, υοῖ. 
Γαησηον 5. 17. --τὸ 118 80. τπιϑπαρθὶ) ὃ λαός: 4118 κιεγοδοίςε, τοῦ] ἀιηΐον 

Βιτοιύθοτιρ, θἷθ σούβομο ΒΙΌ6Ι. ἜΣ ΒΟ 



4δ0 ΝΏΘΪαΒ Υ, 18. ΥἹ, 14---19. 

μου ἐξενίζοντο. 18 καὶ ἣν γινόμενα εἰς ἡμέραν μίαν μόεχος εἷς, πρό- 

βατα ἐκλεκτὰ ἕξ, καὶ χίμαρος ἐγίνετό μοι. καὶ διὰ δέκα ἡμερῶν οἶνον 

παντὶ τῷ πλήθει, παντὶ τῷ λαῷ. καὶ πρὸς τούτοις ἄρτον τῆς ἡγεμονίας 

μου οὐκ ἐζήτηςα, ὅτι ἐβαρύνθη τὸ ἔργον ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον. ... 

ΥΙ: 

14 .... προφήταις οἱ ἐνουθέτουν με. 18 καὶ ευνετελέεθη τὸ τεῖ- 

χος πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς Αλουλ ἐν πεντήκοντα καὶ δύο ἡμέραις. 

16 καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤκουςαν οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν πάντες, καὶ ἐφοβήθη 

πάντα τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ ἡμῶν καὶ ἐπέπεςε φόβος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν 

ςφόδρα, καὶ ἔγνωςαν ὅτι παρὰ τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐγενήθη τελειωθῆναι τὸ 

ἔργον τοῦτο. 17 καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις πολλοὶ ταν τιον ἐντίμων 

τῶν ᾿Ιουδαίων ὧν αἱ ἐπιεςτολαὶ αὐτῶν ἐπορεύοντο πρὸς Τωβίαν καὶ αἱ 

Τωβίου ἤρχοντο πρὸς αὐτούς. 18 πολλοὶ γὰρ ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ ἔνορκοι 

ἧςεαν αὐτῶν ὅτι γαμβρὸς ἢν τοῦ (εχενίου υἱοῦ Ηιρα καὶ Ιωναν ὁ υἱὸς 

αὐτοῦ ἔλαβε τὴν θυγατέρα Μεςεολλαμ υἱοῦ Βαραχίου εἰς τυναῖκα. 

19 καίγε τὰ ευμφέροντα αὐτῷ ἔλεγον ἐνώπιόν μου, καὶ τοὺς λόγους μου 

ἐξέφερον αὐτῷ, καὶ ἐπιετολὰς ἀπέςτειλε Τωβίας φοβῆεκεαί με, 

Υ, 18. γινόμενα] ἘΚ, γινόμενον Β. --- οἶνον] ἕΚ, δέδωκα τὸν 

οἶνον οοαα. ϑὅθτρ. υὔπα αἴνογδα οὐ αἴτα ηρνμϊία ἐγίδιοθαην νῷ. -- 

ΝῚ, 15. Αλουλ] ἕΚ, Ελουλ ΒιμΑ ΒΡ; υἱσοδίηιο χιυῖϊμέο αἰ6 Ἠϊοη,5ῖ8 

ΕἸ να. -- 18. αὐτῶν] ἘΚ, αὐτῷ Β Οογμηρ)!. --- (ζεχενίου] ἕΚ, (εχενιά 

Β. -- Ιωναν] ἵΚ, Ιωαναν 5΄ηἷ, --- Μεςολλαμ]) ταϊῃ 108, Μοςολλαμ τη] 

98. --- Βαραχίου] ἘΚ, Βαραχειά Β. --- 19. καίγε)] τη 98. 

ἴΐρ. 11,11. --- 88 8118] σαὶ τυϑηδρθίη) 180 φιρεϑοίσί. “--- οἱ -- 

τϑαγβύσναγα) τον γα ΑΑϑιυοϊοϊννα, ὑοην ἩΤογίίανι ἀ65 Ογφίηαϊδ. --- 

ΨΙ, 16. 14} γᾶ 5.16] υσί. 1, 1,41, ιὐὸ αἴ6 ογίαφε καὶ ἐγένετο ὡς 

παΐ. --- ΔΥῸ υδ1.]1}] ἐγενήθη τελειωθῆναι: αἴ6 σουγμοϊεθο Ῥαγεφῖ- 

»ιαϊοηβέγιίϊονα παοῖν ΔΥῸ ἰδέ αὐ αἰ6 ϑέοϊίο (οὐ 1ηηὐξυϊογ δέν ἸοΉ, 

φοίγοίοη. -- 11. Ῥαϊδϑὶ βαῃαϊἀθαάὰῃ αἰἱρὶβύ]δη8)] υσί. Υ-. 19 ἐπιετολὰς ᾿ 

ἀπέςετειλε. Τἰηἰδργθοϊοηα ἰδὲ ἀτ6 ἤφ. ΙΚομϑδέγιέϊογ, ϑογοϊη αὐ]. --- α'- 

Οἰβέι δ πη5] ἰαξ. ΕΥηι, ϑοϊηιιῖχο 1 ο]ιγυισογίο 161. --- 18, Ἰγατηα)] αὐτῶν ἕΚ: 

αὐτῷ Β Οομρὶ. γι. αὐτο, τοαϊαράπη ἀὰ τη Κ᾽. 19. --- 19. τοαϊ- 

ἀράτση ἀπ ἰτητηϑ νγαῖ]α ἴῃ δηαναῖ" 7] ταϑὶ πϑιημλδ) δέϊηιηνέ μοί φιηῆΣ 

ΟΥ. Τεαΐ; αἰοϑον ϑοβδασέ: “δὶθ γϑαοίθηη α8 Κγ {νιν Νὰ ἐςἸϊοῖο ἦρι ἨιοΊΉΥ 

Οοηοηιυαγῖ, ἀον οοἱ. Τοαὲ ἀασοσονν: “δὶθ γϑαθίεη σὺ ἐμηι {γοιηναϊιοῖν ἦ0 

ηιοίηογ (Οἰδσοηισαγῖ, τυα8 κούμθη, ϑύργν σιϑέ. 
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18 141} γψγᾶὰβ {γδαυτηδὴ ἀδρὶθ ᾿ὐϊσαἢ δύ «8΄» ἸΙαγαῦα ρῶν 148, "α᾽ 

14 ραϊίβ [΄84΄] ραιαδην δ γγ)88 ΤΪ5; 7868: ὈΪ 1 ἀδρθηβ ραΐ ψγϑίῃ 8114] 

Ῥ1Ζα] Π]αΒηδὶ 18: 4114] ᾿ῖζαὶ τπδηδρθῖίη; 1840 ἃπὰ Ῥο 4114 Β]αϊῇ ἔδαγα- 

Δ 1615. ΤΠ] ΘΙ 18 ὩΪ βοκίαδ, ἴῃ ΡῚΒ5. οἱ πὶ Καυγιἀθα]αα θῸ τηδπᾶρθὶη 1 

ρ81η| νυαυγδύνθ .... 

ΨΊς 

14... .. ργαιξεοῖθ, Ῥαϊθὶ Ὀταϊβυϊἀθαση τα] κ. 15 141} πρίδυμδηδ 

γα Ὁ 50 Ὀϑυγρδν δα α].5 Θ᾽ 140 Κ΄ ἀρῶ τηθποῤὺβ Αἴ 8, “π΄ ἀαρθ 18} 

Ὁ 16 14 σα, βν6 δδυβιάθάπη ἔδηαθ ἀηβατδὶ 8118], 184 ομίθα πῃ 

Ἅ]105 ῬίαἀοΒ. ῬῸΒ ὈΙΒα Δ η6. ὉΠ818, 7180: αἰαγϑιβ ΔρῚ8Β ἴῃ ϑυσομα ἰΖ6 

Δ τα; 188 αὐ Καηρθάπη ᾿αΐθὶ ἔγϑιη σα ἀμδδυδιηστηδ 8 δέ} 

ραία νγδυγθύνν. 107 14} ἴῃ ἀδρϑιῃ 741 Πδίτη τηϑηδρδὶ πϑίβαη Ὀ1Ζ6 τϑὶκ- 

᾿ἃπ6 πα δϊ]θ, Ῥαϊθὶ βεαπαϊάθαπη δἱριβύα!δηβ ἀὰ ΤΟ ΘΙ, 18 ΤΟΡΘα5 

ἀὰ ἰπη. 18 τηϑηδραὶ δὶς ἴῃ Τὰ 18, αἰαὶ θ]4ὶ τυθίθαῃ ᾿τήτηα, ἀπίθ τηθρΒ 

88 ΑΙ ΧΙ ΠΘῚ1η8, Βα ηδ5. ΑἸΘΙσΙη5, 18 ΤοΔηδ ΒΌΠΙΙΒ 18 81 ἀϑαίδυ 

ΜΑΙ ΒΘ] μΐα, βαηδαβ ΒΑΓΔΚΘΊΙη5, ἀὰ αθ6η8]. 19 148} τοαϊάθάπη ἀὰ 

11 πγ8, γγϑίζω ἴῃ δηαἀγγϑὶγ θ]ἃ τα θ᾽ παυήσηδ, 16 ἢ πδατγᾶδ τηθίηϑ ΒΡ1Ποα θά πη 

ἰτησηϑ, 78 αἰρ᾽ϑίυ]δηβ ᾿ηβαηαϊᾶα ΤΟΌΘΙ845. ορήδῃ τηϊ]ς. 

Ν, 18. βύϊαγν "4'] υδγην ον, βἐο]νέ ατὶ Εμαθ οὐ Ζοῖϊο ἨμΥ δἰϊαν 87. 

-- ραϊΐβ "4 σαϊΐβα 1): 68 ϑδίοίνη Κοῖηθ Ῥιημία ΒΥ. --- ταϑηδρΡΘ]] 

ΙΔΏΔΡΟΙ Ὁ Βγ. --- ΥἹ, 15. ἀάρὰ ταθηοβὶβ)] ἨΜ ἀαρα τηθη... ἦν Ὁ 

ἰοϑῦαγ, αοὐ ᾿ὐοδέ αιγοἷ, οἵην Τιοοἷν υοἱϊδίὰηαϊρ φογβίογέ Βγυ. --- Αἰι115) 

οὗον ΑἸϊϊ5: ἸΚοΉ)οἰτέν. 1)α5 Ἥγονέ τυ} τιϊέ ΚἰοίηοΥεΥ ΘΟ Υ [Ὁ Πΐμπζιι- 

σοξασε τρογάοφη 8οἴη, ἄα τυϑηὶρ Παιρη υογ]ιανιάφη ἰδὲ Βγ. --- ΤΠ ΔΉ ας 

οὐ ϑοὶέε 461 ἐ8ὲ 86) σοῦγ ἄνωνέ τὐνὰ νον] εοδέ, ἀαγιν 8ουοῦ ζΖιι οηΐ- 

Ζι ον, ΒΥ. --- 16. Δαρομα) Π), ατι8 δαβοηδ ὑϑυϑοβϑογ: τὐθηϊρδέθη.8 8ο]εῖπὲ 
δ ἴδον 8. φιὶ δέον ΒΥ. -- αὐκαηρθάση) Ὁ 8». - 17. 18, ποῖβαπ) Ὁ 

ἤν σθϑαῃ. -- 17. 148 Το ῖαβ ἀὰ ἴτ] 50 γεγέοιϊης τη Ὁ; 178. Ζεϊοη- 

ἐγοηηις ζαϊδοῖν ΒΥ. ---- 19. τοαϊάθαθπη ἀὰ ᾿τητηδ) Ὠ: ἀὰ δέομε δον (ΟΥ̓ 

Ζοὶϊο ΒΥ. --- σαῖϊία) ἴα ἀπ οἷ. οὖρυ Τιοοἷν [αϑὲ σογϑίογέ ΒΥ. 

Υ, 18. {τδαῦτηδη)} γινόμενα: αἷ6 Κέγῦα οη βρυδονογην βιοῖν ἦην ὅδ. Β6- 

αδυξιγι, Ἠϊο]ιί. ἴτααϊπιαῃ ἐλδογ δες δαπανᾶν 77. δ,96, προςαναλίεκειν 

1, 8,48, ἀναλίεκειν α' ὅ,1ὅ. 1)6Υ φοῖ. Τοαὶ δοβαρὲ αἴ80: “685. τοιγ6 τὉϑγ- 

φοϊγ. ΑἸ]υνΙὶο, νοὶ σατααι σία ἐγίνετο. --- σαϊίβ "4 “δ΄ ζἀ 15] Πγοῖι 

᾿ιὐμιίον σαὶ βέαΐξέ Ἰυϊηιΐον δἰϊαν (δοᾶς αηὶ Ζεὶ θη βο]ιῖι.9) ᾿υησιιροζισί. --- 

δα Ἰγθ1}]} τοἱο οοἀα. ϑϑσρ., υσῖ. αἰἰοῖ, ἔδωκεν αὐτοῖς οἶνον 11 Ῥαγα- 

20Ὲ 
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ΜΠ 

Ι Καὶ ἐγένετο ἡνίκα ψκοδομήθη τὸ τεῖχος καὶ ἐπέετηςα τὰς θύρας, 

καὶ ἐπεεκέπηςαν οἱ πυλωροὶ καὶ οἱ ᾧδοὶ καὶ οἱ Λευῖται. 2 καὶ ἐνετει- 

λάμην τῷ ᾿Ανανίᾳ ἀδελφὼ μου καὶ τῷ ᾿Ανανίᾳ ἄρχοντι τῆς βάρεως 

ἱερουτάλημ, ὅτι αὐτὸς ἀνὴρ ἀληθὴς καὶ φοβούμενος τὸν κύριον ὑπὲρ 

πολλούς, 8. καὶ εἶπον αὐτοῖς “ οὐκ ἀνοιγήςονται αἱ πύλαι ἱερουςαλημ 

ἕως ἀνατείλῃ ὃ ἥλιος.... 18..... κόειοι τεςςαράκοντα πέντε. «“-- 

14 υἱοὶ Ζακχαίου ἑπτακόειοι ἑξήκοντα. --- 15 υἱοὶ Βαναίου ἑξακόειοι 

ἑξήκοντα δύο. --- 16 υἱοὶ Βοκχει ἑξακόειοι εἴκοει τρεῖς. -- Ι1Ἷ υἱοὶ 

Αζταδ διςχίλιοι διακόειοι εἴκοει δύο. -- [Ιὃ υἱοὶ Αδωνικαμ ἑξακόειοι 

ἑξήκοντα ἕξ. --- 19 υἱοὶ Βαγουια διςχίλιοι ἑξήκοντα ἕξ. -- Οἀζ2 0 υἱοὶ 

Αδδει ἑξακόειοι πεντήκοντα τέςςαρες. --- 21 υἱοὶ Αζηρ τῷ Ἐζεκίᾳ ἐνε- 

νήκοντα καὶ ὀκτώ. -- 28 υἱοὶ Βαςεςη τριακόειοι τριάκοντα τρεῖς. “--- 

24 υἱοὶ Ιωρηε ἑκατὸν δέκα δύο. -- 22 υἱοὶ Αςεομ διακόειοι εἴκοςι 

τρεῖς. --- 25 υἱοὶ Γαβαὼν ἐνενήκοντα πέντε. --ὀ 26 υἱοὶ Βηθλεεμ 

ἑκατὸν εἴκοςει τρεῖς. υἱοὶ Νετωφατι ἑκατὸν δέκα ἕξ. --- 27 υἱοὶ Ανα- 

θωθ ἑκατὸν εἴκοει ὀκτώ. --ὀ 2428 υἱοὶ Αεθμωθ ἑκατὸν εἴκοςει ὀκτώ. --- 

29 ἄνδρες Καριαθιαρειμ καὶ Κεφειρα καὶ Αβηρωθ ἑπτακόειοι τεςςαρά- 

κοντα τρεῖς. -- 980 ἄνδρες Ραμα καὶ Γαβαα ἑξακόειοι εἴκοςει τρεῖς. --- - 

81 ἄνδρες Μαχμας ἑκατὸν εἴκοει δύο. -- 82 ἄνδρες Βεθηλ καὶ τῆς 

Γαι διακόειοι εἴκοει τρεῖς. --- 88 ἄνδρες Ναβαυ πεντήκοντα δύο. υἱοὶ 

Μαγβεις ἑκατὸν πεγτήκοντα ἕξ. --- 84 υἱοὶ Αιλαμ ἑτέρου χίλιοι δια- 

Πρ ὕοῖβθθ βἰπαᾶ ἄθὺ { ουβι ΠΟ κοὶῦ ΠΔΙΌΘΥ πδοὴ ἀθ Πᾶραγαθ85 

ΝοΥρδηρ 16 ἴῃ ἀ6Γ ᾿βαρίαδρι ἰδ ρϑΖβ] 1. 

ΨΠ; 2. ἀνήρ] “Κ, ἣν ἀνήρ  τππῖ|π΄ 7]. 14. 100. 9... ἘΠῚ  - 

156. Βαναίου] Κ, Βανουι Νεῖ. Β ζᾶ. βὶ 3,10 ΑΔ. --- ἑξήκοντα δύο] ἘΚ, 

τεεςαράκοντα δύο σά. α ὅ,13 Τα. 3,10 ἘΚ, τεεςκαράκοντα ὀκτώ Νεΐι. 

Β. --- 16. Βοκχει] ΓΚ, Βαβαϊ Τά. βὶ 3.11 ΑΔ. --- 17. Αζγαδ] ἕΚ, Αεγαδ 

Νοῖι. Εφά. β 3,192 Β. --- διεχίλιοι] ἘΚ, χίλιοι χα. α ὅ,18 Β Εἶχα. βὶ 9,193 Α. 

-- εἴκοει δύο] ἘΚ, ἑβδομήκοντα δύο Τά. α ὅ,18 ταῖη 108 Ηο. -- 

19. Βαγουϊια] ἕΚ, Βαγοει 5΄πη Βατοει (ἐὑο]ιί τνογϑβοϊυγίοῦον, ΚΓ Βαγοει) Β 

Βαγουειῖ Α. --- 20. Αδδει] ΓΚ, Αδδιν Τὐἶσά. β. 9,16 Α. --- ἑξακόσιοι] "Κ; 

τετρακόειοι 1,24. α ὅ.14 Τίῇφσᾶ. αὶ 3,15 Β. --- 21. Αζηρ] ΓΚ, Ατηρ Νεΐ-. ᾿ 

Τὐσᾶ. β 3,16 Β. --- 28. Βαεςη] ΓΚ, Βαεεου ΖΖᾶ. β. 3.17 Α, Βαςοῦ Β. “ΕΠ 

24. Ἰωρηε] ἔΚ, Ιωρα Τύφα. βὶ 9.18 Α. --- 26. Γαβαων] ΓΚ, Γαβερ 4224. β 

3,90 ΚΑ Ταβερ (μοι [ἴω Γαβερ) Β. -- 26. Βηθλεεμ] “Κ, Βεθλαεμ 

Εἰχα. β 3,31 Α, Βαιθαλεεμ Νεΐ. 44 Ηο. --- Νετωφατι] ΓΚ, Νετωφαθι τη]η 

248 Ἠο. Νετωώφαθει 2,χᾶ. βὶ 9,93 ταΐη 98 Ηο. --- 27. ἑκατὸν εἴκοςιϊ 

ὀκτώ] ἘΚ, ἑκατὸν πεντήκοντα ὀκτώ 1φά. α ὅ,18 Β. --- 28, Αεθμωθ] ἔΚ, 
Ασμωθ Τά. α ὅ,18 ἘΚ. ---ὀ 29. Κεφειρα] ΓΚ, Χάφιρα Νεΐιν. ταῖη 119 Ἠο. 
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ΥΠ. 

1 904} ψαὺΡ, 5.186 ρσαϊτησίαα τ αὺ 50 Ὀαυγρβιννδα 7.85, 18 σαβαία δ 

Βϑυγαΐηβ, 188} ρϑνθίβοαδὶ σϑῦσραη ἀδυτγανγαγοβ 188: ΠΡ γ]05. 78 

Τιαϊνν νοι ὑθῖβ; 2 1846} δηαῦααρ ΑΠδηΪ πη ὈΓΌΡΥΙ τηθἰ πϑιηπηδ 18 ΑΠΔΏΘΙΪη 

Τὰ για Ὁ]7 Ὀδατρβ Τα γΒ8] θη 8, απΐθ 58 γα 8 Ὑγ8 11 Β Π]6 15 18 ΟρϑΠα85 

Τγϑ] δ Οἱαῦ τηϑηδρθηβ; 8. 80 ΔΡ ἴτὰ: πὶ υβ]υκαϊηᾶδα ἀδύγοηβ [δ]- 

ΠΠΒΒΙ ΙΒ, πὰ Ῥδίδὶ υὐυπηδῖὶ ΒΌΠΠΟ..... [1185.... πᾶ ἼΠ" "Θ᾽ 

(..45). --- 14 βυπ]8 Ζαχχαίαιβ Ἴυ᾽ 7 (160). -- 18 ϑδαηΐνψο Βαηϑαϊβ 

Σ᾿ ἼὩ Ῥ᾽ (642). --- 16 βΒυημΐνγο Βαραδ ΙΒ “χ᾿ Κ᾿ “ρ΄ (628). -- 17 βυ- 

ηἷνα Αβρϑδαϊβ δυδαπᾶ 1» Ἴ᾽ “α᾽ “α᾽ (1776). -- 18 Βυαηῃῖτψο Αἀομθί- 

Και 'χ᾿ ᾽ “α᾽ (666). --- 19 Βαῃῖνγα Βαρδαϊβ ἔψα Ραβαπα]8 1΄ ᾿α᾽ 

(2060). --- 20 βΒαπῖίγγα Αααϊη ν΄ π᾿ “α΄ (454). --- 21 βυμδὰβ ΑἰθίσΊβ, 

ΒαηΔ 5 ΑἸΖα ΘΙ] η85, πἰαπίθῃαπα 148 μ΄ (θ8). --- 25 βυῃμῖὶνγε Βαββδαβ 

Ὁ 1 “σ΄ (8885). -- 24 5υηΐγχγα Ιουη8 ὙΠ᾿ (112). --ὀ 22 βύῃ]γγ6 

ΑΒΒδΌγἶ5 Β΄ Κ΄ “ρ΄ (228). -- 258 βαηΐχγο Οδθδίτὶθ Ἢ “6 (θὅ).. -- 

26 ϑαπῖνγθ Β[188]8] Ῥ]αθῖὰ Ὑ᾿ Κ΄ σ΄ (128. -- βΒυηΐνα Ναϊίοΐα 618. Ὑ᾿ 

Ὑα᾽ “α΄ (146). --- 27 βΒυπῖϊνψα ΑΠΔΡΟΡΙῚΒ ὙΠ Κ΄ Π᾿ (128). --- 28 βαῃΐνθ 

ΑΒΙηΟΡΙΒ ὙΠ π᾿ Π᾿ (168). -- 29 ψεῖγοβ Καγϑιριδαγθίτη 1818 Χϑῆνβ 

78} ΒΘΙῸΡ δ᾽ ὙΠ΄ “ο΄ (748). --- 80 ψναῖτοβ διὴδ 1648} ααραδ “χ΄ Ἴ ᾽ 

(612). -- 81 ναῖτοβ Μακιηδβθ Ὑ "κ΄ ὍῬ᾽ (122). -- 82 ψγαῖτοβ ΒΙθ11Π15 

δ} Αἷἴα “Β΄ “Κ΄ “ο΄ (228). --- 88 ψεαῖγοϑ ΝανΒ π᾿ Ὁ (62). --- Βυ 7.8 

ΜΟΙ θῚ5. ὙΠ π΄ “α΄ (156). --- 84 ΒπΒαπ]αδ ΑἸ]ΑΓθ. Δ ΡΔΥΒ θυβαπα] ᾿8᾽ 

ΥΙΙ, 16. ΒΑΡδν 15] ἢ (υἱοθὲ Βαρδαν δ 17.) 8γ. -- 20. Αἀάα1η] ἢ 

(λοι Αἀάαϊηῖθ 050.) Βνυ. --- 21. ΑἸἰζαι]κθὶϊη5)] Ὁ (γον ΑἸΖΑ1ΚΘῚ1Π15. {7.) 

Βγ. --- 20. ΒΙΘδδι Ια] ἢ, Βαϊ αϊαίθιη Καμβῇηιαηπη. --- 82. 116 ϑοῖξο 

510 ϑερῖγγιέ ηνϊέ -Ὀ1115 (Β41- 01118), ηίουξ τυΐξ -τοβ (γαῖ -το5 ΜΔ ΚΙη85) Β..; 

ἴ75. Αηραῦο βαϊδοἶι. --- Αἴὰ) Καιιβγηπαηη οὔθ Θαὶ, Ααἱ Ὁ. --- 88. Μα- 

ΚΘΙΌ158] ἢ (υἱοθέ ΜΑΚΘΌΙΪΒ {5.), ἀν ον, οὖρα Τιοοἷν σοϑδίογί, ΒΥ. 

ΝΙΙ, 2. νὰϑ 811] ἣν ἀνήρ Α τἰϑι0υ. --- 17. 1) 16 Ζαϊιοη, 5ἐϊηιηιθηι 

μλοϊιί. --- 6. σοί. 146: οσγίοο]ι. 116. --- 28, σοί. 158: σγίοοϊι. 198. Υχσῖ. 

7οαοο, πηι. σὺν ΥΌβ 97 (685 σγίθοϊι.. Τοαΐοδ. --- 80. σοί. 613: σγίδοῖι. 628. 

Α, Χάφειρα Ν,εΐν. γιΐη 74. 106. 184 Ηο., Καφειρα Νεΐ. Εἰζᾶ. Β 3,235 Β. 

Ε- 29. Αβηρωθ]) ΓΚ, Βηρωθ Τἰφᾶ. α ὅ,,9 νᾶ. β 3,25 ἘΚ Νεΐ. 515 

Ἐἰφζα. β ΒΙπ ΑΒ. --- 81. Μαχμας] ἘΚ, Μακμας Εἰᾶ. α ὅ,20 Ἐᾶ. Βὶ 3,397 ἜΚ. 

-- 82. Βεθηλ] ᾿Κ, Βαιθηλ Νεῖ.. Α Τρᾶ. α ὅ,320 Ἐδᾶ. β. 3,238 ἘΚ. --- τῆς 
Γαΐ ᾿Κ, Αἱ Νεῖ. Α, Αἴα Πφᾶ. β 3,938 ΒΙίπΑΒ. -- 88. Μαγβεις] ἘΚ, Μακ- 
βεις Τ᾿, ζᾶ. α ὅ,31 Ἐἰγᾶ. β 3,80 ἘΚ, Μαγεβις Εἰά. β.3,30 Δ, Μαγεβως ΝΈΕεϊι. 
Ἁ Ἐρᾶ. β Β. 



454 ΝΠ ΑΒ ὙΠ], 88 -- 45. 

κόειοι πεντήκοντα τέςεαρες. --- 8 υἱοὶ Ηιραμ τριακόςιοι εἴκοει. --- 

817 υἱοὶ Λύδδων Αδειδ καὶ. ἄνω ἑπτακόειοι εἴκοει πέντε. -- 86 υἱοὶ 

Ιεριχω τριακόειοι τεςςαράκοντα πέντε. --- 88 υἱοὶ Ενναα τριςχίλιοι ἕξα- 

κόειοι τριάκοντα. --- 99 καὶ οἱ ἱερεῖς υἱοὶ Εδδουα τῷ οἴκῳ ᾿Ιηςοῦ ἐν- 

νακόςιοι ἑβδομήκοντα τρεῖς. ---- 40 υἱοὶ Εμμηρ χίλιοι πεντήκοντα δύο. --- 

41 υἱοὶ Φαδαςεουρ χίλιοι διακόσιοι τεςςκαράκοντα ἑπτά. -- 42. υἱοὶ 

Ιαρειμ χίλιοι δέκα ἑπτά. --- 48 καὶ οἱ Λευῖται υἱοὶ ᾿Ιηςοῦ καὶ Κεδμιηλ 

τοῖς υἱοῖς ὥδουια ἑβδομήκοντα τέςςαρες. --- 44 υἱοὶ Αςκαφ οἱ ᾧδοὶ ἑκατὸν 

τεςςαράκοντα ὀκτώ. --- 45 υἱοὶ τῶν πυλωρῶν υἱοὶ (ζελλουμ, υἱοὶ 

ἌΖη- τ. 

ΝΠ, 87. Λύδδων Αδειδ)] “Κ, Λυδδωναῖδ τη 95 Ηο., Λυδδωναειὸ 

χα. β 3,33 ταῖϊη 108 Ἠο., Λυδδωναὶ Νεοῖ. ταΐη 108 Ηο. -- 86. ἱεριχω] 

ἘΚ ΒΡ, Ιερεῖχω Ξ΄ηλΑΒ, --- 88. Ενναα] τηη 108 Ηο. (Εζά. βὶ 3,3 

οχηΐη 19. 108), ζενναα ταΐη 98 Ηο. --- 41. Φαδαςςουρ] ἔΚ, Φαδδας 2,Ζα. β 

9,38 ταῖη 19. 98.ὄ 108 Ηο. -- ὠἀ43. Κεδμιηλ] τηαῖπ 98 ΗἨο. (͵2α. α δ,96 

Ἐφα. βΒ 3,40 Κ), Δεκμιηλ τοΐπ 108 Ηο. --- 45. ζελλουμ] ΓΚ, (ςελουμ 

ταῖπ 11. 106.. 119 ἜΠο:"-ο' Ἄζηρ] Κ; Ἄτηρ᾽ Β: ; 



ΝοΒθμΐαβ ὙΠ, 85---45. ἀ4ἀδ5 

“π᾿ Ἃ" (1254. --- 85 βυηΐὰ5 ΕΘ γΆΓ18 “Ὁ Κ΄ (820). --- Ο87 δΒιη)ι8 

Τνἀἀοχηδθὶβ 181 ΑΠΟΒ θ᾽ 'Κ᾽ “6᾽ (725). --- 86 βυῃὰβ ΕἸ ΔΊ ΓΘ ΚΟΠ5. "ἴ᾽ 

Δ΄ 6᾽ (345). --- 88 Βαμῃ]υβ ΑἰππδίηΒ “σ΄ Ῥυβαπά]οβ “χ᾽ 11 (9690). --- 

89 14 συασ]δηβ: βαη]α5 ΑἸαα αΪ 8 ὰ8 σαγαα [Θϑβ πὰ απ δ “α΄ “δ᾽ 

(9718). --- 40 βυῃ͵αθ Αἰτηταθ τ η8 Ῥαβαηαϊ π΄ Ῥ΄ (1052). --- 41 50ὺη- 

185 Εδααδβϑυσὶθ βαΒαηα] Β΄ Ὑη᾽ “π΄ (1247). --- 42 βαη)]ι8 ΙΔΥϑίμβ ρὰ- 

ΒΆΠΑΙ 1 “χ᾽ (1017). --- 48 48} 1 αἰνγνγθιίθθ: Β. Π] 8 6518 1848 Καϊα- 

τη 6 16115. 18 βΒαπατη Οαποθίϊη5. α΄ “α΄ (74). --- 44 Βυη)]5 ΑΒ8018 Πρ ᾶγ- 

05 Ὑ π΄ Δ’ (1568). --- 45 βυη͵8 ἀδυταναταθ: Βα] 5. 5: ]Δατη 5 188 

Β.ΠἾα5 Αἰθγὴβ..... 

ὙΠ], 41. Εδάαάββαγ8] Καμῇριαηη, ἘΔΙ]αθανῖθ Ὁ. -- 45. Βα 708] 

Ἰογηοζέιν ἴ78., Βαπαὰβ Ὁ 87. --- Βα 1] Δ Όγ18)] [) (μτουέ 56 1]]ϑαταΐβ [7.) ΒΥ. 

ΥΠ, 44. σοί. 1δὅ8: σγίοοῖ,. 148. 



450 

ΔΗ Πρ, 

1: 

16 Ξ'ΚΟΘΙΓΘΙΏΒ. 

ἹΣ, ΜᾺ 

..886]1 {8 }ἢΡ]8ἱὶ αἰἱρδια βοκ͵]δὶ ρὰ. 41181 αδν7Ίδπᾶῖ- 

᾿ἄράαῃ, ΒδΙηΔ δ ἈΠ ΌΥΠΚ) αἱ Δαν α ἢ, 788 1ὰ αὖ ἀδυβρδαβ δὖ- 

ἀγαβαη δίδαδὺ. πὰ 18 δὴ σραμηδίηΒ 411α1Ζ6 ΔΒ] Πα 8, 4116126 ἴγα- 

ΔΌΣ Ὁ η5 Δ ΠΥ δἰ πη, πὶ ᾿θπ8 ΠῚ ρ ] ΘΙ κα ἀΏΒαΥαὶ σαὶ θη," αἷς 1] 08 

5 ϑδγϑὶ οὶ τῦῖθαηβ, οἱ, φϑβδ))δη 5. 51Κ [ΔῸῚ ἀπθ ΠΌΠ5] 788-580} σαᾶα, 

ΡίΖοβ τηϑηδβθᾶδὶθ ρανϑαγΐθαὶ πϑ]απμθίη. βαΐα πὰ ραβδὶ θη 48. Το- 

ὨΆΠΠ65, ΡῸ 56] υδίδαμαπα Βαθδὶαᾶδ νγῖγ θη ἔγδιη {γα.}1Π, ρΆΥΘΏΒη, 

τὴ] δι η78ὶ 480: “58], 588 ἰϑύ ψΊΡΙῸΒ σα 5, 5861 Δέμι α  Ρ ἔγδ- 

ψϑαγηΐ ὈΙΖΟΒ ταϑη 8564 418." τηδ θαι βθθϑαῃ Δ πὰ Τ8 85 

ἐε 
. 

Κκοϊγοῖη5: Πς. Ἐ, Βευιιοϊιδίϊοια ὧν β͵]αϊαρμ τὰ ὧν ΤΠ οηι. 

ΒΙ]. 1: ΜΠ 113|114. --- ὃ. βίαιοι) Εἰ σιθηιοῖ, ἀοιέϊοῖν Βγαῦν, βίαυδ 

ὕ. -- 8. -Ῥ ἔγανδαγῃ) Ε: ἐὐδογ ἀογν Ζοῖϊο. 

ΒΙ.1,1. ..(Ὁ. 5861 {τ8}} δ] --- σδυυ θη] Ζιίξαί αὐ "ὸ 8.1175:: οὐκ 

ἔετιν ὃ ευνιῶν, οὐκ ἔςτιν ὃ ἐκζητῶν τὸν θεόν ̓  πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα 

ἠχρειώθηςαν “Κ (οὐκ ἔςετιν ευνιῶν ΑΒ, οὐκ ἔςετιν ἐκζητῶν Βά ποῦν 68 

ἐγυξοϊ Πγογι8, ἩΟΉ. 68 γϑηιῖγοη8 ἀρ νοὶ Ατηρ υβί.).. Αι αἷο σοί. Μ᾽ αδϑιη 

παΐ 7οαοοῖν τὐγυυ ον] ογθαῦν αὐ Τοαΐ ον 1 Χ Χ οἰησοιυϊγκῖί: εἰ ἔςτιν ευνιῶν 

ἢ ἐκζητῶν τὸν θεόν 05. 18,3. ὅ3,3. ἀϊγίοιιο ΕΠγυγϊιηο οὶ Ττθῃ. --- 

ὅ. ρΡΆ58]]8Π 65. 511 [ΔΤ ὍΠΒ ΠΌΠΒ] 748-58 σααα] υσί. αὐραῖ 511 β!]! ρδη 

ΔῸΣ τπὴ8 ἢ. 28] 188} Βα σπὰᾶα Δ᾽ ὅ,2. --- 6. οἱ -.. ΡΙΖοβ Τηϑηδβθαᾶδίβ 

αν ϑαγ ὨϊΘαῚ ἀΒ] 61] υσί. 17, 1,08 σασσαῦτηΐα πϑ]ϑαβθίη τηϑηθρθίῃ 56]1- 

Π8]. --- 7. βΒα6ὶ υαϑίδιιδηδ Παραὶαδ] υσί. ΕΒ. ὃ 8010. --- σαυθῇῆβη) οἰἶκο- 

νομία “Ποϊϊϑρίαν". --- ὃ. 581 --- π]8η 8564 415] 9) 2,,9: ἴδε ὃ ἀμνὸς 

τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόεμου ἔΚ; φιηὶ σοί. ἩΤογ αν 

βέϊηιηιέ σοπαμ ΟΥ.: ἴδε οὗτός ἐετιν ὃ ἀμνός. 
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161 Κ, ψαϊαΐη)]α Ῥαΐαϊηθ σα ἰβίζαθητηα σα] δα 4]] ΔΒ τ5. αἰ αΪδὰ5 

δηϑιηδηΐαὶ; δἰκοὶ Κυπηδηᾶθ βαΐθὶ βιυνδ]θιἰζαιησηα υϑιἀ η7]α ταϑΐαὶδ 

ΠπϑῸΡ5. υδίαϊ Κηϊ4α ψν 881 84η-πηὶ Ῥδηδβθὶρ5 [αβίαϊἀα. ραγαὶ ῃθῖηβ ρἃ- 

ΤΟ ἢ «(Β8»Ώη8Β, δἰκ πϑῦΡαὶ ρσανδυγηθαϊ ΓΔ ηΠ6 ρσϑηϊδί. 18 0δὶ δὶς αἰδθα- 

ΙΔ γαῖ δηδϑίοαοιπαὶ αἰ ΠΔα] Δ Πα], αἷς δ] αἱοηαίη || τη η8η 8ἢ 

Ῥαΐνἢ ᾿ἰὰρῃ ραϊυοίδπαϊη πἴαγρασσδη ΔΗ ὈτΒη --- ραία ἢ τνθδὶ ψΊρτα ραΐα 

σθο, δἱ ἔγδι͵α αἰμηδπαβ ταϑῃ δὶ σα βὶταὶ 16 να] αΐη7α, Ῥδηδ ρ8- 

Ἰδυβ᾽ θα ὶ 14} παραὶ ἀὰ ραρααθίη ρανδηαϊαθαϊ; ποὶ δὰκ Ρυμίθαϊ Ρδὰ 

ἴῃ ραγυαὶ ύθΙη5 σαὰς 5 ρθη πἰαιραρραῃ Ρὸ ἴδαγα 11 18 ἀπδδίο δ᾽ δ] 

δδγδῖ 0 σϑγθ θη ρα ο Ὁ ἢ ὰ5 τηδῖ5 θ8η5 Ββυγθϑδιητηθ Ὑ11}1π αἵς- 

Βαιβ]ηάδηβ αἀἸαθαϊδα ἀὰ πἰαγραροδη Δα θαθη σααϊθ, ραηζαῃ αἰγα 

ΒΥ ΘΒΘαΤη 8, γ}11}1η σα ΙΒΒΆ ΒΒ. γαῖ  θ 8 ΠΑΒ]ΔΠ6185 16 156 1Π 81 14} γα κα πη 8 ἢ 

ἈΠΒ6]6Ιη Ὀ185 ἰδαν 18 τ] αἰοπα] 5, 10 Βα π]ο5 ΚαΠΡῚ ἀπ αἰταδηδβίοα 61 δ] 

Ῥὶζθα ἰπ ρσυάα ἀϑιηθίθ σαβαίζαη. ἱπὰμ ΙΒ πὰ 88 Θ1]ς Τῆϑη5 ΔηΠαΠ8Π), 

Οἱ δ᾽ βαυθὶβ ὉΠΒ νυ ρθαὶ ὈΊΖοβ αἀα σαᾶα σαγδὶ θ᾽ 5; 5ύ)1α ΔΚ 5Ἰτ] 68, 

ἄἀὰ ρα] θίκοη βοῖηδὶ ᾿τοαθίη, 18} τϑη5 δἰίτω ρϑϊαθοη παῦυγάδηη 78} : 

γγδαγδῦν 78}: ΒΡ1}16 τα θδη αἰ ρ ΘΙ] Ο 5. ἀδιηθίθ. 10 ἴῃ Ρ]Ζθὶ πὰ 

συ] οαὺβ σϑαρονθὶ Πἰ ραίδιη σαναπαρὶμαΐ.... 

ΒΙ].1, 10. Ῥαΐαϊπθ) Εἰ: ατ βαΐθίημθ ζΚογυιριογέ, Εν Ῥαϊδϊμθὶ. -- 

18. σΑΥΘΏΒη5)] ΡΥ 5 δ᾽. -- 1ὅ, ρα]υοιδηαϊη) Ε Βγ., σαγοδ πα ΐη 

. --- 17. τπ61] ΕΒ 8γ., τ ὕ. --- δὰὺκ] Ἐ: ἃ δον ἀ6γ Ζοῖϊο ΒΥ. 

ΒΙ].1,10. ναϊάπέπ]α... σα αϊβκαιηγηδ) ἐξουςείᾳ θεϊκῇ ΤΠΘΟσοΥ (245). 

- 11. Καππδηα8) υοί. Ζεγ Κοηδίγιιέϊογ, «οἰ ποῖ; ΗΖ. Αη2. 47,386 [.; 

ἄας5 Ῥανἐιφιρ εἐοϊυξ τσολιῖ Γὼγ εἴνν γογϑυον ἢ. --- 12. Ταβίδι 4] Ῥαγιϊσιρ 

τοἷο αδίαἰκϊάα; ατι8. ἄθηι γοΥ]οΥοἸοηα θην ἰδὲ πϑϑὶ σὶρ ογσῶηζοη. --- 

18. Ἰα αὶ δὰκ --- σανγαηα]αθ41) Απηαϊοίιε,, «εἰϊίγνοῖ ΗΖ. ΑἸ. 88,181 

φογρίοῖονέ ραϑϑοηνα ας ἸΚορϑέγικέϊον Δς 9,42. --- 15, (αἰΔυ]αυ) --- σα- 
Ἰυοϊδηα 1} υσὶ. ἐκεῖνός τε πρῶτον ἀπατήςας ἄνθρωπον ΤΠΘοάοΥ (258) 

μη ἐξ ἀρχῆς γενόμενος διὰ ψεύδους ἀθτϑ. (259). --- σα] ο.]Δ 1} ηιαν 

ογισαγίος εἴπ Βεαοιίιης τοῖο ἱνογ οίἑοη", αὖον" σαϊοοίζαη ἐδογέγα σέ Πς 1,48 

ἐμβριμᾶςεθαι, βοηϑ8ὲ ἐπιτιμᾶν, τΤρα58. Ἡϊοέ ἐνν ἀθην Ζιιδαηιηιοηπαηῷ ρα θέ. --- 

15. Ῥαίαῃ --- σϑα 00} οὐδὲ γὰρ ἢν εὐπρεπές ΤΗΘοα. (168). --- 17. πδι- 

Ραὶ --- σανναπμα!ϊαθα1) οὐκ ἀνάγκῃ πρὸς εὐςέβειαν ἀχθέντων ἀλλὰ προ- 

αἱἵρέετει καθορθωςάντων τὴν πολιτείαν (ὦ. ὁ. αδϑηϊ6) ΤΠ Θοα. (889). -- 

161] οὐχί εὐἱο καὶ 8,8. --- 28. ῬῖΖθ ἴῃ ραάα ἀϑηιθίθ)] τῆς ἐνθέου πολιτείας 

ΤΠΘοΩ. (811). --- σαβαύΊϑῃ} δε δ)οῖέ τὐο]ῖ πτοῖιὲ Ῥαμχαὶ (Ζιείγίο]ν), 807ι- 

ον ᾿Οαοἱὐἱν᾽ (οϊϊιηε). --- 24. σαταὶ  θὶ η8) Ααἀ)οκίϊυαδέγακέ ἐπ Υογ- 

ἐγοίμηρ «(685 Ῥεγθαϊαθείγακίβ (ΕΒ. ὃ 157 Αηρι. 1), ἀαῖοῦ αἷς Εϊοϊιξιιι08- 

φγὰροϑβιζίοη ἀὰ, υσὶ. σεϊ1. ΗΖ. η:. 47,957. 
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ῷι 

10 

μι [ϑ 

4δ8 16. ΘΚοιγθίηβ 11. 

ΠῚ 

νων δϑοῖηδὶ σα Θ᾽ ηδὶ να θαηαβ 1ὰ ἔδυ ἴηὰ ὈΔΙΡΘΙΡ, ἴῃ τη6]8 

τα 018. Ῥα]αΐ πη α18, 16 1Κ 18. αἴδύ Ῥα]αὶη ΒΘ και θαθα τὰ] ΙοΒθθᾶ τΒῆ]- 

Παημαπ, σαβ κα ]Δη 5 οἱ πὶ αὐναπαϊᾶα 5115 ἴῃ ΤΌΣ ΔΙΊ} 116 Ἰυοΐοβ. 

ἱππὴ Ρὶ5 14} Παβ]α παθ δὰ τ] Ῥ8η ἀπαβίοα]αημβ βίδα Ῥδη8 

ἴαᾳαρα Ὀτοσαηάδη ἴῃ θ᾽ πα δηραγα]αὶ σι 18 νγῖρ, αἸΡαηᾶ8: “ΔΙῚ ΘΠ ΔΙΏ6ΠΏ, 

αἰἷρθὰ Ραβ, ηΐθὰ βαϑὶ ρα αϊγδάδα ἱΠΡΆΡΤΟ, πὶ τηδρ 8581} 8 

Ριααδηρατ]α σα 18. ἽΌΠΡΑΡ [το Ῥᾶπ 4840 Ρο ψϑίμοη 14} Εἰ πη] ηᾶ- 

Κυπάομ σα Δα ΔηΡᾶγα ῬΑ Δ] πΒΡ]Δη. Ῥϑιαταὰῃ θδη πὶ το Ρ 

ΝοΚϑαάθιηαβ, ἴῃ ΙΒ δἱ στρ δη {τΓαμπϊδύ παιδία ἔλατη 1αἰβαυ]α, μὰ ἢ 

ΡὶΒ φὰρ: “Ἰυδὶν ἃ δ 818, Δ Π η8 σα ΙΓ Δ ἢ ΔΙΡ615  58η 45 

1081 τηϑδρ ἴῃ δα δἰ ρθη 5 56 Πδῖ205 αἰΐγα ρϑ]θῖθδη 8Ρ- 

Βα αϊτ δι δὰ β8ἢ, ἀπ ΚΠ) 65. Δα ΠΔῸἢ ΒΔ Πη65 1840 πὶ Καπ- 

Πδηαδβ Ια 181 Ῥο ΘΙ Κθίπμοη τ8 ὑϑηνθαὶ τὰ πμθηθ σαΌΔαΓΡ, ἴῃ 

ἔνθ] αἰάγαιιθ. ἱπὰῃ Ρ18 αὯΡ: “Ἰυαῖνα!| τ β ἰδὲ, πη ηδἃ 8]- 

ὅ βο6Ὶὶ5 ψιβαηα5 ραθαΙγδη ἰραὶ πὰρ ἴῃ Δ 8 αἰθοῖηΒ 56]- 

ΠΔΙΖΟΒ δἰἴζτα ρ]θῖρδη 1840 ρα δι τδιᾶ δὰ" ΙΡ παβ᾽απμβ ρϑη8 

Β]. 11: 1 7778. -- ὃ. ἸεῖΚ 185] οἰκί Εὶ Βυ.., 16 κῖ8. }ὰ 180]Ἰοῖν 7. --- 
9. πη] Ε: δον ἀοΥ Ζοῖϊο. --- ὃ. Ῥ ψ84}}1] Ῥνϑ!ἢ Ε. --- 9. 1 ὈῚΒ 61] Πὶν 

ἴη ῬΙχοὶ, ἄα ῬὶβΒ αηι Ζοϊθηβο]ιζι 9 5ἐοἸνέ, υρί. ΝΝεῖι. ὅ,18. --- 10. τηδηπ] 

Ἐ, πα ἰδοῦ αοΥ Ζοῖϊο Βγ.. ταὰπ ἐἀδο]ιλοῖν {7. ---α 12. 588} Καὶ Βγ., {ο]1ε {7. 

ΒΙ]. 1Π|,.1. ἴῃ πιθ]α ταὶ τ5 Ῥα ] 10,818, 161} 18. δία βι]α 1} ὃ τοῦ 

πάθους καιρὸς .... εὐθὺς γὰρ μετὰ τὸ πάθος ΤΏΘοα. (802). --- 8, Τυοΐο5] 

ὅστοη. ϑῖηφ. 1)οΥ Ῥίιων. βηνάθε δὲ0], Εἰ 6,9 Κῶν σΥγ. δύηψ., σοῦ ἀπγοῖν ἰαΐ. 

γμπαβ πνυηογαπίαε. --- 4. πα τὰ] ρ Ρ8η ἀπδβίοα)απαβ) ὡς ἄρτι ἀρξαμένῳ 

Αττηοη. (145θ). --- αδίαϊκηϊάδ,... α]Ρ4η45] ἔδειξεν εἰπών ΤΗΘοά. (818). 

- δι αηθη --- 5418] 9.83,3: ἀμὴν ἀμὴν λέγω ςο!, ἐὰν μή τις γεννηθῇ 

ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βαςειλείαν τοῦ θεοῦ. 108 5861 ἐὰν μή 

τις σμοῖ ὦ 1δὅ,06. --- Ἴ. ἴᾳρᾶρτο --- αβρυϊδη) ὃ τὴν δευτέραν τὴν διὰ 

τοῦ λούτρου γέννηειν ὑπομένων, οὗτος ἄνωθεν γεννᾶται ΑἸΙΏΓΠΟΗ. 

(1408) μηὰ τὸ “ἄνωθεν τὴν διὰ τοῦ πνεύματος ἀναγέννηειν «εημαΐίνει 

Ατῦμι. (1408). Ζμγν Κορμϑδίγιιζκίέϊογην υσῖ. «761 1ὑγηο;}: ΗΖ. Αη2. 47,987}. Βεὶ 

᾿ἱαραρτο ἄνωθεν ἐξέ γεννηθῆναι σι ογρσαγιζοη. --ὀ 12. ὉΠ ΚΟΠΏΔΠαΒ --- 

ὈΙα 01] ψυχικὸς ὧν ἔτι ὃ Νικόδημος διὰ δὲ τοῦτο δεχόμενος οὐδαμῶς 

Οντ. (244. -- 18. Ὀἰα 61) “οοηϑιοίμαϊηοην ἴοι οη αὶ ἀογιῖην Μαβηι. 

--Ἐ 14. Ἰυαῖϊνα -- ραρθδϊτδιά δα) 0) 8,4: πῶς δύναται ἄνθρωπος γεν- 

νηθῆναι γέρων ὦν; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον 

εἰεελθεῖν καὶ γεννηθῆναι; φι {ὐδογδοί σι πυορ γεννηθῆναι υρῖ. Οογΐης 

ΖΖ. 6,10.. --- 14. 410 618. ννιὶβαμᾶβ σαθδίσγαη] σοσθηῖνθον σα δῖτθη 81} 618 

νι Ἰβαηᾶβι: οὐ ιν οἶ6 {ἠρηϑίοἰ νη. 
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ΔΠΔΥγ αἰ θδη ἀοὴ 15. ραβδὶ Δ η45 148 βαΐοὶ ἴῃ ρα]δαοῖηδὶ ρϑίῃδη 

Βαθδϊᾶα, ρδβ]ςθ  ] 8 5. ̓ ΤΤη8, 50'6Ὲ τ] ρθη ἀπ ΠΔη1η, αἸΡΑΠαΒ5: 

“ἍΔΙΏΘΗ ΔΙΏΘΠ, αἷρα Ρ05, ηἶρ8 8861 ραρθαϊτδάδ ὰἃ8 ψδῦϊη 718ἢ 

ΔΏΤΪΏ, πὶ δῷ προ’ θδη ἴῃ διυαἀδηρδατα]α σα 185. πδαά!ὶ- 

Ῥαυγῖϑ δὰὺκ τὰβ 188} σϑᾶοῦ νυ ὶϑίαὶ ἀὰ σαγθῆβη ἀδα  ρ οἱ πη δῖ8 πη] τηδη, 

αὖ τὶ 15 ΤΠ 118 ΤῊ 558] 6] ] οὰ τ] Βῦϊ ΠΣ πδβε ] ἀδιηγηδ, 185. Βα ῖνγ 14] 

ΤΆ 118 18 ΙΘΙκα, 181 ΔΗΡΑΙ ὈΙΖΘ δηδβίαη τ ῖβαηᾶο, Δηρδῖα ἢ θη 

ΔΏΓΊΘΙ ἢ --- ἀα Ὁ 06 σαίθιαϊ θα ἀπ Ῥδηδ ἢ1ΖΘ Ἰαἰδύὺ 714}8 ὕνγοβ ρϑηδιηηϊᾶδ 

γα] 5, ϑθυύσθϑθῶ ὈΔ]οθατα απ ἀδαρθὶ παὶβ ρΑ ΘΗ 5Π81[8], 148 ᾿αύδ τὶ {15 

ΘΗ ΔΒΙ 70 σγαΐο 181} ρᾶηδ δηθαρδῃίϑη δΔῆσηδη, οἱ σὑϑὶ 8 ραΐα ρδ- 

ΒΔΙΙΔῈ .... 

Β]. 1, 17. Ῥϑῖμδη] Εἰ: ἤδη ἐδδ67 αἀδγ Ζοίϊο. ---- 20. Ρ'υαφηραγα 8) Εἰ: 

ϑϑγα]α ἐϊδ6γ ἀογ Ζοϊϊο. 

Β]. 1Π|,. 17. ἀομ] “μην, υσῖ. ΘΠοῖγ. ΝῚ,16. --- θα μδη ΒΑΡ 8188] 

νοὶ. ΕΒ. ὃ 8010. - 18. ραϑκοίν)απαβ --- αἸρδη 45] ςαφεετέροις ἐκ- 
παιδεύει μαθήμαειν... ὡς ἀςθενεετέρῳ Ογτ. (244). -- 19. Δηλθ6η -- 

σα 18] ὦ 8,5: ἀμὴν ἀμὴν λέγω «οι ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ 

πνεύματος, οὐ δύναται εἰςελθεῖν εἰς τὴν βαςειλείαν τοῦ θεοῦ ἔΚ. -- 

21. ἀὰὰ σαυθῆβη ἀδαρθιηδὶβ 8ηἀ ηἸτη8Δ}] ὑφιηι ΕἸ ρ.αηῷ ἀοΥ Ταιε᾽ : σὰ- 

ΤΘ8Βη5 ἀδαροίηδὶβ ἤΐθῦ τα Υ. 9ὅ φέισα “Τρηϑβέϊέιον, ἀοΥ Ταιε (“ οἰ. 

ΗΖ. Αη2. 47,388 ..). --- 22. αὖ γϑὶῃ 18 τη --- Ρ8η8 δηααβρδῃΐδῃ 8ῃ- 

τη8}} ἐπειδὴ γὰρ εὐνθετόν τι καὶ οὐχ ἁπλοῦν κατὰ φύειν ὃ ἄνθρωπος, 

ἐκ δύο κεκεραςμένος αἰεθήτου δηλονότι εὔματος καὶ ψυχῆς νοερᾶς, 

διπλῆς αὐτῷ πρὸς ἀναγέννηειν ἐνδεήςει θεραπείας ευγγενῶὼς πως ἐχούςης 

πρὸς ἄμφω τῶν δεδηλημένων. πνεύματι μὲν... ὕδατι δέ... Ογτ. 

(244. αζιι τὸ ὕδωρ καθαρίζει τὸ εὖὦμα καὶ τὸ πνεῦμα τὴν ἀόρατον 

ἀγιάζει ψυχήν .. .. τὸ αἴςθητον ὕδωρ Ατηπι. (1408). --- τ]5Β8] Ί Κοιη] 

δέαϊξ (65 Ἠογηιαΐοη γββα  ϑἰ Καίτη (ΥἹ, 18) οὔθ ἡ. αὶνῖβοια. οια Β1η- 

ἰθίηοση 1Π, 10. γί. αιιοΐν “611. ΗΖ. Αη2. 88,159. --- 24. διὰ βδη8 

ῬῚΖΘ 1αἰβι] κατιχνῶς ΤΘοά. (311), ἀκολουθῶς (958). --- 25. βνγ 688) 8ιεὖ- 

δία ἐλυϊδοῖ, “τὰ ἴδια᾽ (ΤῊ. 4,11), υοίῖ. δέγοιθογο 1. 18,402. 

ΌΦ οι 
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ΤῊ]; 

νων απ σα ΜΘΒΌΗ ΔΙΠΑΥ; ΔΙᾺ ἀΘΙΛΠ 188 ἀδυρϊα δὶ 

γΘΒαΏ. πὶ ΠΘΌ Ρδη αἢ ρα] 05 νγἃ85 ἴῃ Κδυϊαγδὶ ΤΟ 8 ΠΠ685. 

ῬαΐὰἢῃΒ βᾶῃ αἰραηαΒ αἰνγαρρο δία αἰδαρίαα, οἱ 80 φϑυθῆβῃηβ ὈΪ ἰἴηδ 

ΠΘΡῦα Δ η4]4 γα βαίσῃ ΗυοαθΒ Ὀἰσαηδῖὶη. δ]κοὶ Δὰν ᾿αΐα, δὲ Ὀὰ) ρα ΠῚ 

ἀδαρ]απαάδτπη 18} Αἰ ΠΑΡ Υδ 6 ἢ βϑίηδ ΔΗ] μαηάδιη ἀδιρθίη, τὰρ 

ΒΙΒ. ΤΉΪΒΒ8Β0 ΒΚ ὈΠΟαΙΙΠΠΠΠ ΒῈΠη81, πὶ Καπηδη ἤθη, ἔᾶθ δ. Βα] 66] 

μηδῖζα. βάρῖοὴ “Ῥδαη ψναὺ}Ρ ΒοἸϑί 5 [ .8β ΒΙροῃΊδα ΤΟ ΔΉ Π6Β 

1 Τυὰἀεῖαπιὶ ὈΪ 5 ΊΚΗΘΙ1η; [ἢ ΡΙΖΘῚ 7 7148} 61.186 Ὠγϑϊηθίηο ἰῃ- 

τ 105 88 8145 1846 50. ὈΪ ρα Ὠγδῖπθὶ δηδοαάδπα γγὰβ8, πὶ βᾶηδ- 

56 105. 70 Αἰ ννΊΒοσα ξαΥ ΤΑ Π Θ᾽ Πἰτὴ 8} δἰ ηἰοῖηο ζ τὰ» ἀδαρθίμῖμα ὕγα]τ- 

δὴ υδααμα]αϊηθ, δκΚ Ιομδηπθ Πδαβ]απάδηθ ραμηηδ [ΔΌΣ Π8Π61Π 

αἰνγαρρ 6] 0. νγαβϑῃ ραρ 78 {ταὰ]ὰ ΡῸ Δῃταθίποη Δη8 ΗΠ] δηα 5 ἀδα- 

Ῥϑία; δἱρδῃ ραγαιϊῃΐαθα γ8ὺΡ ὉΪ βυυνκηθίη ΒΟΚΘΙηΒ. σανγαριαα; πηΐθ 

ΟὙΥ]ῸΡ ΡΖ πηἢυγνν θίβαῃθ. τη Ἰβθαάθαθ ΔΙ Π81ΖΟΒ [| νυν ἱο ἢ τϑὶ 148, αζβοῃ 

ΒΙ. ππ: πη Πδὴ: ἀδυρ)]Δηαδιι) Ἐ: πογγίσιογέ αὐι8 σαϊδαὈ- 

Ἰαμάδιη. --- 7. βροῃἼδια) Εἰ: ἐὐδον ον Ζεῖϊο. -- 10. Ββιηζοίμογα) 1) 16{- 

γον, διηϊοῖηο Ἐ.. : 

ΒΙ. ΠΙ,1. οὐ Ἰϑηδρ --- ΤΙΟΠ 8Π} 68] 0) 8,33.394: (ὕδατα) πολλὰ 

ἣν ἐκεῖ, καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο. οὔπω γὰρ ἣν βεβλημένος εἰς 

τὴν φυλακὴν ὁ ᾿Ιωάννης. Ζιι, φα]αρὶρ5 νψαϑ ἴῇΏ Καυκασαὶ ἣν βεβλη- 

μένος εἰς τὴν φυλακήν υσὶ. 1 δ,23ὅ: εἰς φυλακὴν βληθήςῃ᾽ ἴῃ Καγκαγὰ 

ϑα]αρΊαζα. Ζ) δοίη σϑ]αρΡῚ ΡΒ. νγὰθ υοὶ. “ηιΐδδιι5 ἐμογαΐ τῦ νρ. --- 

8. 850 ΡΔΥΘΏΒΩΒ ὈΪ ἴη8] υοί. 80 ὈΪ 'ἴπ8 ΆΤΘΏΒΩΒ κεῖσ. ΤΥ, 7. -- 

4. Ὀϊτα μα] ἐπιβούλευεις. --- 6. ΒΚα]4 641) ογσάη2ε νυῖβαη. ἴον ἀν. 

ἘΠίρϑονν παοῖν αἷδῖ. τλαπα μπᾶ 5καϊα υοῖ. Πρρείγηιν Ἐταρ.. σοῦ. 881. ΦΊΏ 

ϑέοι!ο. --- ἴ. Ῥ8ὴῃ --- ΒΜ 1 ΚΏ 611) ὦ) 83,9: ἐγένετο οὖν ζήτηςεις ἐκ τῶν 

μαθητῶν ᾿Ιωάννου μετὰ Ιουδαίων (Βιη ΛΗΤΙ5 τη ἃ 1 νρ --- Ἰουδαίου 

ΒΙΠΟΑΒΙΓΔΛΑΗΙΤΕ ΟἩγ.) περὶ καθαριεμοῦ. 7216 ϑέοϊίο δὲ πλουέ αἷ8 Ζιίαξ 

οΠαγαἰογιδιογ, δοηάθγγν ἀτιγοῖ ῬαΡτοἢ ἡ ἄθην Ῥογαωιβοροϊνοηἰθην, τ 67- 

ἀηὰρζέ. --- 10. 1. αὶ» ]βίτοια μα βἰηίθίπομι) υσί. Αηηι. χζιν 11,22. --- 

ἀδαρϑι μη] ἡ Ἡ αϑδο]υνγιφοη": αογ 1)αΐ. δοὶ Ὀνακΐδῃ απ ᾳ: Θκοῖσ. Ν, ἡ 

μη ἦν ἀογν' Βιθοῖ πάησεέ στον ἄδην Ὑογῦ ἀογΥ Οἴθη. αὖ. --- 11. ὨδαΒ]Δη- 

ἀδη5) τοῖν 1)ϊοίγ ον, αἷ5 Π γβαΐς οἴγηιο5 ἐπιρογαζίυϊδοϊνογν, αθαδαα]διηα οηέ- 

8Ρ76οἸοηάοη, γογ θην βρη. αἰ φοξαιβθέ, υσὶ. 5. ΤἸΧΥ͂, ΕΒ. δ 836 Αηην. -- 

15 απθ ψιορ --- ψαϊγραη8η8)] τὸ ὕδωρ τοῦ ῥβαντιςμοῦ τὸ ἔχον 

ς«ποδὸν τῆς δαμάλεως καθαριεμὸν ἐποίει ἀκουείων ἁμαρτημάτων ΑἸΏΠ,. 

(1415), --- 14. ΡῬῖΖθ πέδον ν ϑίβθηθ τ858.4646] τὐὔγεϊ. “ἀθη 715δοξαΐθγ 



ΠῚ1Ὶ6 5ικοίγθίηβ 111]. 461 

ΚΑΙΡΟΏΒ ραΌγδ ἢ ]41Ζ05 αἴδηδ, ὈΙΡαπΥ σοὶ παῖὶβ; δίασα ἢ Ῥδη Ρὸ ἴῃ ννίο 

γγ ΔἸ ραη 85 Ὠγαΐη 186 ΠΤ ΒΒΟΡΟΙ 18} νυ α}]αἱ ται δὶ αὐαυ ὙΒΠ] Δ Δ ΉΒ, 

ΒΥγαΘγΘ Ραᾶοῦ, βδηὴ5 υἱδυηϊίοπ ΤΠ ηδη8. 0 ἸΟΠΔΠΠ65. ἸαΓΘΙσῸΒ 

ἀδαρθίη τηϑυϊάδ 18}. τηϊββαᾶθαθ αἤθῦ Ῥαΐτα δἰ α] θα θα σαννϑηα]δη δὴ 

δ διμαϊῦ; 0 ἔγαυ)α δὖ αδῇϑία ἔγωνααγ ῦθ 18 ἔγαρὶ ΘΙ 15. ΔΤ Β 

88. ἔγαρὶραημαθ ἴθ Ὀαίθὶ βαη]αΒβ Ὀἰυθἀδηραια]ο5Β τὶ θαῖηδ. [ βυγαθὶ 

5171 ἀδαρϑ ΒΒ ΤΟ Δ ηΠ6Β δηδ πα πηηαΐ ὑναα 76 Πσαπαεῖ, πἰδυ δ 61 

τὶ 18 ψιῦοαϊθ τί ηθίη, 10 τ] (ἢ »ΏΪΖΘΙ ΠΙαὰΒ. αἰ νϑρρθ])Οη5 ἀδα- 

ῬΘΙμδὶ; ἰηὰἢ Ρ15 Ὀαϊγῃίαθα 5 Ἰδῖβοὶρ αἱραηᾶβ: Ἅδη ἱκ ἰπ 

ναΐϊη ἱΖν 15 ἀδΔαρ]α, 10 88 δίδυ ᾿1Β σαρρᾶπᾶδ β  ΊΠΡοΟΖἃ 

ΙΒ δύ, ΡῬΊ261 1 ΠῚ ἴτὰ δι 5 δ᾽ δηδῃ ον Δ 45 Δ α΄ η ἀδα 

ΒκΚδιαάδῦδὶρ ΒΟ ΙΒ 185; Β88} βδδῃ 12:8 ἀδροιρ ἴῃ ΔΏΙΗ 

Θ᾽ ἢ ΔΙ Π18ἃ." ὈΪ σαῦθῆβϑηδιὶ πὰ... .. 

ΒΙ. ΠῚ, 17. υἱδτγηϊΐοπη) υαἱᾶῦ χταϊΐοη υἱοίϊμος ΗΖ. Αης. 88,1δδ. --- 

ΤΠ 8 η 85] τὰ πηϑηᾶθηθ Κι. --- 19. ἔγταυ]ὰ)] 77]αβθηι., ἔγαια)ιηβ Ε. -- 

22, γαὶ πη ηἶ261] Τὶ [ ηἰχθὶ (οὐ ον υἱοϊολο]νξ τοὶ ] 1261) Ἐ. 

αν {7 [γοὐιυϊγοη". 1)16 ἸΚογιδίγιίζογν δοίφέ υογαι8, αα ἀον Ὑ Υῇ. ἵν 

οἴη ΤΕ συ αὐἷο οἔισα τῶν ἀκουςείων ἁμαρτημάτων ἄφθη θη. ἀ68 Αα7. 

τον ἄθηιν ϑιιδοί. αὐΠᾶησον 116}, υσὶ. “611. ΗΖ. Απ:. 88,158. ---ὀ: :4. νσ1- 

1005] αγηϑιιβὶρ; ἐὐδογ ἄϊο υογσοϑβοϊιϊαφοηθη, Αἀηαογιησοη υσῖ. γτιαηιθη ἐτοῖν 

7611. αἃ. Ο. --- 16. ναϊγραημάδηβ μπᾶ αἱαντγ αβη]δη 88) {αι ὲ Ζ1)ϊοίγ οι 

τὐ]6 Ἀδυβ]απδηβ Ζ. 11 τηιρογαίζίυϊβοι. --- 17. 10 ἸΟΠΔΠΏΘΒ --- τδῖν- 

Ῥαϊπμ8] τὸ δὲ Ἰωάννου βάπτιεμα τοῖς γνηςίως μετανοοῦςι καὶ τῶν ἑκου- 

εἰων παρεῖχεν ἄφεειν, τὸ δὲ τοῦ Χριςτοῦ πάντων τῶν ἁμαρτημάτων 

καὶ πνεῦμα ἅγιον παρεῖχε καὶ υἱοθεείας ἀξίαν Ατητι. (1418). --- 28. Δ - 

Ρδῃ -- ΘΙ ΒΔ 118] ζγοὶο γογϑβοϊηιοῖφη Ὠιογογο Ῥαναϊοἰ 5ἐοἸ]6Ήι. 

γσὶ. ΜΙ 8,11 ἐτὼ μὲν βαπτίζω ὑμᾶς (ὑμ. βαπτ. 51η8Β) ἐν ὕδατι εἰς μετά- 

νοιαν ὃ δὲ ὀπίεω μου ᾿ἐρχόμενος ἰεχυρότερός μού ἐςτιν οὗ οὐκ εἰμὶ 

ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαςτάςαι ̓  αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίςει ἐν πνεύματι ἁγίῳ 

(ΕΞΥ, ἐν πν. ἁγ. καὶ πυρί {ΠΠὴῚ. Τῆς 1,7 ἔρχεται ὃ ἰεχυρότερός μου ὀπίεω 

μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦςαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων 

αὐτοῦ. ἐγὼ μὲν ἐβάπτιςα ὑμᾶς ἐν ([ε]ιῖ: Ἠ) ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίςει 

ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 10, 8,16 τοοϊο]νέ εἰἄγον αὖ. «1,96. ἐτὼ βαπτίζω 

ἐν ὕδατι  μέςος δὲ ὑμῶν ἕετηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε " αὐτός (ἃ ΟἾγ. 

οὗτός) ἐςετιν ὃ ὀπίεω μου ἐρχόμενος ὃς ἔμπροςθέν μου γέγονεν, οὗ ἐγὼ 

οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἵνα λύεω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος. ἘΚ ἐροη 

᾿ΐηζιι ἐκεῖνος ὑμᾶς βαπτίςει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί. 

10 
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ΙΝ. 

“ΡΟ πὰ Δ 6085 τη ϑῖηϑδ 8Γ]]η 08. 141η8 51.848] 8} 8]81, 

ΙΡ ΄ἴκ ᾿]Π ΖΠη 8." δἰρδῃ πὰ ΒΙροηἼδιῃ Βθ μδῖτη, βαΐμη ἰνἱ Βυ ἢ οὖν 

αἀὰ Φπααϊατη βοκ]απάδηῃ 740} αἱ Ραπαδιὴ 815: ὝΔΌΡ ΘΙ, Β86] ψῶβ Π}1Ρ 

Ῥᾳ5 διηᾶδύ Φαδυγτάδηδι, βδαιηθὶ ρὰ ψοϊύμοαίαάθβ, 88ὶ β8 

ἀΔαΡΘΙΡ, 184} 4114] σαρρδηα ἀπὰ ᾿Τ 1 8 --- ΠΘῚ ἢ ὉΠ ΠΗ ἀΔῊΒ 

Ῥο ὈϊΪ παβϑ]δηᾷᾶ: ᾿πὰἢ 018 ἸδΊΒ61} 15 αἰἱβαηαβ: “1Δ1ὴ85 5Κ841 δῆ β,ζδῃ, 

1Ρ 1Κ τ 2 8." αΡΡϑη β8οὸ ὈΪ ἴῃ βΆγΘἢΒη8 ἀα [161{]]ατήτηα πλ6]8 

ΤΑΙΠὉ15. ὈΓῸΚΒ τὰ 1868 [δαϊδιηδη  ͵]δη 61 βαΐγγα!οβ Ρ1Ζ6 ἀδαριαδηθ 

ἔγϑ] δι ]οῦ αἰνγαρο ]] 05 Τθυϑὶηδὶ: 10 ἔγδα) 15. 1αἰβθίηβ. δηδβίοα]αηασέ αἵ 

Τασεαῖα 1848 δηα δ]]αθα τὐα] πραγ σα ραῖῃ, δηα ΤυαηΊαηο βοπαπαοϑὶ 

πα Ηἰΐα ππι, 14 δα θὶ, 411] τη ηηθ ἄπ οὶ Κα ]6 {πη 61, 

1 ἢ ΡῚΒ 7140: 5Κοϑὶσβ θα 5. τη] 1] Ὁ} {τἀ} 15. γα] ρα. αηηϊαᾶα α]- 

Ῥαμᾶβ: “88 ἱᾳρδθιο αἰπιδηαβ αἴᾶτο Δ]]1αῖτὰ 150. πὶ Ραΐοὶ αἵδτο 

μι Φ 

τ θη Δ ΕΥΔΙΘ. ΚΑΠΗΪΑΘαΙ, ἃἷκ 18} βυναϊδαᾶα 15. ΕἼ1Κ1]} ἀαθα15. ταδῃῦ 

ὅ Ιη50]ς 14 Εἰμϊηδκυπάδηδ 184 ἸπΡΆΡΙΟ αὐτηδηδηα αἸΡαπαΒ, 0 51Κ 

ΒΙ. ΙΥ: ΑΕ 6162. -- 8. Βοκ͵απάδιη] βοκἸὰπᾶδηϑ Ε. - 10. 8η4] 

υρῖ. παηιομέϊίοῖ, “611. ΗΖ. 42. 47,389, ἀπὰ Εὶ Γϊοίγίοϊι. -- Τραυ]δπο] Εὶ 

{γ Ὑοδυ]δηοη. --- 12, ψὶβαη 8] ͵ αίθηι. 1887 . 71)1οῖγ., νιϊδαια οὶ Ἐ,, --- 

18, Ἰπραβρτο] Ε: Ὁ δον ἀ6ν Ζοϊϊο. 

Β]. ΤΥ͂, 1. 80 πὰ ἔβη 6085 -- τα ΖΠ 8] ἐξ ὅ,.997.: αὕπη Οὐ 

χαρὰ ἣ ἐμὴ πεπλήρωται. ἐκεῖνον (Η μφε δοὶ δὲ) δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ 

ἐλαττοῦςεθαι. --- 2. βῬδίπλ --- 515] «τὐοὐνί ηυϊέ 1)ϊείγ εἶ, αἷδ Αἰγίδι Ζι Βὶ- 

ῬοπήἼϑια βαίηδία χ δοίγαοϊίοη. - 8. ΥδΔΌΡΘΙ --- ἰτ118] 0) 8,96: 

ῥαββί; ὃς ἢν μετὰ ςοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὦ εὑ μεμαρτύρηκας, ἴδε 

οὗτος βαπτίζει καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν. --- ὅ. ὉΠ ΠΠΔΠη6Δ}8Β] 

απακοιϊινβοῖ, αἰ Βιροη͵αη. σὰν θαφίοϊνη, τογἐγιἐξ οἵην Κογῦ. ἤη. -- 

6. πὰ Ρ8 -- αἰραηα8) πῶς ἂν ἐδίδαξε τοὺς ἄλλους ..... λέγων 

ΤΗροά. (318). -- 8, ΓΔαγατήδη νη 61) Ῥαγί. αὐτο δέοῖ 6 οἵγνθ8 εγῦ. Π. 

-- 10. πὰ Τυ8γΊ8η0] δοαφηΉο.: «611. ΞοΠΠ σέ ἀ66]ιαῖῦ ἀπ « 4πα]}» Τυ. τοῦ 

ἩἨΖ. 42. 88,16. --- 11. διυκδπαθ:1) υσί. ΤΊ, 4,1. --- 18, 8α ἱΡΔΌΤΟ 

-- Ἰρ51]) 7 8,31: δ ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐςετίν. --- 15, ΠῚ 

Ῥαΐοὶ --- τοα]δ 84} ςημαίνει .... τὴν ὑπερβάλλουςαν δόξης αὐτοῦ ὑπερ- 

οχήν Ατηχῃ. (1416) μηνῷ οὐ μάτην δὲ ταῦτα τοῖς ἀνωτέρω προςτέθεικεν 

ἐνον μείζονα μὲν λέγειν καὶ ἄνωθεν αὐτόν, ἑαυτὸν δὲ κάτωθεν καὶ ἀπὸ 

γῆς Ονγ. (2721... --- 14. θυ 876] μάτην “οἤηα Ογια: ηιοέ ἀκα ογ 17) 

οὔ για αἷ8 οἵγοην ΠιδΠοΥ 5ἐοϊιεμαθην Ποηνηφοϊοοέθ, υσί. “611. ΗΖ. 

Αη2. 47,959. --- 15. Ὠϊγϊπαἰταμ8π8] υσί. “9 8,31 ὃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

ἐρχόμενος. 



ὍΘ Ξἰκοίσοίηβ [Υ. 4685 

αἷν βακαπάδης αν αἃ5. αἰγρθαὶ τοα͵απάδη, ἴῃ ὈἾΖθὶ τυϊδίδὶ Τηϑη1γἃ Ὑγ85 

Ϊ40)}06 ννϑῖῃβ 180} }8. ρτιασΐοίαβ ψὶβαηα 8 7 ρ- σαγδὶ πύθῃ τ θἰ ὑνγοα7δη 68, 

αἰκοὶ αϑ αἰγϑαὶ νὰβ 8} ἃ8Β ψαυγάδῃδὶ τυϊβῦαὶ τοα]απαβ: 1Ρ 88. ἃ δ1ϊ- 

τοΐϊηῶ αὐτηδηδ, Ἰα αὶ ἰπ οἰ τίβαη Ῥαβία, δὶ ααγο 8]]ἴτη ἰβύ, 

ἭἼΔΗ Ραῖθϑὶ ρσαβαῖῦ αρ-σοθμδαβίαεα Ραΐα ψοϊύμοαοιρ, 184} Ρο 20 

ψοϊυνοάϊαςα 18 πὶ δἰπβῆαῃ πἰταϊρ. 7848}: Ῥδυῃ)αραὶ 8 Εἰμαΐηδ 
8 “84 αἰγθαὶ ἴῃ τᾶ Πὴ6 ραΥθ Βηδὶβ αδτὴ, δἰκοὶ ἢἰ Ρ6 4115 δ γβϑὶηβ 

ψγὰ8 πἰῃ ἃ «ἷγ βαὶ γτοά͵δηαβ, ΔΚ Εἰγαϊπακαημᾶδ Δηδβ] μη 85 ἔα] 8η78 

Ῥοϑθὶ ρᾶβαῦῦ 7αρ- ρα ῃδυβιάα αὖ αὐΐη. Ῥὸ τὰ ἰηβακϑῆα ΘΒ ἔγδΠῚ 

Το δηη6 πὶ ἴῃ Ρῖβ Ῥαϊαϊποὶ, οἱ ἔγϑα)ηΒ. τα ἰ τ! ]θ᾽ ἢ σα καηη θα], αἷς ἀὰ 

σαϊαυ ΐδη 14 σαβακδη Ρὸ αἴσπιοη Παϊ δῦ βαὈδ 1 Π1|δὰβ 14 ΜΔΥΚΑΙΠΠ[1|6 8, 

Ῥαϊθὶ αἰπαπα ἀηθηδηρίἀθάση αἰραῃ αἰΐαῃ 784 θαπα. ἰὴ Δῆθαν 58)» 

ἼΘΙΠ8,..... 

ΒΙ]. ΤΥ, 21. νοὶϊυπνοαϊαα) Εὶ Κἰγ φογηιαΐοβ σοϊύσοα! θα. --- ὰ5. ἢϊ- 

ΓΩΪη8}] αδϑαὶγ | Ὠἰμηΐπα ἘΠ: ἀαβ σοί σέο δἰν 18δ8ὲ παοῖν ΟὙΟνιϊιοιι 8 τὐαῖιγ- 

80]ιοϊγ ο7,6 7 ὙΓογηλζιη, ὑοῦ αὶ Ζ. 98 δοβίϊηιηιξ σοιυεδοθ, αδὸῦ αὮ 

ζαϊϑο] 6 δέοι παοσϊροίγασογυ: θοϊαοηναὶ, 5ἐονέ γιηυϊιον οἴη ὰβ αηὶ Επαο 

ον Ζοῖϊο. --- 28, ἃ αἰγθαὶ)] υ5] θβαὶ Ε. --- 25, πὶ ἴῃ Ρ158] Ε: ἴῃ ἐὐθοῦ 

αν" Ζοῖϊθ. --- 260. 7140. ραβαϊζδη) ΕΚ: ἐδογ ἀδΥ̓ Ζοῖϊα υονν ζισοϊίονῦ Παπᾷ 

ηαοϊροίγασονυ Και ηιαγι. --- 27. 58. 8] βυθῖμα απϑοϊιοϊηοηα Ἐ. 

Β].ΙΝ,16. αἰγθαϊαπάδηδ Δ 5 αἰγθ δὶ το] μά 8η] υοῖ. “07 3,31 ὃ ὧν 

ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς τῆς ἐςτιν καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ. -- 18. 1 αυτα Δ δὶ 

τ βίβὶ] Βουη αν αὐ ογώηονέ απὸ αἴ Εἀσινη, λογικὴ φύςεις δεὶ ΑηἩιηϊοΉτιι8. 

ΑἸρεϊο, ἣ λογικὴ οὐεία δοὶ Ογίφογιο8. --- βἃ τ Βίταΐπα αυμηδη8] υοί. 

μην. σιν Ὠἰγαϊηδἰταπᾶάδμα Ζ. 15. --- 20. 14 Ῥ αὐϑὶ --- πἰ 110] 0) 8,32: 

καὶ ὃ ἑώρακεν καὶ ἤκουςεν τοῦτο μαρτυρεῖ καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ 

οὐδεὶς λαμβάνει. --- 22. πὶ Ρ6 Π4]α15] υοἷ. αἰάᾶ. τὰὶῷὶ τὰ Πα] ἭΟΤ 60 

ηιασίδ᾽. --- 24. αὖ αὐϊπ] Ζιϑαΐξ χιν ὦ 8,3ϑ2 παοΐ, ὥ 8,38 μπᾶ 1,1. -- 

256, ἂὰ ραίδυ ήδη --- Βαπι]} εἰς ἔλεγχον δὲ τῆς τῶν Μαρκελλιανιῶὼν 

ἀςεβείας ΤΏ ΘοαοΥ (198) πὰ καὶ τοὺς λέγοντας δὲ τὸν αὐτὸν εἶναι 

πατέρα καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα..... τοιαῦτα τετολμήκαςει περὶ αὐτοῦ 

διορίςαςθαι ΕΌΥΠΊαΪα, πη τοβίϊοῃ. Υ11. ΝΠ (Παΐνη 194. 198). 



ὩΣ ζι 

1 

404 16 ΞΙΚθισθη5 Υὺυ. 

Ν: 

. πὴ ἀὰ αὐ Βν υ θοθ, αὖ δἰ]ατημηα νυ γαῦνγ 6 ΔΙ Πα ΖῸ5 Δη8- 

ὈΌΒη 415. Ὀ6ΘΙα1Ρ. ΤΡ βαΐῦθὶ γαῖ μι ]8. ΚΦ ΔηΡαγαηα.» βδηδ ἔγ)οπάδη ΔηΡᾶ- 

γΠΌΠΡδη Ῥᾶηὰ {]]ο[ ἢ] δη, Δ θάγδηδ αἰ Κη] πη δ ἢ ΡΑΥδ ΠΡ δ η ρα- 

Ἰρ κοηάδη 74 1Π15. δ  Βύνν 81 --- θαι ἢ Ῥ8η ἰη50]ς ὰπηδη4 8 ̓ῖΖ6 8δηδ8- 

γγΡᾶη6. εαἰγζθίη, οἱ ρα] αἰ β] πα 511 ὈΪ Ῥαιητηδ γα δηἀνναῖγ θ]α αὐ 15 

Δ ἢ βαπαὰπβ δηααϊΐδη 184 τὶ τι] ρα] θαῖημα. ἀηάὰῃ ᾿ᾶπᾶ ᾿αἰβῦ ΒΚ ΘΙ ΥῚΒ 

Ὀσὰκ 14η48 ψϑυσγαϊθ αὯΡ: “αθννα δὰ Κ αὐδὰ ὐσϑιβοὶρ ἄδα- 

Ῥδηὴ8Β 78} Ιρ8η ρσαΐδα)!ρ, Βνυ. α 18}: Β.πΠι8 ῬΔΠηΖΟΘΙ Ψ1ΠλΠπ|10 Δ ἢ 

σαύδα]ιΡ᾽", 6ἱ βυνθβδιηηηδ ν]]}1Π 18 συν θδαὶ τη δὶ ρα] ΘΙ οπ 8 βαμημηᾶ 

ΓΔ 18. οϑαϊ Ἴδη 41} ἀδαρδηΒ σαμαϊΐαη]η 01Ζ6 Ὁηρδ]δυθ] πη δ η 8 

Ῥταβα ΑΙ θ θη ἀπα οιίδη 8 ράβοκὶ: “1 Ῥ8ῃ αἷΐα πὶ βΌο}}} δἱπη- 

ΠΡ ΌΒΠΠ, 81 εὐδυ8 4114 αὐραῖ Ξαπδπ. θ᾽ ΠῚ ΆῚΠΕ ΠΡ ἘΠ 

Βατηδ, ὙΘΒῚ ὈΪ ΞΔ. Π1απ8 ᾿πβϑδῃ ταὶ. τη]ββα] οὶ Καὶ Ὀδη αν 05. ΠΔΠΏΔΠΩ, 

ΒΙ.. ΚΝ: ἢ 79|80. --- ὃ. {τ]]δηαδη} Εἰ: πὖ παοὶν 7. γαασϊογέ, υοί. 

ΖΖ. 81,487. --- ἰδ Κη] πα δη) Καὶ 87., ὑαι Κα]απδ {ἀϊδοϊοῖν 17. --- απ- 

Ῥαγαπαῃ θα 5) Ε: φῆ α Ἠοοΐν ἀδΥ δοϊγᾶσο Ζιφ γϑο]ιἐβ. σι ον οηηθη ΒΥ. 

- 10. σαασίϊυζαη. ἀδαβρδηβ σϑμαϊδηαῖη) Καινζηναμπη, σδαϊα]αη ἴηι ἀδὰ- 

Ῥᾶπηβ ραμαϊίαπαβ Εὶ. --- 11. ραβοκὶ Εὶ Βγ., σᾶβοκ {7. 

ΒΙ].Ν. 2216 ογϑδίογν Ζοϊίοη, 5ο  οβοη, διοΐν αν ὦ ὅ.19.. ατν, υσί. ἀμὴν 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδέν, ἐὰν μή 

τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα᾿ ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ 

ὃ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. ὃ γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν καὶ πάντα δείκνυειν 

αὐτῷ ἃ αὐτὸς ποιεῖ καὶ μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὑμεῖς 

θαυμάζητε. -- 2. ἱρ Ραϊἰοὶ --- νδυτβύνδιῃ) «Δπαϊροϊιί ἧι; οΥφάηζο οίιυα 

γυιέ 1)ιοίγ. “ϑοζοϊο]είο. 1)16 ΚΚορμδίγ, εὐἰγὰ ἀπγοῖ, Ῥαύαη Ῥᾶη ἰῆϑοκ 

τὐἱο ον αὐ σοηοηιηιθγι. -- 4. ΚαπηΔ Πα 8 --- ΔΙ ΓΖ61η) προορῶν τὴν πτῶειν 

τῶν ἀπίετων 'ΤηΘοά. (818). --- ὅ. ὕνγα ἀπᾶνϑιγθ74) δύο πρόσωπα ὑχιιοὶ 

Ῥεγϑοηοη. --- οἱ ρδ]δ β]αῖηα --- δηα δίῃ) φανερῶς δύο πρόεωπα 

ἑαυτοῦ τε καὶ τοῦ πατρὸς εἰςηγούμενος ΤΗΘοα. (226. -- θ. 1648 ηἷ 

τ] απ) “πα τοι «( 7θηθη.)» παοϊδργὰο]ίογ 1)1οῖγ. --- ΒἸΚΘΙΥῚΒ 

ὈγταΚ͵η 5 ϑυγαϊβ 440] ἀκριβῶς τῇ λέξει ἐχρήςατο εἰπών ΤΠΘοά. (265). 

-- 7. βναβνδ-- σαίδα]θ) 9 ὅ,31: ὥςπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς 

νεκροὺς καὶ ζωοποιεῖ, οὕτως καὶ ὃ υἱὸς οὗς θέλει ζωοποιεῖ. --- 11. Π18 

-ρῦπδ) 9 ὅ,99: οὐδὲ γὰρ ὃ πατὴρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίειν πᾶ- 

«αν δέδωκεν τῷ υἱῷ. --- 12. 10 πὰ 41Πη85 --- ᾿πβδῃ{α!) χιῖα την θυ“ 

θη δὲ ραίγοηι οἱ Πἰζιηιν εἰηυϊἐιαἴνηιο Θαθοῖ οὐ 8 υἱάεγὶ ΜΙΑΧΊΡΩΪῃ 

(89). -- 13. τη] 588] 6 Καῖτη Ὀϑη αν 05 Πδιη 81) τῶν ὀνομάτων οὐχ ἁπλῶς 

οὐδὲ ἀργῶς κειμένων, ἀλλὰ εημαινόντων ἀκριβῶς τὴν οἰκείαν ἑκάετου τῶν 

ὀνομαζομένων ὑπόεςταειν ΤΥ "ιοῖ 2. ὅοΥ 3. ΑηἩοοῖι. ϑγηοάο (Παρ 18ὅ... 



16 Βικοιγοίηβ Υ. 4605 

Ἰυαΐνγα βίοϊδῃ ἴδ πὶ βίο || 78 πη βῷ βίη τηϑηθαὶ πὶ δὰκ βαίαϊποὶ 

πϑΏη6 ἰητηφ θη ὑνα 76 ἀηᾶ ναὶ" θ)]6 Δ αυ]θιΚοῖη Ῥαηάνϑιρ, αἱκ 15 

ΙΒ τλδῖὶβθ ϑαγβῦν 5. αδβύβι θη 5, Δ Ραυθηα ΧΑ 5 ὩΪ δἰ Π ΠΟ 

βίο᾽δπἄδη, αἷς {γαρὶ θαπάδῃ βαπϑα βίδα οϑ να] η], 14} 185 Δα ΠΙΤηΔΠᾺΒ 

ὈΪ αἰξϊπ Ρὸ βνθιρα 14} 4}1ὰ βίαια ὈΪ 1αϊηῖθ τυ ]]} 1 ἰδααηα 8, “6 

4]1δἱὶ βννθυαῖὶπα Β.Πηπ, ΒΒ ΒΟΥ δηα αὐΐαη. Βκαϊατη πὰ 

4114] γυϑὶϑ αὖ βνδ θῖ καὶ 18}: Βν)21 Ὀαϊγ δὶ 5 αὶ συιάα ἀπ Δα Δ δΙητηἃ 

θα )δη διυογῖθα [18 δἰπαῦδανα βαηδα ρα 18. σα νυῖβαη Δ ΠΔΙΚΌΠΉΔΗ, 

δἰ θδῃ ρα] ] Δ Δ η85 Βυγο θα ἦπι ΠΡΔ ΓΔΙΏΓΩΘ τπ|501] Ὀδῖπια Οἱ νγαὶυ Ια αΐ ; 

παηΐθ Ῥαΐία αἰρᾶπηο: “6ἱ 4118] βΉΎϑυδ μἃ Β0Π., ΒΆΒ 6 δι οΥδ πη 

αὐδῶ η᾽, πὶ ἸΌΠΟΙ ἃ]ς ρα] θῖῖκα βυγουῖρα πδβρὶδανν ἢ 5 Ἰαΐβοὶρ. 188 5108 

ὩΔΒ]ΔηαβΒ ὈΪ β᾽ροηήδηβ Ὀϊα] απ β ἀὰ αὐ 40: “61 ἔγ]7]08 118, 

ΒΒ 6 {Γ1} 08 τὰ 1 κ᾽. πὶ ΡΠ Δ] 6Ικα Εν} 0 να αἷς ρδιϑῖπα Ῥαΐσῃ ᾿δία 

αδύϑι ΚποὶρΡ. Ὀδημ ἢ Βαμΐη Βαΐάαιϊ .... 

Β]. Υ, 21. δπαβαζζαῃ βισουῖρθα) ΕΠ ΒΥ. --- 22. Ἡυαβδυδιητηβ) Κεἰ} Τ08- 

Ῥαγδισηθῃ 16 1) λον. (5. 96), Τυδθατγδίήστηα Εὶ Οὐαδέϊοί. --- ὉΪ νγαὶυρθί- 

ἀαΐ ΒΕ 87., ὉΪ ναϊγρίαα ὕ. --- 27. Ἠδίααμ] μα... Εἰ Βγ., μαϊάσι 7. 

ΒΙ]. Ν, 14. πἴὶ δὺκ βαϊίδϊποὶ ---Ὃ ἰδ) 5] τοί. Τλιοῖο5 σγίθοῖι. 

υὐυογϑοί σι ον ϑέοῖίο: οὐ γὰρ μόνον ὀνομάτων μεταμόρφωεις δυοῖν 

προσώπων ἀλλοιότητα ςημαίνει, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον ἔργου ἀνάδειξις, 

τοῦ μὲν οὐδένα κρίνοντος ἀλλὰ διδόντος τῷ υἱῷ κρίςεως ἐξουςείαν, τοῦ 

δὲ δεχομένου παρὰ τοῦ πατρὸς τὴν τιμὴν καὶ πᾶςαν κρίειν κατὰ τὸ 

ἐκείνου θέλημα ποιοῦντος. Πανην Ῥοαοίιία ἀϊ6 αὐϑοϊιίο Ῥαγίϊφὶριαϊ- 

Κορ δἰ γυἐϊογιθη 08 σοί. Τεαίο5. --- ἴἾδογ Ὀϊ αὐϊτπ σονι Ταΐογ᾽ υσῖ. “611. 
ΗΖ. Αη2. 88,158. --- 18. οἱ --- αὐὔδη] 9 ὅ,298: ἵνα πάντες τιμῶει τὸν 

υἱὸν καθιὺς τμῶςει τὸν πατέρα. --- 21. ἀπαΚαπη8η} ἀναγινώςσκειν “αΉ6γ- 

πογθη; ἦη αοΥ Βῖροϊ Ποηιριὲ ἀναγινιθεκειν Σ᾿ ΔπαΚαΠΠΔη 9,17 Τρ) (ΟΥ̓ 

ἡ δογέγασοηοη, Βοαφιέηῳ “Ἰοβοη υον. Υοϊ. Βγαῖη ΖΖ. 81,489 «7611. ΗΖ. 

47,291. --- 24, πὶ ἸΌΠΟΠ 4 βἉ] Ια Βθ θα) ὅτε ἀπεεταλμένοες .... οὐ- 

δαμῶς ὁμότιμος εἶναι τῷ πεπεμφότι δύναται ΤΗροὰ. (857). -- Ι͂Ή 

σγίοοῆι. ΕἸϑογϑοί σις τὐὗγο αἴο8: οὐκ ἴςην ἀλλ᾽ ὁμοίαν τιμήν; ἀρ]. Ζ. 96 

Πἰ ὈΠ4] 6 ῖκα (δμοούςειος 7) ἐοέγ.) {τ} γα ΔΚ σι] κα. Υοῖ. ῬῊ. 5,6 πὰ 

αἷο Βθηι6}}}. νοῦν “9ο0565 ῬῈΒ. 93,180], --- 25. οἱ ἔγ1]0Β --- πὰ 1Κ] υρὶ. 

9 17,28 καὶ ἵνα γινώεσκῃ ὃ κόςμος ὅτι εὖ με ἀπέεςετειλας καὶ ἠγάπηςας 

αὐτοὺς καθιὺς ἐμὲ ἠγάπηςας “ οἱ... Δ Καπηρδὶ 850 τη ΆΒ6 θ5. βΡαϊἰοὶ 

Ρὰ τὶς ᾿ἰπβαπαϊ θα ̓ δ ἢ {τ]ὰ 65. ἴη5, Βυναβνγθ τ {1 ο 68. 

Βίσοιύθοτρ, ῖθ σούβομρ ΒΙΌΕΙ. 80 
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4ἀρ0 16. ΞΚοίνθη5 ΥἹ. 

ΝΣ: 

εν πα 5, πη ἸΚΠΡΟΖΘΙὶ ψαὺΡ ὈΪϊ Παρ αὶ 7841}18. ᾿Ἰπβαηΐθ, 5.76 

ΒΙΠ08 18 αΑἸΡΙΡ: “δῖ 5 5Κ81] δῇ β͵7δη, 10 11 1 πΖΏ 8}, ἴῃ Ρ1ΖΘΙ 

πὰ ἀὰ ΘΙ {1181 Τυ6 1] 1 ρα] ] αι Τομαη 6 Ὠδιιβ]δη « ἄδηβ.» ὈῬαυπίθαπηῃ, 

ἱΡ αἰ πὶ ἤϊὰ αἰανημηδ θη μῸ ὈΪ ᾿πὰ αἰσθθιμη, οἰ ρθαη γαῖ] 118. Τηδι- 

ἀοΡ αἱραμᾶβ: “1815 5 1 ΚΆΥΠ ὈΥΤΙΠη8ηο 88 1 0}1}4π640, 

1Ρ 75 ὙΠ ραὰΡ ΒΡ η78ῃ ἀπ Ὠ)6114] ἴῃ Ια μϑάδ 18. ΔΌΡδη 

1κΞ Βδθδ νϑιύψοαϊρα Ἰηδϊσοίὶη ρα ΙΟἤ δι} π6; Ροὸ δὺῖϊ 

ψδινγδύνα ρθοΘὶ δίρϑδε μλΔ15 δὐΐα, οἱ 1 ἰδι7]δὰ Ρο, Ρο ψδυγβί- 

νὰ ῬοΘὶ ἴκ ἰδυ7]α, ψοϊύμοα͵]απα ὈΪ ΪΚ, Ῥαύθιὶ αὐΐα τῖ]κ 11 - 

Β8ὴ Α14 8. 7615. ΔῈ Κ τηϑ 5 81η) ταῦγάδιη τγοι νν οα͵]αη5. ὑνν θ᾽ ΠΠ]8 ἢ 

Ῥυπμία, Βα 7615 τ ]ϑαπαδ, θδῖην ἀπ απ παπᾶδη τηϑῃία; 10 αὐτὴ. Ῥδῖγ ἢ 

μηθῖπα ψεαιγβύνγα νοι αὶ 411 αὐαῦ ᾿ηβαῃῦ τη Ἰβκοάδιβ ΟΠ ΠΠ6Β 

ὈΠΆΠΟΒΟΚ ἰχυν]8 ἀπαγθάδη τηᾶσ Καὶ. απηΐθ Τρδη]αΐοῃ τνϑασάθ αὖ 

ΤΠ ΠΏΔΓΩ ᾿ΠΠΌΤηΔΠ τϑ ἰδύ Δ Δι] Κϑίη Ἰηηγ δ] ]η, 0 ΡῸ ψϑῖποπᾶ 

ΒΙ, ΝῚἽ: ΜῈ 809|810. -- 2. ταὶ Ζη8}] Ε: ἢ δον" (67 Ζοῖϊο Β., 

ταϊζηϑη [7]. --- 8, Βαυβ]ϑηδη85) Ἰοϊϊηιον, Ἠϑιυιβαη Εἰ. --- 12, 4114] Εὶ 8γ., 

8110 

ΒΙ]. ΟἹ, 1. ᾿Ἰηβδ 8] “4πν8ϑασο, Ζοιργἶβ᾽. --- 2. 141}5 --- μη 1 ΠΖῈ 81] 

47 8,30. 5. ο. --- ὅ. 18.155 --- [ἰη 58} 6148] 07 ὅ,3δ{.: ἐκεῖνος ἣν ὁ λύχνος 

ὃ καιόμενος καὶ φαίνων, ὑμεῖς δὲ ἠθελήςεατε ἀγαλλιαθῆναι πρὸς ὥραν 

ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ. ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ Ἰωάννου " 

τὰ γὰρ ἔργα ὃἃ ἔδωκέν μοι ὁ πατήρ, ἵνα τελειώςεω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα 

ἃ ἐγὼ ποιῶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὃ πατήρ με ἀπέεταλκεν. 7ηι σοί. 

Τοαΐ ἰ8ὲ οἱ τΞς ἰαυ]αι Ρὸ {2 ἵνα τελειώεω αὐτά πμαοῖι ἄοηι ἢ. ἃ ἐγὼ 

ποιῶ σφεοβοίχί. --- 10. 1418 --- πηϑηΐα] ἀθην δ ἑηην. ἀον' δἐοι16 Ὠαΐ “611. ΠΖ. 

Ἅη:2. 88,160 γἱο]υξγ οΥ]αγιγιξ: “ισεγ, «007ν. αὐτοῖν σα Πα  τὐαν, 80. Πομηΐθη, 

ϑοΐηδ Ζιυβογμησοη ἀοοῖ, τόρ ἀφηθη, αἰα αϊο5 Ἠϊοῖιὲ τι θέον, οφιυοί[οἷξ ὦ. 

τὑογοη", αἴ6 σγαηνηι. Κ ον ϑέγι κέϊοη, δὲ 7οαοοῖι πραγ, ἐσαἴν»801, οἱ] 10" 

γ6} 167}. ---- ΓΛ ΠἸΒΚΑΙΤα υϑυγαδηη τοὶ ὑπ 7448] ἀνθρωπίναις... ἐχρή- 

κατο λέξεειν ΤΠΘοά. (818). -- 12... 4118] σοϊῦγέ σι ἰηϑαῃῦ: σγαφιδθ- ἡ 

γομαο δοίη. --- (ΠΒΔ Ὁ) τη η πἸΒκοᾶδι5) τὸ τῆς ἀνθρωπότητος εχῆμα 

Ατηπη. (1482). --ὀ 14, ΔΗ ΡΑΥ 6 ἸΚ61 ] ἐηδέγμηιοηέαϊογ" 1) αἰῖυ. --  Ἰῦ Ῥο 

γΘΠοπα τϑαγθίνα -- Ὠϊπηΐηα) καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου ἀπεςτάλθαι διὰ τῶν 

ἔργων ἐδείκνυεν ΤΗΘοά. (211). 
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Ω ΄ , “ , - - 

παπγθῦνγα, [ πη βακαπα τυ ἰβαπάοηδ, βρβυνκαη θ] πα 088] Ρ15. ψιϑαγκ- 1 

Ια 4] π5 ἄοτη, Ὀαϊτμίαρθα ρα θαπαν)απάοηα Ραΐθὶ ἔγατα αὐτπ ᾿ἸηΒα πα] 085 

ΜΒ 05. Πἰτηΐπα. ἰπαῃ Ὀῖβ αἰΡΙΡ: 848 βαρὶ βεπάϊάα πὶκ αὐΐα, 

Δ} ψοϊυνοάοῖ ὈΪ αἰ κ.Ὁ ἈΡΡαπ μλϊββδ θα [8 ἴῃ τη ββα]θ  καῖμα 

θαι αὐϊίηθ. ὈΪ ἱπ[η]ὰ γὰρ νοὶ ὑνοάθίηβ, βαϊηδη Ῥαΐτῃ Ρτδαξείθ 

ψασγᾶα, Βαμα Ραη Ῥαΐτη βυϊθηα ἃ5. Εἰμηΐπα, Βα Ά Πα ΡΔῃ Ῥαίστ ἢ 

ἰαἸΚπίηδ. ἴθ ἴῃ ΡΙσοὶ βαΐτα σα πδαθάπδια Βαγάϊσο Ῥ᾽σθὶ ἀηρΆ]αὈ- 

᾿Ἰδμάδπθ αν Βαϊγίο, πὰ Ρ18 σατο πίαθα ἀπδδίδακ αἰ ρα πα 8: ΕΠΔῈ 

βυῖθ πα 15 ᾿δππὰη ραπεαιπβία θαι πἷἢ βἴαῃ 15 σαβοῖσ,, 188 

ΔαΤα 5 πὶ Βαρθαὶ νἰθαπᾶο ἴῃ ἱσν 18, ρᾶπᾶάθ Ρᾶποὶ ᾿π58η- 

᾿τΘ 0 

4148 αἴπ8, Ραμ μη ἢ 785 πὶ ρα] Δα 61 Ὁ. απύίθ αἱ Ῥαΐμπι βαλαῖν- 36 

θαπὶ ἔπαιταπηᾶπ εἰ Κα] ἰδέ, 0 βυμιαὶ δ βύϊθπα 15. ραμδιβιθάπῃ, 

Βαμα Ρδη ἰβ εἴπῃ βοίσθση: “δ παααραὶ" δὰκ Ρᾶη ἀὯ0 “Ῥαϊ Ὠγδ1- 

δ μαἰϊγύδηβ, ἃπῦθ Ραὶ σὰ ραβεὶυδηα. Δ 1ὰ βᾶβριο 8508 

1586] βαϊτῆῃ..... 

ΒΙ. ΟἹ, 15. ραβνκαηθ)]αηα}) ΤΟΙ] ηιοῦ, σαθ Κα ]απάομα Εἰ. --- 

21. Ῥαϊμὰ)] Εἰ: ὧδ α160γ Ζοῖϊο. --- Ὀ1Ζ61] Εὶ ξἴ" ὈῖΖθ. --- 28. ραβοϊοηῤ] 

ΘΆΒΟΙΟΙ, Εἰ: Τὴ τον ἀν 1.1η16; ῥ υογοϊτοϊιοη, 7. 

Β]. ΟἹ, 17. 184}: 5861 -- ΙΔἷΚ] ᾽ ὅ,37: καὶ ὃ πέμψας με πατήρ, 

αὐτὸς μεμαρτύρηκεν (Π 1 μαρτυρεῖ) περὶ ἐμοῦ. --- 18. πλΐΒδ4 6 1Κ8] 

ἀ-ϑέαηιην (υσῖ. τοῖββα ΘΙ Καὶ πὰ), σὺ νυθιπτοᾶθηβ σοϊιογῖσ: αἴθ αἰ αϊοηαθ 

ΤΗΠοΉ σγιοης, ἄον αοηογα οὐκ γἐ δ.οῖν αὐο]ι ἀασιγοῖ, ἀα  ἄθηι Κ᾽ Υ  αϑ856} 

οὗἶον ἄδηι δ᾽ οἸυγοῖθον οἐαϊέ αὐϊὴθ τὺ νυ οιύννοαθίηβ οέλσα αἰΐα ποϊίνο- 

ἋΟΙΡ αἷβδ Πογ κοί σι, τυογροϑβοϊιιυοθέ παξ. αἱ 3,16 1' 8,16 εἱμα ηϊοϊι 

αὐγοῖε υογ οἹοϊοϊ αν. --- 19. Βασηδη Ῥαΐν ἢ ρυδπίθίθ μϑι0.] οὔτε τοῖς προ- 

φήταις, φηςείν, οὔτε τῇ ἄνωθεν ἐνεχθείεῃ φωνῇ οὔτε τῇ τῶν πραγμά- 

τῶν θαυματουργίᾳ ἐπιςτεύςεατε Ατηηη. (1432). --- 21. Ῥαΐμη 5χ8 πδν- 

Ῥδηδ)] ἄα ψαυυθαπαιὴ ργἀαικπαίξίυ ἰδὲ, 80.116 αἰ 5ὲ. δἰαΐϊε (δον βοϊιῦ. 

Τογὴι δἐοἤι (εἰ. ΗΖ. 4η2. 47,292). --- 22 ΕΠ{ ΠῚ -- σ 4] ἢ 61}]  ὅ,87}: 

οὔτε φωνὴν αὐτοῦ πώποτε ἀκηκόατε (Β΄π ΑΒ Ώ ΚΙ, |οΉΡ νρ, ἀκηκ. πιύποτε 

ἘΚ), οὔτε εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε. καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε μέ- 

νοντα ἐν ὑιιῖϊν ὅτι ὃν ἀπέςτειλεν ἐκεῖνος, τούτω ὑμεῖς οὐ πιςτεύετε. 

-- Φ΄, δυαΠδερεαὶ -- σα 54 110 816] 11] δ,8: μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ 

καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται. 

80Ὲ 
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ΝΠ: 

εν νν Δ Πα ΚαΠΠ ΘΠ ΠΒ. [Γ8}}1Π8. τηϑηῃῦ 14 ΔηαΡαρρ ΚἼδη 8 Β1}Κς 

'58. γα! αΠ6 18. ἢ «(ἰϑῦ. αἴθ ἃκ 7184} Απάγαϊαθ, βαθὶ σα: “Ἴβί 

ΘᾺ] Δ1Ὶ5 ΠΟΥ, 58 6ὶ ὨΔΌΔΙΡ .δ. Β] ΔΙ 8 η8 δυο 88 8 

{γᾶ 5 {15 ΚΑ 85, ΔηΔΙΘΙο βῦθ ΕἸΠΡΡΙ5. σαβακαάα, ἢ] αὶ μῦ τα κ1}18 

Παρ] η45. ἢ ν᾽ 08. ἸδΙβασθὶβ ἈΠαΡαρρ)αηα8, θαΐσηῃ οὶ 808. 

αἰρβαπᾶβ: “Ἅαἰζοῖ ραίβ 108 ἰϑύ ἀὰ βθ'νψὰ τϑπδρδῖμῦ" ἰΡ .ἴταυ]α 

Δ Πα ΠΟ η48 1Ζθ ὨἸΚ] Δ οῖη 80: “ΔΌΣ ΚΘΙΡ ΒΔ ΠΒ ΤΠ ΔῊΒ 8 Π 8 Κατ Ὁ- 

7845. 10 εἷβ αὖ Βαυ7α τηδηδρδιηπηα τ Ἰβαη ἶη ἴῃ Ῥϑηητηδ βίϑαδ, ΡῸ 

ΠΙασηὰ ὩΠΔΚαΙΑ Δ σία! ἀθάπη, ΗΠ} Ῥαβαπ 705. νυ αῖσθ ᾿πῚ ἢ ἸΠΟΙΒ 

18: ασπα θνν) αὖ τοὶ] δητηα πδῃξαμηαΐα Πα Ὀ͵]αμἀδηθ αὖ πὶ 

ὙΙΒΆ Πα] 4111 σαὶ ὐδὶ αἴὰνῦ Ῥδη5. ἤτηῇ ΠΗ] θα η5. 18} ὑναῃβ ΒΚ ΉΒ, 

Ρδηζθὶ πἰμηδη 8 18} ἃν ΠΟ ηα5 ρα αΡ 144, 14} θυνὰ τηδπαραὶ ραποΐ- 

7818 1η85 γα] νηὶ ΠῚ βαΐαι "61 σαπδῦηαπ αν 415. ἴῃ ἔνα || σα, 

ΒΙ. ΥΗ: 43}. 111|119..-- ἃ, δῖ αἰ) «εἰμι, βυδὶηβ Εἰ. -- 10, παμία- 

τηϑία ΘΔ Κα ]Δη δ η8) Ἐ: τηδία πᾶ δπαῖκαὰ τ6)" (67 Ζοῖϊο. -- 

11. ψ Βα 41) ζ{ νυ Ἰβα 61}. 

Β]. ΝΊ], 1. ... 8Δῃπη) ογσᾶγιφέ 7. σὺν το ηϑῆπη, ΟὐὙΟηιοι [68 ὲ: 

78} υπκυαμηϑηα!]η8 .᾿.. 18 «πὶ» Δηαραρρκ͵απαϊηβΒ. -- ... 8ῆπη -- 

ψ Δ] ἀπ Π618] νῦν δὲ μηδὲν ἐπάξιον τῆς δυνάμεως τοῦ κυρίου λογιςάμενος 

ΤΗδοά. (1179). --- 2. ΔΪΠ ΙΒ δ΄ Π85 --- τὴ δ ἢ ἃ ρ81}))} ὃ ᾿Ανδρέας ὁμοίως τῷ 

Φιλίππῳ ἐλέγχεται μηδὲν μέγα φανταςθεὶς μηδὲν (“Χεἰϊ. ΠΖ. Αγ. 47,395 

φογηνμίοὶ ἀπϑρυ ον οηα, ον ΚΓ. παδο μηδέ δἐαἰἐ μηδέν φοϊδ86Ή}) ἐπάξιον 

τοῦ -διδαεκάλου φρονήςας δι᾽ ὧν ἐπήγαγεν ἀλλὰ ταῦτα τί ἐετιν εἰς 

τοςούτους ΤΊ Θοάα. (174). --- 9 ΗΠ 15 Ὁ τὰ ἀρ Ὲ]8 --- ΓἸΒΊΚ8 ΗΒ... 8,6] --- τὴ ἃ - 

ἢ ἃσ δ τη] 96,9: ἔςετιν παιδάριον ἕν ὧδε δίς) ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους 

καὶ δύο ὀψάρια ἀλλὰ ταῦτα τί ἐςτιν εἰς τοςούτους; --- 7. δὰ ΚΟῚΡ -- 

Φ ἢ ἃ Κατη Ὀ7 81] 9) 6,10: ποιήεατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεεεῖν. --- ὃ, αὖ 

Πδ]α τηϑηδρδτημηδ τ ἰβαηϊη ἴῃ Ῥαιητηδ βίδα) υσί. 9 6,1,0 ἣν δὲ χόρ- 

τος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. --- 9. τη Ῥυβαηα)]ο8. παῖ γΘ 1 αἸΠΟΩΒ 78 ἢ 

Ῥαγπμ8]} υοί. ΜΠ 14,291 ἄνδρες ὡςεὶ πεντακιεχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ. 

παιδίων. --- 10. 5.16 αὖ τ Κι]διήσηα, ἡϑῃἰαπηδία ΘΔ Και] 85] 276 

60,89: ἀνακλῖναι πάντας εὐμπόεια ευὐμπόεια “ἐϊδοϊηροῖδο᾽ ἡπαρ ἄφθη Δη]α 

σεφοροη Ὠαθη. πα κυμα ]Δη ἄλη5 ἐδέ Αρροϑδίδίον, σιν Πα Ῥυβθαπα]οβ ἡ 

γγαῖγο, αἶ8δ0 ΑΠιδαίῖυ. --- 12. ῬαηΖοὶ πἰμηΔΠη 68 78}. αν] πο 458 ρα Ρὶα- 

ΡΙα4] υοῖ. 1, 9,16 λαβὼν....εὐλόγηςεν " πἰτηδη 48 σα Ρ146 πα ὦ) 6,11 

εὐχαριςτήςας διέδωκεν ̓  Δ]! ἀοη485. σα 4111484. --- 18 Βχἃ Ιηϑηδρϑὶ 

εἰϑιυ.1 18} τηκίαν; 1)λογίοῖ, ἐθογβοίςε “ακοῖ,". 
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εἷς Πα πηδΐσο; αι βαΐίϑθὶ τηδύϊἀα 50 τηϑηδρθὶ, Ὀϊριίδη τψγὰ8Β ὈΪΖϑὶ 

ΒΙαΐθθ .10. ἑαϊ ]οπα {01105, Ραύθὶ δῇ] πο. “βΒδιλδ] θί ΚΟ θη 8} 

ΔΙ ΘΠ 126 {15Κ6, Βύχ2|΄ {1Π1οὸ πνγνλ νι] ραπῃη." πἰἢ θδη 8η8 

Ῥαΐπὰ Ὠ] αἰ θα εαἰπαΐμα ΒΘ᾽ Π81Ζ085 τϑ 818 ΠἸαΒηδ αδίδι Κηϊάδ, αἰ 16} ἴῃ 

Ῥαΐϊπὶ ἔβα. ὃὅχὰ Ηἰὰ δὺκ [5071 σαγηιαγιυίάα η8 σαϊγ θα, βυνϑθὶ 

ΔἸ ΠΡ ΔΥ)] τη θ ἢ, Βα Πἰὰ Βὴγ.6 τ 1188 ΔΙ τηδῃ 15, σαίανιαα; 14 πὶ 1Π 

νγϑι ΐαὶ τωρίμαθϑθα ᾿᾽Ζαὶ Β]αθηδὶ σαῖγραᾶπ ραίανίαδ, αἰκθὶ [ δὰ ἢ τ8 

Ῥδιηηϑ Ηἰὰ τηδ]5 ΒΙΡΟΠ͵ΔηΒ [1] αα 184 ΔΉΡάῦδη5 ρσαιηδασϊάδ 

ϑϑαιατηδη, Ὀαΐθὶ ἰΒ γγὰβ Βὼ Ββδιηδ, 8861 ἴῃ Δ δὶ «πη. 166 αἰΐδῃβ 1Ζ6 

[οἀ18Δ. “Ῥᾶπμὰαμ ὈΡ6 5δᾶδϊ ψδυσρθαπ, 480 ΒροπἝδιη 56]1- 

πδΐμα: ρΆ]ΪΒῚ 0 ΡοΒ Δ πη αἀθίηθβ ἀτδῦβηοϑ, οἱ ψϑϊῃύδϊ πἰ 

Γγααϊθύπαὶ. Ραμα ραϊθβὰῃ 88 ρδία!!άθάπη ἷν. ὑαὶ ἢ 015 

σΔΌΓΤΟΪΟ ἃΒ Ραίΐτα .8. ΒΙαἰ θα θαι ζθίπδιη 88 .Ὁ. ΓΙ ΒΚαπι, 

ραΐοϑὶ δέ! ποαδ δὖ ρδίμ...." 

ΒΙ. ΝΠ, 14. ΡῬὶσθὶ] Β χὰν ῬΪΖθ. --- 16. δΔῃαπθιιη] Ε: ἄϑον 67 

Ζοῖϊο ΒΥ. --- 18. σαπιαγιυίάα ὅη5] ἘΠ μπαοῖν αίθηι. Τρρϑίγ., σαυαθδηδ 

τηϑῦϊβ Εἰ παοῖ; ΒΥ. Τοϊ. ΖΖ. 81,44δ 7. --- 19. 1ἴ6. σαϊαννϊ 44) Εἰ Βγ., δύ 

ἰαγναα ΕΚ 77. --- 20, σαίανν 4] Ε, σοδέγίονθγν ἀπ οἷν Και. 

ΒΙ. ΝΙΙ, 14. ὈΙριίδηῃ ψγὰϑ ἰδ Π]ΟἢΒ] υσί. ΕΒ. ὃ 386,5. --- Ὀ1Ζ6Ὶ 
ΒΙαΙθ6 ἰἷρ. ἰαϊπήοπθ {π]1|086, Ραΐοὶ δ ποᾶλ] υφῖ. 97 6,18 δώδεκα 

κοφίνους κλαςμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων ἃ ἐπερίες- 

ςευςεν; ἀϊιηϊοῖν 1, 9,170. -- 15. βδιλδίθῖ ΚΟ -- πψιαράπῃη] 

7 6,11: δμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅςον ἤθελον. Πὲ6 Βίθοϊ ᾿αΐξ πιι 

ΒΘΙΎΘΙΘΙΚΟ, οηἐβργ ον ἀοΥ Τογίασο. δθαπθιηὰη 8ραἐθγον' Ζιιϑαΐς τοῦ 

φιυοῖίοῦ ἩἨαρα, ζιν Ηογϑέοϊ μη ἀ658 Ζιιδαηιηι θη] να 8. --- 19. 18] παοῖι 

γγααΐϊς τα Τλιοίγιοῖ. αοη. 55. Ν. - 22. Ῥαΐθὶ 18. γγὰβ --- [οαϊ4 4] καὶ 
ὅτι αὐτὸς ἢν ὁ ἐν τῇ ἐρήμῳ τεςςαράκοντα ἔτη τὸν ᾿Ἰεραὴλ διαθρέψας 

Το. (φν αι. 1δ,38 5. 998). --- 28. θαμὰ -- ϑολμίι.9) “ 6,12 [.: 

ὡς δὲ ἐνεπλήεθηςαν, λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ  εὐναγαγετε τὰ περις- 

ςεύςκαντα κλάςματα, ἵνα μή τι ἀπόληται. εὐνήγαγον οὖν καὶ ἐγέμιςαν 

διυύδεκα κοφίνους κλαςεμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων ἃ 

ἐπερίςςευεεν τοῖς βεβρωκόειν. 716 ἰἸϑογϑοίφιι, ον 5 Κοῖν. τοοϊο]ιξ τη 

Κιοϊγϊροίζονν υορν 76ηο} ον Βιθοὶ αὖ; ἸΔῈ (0. ββκαια ἰδὲ τοὺ γονιοῦ 

Ζιιδαίξ. 

μι σι 
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ὙΠ: 

“οννν αὐ 8. υδ]αρὶᾶάδ 8η8 ΦἸ1»πδ βεπάπηβ᾽, ζα»ὺ νοι: 

Παὶ αὰϊ ἰ5. πηδῃζαὶ ἀπδηδβίυθηϊ θα πΠΒΘ]ΘΪη 1χ6 σα αἰβδκα ἀδη θη 

Δ εἰ πβ] Δα ] απ ἀθίη [Δ 1 ΠῚ6] Β1Κ σα Πα θα. “Φρ)»α! θη Ρδᾶῃ Ραὶ 

απ ρθαμύίοβ ἀὰ βραϊὰ δυμαυϊϊδύδιῃ σα] 18 ΕδΥ Θ᾽ Β8]111}. 

ῬΑ ἀορυπ. ἀὰα ἴπὶ []181]} 1 π81: 98 πὶ αὐ 

1η8Δ) «ρπάμποΐαηῃ Ῥδηῃ δαὶ δηάρδῃύοβ αἱρδηᾶδηβ: Ὀαδΐθὶ 

ηἰ Δ Πα αἱ τοάϊἃ Δ Π8ἃ ΒΥ ΑΒ.}6 Β8ἃ ΤΙ] 8 Π ἢ 8." ΒΟ ᾿ᾶπηὶ 

ΔΘΑ Πα ἀπ ραβδὶ, τηδίζα αὶ ρα ἀπ αἰάἀοιϊηοῖηδὶ 141 Π81Ζ0 πηρδ]δι- 

Ὀθῖηδὶ γᾶ. ϑδηαποίαη ἃὰκ 16] πη δῖτη Δηθῃ δ᾽ δηδηη ἴτὴ, ἴῃ ὈἰΖθὶ πὶ 

αὐϊααμαπι ἴη8, ΠΙ δηαἀδιδη 85 761 Π 8126 ὩΠΒ6]Θ᾽η, θ1Ζ6 Δηδῃ δια ημ 8  6 

πη, δὶς τηδὶβ Β: 18] 6 1 ΚΊμἀΔἢ5 {γ8}1 5. 16 θη Βα ρα θ8. 1ἢ 81] Δ] 1ὴ 

ΔΙΘΙ ΔΉ Π 81) [δαγαν πη τα ηϊθάπαη. 1. 7 πὶ 10 ἘΠΒΘΙΘΙῺΒ ΒΘΙ ΠΔΊΖΟΒ 

ῬΑ] Ρϑίῃ ἴχζθ πὶ ἀϑρυϊαηδηβ τὰ] Παἰϊχζα Δπαῃοΐαη τ ]Ρρτα ἴῃ5. αἰΡ8η- 

ἄδηβΒ: “81 7188 7085} (δὲ »  εϊτζίαδὶ βιὰ θὴῦ Βαὺ 78 Ἀ1πΗΠππΠ 

ΡῬ1Ζ6 τϑῖκο ρδιδαριαθαϊ ᾿πηᾷ ΔΙ δα δῖπ6 Εδύθίβαὶθ, 84]1}8 

Β]. ΠῚ: ἢ δηιὅδϑ., --- 1. ᾽ἴπ8] πὰ αὶ Καιηι. --- αἱ] ὑ ΒΕ Ἰαιῇι. 

-- 2. αἰθβιζαϊ ἀδη 61η} ΕΠ: 6 δον ον Ζοῖϊο. ---- ὅὃ. σα]]ραπ) ΔΙ ρὰπ αὶ 

Και. --- θα] Καὶ δον ἀν Ζοῖϊο. ----  Θ. Δα Ποία} πάμοίαση Τὰ Και. 

-- Ρ84η] Καὶ Καιηήηιναηη, θὰ {7. --- 11. 1η] Τὸ, ἴηὰ 7)ϊοίγιοῖν παοῖ, Β67).- 

Παγαἰδ γογϑδοϊιασ, ἀοοῖν υοῖ. 5. 99. --- 14. αἴδιν 21 41] αὶ ὕ., αἰν2144ἱ Ια 

αι). --- [1[δ.,, ῬῖΖ6] οὐον Ὀισοὶ Ἰὰ Και 7}. 

Ἔ]. ΝΠ, 1. αἰ 5 απ --- ἢ 8 ἀπΠ8] ὦ 7,44: ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἐπέβαλεν 

ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας. --- αὖ ΘΙ δ] --- αἰπδ᾽τα ἀδημ δ᾽] κατεῖχεν αὐτοὺς 

ἀοράτως ΤΠρΘοα. (Οταπι. δύ. 267) εν μόνῃ δὲ τῇ παρ᾽ αὐτοῦ κατα- 

ραιεθέντες δυνάμει ντ. (764). --- 8. Β1Κ] σγαηιην. υϑυγ λον Γὰὰγ ἴπᾶ. ---- 

σαὶ ραη --- ΠΠ8η} 8] ὦ) 7,4δ[.: Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιε- 

ρεῖς καὶ Φαριςεαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι διατί οὐκ ἠγαάγετε αὐτόν; 

ἀπεκρίθηςαν οἱ ὑπηρέται “ οὐδέποτε οὕτως ἐλάληςεν ἄνθρωπος ὡς οὗτος 

ὃ ἄνθρωπος. αἰΡαπάδηβ τα Ῥαίθὶ Ζιδὰἐφο. --- 9. ἀπ δϊϊδηᾶδπι τ] 

ἴτὰ μὰ δου ον ΓΥ 5185. --- 12, Τὰυγαν θα} οἰισα “τογαῆ δον, ᾿ιογυου- 

γασοη σορογῖλθον ἢ 8,11 τῦὸ 68, “νογϊιαηάοη, βου ὑοασιιίοί. Ζῃν ΟΥ̓ ἄγη, ] 

ἰδέ Ἰαϊβθίη, --- 14. 10 δἱ --- 51] 9) 7,47---49: μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνηεθε; 

μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίετευςεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαριεαίων. 

ἀλλ᾽ ὃ ὄχλος οὗτος ὃ μὴ γινώεκων τὸν νόμον ἐπικατάρατοί εἰειν. 

Ρίχοῦ Ζιιαΐφ σοσογηίνθογ αν Βιδθοῖ. δαὶ ὧην ἄἀοὺ 5'Κεοῖὶνγ. τοῖο την ἀ6ν Βϊϑοῖ 

φισοίισί, υσί. Ἰυϊογγν Τς 1,10 τι. α. 
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Β8Β0Ὸ τηδηδροί, ρδϊθὶ πὶ Καπηὰη ψίίορ, ἔγδαϊραπαὶ βἰπά." 

Ῥοὴ Βδᾶπ τὴ Ραϊἰτϑίη[8] ΡΒ αἰ μηδ γοάϊάθάπῃ, πῃ Ῥδιηπγεὶ ᾿ἰπραη 88 

θἱριιαμθάα, οὐ πὶ αἷη 5», πη τοῖο δἰρραι Βδγθίβαϊς ρα δαὶ θα] 

ἱπλπγ8, δὖὺ Νοιϊζαἀαίπηαα ὈΪ σαυθῆβηδὶ σα] αἰηιαηατην αὐ Ἰτατηα ἴῃ 

μπαΐϊνέ Δ τὰρ Ῥαϊβοὶπ ἴδ βϑαη)]α ᾿πβακαηαϊη ἰὼ αἸΡαπαΐϊη ἰπὰ: 20 

“ΡΑἱ ψιίο ἀμ 587 βύο! δ η πη 8η...  δὖ αἰ παίτη αἱ Ραπάδιη βαΐϑὶ 

πὶ δἰ μϑῆὰη 26 ΤΘΙΚΘ 1848 Εδυϑίβδὶϑὶ ρϑ᾽δαραα, πὲ {τ8Ρ- 

Ἰδμᾶάδηβ βαΐθὶ 8 σι 8 Βαυθῖβαὶαβ νᾶ 16 ἢ ΤὰρὶπΠ 618 {πᾶ αῖθ 184} δἰ η5 

ΤΘΙΪΓΘ. αδύδι πὶ] 5 ὰ5. Ραΐὶπὶ {τα ραηδηλ τγὰ8 ρϑὶδα ] απ θ Πα] η, ἀὰ 

σεβαῃίαϊ 761 8118 ἀπ 6] Θ᾽ 5. [Δ ἴπ8 Τοα]αηα85. 1 οἷβ πὶ ὑπ υ]α πη δη8Β 25 

Ῥο ραβαῃέ δηδσμποίπη αἰραπάδηβ: “ἽἹΡραὶ 718} θὰ 1.8 Οα]οί! αἶα 18 

ΒΒ Ἰοὺ 788} Β5Β4110 ραΐοὶ...." 

Β]. ΠῚ, 17. Ῥαϊγθίηθ θαι μθί5] Ε: ηὐέ Ῥιωικίο τἰρέογ Ὀαϊ- 

ὑγθῖηβ Καιηι. --- 21. τυδῆμηδῃ .. .] παοῖν ταϑηηδη 80] οίηθη ϑριιθη, 

νου Βιιοϊιδίαθογν σὺ 8βοῖη Και. --- 22. αἰῃ [μὰ] Εἰ: {ὐέογα 5. Ὀἰδιϊοροσὶ 
οὐρα Ἰαΐοέ 17. --- Ἐδτγθίβαὶθ)] Εἴ Νὰ Ἑδτοίβαϊθ --- {γα ] δ η δη58] ΚΕ, 

{τὰ ]μάδιη Ἰοἰϊηιογ. 

ΒΙ. ΠῚ, 19. αὖ Νεϊκαυάδίμδαᾳ... αἰμηδηαϊη αὖ ᾿τητηϑ ἴῃ Δ] 

υσὶ. ὅ 7,0 ὃ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν νυκτός. --- 21. 104] --- πη δὴ Π8Π] 
9 7,51: μὴ ὃ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον. --- 22, αἰ πΒ απ -- 

ϑϑϊαα ὈΪ4 4] {7665 Ζιέαξ τόν “. 7,48, 5.0. --- {τ}] 8 πά 88] υογὶγϊέ 

οἷγν γεγῦ. Πγνν. (Ἰ)οἰγ οι). --- 28, Ῥαΐοθὶ --- σϑὶ Κα] υσῖ. 7 7,50 εἷς ὧν ἐξ 

αὐτῶν. -- 24. γγ85] κΚαηη 2. δἴῃβ σὑϑῖκθ οὐδ)" χζιε βϑ]αιθ)] απ 8 σο- 

Πόγοη. -- ἀὰ ρσαβδηζαϊ Ἰαϊπμαῖσθ πη86]61}85] εἰς ἔλεγχον τῆς ἐκείνων 

ὑπερβαλούςης κακίας ΤΠ Θοά. (442). --- 26. 1084] --- Ραίο]1) ὦ 7,9: μὴ 

καὶ εὑ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐρεύνηςον καὶ ἴδε ὅτι... 1726). οἰγυιϊ]οἰἑογάοη 

Δα Πα αἰραη 88 οηἐδβρυίοϊνξ ἀπεκρίθηςαν καὶ εἶπον αὐτῷ. 
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ΠΟΥ ΘΌΪΙΒΟΠΘ Καϑίθηαθυ. 
(81). Η. Αομ 6115 Ζοιίβοῃσ. ἔ. ἃ. πϑαϊθβίδιηθῃηΐ,. ὙΥ̓ ἸΒβθηβοηδίς 

1,908---898.)) 

Ἄρα ΡΙΖΘ ἂπα Θαἰβίααϊ τηϑηαραῖζθ Τα γ6 181 ΕὙΡΑΥΘΙ ΚΘ [Κ6]118. 
κῆ: 

ΤΕΣ 

κα 

τ 53. 

τ τ ἢν 

ΚΡ ρβαιηθὶ τηϑυίγ6 Ό1Ζ6 ὈΪ θυθκαῃ ρᾶρᾶῃ 182 Βαύνιη Ὀ1|ΑΤῈ, 

Θἰ ΚΚΤΘΒ]ΟΠΒ. {]]αἰσοθ ἀπ απἰρίπαδὶϊ σα γδη ηϊα αἱ. 
Ὁ 

ΝΑῸ ΔΙ 811: ΠΠαγη8, .{1π]615 1" 

ο᾽ Καβίαπίοίπαβ δ᾽ Δη18. ἽΠ’ : 

Ὁ: ἼΡ᾽ ὈῖΖο΄ 4]Ρ7ομπο ἰη[6] Βαϊγϑα]αὶ 

“Θ᾽ ἼΩ᾽ ΒΔΙΏΔΗ8. 

α΄ Παυτβαῖπ8. αἰ οΙβικβ. Ἴ 
17: : ἼΚα' 

ἢ ΚΡ’ 
Ρ Κρ' 

Ϊ Κα’ 

[ΕἸ ΚΘ 

Ἴδ᾽ Κ᾽ 

τα" ΨΠ᾿ 

Ἴ16΄ ΕἸΠΡΡαῦΒ ἀρϑαβίδα!αβ ἴῃ ΚΡ᾽ Απαγ]]ηδ5 δραυβίδα]μβ. 

Ψαϊσα ρα]. Ἴ 

Οοά. Αηιῦν. Δ. --- σα ΘΠ 41] εὐ ρείγ θηγξ 1γν οἴηον Ζοῖϊο (μου 

Ρὰ  ὈΥδηπαδὶ 17.) 87. --- δἰ κ]θϑΊ]οη 5. []]]Ζὸ 5. ἀπὸ αυὐρίαδὶ ραργϑη- 

πΪ441] 61.., Πουγηθ (δαὶ Δο]οῖ18) ἐἰθογϑοίζογυ 8οηιαϑβιοϊοσίδοῖν αἩ [6οθαν: 

“516 βδἰπα υογῦγαγη αὐογαθη, [ἰὺγ ἀα8 Οοίογυοι ἀοΥ Καϊ[ιοϊδοογν ᾿ΚύγοἸ 6’, 

ΒεγΉΠ]αγ αὐ “αι ἀοΥ σοξμ θη ΚΊγο]ιο᾽ (θη. ραγέϊ.). -- 1)οΥ 81. ΟἸ“. 

ἐ8ὲ αἰτγοῖν Κογ βοΐ ατιϑ)οί 8867) τὐοΥα θΉ.. 

ἔγατηα, {10]615] υσί. Τῆς 15,429 ἔγατηα βαρραΐο " προςάββατον. -“--- 

Καρπίδηίοίϊηαδβ, Πααν θαῖαΒ, αρϑαβίδα!αβ Τ᾽. 2)  -β Κ17 -ἀ8. --- ΦΔΙΤΌΡα]41] 

Ἡϊογαροῖίβ ἐν ΤΠ ψοίοηι. ---- ΟΙσο 81}0]0 01 ᾿ὶΖθ 4] ῬΊαπο Δ, Ρ͵Ζθ 8]}0͵]8η6 

Ηγβρρ. --- ΑΠαγ11η5] Δ, Απαγαϊηβ Π͵αβηιαγην παοῖν 1Πὸ 1,29. εϑιυ. 
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1)α8 Βγηιοιδι οἷ; 165 σοί. Καϊογθγβ [ον αὐ 5. 196 468 Απιῦτο- 

βἰαγιι5 Α ἀ. ἱ. αἰ 5. 405, ἀφγ υογϊοίφέογν ϑοῖίο, ἀογ σοίίϑοθοη Η8. 1)α 

5. 40δ γιῖξ ἄοηι ΝΝουδηιθον αὐ ϑο,οθέ, 50 πὔρμηἑα ηιατν ογιυαγίογ, ἀα αἶα 

Πσ. ϑοῖέα θη 1) οφοηιῦοΥ σοροίθη παῦο; αὐον 5. 4006 ἰδὲ 1667: (67 1)62Ζ6ΉΘΟΥ͂ 

᾿ναὲ αἴδο ἄθηι σοί. ἸΚαϊογον σοο]υέ. 

1)16 Τλϊοῖο υορν αὐ ϑοϊξομ, σισίδοἼνολν ἄφηι Βγῖοβ αὐ ῬΙϊοηιονν τἰπα 

ἄοηι ΙΚαϊομ ον ϑγυοϊιδέϊιοἶ; σομισὲ Γὰγ ἄφη Γο]ιϊογνίογν Τοὶΐ (68 Καϊοπογ8. 

Παῦοη 76 οοῖν αἰ} 5. 897 ἄδΥν σοί. Η5. τ αἷς δοὶάοη δο]ιμβυογβο (168 

Δγίο[ο8 αγο ῬΙυϊοηιον, σοδίαηαθη, παΐ αἀοΥ' ΚΚαϊοηογ αἴ80 ογδϑὲ α΄ ἄοΥ ἢ. 

ϑεοῖίο 898 ϑοφογηνθη, 80 πηι αηροηοηιηιθη, ἀὐογάθη, ἀαβ αὐθον ἀθην 1)6- 

ΖοηιδοΥ Ἠοοΐν οἴη, φιυοίέονγ οπαΐ ἴηι ἸΚαϊομαον ἐἰδογ σαπρόν αὐαν. 

1)α 9 ἄδν' 1) οφοηιῦοΥ {6701}, ἰδὲ ᾿εοῖγν Ζιζα1: ἦν. αοΥ “βἐϊ]οη, Ζ οὐ (168 

Αἀυορηὲβ τυϊγ'ἃ Κοῖγν ΕἰΥΟ]οἶ.65 ΕΠ οδὲ σοζοϊογέ τυογάθη δον. Του (παᾶγα- 

σοβίηια του Ῥοὶ] νι αο]νέογν θη βρυ λοις αϑογ Τηιηι6 7 αἰιοἦν οἷγη6 φΙοῖο]ν6 ΕΓ αϑέοη- 

2οὶξ υοῦ Οδίογη: 850 ιυὐἱγα 658 τοα]"5οούηϊίοῖ,, ἀα!θ αὐθογ ἀοηι 1)ο ΟηλθΟΥ 

ποῦν οἷγν ζιυοῖίεγ Ποηαΐ, υἱοϊϊοῖοϊ ἀοΡ Μδγζ, εὐηϑογοἰδιο] ϊοε 66- 

θϊϊοῦόην, τὐαν. 

1)16 Ῥοοίο ον Παΐϊοῖ. ἸΚίγοῖνα Οϑογίξαϊίομ5 παθοη Καῖ ϑ'Ῥιιγ ὕην 

σοί. ἸΚαϊονάον Ἰυϊγυξογϊαββοη. ϑ'οῖθιο ΕΓ οδί6 δεισοίδοη, υἱοϊηιοἶνγ ἀφιἐϊο]ι, ἀα 

67 8ο]ιοὴ, [ογέϊο ηυϊέ ἀ6γ σοὶ. Βὶδεοῖ παοῖν Τέαϊίογν, φεῦγαοῖέ τὐογάφη ἰδὲ, }α 

αὐο Νοίϊῷξ πνοὴν 19. ΝΝουθηιθον υογΥ ἀξ οὐδ πον αἰ Ῥγουΐηξ, τὐὸ 67 6Ήὲ- 

βίαπαονυ ἰδέ. 17)οηην ἀα8 υοὴ ἐπ ογιναϊηυιία Βογδα ἰδὲ ηυϊέ ἀο" ἐπγα- 

κιβοῖνοη, δίασὲ οἰοϊοϊοη, ΝΝαηιθη8 ἰαογ βοΐ: αἷδ ἀϊο Οοἰονν ἔην ΤΥ αἰρίονν 

ἄον ἸΚαϊοηαον 8οϊζοη, Κα ρίοη 56 ἄθη παϊἰοπαΐοη ΚΕ ὁδέθη οἴμῖσο ΖοῖοΥ- 

ἐαγα Ἰοϊαϊον ΟΠαγαϊοίογς Πΐρζιι. 

δον αϊο οἱγιφεῖνιθηι ἘΓοδίθ ἰδὲ ξοϊσοηοβ σι θθηιον θη: 1. Τὶς Ταρὸ 

ὅθ᾽ Αροϑβίοι Ῥἢϊϊρριιδϑ τρια Απάγοαβ φοίφο την ἄθη σγίεοῖι. ΜΠ φηοϊοσίοη 
αἷς γἱομίίσοη ]1)αΐοη ἀο5 14. εὐπὰ 686 80. Νου., τὰ ]ιγοηα ἀοΥ σοί. Κα- 

ἰομον 816 Κὰἀϊ8οϊι οί, αἰ Γ ἄοη 1δ. τὰ ἄορ 39. ΝΝου. απϑοῖξί. Τὴὶ “α]υ6 

8δ6 εἰηᾶ αἴο {Ἰδογγοβέο ἄθ6 Αροβίοῖβ Αηάγοαβ παοῖν ἹΚοηβίαγεϊιορεῖ τἰϑον- 

ἤν ιυογάθη; πυορ ἀογὲ συογθγοὶἑοὶ 8ὲοῖν Ἰαηιφϑαηι βοῖη δὲ. Πηὲ ΑΡορά- 

ἰαμια τοϊγα 68 ογϑδὲ ἴηι 6. Ψα ΠΥ. ϑοπαηηί. Τ)ὰ8 ΤΕ 8 ὲ (65 Αροϑβίοῖβ Ρ}ὶ- 

ἱρριιδ ἰδὲ υοηι ΟΠ σίαονξ πϊο]υξ ἐδ ογοηϊηιονν τὐογ θη. 

2. 16 (36) σοίϊβοϊιου ΜγένΥοῦ" ἀο5 99. Οἐἱί. τίου ον εἶα πᾶ 

Βαιμιυΐηι8 6γϑο]οίγοη ἦν ἀθη Μ͵οηοϊοσίον, ατὶ 90. Μᾶγω. ᾿ς Νοίϊξ ἐδὲ 

ἡ θυογδέαγηναϊοῖ, δἐϊϊδίογε: ἩΤογομα τὰ Βαϊζιυΐη5 δἰ παίιγιοῖν αἷδ 

ΟΡ ΓοΥ, τϊοῖιέ ἀἰο ον οἷσοῦ. 1)α8 Μαγίμγίιν Κὰἀ 18 τὐιΐον Ῥαϊοηεϊγΐατι, 

γαϊοη8 εὐπὰ (ὐγαίΐίαρ, αἴϑο φιυϊβοϊιοη 867 κιὠνὰ 878, ἐπ αἷς Ζεῖξ (ον Καπιρζε 

«Αἰπιαμαν οι εὐνὰ ΤΕΥ )ογη8. Τὸν ϑεϊιαιιρίαίῳ ἰδὲ τὐο]ιῖ 76η8οῖέβ (6 

Τοηαῖ, κὶρ ϑβιιοϊιθη. ἩΓΐῈ Αἰπαπαγίοδι αἰ Ηδιιδοῦ ἀν ΟἸιγβέθη ἀρ ζιι- 

σινάοη, ῥῇορίο, 80 υογϑγαηηέο Ἡη σιτίον, αἰ ἰϑηιοίπο ἐν ἔπιγ. ΚΊγοϊιο. 

16γ Τύϊοϊ “ραρα", ἄθγι Ἡεγεῖνα ἐγαρί, ἰο]ινέ, ἄα!β δεὶ ἄφη ἰοέορι ατιοῖν αἶ 
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Ῥγοονη ον ἄορ Τὺ] ραρα᾽ ογ]υϊοϊίονι; ἀἄθγγν γον οῖα τα Βαϊιυΐηι8. τυογο)ν 

ατιδεἰγιιο]ῖο], αἷ6 ῬΥοδρψ θη) Ὀοφοϊοϊινοί. 1)α85 1)αΐιν (6865 ἸΚαϊομᾶογ8 

αἀἀγ [6 γον βοῖμ. 

9... 71)16 40 ΑἸέογν τον ογῦα βσιωήογον ἐηι Ἰζαϊεηαθν τρΐον θην 

19. Νου., ιτοὰηυγονα αἰ ογίοοϊι. (Διο 6 816 ἄδην 1. 86ρέ. φιμιυοὶδί; (ἴα 

Τ͵]αγἐμγοἱοσίν Π]τογοη ηιαγιίην σἱδὲ 7666, ἀεην σοί. Καϊοηον' γοοϊιΐ. 

1.5 Παρ οἷν δ᾽οῖν τῆν ἄα8 Παγίψγύμηι ὑόν 40 Τ Ὑαιιοη, (μι Υαὐι62}}: 68 

ἰδὲ αἴδο ἀα8 σοί. 8) Ῥ7δμο τοι ἐγν ΑἸ Ρήδπθ .ΏΖ., δοημαογη ἐγυ Δ] ῬήΊοπο 1, 

Ζιν 6586 7. 

4. {δον αἰ Ῥρογβοη ἄθ8 Βίβοϊιοίς Τ)ογοί]ιοιι5 Ἰὰ βὲ 5[οῖι Ἰροΐγν6 510]. 676 
ὐγη δοϊιοϊανρ, ἐγ [οΉ. 

ὅ, {ιμῖαν ἰδὲ αἷο Νοίἑα, φιιηι 93. ΟἸίοθογ. αρν υογηνιίοί, ἀα 

Τγὶβαγοῖμβ [3 ΤΎΥϊέσον αι το) δογϊοῦθη 86ὶ, ἱρὰ ἀαθ 68. 8ιοἷν τὴ Οἷη6 

γον [οἱσιιρ υοηὶ «Ατ]νἄνιφογη ΤΥ ἱφονγι8. αιιγοῖν Αἰαναγοῖν φοϊιανοἴέ Ἰιαῦο. 

1. ἀϊοδοην Ῥαἰΐο ιὐὔγο Εγὶῥαγοῖ8- Εγλρογην τοι ἄοη Μαγέψγογη, Ζιι- 

᾿ φιφα θη, δοημα 67), 65 ᾿δγμίο δἱοῖν τ τὶ ἄἰο ΕΓΡίοΥ 8οΐηιοβ Οαἀοηϊίαῃ8 

παπαοῖϊῃ. 

6. 1.6} ὃ. Νου. τοἱγὰά αἷβ αοαφηίαρ ἸΚογιδἑαηἐΐηι8. δοφοίο]υγιοέ: ν 

Ναηῖο ἰδὲ υϑγϑοϊυγλοῦοη, ἄδην αὶ 8. Νου. 861 8δἰαγῦ ΙΚοημδίαρέϊιδ. 167 

Ῥγοιηα ἀον Αὐϊαμπον υϑνα ον γ]ΠΟΥΥ̓ ἀοΥ εὐιβιίαηπίδοϊιογν (ὐοηιοίηνο "αὶ 

οἵηο έάξία ἡην σοί. ᾿ΚαϊοηοΥ φο[υρναθΉ. 

Τὰν αἴϊο τροϊζογηη 19 φοϊιοίέογν υσὶ. «οι οἷ α. α. Ο. 



16 ρούδβομθη Βυπομδύϊμοκο ἄου ͵ΊΘ που ΑἸ πη ἀβομυι. 4175 

ἐμὰ ἃ 

16 φουβοηθη Βυυοηϑυοκθ ἀοὺ ὙΥΊΘΠΘΥ 
ΑἸΚΟΙ 8 ἀϑο Ὁ. 

1 μεογέμην οἷα ακαν ἢ) 

2 ψαυγραπαρθδη. δἴαν 

Ὁ. δια 5---ονι ἐμ. 1 σαν 

4 αἰνᾶρρθ]]ο βαῖγῃ ΤιοἸζαῃ 

ὅ. φιογέϊνγ, αὐιαν ἐΐιιιο 

0 ψαῦῦραη αἴαν ῬῸὸ 

τα οἸνιιοααγιέ ἐὰ οι" αἰεί 

ὃ 148 αθραη. 

9. εἱδὲ αϊοὶε!. ποριιῖξ. 1 ροητέιιν" 

10 εἰδὲ σαθγὶοι .ο. ρογιι 4" αἴΐα 1ι18 5ζηι. 

11 δὲ αϑδριγαίοημδ. μἱ αἱϊοϊζιιν 

12 σχαΐν ἰδοᾶα . Δ} ᾿ἰΡαϊα 8 

18 αἱρίοη σον «αἰ. Ρ»γ0 6. ἰοῆσα 

14 ργοὸ οἷν .«α. ροηιρὶ 1000 

1ὅ 5] 41 ἴυζ τὺ ΠΗ 
ΟΣ Χ ΡΟΟΟΟΣ ΧΧ ῬΟΟΘΟΥΙ ῬΟΟΘΟΟΧΙ ῬΟΟΌΧΙ, 

δ Τὰς. Εἰ ὐν ΟἹ Π 
ΠΧ ΧΧΧ ΧΟ ἘΧΧ ὉΟΟΌΧΟ Ῥοῦὺ 

1. Πγϑέου Ανϑαΐς Ζ. 1--: Ζοῖϊο 4 ὑϊοίος ἄϊο σοί. {θεν 8ο!Υῖ{ 

(5 Τιυαβουωηροϊζιηιδ ἐγν ον Τ αβϑιίησ πον ἘΚ, ιοὰϊιγοναά (Δ οἴμθη, τονὰ 

1, αἰοὶνδοΐνογν δ οοὶγ {9 ἐογν. ἩΓογ αι φοϊσί. 

Ζοῖϊο 3. οηέδργὶοϊιέ ἀθην Αηξαηῳ υοη 1, 9,38, εὐεῖδέ αϑὸν ἄθηι (ἸᾺ 

σοσογῖνθογ" οἵην ΤῬῖνδ υολν -ἢ ατὖῇὶ ΜΠ ὙΠ ἰδὲ αἷὸ Θ. Ζοῖϊο ἑαογέϊδβοϊι, 

ἀοοῖν φὶξογέ δὲ6 οἵη ἩΓοΥ ηιο]υ" εὐναὶ Ἰὰ βὲ -Ό-Ῥαη ατι8. 

Ζοεῖϊο 8 βηρναοί 5ἱοῖν 1, 1,61 17, 19,9 30,2 ὧν Κ}ογϑαηζαηρ, 1, 8,19 

ἦν ἀν γεγϑβηιξο. 
ἴδον ἄθηὶ φοἰ βοιογι Ζοϊϊογι 5ἐοϊυς οἴγιο Αὐὲ ΤΠμ βου ε ηυὶέ Ἰαξοϊνιϊβοιθη, 

Βιιοϊδέαθον. Υχϊ. ααγίον υ. Οαγιοηθοῦσονῦ ΓΒ. 91,999}. τοιὰ [κι 

ϑειαϊον σιν ἄοη ἀϊἐοδέθη, φογηιαη. Αἰρ]αθοίον δ. 76. 

1) Αιιγδυδαί: ϑοαοιίοί Ἰαξ οὶ ὶϑ ον. 6, ΑἨἩἰγιαδαΐξ σοὐτϑοῖνο δοθγς 

Ὧ.5 Ογὶσίηαΐϑ. 
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2, Ζισοϊίον Αὐβαΐς Ζ. 9---14: 6Υ θη ]ιὰ ρ]νον οἰἴ8οι6 ΒοηιοΥ]ιι6Ή. 
Ζοῖϊο 9 τἰπὰ 10 φοῦογν ἄτη 7 ογβοἸιοα ἐην ἀοΥ' Αιιϑβρυαοῖιο 68 Ἰαξοῖηι. 

4 ατ, 76 παοϊνάοην 68. Ὁυοῦ ραϊαξαϊθηι (θη) οὐοΥ υοαγοηι (ξαῦγὶθ) οϊαῖ 

δἰοἼυι, υσὶ. Τ)ὴῖοΦ αγαπιηι. ἀθν' γοηιαη. Κργ.ὅ 1,991. 

Ζοῖϊο 11 διἱοίος ἐην οἴρθηι πηυοὶ ἐγ ϊσοτυ ϑιαίῳ, οὗγιο ΒΦηιθυ νι ἐὐ θοῦ 

αἷς Αὐιδϑργαο 68 ἢν, τσοζιν Ζ. 132. οὖν Βοϊβριοί δγίησί. υ. ΟΥἹΘΉΟΥΘΟΥ͂ 

53. 197 ογσᾶγφέ ἀοη, ϑ'αἰζ: εδὲ αϑριγαϊίοποηιν «( ἀϊσιγέ ἢ, ρορῖέιν"». 

71)α5 Βοϊδριοι ἸΔᾺ ἸΙραϊάα δέαηυμιέ αὐ ἄθθι ὅ., Καρίιίοῖϊ, (ΟΥ̓ (ἰθη 6818. 

1)ογιδοίροη ΚΚαρῖίοί ιοϊγαὰ ατἰιοῖ, ἀα8 Βοὶδριοὶ “πορμιῖ Ζ. 9 απροϊιϑγοη, 

εὐ ον ἀα8 Βοϊδρίοί “σαῦγίοϊ ἦην 41. γι" ἔην Βιοῖνο 1) αηϊοῖ, ἴηι ΝΊ. 

1,1,19.36 δοϊοσέ 8. Ἐπ υυἱγὰὰ ἀαΐνοῦ ἄοη Τιπαϑυογδβοη οηημοηιηιθην 86. 

Ζεῖϊο 13 σίδέ ἴην Αη 8078 αὐ ἄα8 Βεοϊδρὶοῖ τἰροάα" Ἰἰθαῖάα (Ζ. 12) 

οἶπα Βοηιουιιη ἰὐδ6᾽ αἴθ ΑιιδϑρΥαοῖνα (68 σοί. αἱ. 

Ζοῖϊο 14 ποίίογί, ἀκα ἄδην οἷν 68 ϑεϊγοίθογβ ἴηι (οἰϊϑοϊνθη, α, ὁη- 
ϑργ]1ο] , αἷὸ Νοῖίϊς ἰδὲ τὐο]υ αιγοἷν ἀα58 Βοϊδριοῖ, οἰνναΐνγν" ἀοΡαπ (Ζ. 718) 

᾿νογαρηίαι. --- Τ)ὶ6 απὶ Βοϊιθ ον Ζοῖϊο εἰοϊιοηάοη Ζίβογνν ὑΟΟΟ οὐρά 

παοῖν, ἄδην Ζεοιηὶδ Π͵αβθηιαηηα (ΗΖ. 1,802) γπιαοϊεγρίλοῖν Τυϊηφιισοζῶσε; 

δῖ6 σφοϊιγοι αη8 Ἐρμᾶδο ἄογ Ἰοξσίοη Ζοῖϊο. 

ὃ, ᾿γλέέον Αὐϑαΐξ Ζ. 1δ---18: Εἶ' εὐ αϑθὲ σισοὶ οὶ θη κΡ ΓΝ 

Ζαϊιφοϊοίιογν ηιϊέ ἀαγιιίογν σαβοέφέθη γηιῖβοϊνονν Ζ.}6γη. 1)16 σοί. Ζαϊίθη 

αἰογ Ζοῖϊο 1δ οηἐδέαηιηιοη, ιὐἱο Ὑ. αγίηιην Κι. δεῖν». 8,101 παοϊιφοιυΐοθθη 

παΐ, ἄθηι ὅ. Καριξοι ΟΥ̓ σγθο]υδοϊνογν (ἰοη 6515, τυὩπγοηα αἰθ ἀαγιριζοῦ 

δἰο] ον θην γΥΟηιυϊδοϊιογλν Ζ 7 ογγν ΟΥ̓ Ζοῖϊο 16 αἴθ θη 81, 6ο]νογά θη, Ζα]υῖθγν (167' 

γαίσαξα Ὀοίοηι: 685 Ππαραοίέ 81ον αἰ80 την οἵγι6 Αγὲ γιξίβοϊνον ΚΟΥ σιοίο]ιυνγνῃ 

ἄογ Τὴ) ογοηφονν επα ζὐθογοὶγιδεϊηνηιιισοηι θοὶᾶον Τοαίο. 

Τὰν αἷο σοί. Ζα]ιϊφοϊοϊιονν ἀοΥ 17. Ζεῖ16 παῦε Καὶ απ Γηλαρ ΖΖ. 

99.818}. τονὰ Ἰίβδονν 5. 4δ, τὐριαν]νηψιγ τομποϊμαη ον, οϑοη [αἰ (α8 

ὅ. Καρῖίοι ἄοΥ (ὐοηιοϑῖβ αἷ8 (ποῖ 6 παοϊισοιυΐοδοη. 1)16 γϑηυϊδοίοη, Ζ. 7 6ΥΉ 

(Ζ. 18) ομἰβργοοϊιοη, τοϊοάογιη, (6η. Αησαῦόη, ον Ὑαμϊφαία. 1)}16 Ζαϊιθη, 

αοΥ Ζοῖϊονυ 17 ενᾶ 18 οὐμα 76 οοῖ, μϊοϊ σοηαῖν: 65 ζοἤίον, μεν" εὐναὶ 

ατιοἷν Ἠτωνάογίο. 1)α8 πιαοϊιὲ ἀὶο 1 ον εἰ φιογιη ηυϊξιιιέογ" τη 810 }}67, τὐοὶΐ 

τογϑοϊιηοάοηο Κεγ86 ἐν  οἰγαο]ν ἸοΟηλγνθην. ᾿Σ γΘΉ᾿. 

76 Και μια 5. 819. ογαγηξ Ππαΐ, ἀοφοϊοὶ δἱοἶν ἀοΥ ἩΤογίϊανέ (168 

Τιμοϊαη οαξο8 αἢν σομαιοϑίο πιὶέ ἀθην φοὐίδονολν Ζα]υϊ δοφοϊο]υγυνη!θΉ, 

εὐἀυγομα αἴο “δ ορεξιασφίηξα Κ6γγ.6} 8ἐ6]ν 1. γον ἀοην Παρ ἀβο]γέθην, αἴθ 

(ὁ Τιασαγαο ἀογ' Ἰιοϊαγδοϊιοη, ΒΒ ιθοῖ φιισοιυοδοη, παΐ, Ὀϊοίοί 467 Ζιἐ αυϊογι818 

(ηιῖη 44 Πο., 6 Τιαφαγο5 2) σίοὶοῖν ἄθηι σοί. Τοαία Ζα]υϊφοϊοϊιοην, ἸΘΐγ6 

απδροδοῖων ἰοροηον, Ζαϊυθηι. 

᾿Ὶ Κιβοῖ, ᾿ϊοδὲ Ζ. 9 “Ὃ ρορῖξυ" τον ἐηιογργοὐϊογἐ: τὐο “σον (νην ΑΘΥ͂ 

(ὑογηιοδίβϑἐοῖ16) 8ἐο]ιί, τοἱγα 100 (τοι ἄφη Ζαἤιίον, ἀοΥ γ᾽ ιυϊφαΐα) αὐροοοφοῆ 

(μι αἴ Ζαϊιον 68 σοί. Τοαίο8. σι οΥ] θη); αὖον ἀἶθ8. 1)ουι γύην 

αἰ Ζ. 10 Κοῖμο 1ὐϊιορδιοϊυΐ. 
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Τω Τοϊσοηάοφη τὐογάφη αἷο Πὶροϊδἐοίογυ ἡαοῖν ΟΥ̓ [οἰ θη οἷ «ἰ6Υ 

φοί. Ζαϊοη ἔμ ον Τ᾽ αϑϑιρ 465 Ταιοϊαη θαΐεβ αν παρ, αἀοΥ Υπσαία 

σοφοθθη. 

αϑθηθϑὶβ Καριίοὶ Υ. 

Ζ6116 15 υπᾶ 16. 

ὃ. [ἔζηςε δὲ Αδαμ ἔτη] διακόεια τριάκοντα 

19. 

15. 

16. 

[υἱωϊέ απο, ΑἀΔαηι) οοηέιν ἐγισίμέω [αγ18] 

. [καὶ ἐγένοντο πᾶςαι αἱ ἡμέραι Αδαμ ὃς ἔζηςεν ἔτη] ἐννακόεια τριά- 

κοντα 

[οὐ Γαοίνιην 68ὲ ΟἸλη.6 ἐθηιριι8 φιιοί υἱχτέ Ααἀαηὶ αγγιὶ)] πορφοηίὶ ἐγίσίηία 

. καὶ ἔζηςε [(ηθ μετὰ τὸ γεννῆςαι αὐτόν .... ἔτη] ἑπτακόεια ἑπτά 

υἱωϊέηχιο [οί .. . .7 οοἱγροηῖβ 8δορέθηι [αἩ 18) 

. [καὶ ἐγένοντο πᾶςαι αἱ ἡμέραι (ηθ ἔτη] ἐννακόεια δέκα δύο 

[οὐ ἐαοία διυυγνὲ οἸλη68 αἴ68 5:6} πορφοηίογιν ατιοσοοῖίηι [αἸ 0.) ι}1] 

καὶ ἔζηςε [Καιναν ... . ἔτη] ἑπτακόεια τεςςαράκοντα 

οἱ υἱαῖϊέ [Οαΐηαγ,. .. .1 οοἰϊησοηί5 φιααγασίμέα [αρη18] 

Ζ61106 17 υπὰᾷ 18. 

καὶ ἔζηςε [Μαλελεηλ ἔτη ἑκατὸν] ἑξήκοντα [πέντε] ἢ) 

υἱχαῖξ απέοην [ Π͵αϊαϊοο!) δοασαρσίηέα [φιΐγηιο αγνῖ8] 

καὶ ἔζηςε [Μαλελεηλ. ... ἔτη ἑπτακόεια)] τριάκοντα 

δὲ υἱοὶ [Μαϊαϊοοῖ. . .. οοἰϊησογἐλε) ἐγιφίμέα [ατη18] 

Π᾽6 ἢσ. ϑοϊάοηη Ζι)ογην ἐγοηέ ἸΚ αι ηιαηγνυ αὐ τὐοὶδὲ αἴθ ογϑδές 

(600) ἄονι 80., ἀΐο φιοοὶέο (90) ἀδηι 9. Κογ56 σι: 516 σο]ιγ θη, 76 οοἿν οΡεη.50- 

συν φιιβαηιηιθη, ιὐἷο αἴ θοϊάθη υογϊοίφέονη Ζ1)ογην αοΥ Τοῖο, ἀθηγι 816 

δύνα γοὲ ιὐἷο 5 ογδίο Ζι)ογηρααν ἦι οὐ Π5. αι οἶν οἴμοι Ῥιἶε 

σοϊγοηγΐ: αἰδααηηι βἐϊηιηιθη, 56 φὶς ἄθηι Ἰα ἐοη 86 ἢ 6η Το 465 80. 67,868, 

τἀ υγοηαὰ αἴ6 ογὶοοϊιΐδοϊια Ζ. ΕΥ̓ αϑιυοὶοῖι; Ἃ007ν) τὐὐἱγα πιαη υἱοϊ]οὶο]ιξ αἩ 

οἴγια Απαογιιηρ 90 5ἰαϊξ 60 ἐπι φοί ϑοῖιον Τραὶ ἀοηζροη αἰ  οη. 

90, 

12, 

 ῆς 

καὶ ἔζηςε [Λαμεχ. .. . ἔτη] πεντακόεια ἑξήκοντα [πέντε] 

υἱαῖίηιιο [1,αηλθοῖι.. .. .) χιυϊησοηἐδ ποηαρὶηξα [ᾳφιυΐηψιιο αἩγ}5] 

καὶ ἔζηςε [Καιναν ἔτη ἑκατὸν] ἑβδομήκοντα 

νἱαῖξ φιοηιο [αϊπαν) βορἐιασίπέα [αν 15] 

[καὶ ἐγένοντο πᾶςαι αἱ ἡμέραι Μαλελεηλ ἔτη] ὀκτακόεια ἐνενήκοντα 

[πέντε] 

[οὐ Καοίὶ βηξ Οηλη68 αἴο8 Μαϊαϊοο) οοἰϊησεηπεϊ ποπασίηπέα [χιῖηῃιο 

απ) 

1) 2216 Ζαλμιὶ ἑἕξξήκοντα ργϑοϊιοῖγις αὐιοΐν ἐν ἀθην Κογϑον, 18.390..1.98.9 δ. 

09.7.30. 
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]Τ)ι ον ἐδὲ αἴο Ἰοσίο ])ορροϊφα]ιι: Πνῖον δἰϊηιηιί φιηιϊτον αἰ6 σοίδοἾι6 

Ζιγον" γυϊοῖυὶ σιω" γὐηυϊϑδοζνοη; Καιηπαννν πανὶ ἀοοϊναῖν Ἢ ἐμ 1 ; ἀαἸὦοὦοι 

ο(ο]νγν αἰ όογδε 14.90.27 σι Αιιδιυα]ι, ἦν. ἀοηοη, αἴϊοην ἐννακόεια (υ0Ή 

Ζο]ιη οΥγγν εὐναὶ 1 γιογγι θορΙοϊ οι) ογβο]ιοῖγί. ὙΓ λοι ]οϊο]ιέ ἀαΥΓ ἡϊαῦὶ αὐὸν ἀποἦι 

αἢ αἰ Υογοίοϊοϊνη) φιυδὶ61᾽ γ 67,56 γηϊ οϊγαγῖον (θη θη, ἀαη, ὑἱοξ θη, 

δέον πη φοςιοισοη Κ΄. 9 πὐπὰ Υ. 11 αν: 

9. καὶ ἔζηςεν [ένως ἔτη ἑκατὸν] ἐνενήκοντα 

υἱαῖξ τὑοῦὸ [1] 05] ποπαρίμέα [ατγι18] 

11. [καὶ ἐγένοντο πᾶςαι αἱ ἡμέραι Ενως ἔτη] ἐννακόεια [πέντε] 

[{ιοβχιιο δι ΟἩλ)168 α165 17η,.08] φορροηὶ [χιυνχιιο αγιγυ18] 

16 πϑδοῃρθϑίσερθηθ Ζ8}1 ἴῃ Ζ6Ὶ16 14. 

ΟΟΟ ϑ8έζηνηι φολανν ἠέ ἀοΥ Κυσαίΐα- ΖΉ 7 ογΥ ὧην Υ. 99: οἱ υἱχὶξ [ροϑί- 

χιαην σον Μ͵αις]υιδαϊαηι) ἐΥ̓ 6 οΘη 8 [αγγι18), ἀοο]ν δἱοίος αἰ6 Ἰμοϊαγιίβοῖ!ο 

. Βιύοί διακόςειοα. 7)αἴνν ᾿οηληνέ τὐο]νϊ 6.6) 467 ἢ. Υογ8 ων Βείγαοϊι: 

28. [καὶ ἐγένοντο πᾶςαι αἱ ἡμέραι Ενωχ ἔτη] τριακόεια [ἑξήκοντα πέντε] 

[ὁὲ ξαοίὶ βιυιὲ οὨλη68 αἰ68 Πηοο7}) ἐγδοοηἔϊ [ϑοααρσίηξα ηιυΐηηιια ατιη1]. 
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ΤΥ. 

16 ρούβομθηῃ Τηἰοιβογ θη ἀογ Ὀτκαπάθῃ. 

1. Ῥ΄ΆὋο ὕτκυαπᾶθ χὰ ΝΟ δΡ6Ι. 

ἔπη, ὅ51 αἰ Γ᾽ Ῥαρψγιϑ φοϑοϊιγίοῦθη, (0 ]167 ἴηι ΑΥ̓ ο]υῖυ (60 σοί ἐ86] θη, 

Κύγοϊιο 8. Αηπαβίαδία (αοἰδῖα σοίζοα βδαηοία Αγιαβίαδῖ6, δοϊοβῖθ ἰθὶβ (Το- 

ἱπογιῆι 80 Αγπαβίαβιθ), σι. Πανοηηα, 762 αἰῇ αἀοΥ ΒΊδ]οίΠ εἶ; σι 

Νεαρεϊ. 

1)οΥ σοδαηιΐο ᾿ΚΊογιι8 ἀἴοϑον ΚΊγοἶ6 δον ὰ θὲ οἴμηθην φοιυΐϑϑοη, Ῥοἰγ 5 
ΤΟ οΉ800 ΖὩ} Τισιύρ οἴηιον ϑεϊμἃ υοῦν 190 ϑοϊηη Ἔσο, αο]νέ {]ηοΐθνι 

ΜΜαγϑβομιαμα (ραϊια 65, 5αῖνγθ) ἦην Ἡγογέ υορ 180 ϑο]ι γον τρια οὐ]ὰε 
ἄρῃ {ὐθογϑονιθ υορ 60 Βοϊι ησοην ὕαν ατιϑσοζα]ιέ. 

γορν ἄδην, {Π]υἐογ 80] γ{{θην διγνὰ αἷὸ [οἰσοηάονν φοΐξίδοῖι: 

1. 1 1κ Ὁπίαδμαγι ρᾶρα υἵτῃ « 6] »Ί4α μαηᾶδα τηϑίπδαὶ Δ ἢ ἈΠ ΠΘΠ ΠῚ 

Β] ΠΟ ΡΆΏΒ 7, 188 ἔδαγ 18 Ῥαῖστῃ Κανύβ]οη τ] ἀἰακαπα ΑἸατηοᾶδ 

ἘΠΒΔΥΔΙΏΓΩΒ, 78} Τα Ὁ ΘΔ] ΑΙ Ὀδ)) ΠΠΒΘΥ δῖ τα ΘΠ ΘΠ γα Β.Κ1 ΠΡΟ ΘΏΒ 

ΥἸς, γαῖ 126 βαΐιο. 

2. Ὑ Ικκ Βαμ) ἴθ 85. ἀἸδκοῦ μδπᾶδα ταθὶηδὶ ταὐπλθιῖαα, 18 ΔΠαΠΦΊ) Ήι 

5. Προ ηΒ 1᾽ 7188}: ἔδυτθῖθ Ῥαῖτῃ Ἰκανγίβ]οα. τὰὶρ αἰακοπα Α1Ἰ46- 

πηοᾶδ, ἀπβαγϑηητηδ 88 τὴ σϑῃ] αὶ θαμὰ ηδϑαγϑίμη ΘΠ ΘΙΔΤΓΩ 

ΒΥ ΠΙΡΡΌΏΒ τς. χαῖρ ῬὶΖ6 βαῖνϑ. 

ὃ. ΤΙς Μουα ῬΟΚαγ ΘΒ παπᾶδι τηθὶηδὶ απ] 6 1148. [6 Δ πϑυλϑην 5 Κ11110- 

βϑη5 7 7146: [ΔῸγ 15. Ῥαίτῃ Κανίβ]οη 18} τα ἀϊακαηα Αἰατηοᾶξ 

ὉΠΒΑΓ ΘΙ Πγδ 78 τα Ὁ σϑὨ] ΔΊ ὈἸ τὴ ἀΠΒΑΥ ΙΓ Δ Πα ΠΟΙ ΠῚ 5[}Π|0 ΘᾺ 8 

Υ. Κι σαὶ ΡΪΖ6 βαΐνϑ. 

1. ὕπἂίδαν}) ἐϊδο)" ἀονὺ Ζοιϊο. --- σΑὨ]ΑΙ θαήη}) φυὴν Το φογϑί γέ, ἨΔ 

ΠΊ8, 
00], σΒ]αῖθα ογὐογθαν Β7. --- ὉΠΒΑΥΔΙΉΤη4) ἀπβαῦηα 87. --- οἵη εἰ7- 

ϑργϊηορίοῖ, 0. ἄδα 801} σοέϊσέ 5οῖγι. --- βαϊιῦθ) χα. 1. φογϑεγί, τι} Ἡοοΐ 

58 ἰοϑῦα)" ΒΥ. 

2. δΔιηἀΠθηλ)}} π7 ἀμ η χὶρ οὐ ποηοη ΒΥ. --- [Δα 18] [Δ 15. τη 

αοΥ Ζοὶϊο, τ ἐιθον 650] γἱοροθν ΒΥ. --- ἀἰδκομ α)] 17 ἀἸΆ οι βιοζιέθαν ΒΥ. 

- βκύ ρσθΆ 5] 5]... 1 Πρραμβ ΠΗ. ΠΥ. 

8. ΔΘ ΠΘΗ,2))}] -ἰῶη, σου ϑίγὲ Βν. --- ἀϊακαμπα) -α σογδογὲ ΒΥ. -- 

αΑϊαναοαα] .... 1 τὴοᾶα αἰδοῖ οΥποηηθα) ΒΥ. --- ΒκΚι σσαυΒ)] ἨΜ 

εν... ΘΔ :Β σι βοΐ 7. 
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4. 1Ἰκς γ1Π7|αΡ ΡοκΚαγοῖβΒ παηάδα τηθῖηδὶ αἰ] 11 714 δραηθηνιηὶ 

ΒΚΙΠΙρΡΉσΔΠΒ5. 7 14} Δαν 15. Ῥαΐγῃ Κανίβ]οη 74} τηὶΡ αϊακοηα 

ΑἸαιηοάδ, πη Βαγ δ}. 184}} τ] σϑὨ]δ] Ὀαἴπηὶ πηβαγαΐηι απαημθηιαια 

ΒΚΙΠΙρ (5.818. .γ. Κ᾿ γαῖ ΦΡ 126 βαῖΐνϑ. 

2, Ὰ᾽Ά᾽6 τυκυαμᾶθ νοῦ ΑΥ̓ΘΖΖοΟ. 

Ῥαρῳγιι5- {ΠηΠινᾶο, ΚΥὰΠοΥ ἐηι Αὐοδῖυ (05 1)οηι68 ὑοῦ ΑὙΥ̓ΘΦ2Ὸ. 

Νιῶ" ποοῖ, ὧν πησοηαιοην Μ αἰδινιῖϊε πα Αὐάγιοῖς ἔην ἄθην ἩΟΥΪΘ 

τοῊ 1) οπὶ Πρηδογὶρίϊοηοβ. αγέϊημας ἤγ8σ. υοῦ αοὐὲ (Τ᾽ Ἰογοηῷ 1781) ογ- 

Ἰιαϊίογν. ϑ1λΆ6 δϑοβαρί, ἀα (οὐ 1)ταϊεογιι5 μα ϊϊαὶν υἵον {]ηοίθη, 65 1, αρα- 

σιιέος Οαναϊαγία τὴν 138 (οἱ ἀδο]νιγσο αὐν ον, 1)᾿α]εογιι5 ΑἸαηιοα υογ- 

παν παΐ. 1216 {]}Ὁ09γ{6γ80].)0 65 νι [ογ).5 Παΐ 1)ογυὶ τοι Πορτον. 

Νῦν αἴα φοί. {7}γἐογ 80] γ Οἰιαϊϊαὶδε ἔροιο Πῖογ: 

Ικ αὐ! “Κη Ρὸ ἔγαρααῃίαθοκα ἔγϑιη τὴῖβ ρα ναιγηία Ρθὰ5 “ἀΚπἢ 

ΑἸατηοᾶδ Παάνοῦ ἀη ΚΊαηθ Παρ515. ΚΚΑὈ Δ] ]δνῦ]α 18 51 ΠΠροα5. ὐἹρ, 

Δα Πδὴ 714 α}16]148. 

4. δηαηοην)}} γι. ἃ ποοΐν τογ]ιαρά θη, δ... -- τα ἀϊακοηα) δὲ8. αμῇ 

μὰΪ φογϑίογε Βύ. --- ἀπϑαγαΐηι) -αἵην νογηἱοέος ΒΥ. --- απαηθηϊατα) -ππὰ - 

αἸτοῖγν ογ]ιαϊίον, ΒΥ. --- ΒΚ Π|ροδη5] ΒΚ Πραμβ 19. ΒΥ. 

Ουα11ὰ}] 80 Θοηϊ- οὐ, ΟἸ]]αἱρ ΠΤ] αβηιαν)ν παοῖι απ] ΡΒ αααϊ- 

᾿α8 658 Ἰα(οϊγι βο]ιοη, Τοαΐ 68. -- “ἀΚη}) αἴδκοπ. --- “ἀΚη3] αἸΔΚΟΠᾶ. --- 
ἈΠ|Κ]86] 6161} ἰεἰφίο Βιοϊιδίαθε ἐπι Ῥ' αἰδδλνηείο ἡ αν. 
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ΝδοηΡἂρθ ππα ΒΟΡΙΟΠ ΠΡΌ ΠΡΘΗ. 

16 ΘΟΒΤΘΙΌΘΙ οι δι Υοσίϑομθ Ηδπαϑομτ 6. 

Αὐῇ αταμα ουὐπθαΐθυ, οἰ ηροῃΘη6. {Ππθυ θα ομαηρ ἰθ}] Ὁ τΐν ΗΘΥΥ 

 ϊγοϊζίου. ὙγΥ11Π 6] ΒΥ Δ ἢ [Ὀ]ΡΘΠ 65. μϊύ: 

Α. 

«Επ Παὺ ρϑβοβῃυηθοθη: Ηδπα 1 ἴτὰ σϑῆζθη 20 ϑοιίθῃ (ζ. 72 -- δὅ 

πη 5. 50), 4]58ὸ ᾿ὶ 0,28--Π 18,9 ηἵἱ ἤογῖνοβ ἀπ Ηὶ 15,18 μὲ μαϊ[εἰαὶ 

-- ΚΒ 14,5 μήπααν' ἀαπα. 

Ηδπα Π πὰὺὰ 85. 49 νοὴ ᾿ὶ 18,9 ηὐ ηιαμγῥ»7]αϊβ --- Β 18,18 7α], 

ασίαϊ()αηι. 

Ηδπηα 1Π 41165 ἀῦυϊρθ, αἰβὸ σοὴ ὥ. 62 ᾿ὶ 16,21 7αἢ) Τωιίνι5. ὈΪΒ 
τη ΘΒ] ββ ἀον ΗΔ ἀΒοῃυ [Ὁ. 

16 8 Βοιῃυ θη βϑἰμα σαῦ σὰ ἀηὐθυβομϑιίάθη. βοσ  1 ἰδ οὔνγαβ 

βίβι, ἴθ Βαομβία ΘΠ ΟΥ̓ θη Β᾽ πα σθῆδα, ΖΘΌρΘη ΔΌΘΙ ἀυσο Πα Β πἰοῃΐ 

ἔν αἴθ αθνδπαίπμθιῖῦ ἀθ5 ΒΟΒΥΘΙΌΘΥΒ. --- Βοδυ 1 ἰδύ νἱ6] ρτγόβου, 

ΘΥΟΌΘΥ, πο] αϑίρου πα ἴτπὰ Ν᾽ ΘΥΡΊΘΙΟἢ χὰ ἄθηῃ Ὀθίάθη ἀηάθγῃ ογδάθζιι 

ΒΟΒ]οΥ Πα. --- ον Ὁ 171 δῦ δα ἀθη σαὺ οὐδ] ίθηθῃ ϑοιΐθη τὶ ρθ- 

βίοομθῃ, σοῃ οἱθραηΐθη ΕΌΥΙηΘη, Πιϊῦ ΒΘὮΣ γΘΡΘΙ τὴ βίρ θη ἃ Ὀθία πα ἀ6Ὶ 

Βαομδία θη, απᾷ ἰδ, νὶθ ἀπο θεν Ῥγδοκύὺ Βαϊ πϑὶηΐθ, 16 Ηδπᾶ 

Θἴῆ65 ΒΘ ρονψαημαίθη ΟΠ ΘΙ ὈΘΓΗ. 

ΤΟῊ τηδοιίθ [αϑῦ γϑυτηαΐθη, ἀδ!ὸ ΞΟΏΤΘΙΌΘΥ 1 Δ8 ἰσρθηα οἰ πθΙὴ 

αταπᾶθ νου πἰηᾶθυῦ πᾶν, ἄἀα5  Θα]ς σὰ νοϊ]]θπάθη. Μη τδομίθ ἄρῃ 

ΜοΥβΟΝ σταϊύ ΒΟ τοῖον Π|, ΟΔΟΥ ΔΌΘΙ 850 ποθέν θαρθα ἀΌ5Π6], αι 

τη οἰπθηὶ δηᾶάθση ΚΙοβίου δυαᾶον (111) αἷθ Κονβοίσαηρ ἀθογίγαρ,. 

ῬΙΘΒου ου]θαϊοίθ βίο βϑίπθυ ἀπίσαθθ ααἷϑ θθδίθ. Οδβιριοπθ βουσϑὶ θὲ 

τὶ Βοομὺ 5. ΧΥ͂Ι: “Οραϊοὶθ Πιιὶιι8. αἰιρίοα, τὶ ψαϊ!ηνν, βογὶρέινα 

σοϊϊυΐοα ο8ὲ,; ραν 8 ὀηΐηι οοαϊοὶδ α ρον τέϊοῦο, ραῦϑ α γιαϊογ οαἰσγαρίιο 

οααγαία υἱαρίι. 8. 49 Παῦ δου, ψὶθ 6. βοῃρίηΐ, πἰοηῦ Ὀθαοιζοθί. 

Βιγτοιύροτρ, Ὀὶρ βούδβομρ ΒΙΡ06Ι. ἶ 81 
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Β, 

Π16 ον ἃἀθ5. Οοα. Α ἰδῦ ἴτμ Δ]]ρϑιηθίημθη ν16] βουρ ἾΡΟΣ 818 

αἴθ ἀθ8 Οοα. Β, αἴθ δῖ οἷηθ ΔΒ ΒΟ ΤΙ] ΘΌΘΠ 8, ΔΌΘΥ γϑηΐρ ΘΙ θραηΐθ 

Ηδπηα βομ]θθθηῃ Ἰϑβύ, 5. (ὑδβυρ]οπθ 5. ΧΝῚ: “ανά 8αηο ἐμοϊθραη8, 

864 ἑαηιθη, [οδἐθηαΐον, {ἰ 6γ15 αἰίψιοί, ργαρφϑογίίηι τον 5, {ἰ ογῖνι5 ἀιιοὐ 8". 

ΝΟΩ ρσοπδαθι ΠαΙΟΠρτΤαηρ 468 Οοα. Β Ὀἷη 10 σὰν ΠΤ ρουζθαρσαπρ 

ΘΟ ΚΟΥ Ί6, αἰ τούς 6. ΚΙθίπθη Ὑ ΘΥβΟ Ι Θἀθη θ᾽ θη, 416 δα στόβουθ 

ΟΟΘΥ φ ΘΙ ΠΡΘΙΘ βοΥρία!ῦ. ἀθ5 ΒΟΥ ΘΙΘΥΒ συγ κα θη Βἰπα (ὙΘΥ 

ΒΟ τ ΘΙ θύ 8ῃ 8116 ΤΑρΘη ρΊθΙ ἢ Ὁ), ἀθὺ σᾶησθ Οὐὔθχ νοὴ ΘΙ ΠΟΥ Ηδπα 

Βουσάηνῦ. 16 Αννα ησθη α61 ΒαΘΠ βία ΘΠ] ΟΥθη Βἰηα ΚΘΙΠΘ. 80 

γΥΘΘΘ ἢ 1006, ἀαδ τηδη γϑυβομθάθηρ ΒΟΠΥΘΙΌΟΥ ἀπ μάθη τηϊι[6. 

Ουμπα Ὁ. 

16 ΚΙιθίηθση Οὐαϊοθρ Ο απ ἢ ΚΘΗ ὭΒΟΠ χθῖμο Απριομῦ 

666 ΓΥ γοη ἀ6Υ ρ]θἰόμοη Ηδπα μου.» [{)} οι Ο υρὶ. Ἐϊη]οἰθπηρ 5, ΧΧΎ ΤΠ] 

5,47 19,7: οιυμηιεὶ ΟΥἋ βία τὰ Τοχύ ϑίθμη Ὀ]ΘΙ θη ἈΟΠ1 Π: γψΕ]. 

Υ. βοῦυ]Ζο ΚΖ. 42,92, 

5. 5609 7 12,8: βίαν ριδεϊοῖγυῖδ ΒΟ! ρὶ ὙΥ. Βομα]Ζ μη οῦίθ 189 

ΘΏΒΡΙΘΟΠΘηα ρὲδένοῖγ8 ΝΟΥ. 

5.685 112,42: γγγβᾶβ 5. ΧῚ τηδοηῦ ἀδγδαΐ δαϊθυκβατη, 44 ὕρΡὈ- 

βίτσδιῃ 1)66. Ὁ]. τρϑᾶ. 5. ΝΠ α16 μη βο 1]. ΒΟ σι αηρ' πδομίγδρ! ἢ 

815 δισμασορφοὶ τὲ δαϊροίαβύ Πα: δισπασοσοὶ [ν βισπαάσοσο (Μο 6,2 4 6,59). 

5. 64 οὐρᾶηζβ ἴτὼ ἀρραγαῦ χὰ β 4 18,27: τάχιον] ΓΚ ἀδ.., ἐν τάχει 

Χ οἷο ἨΙ]. ΑῸρ. οοἰογλξεγ νοϊοοϊίογ ΑῸρ. 

5. 617. 514,10: Βίας αἷν αἰἰα Μ1}1 ΟΠ αΔ ΗΒ 5. 48,4 ἐξ αἰΐα ἀπά θγη. 

5. 185. 6 16,9: σὰ ῥαέα ῥαϊοὶ ν9]. ΚΙΙΏρΠαταὺ Ζ2Ζ. 8,395. Ἐν {Ὁ 

Γὰν α16 Βρι θη! θαηρ σοῃ ῥαία οἸη. 

5. ὃ1Ὶ 7 18,88 ργαϊέξανγῖα (ΘΌΘηΒο 4 19,9) γαϊῦ ατν ΓΟ. 

ἢ. 88 18,40: μὲ Γγ πη, νρὶ. ὕὕτεθαθ 5. ΧΙ. 

5. 85. 11,5 αἀξαγαηι [ἂν αἴαὰῦ ουπνϑμπῦ ΤΠ 8]Θη ῬθοΚ ΡΒΒ. 80,258. 

γιθαάθ 5. ΧΙ νϑυνϑῖδύ δα αὐτη ατϑηηιη. 8,508 Νάν. 

5.91 1, 1,71: σίϑαη παδοῖνν [γ εὠτηρίαν, νρΊ]. δίδωειν αὐτοῖς εω- ᾿ 

τηρίαν Αρρ. 7,235. ἢ π80ὴ σού: ἀἅα76 ϑαϊιέθηι. 

5. 985. Γ, 2,29 Ἰἴοβ: 2γαι7γζίονα [{γ αν] ἀπὰ νρ]. Βύσαιθουρ 1Ε᾿. 

28,117 ΠΠ --- σὰ γγαϊοϊίαϊθ να]. αἱηιίίε ὈΘΥ νο- ΗΒ8. ΑΥΔΡΥ. 

5. 97. 1, 8,1 “ΡῬοϊϊογυιὶ ταῖν -ἰ Γγ -6, ΝΥ. βοῆα]σα Τϑμηποχία 153. 

5. 107 1, 5,14: αἰδαῖν" ἐριηια ̓  προςένεγκε. ΠὲΒ ῬΙΌΠ. ΜΨΟΩ] ΠΔΟῊ 

ἄθῃ ϑαῆρθη οἰ ηἀπηρθη ψ|6 προςήνεγκαν αὐτῷ ΜΏ2,11 4,24 8,16 

9,32 14,55 22,19 ἃ. ἃ. Εἰηχσυροίαρι. ἢ πδοὴ ρού: ο767ν εἰ. 



Ναομέμιρϑ πηα ΒοΙΟΠΠρΏΡΘΗ. 488 

5.107 1, 6,26: τυΐξασα ἀυγοὴ ΜΙβνουβίδ πα πίβ ἐγ παράδοξα; 488 
Αἀ]. ἀρουβοίψὺ βοηϑί ἔνδοξος. 

5. 1111, 6,7: ἐϊϊ ἄτι ιὐγο αη, νᾳ]. κατηγορίαν ΕΒ ἩΠΥΓΛΙ͂Τ ρορθη- 

ἄθροι κατηγορεῖν ὃ. ὙΥΌΒ] ΝΟΙΒΟΒΙ ΘΙ σΖαηρ Ὀοίάου Τιοϑαγίθη. ἢ πδοῇ 

σοῦ: οοοαϑδίοηοηι αὐοοιϑαγαί. 

5. 115 1, 7.7: ἀιῤοὶ" διό ἐὰπνῦ Βοίῃρ Ὀδθὶ ᾿ἰθίον [δυΐ- ἃ. 

ἘΟΥΤΊΘΏ]ΘΠΥΘ ΟΥ̓ αἰίρθσμ. 1] οί 5, 89 Αητη. 2 δα ἄμα οἱ πυνίοϊ ; 

ἌΡΘΥ α΄6 ἴτὰ Ταχύ ρορθρθηθ ΕἘγ]δγαηρ νρ]. Φδηκο ΤΕ, 20,281. γηὶ. 

ϑοῃ τθαο 5, ΧΙ, 

5.119 Ζ. 8 ν. α΄ 1165 ργαιμζοί ει]. 

5, 185 2, ἡ ν. α΄. 1165 βαϊιυαϊοηι. 

5. 141 1, 14,28: Βουμπαγαί Κυὶί. πίρτβ. 2,20 ψ}1}1] γαβ γαϊν δ ἐφ- 

τα α ἸΘΒ6Π. 

5, 143.» ΕΓΓῚ, 15,9: Εὖ. Βοῃγδάου ΗΖ. 48,102 Ῥορβουῦ ἀγαϊηιανν βἰδίί 

αγαϊηιοῖγυ θρθα ἀθ5 ἢρ, ῥαηιηιοὶ; ἀγαϊηλοῖγν δῦ πού! ἢ ἀαγοἢ συ 6 0ῃ. 

δραχμήν νρΥδη]αβύ. ϑο μα] Ζθθ Αἀπάργαηρ ἀγαϊηνίην (1 Θ μυγοχίθ 145) δῦ σταὶν 

468. [4]βοῦθη Καβιβ ΒΔ] ΌΟΥ Θρθηβονθηΐρ νϑυβύβ 10 16 τθαθ 5. ΧΙ. 

5. 148. 1, 15,24: σὰ ανριρηιη, τυΐϊδαη γρ]. Βύγοιθουρ ΤΕ’, 22,507 Π΄. 

5. 1456 1,10,6: βην ἐϊγιιη5 ΟἽΑ ἰδῇ ᾿ΟὨ] Ῥῃοπθιϊβομθ ΒΟΠγθι θα ηρ, 

γρ]. ὟΥ. όθα]χο ΚΖ. 42,92. 

5. 167 1, 19,58: ἡγαιαηβ ΟἍ οπθ Αρκἄσγζαμηρ. 

5. 105 Μὸ 1,10: σαρθὴ τδβίμμηαηβ Ἰθχὺ ΒΘΠΆΡ6Ὶ Ζοιίβομν. ἔ. 

ἀθαΐβομθ ουυουβομαπρ' 7,112 1. 

5. 185 Μο 6,17: Παϊγοαϊασληβ ταῖῦ αἱ ΤᾺΣ 6. 

5. 205 Μο 10,38: ἄἀθὺ ομ]αβ ἀθ8 ΝΌΥΒΘΒ ἰδύ δὴ Μ 20,18 νϑρ- 

ϑ6 ]Ιθβθὴ (τθαθ 5. ΧΙ. 

5. 281 Β 9,17: Ταγαομὶ Μὶθ τὖ νρ. 

5. 289 Εὶ 1124: ὙΥ. βοῦυ]σα ΚΖ. 42,981: οὐκιᾶνὶ “οὶ )η8 [ὰν 
“Βσθυθ νυ ϑβθυιηρ 65. ἀθρθυ!]θίθγίθῃ τοἱ 78 Α. θὰ ἀῦϑ ἃ πὴ 

Υ. Βτδαιῃ πἰομὺ εὐ ῥ)8, Βοπ θυ τοὐῥοὶβ Βομσοὶ ύ, οὶ οἷπ ἡ- τ! οἢ 

Θρο ΘΙ] 6 βίη Καπη, ΒοῸ χίϊοϊκύ αἰ ΕΌστη ἴῃ α16 ΝΘ. γοῃ εἰ ϑοἰθῖγ)8 

Ἐ 6,16 Β: οἷπθ ἀπάθυππρ ἱπ ἡοϊ ῥγύγιβ ἰδὲ αἰθδὸ πίομῦ ΤΩ ΩΣ ΟΠ ΠΘ 

γγ ΘΙ ΐθυ ΘΒ. Θἰ θα οῃζθηά. 

5. 289 ΒΕὶ 11,88 1168: δέαϊιο8 18. 

5. 268 2. 4 ν. ἃ. [165: ἐγίρσιυϑ. 

5. 261] Καὶ 9,9: ανἤϑδβαιι ῥγίδιημαηάαη. ΜΥ. γα βεϊμαμαῦ ΤΙ ΠΘΡ 

Ἀπάδγαηρ σὰ ἀπ Βομγοῖθῦ: «στο ἀπάθγαπρ τἰσα ἀπο ἀδάθτος ρ6- 

βύυχί, ἃ δ ΔΗΠΘΏμαΘη Κϑπηη, ἀ6ν συγϑὶΐθ Βίσοἢ θὲ Ὀοίά θη ἢ 56] 

δὴ Εἰπμᾶὰθ ἄθὺ Ζ6:16 απὰ ἴῃ ἀοὺ Το Όρου θη ψόογάθῃ; ἄθὲ Βιιηβ- 

Βίθιη παὺ δπὶ παρ ἀθὺ Ζθιϊθη πη ϑθιίθη ρου πα] ΟΠ 6. 415. ἴῃ ΑΘΓ 

ΜΙθ σοαυθοι οί.» --- 8... ουρϑησί ΑΥ. Βγδη χὰ πἰδιαγοῤ ΟΟΘΥ τἰϑσα- 

Καγὸβ οὗθὺ εἰϑϑαιγσαῖῤῥ. 

818 
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5. 800 2. 6 ν.αὰ. 1168: Ταιιδηὶῥγοῖν. 

5. 999 Καὶ 8,8: μηααγοὶ)η, παὺ Μαβιηδηη ἴῃ μπααγ]οϊίη, σπου, 

νρ]. ἄαζὰ ιοθαθ ΗΖ. ΑηχζΖ. 47,386. 

5, 847 1ὺ ὅ,4; Ζύ]]οΠμον ΗΖ. 47,896 ὀγϊηηθυῦ δὴ ΟΥΡυΪΔ 5 “δἐνἶε- 

ἰοηιιζειη. οἱ δοιιγγλα85 ψιαθ αὐ γον ἨΟΉ ρον πολέ 6 Ἠογηη δ)" χιιθηι 

ἦη. υοῦῖϑ᾽, ὸ αἷ6 ἐμγρίξμαο (αἰεχρότης) ΘΠ}. 

5. 8658 ἃ 4,231; ἀκούετε] ᾿Κ, ἀναγινώεκετε ΕΒ ἰογὶοίϊα ἀρ νρ. 

5. 416, Αητα. χὰ Τ 2,11 [ἄσθ Βίηχα: 8 βοῃγοι δῇ ποὺ ΚΙΆσΟΥῚς 
πανία τὰ πὰ 6 Ζ6116. )ὲ5. Ξοη]α ὁ -ὖ Καηὴ ἴῃ αἸθΒ6ν θην 

ἸΘΙομῦ θυ] οϑοηθη βοη; (85 ΑΡΚανχζαπραΖοι θη [ἀν ἢ. Κατ ΘὈΘηΓ4]15 

ϑοβδίδπαθη ΠΌθΘη, θη ΔΘ 76 χὺ ΠΙΟΠΤΒ. τ Θ ἢ Ζὰ ὈΘΙ ΘΟ ΚΘΗ δύ; αἵ 

ΘΟ ὨΙΘΥ ἀθα!!]ο ΒΓ. ' 

5. 420 Τ 0,5: ἀφίεταςο ἀπὸ τῶν τοιούτων] ἕΚ, 1 δια ΑΕ 

τη αἵ νρ. ἥ 

5. 429 Τ 6,9 βοῃπϑιηῦ δα Α 7α], δσπαβιίανδ χὰ Πάρθη, νρ]. υϑαθ 

ΠΕ 

5. 441 2. 18 ν. ὰὰ. 1165: Τν»αδϑαθα. 

5. 460 5Κοῖν. ΠΠ|, 71. βἰπα αἴθ Ἀπ τ απρβδίνιοθθ σὰ ΠΠρθπ. 818 
ΓΘ Ε]Θηὴ ἴῃ ἄοι Ηβ., ἀὰ Ὧδ8 Ζ͵ι[αὖ ἀσγοῃ ῥαῤτοῖ. δυροκηῦρ δύ. Η]θι- . 

ἀατοι ἰδ ἀ16 ΤΠπβίθ!]αηρ ῥα τὐανἢ νϑυϑῃ]διβί, 
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μ᾿ λρὰ ψο ἂ Φ αν δις, 

ΕΥ̓ 

δεν 

π «- 

ὍΝ 

ΨΚ», « 

Ξαννκήδ ὦ. 5 ἱὲ ᾿ ᾿ ͵ ρου. - 
φ κὶς 

τ. ᾿ν 
» ΕΥ Μ"Ό»» 

ἘΞ 

«Ψ0}' 

ἂν» - 
» 

»» 
Φου -"» »"Ξῷ» ὧν. ΒΝ ». 4 ὦ » “- Φ. Βεέξ,μ-- οἂ. 



ΟΕΗΜΑΝΙΘΟΗΕ ΒΙΒΕΙΟΤΗΕΚ 

ΖΥΝΕΙΤΕ ΑΒΤΕΙΕΟΝΟ 

υΟΝΤΕΒΘΌυΌΟΗΟΝΟΕΝ υδνῦὴ ΤΕΧΤΕ 

ἨΕΒΑυΒΘΕΘΕΒΕΝ ΝΟΝ 

ΜΙΕΚΉΕΙΜ ΘΤΒΕΙΤΒΕΒΑ 

ὈΗΙΤΤΕΗ ΒΑΝΌ 

ΙΕ ΘΟΤΙΘΟΗΕ ΒΙΒΕΙ. 

ΗΕΒΑυΟΘΟΘΕΘΕΒΕΝ 

ΝΟΝ 

ΜΜ ΙΕΉΕΙΜ ΘΤΒΕΙΤΒΕΒΗΘ 

- του. 

ΗΕΙΘΕΚΒΕΗ͂Θ 1910 

ΟΑΒΕ ΨΥΙΝΤΕΡ 5 υΝΙΝΕΗΒΙΤΑΤΘΒΟΟΗΗΑΝΌΕΌΝΕα 



ΩΙΕ ΘΟΤΙΘΟΗΕ ΒΙΒΕΙ. 

ΗΕΒΑυΘΟΕΘΕΒΕΝ 

ΝΟΝ 

ΜΨΙΚΉΕΙΜ ΘΤΒΗΕΙΤΒΕΒΟ 

ΖΥΝΕΙΤΕΗΒ ΤΕΙΙ. 

ΘΟΤΙΘΟΗ - ΔΒΙΕΟΗΙΘΟΗ - ΠΕυΤΘΟΗΕΒ5 ννΘΗΤΕΗΒυΟΗ 

ΗΕΙΡΕΙΒΕΒΑ 1910 

ΟΑΒΙ- ΝΥΙΝΤΕΒ’ 8 υΝΙΝΕΗΒΙΤΑΤΘΒΟΟΗΗΑΝΡΌΓΟΝΕ 

ΜΕΥ αρΕ-Ν τ, δ08, 



ΑἸ6 Βοομίθ, Ὀοβοπᾶριβ ἀ8δ5 Εϑομύ ἄου ὕπθοσβοίσαμῃρ ἰτὶ ἔγοιηᾶθ ϑρσδομθη, 
ψγοσᾶθι νου θθῃϑ]ίθη. 

Οσ. Ἐ. ὙΥΙΠύοβομΘ ΒΟΟΒαχγαοκοσοὶ. 



Αὐυσυϑτ ΙΕΘ5ΚΙΕΝ 

ΖυΜ ΘΙΕΒΖΙΘΤΕΝ ΘΕΒυβΎΒΤΑα 





γοῦ νοῦ. 

Πο Ζννθοκ ἀθ9 δυο θα ἢ 5. 50} 10 β Δρϑοϊαίθ Δ ο  β β παϊρκοιῖ 

γῸΠ ΟΓΠΠΘΙΘΙη 815, ἀΟΟἢ ἰδὲ ἸΠΠΘΓΠ810 465 σοροῦθπηθη ἘΠ ΔΠΠΠΘΠ5 

α16 στόβία ΠΙΟ ἢ ΔΙ Πρ κοῖς ουβϑίγοθί ννογάθη: 841165, νγαβ 1Π ἰου τη Δ]6Γ, 

ΒΥ Π ΚΙ ΒΟΠΟΥ οὐθγ ἰθχ κυ βοῇ ΗΒ νὸὰ Βαάθαΐϊμηρ 561Π 

Κοπηΐβ, μαὶ Αυΐπαῆτηθ σοίαπαθη, δοἢ ϑἰπα Ὀ6Ὶ ἄθῃ πὶοῃί 8|1Ζὰ- 

μϑαῇρο Ροϊορίθῃ Ὑγδνίθυ πη βϑϑηα θη 6. Θίθ θη. δαίΐρθζβη]ί. 

Αυΐ ἀἴ6 Ζυνοι βϑϑισκοὶὶ ον Ζιἰαία ᾿ἰδί Ῥθβθόπάργο  εγΐ ρο- 

Ἰαρὶ: 4116 Θἰθ]παηραθοθπ οἤπ6 Αὐβπηδῆπιθ πα θ6ὶ ἀθὺ Κουγοκίαγ 

ΠΟΘΙ Πγ815 ΠΔΟΠΡΟΘΟΠ]ΡῸΠ πα Πρ σου σγογάθη. [Ιοἢ ἀδιΐ ἀδ- 

Ποὺ ποίΐϊβη, ἀδβ ἀϊθὸ ούβθῃῃ δαΐ οἷη ΜΙπΙπλαπη Ὀοϑο γϑηκί πα. 

ἴπ βρᾶϊΐθγον. Ζοιΐ θῆκ ἰοἢ ἀϊθβθὴ ΑὐβΖαρ οἷη γνο ]βίβπαιϊροβ 

σοίβοιος δυο θα ἰοϊσθη χὰ ἰβθθθπ, Ἂἃ6ηῚ δἷπ Θ᾽ ΟΠ Ι50ἢ- 

ΘΟ ΒΟ 65. (Ἰοβθαν ὑπαὶ οἷη δ 6γΖθί μη ΘΓ Ὀοϊθρίθη ΕΌΥΘη Ὀεὶ- 

σοίαοι ννθγάθη 950]]. 

Δὰν Εγρϑηζαηρ' ἀ6ν ΚΠΆΡΡοη Αηράρθη αἀ65 ΝΥ ὀγίθυ θ 0ἢ}5 Κῦπηθη 

Εὖ, ατγηννα! 5 {Ππ|θυβαμ ΠρΡῸ π΄ ΖῈΙ ΘΟ ΒΟΉ 6 η ΘΥΠΟΠΥΤΆΪ Κ᾽ ΘἸΘΠΘη. 

[ΠῚ ογβίογ ΤῸ] “16 ρα ἀἸοθπα! ἰδὲ βοθῦθῃ 8415. Βεῖραθβ ΖΠῚ 

δαῃγοϑθουιομί 190910 ἀθν ἀδαΐβομθη ἰδαίβυ θα βομ]θ ἴῃ Καγο πθη- 

1π8] φυβομίθπθη. 

Αὐο ἀδ5  γίθυ θο χοῖὶρὶ δαΐ Βοηγ ἀπὰ Τυΐΐ, ἀδβ 6ἷπ 

γΥΓΚΊΠΟΠ 65 Ὑογϑί παῖς ἀοὺ ροίίβομθη ἰΠρουβθίζαπρ οἤπο βἰθία γ6ι- 

σ᾽θιομπαηρ ἀ65. ρυθο ]βοθη ΟΥΡΊ Πα 15. οἷη προ ἀθν {Ππτηὔρ! οι Κοὶΐ 

ἰδέ, Ηο θη! ὁ τυῖγὰ ἀἴθθθ ἘγΚοππΐ ἢ]. Δ 6 ἢ. ἴῃ 6 ἈΚ ΘΠ βοῇ θη 

ῬΓΑΧΙΒ ΠΠΘΠΡ πα τ6ῃ} ὙΠ] ΚβαπῚ ὑγΘΡ 6! 

Εἴη ΝοΟμίγᾶρ Ζὰπὶ οὐβίθη Βαπᾶθ Ὀιθίοί ἀὰ5 αἰθβοπον ΒΡΌΟἢ- 
βίδοκ. 

Μάποπρη, Οκίορθον 1910. 

ὙνΊΏΉΘΙπη ϑίιγοιθογε. 
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ΙΧ 

ΝΟ ἂρ Ζ1Π| οΥδίθη Βαπά. 

ὲ5 αἸοβθηοῦ Βιυομϑυθοκ. 

Βοὶ ἀν Ῥογίοθιφ (67 ἔην Ο΄5ο] [ἐ87α͵" 1907|8 ογισογθϑδοηονν Αη.- 

κά 6 α656 αφιέδοιον, Ῥαρυγιδιαγίοί 5 Π οἴη, αἷό τον ΝΎ. 1δ νογοίγ ρθη, 

Ρργφαριθηέ- τὐὐνὰ Ῥαρνγιβγαφηιογίο, αἠα βϑαρέ πη βοη6᾽,5 αὐ ϑεἼιδο, 

“ἀναᾶο, ογνθην 1)07} ἔην (ογὺ Νῶὰϊΐε (65 αἰέογν Αγέζγηνοῦδ, βἰαηιηιθη, αὐ, αἷἦθ 

σγοβηογφοσί. {7γυϊυογ 5 ϑοἠοίιοῖ σι σίοβοη. ἴὔγέογ ἐδνοην δοβηαοί 

δ͵εἶν (α8 αἷδ “Παπαϑοθγὴξ ΝΥ. 651|20᾽} (67 Οτοβοηον Βειδίϊοί]ιοῖς δοφοῖοῖι- 

μοί Ρεογφαριοηἑαορρείδιαίέ, ἄα5 αἴὸ ϑοϊέοη, 1 πα 2, 15 τὰ 16 οἵηνθ5 Θια- 

ἐογγο τοραβέ. Θοῖίο 1 δίοίοἑ ἐπ Ἰαἐοὶη 8 ον [ὐἰ θογβοίσιη αἴδ Κ᾽ 6786 

Τ1μκ. 28,2---ο, Θοῖίο 1δ αοϑοί. Παρ. 24,5---9. 216 ϑομγἐ ἀον' ᾿ὐϊοϊβοϊξθη, 

9 «πὰ 16 τὐγας ἀπξαηρδ [γ᾽ ἱορέΐδοῖν σοναϊέογν, δὴ8 116. αἴαιν6 816 αἱ 

σοίτϑοἶ, ογκαγγέο: ϑοῖέο 3. δἱοέοί ΤΛοϊρ. 38,11---14, ϑοῖίο 16 1,ρῖ. 34,18---17. 

Εδ παρμαοῖέ δον αἶϑο τὴν ἄα8 Βγιο]ιϑέϊοϊς οἴγνογ" ἰαἐοτηήϑβοθῃ- σοίτϑβο 6 

Τπϑυαηποοῖϊτον δέϊέησιιο. ΟἸοϊοῖν αἰΐοη, σφοέίδοϊιογν, Βὲθο! αν 80}.} 1 {{6γ. ατι.β67' 

ΟΥΑ τδὲ αὐτοῖν αἴοδο5 Βίαϊέ οἵρ, Ῥαϊίηιρϑοϑέ. 

1)6ην ἰαϊοϊγυϊδοηοη, Τοαέ ὧ(.85 Εγαρηιοηίβ παέ 11.. Οἴαῖιο, αθη 

φοὐτδοϊοη, ΚΟ. Ποίην ϑοαγϑοϊέοί. 1)}16 ἔηέογϑιιοϊνη δοῖαογ' Ὁ 50}}67' 

ἐδέ εὐγυίολ" θην “Ἰΐοῖ: 1)ὰ8 σοὐὶδο]υ-ἰαὐοὶηίδοθο Βεδοιγασηιοηέ 67 {7γυῖσογ- 

δίἐὰ σιν Οατοβοη ζηι 11. Βαμα υορ ΒΙ. »οιιδοοηβ Ζοϊέβο)γ [7 αἷὸ 

μοι οδέαηιοηἐζοἾνο ΤΡ ̓8ϑθηβογαζε δοῖέο 1---88 ἐηὶ ΕὙ 7) αν 1910. 6γ8ο]υϊογιθηι. 

Εἴθ Ρηοίοσγαρ)ῖο ἀ95 Βίαξί(οβ δὲ δοϊφοσοθοη. ἷ 

ϑοισοΐῖ ἀν Ἰαξοὶγυϑοϊα αἷ8 αὐτοῖν α67 φοίίβοιο Τοαέ δαὶ τὰ δ'ἵηνη- 

ΖΘ. 6η, (ςτιχηδόν) σοϑβοϊιυγορθοη. 116 φοέΐδοϊιο, ϑοθγζε σὴδὲ Κοίηον Αηαῖϊέ 

φι0)" [1)αὐϊογηίηφ, αἱ Ἰαϊξοϊγυίδοῖιο οἰαιδὲ Οἰαιῖε τη8 ὅ. Ψαθμγ μιν ον βοέζθη, 

φις κῦηηθη. 

1)6γ" μοῖιο Ἧ͵7ογὲ αθ5 ἐγ γι ο}  ἐ ογϊναϊέοηοη, Βυιο]ιδεϊϊοϊυβ Ποσέ ηϊοϊοΐ 

ἦν αἄογν ᾿τσοηΐφοη, τη)6]ν))γ οὐδεν ηνέηθ)") τογϑέϊἑηιηιοίέοη, οοΐίδονογν ΕΟ) ὨιθΉ, 

αἷδ τὐλν8 ἰποῖγυ ηιδιίο8 Μαξογταϊ δὲφέοη, δοηαογη ἦν α67ὺ Ταΐδαοϊιο, ἀαβ αἷὸ 

νηοῦ Βιγκὶξέ την βοῖηιο)" σγπαϊοφοπαθη Ποσοη βίου. τον, ἩΓογαϑισογίζι- 

1 νοὶ. αἷο τυογέυοῖίο Βοδργ δον Εἰ. Οςι Βινπκὶξές σοι". ΤΆροϊ. 

ϑιμαίοθ 11,611 [.; ἸἩγγοᾶθβ Αμεοῖσεο (ΗΖ. Αηις. δ3,107 7) ἰδὲ ὃ6- 

ἰαησῖοδ. 



Χ Νομίγαρ. 

Ἡ Ηΐο᾽ 8. Νουλώη “Τοδέαηιογένηι 1 (.)ουιν". ἼΤ᾽ Ποοὶ. Θέμμα τος 1,199---84) ροϑδίπ- 

τον έο ἰαξοίηυ δε; -σοξδοῖνο ναηρ οἰ ἑοη δὲ η σι γυτφηνην6 ᾿.γ7) ΤΡ ἐγ ἢ - 

ἐτεῃ πολέ σοισογλα θη, 18}. 

Βιιγίξέ παΐέο ηνέ συοβοην ϑοϊναγϑίηγνυ ογκμαμπηΐ, ἀαβ ἀο' Τεοαΐ (165 

ἰαί. Οοαοα Βγίαϊαηιι ([) ἐἱδογαῖ! αογ παον ἄθην ἩΤογ αι αογ σούβο] 67. 

Μήδοῖ κογγίρτίογέ ᾿δέ, 100 67 δοισοθί νόην ΠΤ αΐ εἰθ)" αἰξϊαἱοϊγνδοἼνογν Βέδοϊ (1) 

αἷς αὐον τον αθηι α1621 ὙΓμϊγαΐα (ν9), παοῖν αθην 6)" σίοϊο αἰ]5 σοᾶηαον} 

758έ, αὐδιροϊο]ιί, τοὶ. 6 Β. 1. Χ] 1}. 1} δα], ἀοϑίναϊν ἐγν ἔ ἄθγν Ἰαϊοὶγιϑο θη, 

Τοῖΐ οἴγιογ" ἰαΐοϊγυἶδο.- σοὐϊϑοθθη Πραγροίτογ λϊηγιιο, 6162) θοϑοηαθγ8 αὖ- 

σοϑοϊιγϊοῦοη, τρογἼ6γ) δοῖ, 

1)07}" [ἰ658ὲ οἴγθ) ἰατοϊγυϊδο]-οοὐϑοΐνον Βέζηγιοιιο ἴα αἀαηναῖδ γι) ἴηὶ 

τὐοἰξογιθιϊέοιογ" Οοαοα; (ὐαγοίζγιβ Εἰ αἷὸ απ τη θη, νοῦ; ἀα8 Οἐδβθη 67 

ΜΒγιοιϑεϊεῖς δέοι 1}. γῖγν αἷὸ μίναη οἰΐοῃ δεϊίγιι6 τι" ϑΘοῖέθ. ΕἸἾΉ6 

σίῳγυφογιαογ0 Βοοίεϊσιη Πἀο Βιιγ]ὐ5. δοϊαγϑίηη ρον Πυροίϊιοδο ητοιΐ 

Ο φρίοῖϊ τοογάονι Κὔγγιθι. 

ϑοηηῖέ ἐδέ αα8 αἰγ  έρο Κ͵ασηιοηΐ Κἰϊγ αἷο Βοιγίοίζιγ α67) (σ᾽ ὁϑο]υ᾽ οἿγο 

αὯ65 σοέέδοϊιο, Βιροϊἐοαίοβ νον το σορήηον Βοα μέ). Πδ 15έ οἴηθ 

το] οηϊηιθη6 ϑέϊίσο [2 αὐ υογλν τη)" Ὁ 67" γ᾽ ὁ[6716 Αὐνγαδϑιισ, ἀκα οῖν 

μας εέγ ἃ σις ογ ἰαξοίγυϑοϊοῦ Βηήβ απο, ἦν αον Εἰυαμροίθηη τη 

το. 671) 7). {7 αγν  αγιφιιγιοἼηγιογν 56, αἱδ αἷθ5. ἡμαλιονο σοϊέοη ἰα 8862) τροἰ[θΉ.. 

Βοιρο5 θη, τὐἵγ αὶ αἰἶθ56 Αηηαγηιο αιγ ον) αἷθ {7γιἐογϑιιοϊμί α67᾽ δαές- 

ηιοίοα το αὅ165. σοζίδοϊοην ραΐθ8. 171)1656. {7γι{6γ 8ιμο]γίγυ ἰοθγέ, ἀα.β ἦν α67" 

Ποσοὶ ἀογί, το δέδγιηροη, α65 “ἰ(- Τραΐοβ υογϊΐοσογι, 86 68. ατνγ ον θην, Π]ηι- 

ἤπβ ἀογ Ῥαγαϊοϊδίοίοη, οὶ 65 αν ον ΕΠ γιοϊγ ι. α167 ΤἸαξοτμϑο]υθη, 

{7 8ογ5οἐφιίη, ατιοῖν αὐδ τιν 8}γ γα Π1ο07.6 Θαϊςηιοϊοαϊτο σοϑέδγέ ἰδέ, (αὶ αἴ686 

«ἀϑιοοϊοϊηνησοην νοὶ Κ- Τ  αΐξ αἷδο εμέ αἀογ Κογίαρο φιγοβοθγτεῦθη. 

τρογθη αὐ) 7οη. 16. αοηκο αἴὸ 25οἴοσο ἀαξν αηνηζονδέ αὐν αἼΜ616767" 

ϑέθιϊο σὴν σοϑθη. 

Ανιοῖν ἐἰδον αἷο ΒέοιΠιιγ 65 Βρίαϊαηιια (ἢ σιν {ὐϑογϑοίσιιη (165 

Ηϊογοη ηλ5 σὴδέ ἄα8 Οἱοβοηοῦ Βγ αρσηιοηέ δηΐἐβοϊιοί ον, Αι 80], 

Ἡγογ ἀϑισογ]ι- ἩΤέο Ππαΐέοην ατφοηοηιθιθη, ααβ ἢ ἄον ὕγζογην α6) {7067- 

ϑοίζιγ ὅ65 Ηϊτογοη ηηιι5 αὐ Το] δέον, ϑἐοῖνο, «τα ἀοδήναϊδ ἐηγὲ ΠοβοΉ- 

ϑ γι έϊογν αὐῇ ἴ σοργγῖϊηαοί. 1) 1656 Αγηαϊνι6 1δὲ απγ εἶν Βιυγκτ5 ΚΎΤΗΝ 

αἷ8 τη]αϊέθανγ ἀαγσοίαγη, τρογἄθη; 67) ἤθο ἰιυπαὶ δγῖηρέ αογν τιν ]ριιι αἰ 10] )6Ή 

Βεοιυοὶβ [7 οἷο Πὐϊολεϊγίοῖέ αὁ7᾽ Αι {ἀϑϑιηρ εἰ 5. 1. αογ᾽ Βγίχία- 

πμ8 ἴη, (167) (ἰφϑοϊϊοθιίο 67 σοξίδομον Βήδοί οἷηοὸ σγοβὸ Ποῖίο ϑρϊοίέ, 

κοριηνέ οποΐν αἴθ56. ΕἸ Ϊογηἐρῖϊβ 6. φοΐίδοϊνον, Βύοἰ  ογ 50] οἰ θαν" 

φησι έο. 

Ἐραϊίοῖν 1ὰ βὲ ον" Τ]ηιδίατια, ἄαβ ἄας Ἐγαφσηιοηΐξ ατι8 ἀἰσψρέονι βίαηηηηΐ, 

αθηι τ0ῖγ} 80 ἠταγοΐνοη, κοδίϑαγοη, ἔα νον αηίροη, αἷοὸ Πού απ α16 

Εὐἰηίαφοϊριινψ τρολξογ᾽οη1") Βγ" ΟΠ δέϊϊοῖρο γιτοἦνέ τιϑογ οοἸεϊσέ 67,50], δγ θη. 



85 Οἰθβοποὺ Βγυοῃϑίοκ. "ΑΙ 

ἴον ἄφη, ον, αἰ θην αἴ Η5. παοῖν συρρέον ψοϊοοηηηλθη 86ῖη 

κόηηΐο, Ἰαϑβϑ8θγν 510) γι) τη 50,676 Κ᾽ ογηγνμίμηοη, απ δοίη. Υο οτοἤοί 

ϑίαηιηνέ 67.) αν αθην Βοϑβιίς οίρνθβ. σού ϑοίνοη, ϑοιία σἐοηϑίβοο 8 (ηλαγν ογ γον 

81. αγν Μααϊηνη, 67. 497 αἷο Τγρρον, δὲσίβιοι [5 ῥοσίοίίοίο τη φ 

Ἡϊρρο ηεῖὅέ Ανρσιϑδέϊη, ατδριέϊογἐθ) οα167 ἡιαην αἰϑηοξ τέ αἰαῖ ατὰ σούΐβοιο 

ΑΙογίκον, αὐθ σἱοίοῖ, αγνά ον τγυϑοηχιοηνοη, Του δον τοἠιϊροέοη, ἡ ας, Αηέϊηοῦ 

νογϑαηγιέ τ00γ7.16γ.) 86]θη, τι. εἶσ]. ιν. Νοῦν ΠἸηιιοί. 

ΟῚ ἰαἰθ πίϑομο Τοχί.; 

οί 1: 1κκ. 98,2--Ὁ. Θοιία 15: [μ. 94, ---9, 

ἧς, ἐπ εὐο ρβψήνδννοσσαι, Φυϑννα 7. 1. ΠΠΙ ΠΟΥ... 5. τ Ὁ 

Ἔν Π ος ς ὠωκόῳ »" πὸ ὃ ἘΠ... τ 

5. ἀπ κε τ. τοῦδε Ἰ. τὸ πὶ 

ΟΠ 1 Π πτπιΠνῖς τρνῶ 4 πὶ ΗΠ ΠΕ το τα 

ὈΡΡΒΤΗ δπὸ {πος Ὁ. ἀπ|ὰ  ΟΡΟΕῦ Ὁ τῶ τὺ)ν ὉΠ Ὁ 
ΟΠ Ἰπδ ... , :...- οὕ... Θ᾿ Ἰπύ τη προ τ 

ΟΕ ΚΝ κοι τ  γν Ἵ Οἱ ΟΥποΣ:  ν π 

8: ΠῚ ΘΌΙΩΝΙ. 1... Τὐς. 8..δὺ, ΤΟΥ ΝΣ; 41ὺ. εν ες 

9 ῬΌΣ, ἘΠῚ ἐλ τος πρῶ δ ςος ὀρδιι ΟΣ ἢ... το ον 

0 Ἰπ ΟΙ ΒΊ ΘΠ ἂν Ὑἡ...... Ὁ. ὉῸ Ἰ  ππευ τ ν τ 2} 

1 ΠῚ] 5 ΠΗ ποτε τ νορριν τς 1 ΟΝ ΤΥ) εἴ ΠΡ ΣΝ ΣῊ 

1 ΠΤ ΡΥ τ... 0 ὕὐὖΆνυ οὖ, 

Ἡγῖο σίανιο ογκαηηέ τα βιγκῖέέ ααῷὸ. Ππογυογοο]οῦοη, ἤναΐ, 5:67.} (167᾽ 

ἰαί. Τοαΐ 05 Οἴοβοηον Βγηιο]δέϊοιδβ ἀθηὴν 65 Βγϊαϊαηιιδ ([) 861,7) παΐἶνο. 

Ι. ΕὟ εἐϊηιγηέ τς ἴ σὸ ἔηι σα σθηδαΐς φι." αἰαί. Βίδεϊ (1): 

ΕΠ 94.0 (Ζ2...2) ΠΟΙ. δέ ος' ξξε ἔ αὶ τσ, 7611 Ἰΐ, 

924.0 (Ζ. 8) γτϑοογσαδιυηέγηὴ τ ἔ γὙρ, ΤῃΘΙ ΠΟΥ ΘΙ ἃ 6, ΘΟΙΠη. Ο, ΓΘΠΊΘΠΊ. 

ΡΠ] αὙῪΥ, πποπηθηϊοίθ ἃ. 

24. 8 (Ζ. 9) Τϑοογαδίαθ Ξξῷξ ἔ γρ, πῃηϑηπηοσαῖίδο ἃ ἃ δ", σΟΠΊΠΊ. 6, ΓΘΠΊΘΠ1. 

Ὁ οόοτῦ 65] ᾳ γ. 

24.9 (Ζ. 11) ἃ τηοπυϑηιθηίο -- ἴα τρ, Κολϊέ 11. 

Π. 1..)." δέζηιημέ σις ἴ οὐδ)" ἴ---ἰὶ ἔηι Οροηβαΐς εὶς γ8: 

Ι, 98,4. (Ζ. Ὁ) ρι]αΐὰβ δυέοηι (αἰαὶ) τὸ ἔἃ ἃ στ, αἱΐ δυαΐθηῃ ΡιἸαΐα5 το ἢ 

' 6. 15} ἃ: 

Ι, 99,5 (Ζ. 10) ἱποὶρίθηβ Ξε ἢ 1 (ἰπομοδῃβ ἃ), οἱ ἱπείρίθῃβ νρ (ΘΙ ΠΒ1,7). 

Ῥογην αἰαῖ ααὶ 1, 93,5 (ὃ. 1 2. 4) γἱοϊέϊᾳ, φοίοδον παΐ, 80. βέϊηιηιέ 

ὅα8 ΕἸὙαφηιονέ σιν Κ᾽ 6) 6]]6γη)815 (ἃ) ἦηι σα οσοηϑβαΐς τις ἔ, τὰ το]. τρια νρ. 

1 γργϑέϊηιηιοῖίο Βιιοιδέαϑον, δἱμα ζιιοιυϊονε, 



ΧΙΙ Νδομίγαρ, 

7) ον β'γαρφηιοηέ αἰοῖη, οὐ θη ἐἴζην ον δέ α67γ Εὐγυδονεῦ σονν ααϊὰ 

(σγίροι. ὅτι) σοῦ σογητμηοιμ θέ 1, 23,5 (5, 1 Ζ. δ): 65. {6716 δοηνϑδέ τἰδογαῖ. 

σίανο ογρῶηφέ (6γν, ἰαΐ. Τοαξ ἔην Αηβοθιίμβ ανν ἵ Γοϊφοπαογηνα βογ: 

π|. 28 (ὃ. 1): (ὦ. 8) (Ὁ ἔπι 65 τὸχ 1ιααοογη Ὁ (4) αὶ γ65ροηπαϊέ 

ἡ : ἐιι αἱοῖδ. (Ὁ) “ΡΙΠαἴτι5. πέρ αἱαὶξ αὐ ργγοἴρο5 δασογαοίνγη (9) οἱ ἐμγϑαϑ: 

(6) Π1Π1] ἱπιιθηῖο οατϑαην ἦν, Πιορηηε[7,} ἐδίο. (7) ὃ...... (8) αυΐϊᾷ 

οοτηπηονίοέ ροριίνηνν ἀοοοη8 (9) 6. πηϊιογϑαην ΤΠ αοαρι, (10) ΠΟΙ ΡΊΘΠ5 

ἃ ααἰτίαοω τὐϑχι6 ἤμο. (11) δ᾿ ΡΙΙαία5. δέθ)ι, αὐϑατοτλιβ Οἰαἰϊαοωην, (19) 1η- 

[οι τόσαι τέ, δὲ ἤοθῖο (΄αἰϊαθιιδ 6886ἐ... 

1πκ. 34 (ὃ. 15): (Ζ. 1 (ἢ «φαϊά «πουιἐῖδ εὐὐμοηέοηε οὐ, τιον ιυΐδ ὃ 

(0) ὅποη δϑβέ μῆς, δϑαὶ ϑιεγγοωϊέ: (3) τϑοογαδτηέγῖ, φιναϊτέογ' Ἰοοιένι5 ὁ8ὲ μοϑὴδ, 

ον ααἤιις (4) γν 811] αϑα[η}] θϑϑοί, ᾿ αΐσοηβ: (Ὁ) {ὰ18 ορογίοέ ἤμην ἢο- 

ηνῖγυῖβ (0) ἰγϑαϊ ἴῃ τηϑηθδ Πορυΐγη, ροοςαΐογν (17) οἱ ογποϊῇσὲ (8) οἱ 

ἰοσίϊα 416 γοδγροῦο. (9) δ6ι τϑοογάδέαδ ϑιύγξ τον ϑογιν, οἵμβ (10) .... 

({1}).8 πιοππηηθηέο γιιγιἐϊαιιογιιγιὲ ἤναθς οηινΐα.... 

ῬΘΥ σοὐύϊϑομθ Τοχί.2 

Βοῖίο 9: Τμκ, 98,11---14. Θοῖία 16: [μικ. 94,18---17. 

σι ΟΣ ΜΌΝ δα ηῖπ 1 7,. ΣΥΉΝΗΣ ΓΙ ΕΥ̓ 

ΦΥ ΥΞ ΣΝ ΡΣ ΠΝ ΕΠ π ῷ . ἃ η. ἴῃ ἅπὲ 5ρ8π76. 

ΣΎ ΤΕν τ ἘΕΥΕΑΙ ΧΑ ΠΣ 5. 515 αν τ τ ν ἮΝ 58... Πὶ 

ἌΣ Υ  ἀΠ ἔπ Ῥϑιημηᾶἃ ἄαρα ΔΠ ον ΕΟ, 

ὌΡΕΟΣ ργῶ 51Κ π})1550 τ εν δ 0.00 

Οὐ τς ρέρέΕοΨσσΠΕΠσὍοι“ιὁὔἷι αι. 

ΣΝ ΠΡΟ 4 Πα ἀ ἢ ΚΡΑΤΤ ΟΣ Ἐ τό “4785 Πρ Πρ... ᾿ς 

ΘΓ ΎΝΕΣ το τος μιδπδροῖπβ 480 ϑροιο τ ρ τε 

ὌΠ κυ ση  ἀτα ἐούσας γον ἀν ΘΠ ΔΗ ὌΝ Τ Ὗ .. 44} πιὶ ... 

{0  ὈΑΧ  ἘΣ ΎΚΟΣΝ, δηᾶρο 10... αθὶ κἰ κα. ἢ... ἴπ8 ἴπ8ἃ 

ἪΡ ΕΝ ἐεύσλν αν λον πἸδπῖν , Π ἡρα ΡῸ 

Τραϊμγ ϑον αὐην τηέογ οϑϑαηἐοϑέογν 58ὲ α6ὁ2") δεθιίμβ ἀογ 1. Ζοῖϊο α167᾽ 

2. Βοϊέο: θαι αι. Πίογυου ἐδέ τέ Ποῖΐγην « ̓τραϑ[)οην)» φῖς ογραγθΉ: 

ὑοίαο ἩΤογί δἰμα οἵη {7θογβοίσινηφ υοῦν ἐεθῆτα λαμπράν ὅδγ σγϊθοῖη. 

γογίαφο. Νίρν ἐδέ 1,16,19 λαμπρῶς απο. Πα γί ρα τοἱοαογροφοῦθη: α167. 

σοί. Τραΐ τη86767᾽) ϑέοίίο δὲ αἶδο, τοῖο Βι δῖ ααὖὸ. πογυογοθέ, γυϊοἶοέ 

απ οἦν αο {7 δογϑοέσιιγι πθϑὶθ 8108 6" ᾿ἰ (ατιβογ" ἃ. ὁ ἃ) τὐηνα 467) νϑ ϑοοίμ βέ. 

71)6γ Τοχέ νοῦν Κ ωρπα αογ σνονν ἴ Τα έοη, [17 αἷθ ατιγ οἷν ἀα5 ΒΎαρσηιοηξ ᾿ 

ἡ δογίϊοζογέονν Κ6γ86 Γοἰσοηναογηια βολυ: 

1 Κιηγϑοῖυο ϑοθνῖ οἰναγαξίογ δίογέ αἵο Εἰγσᾶηφιηφ. 

2. γργοίϊι γος Βιιοϊνδέαθοη, αἱγνα  ουνγδιυϊογέ. 



Π)Ὲ5 αἸοβοηοῦ Βυπομοίζοϊς. ΧΙ 

1μκ. 23,11---Ἴ4. 

11... περιβαλὼν αὐτὸν ἐςθῆτα 

λαμπρὰν ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ ΤΤει- 

λάτῳ. 192 ἐγένοντο δὲ φίλοι ὅ τε 

ΤΤειλᾶτος καὶ ὁ Ἡρώδης ἐν αὐτῇ 

τῇ ἡμέρᾳ μετ᾽ ἀλλήλων, προῦπ- 

ἦρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς 

ἑαυτούς. 18 ΤΤειλᾶτος δὲ ευγκαλεςά- 

μενος τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἄρ- 

χοντας καὶ τὸν λαόν 14 εἶπεν πρὸς 

αὐτούς ᾿ προςηνέγκατέ μοι τὸν ἄν- 

θρωώπον τοῦτον ὧς ἀποςτρέφοντα 

τὸν λαόν. καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώπιον 

ὑμῶν ἀνακρίνας... 

11. αὐτόν] “Κ, μογ1: ΒΙΉΒ1,7. - 

19. ἸΤ(ελιλᾶτος καὶ (δ) Ἡρώδης] ἕΚ, 

Ἡρώδης καὶ ὃ ἸΤειλᾶτος 5΄ΙηΒ1, 1 

ΡΙ6Ί. στρ. --- μετ᾽ ἀλλήλων] “Κ, γε)1ε 

ΓΙΐ νρ. --- ἑαυτούς] ΓΚ, αὐτούς 51η 

ΒΙ.Τ. -- 18. τὸν λαόν] ἵΚ, καὶ 

πάντα τὸν λαόν ἢ ο, ΡΟΡᾺΪ ἃ {τ 

ΡΙΘΠ]5. Ὁ 615]. 

11... ᾿πααϊξ θαμὰ ποϑίθ αἰρὰ οἱ 

ΤΟΙ Ἶδιῖ οασῃ δα ΡΙ]δίαμη. 192 ἰὰπης 

ΘΙΉΙΟΙ ἴδοι! σαηΐ Ἠδγοαθβ οἱ Ρι]αΐὰαβ 

ἴῃ {1 αἷ6; Π8πὶ 8ηΐθα ἱπ ΠΪοὶ 

οἰ αηΐ δα ᾿ππϊοθῖη. 13 ΡιΪαΐ5 ΠΘΙῸ 

ΘΟΠπΟΟδΙ5. ΘΌ ΠΏ Πη15 σϑοου οὐ ὰ5 οἱ 

ῬΓΙΠΟΙΡΙΡτ5 ροραϊ! 14 αἰχὶὶ δα 6ο5: 

ΟΡἰαΠ θθ. ΤΠ] ἤὰπὸ ΠΟΙ ΠΟΙ, 

ἰϑιηαδτὴ δου θηΐθυη ΡοΟρΡαϊατη, οἱ 

Θ0066. 6ΡῸ ΟΘΟΥΙΆΠ] ΠΟΡΪ5 ᾿ἰπίρυσο- 

ΘΕ, «ἰ- 

13. 115 ΘΘοΘΓ Οὐ] 5] {, οἱ 

ΒΘ ΘΓ ΔΟὐΡ5 6. --- ΡΓΙΠΟΙΡΙΡ 5] ἔ, 

ΤΩΙ ΟΥ ΡΒ. ὁ, ΘΠ] θα5. 2, ρῥτη- 

αἷρθ5 δᾶ. --- ῬοΟρΡα]1])] ἃ ἔτ, ΡΙ6015 

Ὁ 6 {{Ξ] (Ὀ), οἱ οπιῆθιη ρΙθθθπὶ ἃ, 

οἱ ρ!βθρα στρ. 

[μ. 94,18---17. 

18 καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἢςαν 

πορευόμενοι ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ εἰς 

κώμην ἀπέχουςαν ἑταδίους ἑξήκον- 

τα ἀπὸ Ἱερουςαλὴμ ἣ ὄνομα Ἔμ- 

μαούς, 14 καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς 

ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν ευμβε- 

βηκότων τούτων. 15 καὶ ἐγένετο 

ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ ευζητεῖν, 

καὶ αὐτὸς ὃ ᾿Ἰηςοῦς ἐγγίςας ευνε- 

18. ἧςαν πορευόμενοι] παοΐν ἐξ 

αὐτῶν ἘΚ τ ΡΙογ., παοΐ ἡμέρᾳ 

ΠΒ. - ἑξήκοντα] ἕΚ, ἑκατὸν 

ἑξήκοντα 5ΙηΠΚΈΝΉΤΙ. --- ἣ ὄνομα] 

ἘΚ, πουηΐϊπθ ἰὰ ρίθι. σῷ (Ὁ). -- 

10. καὶ αὐτός] ἘΚ, καί ἐοδιϊέ τΟ07' 

αὐτούς Βὅ. - 

18 οἱ βδοὺθ ἄπο δχ ἰρϑὶβ ἰραῃηΐὶ 

Θϑᾶθιῃῃ α16 ἴπ οαβίβι Πα} αποα ἀρ γαΐ 

βρϑίϊο βἰδαϊογαχη [Χ 40 Η]ΘΓ Ξ8]6Π, 

ΠοΙηΐηθ Ἐπηπηδιιβ, 14 οἱ ρ8ὶ Ἰοςπιθ- 

Ραπίαι δὰ ἱπαΐσθιη 46 Ηΐβ οἰμϊθι5 

4ὰ86 8οοϊαθιαηί. 15 οἱ [δοΐπτη 

οβϑί, ἄὰπὴ [ΡαΪ]ΔΡΘηα οἱ θοῦ Πη 

σΟΠααΙΓογηΐ, οἱ ἴρ56 [6ϑ115 Δᾶρτγο- 

ῬΙΠπααδη5. ἰραΐὶ σα οἷβ; 106. οὐα]ὶ 

14. Ἰοαθραηία") ἴ νοὶ, ἃ Ρα Δ Ρδη- 

ἴ Ὀ6α 6 [5] 1 (δ), ἰγϑοϊδ δηΐ. ἃ. 

-- δᾶ ἱπαυΐϊορι)] ἢ νοὶ, ζολ ἃ ἢ ΕΞ 

Ι͂σ ΔΛ. - 10. δαργορ παα8 5) ἔ νυν, 

ΒΌΡΟΓΘΗΪ οἱ ἢ {{21 τ΄. -- 1081] ἔ νρ, 

δα! ἰραὶ ἃ, σοπϊ θα ἃ ὁ 6. --- 



ΧΙΝν Νομίταρ. 

πορεύετο αὐτοῖς, 16 οἱ δὲ ὀφθαλ. δπίοηη ΘΟΥ ΠῚ] ἰθημ θη ἑγ, ἢ6 ΘῸΠῚ 

μοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ΔΡΩΟΘΟΟΥΘηΐ. 17 οἱ αἱ δᾶ 1105: 

ἐπιγνῶναι αὐτόν. 17 εἶπεν δὲῤ (π] ϑσυηΐ ἢ] (ϑΘΥΠ]ΟΠ68) .. .. .. 

πρὸς αὐτούς τίνες οἱ (λόγοι 

οὕτο!).--- 

16. δογατη) ἔ Ὁ Ρ]6οι. Ποσατη νοὶ {{1 ἀν, ᾿ρβουθη Γ. -- ἰβηθραηίΐατ) 

ἵ νρ, ἀθπαρϑηΐαῦ ὁ, Θυαυδι] οὐαὶ 6, ἰθ πο υϑοραηΐαῦ σ. --- ὩΡΠΟΒΟΘΥ ΘΙ] 

ἵ νρ, Ἑσοσποξοογθηΐ 46. 

Ἠοίρν ϑιειοἶέ ΚΔ} 76 Ζοῖζο αὁ᾽ Π5. αἷο Βηιιοϊνδέα δομφα]ι σολαιν σὺν δ 67 601.- 

μθην εὐναὶ ογσὥγεέ αὐ για αἦθ5617" 67 Θονγινη ἔην «4 γυδοϊιίι β αγι ἘΚ ἄτη φοί. 

Τοαΐ ηνέ ογ'"!ϑβθγ.6)" οὐἶογ σον 6767" 1} α]νγ5ο]ιοἱγυ οἸνροῖέ Κοϊσογια ογηια βον : 

1,98 (5. 23): (1... τ σαισαβϑ)αηπα8 ἔηα τραϑέλοηι Βαἰγ ἰαίγη (9) μϑωπαϊᾶα 

ἤηα οϊϊαίαα. (39) ᾿πιοανν ῥεῖ, βάν Κγυ)οναἰβ 515. (4) Ῥροίϊαΐι5 7α}, Πογο- 

ὅ.5 ἴῃ βαιηηᾶ ἀαρα; (Ὁ) ξατα αὐ τσοδινν Κἰ)αγηα5. τοῖρτα 51 Κ τηΐ550. 

(6) 1" Ιοϊαΐνι5. ῥα, (1) σχαϊιαϊίαγια 5. απο νδέαη5 συα]απ5 (8) 2α}ν ἔανγα- 

φιαῥ(γαγιβ (οὐ 6): γ01}08. 7α].) αἴ) γλαπαροῖηθ. Τα: (9) ὀγαπέοανιῥ, ἄτι ηιὴ8 

δαηπα φιδηπδη (10) 8ιρ6 αξιραηα)απάαη, τα ηαθοϑίη: (11) 2αἢ, (δαἣ ἐΐξ αιγα 

ἐφιρὶβ τι550] δ π5.... «- ; 

1π|κ. 94 (8. 16): (Ζ. 1) 15), δαὶ ἐιοαὶ ἔφ τοοϑιν σασφαπάθῃβ (0) ἐγ, 

ῥονιῆια ἄασα ὧν ᾿μαΐην τοϊϑα οἱ ἃη8. Βράθγαο (9) .). αΐγγα Ταϊγιβαίογη, 

(4) ῥίφοτοὶ παηιο Αὐριριαιιβ. (5) 117α]ν ῥαὶ γοὐϊαοαλγν, ἄτι 818. ηιῖβ80 (6) δὲ 

αἴϊα ῥο γαάαϑαποπα. (7) 1577, τρανΡ, νιϊῥῥαγποὶ γοαϊαάοάμτν (8) 7α]ν 8α- 
γιαηα κομίαοάμη, (Ὁ) δὐϊδα 7}οϑιι58. πιο] ))αη 5. δἱκ ἐαᾺ α]8. τὰ ἐρι (10) 1627αἢν 

αὐοιναηποά αι, ϑισαϑὶ τὶ αὐ Καλ οοῖπα ἴπ8. (11) ᾿χαῤιυν βάν ἄτι ῥαΐηηι: 

Ἰυϊϊοῖκα, ΡΟ ... 

ΠΙ ΧΧΗΙ, 19 Ῥρίαίιδ 7α}. Πογ οὐ 65] πιαοΐν, Κ, Ἠδτγοαθ5 οἱ ΡΙ]αίαβ 11. --- 

ἴῃ Ῥαιημηα ἀἀρᾺ] 7.117 ἀ(ἀ8 ἢ. μετ᾽ ἀλλήλων τέ ζοῖγ, ἐξ ατίηι, 65 δονοῖγιέ τὐὴο 

ἤη Γ τ νοὶ σοξοίυϊέ σὰν Ἰναθονι. --- Π7αηα15] ἸπΊ πη1οἱ 1{ ρ]6ι., ἐν ἔχθρᾳ ᾿Κ (γγοεἶνέ 

ἦγ, ον αν, ραδϑοηα). --- 18, ξαινιγαηναῤίἼαηι8 ταϑη δ θ 6 1η5] ἰγραγηφιη 

φαλις, εὐγϑέοἾνογ,, τοὶ. Ποίηις Εἰνογζαϊυογϑδοιαρ. --- 14. 440}, ἄα8 9. πρὸς 

αὐτούς τα 605 586]οίγιέ ἴγν ογ 8. σοξοῆνϊέ σις παῦοη, ἄφηην ον ᾿οϑὲ ἄθη 

Ζοῖϊο 15ἐ τὐρϑοδο]γίοθον. ---ὀ Ἁ1, ΧΧΙΨ, 14.15 γοαϊαρατη) βογδέ τϊονέ Κ᾽ 

ὡμίλουν δοίεσί. ΥτοϊοΥοἶνέ δὲ ατιον ἡναον σαννααχαι ὁμιλία Καὶ 15,39. ογν 

Ῥογϑιώη, ἐρανναυγα]δη ᾿ ὁμιλεῖν σῃν ογϑοἠίϊοβοη, (ΗΠ οἴρι). ---- 15. δὐϊδα)] καί 

νο1" αὐτός κΚαηγν ατι8 Ογ νου 65 Παυιγιοβ τονε ατδροαγιοίέ σοιρδϑθην 

βοῖη. --- 10. αὐ οι νανοαοαη) σαν τὐηιϑὲοιθ),, αἰ θηγν 65 ϑέϊηνηέ ηἱονέ φυι 

Τοαὶ (ογ" Τογίαφο; αὖον οἷπο τοῦγεϊοῖο { δογϑοέσινηψ ἰἰδο)867υγοἱξοξ (161. 

νο» 7ῆίσθαγονν, [ὐαλύ. 

1 Κι δὲν δοθγ  ἀοιέοέ αἴο Εγσαηει αι. 



ΧΥ 

Βουο ΠΙρΡ ΡΟ Ζῦμη οὐβίθῃ Βαπά. 

πὶ ΕΟΙσΘη θη βί6]16 1θἢ αἴ6 ΠιιοκΚίθ] ον 465 ροίβομθη Τοχίθϑ Ζὰ- 

ΘΘΙΏΙΉΘΗ, Οἷ6. ΤΪΓ 6] Βραυθοιμηρ 465 νου θυ ἢ. δαΐροία!]θη ϑἰπὰ 

ΟὝΟΓ δαΐ α16 106 νοὴ ἄθη Ἠργγθη 4. Μ. Ν. Καρίθι)η ἀπ Ρ. (δθρ]}]ὰ δαΐ- 

τη ΎΚϑαη σοιηϑοηΐ τγοσθη ὈΪη, ὑπὰ ἤρα οἰηϊρθ οὐρϑηζθηαθ Ββιηρῦ- 

Καηθθη πἴηζαῃ. ΑἸ165 ἄρυϊθθ τηπβ δἰ Ποὺ ζυνοίΐθη Αὐ ρα νου θα ΠΑ] 6 

ὈΙΘΙ 6. 

5. ΧΥΙΙ, Ζ. 99 ἢ, ν. ο. 1. γτἱΐ ὕὕβθηον ([11ογαΐα!}}].. 1900 90. 3864): 

ργοαϊοανέ, μὲ οὐ ἦπ ἢος «(απέϊ)» χιογηήη, ϑβαροίογην ἐμιϊξαίογ ογαΐ, 

« φιοᾶ οαρίο) εξ ὑϑν. --- 5. ΧΥΠΙ, Ζ. δ΄, νυ. ἀ50].: μέ οὐ ο8 αὖ 

ἦρϑὲ8 ραΐγίδιιΒ ποδἰγ 5 Ογίδές ὁ» 8ογνς 18)» δοάθς Ἠΐ6)8. 

5. 97, ΜΜ27,5: Τὸ. ϑοῃγδάουβ Βοϑβουαπρ δἐϊμῦγ" «. οἵη» αὔν (580 [ὮΓ 

ϑὲϊιθγ' ον αὐὴ) ἴῃ ΗΖ. 48,109. 151 τἹοῃρ ἀπ τυ ἀασοῃ α16 58ΐΖ- 

Ἰη6]0 416 Ροβίδιρὲ; ἀαρορθὴ ἰδ ἀοὺ Τ]ΏΒΟΠαΡ σοη « βαη8.)» νοῦ ῥγηβ 

Υ. 9 (οΡρά. 5. 161) 58. ] 10 πϊοπΐ φρογθοηίου ρὲ (ν9]. αοἱ. Ἐ]δΙηθη- 

[αγ},5 4. 5... 319), νογϑίοβί ζχιυᾶθπὶ σθϑθῃ αΪ6 ϑαίζιηθ]οαϊθ. --- 5. 98, 

1,.29,.29: 65 ἰδί σὰ |οϑϑὴ [[ατρ)ίηονα) ἤγαμα. ὨὈ1ϊ6 5ίδσαηρ ἀοΥ ϑαΐΖ- 

τ 6] 016 ᾿δυνοῖδί τλϊΐ ΘΙ ΟΠ σοι, ἀαΒ ῥ"αιμίηποηνα [πἰθυρο]αίϊοη ἰβΐ. --- 

5. 115, 1,6,46 1. μ8 ωὐδίϊαρήηια τα. --- ὃ. 119, 1,7,326 Απηη. 1. ργαι- 

Τεἰν. -- Β. 191, 1,1,.44 1. ἐξ εὲ ἰασγαηι. --- 8. 175, Νο 4,01. αμπα 

δέαϊηαπαριηια. --- 8. 179, Νοὸ 4,35 ἃπαουὶ (οβ]ῃ Ταδκ. ΒΠηαγ. 1,190 

βίαα5Β ΟΛλ ἀον Βοαρυΐσηρ σσορθη τηἱϊΐ Ἀθοπί ἴῃ βέαῤίδ. -- ΒΕ. 187, 

Με 7,10 1. αΓααιιῥ]αϊάαιι.. --- 85. 208, Με 19,14 1. ἴπὶ ρου. Τοχὶ ἢ οὐ; 

-- 5. 995, Νο 160,11 1. σαϊαικιδία άπ. --- ὃ. 945, Ἡ 14,3 ΑΠππη. 1]. »ναξ)αη- 

ἀαη] ηιαζ)απαϊη, 4. --- 8. 263, Καὶ 10,17 Αππ. 1. ῥαΐοὶ αἰ]. --- 5. 288, 

Κ1,16.4 1. ψαϊοίραν ἐν Μακαϊα οηἼα (Α4 11. νσὶα ἴῃ Β). --- 5. 808, Κα 6,188Β 

]. ἀακνζέγηιην (νγῖ8 ἴῃ Α). --- 5. 810, καὶ 9,39. Απηι. ]. Ἰοραρη) 4: ἀπαογιη 

ηαοῖν Ἰὶ. --- 5. 5841, Ἐ 5,10. 1. τναΐϊα φαϊοϊκαΐβ; ἀπβίαιἑ 91. βήϊϑαη ΑΜ. 1. 35. 

πο 95, Αππα. Ζ 9.6 Κα ον. 90,91. ---. 8: 851, ζ.85.ν' αὶ 1 ΠΕ 9 

δὲ σαϊμαϊέαηι. --- 5. 409, (ἢ 8,1 ΑΠπ,. 1]. 72αἷν δὲ τονδὲὶ5 (γὶ6 τὴ Ταχὴ. 

--ὀ 5. 413, ΤΊ,4Β 1. ἐηιγοίη αὶ (ὶ6 'ἴῃ Α). --- 95. 429, Τθ,9: Βδὺυῃ 

ΒΟ ΙΓ τηἷγ: .Α Παὶ ἴπὶ Απίδηρ' ἀογ 5, 14 7. βκαῤιι(ίαηδ, 7α Κατ, ἢ αη- 

5ΙΟΠ ΘΓ, ἀοο ἢ. τυ Π ΒΟ ΘΙ ]ΠΙΟΠΘΙ 415 ἔ)α8." ΆΠΔΟΙ ἰδὲ 7α}ν ἴῃ ἄθη Τοχὶ γοῃ 

Α εοἰηζυβοίζθη. --- 5. 497, {9,18 1. μδηιοέι. --- 8. 439, 8,5. Α 1]. φτ’»ν- 

τηαηα γριοαὶ (ΘΘρ  ἾΟ -γἰσσιοαὶ ΒΒ); Ἰαοΐχίθ Ζ6116 1. 9. 2.7. --- 5. 447, 

ΡΗΙ 12 Απηι. 1]. ηιοίηα Ὡς αῖνδίῥτα. Βγασῃ Ὀοϑιμθικὶ μίθγζα: Π]16 

5. Παὶ τς ηιοῖπα ἢν] 

ῥγα 

Προ Ἀδπα ἰδὲ Ὀθβομηϊ θη, ἀθβμα}]} ΓΘ ἢ} αἐγ. 



ΧΥΙ 

ΑὈΚάγΖαηρθη. 

ΜΕΙ͂Ν -Ξ- Μδϑκυϊπαη), Εδιηϊπίπατα, Νααίΐίγαμη). --- Ν.4.Γγ.6.}). οὶ 

Νοτηΐϊηῖριι5 τὸ Νοιηϊηδίϊν, Ακκυβαίν, νοκαίϊν, ἀθηϊῦν, Παΐν. --- 5. Ξξξξ 

ΠΙΠΡΊ ΑΙ, ΓΙ. Ξε ΡΙα 8]. --- 16 θ61 ἄθῃ Νουηϊηῖθαβ 61 ΘΒ 6 Ζο ΟΠ ΠΠΡ' 

πιηΖαροίρίθη Κιγϑίνοπ ΜΙῚΠ 5 ΚΘ] ΘΘῦθη ἄθη αι τηδαπ]ϑαΐ 8, 

Ζ.8Β. Μη -ξΞ γλβκα Π]Πη 6} η.- ϑἴδυημ. --- --- Κ. ξξ εθαπι, ἀ16 ἢσ. Καγϑῖνο 

ΖΙΓοΥ οἱρὲ ἀἴα 5 τη τη ΚΙ 8556 ἃΠ; 86. τες βίαι, ϑι0. Ξες βονγδοι, αδίὶ. τες 

ΔΟΪααἰθηα, 766. τεΞΞ ΤΟαᾺΡ]ΖΙΘΥ μα; [᾽γ,8, τε Ῥγξβθηβ, γί. τε Ῥγδιογιἕατη, 

ΥΚ.γί.- 7,8. ξξε ϑύθυμη ργϑοίθιο- ΡΥ βθη5, ΒΓ. ΞΞ Ῥουίοκί, ΡῬὲ. ξξΞξ ῬαυΖιρι απ. 

-- δὴ Ῥβοδοῃίθ, ἋδβΒ α16 γαυ θεϊΚοιηροβιία 5ἰθίβ απίοῦ ἄθη 51Π]- 

Ρ.ΖΙΘη οἰ ηΡοΥ οἰ ϑἰηα: τδ-αραη δὶ ἀΔΠΘΥ ἀηΐθι -αἴξαη, πἰοπί πηΐθι 

φι8-; φα-αὐ7γαη, πηΐθι -ἰανιζαηι, Ὡϊοπί τπιπΐου σα-; Και α-ἠιαηλο)αην τιηΐου 

γιαγηϑ)αγν, τ] οὐ πη θ᾽ ζανα- Ζὰ ϑσιιοπθη. --- --- 16 ἴῃ ΚΙΒΙΏΙΘΥΠ ΟΥ̓ΘΓ 

. ΠΔΟ0ἢ Ὑσί. ϑἰθηθηάθῃ Καγϑίνσθη Ζ8Πῃ]ΘῈ νουννοίβθη δα 416 Ρᾶτἃ- 

ΘΤΆΡΠΘῺἢ 465 (ἀοἰίβοπθη ΕἸ θηἑαυ ρα 5, ἴῃγτ6 ΕΧΡ ΟΠ θη θη ὈΘΖθιΠΠΘΏ 

416 ΑΠΙΠΘΡ ΚαΠΡ θη, Ζ.8. 9495 --- (οἱ. Ε]οΙηθηΐαΌ. ὃ 949 Απη.. 9. -- 

Ὀατοῆ Κοπ] 6 Κὐπιτ οπίϑίϑη θη ΕΌΤΙΠΘη βίθηηῃ ἴῃ θοκίρ θη Κ] ιη τη 6 ΤῊ [], 

οἴη ΚΥϑαζΖ ({) νοῦ οἰποὶ ΌΤΙ ΟΠδΙα Κίο βίου 16 μη ἀϑο ΠΟ Π6 ΤΠΡοχ- 

16 Πρ 815 θθϑϑ ΓΙ Προ θοα ἅτ Πρ, ---- Βη Βίθσῃ (ἢ) ν ΟΥ δἰ πο 1 ΌΤΙ 

ἀδαϊοὶ ἃπ, ἄδβ ἀἴθθθ πίομὶ οχιϑέϊουί, οἷα. ϑίθιη (ἢ πα ἢ οἰποὺ ΒΌΓΙΙ 

ἀαρορθη, ἀαβ αἴθ χίἰοῦίθ ΕΌΤΙΩ ἴῃ ἀπβογοι {ΠΡοη]]οἴδσαηρ Ζα ἃ ΠΡ 

[6 11, ἢτ6 ΕΥΒΟΠΠ βαρ ἈΡΘΥ 815 ΠΡΟΠαθίηθιη ατιιπθ ἀθιὴ Ζννο 8] 

Πδυτὴ ᾿ἅΒι. --- Π16 Τοχίβ (65 Νβαθη Τοοίδιηθηΐβ ϑηα 1ῃ ἀ61 ἈΠ ΘΙ Π 6Π- 

Το] σ 6 61 σοι βοῆθη ΒΙΡ6] πα πηΐοῦ ἀ θη 5 ΘΙ Ρ 6 ΘΙΘΊΘ ἢ τγῖθ 11 

οὐβίθῃ Βαπάβ ζΖιίϊοσί, αῖσὸο Μ ΦΙ,Μο; Ἡ ΚΑΙ ΘΡΕ αΤῈτῈ1 ΤΎΤΙΗ ΡΠ]; 

ἄαΖὰ Κοϊηηθη ΝΘ -όΏοὸ Ναδαβ, 5. Ξξὸο ΘΚΘΙΙΘΙη5. -- ΒΟΥΓΙ8ΠΠ ΞΞ 

Βοιγηδηη ΠὰΠῸ ππηα Βίοπίπηρ ἴῃ ἄθη σοίβομθη γ θΑΙΡ ρου θη (Η 8116 

1899). --- Ἐ]115 ΞΞ Ε]15 16 ΒΥ αννοσίθ ἀπα αἴθ ἰγοηάθη ΕἸΡΘΠΠ ΘΙ ΘΗ 

Ιη ἀοΥ σοί. ΒΙΡοΙἀρουβοίζαηρ (ΕΠ θΘοΚ 1908). --- ΞΟΠ 8 8 [5 τὸ Θομϑαῖθ 

ΠΥΠαοίβομΠθ ὑπαὶ Ὡϑυπαθίβοηθ Ραγαΐαχα ἴπὴ (ἀοίβοπθη (αὐ ρθη 1904). --- 

ΞΟΠ α]1ΖΘ Ξξὸ ϑοῃα]Ζο ΟΥ ΘΟ 5.6 1 μηνγοσΐθ ἴηΔὶ (Ἕοἰϊδοῆθη (ΘΙ σαηθ8- 

Ῥογιοπία ἀον ΚΡΊ. ργθαβ. Ακδάρθηηϊα ἃ. γ15ϑθηβοπαίίθη 1905, ΗοΗ ΧΧΧΥΠ. 

ΑἸΙ6 πάθε ΑΜ ὔγΖα ρθη 5ηΠἃ οὔθ νυοίΐουθθ σϑυβίβη!]]οἢ ΟΟΘΓ 

Ππη θη ἴτη οὐβίθη Βαηα6 ἀν (ἀοὐβοηθη ΒΙ06] απηα ᾿πῃ (οἰϊβομθη ]οιηθηΐδι- 

Ραςοῇ ἰῃγτα Αὐἰβταπρ, 50. σου 8116Π| α16 ΒοΖθὶ πα ηρθη ἀ61 οΥἸΘΟΠ]5ΟΠ6 ἢ 

ἈΠᾺ ἀδΥ Δ 186] ΠΙσεμοθη ΒΙΡΘΙ Πα Πἀβομυ θη (ΘΑ ΒΟΒ υϑῃνν., ἃ 6 6 Γ΄ αϑνν.) 

ὉΠᾺ α16 5ΙΡΊθη ἀ6γ ΖΕ 50 τ] Π!6η (ΗΖ. τ Ἠδαρίβ Ζο ἰβοῃ τη, Ε΄, Ξξ [πᾶο- 

ΘΘΥΤή8η. ΕὈΤΒΟΠαηροη, ΡΒΒ. τῷ Ῥαυϊ-Βύϑιπθθ Βοιἱτᾶρα 507). 

----9ς---- 



ΠΝ 

ΤΑδὶ 5. [Ἀ18]. 
θα πηγ.Μη (1552) ἀνήρ Εἰιοηιαν 

(μά σον): α΄... ΔΡπ6 Καὶ 11,3.4; 
7). αῦπϑηι ἃ θ,99.94͵ 

Δα ἀββᾶ γαΐογ γος. 6 4,6. 
ΑΒΘΙΙΟπὶ (-ἰ 9906) ᾿Αβιληνή (ΚΖ. 

21.716 75}..1)...1..8.1. 
ΑΜϊα" ᾿Αβιά (ΚΖ. 41,175) 6. -ϊῃ 5 

1.1.5; 
ΑΡΔΡαν ᾿Αβιάθαρ . -ἃ Με 23,960. 
Αγ πᾶπ, ᾿Αβραάμ ἰαΐ. ΑΡΥΔΉϑΙη 

ἌΣ 9:50.40.59. ἐπ  ἋΑ. 18.571 
{11.15}} 5:8. χιδὲ;; Οἷς -ἰ5. ὁ 8,33. 
Π. 590. 9. -ἃ Ν|8:11 1.8:58 
".ὃ. 
θὲ 0 Υ 7 5:10.77.1 ἐκπλήςςεεθαι 

ἐπί 8δὴ8 τι. ἢαΐ. νοῦ ΕΟ, 
δέαιννθη, αὐιβ67' 516], σογαΐογ ἰδ 67 
Ν 7,28. 

ΔΌῚΒ Α4ἀ7.α ἰεχυρός 5έαγῖ, Ποβρ 
Ν. 1,15,14. ---. Αανυ. ΔΌΡΥ 08 
(191,41) εφόδρα 86.5.75 Μ 27,54 
ΜοΊΘ,4 Νρὴ 6,10. 

Ἄθπ α.1. 40- 8. αἵ. 
Αὕδιη ᾿Αδάμ Ν. Τ 2,13.14; 6. -ἰβ 

9.98... 2). Κα 15,29. 
Αἀάοὶ" ᾿Αδδεί Ο. -οἱπβ 1, 3,98, 
Αἀάϊπ Αδὸιν σα. Νὴ 7,20. 
Αἀοποίϊ και Αδωνικαμ Ο΄ -ἰ5. ΝΘἢ 

7.18. 
αὖ Ργ»ἃρ.ηι.).αί. (αὉ-ὰ 116.1) ἀπό, 

ἔκ, παρά τινος τὉτογν, φΟΉ ---- 1060, 
φοΉ, --- ἤογ; ὑπό τινος [1,8,14; 
φεϊξίος,  5οὶϊὲ Με 10,6 Καὶ 8,10. -- 
ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας᾽ «ἵ ΑΥὐοἰτη Ρ ἰὰ5 
Μ97,57 Νο 15,48; ἀπὸ Βηθανίας᾽" 
α΄ ΒοΡδηΐϊαβ 11,1. --- ἐκ δε- 
ξιῶὼν " αὖ [ΔΙ συγ το Πδοϊιέθη, 
1.11 ὁ0.49: Νοῖ10,31.40 19.356 

Βιτριτθοτρ, 6 σούμϑβομο ΒΙΌΘ] 1Π. 

14.02 15,27; ἐξ εὐωνύμων φΦ:γ' 
1ηκον Μῶ5,4Α1 ΜοΊ0,37.40 
15,27. 

Αἴαν 1.4.ἄν. αἴατ- ῇ θ8η παοἤιογ" 
5Κ 8,15. -- - ΠΠ. Ργἄρ. 1. "ιν. 
Ακκ., την σοϊέτοῖν: μετά τι παοῖν 
(μμ ρον); εἶτα αἴδι Ῥαία ἀα7- 
σμ Κα 15,5; δι᾽ ἡμερῶν᾽ 8[ὯΓ ἀ8- 
ΘᾺ Π5 ἢ. οἰπίρφοη, Τασοη, Μο 2,1: 
μετὰ τό γι. 7. αἴαν' βαϊΐθὶ ηαοῖ.- 
ἄρον ΜοΊ,14. ---ὀἜ 92. γη. Π)αί. 
γον: ὀπίςω τινός δίηίον, 
ἐπί τι 1,153 Ρῃ 4,14 ὥδ67- 
ἐγασέη: ἐπὶ τινι 1,.1,599 ὅ5 Μὸο 
10,,4; κατά τι Κίσ,3.4; μετά 
τινος Τ 4,14 σοηνὰβ. Αἰ [σον 
Παΐί. 113,31: μετὰ τὸ ψωμίον᾽ 
ἴα βῬϑηητηδ Π]1Ρ8 (Ἴγυέογ' ὃ). --- 
- Π|. απϑοϊμοίηοηα ϑΘ'ιιδει.1.1.5: 
ἐξ ἐφημερίας “ατ8 6162") Ταφοϑβ- 
κίαδϑο᾽ αἀμγοῖ, 5 Ὁ αν. σογοθθη. 
Ῥομἑ Μειὶβυογβέδγοἰγυῖδ α685 {7} γ- 
ϑθέφοῦβ σησιοἠηλθη. φηνα] γυϊέ Γ - 
{0γ8 (ΡΒ.80,3255) ᾿αΐατατῃ (}).ῖ. 
σι ἴαΐίατα Μη Ναοβοηιηιο) κι 
6857. 

[ἴτἃ] Μη Ναοϊκοριηῖο, ἸΚονγοῖο- 
δ ΤῊ Τα ΟΑΥΤ, 1.5...5.0: 

δίατ ἀλσα Μα ἣ ἑξῆς 67" Γοἰσοπα!ο 
Ταῦ 10 1.11. 
Δ[Άσ ΒΔ Ὀθδΐο Θ΄. ΡΙ. (οι: 744. 
γι Ῥὶ5 ἀδρὶ5 αἰαγβαραΐθ τῆς 
μιᾶς ςαββάτων αε8 Ναο)ιδαδῥαΐξδ 
α. ἢ. αο86 ογϑίο, Ἡοοποηΐαρβ 
ΝοΊθ,2. 

ἰαδλαὶ 5 (ἃ) ΡΕΡΙ͂. σις αἰ -ἀο͵δη 
(71,1), ἐεκκυλμένος φορίαφέ: Ν.ΡΙ. 
-ἰάαὶ Μ' 9,36. 

δ'ἀδοιιοὶ δ 1 (1535) Κογααη- 
ηῳ [0. -αἱ 5Κ 8,8. 

αἴάτσιρκ)α Μη μέθυςος 7 γιρζο- 
δοία ΚΟ,11 : τοολοῖ ατροῖὶ αἴαγμ]α᾿ 

1 



᾽ αἰθί]α --- 8910. 

οἰνοπότης ΜΊ1,19 ἐγη Θσορφοηβαΐς 
2. 1, 1,34. 

αἴοί7α Μη φάγος Ψ γ688.γ5» ΝΜ 11,19 
Ι, 7,34. 

αἰσγαα θα κῸ ἄβυεος Αὐρσγιριὰ 
Ἂς 5.9 Ὁ ἜΠΟΣ: 

αἴσπάθὶ δὴν ἀςέβεια (Οοἰὐῥἰοδίὶ σοῦ 
ΑΒ 190: Ὁ 9:10: 

αἰριι Β᾽ (4) Α΄}. αὐροδεξέδο]ι, σοΐέ- 
ἰο5; 12.Ρ1. -αϑἴτη Παωπμασῖ. ἦν ἃ 
φις ὉΠ5Ι] απ) ἀςεβέει Τ 1,9. Ρο 
-ἀΟΠ Παιϊΐδί 5Κ 4,960. 

αἰ πα οἱ 5 (-παϊτηϑ 189 οὐογ 188) 
.Αα). ἐκδημῶν α6᾽ Ηροϊηναΐ 67. 
ἮΡΙ 151: Κ 6.9: 

ἉΓΙΑΡ ΘΙ ΚἼ|0 (1535) ἄφεεις Α4- 
ἰοσιύη, Πγίαβ 1). ΝΕΊ,4. 
Δ Νὰ (ΚΖ. 49,596) ἄφεεις 17- 

ῳβ᾽. Ἀ  Ι Θ.. Σ -Ὁ ΚΕ 1 7 
5κ. 9,19. 
αὐ δυ Ζοίη 5 δ (1525) ἀπάτη 8 ε- 
ἐγ Ν. Μο 4,19: 6. -αἰ5 Εὶ 4,29, 

αἰπηδ πο (ἃ ΡΕΡΙ τὴν ᾿αΐ-τηο- 
ἾΔη (71,1) ἐκλυόμενος ογην δα: 
Ν.ΡΙ. -ἰάαἱὶ 6 6.9. 

ἰδαίοῖηβ ΚΕὴὉ (1525) Αδβοίεσιηρ ; 
ὈοΟΚοΘ -αἰθ΄ βιβλίον ἀποεταείου 
ϑομοϊαοῦγῖοβ Νο 10,4. 

αἰθίαθο ΕἸ (115,1) ἀποςταεία 4- 
ζαἱ Ν. ἴῃ 2,5:;. 6΄, -55815 ὈΟΚΟΒ᾽ 
βιβλίον ἀποςταςείου ϑεϊοϊα ον 
Ν 5,31. 

αἴΐα Ααν. (192941)] ὀπίεω δηέοη 
ΡΗ 9,14. 

αὐΐζαμα Α4αυ. (1925) ὄπιεθεν τΛτ᾽ονν 
μίμέοη, Μο ὕ,21. 

αὐζαγο Ααν. (1928) ὄπιεθεν Λτ᾽ὸ»ν 
᾿μέον, Μ' 9.90 1, 8,44. οἰαπάδῃηαοὶ 
δ΄ατὸ ττόςὰ ὑπίει 1, 7}38. 

αἰΐγα Ααν. (198) 1. σοιοῦϑμηϊ. φτοὶξ- 
ἰΐοῖυ : πάλιν τοϊραο7" (ΤΠ 9); δεύ- 
τερον 5Κ292,11.106 (͵ 9,4). ---- 2. δγέ- 
ζοῦν  σιγίζοῖ, γἱοκιρᾶγίβ εἰς τὰ 
ὀπίεω [,9,02; ὑὕἡποετρέφειν 
[,0.48 ἐπανελθεῖν 19,15 σανγαπά- 
Δ 51Κ αἶγα. 

αὐ δαπαβίοαοίηβ ΕἼ (1522) Ὑ716- 
αογαηζατς,- 6) γιϑιιογ ιν 1).5ΚΊ1,3 2, 

αἴξατηα, Κονρ. (190,9) ἔεχατος ἐδέ:- 
ἐ6γ (υογν 29 Ρα»1.) Ν.ΡΙ. Μ- 10,31. 

αἰαμϊδίθ ϑρ. (190,8) ἔεχατος 
ἐρί ογ: ΘΕΩ͂Ν. ΝΟΘΘΟῦς ὌΝ: 

Κ15,26; 4.1. 14.090 ὩΣ ΤΠ ΠΣ 
-- αἴϊαμηϊθί ὨΔΡΑΙΡ  ἐςεχάτως 
ἔχει ἐϊοφέ ἦι ἀοη ἰοσίοη Ζιϊψοην 
Νο ὅ,99. 

"5 8}) 50.77.6 (209), υσί. οδ [γ ι.- 
Ργϑ. τινὰ Ῥαγέ. ἀπ-ἀρϑηαϑ. 

ΑΡᾺΥ Ἄγαρ Ν. 6 4,94. 
ΔΡΡΊπ5 Μη (168) ἄτγελος Πηρεῖϊ, 

Βοίο: Ν. ὃέογδ; Α4. -ἰὰ (-οἷὰ 
ᾳ 4,14); 1). -ἰἰᾶὰ (Π]ὰὰ Καὶ 11,14); 
Ν,ΡΙ. -1]ὰ51.9,15 Μο19,95 (-617ὰ95 
Ἐ 8,98) να -161ῖ5. ΜΟΊ,13; Α. 
5 ΜοΊ13,97; 6. -116 (9,18 
Τῦ,231 (οἷα 1,9,,6 15,10): Ρ. 
«ἸΠατὴ ὅήέο),5. --- Κοσί. ΔυΚαΘΡΊ 5. 

ἀσονὶθα ΡῸ (Πησο), Βοαγαγη δ 
θλῖψις ΤῊ 8,3 (ἢ 1,6; «τενοχωρία 
Ἡ 8,35 Κθ,4; εὐνοχή Καὶ 3,4. 

σα - ρον 7. 5ι0.}7.1 δοαγἄηφθη : 
-ἰά81  «τενοχωρούμενοι Καὶ 4,8. 

ἀσουσιθ Α6Ἃ}1}.ι. (184) «τενός εοη 
Ν.-Α.Νοιέ. -α ΜΊ17,14.18. 

ΔΡῚΝ Νὰ (117,8 1456) φόβος Γ»οἶιέ, 
ϑομγοοίοη. Ν.-Α. μᾶμβρονγ; 6. 
τἰϑῖ5 47,151,5,26 Νβῆῃ 5,15; }. 
τἰϑα 1,92,9 μ.ὃ.; Ν.ΡΙ. φόβοι" -1δα 
7.5. 

᾿ ἃἴκαρ͵δῃ διυ. Κ.1 (ὡγιφϑέϊφοη); α88. 
πτύρεεθαι ἐν Ρἢ 1,98; εαίνεςθαι 
ἐν ΤῊ 9.3 5ἐο᾽ν ὡγρφϑέϊρθη. 

'π-ἃρἼδη ἀεσί. ηιν. ἀκ, ἐμβριμᾶςθαί 
τινι οἴγνοην απξαλγοη, Μ 9,30. 

πϑιαρίλῃ αδσί. οἴγιολν 6180 }}7᾽ 6] θγ0: 
-Ἰ4αἱ " ἔκφοβοι Με 9,0. 

ΔΘ] αἰἰοΣ δ ἀςέλγεια ἔὔηφι οί. Ν. 
Μο7,29 αὔ,19; 2. Β4,19, -61η|0] 
1.91} 
ἃσ]αἰ ρα αϑία]α 5. 447.α αἰςχροκερδής 

8ο]υγυιίσίς σθιρζγηϑιϊο)ιέϊ Ν. 
ΠῚ ΑἸ ΕΙΣ 19:5: 

ΔΡΊ αἰ τ Νία ἀςέλγεια ζημιοῖ 1). 
1991 Ὁ ΦΕΡΕ ΕΊΘΕΙΞΣ 

ΑΘ] αἰ ἰπναπγᾶθὶ Εν. αἰςχρολογία 
ϑομαρνάγοας 44. (ἃ 8,8. 

ΑΘ ΪΡα δ Πγαηρϑαῖ: θλίβεεθαι" 
γ]ΠηΠ8Πη -ο5 ᾿γαηρϑδαῖΐθ ἰοϊ(θη, 
Πη95᾿ 

πιϑ-8 578 5,0. Κ]..1 ηηι. Παΐ. ὑπωπιά- 
ζεῖιν (ἰγν5 Ο'ὁδ᾽οῖνέ δοϊιϊαφοη ) θ6- 
αγάηφοη, 1, 1δ,5. 

510 Δ σεισῦμηϊ. θλῖψις Π)γαησ- 
δα; κόπος Κ11,27; ὀδύνη ἢ 9,2. 



8015 --- δἰ δἰ κϑῃ, Ψ 

-- ΡΙ. ΥΪ σγίοοῦ. 59. 616,88 
Ἡ 19.190 κΚ11,27 ῬΗ1,17. --- θλί- 
βεεθαι -οὔβ νίηπδη Τ ὅ,10, 

515 Αἀλα αἰςχρός 8οϑῖηερηίο 
ΝΙΝ. 46] Καὶ 11,6. 

ἈΠ5ῚῈ5 46}. (184) δύεκολος 58ο)ιηυῖο- 
γίρ Ν.Νομέ. -α Με 10,24, --- Ααν. 
ΘΙ αΡα (19141) δυεςεκόλως 
1,18,234 Με 10,99. 

Αραϑίπϑ υμρίαί. Ασαδίαπ 2).1, 2,1. 
δ Μη νοῦς δύηγην, Κεγϑίωμα Ν. 

ΤΙ[1,15; 6. (ογσῶηφῃ) ( 8,12; Ὁ. 
Ὁ Ὁ ΤῸ 5 138,5: ΟΕΡΙ, ΒΠ4.7. 

ΔΠΔΕΒ ἡ περιςτερά φαδηιε (ιροὶ βο) 
Τα (Πεΐ.5 9797. Ν.1.,.8.29; 
Α. Μο1,10 (αἷς ϑυηιδοὶ (68 ἢ. 
(δ πέθ8)}.., 6 ὩΡΙ- -1. ὃ Φ4, ἢ); -ἴτῃ 
Νο 11,15 (Ορζογἐανϑοη). Οφοη- 
δαΐφ: -ἀἀὖρὸ αἀμκῖο Ταιιθο. 

απ Ὁ ὄχυρον ϑργεῖ Α. 1,8,17. 
ΑΒΔΥΘῺ ᾿Ααρών ἰαΐ. ατοῖν ΑΠΔΤΟΙ ; 

σ- Ὅπ5. 1, 1,5. 
ἉΠ]Δη 10.7.1 νομίζειν 

ΝΊ10,84 (564,1). 
Δ πὰ Μη, πνεῦμα ΟΘ΄ ἰδέ (μιᾶι 0). 
Δα θη δὴ (1525) ]1ηδρίγα- 

ἐϊο: θεόπνευςτος ̓  φΘὈΘΙΒΚαΙΖΟΒ 
ΔΗτηδίθιΠα15 ἱ 3,10. 

ΔΗ πιοὶπ5 Α4ἋἋ).α πνευματικός ρεϊδέϊρ, 
σοϊδέζιοἶν (νι 67). 

ΔΝ Νὰ «τάχυς 4ἢγε Α. Μεο4,98: 
Ὁ πππ|98 ὐα.;. ΟΡ ΠΒΒ, 1. 0.1 
Νοε9,98. 

διίαιι ὀκτώ αοὐξ 1, 2.91 9,98. 
δηϊαπορΒ 4Ἃ}λὼὰ ὀκταήμερος 

αοἰέᾶριὶγ ῬῊ 8,0. 
ἃ ταπίο ἃ ὀγδοήκοντα αοἠέςσίρ 

ΕΟ Ὁ. 101. 
τ πᾶς ὄγδοος 4167" αοἰιέο [).1,1.,59. 
ΔΙυα ΚῸ ποταμός Π ε.β, Ο' οιρὶὶ5867" 
ον ΝΜ 615. ΝΌΡΙΣ 
Ἄ 77.20.27 5 7.358; 6. Κ11,26. 

[418] οὐδ)ν" [641] Αἴα οὔον" Γαΐ, 
᾿ἸΚοη ολίγον Κὼ Ὁ Δα Νρῇ 
99. Ὁ. 

Αἰθαὶνγ Ἔβερ: ΘΟ. -ἰΞ 1, 8,3. 
Ταῖον Μ 8 0Α δῶρον Ορἤεγσαῦϑο, 

᾿οοἠϊ πὲ ὦ. Ογίριηι ἐγν [{1Ὸ}] δῖ 
δ65867.. 

Δἰαάπα Εδδουα: 6. -ἰπ5 Νφὴ 7.39. 
Αἰοῖτα Ηιρα: 6. -ἰῃ5 Νδ 6,18: υσί. 

ἘΠ. 14,468. - 

μιοίγι θη, 

Αἰ αϊρ θ᾽’ Ἐφέειοε: 2)... -ἰυχη 
ΕΒ ἦν ἴ9ὃ6γ- μ. {]ηέθγ δοῦν. 

ΑἸ αϊβοῦ (ΚΖ. 41,1695). Ἔφεεος Α. 
οὐ [4.12.7 -οὐά Κα 5,392 10.8 
Ἐ1: ἘΠ 5. Ὁ: 18ι 
αἰ ρα ἐφφαθά ἀ. ἱ, διανοίχθητι 

ὃῇηο αἱεῖ Με 1,94. 
δἰσαπῖ γ΄.ργ .-ργ8. (992, 184) ἔχειν 

μαθον; ἀορρ. Αᾷ. σγίθοϊι. κι. σοί. 
1,89,8, ἄορρ. Αἀκῖ. σγίθον.: σοί. 
ἀπ .. 1. 30.895. Νεο 19:95, 
Εογηιοηδοβέωπαί ὃ 922; σγαριι. 
Ἡοολμδοί ὃ 184. 

[αἰαὶ μη (9222. 134, γι. Ο΄ϑη. 
μετέχειν τινός ἐοϊϊπαθοη απ: 
Ὀῖυα]5 Καὶ 10,21. 

αἰρὶη Νὰ Εἰσοηένη : τὰ ὑπάρχοντα 
1. 8:5. 14.3.9 (101 19.8.5... Ὁὔεία 
[1 ]19.10..Σ Βίοε 5.4.5. ΕΙΣ ΛΘ. 
(αν ηιοθγογο δ'.Ὁ1)7. θοςοφθη). 

5.10) 51:0.Κ7.9. ἦπ Βεδὶξς 
μοἤηθη, πλεονεκτεῖν 407. ἠϊδ67- 
νογέοίϊογν: Ραδ88. Κα 3,11. 

Αἰ ΤΟ 8,0. Κ7.9 προςαιτεῖν δεζέοἴη, 
9.8 1,18,,5 ΜοΊ0,46; αἰτεῖςεθαι 
Γ᾽ δἱεἶν νογίαηγονν (ἰ 1,9; προς- 
εύὐχεςεθαι δεέονν Ἐὶ 60,18. 

αἰ ίγοη5 Εἰ προςευχή Οεϑοέ: διὰ 
πάςης προςευχῆς καὶ δεήςεως ̓ 
Ῥαίτ 1105 -ἰη5 184 ὈΙαοβ5 Ε6,18; 
δεήςεις, προςευχάς᾿ ὈΙάοΞ, -ἰῃ5 
ΤΩ,1. Ταραοΐν {ὐηνδέοί γι ἦγ, τῇ 
προςευχῇ καὶ τῇ δεήςει  Ὀϊά αὶ 
8}: -ἱ Ρἢ 4,6. 

αἰ Γὶ ΡΙ. Εἰσοηέιρη. Α.Ι. 
81105 -ἰπῃ5 πάντα τὰ ὑπάρχοντα 
ΚΊ19,9; ᾿ἰζνγᾶγοβ -ἰπ5 τὰ ὑμῶν 
κ19,14. 

αἰϊυλίαπαϊ 
δέγαύοῖι 
Νο 19,20. 

ΔΙ Κα γοα.Κ.1 (211): 1. αὖ. 
ἀρνεῖεθαι ἰεμφηθη 4 18,25.97 
ΜΝΜοΊ14,08: ἀρν. ὅτι ΜΩ6,726Α 
(: Ἰαυρηϊαα (ὃ). -α τρισόηαι, ἀνα- 
θεματίζειν Πιοίεη, Νο 14,11 (υσίὶ. 
Μ 96,74. αἰαοπη)δη). -- ὥῶ. ἀρ- 
νεῖεθαί τινὰ εοἴγιθγυ ὑ67" 16,76, 
ΜΊ0,33 1,9,28 19,19.18; ἀπαρ- 
νεῖςθαί τινα Μ 90.750 ἃ (: ἱπνν]- 
αἷἰβ Β) ἀπαρνήςῃ με΄ ταϊκ αἰδικὶβ 
Καπηδη 4 18,38 (56. 4 ηι... 

! Ἕ 

ΓΟ βάτος 2)0»γη- 
1. -ἰαἱ 1,60,4 20,37 



4 Αἰ ΚΚΙ657]0 ---- ἀϊ]Ζϑ 5. 

ῬοΥ. αἴαϊαικ ΜΝ 20,712 4 18,235.27 | 
Με 14,θ8. 

Αἰ ΚΚΊ]Θ6 510 Εν (168) ἐκκληεία 6 6- 
ηιοῖηαο, Κύγοθο (μα 9}; (ἰοὐΐο8- 
παι5 ΚᾺἃΙ] (99. Οκί.. 

ΑἸ Αἰλὰμ 6. -ἰΘ. Ν6ἢ 17,94. 
Αἱοΐαχαῖ Ἐλιέζερ Ο΄. -ἰ5 1,3,29. 
ΑἸΠοαΚαῖπι Ἐλιακείμ (΄. -151, 3,90. 
ΑἸΠοΙβα θα Ἐλιςάβετ ἑαέ. Ἐ]158ἃ- 

Ῥδίῃ (ἰ 9.7.) τη ῇοκέ. 1,1.5 πϑιο. 
1106 ἐλωΐ Με 15,34. 
[4111] Ελουλ 5. [Α1{]]. 
Αἰπμηοῖγα Εμμηρ 6. 

7,40. 
αἰμαδη Μὶ (115,9) μονογενής 

ομφοϑογοην 1). -ἃ 5Κ ,91. 
ΔἸΠΔ ἃ, 5ι0..4.ἃ]. (187,1) μονογενής 
οἰ Ν. Τ,1,19Ὁ.58.. ΝΌΜΩΝ. 
δΔίποθῃο (7) αἰπ8Πο) 1, ὃ,42, 

αἰη81}5 4αἅ7.α μεμονωμένος γνο7- 
οἵγιφοίέ, αἰζοϊη δ ονογαί Ν. ΒΘ’. -8, 
Τ,5. 
αἰπα πη αῖρθα Πὺ ἑνότης Μὲ η)οίέ, 

Εἰγυγυϊρκοῖέξέ 4. Ἐ4,3.18; 6. 
( 8,14 (τιοοὶ οί, υοἱὶ. ΑΉΉη".). 
[58 -ἃ΄ 8] 510. 7.8. νογοὶγφογιθη, 

ἐγιϑγγνον: ἀπορφανιςθέντες ἀφ᾽ 
ὑμῶν ᾿ Ὁ σαδί 8 8168] δ΄ ΤῊ 2,17. 

δε θοὶ Μὴ ἁπλότης Μήηξαίέ 
συ ἘΠΕ 115 
(.9,29. 

Αἰ 1]05 472. ἁπλοῦς οἰηξαοῖ, 
ΝΟΝομ. Μ 0,22. --- Ααυ. α1η- 
ἔλ]Ρἂρᾶεα (19141) εἰμ[αϊερ 
5Κ 9,18. 

ΔἸΠυΔΥ 7} 1 Ζπ]ὶ Ῥγοη. (177,3 τι. 
σον. ΡΙ. 1,4..40 10,5 ΚΊ9,18 160,2 
Ἑ 44.7.10 Τη9.11 : εἰς ἕκαστος 
οἷγν 7665) (μιῇ 67); ἕκαςτον " 
81} 8] οι Καὶ 7,17; εἷς τὸν ἕνα ᾽" 
81. Δ. ]}1ΖᾺ ἢ} 8008: δηβρδίδη8 
ΤῊ ὅ,11; ὃ δὲ καθ᾽ εἷς ἀλλήλων 
μέλη ᾿ ΔΡΌΔΠ 8΄η}υ. Δ «΄ 8η- 
Ῥδγῖ5 ΠΡ]ὰ5» Ἐ 12,5. 
αἰ Γ ἢ χοῦ. (177,92) 76616᾽" 

νορ δοίαοη, 1). -ιατη θῇ 5Κ 8,ῦ. 
ἰ 11 (Ὁ) ο[: 10. -Ῥπ Καὶ 15,5 (). 
Αἴμηδᾶ ἔνναα 6΄. -αἴη5 ΝΟἢ 7,58. 
Αἴποκ Ἐνώχ: 6. -ἰ5 1, 8,37. 
Αἷποβ Ἐνώς: Ο΄. -515 1, 8,38. 
Αἰ 5..4α7.α (1942 1. εἷς τγνι8 

(μι 4); ὃ εἷς 1, 7,41 18,10 τὸ ἕν 

εἶπ. Νρῇ 

ΚΊ12,11. --- 2. εἷς φμίάσηνι (Οτ'ἃ- 
φίδι.) Μ 8,19 16,9 χϑν.; εἷς 
τις ᾿ 8'η5 ϑύτη5 ΜοΊ4,47.51. --- 
9. εἷς δοἴμι8 1, 18,19 Μο 92,7 10,18; 
μόνος (μῶμον), απο Ρίἴμν.: 
Μδ,40 16,292 17.201,0,4. Μο 3,260 
99 ΡΒ4.15 (411 1} 9.1 ΒΕ 
-- Βεαοβμίο εἶπεν ἐν ἑαυτῷ ̓  515 
81η5 1,7,39; τὰ ἑαυτῆς 5611 
αἷη ΚΊ9,5; ϑέδγοηαο Π]ηέογροΐ. 
μας τὶ Καὶ 15,19. 

αἰηϑῆπη γον. (178), γι ἦν Ἠ θα. 
ϑάΐϊφοη (17,48 ΚΊ,16 51 8,14 
ἤαῦοη, πο. δίνη), «αἢιο οὐδείς 
μἱοηναηα!, Κοῖγνο67", γγην1{ ραγἐϊί. σ'θηι. 
(μι σον) οὐγ ηι. ὰἂ5. ἐκ {16,0 
117,12. 10. δ᾽ πα πῃ { 18,9.91 
Ἡ 192,17 19,383 Κα 7,23: διπομηθῆμπῃ 
1,8,45. --- Α4.Μαβδᾷ. «ἰπποῆαπ. 
48,15 Κα΄.,14.10 Κ5,16 7,2 (ειροῖ- 
γαἢ 11,8: 5Κ5,16: δπομπαη 
5ις 5.11 ( 5.939) 1.8.5: ΜῈ 9 ἢ 
9.8. -- ΝόΡρι. αἰθοπαη 1.10,19: 
Θπποίαη ΡῈ 4,15. 

Αἰοάΐα (19412) Εὐοδία: 4. -8η 
ΡῈ 4.2. 

Αἰραΐταβ Ἐπαφρᾶς ( 4,12 ΡΗ128 ; 
ὯΣ {ἰπ 1.7: 

Αἰἱρμαῖγαπάρι π5 Ἐπαφρόδιτος: 4. 
Ρ 95. 

Δἰρδκαῦροῖ 1 ἐπιςεκοπή δὲ- 
ϑοϊοξϑαηιέ: α΄. -ἀροἰπ5 Α : - ρ6]η5 
Β.1Τ53:. 

Δ ρΊσκαθριβ Μιι ἐπίσκοπος δὲ- 

ΟΠ. Ν: 8.9 1 1 7: ὦ Ξε 
ΚΑΙ (6. Νου.). 

αἰρ βίαπ]α ἐπιςτολῆ η7.ῦ. Ν. 
μᾶνρον; Α. -οἱα 1 3,2; ἢ). -οἴη 
Κῦ,9; 4.}Ρ|. αἱρίϑίαϊθη5 (μαοίυ 
ἰαί. Θρὶβία 8) Νϑ 6,17.19: ἢ. 
-α]6 πὶ ἰῃ 3,17 ΑΒ. 

ἀἶνγ Ασυ. πρωΐ ἔγπι: 8. αδύννοῃ. 
ΜοΊ1,35, ἃ Ρ15 ἀδρὶβ Μο 10,2, 
-- Κοριρ. αἰτὶ5 «Ἅ4αν. πᾶλαι 
ἰᾷγδέ, το" 1,10,18. (υσί. 810]- 
ΖΔΗ5). 

Αἰγαϑίαϑ Ἔραςτος ἢ 10,29. 
αἰγὶ 0) 510. 7.92 πρεςβεύειν 6ε- 

βαηαέο7" 56ἴγν, εὐγιέογ αν οἴγν Καὶ ὅ,20 
ΕΒ 6,90. 

ἀἰσῖσηβ Κοριρ. Ρὶ. οἱ ἀρχαῖοι 



[γΚη5] -- αἷνν5. Ὄ 

γογζαΐγον Ο. 1,9,8.19; 
Ν ὕ,21.38 (νο. αἷγ, 810]15). 

[Αἱ ΓΚ] 447.α. (υσὶ. ἀνοςίοις ̓  ὰη- 
αἰ Κηδίση Τ' 1,9 ΑΒ), ὅειος Πεῖϊϊρ, 
ἈΚογ)οκέν" 7. 7 αἰσκη5. Τ 3,95 Β. 

αἰτκαΐβθα [Ὁ τὸ γνήειον ΓΠιανέογ κοί, 
Μουοῖς 4. Κὶ 8,8. 

Αἰσιοᾶδ ἘἙλμωδαμ: 
Ι, 8,28. 

Αἰγπιοραϊποὶ Β μ᾿. Ἠδισιηδαραί- 
ποῖὶθ ἃ Ἑρμογένης, Ἕρμ. {1,15. 

αἷγθὰ ΤῸ τῇ Εγαο, 1ωπὰ (μα 9}; 
ἐδαφιοῦςείν «ε᾿ -ἃἱ Ῥυκ ρσαΐρη- 
76πὰ 1,19,44. 

αἰτρακππαθ Αα7)α νοῦν ἐγα! γ86}}61" 
Αδκιυε 4. 85κΚ 4,160. 

Αἰγρθοῖηθ 4ἀ7).α 1. ἐγαΐβοῖν ἐπί- 
πεῖς καὶ ΡΗ 3:19: αχοϊκός 
ΚΊΡ,49. 5κ 4,,2, -- 9, γάρ 
ὀςτράκινος Καὶ 4,7. 

αἷγιϑ Μὰ ἄγγελος Βοίεο Α.ΡΙ. 
Ι,9,52. }.1,7,24; πρεεβεία 6 6- 
δωρμαἐδοναἐ Α4. 1,14,59. 19,14. 

αἰγΖοῖ Ρβη πλάνη 1γγ]ο,γ6 Α. 5κδ,5; 
α. Ἑ 4,14. 

Αἰγχοὶβ Α4ἀ).ἰὰ Ν.ΡΙ. -Ἰαὶ πλανώ- 
μενοι 1776 σοξίμγε 5,15; πλα- 
νᾶςθαι 516) Τγγθην " -8ὶ τῖβϑῃ 
Μο19,94.27, ναῖσρϑη 6 6,7. 

αἰσχρᾷ Εὺ πλάνη 1» γοῦν Ν. 
Ν 97,064 6. Τ 4,1. 
ΙΓ .7 Δ 8:0. Κ.1 πλανᾶν 1776 Κ}- 

γον 6 1,19 13,18: πλάνος 7ώγ- 
ΠΟ αἰ 2] 65 Μ' 7.05 ΝΙΡΙ. 
-παδη5 Καὶ 0,8, 

δἴ-Αἰγ7δη 1. Ακί. ἀποπλανᾶν 
Ἴγγ6 τπαοἤοη, Με 19,99. --- ὁ, Ρα85. 
πλανᾶεςεθαι 5ἐεἶν νον ΓΔ} 6γν ἰαϑ86η 
7,41 (ΒΚ 8,.,4ἃ4ᾳ. Κ15,595; ἀπο- 
πλανᾶςθαι ἀπό τινος αδὲ)᾽)7"6)ν 
νον, (αὖ ΤΌ0,10; ἀςτοχεῖν τινος 
Εἰ το 1 1:6. 

αἰδίδη Κ᾽. ἐντρέπεεθαί τινα 51εἢ 
δοϊιομθη υον (4 11..}: 1.50. ἃ, 18,4; 
1. 80.159: ῬΈΡ.Β. 1,.18)9. 

δας αἰδίδη αεσὶ. 8.1]. Με 19,60. 
αἷροὶ ᾿ν μήτηρ Μείέον" (᾿ὰι 0). 
αἷρα (Ὁ) Μἴᾷἄωα ὅρκος Εἰὰ (α΄. -Ῥ15 

"4 79; Ὁ. -ὰὲὰ ΜΘ ἈΕΡΙ. 
-Ῥαη5 ΜΝ ῦ,98; 6. -Ῥ6 Με θ,96. 

Δίρθαπ Κορ). (502) 1. ἤ οαε»γ 
(μῴμῆρ; υσῖ. 889); Ὦ---ἢ ορἐιοοα ον 

Ρ. 

ον. .18 

"»" 

--οὐογ 14041--- ΔΙΌ Ῥαι Μ 0,94 μι. 
ΔΘ] Ζ.Π--- αἰ ραα 1, 16,13. 
9, τ10ὉῸ0 ηϊοιέ, δοηβδέ εἰ δὲ μήγε 
ΜΟ61..9.17. 1, 5.30.571. 11.16; 
ἐπεὶ ἄρα Κα 7,14; ἐπεί Ἀ 11,299 
ΚΞ! 1 91 πὸ. 7). 1 911 
9. 5 Ἰοϊξοέ ἀον Ναοιβαΐς οἴγν67" 
ἡγγοαΐον Πῳψροίεοί. Ῥογίοαθ οἴη 
(567,8) Μ11,25 114,23.1.28 15,19 
18,36 1,17,6. --- Αδπηϊ. ἔην Ναεῖν- 
δαΐξ δἴριθυ ηϊοί-γγοαίον, Ῥογίοαδ 
{1 ἀλλάγε ἀοοῖν τρογυφεέοη5 Ὁ 9,2; 
αΙΡΡαι |840 ἄρα 62,91. 
Βεαοϊέο Κ12,12. 

αἰγγαρρο ! Νία εὐαγγέλιον ὔναη- 
σοϊϊμην Α4, μᾶμβρογ; 6. -]}18 
Κ 9, 8:::). -,ὰ 6 1.0. 

αἰνγασρο! δία ἴηι (ϑολιῖσο 85, 745) 
εὐαγγελιετής Ἰαξί. φονϑηρο βία. 
ΝΒ. 5.95 ν ΡΟ ΕΣ 
ΒΕ 4.11. 

αἰνγαρ θ᾽. 7]. 510.77΄.1 εὐαγγελίζε- 
ςθαι αἀα8 ἔν. νογκίαφη ἃ 4,13. 

αἰνγαθ 56 1}0 Ε εὐαγγέλιον Εναη- 
σοδων Ν. ὕὕϑδογϑβομγν. 41, ΜῈ 
ΝΜο14.0 5 (69,7; οὐ... Καϑ. 
Πιαι σον. ---- Κοὶ. 19,2. 

αἰνγοίηβ 4ἅ7.α αἰώνιος διοὶρ (ιἄιυ- 
ἤ σον). Τονηιοίμα 181 Π5 
αἰγσθῖηο (9785; Αγεέϊκοῖ γι" 
117,8. (όσον Υ͂. 3). 

αἰ ῖϑκὶ Νέα αἰεχύνη δοπαηπαᾶο: 6. 
ΞΕ 4|ὸν 1} ΚΕΤΌΞΑ: 

αἰνὸν 510.}7.39 ἀεςχημονεῖν 
δομαρπαϊοῖι μαπα ον, 8.5. Καὶ 15,5. 
5Ὰ- Αἰ ΒΚΟΙ ,)». ΑΚ. καταιςχύνειν 

ῥοδοϊιγηθη, δοβοδίηιρίο (ρεγ7- 
Γοϊεΐυ, 294} 9,38 10,,1 ΚΊΙ, 
4,.5.29 κα 7,14. 9,4 αἰεχυνθήςομαι᾽ 
σαδινϑκοπαα ΚΊ0,5. κ. -Οὐϑ8 
γγαῖσρα ῬῈ 1,920 (αὐοδοῖδο ἴζηι- 
ϑομγοίδης Κ 1,14). σίοβ8 
Νοε 11,4. 
πϑ- Αἰ γν 8 510. Κ.1 δον απιϑέγοηφθη: 

ἐκοπίαςα -ἰᾶα Καὶ 15,10. 
αἰ] διρα Μη εὐλογία δϑερεν, 
(ϑροη δὴ Α. -ἰὰῃ ἰΖναῦϑηδ 
κ 9,5 ΑΒ. 

᾿ Αἰνγοἰ Καὶ Παΐ. δ. Εὐνίκῃ: ἱ 1,5. 
᾿ς αἶνβ Μαϊὶ (1455) αἰών Ζεῖξ, Εἰοῖρ- 

κεοὶξ, τοῦ αἰῶνος τούτου Ρὶ5 
αἰγὶ ἢ 160,8 κιὖ., τοῦ αἱ, ἐκεί- 



Θ Αἴννννᾷ -- 8]161Π8ἃ. 

νου Ἰαϊηἷθ -ἰ5 1, 20,35; ἃ ργὴιν- 1 ΑΚΑΙΚπΒ ᾿Αχαϊκός : α΄. -ὰϑ Καὶ 16,17. 
οἱρῖο ἐθηιρογ 8 ἴγσαγη δηδβϑίο θ᾽ δὶ 
-ἰς 1,.1,710; ἐκ τοῦ αἰῶνος ἔγ81ὴ 
4 99,392; εἰς τὸν αἰῶνα αἵ -ἃ 
“ ὅ,90 φτι.ὅ. βοιοΐο -ἃ ἀδρ8 ὁ 8ὃ,51.52. 
ἌΠΟ 9 δ᾽ τα 

9 11 1 Π|ὴς πα ΕΘ Ὁ 
“.ὃ. --- --ο Αὐυ. αἷνν (4.8.) 76 
(νυν) ἦν ποφαΐί. Θἀἐφθη}): ὨΪ δἷνν 
οὐδέποτε Μ 9,598 [,15,29 Μο 2,19. 
ὁ5 Κα13,8; οὐκ εἰς τὸν αἰῶνα 
Νο 8,29; οὐ μὴ εἰς τ. αἱ. 10,28 
11,26 Καὶ 8,,3, Ζ γη.67" ογ ϑ0]οῖηέ 
αἷν μοῦον δἰησῆαη 410,29 
Ι,19.,30; Ῥᾶπδβοὶρ5 Με 11,14; 
Ἰυαηῆαη 51. 8,7Ζ, (1 7,460) 4 8,38. 
- Κροί. ἨὨΔ]15-ῖνν, σα ηβ-ϑῖνν. 

Αἰγνγὰ (ϑολμῖίζο 5, 746 Εὔα: Ν. 
πα ΕΣ 9... Εὔαν “51 ΚΜ1:5: 
Αἰ χαυ δύϊα εὐχαριςτία θαηκ: Α. 

τον δὴ Κ,11. 
Αἷχ Νὰ (954) χαλκός Τῇγε(ηι 6) 

Α.: Με θ,8. 

Αἰχαϊκοῖα Ἐζεκία: σ΄. -ἰῃ5. Νβῇ 
1.91. 

Αἰζαβΐθα Μη χαλκεύς [7 “ϑο)ιηγιρα 
4,14. 

ΑἸἰΖΙ τι 
Ι,9,95. 

ΑΙΖΟΙ Κΐν ἙἘςρώμ (υφί. ᾿᾿Αζώρ 
ΜΊ119): 6 :ἰΞ Ἰϑ 59. 

ΔὐΚάπρϑ' 1τ (66.742 ΕἸοϊροῖξ: ἴῃ 
Δ] ΚαῸΡ ᾿ εἰς τὸν αἰῶνα 0,51.58; 
εἰς τοὺς αἰῶνας 1, 1,39. 

ἃ κΚ Ἰοη)., δἰοίβ. αὐὺνὸ δ) 5,26 τι. 
ζαϑέ αν ομισορ πιαοῖ, ηοσαΐ. ϑαΐς: 
ϑογίογη, ἀλλά (μι 9); δέ 4. 14,10 
Ε 4.258 (1 Α) ΤΊ,9 ΑΒ; - αἡ 
ϑέοίίο νοῦν γάρ {16,27 Εὶ 2,10: 
Ζιαίς Ἐ2.8, --- 2)6γ5' δίηηηη. 68 
φογ αν δοϊοηπαάφη, ϑ'αΐζοδβ 15. ἡοσαέΐῆν 
ἰ 8,55 117,8. παι Οἤηδ νογαιι8- 
φομοηᾶς Νορ.: αὖδο 4 15,21.25 
ΜοΕΟΊ11,39 14.,49. 

ΑΚα7ἃὰ Α τ. Αχαΐα Β ̓Αχαῖα Καὶ 9,2; 
2. ΑΚαῖῆαὶ Κ1,1 Β (ΚΖ. 41,175). 

ΑΚαΐαβ ᾿Αχαῖος; ΡΙ. αγν δέοῖίο 65 
1,απαοδηαηιθηβ (ΚΖ. 41,178): 
σ.ΡΙ. ἀπαρχὴ τῆς ᾿Αχαΐας ̓  8Π8- 
βίο 6] η5 -Ἴ6 Καὶ 16,15 Β; ἐν τοῖς 
κλίμαειν τῆς ᾿Αχαΐας ̓  ἴῃ Ιᾶηᾶδ 
16 Κα 11,108. 

(50,5 0] Ἐξλίμ: 6. -8 

ΔΙΚοΙ («ὁ α 2,14; 8 928) ᾿Κογψ., αν, 
ΟΟΥ ρίξε κ“. παρ, ροϑῖίξίνοηι, 
ϑαίφ: ἀλλά αὖον (μὰμῇ 9); δέ 
ΚΊ4,20. --- Ζμ" ΕἸγυϊοίξιγῳ ὑόν 
Τγαφροη ΜΊ11,8.9 1,1.25.90. -- 
γον Πηρογαΐίυον, ΜΝ 9.18 10,38 
Μο9,90 10,7. --τ κοὶ π|ῃ " ἀλλ᾽ 
οὐδέ α 2,3. 

ἀκού", αἰ ἰαΐ. δοροίαμη, ὄξος 81: 
σα. αἰκοίῖβ. Μ27,48, κοι [15 (92 4) 
Νο 1,36. 

ΔΚΥᾶπ Νὰ καρπός ΠΎμοΙἑ (Πνᾶλ- 
σον); τὰ Ὑενήματα τῆς δικαιο- 
οὐνης ̓  -ἃ ϑννααγῃίδια Καὶ 9,10. 

ΔΕΓΆΠΔΙΔΠΙ5 (νοὶ. απ; ὁ 115,1) 
Αἀ).α ἄκαρπος πηγγοπέδαν: Ν. 
Νομί. Μο 4,19. 

ΔΕΙ͂ Μα ἀγρός Αεκον Ν. Μ 217,8. 
4. ΜΟΊ: ΝΜ 5:0 
ΜΘ 15.291: 

ΑΚκπα ᾿Ακύλα(ὴ Καὶ 16,19. 
ΔΙΑ ΑΙ δίχα ἀλάβαστρον Δαίδοη- 

δίοδο αὐι8 Αἰαθαδίον" Α. 1, 1,31. Ὁ 
ΔΙΑ ταπϑίβ ΓΕ ὁλοκαύτωμα Β»απά- 

ογρζον" 02.Ρῖ. -ἰτὰ Με 12,53. 
ΑἸ ΑΙ Κϑαμασιι8ϑ ᾿Αλέξανδρος Ν. 

ΤΊ,320 ΑἸΔΙ[41]Κϑαπάγαβ ἱ 4,14; 
σα. -ἂὰ5 Μο 15,21. 

ΔΙΑ Κίο 4ἀἄν. (1914.3) ὡγυεφοδαηι 
(υ ογ58ἐ)"]Σϑγ.}: 8118] 8181]0  πάν- 
τες 1,4,2,220, ἅπαντες ΜοΊ1Ί1,32; 
81. Ἰηϑηᾶροὶ ἅπαν τὸ πλῆθος 
1,19,37, τη η 866} ἃ]. ᾿ ὃ λαὸς ἅπας 
Ι,19,48. 
ΔΙΆ 0. Δ]ΔΠΊΔΠΠ8η5 ΡΙ.Μ 

(161) Ο ϑοηλ Ἴοῖξ α6᾽7 Μοτιβοἤνθη: 
1). 411811πΔ 8Δ]διηϑηηδιη 5 8,12. 

ΑἸδιοά ἤϊροηη.: 1). ΑΔἰἸδιηοᾶϑβ, 
ὕγκκ. υ. Νοαροῖί μι. Αγοῶζο. 

ΔΙΔπ αὖί. Υ΄.6 (909) τυαο͵νδθην: 8184 Π65᾽ 
ἐντρεφόμενος 5. πᾶϊηοηα Τ 4,0. 

ΔΙΆΡΑΥθἃ 5ιυ..4.α]. (187,6) αν αἰζον 
Μαρφοὶ Τραοηα : ἤρξατο ὑςτερεῖ- 
εθαι ᾿ ἀυρϑηηῃ -ἃ γαῖ ΓΡ δ ἴ, 15,14. 

ΔΙἀοπΐη Παί. 59. Μ οὔθ» Ν γῆρας 
Αἰον 1, 1,30. Ἵ 

Δ] 1ἰ Μεογιϑοϊνοηναϊέον, Ζοϊέ: αἰών 
το 1 1117 ΤΑ ΤΟΣ γενεα 
150. τϑ,5.9 1 Ἴθι Φίου 
ι9,4. 

ἉΙοπα ΕῸ πῆχυς ΜΠ 4. ΜΟ͵,271. 



δον ἢ 

δον Νὰ 1,ἤνηιυ. ἔλαιον ΟἹ 6. 
116,6; ἢ. 1,7,46 Μοθ,18. 

ΔΙΘΥθαΡ5 Μα ἐλαία ΟἸδαιηη 
α.ΡΙ. 1,19,,] --- ἀργιέλαιος " 
ὙΠ οἷ 4]. Ἀ 11,17.24. --- καλ- 
λιέλαιος ̓  φοἀ5 ἃ]. Β 11,24. 

ΠΟΥ ἃ 8ι0..4.α7.: ΟἹ- πρὸς τὸ ὄρος τὸ 
καλούμενον ἐλαιών ̓  αἱ [ἰΤραη7ἃ 
Ῥαΐθὶ παϊΐααθ, 4]6 7]. 1,19,29: 
πρὸς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν" αἱ 
[αϊγριιη7]α 8416} 1η Μὸ 11,1. 
ΑἸ ᾿Αλφαῖος: 6΄. -α5 Μο 2,14 

5,18, τοῦθ 1,6,15 (948). 
Δ} Τζοηβ. (160᾽ Τοριροῖ: ναός 

ΜΩ217,5.51 μ.ὃ.; φένιοαβ Πᾶμρθ7' 
ἱερόν. Ν. ΚΟ,16; 4. ΜΟΊ11,16 
14.Ὁ8 μ.ὅ.; ΟΘ΄. 4115 Ν 27,51 
99. Κ 0,101); 815. Μὸ 15,38 
[27.Ὁ}} Ὁ. 81 Μο11,15.27 μι. ὃ. 

4174 1. Κοη). ατιβο): εἰ μή 4 6,22 
τ 6.927 6.91. ..8.51.. 40,29 
ΜΟΙ 8. Ε185.1: ΟἸ ῬΒΜ.15; 
ἐὰν μή 6α92,ϑ,Ϊ6; ἀλλά Μοθ9,8 
10,40 5..8,5 (7,49), ἀλλ᾽ ἤ 
ἘΠῚ 418. 3 δὲ, ῶε. Ἧ2.-ϑαΐ. 
αδο1.: πλὴν αὐτοῦ ̓  4118 τη 
Νοε 19,59. 

ΔΙ] ΚπΒ 4α)7).1}7}α (1883, 71’. 27, 
157 7.) αγπαογϑιροἶνογ") δέαρηηθηα : 
Ν᾽ 4]]18 Κα π5 νυϊβαπαβ παρὰ φύειν 
σορθη, αἴο Ναΐιν" Ἀ 11,234. Ν.ΡΙ. 
ἉΠ]ΠΔΚΟΠ] αὶ (9880) “ πάροικοι 
9.19; 81᾽0.Ν. 58 -ὰ ὃ ἀλλογε- 
νὴς οὗτος [,.17,18. 

ΔΙ]ΔΙΟΙΚΟ Α4αν. (191.4.3) απαο78: 
ΔΙ] 16 κὸ |Ιαϊ5]ὶ Β: ἃ] 16 Κοβ 
1815]4] Α  ἑτεροδιδαςκαλεῖ Τ 0,3. 
- Κοριραγ.. - Αἄν. 41} }6 1ΚῸ8 
(1918) απνάογϑβ: ἑτέρως ΡΠ 8,15; 
ἄλλως Τῦ,235.. ΤΥ !. Τ 6,3 Α. 

[4178161Κο}85] ΡῈΡΙ. ἀλληγορού- 
μενος αηαθῦ8 σοϊηαοί, αἴϊοσο- 
γήίδοςθ  Ν.ΡΙ. -οὐοβ οη)οϊέι" ἢ. 
{-1Ὧο5 ἃ 4,948. 

1. Δ17}Δπ δι0. Υ.1 εἰτεύειν ηιὰϑβέθη: 
τὸν μόςχον τὸν εἰτευτόν " 5ἰϊὰν 
Ῥᾶπ αἹϊάδη [ἴ, 15,23.27.30. 

ᾧ. ἈΠΠΛῚ Νὰ ζῆλος Εἴ." Ἀ 10,2 
Ἐπ 7.11. 9.9. δ δ Ο ΡΊΉ Θ᾽ 6 
( 4,,4 ζΖῆλοι () Κκὶ19,320; παρα- 
ζηλοῦν τινα ̓  ἴῃ 4]|]1ἃὰπἃ Ὀτίσσδη 
γι. ΑΚ. Ῥ 10,19 11.11.14. 

- 8}19. Ἵ 

ΔΙΆ ΠΟ 51᾽0.}77..2 οἴβογ: ζηλοῦν 
ΚΊ3,4; ζηλοῦεθαι ( ά,,ῶἢ]. -9- 
ζηλοῦν τινα εοἴξογην ΓΕ (ἰ2υν 15) 
Κ11.2 4 4,11. 

1π-Δ]}8 0} τι. 1)αἱ. (Ὁ) παραζηλοῦν 
τινὰ φογηΐσ τπαοΐο Καὶ 10,92: 
Παηαᾶρί. ᾿πα] απο σιν 5οΚοὶ: 
ΚΊ3,5: τρηγιοϊεϊσ, σοϊιῦγε σι 
8] 8000 13,4. 

Δ1ΔῈΔ Ααν. (1994.3) απαογϑδιρο: 
81]817 υυίϑδῃ : ἀπεῖναι Καὶ 10,1.11. 

Δ1}0 Ααν. (1923 Ο1] απάογϑιρο- 
ἤμην: αἴ] 4114 “ ἀπεδήμηςεν 
ΜΟ19.,1. 

ΔΙΪΆΡγο Α4ἀν. (1928Β1) αηάο75- 
1σοἼ.67: ἀλλαχόθεν 110,1: ἀπών 
ἰς 15:9..10 ΡΒ 1,27. 

41}15} 4α7.7α (189) ἄλλος οἷ αη- 
αγοῦ (ἕτερος Τ 1,10): 2. θην. 
4111} ψναϊῃίαὶ 5Κ7,11; (σ΄. Νοιί. 
α5,10 ΤΊ1,10; 4.1. Νοιέ. Κ1.,18. 

411854]0 Ααν. (19143) υδιϊἜᾳ: 
{2 δλοτελεῖς ΤῊ 5,29. 

ΙΠΆΡΓΙΟ Αἀαν. (1928Β1) τόρ αἴΐονη 
ϑοίέονν πογ: πάντοθεν 1, 19,43; 
πανταχόθεν Με 1,45. 

Δ]1νναπγ δύνα Μη (187,6) τέλειος 
νοϊκοριηθιο, Ν.ΡΙ. (ἃ 4,192. 

ΔΙΙΔΥΟσο ΜΡ ἁπλότης οαϊϊο]ι- 
κοῖς ἢ. Ἀ 12,8. 

41115 Ααυ. (ογϑίαγ τέο" Οαοη. 9672), 
ϑέοί5 αἩ ξιυοϊξον ϑέο ὁ (τ βον ὅταν 
γάρ 4}}15 Ῥ8η Με 12,25) 1. Α4αυ. 
ὅλως ἡϊδογπαιρέ Μ' 5,34 (39: Ζε- 
δαίς παοῦ Υ.84) Καὶ 15,29, -- 
ῷ. Κορ). γάρ ἀοηη, (3839) μᾶπμῇρ.; 
μέν 1, 8,16. 

8115 5{.4.α]. (180,3) πᾶς, ἅπας, ὅλος 
αἰΐ, 70616᾽), σαηις. 1. 1}π αο᾽" Βε- 
αοιένη “αἰϊοὴ τ τηι ΡΙι"., αὖ- 
σοδβοθη πυοηὶ Νομέ., τοῦ ον δίηρ. 
οοἠέ σοί., αὁ' Ρῖγ. Ονγαφίβηιιβ 
δέ, τοὶ. ἀπήγγειλαν πάντα ̓  98- 
(αἰ Πα 411] Μ 8,38 μηιΐξ. ἀποκαθι- 
«τᾷ πάντα᾽ σα θοίο! " 4|14 Με 9,19 
τϑ10. --- ὥ, πᾶς “76α16), τοἱγα σο- 
σεῦοη, 4) απιγ οἷν ἄονν τιν. “αἰϊο᾽ 
(9885, νοὶ. εἰς πάντα τόπον᾽ 
8 Πα 8185 βἰδαϊηβ 1, 4,317; πᾶςα 
ἀκαρθαεία . 41|1905 πῆγα θ 05 
ἘΡ,3 μϑο. δὴ) απο ὅα5 Νεοι(. 
ϑδησ. τι. ραγεί. αφη. (988), 



8 ΔΙ νυν] δ ηα5. -- Δ 8 Κ5. 

νυ. πάντα νοῦν ᾿ 
Ρῃ 4,7; ἀπὸ παντὸς μολυςμοῦ᾽ 
αἴ Δ] Δτηπη Ὀϊδαι]θιπο Καὶ 7,1 μϑιυ. 
ϑοίέογυ ἐδέ α67γ ραγϊέ. δίγηιφ. τοῖθ 
πᾶν ὕψωμα ̓  411 Παυῃ!]Ρο5 Καὶ 10,5. 
- 9. 4115. “σαγηιξ᾽ ἐ8ὲ γϑίγιθα Αα). 
-- 1η. ἄογν Εἰ ρίδέοίγν ἐογγηηοί να ξε 
Ἡγεοηανηφοην, τοῖο πάςῃ ςπουδῇ᾽ 
ΪῃΏ 811] υϑαδπάρίη Κ,7 τδιὺ. 
(9882). 

Πα] απ Μηὰ (1859) παντο- 
κράτωρ Αἰ γδολεῖσογ' Ν. Καὶ 0,18. 
Κσί. φατάδ- ν] 8 ηά5. 

πΒΡΠΡΔ γεα. 7.8 (1385) αἷέ τ0ο7- 
αφη: τοὺς βεβήλους καὶ γραώδεις 
μύθους βὸ πϑννθίποηϑ, 5νγ6 1158]- 
ῬδηδῖΖο 501118. “μέϊ αγυμιην Τ' 4,1. 

ΔΙΡ 65. Α4ἀ])ῖα (182) γέρων αἰέ: Ν. 
5Κ9,10,14 (. 9,4); 6.1. ρηι. [01Ζο 
ΔΙ Ρ]οΠο] Κοργοκέιν" [7 [126 41}- 
8η0 Καὶ (19. Νου.); Ν.ΡΙ Νομί. 
Ῥο 4]Ρ]οπα΄ τὰ ἀρχαῖα Κ,17. --- 
Κογήραγ. 58. 41 1Ζ8 ᾿ ὁ πρεςβύ- 
τερος ἴ, 15,295, 

[4181] Αλουλ οὐ» [411ὰ}}] Ελουλ 6. 
ἐμαοκί. οαον -ἰα ὃ ΝΘ 6,15. 

ΑἸηοὶπαα" Αμιναδαβ: 6. -ἰ5 
1.9.9. 

ΔΠ6η ἀμήν (μάτι). ἢ 
ΑἸ ᾿Αμώς: 6. -οηϑ 1, 9,95. 
ΔΙ Μὰ οαο)" ἃηϑα " Μη ὦμος 

ϑονιίέον: 4. Ἐῖ. ἀγῦβαπβ ἴ, 15,5. 
Δ αογ, γνγι, ᾿ιοῖδέ ἦγ. Κ᾽ ογδιγνανς 

ηυῖέ Τηιξογ γοφαξίνοη, (3.383): τί οὖν " 
8Ώ. 108 1,3,10; καὶ τίς “ 8Π 185 
{9,56 1,10,29 18,296. -- Οἤην 
Τηπέογγοφ. οὐκοῦν ᾿8π πὰ 418,57. 

δ 1. Ααν. ἀαγαμῇ, απ βογαάθηι 
(σιισεϑβοίς) εἰς ταφήν ᾿ ἀπ 1|8- 
ΠΙΠΔη 8ηὰ ΜΌ77,7: ἐπιθείς ̓  «αἷ- 
Ἰαρ]απαθ 8)ὴ8 Νο 8,28: καὶ τῇ ... 
ἀγάπῃ ᾿ 180: 8η8 Ρ]Ζαὶ ... [γ18- 
νὰ] Κ8,7. -- ΜΟΊ1,7 ἐδέ ἴῃ 
ζιν εγφῶηφεοη. --- --α 1. Ργ ἃ. 
εἴς τι; ἐπί τι, ἐπί τινι, ἐπί τι- 
νος; ἔν τινι; κατά τινος, κατά 
τι! Ἰυῦυ: αἡ, οὐ, τ, 06". 
1. γν. Ακᾷ. ζιῦ Βοφοιοδνγνγρ 
αογ Κὶομέμην 84) γῶμριϊ. πεςεῖ- 
ται ἐπὶ τὴν γῆν  σΔαΤ 510 8Π8ἃ 
αἶὐϑὰ ΜΊΟ0,29. ἦλθεν εἰς τὰ 
μέρη 48π| 8δῆὴ8 ἴογα Νεο 8,10; 

4}} ἃῃδπηθ6 | κατὰ πρόσωπον 8η8 δΔηδδιρὶ ἑη 
σοσομιναγέ ἵ 10,11 μϑῦ. -- 
Ὀὴ φοῖξί. τ τῆς ἡμέρας δηἃ 
αἀἂρ ἄον Τα ἦδο)" 1,17,4. --- 
6) αὐδίγι δεῖν ἀνὰ πεντήκοντα᾽ 
8η8 [8 1]]8Π0ὴ ἤπη ἰἰραηθ ςι 
76 ἤηξσίο 1,9,14. -- ἃ) Βοὶ 
ΑἹ εμεθοςοϊουγίονν φῦ Αησαθο 
ἀο5 σγιηᾶος τ ἀγαπητοὶ διὰ 
τοὺς πατέρας 1πρ08] 8η8 αἰΐϑη5 
μήν α6γ Κ᾽ αΐογ" τοΐϊίοη, Βὶ 11,28. --- 
- 2, γι. 1) αἴ. χιῦ Βος. αἀογ Π ν ἢ ὁ 
4) γώμηι. Βοὶ αν Κογϑογ, α68 
ΜΠ αἰϊοη5, ϑἄθηβ, ϑοίξθηβ, 1,68, 
ἸΚοριηιθηι8 τ(ἷ, δοϑέοιέ υἱοίξαοι 
αα8 Ῥογ] γνδ α6η) 6 ατιδίαξέ 
α685 - αἀογ' ἰϊογέυ οαδὴ'᾽ ἡθθθΉ, 
ἕθηι (269): ἔπεςεν εἰς τὴν γῆν" 
θα ΤΑῸ5 8η8ἃ ΑἰΤραὶ ἴ, 8,8; ἦλθεν 
ἐπὶ τὸν τόπον ᾿ αἀ81η 8η8 ᾿ϑιητηᾶ 
οἰδᾶα 1,19,5 μϑῦ. --- Ὀ) φεοϊξ. 
47" τῆς ἑορτῆς μεςούςης᾿ 8η8ἃ 
τηϊα]41] ἀρ 47,14. -΄ ἡ Βεὶ 
Ζαγυιαηγαθογν γι.) ἀπὸ «ταδίων 
δεκαπέντε ̓  Ὧὴ8ἃ ϑρϑαγαΪ πη ἢτηΐ- 
ἰδ: Ππηΐτη σοσον 1δ δέ. 411,18; 
8ὴη8 5ρϑισας βαΐ]58 ἐΐσιγη 1,34,1, 
-- αἡ οὶ Κογδον αὅ(65 Αῇεϊέδ 
μ. ἃ. σι Αηφαῦο αὅ65 σγιηαοδ 
ἐχάρημεν ἐπὶ τῇ χαρᾷ ἴαρίηο- 
ἀράστη 8ηὰ ἴδῃραδὶ Καὶ 7,18; ἐφ᾽ 
ᾧὦ οὐ θέλομεν ̓ “ 8η8ἃ ῬδΙηΠη6] ΠΗ] 
ὙΠ] 6 τη τροοἤαϊῦ Καὶ ὕ,4. 
ΔΙΑ η5 (6δ 1380) Μὲ (Οεοϑοΐ: 

σοιυδ)γυϊίον ἐντολή; ἔνταλμα 
ΜΟΙ Ὁ, 5.99; ἐπίταγη ΚΕ ἢ. 290 
Τ΄Ί,1 Τιὶ 1,3; παραγγελία ΤῊ 4,2 
115.18; παραάδοειῖς, Μου 1: 
Κ͵Ί1,2. 

ΔΗΔΠ1Π Νὰ Ερυρ[ο]ίνισ : παράδο- 
εἰς {7δεγ1ο}ογῳ Μο 1,3 1 3,0; 
παραθήκη ὅα8 Αηυογίγαωμίο 11,12, 
14; ευςτατικαὶ ἐπιςετολαί Μ)»»}6}:- 
ζμυηρϑῦγίοίο " ΔΉ ἢ] 15 ὈΟΚΟΚ 
ς 9.1: 
ΠΆΠΑ Ἰ 6 ̓Θ ἢ (-Ὠδιη5 182. οὐδε)" 

188, τοί. αἰ-Παϊτηθἰ5 ἢ «4467. τη, 
ον Ἡρίριαξ θοβηαϊίον: Ν. ΡΊ. 
ἐνδημοῦντες᾽᾿ -]6ἱ Κῦ,9; .}. ἐν- 
δημῆςαι ̓  -͵αὶ πὴ νγίβϑη Καὶ ὕ,8, 

ΔΏΔκ5. Ααὺν. (198) ριδιειίοῖν: ἐξαίφ- 
νης 1,9,18 9,39; ἐξάπινα Μο9,8. 
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Δα ἶη5 ἡ (1595) ἀνάγνωεις 
1, ϑηφ: 1). καὶ 8,14. 
ἈΠΕ ρ οἰμ5 ΚΟ (1526) ἐπίθεεις 
Αὐίοσηρ, Α. 11,6; }. Ὑ 4,14. 

Δ Δ]λπΡοὶ δ. Κογϑογφοροῖξ: ἐν 
κρυπτῷ ̓  ἴῃ -αἰη 7,4. 

ἈΠΑΙΔῸΡΒ 467.1}}ὰ (188) τυογϑογ- 
φόη: ἀπόκρυφος Μο 4,292: (οὐ 
αὐτο, 1, 8.117); δοηυδέ κρυπτός Ν.- 
«Α.. Νοιιέ. ἀμ] ααρη 1,8,17 Μο 4,299: 
Κά4,5; 810.Ν.ΡΙ ΝΟ. Ῥὸο -Ἰοη 
ΚΊ14,25; 10. Ῥαΐτῃ -Ἴϑιὴ Καὶ 4,2. --- 
«αν. ΔῊ Δ] αῦρ η 108 (191.4.1) ἐν 
κρυπτῷ την φοἠιοίγιοη ὦ 7,10. 

ΔΒΔ]ΟΙΪΚκΟ Ααν, (191.42) ὁμοίως 
απ σίοίοθο Ἡεῖδο 5811 1,4. 
ΒΔ 5 Εὰὶ ὕβρις {Ρ9ξρδεγηιναο)ιΐ, 
Μιβμαπαϊιφ 1). 5Κ1.11; 2.ΡΙι. 
1 19,10. 

Δμδἶἷ 5 Μὲ ὑπόνοια νογϑέδοϊοίο 
“Μοῖγνηφ, Κογηνμέη Ν.ΡΙ. -οἰβ 
ἈΡ1105 Τ 6,4. 
τε αὐὲ, ΚΥ.6 (909) ἐκπνεῖν ατι5- 

αἰηιοη 3.50. ῬΓ. ἄζοῃ Μο 15,37.99. 
Απϑηΐαδ τ. Απδηρίαθ ᾿Ανανίας 

1). -ἰῃ τ". -οϊη Νβῇ 7,2. 
δηδηΐῃ θα" ΕΚ ἀνακαίνωςις Ε}- 
μομεγη 1). Ἀ 19,2. 

ἈΠ 421 Αἰκ.ϑο. Εἰώιο: φιλοτι- 
μεῖεθαι ἡἧευχάζειν ̓  ὈἱαΥ αἰ] 
8 η8641 ΤῊ 4,11 (Ὁ ρρϑείν». Ια8. διἃ- 
5118}. 

δηΔηἶ5 Μὴὲ (115,7), βλαςεφημία 
1, ἀδίογμησ: Ατδο. 8,8; Ν.ΡΙ. 
-ϑϑϑὶβ. Τ 6,4. 

πα ϑῖπη5 44Ἃ).ἡ}7)α (188) 5ἱογιέθαν: 
ἿΝ, Νου δ. -ἰπ 5.1 2,928: ..58:.0..4. 
Νοιιί. -ο 5Κ.2,920. -- Υσὶ. αἡ- 
ἈΠΑΒΙ ΠΙᾺ. 

διιλδίοαοίηβ Εὴ0 (1559) ΑἩξαηρ: 
ἀπαρχή Καὶ 15.20.25 16,15; 8ογιδέ 
ἀρχή. Ν. ( 8,,5) Νο 1,1 Κα 15,20.98 
το 10 (1,18; δὲ ΝεΊ10,0. 18,19 
Ρῃ 4,, κὉὙὔ Β5Κ 1,14.18; ἄνωθεν" 
ἵγαμη -ἃ] 1. 1,9; ἃ ργ»ἱηποῖρῖο ἐθηι- 
»Ῥογῖδ᾽ ἴταπη -ἱ αἰννὶβ ἴ, 1,70. 
“Μιὶβυογ δὰ ηναγυὶβ 65 {7 δογ, 8οέ26)"8 
ὁ 8,95. 

ΔηΔΡαΐπα ἀνάθεμα Ἡ 9,3 Κα 10,29, 
ἈΠΆΡΟΡ Αναθωθ: 6. -Ὀὶδ ΝΘ 7,97. 
ΔΗ ΔΎ Αα7.ὰ πἰκιϊη ἐς ἐρ- 

χόμενος {10,18 Νο 10,30, μέλ- 

χὼν 1 9. 1 8,55 ἘΠΕ τ 9.17 
Τά, 5.Κ.2,17 5,4; ηι. υυίβϑη [7 
μέλλειν: μέλλομεν θλίβεςεθαι " -Ὁ 
νγὰ9 τΠη5 ἀἃ γΠη8η ΤῊ 3,4, τῶν 
μελλόντων πιςτεύειν  ᾿αΐπὶ 1Ζ6 
-Ῥα1 νϑϑὰη ἀα σα]δαθήδη Τ΄Ί,10. 

γοί. δπα-, αϊηα-, ψιρτὰ- 
γν 8105, «ἀν. 8π6-, ἔΓΔΠ-ὑγΑΙΓΡῚΒ ; 
Βυγα]α-τν ΑἸ Υ 78. 

ΔΗΔΎ1761 (-6 ΡῊ 4,5 Β, τυοῖ. 2923 8): 
τὸ ἐπιεικές Με ργκοῖέ ῬῊ 4,5; 
μετὰ πάςεης ςεμνότητος “ τη] 
4116] -οἱη Ηἰβυϑαγκοῖξ Τ' 8,4. 

δηᾷ ῥγῶρ. ηι. ἀπ. οηέϊαηφ, {67 τττ- 
᾿ἴη, αὐτῇ --- μη, 1. γἄνν:. παοῖν 
γογϑογν, 67 Βεοισοσιί, ΚΓ 6γϊΐηυ- 
αἱφι κι... διά τινος: ἀναβαν- 
τες ἐπὶ τὸ δῶμα διὰ τῶν κερά- 
μων ᾿8ηᾷ 5Κ81]05 1,5,19; ἐκείνης 
διέρχεεθαι ̓  ἃηἀ βαία βείτῃραρ- 
θη ἅἀα υογῖδον 1,19,4 Καὶ 11,53 
Ἐ 4,06. -- ἔν τινι: κηρύςςειν ἐν 
ταῖς πόλεειν ᾿ Τη6}]8η 8 πα Ὀαυγρ5 
ΜΙ ἘΠ.  ΞΞ τ εῖς 
τι Μθϑθε 1. 9:3. .437] 14.099 
ΜοΊ,28.39 14,9 Ἡ 10,18. --- ἐπί 
τι 1, 4,295. --- κατά τινος Μ 8,392 
1,4,14 8,35 Μοῦ,18. --ὀ κατά τι 
Τὴ 8. 1:99ν9,0: 15,14: ΒΚ. 9.2 4.4.10 
Ὁ,0. --- 2, φορὶξί, γν κατὰ ἕορ- 
τήν ᾿ 8η6 6ἀ]Ρ Τ087]0} απ Γ΄ 766168 
1Ποϑὲ Ν᾿ 27,15 Νο 15,6. --- 1 Ζιν- 
δαηιοη δοίη, δ 6-: 8π68- (981). 
Πα α Δα 8 δὴ ἀντίλυτρον [,ὅ86- 

σοία Α. -Ὀααπὶ Α: -Ῥαῃὶ Β Τ 92,0. 
Δα θοὶῦ Β (: -"οἰ Δ) Νὰ ἐπιτιμία 

Τασεῖ Ν. Κα 9.6. 
ΗΘΔ 5. δὶ ἀπόκριμα ΑἩιοογ 

Κ1,9 51 8,8; ἀπολογία ΤΥ ονγέοϊ- 
αἰσιίηρ Καὶ 9,9. 

διάἀδμαὶϊΐ Νὰ ὁμολογία Βεϊεηρέ- 
ἡ} 15. Ν 0119 ῈἘ}Ὸ 3 ΚΦ οὐ ΔΊ Α.: 
οι 9 6,42. 

Δ ἀλ]διπὶ Νία ἀντιμιςθία ΘΟ σον- 
ἰοῦ 6.18: ἀνταπόδοεις 776)"- 
σοϊξμς (8,394; ἀμοιβαί αΞρί. 
Τῦ,4. 

ἈΠαΔπΔς Νὰ Αϑομα: ὀψὲ 
ἐγένετο " -ἰ μὰ ΜΝοε 11,19; 
ὀψίας γενομένης (εἰ) -ἰὰ ψαυτ- 
Ῥαπδιτὰ Μ 8,16 Μο 4,95 15,42; 
ΝοΊ1,392, ὀψίας ἤδη οὔςεης τῆς 
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ὥρας αἱ -ὰ Ἰᾳραῃ νυ ϑαηαϊῃ 
Τ 6 1181 (τι) δέιυα 6) Μο 11,11. 

διθαηοὶθὰ Μη (187,6) ἐναντίος 
ζοϊη αἰ τον ἽΕΙ. ΤᾺ ΘΠ»; 
Νιϑσ.Ν ὑπεναντίον αϑεσὶ. (ἃ 2,14. 
-- ραΐα -ο᾽ τοὐναντίον την) 61ὁ- 
σοηίοϊ! κα ἃ,1. 

Δηἀ0 ) Νὰ λῆψις ὅὰα56 Μηι- 
ζαηοη, 6. Ῥἢ 4,15. 

ὉΠ ἀλη οἶσθ 44]7.α ἀντεχόμενος 
{65ἰΠα]ίονα ΤΊ 1.9. 

ΔΗ ΔΘ 5 4ἀ).})}α (188) αηρε- 
μοῆην δεκτός [,4,19.24 κΚ 6,2: 
ἀπόδεκτος Τ 2,39. ὅ,4: νυ811ἃ 
Δ ΠαΆΠΘΙῚ5  εὐπρόςδεκτος Κ,2 
8,.1]120:. ΝΜ ΊΙ,4,,4. ΝΝΝ Κρ, 
8.19. Τ|2.9 5,4: ΑἸ Ν. 15.4.19 Ῥ; 
-ηη8 Καὶ 0,2. 

ἀπαδηπιΐθ δὴ (ΚΖ. 49,92) 4}, 
«ἀηηαηιο: ἀνάληψις 1) 7] ,οϑειγρ 
Ι, 9,51; πρόεληψις Ἀ 11,15; 8ογ5ὲ 
ἀποδοχή Ν. ΒἈ 11,15, σ. 1,9,51 
ἀν ΠΣ 

Δηδαδοίβ 4α}1|}Ὶ1 (188) βδελυκ- 
τός νογαῤδοποιμηρϑισογέ: ΝΟΡΙ. ἢ 
161 ΤΙ1,16; Νι δ Νομέ. ἀηἀαβοὶ " 
βδέλυγμα 16,15. 

ἀπ ἀθ. }}15 217ὴα Ἡζα δ) 8α0}}67: 
ἀντίδικος 1,18,3; ἀντικείμενος. 
ΤΠ δ9: ΞΕ ἈΚ ν 1): 
Ρῃ 1,98, 

ἀπθδεδίαπα (71,,͵) Μη 
σοσηθ τοῦ Ὁαογ οι: 
ΜῈ5:95. 
ἀπά} }5 (58) 4α7).α ηἰϊο ον, 

τον ϑίζηαϊφ: Ν. ς«ὔφρων ΤΙ 1,8; 
νηφάλιος Τ 8,23, 2». ννίβαῃ νή- 
φειν 4,5; 4. λογικὴν λατρείαν " 
τὰ Ὀ]οίίηαθθα Ἡ 12,1. --- Ῥ8ηὰ 
8 θα ΐδη 8Πτηδη αἷδ αἰ ὁγθη- 
δαΐξ. σι Ῥαΐὰ ΔηΔΒΙ 70 ννγαΐο 
5Κ 2,206. --- Δηαδρδηῃίοβ απασί. 
φῦ σαΐαιτ)οσ  νηφαλίους 7 8,11. 

Ὡπἀλπιρὶ (9) Να πρόεωπον 
ἈΦ. ΠΕ Ο ὙΠ 2117: 

Ὡπαἀλπρῖθα Α4{αυ. (191.4.1)] παρ- 
ρηςίᾳ ιοτηυϊεο, οἤον 4 1,26 
10,34 160,25.29. 

ἀπά δπθ}0 Α(ἀαν. (191 4 23) φανερῶς 
οἤφοη 1,10 Με 1,45; παρρηείᾳ 
Φ 18,20. 

ἀντίδικος 
Ν.}. 

ΔΙἀδυγαθ Νὰ τιμή Ροΐδ: 
Ν [27,0] (ατυγοἶν ᾿οη) ον} ατι5 
Ὁ δηᾶννίγθὶ (ΑΛ). 9. 

Δ σδανγαιτϊ Νιία ἀπόκριςεις 4πη|- 
τ0ογ: Α..19,9 -ὁ (29}1,20,26: 
1..Ρ1. 1,2.41. 
ΗΘΔ Γἰἐ ὀψώνιον δϑοϊα 

Κ1Ί1.δ; χρεία Νοίάμν»έ: Α4.Κ 11,8 
Ρῃ 4,16; ..Ρ]. -ἰὰ Ἐ 12,18. -- 
Υσί. νυ 118 -ν]ΖΉ8. 
παν οἰ χε Νῴα πρόσωπον 4η- 

σοδίενέ: Α. ΜΏ0,607γ 1,17,16 
ΚΊ4,25 κ3,138 11,90. 
Δα θλ 11} Νὰ (146) λειτουργία 

1,1.235. Ῥἢ 29,30, 5οηβδέ διακονία 
ΑΑηνέ, Π)᾽ομϑέ (67), υοῖ. 6. 
-οἷβ 1, 1,28: -1|5. Κα8,4. ΑΒ 9,198 
Ἐ 4,19 Α. 

πα 114} 5.0. 7.1 8) διακονεῖν 
τι οισαβθ (ΑΚ1.) ἰοϊδέον Κ 8,8 
8,19.20. --- Ρὴ) ἐπαρκεῖν τινι 
Τῦ,10.16 κ. διακονεῖν τινι οδἤγοηι 
(αΐ.) αἴογογ, (μι 6}. 

Δηαθα Μὰ 1)Ἴοη67): λειτουργός. 
Ἡ15,6 Ρῃ2,26: ὑπηρέτης Μ΄δ,25 
. 1,59.45.46 (αὐροῦν 5.) 18,83.12. 
18.22.86 19,6 1,1,2 4,20 ΝεοΊ14,54. 
0Ὁ; 5οηϑέ διάκονος (ἄμ). τι. 
])αΐ. ἔςται ... πάντων διάκο- 
νος  51]41 8|1]1π}]0. Δ ηα θα ΐ5 
Με 9,35 φορσογυῖϊδογ ἄθην σοιρδ7ρηί. 
σον. 2.8. 1. τὶ 15 

Δ 6Ἷ5. Μηια ἡ (1465 πα ἄκρον 
ΜοΊ13,237; πέρας Ἡ 10,18; 5ογ8έ 
τέλος: Ν.Ὶ, 1,395 Κα15,94 Κα 1,15 
Ῥῃ 19... ΤΊ͵1 δ᾽. παν 
Μο69,96 19,97 ΚΊ΄Ἅὄ 15.9.15 1510] 
ΤᾺ -ἰὰἃ ΘΙοθ ἈΕῚ απ η5 
ΒἈΊ10,18: 20. -ἀὰ Νο 13,21. 

ΠΗ ΘΠπ] οἷ ΕΠ (1535) ἀποκά- 
λυψις “ρει, Οἠογιδαγαηφ: 
Α. ΚΊ14,26; σ. 1,11, 1).1,3,52 
Ἐ 8.9"6 9.2 1 1.7; ΖΦ ΕΕΙ ΘΕ 
Οσ. -οἷπο Καὶ 192,1. ' 

Πα Ιλ π5 (115,1) 4ἅ7.α ἀπέραν- 
τος θη6108. α΄. ΕΪ. δια 8 581Ζο Β: 
δηάδ- Α ΤΊ,4 (υφί. 2582. 

Δα ἶσα! Αοη). αταθγ8, 0ηϑέ: 
8 ΠΟΙ ΖΌ --- ΔΙρὈᾶυ ΄. ἤ --- ἤ οηέ- 
ηοαο᾽" --- οὐφγ" 1, 10,15... 

Απάγεαϊαϑ ᾿Ανδρέας: Ν. ὁ 60,8 12,22 
5Κ7,2; 4. -αἰδῃ 1,6,,4 ΜΕΊ1,16 
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5.18; 6. -αἰϊπῃ5 Μο.,29 -11ὴ5 
ΚΑ] (99. Νου.): 0. -41η ὁ 12.922, 

«παἀϑία] " Νὰ (ΚΖ. 43,326) ἐπιχο- 
ρηγία Παγϑθέρέιγ, Βοϊδίαπα Α. 
ΡΠ 1 19; σ. Τὶ 4,10. 

ϑάναῖνθὶ Νία (Οτεσοηπιραγί, Α4η- 
γ310} }, Ῥογϑοῦ: 6. -118.1..9,29. 
ἡ δογϑοίφέ ηιοἷδέ πρόσωπον ; 6761" 
ἴῃ 8ηανα "78 ηι. σφ». ἐπί τινος 
15,19; ἔμπροςθεν Ν ὅ,16.24 6,1 
ΠΟΘ 59 ϑ).;.. ἔναντι .1..,8, 
ἐναντίον 1, 20,26 (απο, ἴδτα -͵8 
Μο 9,19), ἐξ ἐναντίας Με 15,99; 
ἐνώπιον [,1,6.15.17.19.15 μδιρ., 
κατενώπιον Κ2,17 12,129 ΕἼ1,4. 
-- οὐ βλέπεις εἰς πρόεωπον ἀν- 
θρώπων πὶ 5981}ῦ]5 ἴῃ 8ἃπᾶ- 
νναὶ "08. ΤΠ Πη6᾽ αν, 5ὲθ))8ὲ ᾿ιοῖγ6 
εγϑον αγν Ν'ς 12,14 (υσί. 1,.20,91). 
ἔννα δ ηάννα "074 δύο πρόσωπα 
αἱό σισοϊ (οδέϊ.) Ρο»λ'δοηθη, 4.5. 5,5; 
5.510 8.15. 

δά νγαῖγθ5 Αἀ).αὰ σεσοηιραγεϊ: 
ἐνεεττώίς Ἀ8,, 32. Κ7,,6 αΊ1,4; 
παρῶν Κα Ὁ.5. Κ10.2.14. 13.2.10; 
ῃηι. Μι58ηὴ παρεῖναι ἃ 4,18. 
Αἄυ. ἀπ ασναῖτγρο (191.4 2; υοί. 
Βοργηηαγαξφ 1876 5. 429) " πα- 
ραυτίκα Κά,17; ααν.ΟΘ φη. δπ ἃ- 
ΙΓ 15 (191 .Β 31) ηι. 1) αἰ. ἀπέ- Ὁ 
ναντί τινος σερσοηῖϊδον" Ν 27,01. 

Αμππὰ Ἄννα |,2,36. 
Αππᾶϑ Ἄννας: Ν. 18,94: 0. -ἰῃ 
91 πὰ δ". 

ΔΒΠΟ Μη ἰαΐ. ΔΏΠοΠα, ὀψώνιον 
ϑΘοία!: 12. 1]. 1, 8,14., σνυθϑδὶπὶ -Ὸ ἢ 
αἰ οἴσει Κοβδέοη Κα 9,1 (ΚΖ. 
89,307). 

Απο Ανω: Ο. -5 ΝΟ 7,37. 
Δ (115, Μϑα κάρφος Βαϊΐϊϊον 

10. 8ηΖᾷ ἴ,6,41.42. 
δηϑίοὶσ5 4α7.α φρηιὰατᾳ: ἐχαρίτωςεν 
ἣμᾶς ̓  δηδίοϊσβ ννγὰϑ τῃ5 Εὶ 1,6. 

ϑηδίθ δὴ (809.) φοιοδῆηῖ. χάρις 
Εγομᾶο Κι,15.24 (5ὅ. Απηι. τι 
1,15); αν Καὶ 10,30 (18,16 (βογιϑέ 
ΑΥΠ]π4); Οαηπααο, (ἰπιηϑέ (μα Π9). 
- χάριομα σηπασοηραῦο Ὲ 6,28 
Τ4,14 {1,6 (χάριεομα ̓  οἷρᾷ 5. 
αογ). ---- -ἃ] Δυσδῃδίία ̓  κεχαρι- 
τωμένη ϑογηπαστρφίο Τ, 1,298. 

Απίαπκία", Απίϊοκία" ᾿Αντιόχεια: δι ον οοδὦΔοττττοσοἔἐἔὌυ ποι ................ὃἁἈἜβῳ«ῳὍὅ0(ὍΦ..΄ᾳῳὍῳὍῳϑῳοὐο πο τὐδοτονο.....0.κ.κ((... 
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7. -αὐκίαϊὶ 
α΄» }} 8: 

ΔΗΡᾺΓ ει..447.α (115,2 180,2. 194) 
σαΉ6161.0γ), φισοῖξογ,, ἠϊοΐδέ ἄλλος; 
πᾶμῇρ ἕτερος; 56] ϑηογ δεύτερος 
[,19,18 20,30 Με12,21.31 ΚΊ5,47 
ΚΊ,15 Καὶ ὕὃ6ν-, {νέον 8οθ, ἱπ 
{)67,807)".; -ὉΥΉΤη8. 5'η08 2127, 
φιροίίοηγαίΐ ἐκ δευτέρου 49,24 
ΜεΊ14,12, τὸ δεύτερον ΚΊ΄3,2 
(197). --- οἱ λοιποί αἷό ἀῊῃ 67, 
αἰὸ ἥἰδηῖίροη Μ37,49 1,8,10 
18,9.11 ΝΟ ΘΙ ΚΟΥΜΥΘΝ 
κ- 19.115. 15.595 πῸ 5 Δ πὰ 5 15 
Ρπ4.5. ΤΠ 4:8. 8. ΠΡ τ 
Ῥᾶαίΐα δῆρ8ι ᾿ περὶ. τὰ λοιπά 
Μο 4,19; αανογϑὲοί! τὸ λοιπόν" 
Ῥαΐα Δῆηρ8 ἡἰδγίγφοηβ Κ 13,11 
Ὧ6;10:Ρ} 8,12.4.8. [8.5.1:; λοῖπόν 
ΚΊ,16, -- γεσίργοῖς : ἀλλήλους" 
8ηΡ8Γ -8η8 ΡΠ 2,39 Τῃὅ,11; ἀλ- 
λήλων μέλη 808 -ἰ5 ἰβθὺ5 
ΕΒ 4,25, απο Κοη)οϊρέμ): προς- 
φωνοῦειν τοῖς ἑτέροις τ«ΤὉ᾽ορ͵7ση- 
ἄϑὴ 808 δ8ηθρ 8718 (-γ 6}α) 
ΜΊ11,16 (υσί. 1,1,39). 
ΔΒΑ] οἰ κρὶ ΖΔ Κ᾽  γ δο)ιϊοαοηποϊέ: 

Α. 51...5,15 6,14. 
ΔΗΡΩΤΙοἶκο Ααν. απαογ8: ἕτερο- 

διδαςκαλεῖν ̓  ἃ. ἰα15]18η Τ 1,3. 
ΑΡδα110" ᾿Απολλώ(ο): Ο΄. -οὔβϑ Καὶ 
1,12. 4. -οὐ ΚΊ6,12; ἢ. -οὐ Κ4,6. 

Δραπδίδη]οὶ κ᾿ ἀποςτολή Α4ροϑίο- 
ζαξ Θυνϑν 1). 10 3:8: 

ΔΡδαβίδα αν (-ἰπ5 1,06,1. ΡῈ 2,95) 
Μιίὶ (168) ἀπόετολος «Αροϑίοϊ: 
Ν. μᾶιβοον; Α. (-αἱὰ Ρἢ 2,25); 
Οα. -ἂὺ5 Καὶ σπέογϑο,ν»". Κ12,192 Β 
Μ.-ἃ5 Κα 19.192 Α Καὶ (1.99. Νου.)}; 
Ν.ΡΙ͂. -αἱα 19,10, 17,5 Μοῦθ,830 
ΚΟ Κ8,,,8: ΑἉΑ4. -ττβ (-αἰὰη5 
6 13.) .,9 5. 1Κ Φ9 2 1ἢλ..α- 
-ὁ ΚΊ15,9,)Ε 8.90; ἢ. -᾽αὰὸ Καὶ 15,7 
Κ11,5.18 19,11 Ε 8,5. --- οηιρ. 
ΒΑ Παρὰ -ρϑαβίδα 8. 

ι3.11 ΑΒ, -οἰῇαὶ 

δΔαϊχὶ Εἴ ἀξίνη Ααἰ: Ν. 80 -ὶ 
Ι, 8,9. 

ΔΙᾺ Μη ἀετός 4α»:1 Ν.Ρὶ. -δ 5 
851. 

Αγταθία ᾿Αραβία: Ὁ. -ἰὰ ἃ 4,25. 
Αταϊΐα  ᾿Αρέτα: ΟΘ΄. -ἰπῃ5 Καὶ 11,39, 
Αὐἂπι Αράμ: 6΄. -ἰ5 1, 8,99. 
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ΑΥ ΒΔ] 74 5ι0. 7.1 κοπιᾶν αγϑδοίξο ᾿ ἃΥϊυᾶζηα ΚΕ (117,5) βέλος Ῥεῖ: 
ΜΟο,928 Κ(45,10) 16,,6. Ἐὶ 4,28 
χ.4.11 α129 Τὰ ὅ:19 ΠΡ Ὁ0 
9.6; κακοπαθεῖν αφίάογν ἰ3,,9.9 
4,5; βδιήϑη8δ 8 0816 ]}8η 91. 7)αΐ. " 
ευναθλεῖν τινι τιϑδαηιηιοη ἄγηιρ- 
Το Γ ΕΠῚ.9 1. 

1 σΥ θα] δ 7η. Ακῖ:. φιλοτιμεῖεθαι 
ϑδοῖηο Εβγο ϑδοίξφοην ἔμ, ἐγ αοἠέογ, 
μαοῖν ΤῊ 4,11. : 

πὴ ΡΥ θα 7 πη η,ι. 1)αἱ. ευναθλεῖν 
τινι γηηἷξ “ο)»ην. αγϑοϊέον ῬῊ 4,8: 
εὐγκακοπαθεῖν τινι “1: ὕφηη. 
ἰοίάοη, ἱ 1. ὃ. 

ρα γσΑΥθα] ἀπ »),γ.. Ακκ. ἀύγο}ι- 
αγϑοϊΐογν: ὃι ὅλης νυκτὸς κοπιά- 
ςαντες " 8|1ἃ πδῃὶ -ἰδηἀδη5 ἢ, Ὁ,Ὁ. 

ΑΥθα! 5 (ἃἋἪὁ δὴ κόπος Αγϑοϊέ, 
Πγαηφϑαῖ: Ν. ΚΊΡ,598. ΤῊ 83,5; 
ΘΌΡΙ ἢ  ΨῈ τ 10:15 
11,93. --- ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ" 
ΠΗ δη5 (1Π) 87 8148] ἰἢ 8,8 
(ΑἸΒ ωῳρᾶ ἃρίοιῃη 8} 81 ῬδΙα]Ί Χὴ 
Κ11,937. --- ἐπίεταεις Πορεηνς 
Ν.ΚΊ1,2 8, - ἐν ἀλλοτρίῳ κα- 
νόνι  αὐῇ ἤγοριάοηι Οοδὲοέ, 67"- 
βεοίξέ παοῖν ΓΚ. 1δ απ ον τῷ ἴγἃ- 
τη ρ] τα Δυρδϊάϊη Κ 10,10. -- 
ἐπαίρεται “ἀδογ]οῦέ δἱοθ ἐαϊδοῖι 
απ γοἦν ἸΏ ΥΡαΙ 81] ὈΣΙΘΘῚΡ, υσί. 
ηηι. τὺΖῴ Κα 11,90. 

ΓΌΪ Νία (146) κληρονομία ἀα8 
ἬΝ ΟΜ 5Ὶ: 
Ἑ ὅ,ῦ, οὐ μὴ κληρονομήςῃ ̓  Πἰ 
ἩΪῺΪΡ -ἰ 6 4,50; 6. -115 ΕΊ1,14.18 
(3,24. 

αὐ πτα Μὰ κληρονόμος 667" 
Εγῦο Ν. 1,390,,4 Με 19,7 ( 4,1. 

ΑΥ0})ὰ Μη κληρονόμος (67 Ε;γθ 
Ν. ΤΑ ΝΡ. α 3:9... ΞΞ- ,. 
Ὑγ8 Ρ8η κληρονομεῖν 6γογ) 
1,10,25 18,138 ΝοΟΊ10,17 ἀ6α5,91. 
-- Κοηρ. 958-707 8. 

ΦΥΡ]0Ο δὴν Εγϑῖν: ἣ φθορὰ τὴν 
ἀφθαρείαν κληρονομεῖ  Τ]ΌΤΟΙ 
ἘΏΤΙ ΤΟΙ 5 ΔΥΡ]0 ννϑι 010 Καὶ 15,50. 

ΑΥθμᾶθρδῖα (168) ᾿Αριμαθαία: 6. 
-αἷὰβ. Μ 27,57 Νο 15,49. 

ΑὙο βία καὶ ᾿Αρίεταρχος (14,108 
(ΑΥἸ[α]ϑίασκυβ Α). 

Ατακθαα Ἀρφαξάδ: 6. -ἰβ 
Ϊ,3,96. 

«Α4.Ρ]. -οὐ Ἐ 6,10. 
ἉΥ7] 8 πη ο.γ64. Υ.8 (911) ἀροτρᾶν 
γήδροη: ῬΕΡγ5.4. υὐ]δηθδη 
ΠΡ. 7 

ΑΥΚα Ὸ ἰαΐ. ἃγοὰ, κιβωτός ᾿δ1- 
267,00 αδίοη, Αὐγεθο 1,117,27: 
ΥὙλωςεόκομον ΒΜ᾽μέογαί, Βοιιίοῖ 
ὁ 1900 13,99. , 

ἈΥΚαρ πθ Τὴ (168) ἀρχάγγελος 
γφοηφεοῖ: σα. -ὺ5 ΤῊ 4,10. 

ΑΥκΚίρρυβΒ Αρχιπποςσ:: ἢ. -ὃὰ 
( 4,11. 

ΔΥ Δ Πα ἰν οὶ δ ἔλεος Μαγηη]ργ- 
φορεῖ Ν, τὰ σὺ: ΤΠ} 55 
11,18, διὰ «ςπλαάγχνα ἐλέους᾽ 
ῬΔΙΓΗ Ἰηΐδιηϑπαθίη -οη [,1,78, 
ΔΥΤΊΔη ΔΙ θη ἕν αν, Τοαΐ γ6- 
εαγηφοηο σίοδδο σὶρ Ὀγυβίβ Ὀ]εὶ- 
Ῥοὶπ5 ἃ 3,12; 6.1,1,54 Ἢ 15,9: 
ΠΤ). ἘΠΦΑ:. 

Δ μα ἶρα δ: Ν. ἐλεημοεύνη 
αΑἰριοδν Μθ,4; ΑἉΑ. τὸν ἔλεον 
Ν 9,18, ἔλεος 1, 1,72. 

ΔΓ αῖσί Α4ἋᾺ2. εὔςπλαγχνος 
δαγγημ)ογσῖρ: Ν.ΕΪ. -ἃ1 Εὶ 4,99, 

ΔΡΙαἷἶο Επἰ (156) ἔλεος Βαγηι- 
Πογφίρμοῖέ Ν. 66,10 ΤΊ,2 11,2: 
τὰς {ΠΠ10; σ΄. τ θ. ΕΠ 91 
-- ἐλεημοεύνη Αἀηοϑν Α. 
Ν 0,1.3.9. 

ΓΘ 510. Κ΄.58. ηιν. ἄς. ἐλεεῖν τινὰ 
δε, οἷηθθ ογϑαγηιογν: 1.50. -ϑι 
Β 9.15. 8. -αὖῷ΄ ΒΟΊΒ: ΠΣ 
-ἃ 1 ΜΘ 97 μι. Ὁ. ΤῸ ἘΣ; 5. ἜΠΟΣ 
Π9}8: 
σδ" Δ Π8} αδοί. (ρογγοκίέδυ, υσί. 

δ᾽ 39927}.:-.- ὃ: ρὲ. -αὐ 9 
8. γι. -αἰϑ ΜΟΙ ΝΣ 
δ. ΕΪ. Ορέ.Ρα58. -ἰπᾶάδα ΒΕ 11.591; 
ῬΕΡΙ. -ἀρθὸ ΚΊ 5. ΨΙ 1516 
τ] 81 ἢ 11,80 Καὶ 4,1. 

1. Υ5} 46}7.α αγηι, δε ϊασοηδισογέ: 
ϑιρονὶ. Ν.ΡΙ͂. ΑὙΥ τὰ οϑὲδ" ἐλεεινό- 
τεροι Κὶ 15,19. 

. ἌΓΗΙ Μὶ 4714, ἀγκάλη 1,92,2 8 
δοηϑδέ βραχίων: Ν. 412,38; }. 
Ι,1,51; 4.Ρ1. τ 1,9,238; δη8ἃ 
-ἰὴ5. ὨΙσ  Π 645. 1.8 ἐναγκαλιςάμε- 
νος αὐτό Με 9,80. 

ὐΐδῶ Ααυν. (1914 1) ἀςεφαλιῶς 
δήοιον Μο 14,44. 

ι9 
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ΔΙΟδΐα ϑρδςου θΊ θη, 
516.10.1. 

[Αὐὐακβαῖγ κϑπ85)] ᾿Αρταξέρξης: 6. 
{ Αὐαυκϑαῖγκβαιβ ΝΘ 5,14. 

δΔι΄[']0Ὸ Α4αν. δωρεάν πρηιβοηϑέ 
ΤΊ]. 95 117 15.8,8: 

Αϑεΐ" Ακχαφῳ: 6. -15 ΝΘ 7,44. 
ἀϑῶπ5 1 θέρος δοηηηλον αἱἰ.1, Πγηέο- 

φοξέ ΜοΊ13,2)8, οηϑέ θεριςμός 
ῬηΗἶ; Ν. ἃ. τϑῆϑρα Ν 9,37 
1,10,,),, Μο4,29 18,,8;.-.4.Μ9,38 
ΠΟ Σ Ο᾽..Ξ815: Μ'’9.58:1,10,2: 

Αϑογῇ ᾿Αςήρ: 6. -ἰ5. 1, 9,36. 
Αϑρδα" Αςγαδ: Ο΄. -ἰ5. Νβὴ 7,17. 
Αϑ5ῖ4 ᾿Αεςία 6. -ἰαῖ5 (168) Καὶ 16,19; 

12. -ἰὰὶ Καὶ ηϊίογϑοῦν. Κ1.8 {1,18. 
ΔΒ παλίγπ5 Εν (1558) μύλος 

ὀνικός ,δοίβϑηνε Μο 9,42 (βι' 
λίθος μυλικός ΗΠ 15 ον, αι8 
ΜΊ8.6 1,17,2 ἘΚ δρέηοηνηι)θΉ). 

ΔΒ 1π|5 ἰαΐ. 85611ὰ5 ιν (158) ὀνάριον 
ϑοῖ: Α. 412,14 (υσῖ. δη8, 1Π8); 
ὄνος Εἴδϑοῖ: [180 -ἂὺ5 9 19,15; 
αδί. παοῖ, “γριειϊδην αϑίμαο 1ἰ 
Ι,19,30. 

ΑϑηῸ0Ρ ΑἌομωθ: 6. -Ὀ15. Νβὴ 7,98. 
Ἀϑηοὶδ ΜίἊα μιεθωτός Μέτοίέγο, 

Ταρσοϊδῆγον: Ν. 4 10,12.18; 6.ΡΙ. 
1150 17 95 9. ΜΘΟ 1.230. 
ΑΒΓ 5 Μὲ ἰαΐ. ἀβϑανὶαβ (ϑολεῖςο 

5. 789) ἀςςεάριον 4.4, Ῥἤβοηηΐ: 
7}. -αὰ ΜΊ0,29. 

Αϑϑᾶππι Αςςοομ: 6΄. -ἰα. Νϑὴ 7,29. 
ἀϑίαρ Αἄκλιϑδο. ἀεφάλειαν Θ10}67"- 

Ποῖξ 1,1,4. Υόοῖ. Ῥρέογ8 (ὐοί. ΚοΉ- 
72οἰέμγογ, (1879) δ. 4. 

αϑίϑ Μὰ Α5ὲ: βαΐον αϊηιειροῖρ 
19,18; ς«τοιβάς δέγειν νον 1,ατὉ 

“«α. ΝΜοΊ11,8; κλάδος Νο 4,32 
“8. 5 11.10:17.(18).19.91.- 

δὺ Ργὰἃρ. 1. ηι. )αί. 1. γᾶἄιπηνϊ. 
8) σον (δὲ ἄοη, γον ϑοη, 68 Εριρ- 
ζαησοηδ, Νοϊιηθηβ, Εἴη θηβ, Πὃ- 
γ0Ή)8, δϑθηβ, υοί. ὃ 270): ἀπό 
τινος Με 15,45 Κα 11,235; παρά 
τινος 60,45 8,20 10,18 εὐϑιο. 
θεοδίδακτοι ̓  αἱ σιαᾶα πι5]αἰβ αδὶ 
νόρ (΄. δοϊοθγὲ ΤῊ 4,9. --- Β) δεῖ, 
αὐὸὺ, σὺ αὐ τὐὐϑρν. Πμπουο» αέ- 
γἶδ: παρά τινι  14,238.25 1,18.27 
γι51ῦ.; πρός τινι 7 18,1 6 1,19.,37 

ἀρώματα 

Μοῦ,11; σγίοος. Παΐ. ςυμπαρα- | 

μενῶ πᾶειν ὑμῖν " βῬαϊγ νν58 δἱ 
8118΄ ἰζυννὶθ 1.25, ἔκρινα 
ἐμαυτῷ ̓  σαδβίαυϊαα δ΄ τη15 Καὶ 2,1 
μι. --α β) τ“2.8ρ7. Πὐϊοϊεμησδυθη- 
μιὰ] γνῖ8 (ἄν. τοῖο ῥοὲὶ 808 1. 
1)αΐ., υσῖ. ὃ 3969), δοβοη 616 7.8 δοὶ 
αοην γον δον 68 ἰΚοηιηιθη,5, Βγῖη- 
968 μι. 2.Β. ἔρχεται πρὸς 
αὐτόν αὶ αἱ ἱσπα Μίο 1,40 
μι8ι1ι0ύ. --- ῶ. φοὶέϊ, 84) ἐπί τινος 
φ107)) Ζοϊέ, τγνέθν": ἐπὶ ἀρχιερέων ᾿" 
αἱ δΔυμηηϊδίϑιη σαα]αχα [, 3,2. --- 
Ὁ) μπμᾶμπο Ῥοῆη 1)αὲ. αὖϑοΐ. 
5. Β. Μ8,16 1,9. 8,15 Μεο 14,45 
μϑιρ. (9603). --- -- Π. ». ΑΚ. 
γι) φοῖέϊ.: αὐ τῇ ἑορτῇ τοῦ 
πᾶςσχα Ξαῖς. ἀ0» 1,9.11:: τῷ 
καιρῷ “ αἱ π|86ὲ] ΜοΊ9,,) (6 6.9: 
πρωΐας γενομένης αἱ Πηϑυτρίη 
νυ Ραηδπὰ Μ 27,1. 

ἰαθηϊ Νία ἐνιαυτός «70Ἃ}»": 6. 
-15 (1463), 118,18. 

Αἴον, Αἰοὶγ" Ατηρ: 
Νοὴ 7,91. 

αίρσαρο Νὰ (ΚΖ. 43,336) προς- 
αγωγή Ζμεραηφ: 4. Ἐ2,18 3,12. 

αὐ Αἀκκοϑδο. δϑααΐξ: διὰ τῶν «πο- 
ρίμων " ῬδίΓἢ αἰἴ5ῖς 1,6,1 Μο 2,28 
(αΠνα!. ηιμα. Μα). 

ἔγα- αἰ 80.77.1 ἡ. ΑΚ. ψω- 
μίζειν τι τῆι ἴβϑϑοη ατίδέοϊϊοῃ: 
δι Κ΄ 15.9; 

αἰΐα Μη πατήρ γαΐίο»; --- Οοἱέΐ 
οἴη 58, {αἰ ηἱοθέ ηὐϊέ Αἐἰἐγῖδιέ 

α. Αἰαὶτὶϑ 

νογϑβοῦγυ (8. 186: γοῖκ. ΝΜ 0.9 
Φ11.41 Ἰδὲ ΞΞῸ ΜΙ 88. ΟΝ. 
8,19. 1,948. 15,290 Μο9.94: 
Α. 114,8 (Ρλεήϊίρριιβ βασέ: δαροὶ 
ἀΠ515 θδηᾶ αἰΐϑη; δαγαιμῇ Οἢγ- 
ϑένιϑ: 5861] βφάϑα τ τὰκ, σΆ58}) 
αἰίΐδπ Υ΄-. 10) 1.8,51 Μεοε9,21; 
σ. 48,44 14,34 (15 Ξα πα] ηα 5 
τ Κ αἰ{1Πη5). 

αὐνν τ] η5 ΚΕ (1525) παρατήρηεις 
αα8 Βεοθαοϊιέομ: 1). 14,11,20. 

Αροϊπΐπι Πλαΐ. ΡΙ. ᾿Αθήναις ΤῊ 8,1. 
ΡΠ πι Π)αί. ΡΊ. ἐνιαυτούς «7]αἤγο 

α 4,10; Ο'ϑγῖι8 εὐηιϑέοδιο)". --- Υ. 
αἰ-Δ θη]. 

ἌΡΡδ" αὐτῇογβαΐ. "Κον)., 8:οὲβ. απὶ 
ϑαέξαμζαηρ, αϑοὸν ἀοοἶε: σοιοῦπηϊ. 
δέ Μ5,29.98 μϑιο.; ἀλλα (παοῖν 
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Ἰομεοοοίυδοϊ) ἵ 11,0; μέντοι 
19,19; πλήν 1, 6,2 4 ῬΡῊ 93,16 4,14: 
μέν Μο1.8ὃ8 ΒΡ 11,292.08 κΚ.,1 (γάρ 
{οΠὺ 4,4 (καί ζε) Τιῖ 1,15 
5κ 9,25. (Δ 9,11). --- οὖν Νε 12,97 
κι 4 2,921 μ. νοῦ" Εγασεοϑδάἑφοη, 
60,901, 90,5 17 Με 11,391 Β 9,19 
(Ζιιξαί); γάρ ἢ 8,6 Καὶ 2,4 μι. -- 
ΔΡΡαη 8081 καὶ ἐάν 48,16 
(νον, καιμζρι. ὧν ΠΡΌ 81] σοῶρ.- 
αἰογε): καὶ εἰ 1, 6,39; ἄρα εἰ καί 
κ 17,19; καὶ γὰρ εἰκ 13,4; εἴγε καί 
α 95,4. ΔΡῬδηὴ ϑυθραὰῇ 8081" 
ἐάν τε γάρ ΚΊ0.8. ΔΌῬ8η 9νγὲ- 
Ῥαυμ πλήν 1,19,237; ἀλλὰ μὲν 
οὖν καί Ρἢ 3,8. ΔΡῬδη ϑναρδῃ 
1 οὐχ οἷον δὲ ὅτι Ἡ 9,6. 8ἃΡ- 
Ῥᾶηῃ [Κα ππ᾿΄ ἐγὼ τοίνυν Καὶ 9,96. 
ΔΡΡδη πὰ 5ναβθᾶθῃ ὥςτε μέν 
ΕΠ 7.19. 

ἁπάασοὶ ΓΗ μακαριεμός δοκοὶ 
Ν. Ὁ 4, 15. 
δια ο δ 5.0. 7.1 μακαρίζειν 8οἰρ 

φγοῖίϑομ: 8.1. 1,1.,48. 
ἀρ Αἀὴλ μακάριος 58] 

ΜΊ1,,0ὺ 1,7.29. 14,14.15 πιο. 
(λα 67). 
πα 5 44}7.α Ῥοσίδεκέ: δηϑὶδὶ 
τῷ 5 κεχαριτωμένη ὀδεσηοαέγέ 
1,1,98. 

ἀπο ἄασυν. (9:2) πάντως αἰϊογαἴηρ8 
1,4,,5 ΚΊ0,12; ἴεως τΤ᾽οοὐνΐ (ρο- 
ἐομέϊαϊ) ἵ, 20,18; τάχα υἱοί οϊολιέ 
ΡΠ. 15. --- μαοῖνν 6 ΜΟοΊΊ1,19, 
ἴθ ΒΠ1ΠΠ 9 ἡ ι; στ 
1,3.15. --- Το. υἱὔίο. 

ἀπραάδαγο Νὴ θυρίς Ποηδέ67᾽ ((167 
Αὐρον ογην τὐ606Ή): Α. Κ 11,39. 

Δ ΠΡ]4} 810..}7.1 δεικνύναι φοίφοη, 
2.1’. ὁ 14,8.9. 

ται Ἴδῃ οἴηοηι (1) αἰ.) εσαϑ (Ακ1.) 
φεΐσοη, (ρον οέϊν, 2947.): δεικνύ- 
ναὶ Ν᾿ ὃ,4 10.399 1,4,5 5,14 90,24 
ΜοΊ,44, ἐπι- 717,14, ὑπο- 1,.6,47; 
ἐνδείκνυςθαι αὶ 9,7 Τ 1.16 (1η αἩ); 
φανεροῦν Κ 5.10 (αἰ. ὙΠ 
φρα88., υσί. ὃ 812). -- γοβοαῖυν: 
οἱκ ἰδ θΊΘη ἐμφανίζεεθαι 
ΜΩ7,58; φαίνεεθαι 1,9,8 [Μ616,9] 
( οηγοβέν))}: δρᾶςεθαι Καὶ 15,7.8, -- 
αδϑῖυ: δρᾶςθαι Μο9,4 Καὶ 1Ὁ,5; 
φανεροῦεθαι Τ' 3,10. 

δαααροὶ --- σα: ΘΌΚΘ. 

δσο Νὴ ὀφθαλμός ἅτε (Πᾶλι- 
ἤσογὴ) Νὴ 6,16 διροῦθ ἢ), αὐ 
ϑαβοθα ὑοῦ ΘΟ" οῖδο7' φοβόδβογί. 

Δῃ Π͵] οὔ πϑ (αὰ οὐν ἃ Ὁ) Μη θόρυβος 
1 ἄγην: 1). Μο 15,1. Α. Μεῦ,538. 

ἈΠ 701. 510. ΚΓ. 9 θορυβεῖςεθαι ἄγ ηγοη, 
Ν 9,385 Μοῦ,39. 

ΔΌΒ 5 Μ κλίβανος Οἤεη: Α. 
Ν 6,30. : 

πα. Μη βοῦς Οεἶδε: σ΄. ΡΙ. -58η 68 
Ι,14,19. 

ὩΠΉΒΗ5 Μἴν ἀδ5οὶ.: Α. -ϑαὰ Κα 9,9: 
1). -ϑαὰὰ Τ ,18 ν. υἱοίί. Παμαρφί. 
φῷ Κα9,9; 2.Ρ1]. -οατὴ Καὶ 9,9. 
απ α Κορραν. (190,2) δ]: 

ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας 
ἑαυτῶν 8ῆΡ87 ΔηΡδίδπα πηὰ- 
ΠΆΠΠΕ οἰβθὶ -ἀπ ἘΠ)... 
ϑιρονί. ΔῸα  αγ15 5 (ϑυτηϊϑίβ 
1.8.2 4.20 19,417) Πδεϑέογ. 
ἀρχιερεύς Πολιογργ᾽θδϑέθ7" " Δ Πα- 
τηϊθίὶβ ὑγοῖμα, 418,19, δοηϑδέ 58. 

----- 

-ἰοία σαα]αὰ {4 18,19 Μο 14,600 
μ.ὃ., Ρι, ΜἍ71,602 μ.ὃὅ. -- 
«ἰσῖο 15 [δἰ γσ ἢ] 15 ἕως ὀφρύος 
τοῦ ὄρους την σίρῥοί 1, 4,29. 

αἱ τυὺιβαηαῖη -ἰϑη νγϑιῃϑίδ- 
οίϑ δ, 5] 1 Χτϊθίϑα [65 ὄντος 
ἀκρογωνιαίου ιοκϑέοτη, Εἰ 2,90. 

ΔΚ Αοη).. ταοιροϑέοιἐ (ατιβ67" 
4 9,590 μ, 5Κ 0,297), σοισδ)ννῖ. ὧἩ 
2. οὐδ ὅὃὅ. δέοίϊο, ὧὖὐ 4. ἨΔ 
10,,00 11,99: ἄφηγν, ημαηυοἶν 
γάρ (5εἢ.7" παν); -τἢ δὰκΚ᾽ γάρ 
Μ9,,71 ΚΊ5,206 Τά4,10. δέ 
Β8,10 ΚΊΟ,90 (Κ1,16 τρνϑγ- 
δἰῶηαί.). --- μέν --- δέ᾽ δὺκ -- 
10 (ρθη) Καὶ 15,51 Κ 2,16. 
Ζιβαίς 4 19,10. 

ΔΈΚΑ γε6. Κ.2 (911) 5᾽εἶν ηιο]γ θη: 
ΡΙΡγ8.Ε -ἀπαθὶ 5Κά4,11 (υοί. 
ἀν 251}. 

ΔΘ ἅπΚῶι προςτιθέναι ἐπί τι ο6167" 
τινι Πῖηφιἄφογν σιν (α8. 79. 4 Κ}..) 
Ν 0,271, 8,20; προςτίθεεθαι ζογέ- 
7αθγο τι. Τῇ. 1,90,11.12, γι. 
Ῥαγί. 8ὅ1..60,29: Ρή. -αἰαὺὰκ 1, 5,20 
20:11.190 δὶς 6,29, 

Ὀ1 ἀπ Κη προςτιθέναι ᾿υηφιι σον. 
μι. ᾿αί. ἃ. Ῥογ5, 1,11,5 Μο4,24. 
αδϑοί. 1, 19,11. 

σα απ περιςςεύειν 516. 0675 

πὰ - 



ΔΌΚΠΔΗ --- Βαϊ θαι άδη. 

γμθθγθη, σιοήιοη (ρον οβίδυ, 
νηί. 2947. Τὰ 4,1. 

Δ ΚΔ 510. ΚΥ.4 ἐπιχορηγεῖεθαι 5͵οἤ 
γηοῆγονν Ρί.Ρυ5..ΝΟ Νομί. (19,19. 

σα Κπδῃ περιςςεύειν 5͵εν, τνο7- 
γι θη, φιγιοἤηνθν (67 [ο]εϊυ) 
ῬΡῃ 1,26 ΤῊ 4,10. 

Απμπρίβοϊ λησιιΒ ᾿Ονηςίφορος; (Ὁ. 
τὰ ἱ 1,10. 
ΓΙ Γ}} 1} 1|ῸῚ 

( 4,9. 
ἀπ 701} 7) αἰ. Ρ]. σγαδαθηκηιζο), 

᾿ αγἄθογ: μνημεῖα Μοῦ,2; μνή- 
ματα Μοῦ,3.5. 

Ονήειμος: [). -8ὰ 

ΔΏΓΔΙ Νία ἰαΐ. οταῦίατη, του- 
δάριον δϑεϊιροὶ βέμοι: 1). -8 
11,44. 
ΔΉ ἢ] τιΒ᾽ (ων 5 στγιριαγὴβ᾽ 1,346) 
Μη ὶ (165) οὐἶδγλ'" δ Κοὶθ Μῆῆω 
ἰαέ. Ὄγοθιβ, ξέετης ἄγη: 6. ΡΙ. 
-6 Νο 7,4.8. 

Δαγ ρα 5 Μὶ κῆπος 
Νι: ΨΊ811.:.}». 118,20. 

Δηγ 7] Μὴ γεωργός “Ζαραγηαν, 
σοῖς ΝΡ 1.90.10.14; Ὁ. 
1,90,10.10. 

ἀπ80 Νην οὖς Οἦγ: Ν.4. Κ 19,16; 
ΜΊΟ,7 {18,1096 ΜοΊ4,47. 
Α.Ρ1. 1,8.8 9,44 14,35 Μο4,9.28 
7.59 δ΄: "0. 101,44. 4.01: 
Δα ΓΚ Ἡ ἀδέο ἐρημία Με 8,4 

ΚΊ11,26; ϑοηβδέ ἣ ἔρημος 4 6,31 
1,1.80 ὅ,16 κ.ὅ. 

ΔῈ ΟΙΘ᾽ οὐδ) υἢϑ 44). (182 ο. 
188) ἔρημος δάο: Α. -δηὴ8 1, 4,42 
9.10 Μο1,85; }. -Ἰαιαη8 1,9,12; 
1). ῖ. -αἴτγὰ Νο 1,45; 8ι0.6΄. ΕῬηι. 
ῬίΖοβ -ἰοῆβ Ἃ]69.'). Αἱμαογοϑβο 
α 4,97. 

ΔΟΡῚ Νία ποίμνη Θεομαβηονᾶο Ν. 
ΠΟ ἈΚ 97; 6. 315 Κα] 7. 
ΔΎ Π ΠΟ. 510. 7.9. οίροι (1) αἰ.) 

αἀαπκομ: δοξάζειν τινά 1, 18,49; 
χᾶριν ἔχειν τινί ἱ 1.8. γι. ὅτι 
ΤΊ1,12: ςοηϑδὲ εὐχαριςτεῖν τινι 
Ἡ 7,25 Κα .14 εἰϑιο. --- “ ὑπέρ 
πῖνος “ΤῸ. γ3. «᾿ἀἀζᾷ. Καὶ 1:11: 
ἔτϑγη η". 1) αἰ. Ἐ ὅ,20, ἴῃ ηι. ('θη). 
Κ 10,30 Ἐ 1.16: περί τινος ἰἢ 1,3. 

Δ Πΐὰ (ἃ Νὰ αηῖΐ χάρις 
 ΚΊΌ,57 κΚὸ.14 8,16 9,15; ἃνῇ- 

Ἰϊπὰ καὶ 4,16, αυνιπιᾶα ̓  εὐχαριςτία 

σαγίογ: 

», 

10 

Εδ,4 Ῥῃ 4,6 ἀ4,2 ΤῊ3,9 Τά,3.4 
(εὐχαριστίαν 5κ 9.15. ΕΠ: 
Ν. Ὁ ΚΊΘΟ ΚΑ  .Ο)Αι: 
.«ἀ δα. ΒΘ ΙΕ -ἃ 
Κκ 4,158. 

ΔΥΥδί Νὰ αὐλή Θοπαξδίαϊ: 6. 
εἰ 610,16. 

Αγ δ μάμμη στο βηνμέέοη": [). -ΟῊᾺ 
1.9: 

Αχαΐα 5. ΑΚα]ᾶ. 
ἀχοίϊα 7)αἰ. ].: 8580. νγ»]Ζοπαθὶ ἴῃ 

8.Ζο ἴα  ἣἧ ςπαταλῶςα τἱρρὶσ 
ἰορομα Τὅ,6 (σοιυδθηῖ. ἀχοῖϊ Νέα 
“1, οἱ οιφι οί, γογρηϊσοη αη- 
φοϑοίφέ, παοΐ, ΑΥΌΪ, ΘθῚ ᾿86] 
φι810.. 

αχοίθ᾽ 447.α 1οϊονέ, τυ Ααὖν. 8.26 - 
8.08 (191 Α. 1) ἡδέως φογην Κ11,19 
μ. Κορρωγ. ΝΟ Νονί. αἃζοὶϊΖο 
(αζίἰ1Ζο Με 10,95, υσίὶ. 226) εὐκο- 
πώτερον Μ 9,5 1,5,25 Μο 9,9. 

90 ΓῊ «ποδός 4866: Α. -οἢ 
5Κ 5,14; 15. -οὐ ΜΊ11,91 1,10,19. 

δΖυθ Οτη.Ϊ.: ἡμέρᾳ τῶν ἀζύ- 
μων" ἄδρᾷ ἃΖνη6 αἹη, Τα06. (167) 
μησοδαμογέον Βγοάς Νε 14,12. 

ἢ. 

θὰ ὀρ. ᾿υμροίϊιοί. ΚΚοτη). (952,8. 
864) ἐάν τροη)ν ὁ 11,95. 

ΒΑθαν 5 αοη.ϑ. Βαβαὶ Ν(ὴ 7,10. 
Ῥδα1 Νήα Βείέ κλινίδιον 1, ὅ,19.94; 

ϑοηϑδὲ κράββατος: Ἔ{. 1,,24 
ΜοθθΠ: ΑΙ ΘΒ 
Νο 6,58. 

Βαρδηΐὶβ αοη. 89. θαγοει Νϑὴ 7,19. 
θᾶρι5 α δένδρον βαιώη Ν' 7,17. 

18.19 μϑιὺ. - Κοριρρ. δἰθννἃ-, 
Ὀαῖγα-, ρϑῖκα-, 5ῃ  ΚΚα- ΒἈΡΊΎΗΒ. 

μαὶ Ρίια (1945) ἀμφότεροι δεΐαε: 
Ν. ΘΟ ΘΘΣΣ ,(, εἰ 10. ΝΑ ΣΝ δῖε 
μὰ ΠΟ Θά λ ἐν 
Ι, 7,42. 

Βαϊ χαῖρ} Βεελζεβούλ 4. ΜΊΟ, 
90 Μο 9,99. 

μαῖα δ. 510. Κ.1 ἀναγκάζειν τινά 
οἴμοη, (Ακλ.) ειοΐγυφοην: 9080. Ὀγ8. 
οἰ 8 ῬΌΡΙ σ. 38. 

σα» θα] α͵δη αϑοί. (ρον εοκέϊυ, 994}: 
9ῸΡΙ ΔΈ ἘΠ ΜΆ. 

Βαϊββαϊϊάδη 5. Βορϑδρίάδη. 
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Βαἰ Πα) Βελίαν: 1). -ἃ [κι 6,15. 
Βαϊη ἰδ οὶμ Δ, Βαϊποϊδηιοίῃ Β Βε- 

νιαμείν: 6. -ἰ5. ΡΠ 8,5. 
θα γθασ 5 ἤἥα εὐκάμινος Ταμί- 

δορογϑαιμηι: 1). 1,11,0. 
θεαῖν αὖὶ.γ.4 (907) 1. ’αρον 

(ατιοἾν --ς [οἱ 6) βαςτάζειν 4 12,6 
17.1.4. 10... Ὁ 414 97. ΜΟΤΑ. 15 
Ἡ 11,18 α ὅ,10 0,2.5.17; φορεῖν 
190,5 Β13,4(.Ὠᾳ ΚΊδ,49:. φέρειν 
υϑ 18. ΝΜ 1.39. 9.9. 0,90 1,92 
8,22 9,19, κατηγορίαν φ. κατά 
τινος " ὙΥΠῸΠ Πα Ι 8 8η8 ἡ1. ΑΚἢ. 
ῥίαφσογι σοφοη 4 18,239, καρπὸν φ. 
Εγμοθέ ἐγασοη 412,34. 15,2.4.8. 
8.10, καρποφορεῖν α59]. 1, 8,15 
Μοά,ϑδ Ἀ17,4.ἷἢῶ0᾽ (1,10; προς- 
φέρειν ᾿ Ρᾶϊϑη ἀὰ (46υ. 
ΜοΊ0,13, »ι. ἀὰ τι. 1)αέ. τινὶ 
Ι,18,10 ἐπί τι Ν 15,23. --- ὁ. ρε- 
δἄγοη (ἵηι067 6]οέϊυ α΄... ἐηι (6- 
ὑιυγίδωκέ θοροῦ δοῖη, 295): 
γεννᾶν ( 4,234: τίκτειν 10,91 
1,1,51 9,0: τεκνογονεῖν ϊηα!ο7' 
παδονν Τ Ὁ,14. Κγκσί. υπ-Ραἱ- 
ΤᾺ Πα 5, ὉΠ-ὈΘαΥΔΠ5. 

αὖτε θαΐτδη δγίγροη (ρε7 [ο]ρίῖυ, 994}. 
φέρειν Μοθ,98ὃ 129,15.16 ἱ4,18: 
δοηϑέ προςφέρειν Πογϑοὶ-, ααγ- 
ὑγῆησον, ΜΝ ὅ,24 8,4. 9,2. μϑιυ. 

ἱπηταὐθείγαμ εἰςφέρειν τινά ἢήη- 
οἱηθγίηφον, 1, Ὁ,18.19. 

γα θα βαςτάζειν γ»εγέγ αοη: 
γιαοῖν γα 4 16,12 (998,1). 

ϑ'᾽ΆΣθ Δ 8) 1ΐ. παραβάλλειν τι 
(ιυῦγεί. οἰσαθ Φιιβα)η θη} 17 αφΘΎ,, 
(ΟΉ767.1.6) νογσίοίοίογν Νίο 4,90. --- 
2, σορᾶγ θη, (ρεγοἰκέϊυ, 995), ονοἤ, 
ὑὐα ον: τίκτειν 1,1,391 2,7.11; 
δοηϑδέ γεννᾶν 1,1,13.395.57 μϑιυ. 
Ραΐγ ἢ" αν διαφέρειν πέαιγ6}.- 

ἐγασοη, Νο 11,10. 
π5: θη ἐκφέρειν Πέγηαιδίγασογν 

Τ 0,7; προφέρειν 6707 07) 2))0 67) 
Ι, θ,ἀΔῦ ; ἀποκρίνεςθαι σνογ 7), 7 Ή, 
α.1. αγπέισογίο, ΜοΊΊ1,14 517,5. 

βαςτάζειν 47. ογ7 7 α)θΉ 
Μδ8,17. 

αἰ αΐγαη ἐκκομίζειν ᾿ἱη αν 5.) αϑϑΉ 
10.7.19. 

Βαΐϊγαπΐα ΜΒογοΐα τη 
10. -αὶ Καὶ (19. Νου.). 

ΤΠγακίρη. 

Β811Π1|81 --- 8195, 

θαΐϊγραμοὶ (118). ΡῊ ὄβενι 86. 
ἡτὰς Γ Ρε θεῖο, 1.99; 

ἦι . ̓  γ.8 "ιν. ])αί. φυλάε- 
ςεῖν τινά δἴγνογν δογσοθη,, ζοιρα 7" 67) 
12.295: τηρεῖν τινα ἔκ τινος 
φογ" οέισαδ ([ὰπ18) 4 17,15. 

ΘᾺ θα ΘΠ 7η. [)αΐ. ἄϑρ.: 
τεροι εὐντηροῦνται᾽ 
σαθαίγρααα ΝΜ 9,17. 

μαϊγιῖοὶ 1’ Ηοῖϊο: ἐν τῷ φα- 
νερῷ ᾿ ἴπ -οἴη δ] ὀπεϊτοῖν Μ6,μ.6; 
τῇ φανερύώνςεει τῆς ἀληθείας ἄμμο, 
ΟΠ επθσπάην α16γ Τα») " -οἷῃ 
5705 Κα 4,2 (υγί. 1572. 

θα 7848 5.0. Κ.1 φανεροῦν οἤον.»- 
δαγὸγ, 4 1.4. 

58- θα Ι τ] 78 αϑρὶ. (ρογγοκίϊυ, 395): 
φανεροῦν τι Μοά, 9 Κ,14 
71,190 (4,4, τί τινι 17,6; Ῥά55. 
κ 11.1.6 Τ 3.10. ἐμφανίζειν ἰ 14, 
91. φῦ, ἐνδείκνυεθαί τι ἔν τινι Οἱ 
γῃ. 1) αἰ.) Ὦ. 9,17. [α88. μορφοῦ- 
εθαι ΟΘ΄ ϑδίαϊ σοιρίγηνθν (ἃ 4,19. 
-- αὐϑοίμέ: ἐπιφᾶναι ΠΝ 
1.170: 

ΠΟ «Α4α)7.α Ποῖϊ, οβοηθαγ: 
λον Ραϊγηΐ Καὶ 15,37; 1).80.}' 
5. 0: ΡΠ ΕΜΙΕΙ Ὡ ΠῚ 
1,29,11. --- γι. γϑῖθϑη φανε- 
ρωθῆναι 1 9,3 (8,4. --- --- 4αν. 
ῬΑ 8 (191 4 1) Μοῖ!, σἰᾶγ.- 
φορα, αφιἐζζον : λαμπρῶς ἴ Ἴ6, 19: 
τηλαυγῶς Νε 8,235; ἐν παρρηείᾳ 
οἤονν (ἃ 3,15 (8. Αμην. φιιγ' ϑέοϊ 6); 
ΘΚ 9,29 Π 160. 

ματα Γη πικρία Βιίογκοῖξ Ν. 
3.91. Ὁ 5:8. 17: 

μα γ9 (ζοὴ Ααἀ7.α δέξέογ: μὴ πικραί- 
νεςθε΄ Πἰ 51|71810 -81 (8,19, --- -- 
Ααν. Ὀαϊίτ 08 (1914) πικρῶς 
ὀϊείογίοἢ, Μ 20,75. 

ΒΑΡ] (99 Ο) Βεθηλ Βαιθηλ: 6. 
-ἰ ΝῊ 7,52. 

[ΒΑΙΒΙΆΘμΙ] 8. ΒΘΡ]ΔΙ 811. 
Βαϊρϑεαϊάδη 5. Βορϑαοιάϑηῃ. 
θ8})005 λοηβ. (117,2 1611 1942 

ὠιφύτερσι δεῖαθ: Ν. 1, ὕ,88 
Ε 2,18; 2. -Ῥυῃ Μ9,17 5Κ9, 20 
9,4. 

μΆ155 Μὶ ἀςκός δϑεμίαιοῖν: Ν.ΡΙ. 
Μ9Θ,1711,5,31 Μο9,22; 4.Μ9,17 

ῬΑ] 

δῆ- 



{θα ϑασσα --- ὈΔΙΉ 55. 17 

Ι,ὅ,37.38 Μο 2,22. 
τηϑ}- 8105. 

Ὑ ὈΔΙθαρσρα 5. [Π8]5-908]. 
θα ]θὰη Νὰ, τὐοῦν! ἰαΐ. ὈαΙἸβαιηστη, 

μύρον ϑαϊδο: Ν. 19,5 ΜεοΊ14,5; 
1. 1.7.5. ΜΟΊ4,4.: Ὁ 
11,2 1, 7,38.46. 

θΆ]Ραθα Ἅ4ἀυ. (1914 1) Κίδδνν, [γοἱ- 
γε έσ : παρρηςίᾳ 1,18; ἐν παρρ. 
(2.15. 

βαΙ]ρΡοὶ Μὴ παρρηεία Αἰ ὐΠριοῖέ, 
Ἐν Α.  9519..0Ὅ0Ὁ 8.195 
πον. (Ὁ Κϑ 1» 0... Ἐ}0,19 
5κ 8,20. --- Κοηηρ. ᾿Ῥγ858- 8 ]θεἱ. 

θΔ1}78π 510. Κ].1 ζδθνγν 8οέγν, ὑσαφθη, 
5 κΚ9,1. 

βαϊνγανγοδοὶ ΠῊ κακία Βοϑδἠοῖξ: 6. 
Κῦύ,8. 

βαϊνγοῖπα δ (1535) Ρρῖγν: Α4. -οἷπ 
κόλαςις ϑδέγα[ε Μῶ5,46; 2.6. 
-ἰὰ βάςανος ΖΚ οἴξον 1,10,2. 
δ] νη απ 8:0. Υ.1 τι. Παΐ. βαςανί- 

ζειν τινά τηναγέογη»: τὶ Ὀ8] νυ) 15 
τηῖβ 1,8,,)Ὡ 5 Μοῦ,7; ἢ. υπϑ]5 
Μ 8,29; Ρβ’ψ 05 Μ 8,6. 

Βδηδλΐα αον.59. Βανουι Νεὴ 7,15. 
βαπαϊ "δ δεςμός Βαμα, Κ΄ 85οῖ: 

Ν. Μο1,585; Ο. ἃ 4,,ς. Α4.ΡΙ. 
ρον θῦς δὲ Ρ...14.17 
ΡΒ 18. -- οηιρρ. οἰβαγῃϑ-, 
[οΐα-, ἡϑυσ!- Ῥ8Πηα]. 

Ὀδηα]α Μη δέσμιος ΘΟ ξαηφοηθν: 
Ν. ΤὉ95}1.-41:  «Χ«{.0Μ|97.15.16 
ΜοΊ15,6; 6. -1η5 1.8. 

θαπᾶνγα Εἰσὸ ςημεῖον Ζεοίοθοη: ἢ). 
Κ 14,22, 

θαμάν αι 5:0. Κ.1 οἷγνυ ΖοϊοΠθΉ, 
οἴγνοη, Ἰγῆηκ σοῦθη, αγαοιέθη: 
νεύειν 7». 1η|0Κ. (αὰ τι. 1᾿0. 
18,234; διανεύειν τινί (Π)αέ.) 
(1,232. κατανεύειν ». τοῦ 7). 
1η. (οἱ τι. Ορέ.) 1, ὅ,1; εημαίνειν 
γι. ἢ. Εὐαροϑδαίς 19,33 18,32; 
μηνύειν ὅτι (Ραΐθ) [, 20,37 
Κ 10,238; δῆλον ποιεῖν τινὰ 
(Ακκ.) Μ 20,715. Ῥαπᾶνρ5 5Κ 
ὅ,18. 

58 -Ὀ παν )δη ἐννεύειν ἀπγο 
Ἡγέημο απαριέοη: ἤν. 1)αἱ. ἃ. 
Ρργβ. τω. Ακᾷ. ἃ. ϑαοῆο 1,1,02: 
ηι. σ. Ῥαΐοὶ 5Κ0,10. 

θαμᾶνο ἔν ςημεῖον Ζοΐοϊιογη Ν. 

Βιτολθοτρ, Ὀὶθ Ρούθββοῃρ ΒΙΌθι 11. 

--ὀ Χο». | 1ῃ 3,17; εὐσςεημον ν»εγαθγεαφσίοβ Ζ. 
Α. Νο 14,44. 

μδιη͵α" Ε70 πληγή ϑοδίαρ, Ῥγωνας 
Α.Ρ1. 110,30; ἕλκος οὐξογηας 
γγμηαο, σ΄ δον 4.}}1.1,160,21 ; 
α-: 1 16.290. 

βθᾶπϑδία Μὶμ ἀποθήκη Θοδοιον: ἢ). 
[,3:17.} ΑΔΣΡΙ͂Σ. «ἰαϑ. ΜΘ: 

ΒΑΓΆΡθα(595 Βαραββᾶε: Ν. -ἃ 
18,40 -ἃ5 ΜοεΊίῦ,7: Α. -8ῃ 
Μ62717,10.17 1 18,,ὺ Με 15,11.15. 

Βαγδκοίαδ Βαραχίας: 6Ο΄. -οἰϊη5 
ΝῊ 6,18. 
θα ΜΗ βάρβαρος Νέοβέ- 

αγίοομο (. 8,11. 
βμαγχοὶη 4ἀ)λ.ὰ κρίθινος νοῦ 

Οσογδία φεγοῖέοί: Α.Ρὶ. 4 6,9 
ΘΙ. 71,35; 8:0... ΡῚ]. 6,13 5: 1,30. 

ὈΔΓΙ5 ΜῈε (1533) κόλπος δΒινβοῖν, 
ϑοῆοβ 4. 1,6,38; }. 113,238.25 
110,32. .}ῖ. «χὰ 1,16,28. 

θᾶγπ Νὰ Κίηα: βρέφος [,1,41.44 
2.129.10 18,15; παιδίον 4 16,21 
7,1. οθ:80ῦὺ .917..27.40 7.32 
9,41.418 18,10.17 Με ὅ,39.40.41 
9,34.36.37 10,18.14.15; 5οηϑβέ 
τέκνον (μι 0]. --- ὈΘΓΠ8.  ς«πέρμα 
Ναομβοριηιοηδομβαξ Με 12,19; 
ὈϑτΘ Ὀ81Ώ8 ᾿ ἔγκονα ἴηἰεῖ ΤΌ,ά. 
-- τεκνογονία᾽ -6 φσαρϑυϊθϑ 
Τ 2,158; τεκνογονεῖν ̓  -ἃ ὈϑΙΤΔΠ 
Το,14; τεκνοτροφεῖν ̓  -ἃ [Ὀἀ]8Π 
Το,10. --- δύ σῇ Ὀδιπ δος. 
γον. δέ φιαδίρμ. 1,1,5ῷ29 2,27; 
ζονῖη. Νίο ὅ,41; βδοηιϑβέ τιν. 

ΒΑΓ θΔ8 Βαρνάβαο: Ν. Καὶ 9,6 
6 23,18; σ. -ἰὴ5 ἃ 4,10; Ρ. -ἰη 
α 9,1... 
ΑΓ 0 Νὴ Αὐμαϊοῖη: παιδίον 

11,16; τεκνίον 18,395: 50. 88 
τέκνον 1, 15,31 Με 9,0 κ.ὅ. 

ΑΓ ἶϑκοὶ Κη: Ρμγ. τὰ τοῦ νη- 
πίου κἱπαϊίοθοα Ῥεθον Α.ΡΙ. 
Ἐ115.11: 

θαγπδκὶ Νία Αὐπαποὶέ: ἃ5 -ἰὰ 
παιδιόθεν Με 9,91 ; ἀπὸ βρέφους 
18,15. 

ΔΓ Κ5 4α7.α νήπιος ἀὶγρπαϊζέίο]ι: 
Ὀ. νῦῖϑαῃ νηπιάζειν, νήπιον 
εἶναι Αὐμα βοῖη Ν.ΡΙ. Καὶ 14,20, 
α 4,3. 
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Βαγοι μαῖαι Νοηι. ([γ -ϑ, 34.4) 1 
Βαρτιμαῖος Με 10,46. 

ΒΑΡ δαμαῖι5 Βαρθολομαῖος: 
Α. Με 8,18 Βαυρυϊοχηδὶα 1, 6,14. 

Δ  αΒη͵7 Δ διυ.Κ.1 τη’. Απῖ. εὖςε- 
βεῖν ἤγονιηι υογολγθη, Τ' ὅ,4. 

Βα ΝΘ Βαςοου: 6΄. -ἀὰ5 Ν6ἢ 7,28, 
θα ύχα Κοοριραν. σιν σοῤβὴ (190,1) 

ὑ685567: χρηςτότερος [,ῦ,99: -- 
κρείςκεων Κα 7.9 ΡΠ 1,28 “--- πολ- 
λῶν στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς " 
ΤΠ ρα ΞΡ ὈαἰΖϑῃϑ 
5700 7105 ΜΊ0,31. --- ευμφέρει 
γυῖέ “μι. ολιο τινὶ 65 [γογενιέ " Ὀᾶ- 
120 ἰδὲ 7ηη1 τι. ονηιο 1)αἰ. ΝΜ Ὁ,.99.380 
160,1 Κῶ,10; 19,1. -- Ο--- δι0. 
ϑροῦ. Ὁδί15.8 “ κρατίςτος 
1155: ξ 

ες ϑῷ θα) 50.7.4 ὠφελεῖεθαι 
Ῥογίοιί ογίαησοη. (ρεγγοκέϊζυ, 
9947) Μοῦ 11. 

Βαύνί δ᾽ ΜΠ φσοηη.: 4. -ἰὰ Κα]θη- 
ἋοΥ (99. ΟκΚί.). 

Ὀπαῖεθ ᾿π (1595) ἩΤουγνισ: κατ- 
οἰκησις Α. Μοῦ,3; οἰκητήριον 
0. κΚῦ,2; κατοικητήριον 2. 
Ε 9,29: πολίτευμα Ν. ΡΗ 3,90. 

θᾶπδ τη γορ. Υ. (5. γ8., ϑιὺ. Ῥγίέ. 
αϑιαθ. 1 5: Ὁ. 71.5. 511 
1. τοὨἤηρν; θροιρσοϊνο: οἰκεῖν 

77.19.15... ἐν ἘἜἘ 7: 11 }48:90.. 8:9, 
τὶ Τ 60,16; ἐνοικεῖν ἐν Κ,10 
1.5.1... κατοῖκεῖν ἐν ᾿ 5.17 
(1,19. -- 2, «α]Ἱὰ Ῥαῦϑη " βίον 
διάγειν οὖγν 71,οροη. ἔϊἤγοη, Τ' 9,9. 

ϑαΡθΔῦ. καταςκηνοῦν ἢ ΟΠ γι 
απζϑοϊυιϊαφοη (γεγγομίίυ, 294}. 
Νοε 4,52. (μπαοἦν τηᾶρ, υσί. 298,1). 

Βαπαμπαίγρ αὶ Βοανεργές Νο 8.17. 
Βαπδηζὶ Βοόζ: 6. -«ὐΖὶ5 1, 3,39. 
τι55 θα πρἼδη δι0. Κ.1 ςαροῦν τι ατ686- 

ἤοσογν 1, 10,8. 
π|-Ὀ8.81}845} (592) 5ι0.7.1 τυφοῦν 

απ δίαϑον ἱ 3,4. 
θδυν (115,92) Μὶ Ὑεννητός 467 6σε- 

δογόηθ: [1).}1. ΜΙ 11,111, 7,38. -- 
Κονηρρ. «αἰηδ-, ἔῸΠη8- ὈΔΌΓ. 

βδυγρα Μη, πολίτης Βήγρου: 
ΝΕΈΙ. 4. ΟΠ 15:15: 
Κογηρ. δὰ- ὈΔαΥ͵ρΊΔ. 

Ὀδυγρα δ κοηδ (160) βᾶρις ΤιιγΉι, 
Βμγα 6. ΝΕΘὨ 7,2, ϑδοηδί πόλις 

ΒΑυ οἰ ἰϑ5. --- ΒΘΓΟΡ. 

δίασί (9): Ν. Μ|5,55. ἡ" .: 
Ἄ, Τοδ,99᾽ φιϑῖν.; (Ἐπ Ὁ 
910. 14.21 πῬ 160,,05. ΝΕ 7. 2 
Ῥαῦτρ Μ 8,99 9,1 1,9,3.11 τῳϑδιῦ.: 
Ἁ ΡΊ. .:5-. ΜΘ 95... 10 ΠΝ 
.8.,. Μοθῦθ Τι|1.5; (“8 
175,19. "ν«ὅ.; Σ ἀα  ΜΠ ὺ 
Ι,4,49. μϑιο. ; 
θαυ} 5 Μν (158) τεῖχος 

ϑέαασέηιαινο)γ": Ν. 50. ἢ. Νβὴ 60,15 
71... -ὦ (924) Κ θα. 
ῬίΖοβ -ἂυ5. Νβὴ 5,10. 

ὈΔαΣΡΟὶ δὴν φορτίον Βγαο: Α. 
α 6,5 ΑΒ. ; 

θΔπ8 (α) .4.47.α κωφός 8) 5έμηῆην 4. 
ΜΝ 9,32. --- Ηὴ ἑαμῦ Ν. Μο9,95; 
ΑςΜοΊ,30: ΝΡ. ΜΒ 7:90: 
Α. Με1,31. --- Ραυα νι θη " 
μωραίνεςεθαι ἑατδ, ἔααε τρργ θη, 
Ι, 14,34. 

θοϊάαμηῃ αἰ. Κ.1 (208) τ᾿. Οφ. 
(268,1) αὐ οἰισαβ τοαγέθγν: προς- 
δέχεεθαι [,2,25 Με 15,45 (ΘΚ5,2); 
ἀπεκδέχεεθαι ἃ 5,ῦ: προςδοκᾶν ᾿ 
ΜΊ11 9 ΠΠ 9 1 
8,40. 

σι" θοΙἄδαμ 7η. 41. ὑπομένειν ατ08- 
παγή θην, ογγασοιν: 811 -ἰρ Καὶ 13,7. 

185 6] γι. Ακῖρ. ογισαγέογν: ἐκ- 
δέχεεθαι Κ10,11, ἀπεκδέχεςθαι 
Ρῃ 8,20; προςδέχεεθαι ἴ, 2,398: 
μακροθυμεῖν ἐπί τινι (8ηὴ8 7). 
1)αξ.) σοανμία ἤαῦδονν τυ 1, 18,1. 
- ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ 
ςκεύη ὀργῆς 56] 48 η65 “ νγ85.» 
ἴῃ Τ]8ηᾶ 981 ἰαροαιηοα θη Ὀ] Κα- 
581 νυν ΙΓ μοῖη5 ἢ 9,22, 

Ῥοϊδύ Νὰ ζύμη ϑαμογίοϊῖφ: Α4. Ῥαΐία 
Ταπτ]ο Ὁ. Βα Μοῖϑ- 
Κῦ,6 αῷ,9: ». Καὶ ὅ,8. 

σϑηθο δίδη δι0. Κ.1 ζυμοῦν απ οἤν- 
βὥμογη, Κα Ὁ,06. -- Υοί. ἀη-Ὀοἰϑί- 
7005. 

Ῥοϊΐαηῃ αί.Υ.1 δάκνειν 
(απο ἐϊδογέγαφοη) (ἃ 5,15. 

Δ α-Ὀοϊ ἴα ηι. ΑἸ. 5οϊιοίέθγν, δὃε- 
ἄγοι ἐπιπλήςςειν τινί Τ Ὁ,1: 
ἐπιτιμᾶν τινι 1, 18,10.39 Νε 1,25 
9.19. 8.539.99; ΞΙΘΘΣ ΙΗ 4 η6- 
Ριδηδὶ 5 ἀπορούμενοι ἦη Κ͵67)- 
ἰοσογοὶέ σογαΐίογν Κὶ 4,8. 

(ἀωαπαον 1,10) 

δοῖ βον»ι 

ΒΟΙῸΡ Βηρωθ: ἑναοκί. α΄. ΝΘἢ 1,29. 

, 
| 

| 
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ὈΟΥΠΒ͵05 ΡΙΜῆα Ὑονεῖς Η]έογηι: 
ΕΝ, 9,25. 1,2.27: Ὀ1 5105 (299 ΟἹ 
Ι1,9,41. 

Βορδηΐα Βηθανία (ΚΖ. 41,167): Α. 
ΞΙ5 ΝΟ 11,11: σ. -ἰαα 511,1; 
7. -ἰπ Μοϑ8,29 11,192 ΒΙΡδπιΐη 
Νε 11,1 Βορδηϊη,ᾶη 4 12,1 1,19,29. 

ΒΟΡΙαἰ μαῖα ἡπάοκὶ. Βηθλεέμ Ν. 
ΒΡ ΐπη 1,92,4; 4. ἀ501.1,2,15; 
σα. Β[188]] ῬΙΊαθη Νβϑὴ 7,26; }. 
ΒΘΡ]αἸ αΐτη 4 7,42. 

Βορϑδοϊἄα ἐμαάοκί. Βηθεαϊδά 9. 
419,21; Βαεϊαβαϊϊαδη Βηθεαϊδάν 
1).1,9,10; Βαϊβϑαϊάαδη Υγ..1,10,13; 
ΒΟΥ ΥΜΈΊ1:91: 

Βορϑίδροὶ Βηθεφαγή: 4). -ἡ " -οἰῃ 
1,19,299 -ἦν (4.): -οἷη ΜοΊΊ1,1. 

Ὀὶϊ Ργᾶρ. δοῖ, την 1. τι. Ακκιιδα- 
ἐΐυ: 1. γτ' ἁπιην τὶ οἾν: 8) τὐην, ἢ 6 7- 
τ. περί τινα ΜΝ 8,,.,, Μο8,39.54 
9,14: οἴνιο γ͵ογῦ ΜΟΊ,0 9,8 4,10 
Καὶ (99. Οκέ.); οἰβαυπϑιη ὈΪ Το 5 
ϑαθαρθηδίη ὁ πέδαις Μο ὅ,4. 
Ὁ) αὐ ἐπί τι Μ ὅ,59 1, 6,29. “-- 
ΟΝ ΘΟ: 8) ΜΗ περῖ! τὶ 
ΜΟ7,406θ. Ὁ) ὧν; ἐηηογ͵ναϊῦ διά 
τινος Μο4,58 α 9,1; Νρῆ 5,18. 
ἐν Νε 15,29. --- 3. αἀὐδέγεθιέϊλυ 
ὑεὶ Ζαϊιίοη: κατὰ δύο ὈΪ ἱγγϑ5 
ὦ. φισοῖοη ΚὮ 14,29) (195). «»-- 
4, ἀδογίγασονγ: τηθδοίγ ἢ, αὐηι, 
δον σοιὰβ ἃ) διά τι ὁ 7,48 
[5 1911. {τ510: δὴ εἰς ἢ 9:31. 
0) ἐπί τινι 1,4,4 Μοὅ,398: --- ἐπί 
τι φτοίδῃ ὈΪ 1,19,41 ; 5118] 6 1 Κ]Δ ἢ 
1,4,299.389 9,48. ἐπί τινα Μοε9,192. 
18. 4) κατά τινος ὨᾶΡ8η [8 ὈΪ 
Μῦ.98; τὰπα (βΊΓ.Π]) ΠἰΙηΔη 
ΜΟ77,1, σαἰδυ]αη Μο 8,6; ψ το 
δηαηϊηδη ΤὉ,19. --- κατά τινα 
ΕΠ 165. 1 9:10 κν.δ. 8) περὶ 
τινος αἡ ὥγ ϑαξαηαηρ: τοαϑ αἀα8 
δοιγὶ ἢ Μο19,920 Κὶ 7,295 ει... β) δεὶ 

᾿ς αοη Κογδὲὶβ βοηέϊοηαὶ οὐ αφοῖα- 
γαπαὲ (δο}.} πᾶ 9). --- περί τι 
Νο4,19 ΤΊ,19 6,4. [{8,.8. ἢ ὑπέρ 
τῖνος Κ1.11 8,238 (οληδ᾽ ῬώνγὉ); 
ΠΡ. 4. 9.97 101 κΚ19.8 
6...:19.18 ΤῊ 8,23. 6) Τανγία: νηγϑὶ- 
Ἰδγηθυαη ὈΪ (γ.Α4κι.) 1,4,48; 
θα 6] 140 ὈΪ (». δαί.) 1, 18,91: 
σαϊανν ὈΪ᾽ ὑςτέρημα τῆς ΡῊ 3,30, 

-- ὃ. σἀνογδΊήοίίς ΚΤ οη ἀπ - 
96Ήη: Ὀϊ 811 κατὰ πάντα ζγην αἰϊθη, 
Πέηφουν (.3,20.92. ὈΪ 5συτηδίδ" 
ἀπὸ μέρους φῆι Τ7Τεὶ ΚΊ,14, 
ὈΓ βπὶ αἷη Κα 2,5; ὈΪ νψὶρ ̓  κατὰ 
τὴν ὁδόν τρηΐογιροσα ἷ, 10,4. 
--. - ΤΠ. γ»ι. αίέίν α᾽ν θεῖ: 
1. γὥμηνϊοεν: Ὀϊδιραδη ὈΪ ᾿" 
προςπίπτειν -κόπτειν τινί Ν 7, 
95.917; σαβίαρ(ῇδη ἴοΐα ὈΪ "“ προς- 
κόπτειν τὸν πόδα πρός τι 
Ι,4,11: [811-, παρτοὶραη ἰηἃ ὈΪ 
Βαπᾶάδα κρατεῖν αὐτοῦ (αὐτὸν) 
τῆς χειρός Μοβῦ,41 9,97. --- 
9, φοίξζίοθυ: ὈΪϊ Ὀϑηητηδ Τ16]8 ̓" 
κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον Φ{0 
αἴο5075 Ζοῖξ Ἀ 9,9. --- 85. ἄθεον - 
ἐγαφθη: 8) αἡ ἀπό τινος Μ 7,16. 
Φρ: μετᾶ “τινος 1 1.58:.712; "ἐπὶ 
σίνος “00. ἐπί τι πο (3) 9: 
ἐν Μο 140 ἢ 9,17. Ὁ) νοῦ: 
Δ ΠαἀπΠΙ τη η 48 ὈΪ αἰ 5ΚΌ5,171. 
(υσί. αἱ 270); οἱ σα] β]ϑῖπα 51Κ 
ὈΪ βϑιητμαὰ ααγαι5 ἰογηογν ΘΚ ὅ,ῦ. 
6) δοὲ οέιναδ 8οιισδγθη,, θο:θμφθΊι, 
ὀϊέέον πιἃ. Μ΄ὅ,34.35.856 φϑιὺ. 
αἢ τροφόν διά τι ΚΊ0,27; ἐν 
τούτῳ “ ὈΪ Ὀ᾿Ῥϑιηηᾶᾷ αδϑισοθθη, 
ψ 9.90. 0:50. ΘΕ ΤΕ 97. 
6) παοῦ, ρορμὰβ παρά τινι 
Ἡ 129,16; κατά τι (8οἢ7γ πᾶμῃῇρ). 
-- 4. αὐαυονγδὲοίϊο οπαπη- 
96η: ὈΪ 5η]8Δ1] ὄντως ὁ 8,36 
ΝοΊ11,39 μκι.ὃ. ἀληθῶς Μ 26,79 
21, 4 μϑιο. ἐπ᾽ ἀληθείας 1, 4,90 
μ.ὃ.; ὈΪ Θη7αὶ ᾿αΐθὶ ̓  δῆλον ὅτι 
ἜῸ,7; δ ΠΝ κατ᾿ νομα 
δοὶ Ναριθη 4 10,3; Ὶ παραὶ" 
κατ ἀνάγκην προσοαγηγσε)ι 
ῬὨΏ1 14 5Κ6,1: Ὀϊ τη ΠΏ " κατ᾽ 
ἄνθρωπον Καὶ 9,38 15,39. 

ἱθαυγσοίηβ ΕἼ (1596) παρεμ- 
βολή (υσί. ΗθΡτγ. 18,11) 1 ασονῦ 
σ. 8Κ 8,15. 

μἰάα ΓΕ Βιίξο, Θεϑοί: αἴτημα 4:- 
ἰΐοφρον ῬῊ 4,0; ἔντευξις Τ' 4,0; 
παράκληςεις ἀπ {ον αογιῖς Κ 8,11; 
δέηειε Ὁ.1: 19. 5:97 199, ΜΟΤΘΟΟΙ 
1.11. ΟΕ ΟΣ 5: ἘΠΡ ΕΠ 9 151] 
ὅ,0 {1,8; προςευχή 1.6,19 (9,48) 
Με9.29 Ἀ19,129. Ὁ116 Ῥὴ 4.6 
( 4,3.192 ῬΕΠ 92; υσῖ. ΑἸ ΤΟΙ. 

Ὁϑν 



20 ῬΙααρννὰ --- Ὀϊθαη)ϑπ6. 

-- ΡΙαδὶ ηδῃϑιίδη " ἐπικαλεῖεθαι 3 ἱπιαὶύ Νὰ περιτομή Βεδοϊυιοϊαμη 
απο, Ἀ 10,18 12,29: ἐρωτᾶν 
δήέέοη, ΤῊ 4,1. -- οἶκος προςευχῆς 
Βεοίμαινδ.᾽ Θαγαϑ -οϑ ἴ, 19,46, ΤΆΖΗ 
-οῦ Νο 11,17. 

θἱάαρσνα Μη προεαίτης 
9,8. 

1474 τργορ.αδὶ.».δ (208. 298; 
γιοσοῖην. Ὀϊάδη Κὶ 7.5) δέξέογι, δοέθη, 
δοίίοῖν: αἰτεῖν Μ ὅ,492. {10,24 
μ.ὃ., αἰτεῖεθαι Μ 27,58 15,7 κ.Ὁ., 
ἐπαιτεῖν 1,10,8; δεῖεθαι Μ 9,38 
Ι,5,19 μ.ὃ.; ἐρωτᾶν 192,21 14,10 
«“.ὃ. ἐπερωτᾶν ΜεοΊ10,17; παρακα- 
λεῖν Ν' 8,51.34 μδιο., ἐπικαλεῖεθαι 
ἘἈ10,12.14; ἐντυγχάνειν τηη11 
Βιίξομ αηγοθη, Ἐ δ,94; εὔχεεθαι 
κΚ13,71.9, προςεύχεεθαι Μ ὕ,44 
6,5.60.7.9 δὴν, --α δίξέογν ΚἿ7: ὈΪ, 
ἴα" 9.. Ακζ., ἴγαη τι. 1)αΐ.; 
δοίθην φῦ: ἀὰ τι. [)αΐ. --- δήξέθη 
μην 8) Α[β. (τὶ 4 14,158 Νο 15,6 
Ὀ) αόη. (τὶ ΜΘ7,58 {10,24 
11499 Μοθ,24 10,38 15,48 
ΚΊ,92 9 ΚΊ38,9. --- δἴμοη δίξξέθη, 
τηνι: 1. τινά τι 8) αορρ. ΑΚᾷκ.: 
ῬΙΒΙυΔ ἢ 11,29 15,16 10,28, Ρᾶ- 
ει: Μο 0,233 10,35. Ὁ) Ακῖ.Ο τ η. 
14,14. 2. τινὰ περί τινος: ΡὈΪ 
τι. Αμᾷ. 1,4,28. --- οἔισαβ (ΑΚ. 
(165 1ηναϊ5) δοίορ: 1, 18,11. 

58.014 7}8 προςεύχεςθαι δεέοην, δέξ- 
ἐρῃ. (ρογγε έϊν, 2994 95.) (ἢ 3,1. 

Βοε ον" 

π5- 112} (υσί. 2308: 5. ΡὈίάϑη 
ΚΙ7,5) ογϑδιξέοη : εὐχόμην  αϑρῖ1α8 
9.9: ᾿ 

Ὀ1}41}0 Νὰ τὐοὐ!ϊ πλεονεξία [{7δ6»- 
νογέοϊζησ: Ν.Ρ]. -ἃ, Ζημβαίζ 
κ12,20 Α. 

Ὀϊΐαῖποι ἄὐκοϑδο. Ενϑτῦ πλεονεξίαν 
{7ογυογέοίϊγ) Κὶ 9,9. 

ὈἱΠπαϊύ Νὰ καταλαλιά ἡδῖ᾽ε Ναο»- 
γος: Ν.ΡΙ. -ἃ καὶ 19,90. 

Ὀ: Πα Μη ἀλαζών Ργαλίον: 
ΝΡ 15. Ὁ. 

Ὀ1Π06 Γγαρεαᾶν. κατὰ τί τΤ᾽ηογαη ὑ 
Ι,1,18. 

174 π48 (9) αγυξοιοϊγιοννα Ρατγί. Ῥγἄ5.: 
ὈΠΑΠάΖαΡ - Ῥ8η τηϑηννοὶ " ἅμα δὲ 
καὶ ἑτοίμαζε φορεῖον, αὐ 7 γῖδέθ 
απο ῬῺ1 29, ὥρρϑέγ. υδγηνμξοΐ 
οὴγν Ῥογθιην Ὀϊ]δη  ααάθγε. 

α 5,0 6,150 ΡΠ 3,3 μϑιυ. --- Κφί. 
ἈΠ - πη]. 

πάλ αὐδί.Κ.3.1 (905) δεεμεῖν 
τινά τινι δἔγιοηη ἡνἶέ οἰισαβ ()αΐ.) 
ὀδέμαοη, ἴ, 8,29. 

Δα -Ὀϊηἀλπ λύειν ἰὔϑογν 81 8,230 
(13,11) .11,441,3,16 19,30.31.98 
Μοε1,7 11.3.4; ἐπιλύειν αὐ ἰὅϑοτυι, 
ογἰίὥγον, Νο 4,34.; καταργεῖν ἀπό 
ογέδίγναιοην, νον (αἵ η". 1)α1.) Ἐὶ 1,6. 

Ὀϊ- πάλη περιδεῖν τινά τι τηιδίγ- 
αἴογν τέ (1)α:.) 4 11,44. 

σι πάλη δεῖν δίμαθη, (ρογγοκέέυ, 
υσί. [ἘΠ᾿ τη. 11,66) "να ρον: τυΐέ 
(αι) 411.414( Μεῦ,3).4; αἡ 
8) τινὶ (Παΐ.) Καὶ 7,37. Ὁ) πρός τι 
(αὶ »γ»ν. δα) ΜΟΊ1,4. --ὀ σρἁ- 
Ῥυηπάϑηθ πϑπᾶσῃθ 188 [οἴμ᾽ 
δεδεμένος τὰς χεῖρας καὶ τοὺς 
πόδας αν ΠΝ. τ. δ΄. σοδιυπάοη, 
111,44. 

Ὀἰγοῖκοῖ Χρὴ κίνδυνος Οζα 
7.1. Κα 11,30. Ἶ 

Ὀτο7)1 ΝΡΙ. Ὀίγοι κ]αὶ] (92 4) 
ΚΊ5,30: γι. ννϑίγθϑη οα67 ννῖβϑῃ 
κινδυνεύειν ἦν Ο'ο αἢγ" ογηγηθη, 
βοὴ 1, 8,238 Κὶ 15,90. 

Ὀἱϊγοάοίηβ δὴ|6 (1526) γογγυςμός 
Μῶνύθη 4 1,19; ΡΙ. -οἴποϑ ψιθυ- 
ριεμοί  Κογϊοπαμηφοη, κα 12,20 
α 5,20 (μῖογ" Ζ7ηΐογροίαξίον, ατι8 
κ 192,20). 

Ὀἱγππαΐπϑ ΖΚ (1525) οἴισα ἐπιβού- 
λευεις Ναοϊιέοίζηφ, ΔΉ βοβίαφ: 
Α. 515,4. 

ὈΪΓῚΒ]05 8. 6 5]05. 
Ὀἐβαπιθίηβ τ (1535) μολυςμός 
Βεβοοίριψ : Ο.Ρῖ. Ὀϊδαα]οθίηο ας 
ὈΠΘαδβθίπο Β (ϑομγ οὶ ὁ]1ογὴ Κὶ 1,1. β 

υἱδίπροί(σ)α (988) Νὰ Δ» ίοβ προς- 
κοπή ΚΌθ,39:; πρόςκομμα: ἄ. 
ΠΗ. 9,52.59; 4..14.15; (ἘΠ οἱ 
(92 4) Κ,3 Β (Ὀἰδίαρᾳ {ἀ 50]. Α).᾿ 

ὈἰδαηἼαπο Ααν. γἱηρδιώ: κύκλῳ 
1,9.192 ΜΝεο3,,4 δ,ι6. Νεμδ,17 
θ,16; τῆς περιχώρου ᾿ Ρί5 Ὀἴδυη- 
Ἶ8η6 ἰΔη615 467) Τηησοφοηα 1, 4,97; 
εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις " 
ἀὰ Ῥδῖπι Ὀἰβαη]απθ ΠϑΙ ΟΊ 18} 
Ῥϑυγρη τὴν σα ὀοημαοίνθανγέθη, 
Ογ ϑοϊναξρίοη, ς 1,38. 
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ὈΪΡ0Ὸ (1672 μ. ὈΙΡΘἢ 
Μ9,17 1138,,,51,4,.42 ὅ,4 7,12; 
νοὶ. 168): 1. ἀ οηιοη δ ἐγ αΐυδ8 
Αἀὐυ. (859) πιαοιον, 8ρᾶέογ" μετὰ 
ταῦτα [, 17,8; τότε Μ 5,94: ὕεςτε- 
ρον 13,36 1,4,23; ἐν τῷ καθεξῆς 
1,8,1 (ΟἸοδδθθ: αἴαν ὈἨαΐβ); καί ̓ 
ὈΪΡΘἢ θη 714} Μ 9.17. --- 9, γ6- 
ἰαἰξένο Κοη. (359) ιρὰμῃγοηά, 
αἷδ, δοδαϊα αἷ58, παομάφν: ἐπεί 
ἘΠ} Ὁ ὑτε ΜΊ11 90,1. Ἄθι0.: 
ὅταν Μ6,16 7,27 πϑιν.; ὡς 
ΠΤ 1.95. "δ: σ᾽ ἂν 
Ῥῃ 2,25. - Ζηιγ {)ηι8ο)γ οἠθι 
Ὁ) ΡΟ ἕν "τῶ γ,. 140. 1.3,91 
19,10, Με 9,15. Ὀὴ ἀο5 αφη. αὖ- 
σον. Μ 0 10.539.995 “ἠπῦ. ὦ) ὅ65 
Ῥαγί. ὃ 18,30. 

ΔΠ8-Ὀἱπάδη αὶ. ΚΥ..9 (904) οηἐδὶσέοη, 
δοζοθίοη : διατάςςειν Ν' 11,11, 8,55 
17.9.10 Κα 7,17 (Μοά.); ἐπιτάςςειν 
ΤΠ ΠΟ 8.51 τ41 00 ΝΜ 1:2 0.97 
9.95, προςτάςςειν Μ 8,4 1,5,14 
Νε 1,44. ευντάςςειν ΜΝ 97,10. --- 
παραγγέλλειν 11,839. Μοδ,60 
710 10.11.1 5.1:0:110.:19 
Τ 4,11 5,7 6,18. --- διαςτέλλεεθαι 
Νοεῦ,48 7,36 8,15 9,9. --- ντέλ- 
λεεθαι 14,381 15,14.17 Ε1,4,10 
ΝοΊ10,3 11,6. -- 51 8,9. 

Τὰ Ὀϊπᾶδ υεγδίρίοη: ἐπιτάσσειν 
1, 8,25; ἐπιτιμᾶν ἵνα μή (οἱ πὶ) 
Νίο 8,30; παραγγέλλειν ἵνα μή 
(οἱ πὶ) Μο 60,8, μή τι. 7. (οἱ ηἢ) 
1 5.1..8.560᾽ 5.31 ΤΊ". 

Ὀΐασαι αδι.Υ.2 (904) κάμπτειν 
δον ἘΠ3,14, ἰοῦ δοιιοη, 
ἨΗ 14,11. 

δα: Ὀΐπσδη ἀεὶ. (ρον Γοκέϊυ, 9947}: 
πέδαις ᾽ν [6886ἴγι  οἰβαυπατη ὈΪ 
ἰοΐαπθ ραρθαραηδίτη Νο 5,4. 

Ὀἰπίὶ (65,2) Νία Οεινο)οῖέ: Ν. 
ευνήθεια 18,39: Α. 5Κ2,18; 
1. ἔθος 1,1,9 9,42, τὸ εἰωθός 
1,4,16; τὸ εἰθιεμένον 1, 2,97. 

Ὀἱπηΐα (66,9) 4]. φοιοοθηνέ: 5.018 
Ὀϊαπἰβ Φνγὰβ.» ὡς εἰώθει Με 
10,1; Ὁ. ψαϑ᾽΄ εἰώθει Μ27,18. 

δὶ 5 (ἃ Μία) τράπεζα Τίδβολι: 
ΕΠ Κ10.91: ἢ. μὲ Ἰο ΝΟ 
ΝΘ δ,17. 

διαπάλ γε, Κ᾽΄.8.. (2911) ηνἕὰῦ εἰκ: 

(υογ" Ὀδη [ ευναναμίγνυςεθαι 51ε7ν σνεογηυβοἤοη, 
γοῖ (Ἰ) αἱ. 256,2 οὐδγ' τη] ) Καὶ ὅ,9.11; 
τη 83,14. 

Ὀ]ΔῈ 784 510. Υ.1 αὐϑοπαβόη: ἀκυ- 
ροῦντες " ὈΪΔ ]αηἀδΔη5 Μο 7,13. 

58." Ὀ1]Δα θ78η αδϑ9ὶ. (ρεγζγοϊέϊυ, 
29427.): θριαμβεύςας᾽᾽ ἐγώμηρ)ῖο- 
γοηα ἐἰδογ σα] θ]4π45 (ἃ 3,15. 

ὈΠΟΙΡοὶ Σὴν ἃ) ἀγαθωεύνη ἩΓολ- 
τὐοίϊοη, Οσἴἄϊδο: Ν. αὔ,22. -- 
Ὀὴ) οἰκτιρμός Μέεοα: Α. διὰ τῶν 
οἰκτιρμῶν ̓  ῬαϊΓἢ -οἰπ Ἡ 12,1; 6. 
Ὀτιιϑίβ Ὁ] ίη «5» επλάγχνα 
οἰκτιρμοῦ ἄα5 Ηογς α(.5 Βγϑαγ- 
ἡ)6Ή.5 (σίοβδὶογί α7 6]. ΔΥΥΊΘ ἢ ΔΙΓ- 
161) ἃ 8,12; σΟΡΙ. Κ1,8. -- -- 
6 νέον Ὁ) σνογοίγυσέοη, ΕΥ̓ λθγι 
κῦηηθη αὐτοῖν σρ οἴηθηι ΝοΊη. 
ἜΒ]ΟΙΡοΙη5 σοϊὄγογι, αοοἶν δέ αἷθ5 
τσόσογν, (1 38,12. (υσὶ. 1572) τροηϊσοῦ 
τοα]ιγϑοϊιοῖητοῖ. ---ὀ Κοριρ. 98- 
ῬΙΟΙΡ 1. 

ὈΠ6 1074 οι. Κ͵.1 δαγγιβογ σὶρ 8οῖη : 
οἰκτίρμονες -ἀδῃη5 1, 6,36. 

8.016 1018: 8͵οῖν ον ϑαγηῖθη, (ρ67- 
Γοκίν, 29947.: οἰκτειρήεω ̓  σὰ- 
ΡΙο6ΙΡ]4 (802 αἡ Ἀ 9,15; «πλαγχνις- 
θείς " -ἀπα5 Με 9,292. 

ὈΠ6ΙΡ5 4). Ν. οἰκτίρμων δϑαγηι- 
Πογφὶρ ἴ,0,30; φιλάγαθος αἰθ)η 
απέογ σισεοίαην, Ν. ΤΙ 1,8. 

. ΠΌΤ] βδὴ γ,εα.}7].4 (911) αὐ δίαϑβον; 
η7) ἦηνι Ῥαβ8.: φυεςσιοῦςθαι 5ϊο 
οαμόοϊᾶθη Κ18.4, ῬΕΡΙ, Καὶ 4,0 
18. 

ὉΠ οΎγδη αὖ. 2 (904) Ξο)ιαφοτ: 
δέρειν 1,90,11 Καὶ θ,296; μαςετιγοῦν 
Με 10,384 κατακόπτειν ηι. τη- 
δίγηι. 1)αἱἰ. Με ὅ,9. --- πατρο- 
λιίθαις καὶ μητρολιβθαις  αἰΐδη5 
Προ πάδχη 8 αἰροίηβ ὈΠρο- 
νναηάδτη Καΐογ- . Μηέογηιδγ- 
ἄογη ΤΊ,9. 

π5- ὈΠ σου. αἰεγοἸϑίοιιο (ρεγ- 
{οκέϊυ, 394}2})} δέρειν 1, 90,10 
Μὸ 1 9. ΡΩΝ 15.1667.} 10 
ςτιγοῦν 4 19,1 1, 18,38; φραγελ- 
λοῦν ΜοΊ1Ρ,15᾽; τνγαπαὰπὶ (956,1) 
ἈΒΌΠΙσσυγαῃ ᾿ ῥαβδίζειν Καὶ 11,95. 
σ8- ὉΠ πάλη. 10.7.1 υε»διοηαθη, 

(ρον γεκέϊυ, 994). τυφλοῦν 19,40 
κ 4,4. 
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Αἰ -ὈΙϊπ ἄπδῃ 810. Κ.4 ογθίϊηνα θη, (ρ67"- 
ζοκέϊυ): αἰ Πα ηοάδάπῃη. Παηαρί. 
ἦν Α τ αἰαδαθηοάρδάπη ̓  ἐπω- 
ρώθη Καὶ 8,14. 

ὈΠπ45 Α4α7.α τυφλός ὀϊηαὰ (1 9.2. 
18.18.19.30.94,25 πμϑιυ. 

ὈΙο αἵ" Μη, Βίνωμο: Α4.ΡὈ]. -Δ 5. τὰ 
κρίνα 11]1ὲ6η. ΝΜ 6.98. 

ὈΙοΐαδη γεα.Κ͵.ὅ (211) τν67)6}})}) 61}: 
λατρεύειν ἰ, 2,317 (». ἐγιδίγ. 7)αέ. 
956,1); ςἐέβεεθαι Μο 7,7. ---- δι- 
δέαγεϊυϊογίε5 [ηζ. σὰ Ρ]οίδῃ " 
θεοςέβεια Οοὐξοδυογοἠγιης 3,10. 

ὈΙού παϑδι5 Μη Υ ογ"ο] γι : θρη- 
ς«κεία (19,]8; λατρεία Ἡ 19,1; 
ςέβαεμα ἰἢ 9,4. 

ὉΠῸ0Ρ (Ὁ) Νὰ αἷμα Βιίμε: Ν. 1 6,55 
ΚΊ15,50; Ο. -θ15 Μ97,0.8 μϑιυ. 
Ιοραγ πη άοὶ Ῥι.}).5.}} αἷμορ- 

ροοῦςα᾽ ὀϊιυἐ δοὶρ Ν 9,20. 
θπαῦδῃ γεα.Υ᾽.δ (70.911) ψώχειν 

(τογὴ)γοήφοη, 1,00,1." 
θοκὰ δὸ 8) Βιι)ϑίαθο Ὑράμμα: 

ϑέησ. Ἀ1,0 Καϑ,0; Ρίμν. ἃ 0,11. 
-α- Ὀὴ) ϑοηϑδέ ἐμι βίην. ϑομγξέ, 
Βγίοῇ, Βιιοθι: βίβλος [, 8,4 20,42 
Μο192,26 ΡᾺ 4,3; βιβλίον 1,4,117.20 
Με10,4, βιβλία ἰ 4,139; γράμμα 
Θομγῖε, ὕγμιηνὰθ Ι, 10,θ.7, 
γράμματα 4 7,15; γραφή ἰ8,10, 
γραφαί Με 14,490 Ἡ 15,4 Καὶ 15,3.4; 
ἐπιςτολή Κ 7,8 τ 8,14, ἐπιετολαί 
Κκὸ 1 10.9.10.11. βιβλίον 
ἀποςταςείου ϑεϊείαοῦγίο  ῬοΪκοΚ 
αἰβαίθιηδῖ5 Μο 10,4, αἰδίαϑϑαιβ Ὁ. 
ΜΌδ,91 (παοΐν ᾿)δαΐθγοη. 94.1). --- 
βίσρυνϑηῃ βοΚοβ  ἀναγινώεκειν 
ἔθ8οη, ἴ, 4,16; βϑασϑννβ θοκο  ἀνά- 
γνωςεις Ποϑηφ 14,135. Κοηῖρρ. 
[γα θα ία- οΚα, νν86])8-θοΚοϑ. 

Ῥοκατοῖβ δία Ὑραμματεύς δελ»- 
φοίοθγέον (ἄν Π9}); δοθγοῖδο)" ΝΘ. 
{τΚ. 

θοΐᾳ Γὺ Νιίτξονν: οὐδὲν ὠφελοῦμαι 
ἐοΐν παῦο ἐοΐμοην Ν. “ ὩἸ ναί 
Ὀοΐοβ τηἷ5 ἰδ] Καὶ 13,3; οὐδὲν 
ὠφελήςει  πἰδέ ἀὰ -ἱ α 5,2; τί 
μοι τὸ ὄφελος ἴῦ0 Π|15 Ῥοίΐο 
Ἰισα8 ηϊϊέσέ 65. ηνγ Καὶ 15,99, 

Ὀοΐζαιν 51:0.7Υ.1 ηι. Ακᾷ. ὠφελεῖν 
γἱϊέφοη, δοϑϑον 0,09. 12,19 
Νε 8,96 ΡΩΡΕΙ ὩἸ ναι ηΐδϑὶ Ρο- 

Ϊ 

8ι[-ὈΠΠ 8 --- ὈΥΙΚΔΗ. 

ἃ 5 μηδὲν ὠφεληθεῖςα οἤ 
Νπέφονν ἀανοη σὺν ἤαῦοη, Νο ὅ,20. 

σῷ θολὰ ἀποκαθιεςτάναι σὙ6)"- 
δ65867.., ιογϑέοίϊθη (ρογγοϊέϊυ 
9294ῃ..) Μο9,19. 

Ὀγαϊυα Παΐ.ϑ.: ἴῃ ΓΑ ΔαρΡΊ 5 
ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐγηι Αι ρογὀίϊοϊς 
Ἰξ 155... 

Ὀταϊά οὶ 
᾿ 9,18. 
π5- ὈΓ 1 474) 510. Κ.1 ἐκπεταννύναι 

ατϑὑγοήέον, παοἤ, (4) Ὦ 10,91. 
γαῖ (ἃ) 44). πλατύς ὀγοϊέ: 

ΝΟ Νομέ. Ὀταϊα ἀδὺγ Μ΄7,13. 
ὑγακία }75 πάλη Μέμηροη, Κὐΐγ- 

κΚαγιρῇ: Ν. Ἰ 6,19. 
58. ὈΤ Δ ͵7ὰ 510.Κγ7,1 τ᾿. Αμᾷ. 

καίειν σνογδγθηηθν (ρεγ εἰεϊυ, 
9927.) Κιϑ8; ῬΕΙ͂ ΞΘ 
Καὶ (99. Οκί.. 

1 γᾶ η 2,.. Αι. καίειν τι 
ἦν βγναγαὶ ϑέθοίογ, 4 15,0. 

ὈΥσσΔ (υτϊηραη [,15,29:; υσί. 
98 αἡἹ ἐυ)γ6ρ.5έ.-ϑι0. Κ΄. (Ργέ. Ὀγδΐϑ - 
δ8.205δ.926) δγίηφοη, (ρ6γ76]ρέϊνο85 
δόρηρίρα;, 296}: ἄγειν 4.0». ὁ 10,16 
1.4. 0.40. 19.971 ΜΟῸ 11 7 {ΠῚ}: 
ἀνάγειν [,2,22; ἐπανάγειν (νοη)ν 
δ.) 7} 1. 9,4; ἀπάγειν Μ7,13.14; 
ευνάγειν 1, 8,17 15,19. (»ἱξ 58- 
Τη8Π8). -- φέρειν 4ογ. 1, 15,25 
Μεθ,27 9,17.90; εἰεφέρειν Μ0,18 
Τθ,1; ἀποφέρειν [,.160,,9 ΜοεΊ15,1 
ΚΊθ,5; ἐκφέρειν 1, 15,22. --- κο- 
μίζειν 4ο». 1,17,31. --- δδηγεῖν 
ΓΤ. 110,13. -- δίοηξ φῦ {7ηι- 
ϑομνοίδιης 16) Αογ βίο νουν ἀξιοῦν 
{Π1,11, καταξιοῦν [ἢ1,ῦ, ἱκανοῦν 
κ5,0 ναρθαᾶηδ Ῥυρραη; ἐλευ- 
θεροῦν  [Π|]|8π8 ὉγΓ. 4 8,32,36 
Ἡ 8,2) α ὅ,1; κεφαλαιοῦν ᾿πϑαθ]ρ 
γυαπάδϑη γ. Μο 12,4; εὐγκοινω- 
νεῖν τῇ θλίψει ᾿ σϑ:Π18 178. ὈΥΊσοΆ 
ΔρΡΊοη ΡῊ 4,14; παραζηλοῦν " ἰπ ᾿ 
8118π8, ὉΥ. Βα 10,19 {) 1111. Ὁ 
14; παροργίζειν (1 μ|)  ἰπ 
Ῥνναιγπϑίηῃ Ὀγ. ΒἈ 10,19. -- Δ" αἰδοῖο.. 
{)]δογϑοίφιη: ἐπαίρεται ἐδογ- 
Ποῦ 5107." ἴῃ ἃΙΡααδὶ ὈΓΙΘΟῚΡ 
Κ11,90. 

ὈΥΙΚαη αὐ. Υ.4 (907) κλᾶν δγδοἤιοην 
ΚΊ0,16; πορθεῖν φογδέζγ᾽ογν ([7η- 

Μη πλάτος Δγόϊο Ν. 
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}677. ἀ6 εοπαίμ) ( 1,293; ἀθλεῖν 
κάἄγιργονγν, ἱ 3,5. 

ΒΆ ὈΓΙΚαμ φογῤγθοΐοη, (ρο» 7εἰείζυ, 
2940}: κλᾶν 4ο». Νο 8,6.19 
ΚΊ1,234; κατακλᾶν [1,9,1606. ῥη- 
γνύναι 4ογ. 1,9,42. ευντρίβειν 
1,9,39᾽ Μὸ ὅ,4. 

τ Υ Καὶ γ»η.. ἢ)αἱ. ἀθετεῖν »67"- 
1067 76γν, υογαοϊέογ, 1,10,16 Μο0,26 
ΤῊ 4,8; υἰρυιϊκαπαθ . ὑβριςτής 
γογομίον ΤΊ,18. - Τί. υπ- 
αὐ ΡΥ Κη. 

Ὀγΐπηδη αὖ]. 7..3,1 (905) ἐπέγαη8. 
δ)" ογυγνθγν: ᾿Ἰ ΚαΡ ΠῚ ὈΓΙΠηΔΠ 40 5ΚΘ,ῦ 
() 5,35). 

π|-Ὀγπηδη καυματιςθῆναι ν»εογ7"6Ή.- 
ηθη (ρογζεκίέίυ, 994 57. Νεο 4,0. 

Ὀγΐηηο Εἶπ πυρετός Μήεδον: Ν. 
ΜΟ1.51: ». 1..4,).38:99. ΝΜὸ 1.90: 

ὈΤΟΡΑΥ Μη (1568) ἀδελφός Β»κα6᾽" 
(""Π): ΣΝ. ΟΝ Ό,38. μϑι0.; «1. 
ΤΟ 1 πο: 6. 109: τιδὲ; 5). 
Μοῦ δι: ΝΡ. 4 7:88 γιδιο:3 
ἊΣ ᾿Ιπ αΝ υϑιν.; 
σα. Ν 25,40 ν.ὅ.; 1). Καὶ 16,11 κ.ὅ. 
- Κοριρ. σαϊϊαρα- ὈΤΟΡ ΔΓ. 

ΓΟΡΓΆ Δ 5 ΡΙ. Μη ἀδελφοί 8 .1,- 
αον Ν. Νε 19,90. 

γοργὸ ν 7). Τῇ 4,9 Β ν. 
ῬτοΡγάαρο (9888) ἈΠ129,10 4 
φιλαδελφία δκγμαογίίοθε. 

ὈγπκΚ͵ήα (66) τη) ογ.5ιυ.Κ]᾽.1 (928, 
969) τ. θη. (δ: θέ. ηΜ} 
5Κ 9,10) σοδγᾳιοθον: μετέχειν 
πἰνοςν 10:17. ὑ χρῆςεθαϊ τ εἰνὶ 
Ἰ 7] ΚΊ.171 ΠΕ {19 τα 8) " 
τῇ ἐλαφρίᾳ χρ. ἰοϊολι ξεν εϊρ, ἢαη- 
πο Ὁ... 1.5. τοιώϑέ Β.9.10 
(γι.  αΐ.) ὅ,1 (γι. αθηὴὃ. --- τῇ 
ἀποχρήςει  Ῥαϊγῃ Ὀαίοὶ 15. ὑτακ- 
Ἰδἰᾶδθι αὐτοῦ αἄοη (Ἕἰοδγαιίοῆι 
ὐος ες Ῥγᾶέ. Ὀταίδι Κα 1.17: 
- ὈγυΚ])α Παηπαρὶ. σιν ἈΠ ΠΪΠη8 ᾿ 
μετέχω Κ΄0,30. 
15- ἢ Καδη 8ι0. 7.4 ἐκκλᾶςθαι ατ65- 

φοδγοοσΐοη, τρογ ον, Ἀ 11,17.19.90. 
ὈγΠΚ5 (656) Αα).1|7]ὰ (188) δυαιιο- 

αν: εὔχρηςτος 2,21 4,11 ΡΒΙΠ11; 
ὠφέλιμος Τ 4,8; τὸ ἐμαυτοῦ 
ςυμφέρον᾽ Ὀαϊοὶ π}ῖδ Ῥσακ 517]α] 
Κ10,33. --- ΝΑ οηι. Ὀτυκ5 Τ 4,8 
(σι: (α) 5Κ 4,8. -- Κοηιρ. ἈΠ ὈΓαΚ5. 

θγπαη}0 Κρ θώραξ γι ϑβέἠαγη 56» 
ἢ. Ἐ6,14 Τῇ ὅ,8. 

γα πα πη πηγή Βγμηηοη, Ν. 
88, ὅσ. Μοῦ,29. 

Ὀγαϑίβ ΡΙγ. ΕΚκοηβ (160) «τῆθος 
Βγιϑέ ἵ,18,18; 8οηϑβϑέ ςπλάγχνα 
(ΕἸησοιοοῖαο, ἡἰδογίγασοη)ὴ ΠφΥ: 
Ν: ΤΠ 157. 41 Ὀπι5ῖ5. 1715:15 
(5.1 ΡΠ} 192.90: 

ὈΥΠΡία 8 (ὑυυρίααβ, 9ὅ ΟἹ Μὶ 
νυμφίος Βγαμέίσαην 1, Ὁ,34.30 
Μοε92,19.90: 5οοηϑέ νυμφών δΒγαμέ- 
φογριαοῖ, (οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος᾽ 
Ἡοοβεοϊξον, υοὶ. ΑΉη. σιν ΝΜ. 9,15): 
Ν. -Ῥ5 Μ9,15 Μο2,19.20 -ας 
8555» 40. ἜΠῸῚῸ 195 10 313 
Μ9,15.-1,ὅ,84 Μοῶ,19. --- Υσί. 
2.Ρι. Ῥαϑαπαιΐδαϊη Μο 6,31. 

Ὀγπθ (σοὶ ἃ; 66) Ε(ἢἣ νύμφη 
Νοιιυογηια ε, ϑολισίοσογἐοοὔέθ)" 
ἈΠ ΜΊ0, 35... Ὑο ἘΒΙΒ. ΒΟ. ΟΊ. 
84,561}. 86,80δ ἢ. ΖΖ. 42,129 Ὁ. 

θπρ͵)Δπ τργ65.5ι. Κ..1 (9298) κανξοη, 
(ἢ: αξ, 165: ΕΥΔΙΘΕΒ.. 9565.) 
ὀγοράξειν, 0.0. 19.99.79} 
(παοἶ, Ν᾽ 14,,5 Με 60.36θ).18 14,18 
17.238: ΠΝ Ο 1 ον 
Ῥαυρ]απάα πωλεῖται τΤ01γ.6Ἃ. ν»6᾽"- 
και α.ἴ. ταν καμέ ΜΊ0,29. 
-- Ργᾶἄξ. Ὀαυπία 1,14,18 -οαὰῃ 
1,11,28. 

γα θπρ͵δη 1. Ακκ. (1)αί. πλ" 
Νο11,15, υοὶ. 9566 νογ και θη 
ἤν" (ἢ ην. Ακκ.)}: πιπράεκειν 
419ὅὉ Μο14,, Ἀ 7,14; πωλεῖν 
17.285. 18,,9. 19,45 Μὸ 10.91 
“1 ΠΟ ΚΘ ον 1Ξ ΡΝΕΙΣ ΕΑ 
Ὀαυπίς 7,14 Νοιί. 4 12,5. 

π5- θυ» ͵ λ ἢ ογκαμζοη (ρογζοκέϊν, 
9981 Κι" (Τα αΐ. ΓΚ τινὸς οα67" 
15. γι. )αέ. [7 ἔκ τινος): ἀτγο- 
ράζειν “«“4ογ. ΜΩ7,7 1, 14,19 
Νοε 1,46 10,, Κα 7,38; ἐξαγορά- 
ζειν (ἃ 4,5, ἐξαγοράζεεθαι (ἃ 4,2. 

Δη ἀπ πάμδ 510. 7.4 (ρον ζοκέϊυ, 
294 7.) λυθῆναι ἐπέδιρια ὁγν 1τ067- 
ἄφη Νο 7,95. 

Ὀυγδοᾶππ --- Αἀκυϑο. βύςοον τον 
βύεςος ζεΐπο5 1 ποι, ποϑθη αἰθηὶ 
Τ)αΐ. Ῥαυγραυχαὶ τοῦ ϑανναβὶ 5 
αὐμᾶηπσίρ ἵ4, 10,19. 
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58. ἀΔΌ Δη αὶ. . (909) 8) γη. ΑΚΚ. 
ςυμβαίνειν 5. ογοίφηοη, θϊῃ- 
ἐγ ον: ῬὍῬοοὶ Ὠδραϊάθάθη ἰη8 
σϑααῦδϑη “ τὰ μέλλοντα αὐτῷ 
ευμβαίνειν τοα5 ἤν θουογδίαηα 
ΜοεοΊΟ0,39, -- Ὁ) ΡΡΗ͂ βσϑαοῦ η»ν. 
Ακᾷκ. ἐν δημδ. υοὴῦὺ βᾶοῦ ἰδ " 
πρέπει 519,17. 

ἀλ4 473) 10.7.1 (87) 
δὥμσου Μο 13,17. 

ἄδσθ Μὰ ἡμέρα Ταρ (56}.γ" μι): 
ἀρὰ Ἰϑιηηθη καθ᾽ ἡμέραν 
ἐἄριςοἢ 1.,16,19 κ.ὅ.; ἀΔ 615 ΓΙ ΖᾺ ἢ " 
εἷς ἡμέραν μίαν ἐᾶρίέε, ΝΘ ὅ,18: 
ἄαρα Δ ἄρα ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ 
ἑασία οἰδοῦ Κ 4,106; αἀἂρ' ΠΙΠΟΔΓ 
ἀαρα ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν Τασ 
ὰγ Τα Ὦ 14,5; Ὠϊπηηᾶ αδρ 
(169) " εῆμερον δεομέε Ν 6,11.350 
μι. -- Κορρρ. «ἴατ-ααρθ. - 
σἸϑίγ δι ααρὶα ααν. (θη, 

4αῖσθ ΗΓ φύραμα Τοῖσ: Ν. Ἀ 11,16 
Κι ν  Κ 0, ΡΨ. 
Ή 9,91. 

δῖ καρδη]}1 5 Δεκάπολις: 6. Δε- 
καπόλεως᾽ ΔΙ Καραυϊαῖο Μο 
1.51; 22. ΦΔεκαπόλει. (ἅ.2. -ἡ 
Βαϊ Καρϑα]οη (ΚΖ. 41,1698) Με 
ἌΩΤΟΝ 

4411 Εδ ἃ) μετοχή ΤοϊϊγναἼνιο, (66- 
γηοίμδομαῦε 6.Ρῖ. κθ,,4. -- 
ἢ μνᾶ Μὴημε (Ρῇἤμπμα)ὴ) Α.ΡΙ. 
Ι,19,13.94,.98. 

441178π 510. ΚΥ.1 ἐοίϊοη,, τιι-, ηεϊξἐοί θη, 
οἴηρηιν (]) αἰ.) μεταδιδόναι Ἡ 19,8 
ΒΕ 4,38: διαιρεῖν Κὶ 19,11. 

8Γ-ἀ4}1}8 αὐέοίϊοη, οἵην, Το αὖ- 
σοον (4 1..}): ἀποδεκατιὺ πάντα᾽ 
-6 ἰδ: πὰ Πα οη 4181] 41}15 1, 18,12, 

415-217} υ67-, τον οϊϊοη: μερίζειν 
ΚΊ1,19; διαμερίζεεθαι Νε 15,24: 
διαιρεῖν τί τινι (1) αἰ.) 1, 15,19. 

{τ 4411} 8π. υδγέοίϊοη πηΐον (Π) αἱ.) 
διδόναι τί τινι { 12,5. 

858-441] 8} φι-, φογίοίϊοη (67 6].- 
ἐΐν, 2947): μερίζειν πογίοϊίογ 
Με 83,24.925.96 (νυσί. Καὶ 1,15), φι- 

θηλάζειν 

ἐοϊϊοη ΒΒ θὈ 19,9 Κα 7,17. ----ὀ διδό- 
ναι [[,190.8; διαδιδόναι 40,11 
ΓΊΒ ΟΣ 

᾿ 4Δ[15 δὴ Τοῖϊ. μερίς 1). -ἱ Ο1,12; 
Οσ.ΕΪ. -ὁ Κθ0,͵,1ὅ. -- μέρος Ὁ. 
ΚΊ15,10710. (9,16; 4. ΠῚ 
18:19. 

ἀδιοπαγοὶβ Μία δαιμονιζόμενος 
Βεϑδοβϑοηοῦ: Ν. .8,396; 4.Μ9,592. 
Ν,ΡΝΙ. Μ 8,238; 4. Μ8,10.88. 

ἀλΙ5 ΗΜ (υσί. αἷδὶ. ἀ4]7}: βόθυνος 
Οσγιιθδο Α. 1, 0,39; φαραγξ 
Θοϊμοθί, Ταὰαϊ 6... -οἱ (92 ΑἹ 
[,8,5; ὥρυξεν ὑπολήνιον οἰέόγ- 
σγθο " πὑδογτοῦ 48] αἵ τηθ88 
Νε 12,1. 

ἀλλ] Ααν. ἃ. Εἰἰογέι (192 Οὐ 1) 
σῷ Ταϊ, αδισᾶγέδ, η͵θαᾶογ: κάτω 
Μ0Ο17,51 1,4,9,9 Με 15,358; χαμαί 
αὨ}ῇ ἄϊοὸ Βγαο 49,6 18,6. --- Ε5 
οηέβργοιέ κατα- ἦν θη Κογρ.: 
καταβαίνειν Μ 7,25.27 8,1 (11,99) 
1,0,17 17,351 19.5 Μο9,9 ΤῊ 4,16; 
κατέρχεεθαι |, 9,,7; κατάγειν 
ΒΊ10,6. ᾿ 

ἀλ]ρα Ἅ4ἀν. ἃ. Κι (192 Α 1ὴ 
κάτω φπῃρηέο, Νο 14,660. 

ἀλλ] 4αυ. ἃ. Κἰϊοϊέινηρ (192 Β 1) 
μγ78}7. υοῆ μέθη, «γέοη: ὑμεῖς 
ἐκ τῶν κάτω ἐςτέ᾽ 715 ὰ8 βαΐπὶ 
ἀδ]αρτο σὰ ὁ 8,28, 

ΠΔΙπαΐα Δαλματία: [. -ἰαὶ 
ἱ 4,10. 
δι 5 Κοη δαί. ϑο. Δαμαεςκῷ (ΚΖ. 

41,1695), ἀαποῦογν Ῥαυτο )ατη85- 
Καὶ (οδα. 1702) Κα 11,39, 

ΓΔ ῸΥ «ἀλη 78} διὺ. Υ-.1 υογαηηηηθη, 
φογ δ ρογ θη: οὐ φραγήςεται  Ηἰ 
ε]ααα Καὶ 11,10. 

ἄδπθοϊ δὴν ΖΤαινιδ)οῖξ: πώρωεις 
Ῥεγμᾶγέμησ, ΥῬογϑίοοίζοιί Ν, 
ΕΠ11 5. 

ἄλπθ!θα Εὖ α5ρῖ.: 
ἘΠ. 58. το 

πϑ-ἀδπθ]ᾶη 10.7.1 τυογδίος ΚΘΉ: 
-ἴᾶα " πεπώρωκεν 4 129,40 (ἀαπαοῆ 

σι μεν 

4 10,6). 
αἴ -ἀαπθδη 51:0..}7͵.4 ογίανθοη, 

νογϑίοοκέ τρογάρη: ἐπωρώθη 
κ3,14. 

τι|5-ἀΔπ4 78) 5:0. Κ7..1 5οἶν δοοῖζ67 Ἢ: 
ς«πουδάζειν Εὶ 4,3 α 2,10 2,15 ; 
ἀγτωνίζεςθαι 1 18,,6 (1,29 4,12; 
φιλοτιμεῖεθαι 567γγ06 ΚΙ γ6 ϑιμο ἢ 0, 
κ5,9. -- 5Κ.5,11. 
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ἀλη» () 
ἑαμῶ, νυϑγϑδίοοϊκέ: Α. Νοιμί. 

 ΜΝοδ,17. 
ἀλπίαν ΚῪ (168) θυγάτηρ Τοοβ.- 

ον (μὡμῇσονγ): Ν. Μ 9,18 κιὃ. Α. 
ΜΝ 10,3556.37 κ.ὅ.; Υοῖ. Μ9,22 
ΠΕ ΝΟ 7.20.29:;..}. ΡῈ. ἘΠ1.5 
κ 6,18, 

ἀλαμΐθ Μὲ δοχή Βεισίγέμηφ: Α. 
1, 5,29 14,18. 

δ[-ἀδηὶ 8 (71,7) ΡΕΡΙ. τὰν ἔαΐ- 
αἀο͵αι, ἐςκυλμένος σεδβοϊηνα θη, 
φορίασί; Ν.ΡῚΙ. -ἰάα] ΝΜ 9,36. 

ἄδπΒ Κὲὶ ὀςμή 6ΘΟ΄ογον; ἀδαη5 
γ᾽ εὐωδία Το  ογηιοῖ καὶ 3,1 
τ π Ν 19,72. 1510: ἃ: 
παν 19.8.. ΡΟ  Ὲ ὅ,9. 

ἀληροὶηβ Κ᾽ (1595) βαπτιεμός 
«Αδισαβϑοϊνης ΝΟ 17,4.8. --- 5Κ 5,10; 
βάπτιεομα Ταῦ 1,30,4 Μο 11,90 
μδιῦ. 1... -ἰτὰ 51κ 85,10. 

ἄἀδπρἼα 510.7..1 βαπτίζειν τινά 
ἑαμζον, (᾿719). ---- τι. ἐγηιβίγιμηι. 
])αΐ.: ἀδυροὶηδὶ -δαὰ  βάπτιεμα 
βαπτίζομαι Με 10,38.39 (956,1). 
- ἐμέγωηϑ. Αἀκέϊν (2855) ἢ βαπ- 
τίζεςθαι Μο 7,4 (ϑ᾽οῖν τυαϑ0})6Ή})} ει. 
ΚΊ5,29 (5. ἑατζογν Ἰωδ556)). 

πἰ- ἀπ» Ἴδη βαπτίςαι ἑατζοη (ρο7- 
Γοϊρεῖυ, 2927) 1,8.,21. 1.29 Ὁ. 
ἡηϑέγ. 1)αΐ. ἀδιιροὶπα!); ἐμβάψαι 
εἰγμιξανιοίνογν ᾧ 13,20. 

ἀδλπρ᾽)απαβ Μηὰ (19) βαπτιςτής 
Ταμ7ογ: Α. Ῥᾶῃη8 ἀδυρ)]απα 
,.9,19 Μο 8,238; 2,6)" Ν. 588. ἀδὺρ- 
͵8πα5 1, 7,20. Μεο6,14 (δ᾽ βαπ- 
τίζων) ἐξέ ἀορροϊα ιέΐφ; 6. υ(. Ὁ. 
δία βοϊισαοῆι. 

ἄλπι δίηρ. Νὰ (οἰη ϊσοϊο8) ΤΟΥ: 
πύλη Μ7.15.14.1,7.12; ππυλιῦν 
Μ026,71 1,16,320; Θύρα 10,1.2. 
"Ὁ ΝΜ Ὸ1.599.2.2.11.4. 16.446: 

ἀδηγαναγλ ΓῸ ἡ θυρωρός Τ᾽γ- 
᾿ιὐἑογῖη: 10. 4 18,16. 

ἀδηγανγαγο "ἢ αεο]. (187,6): θὲ ννὶ 
50 ὁ 18,17. 

ἀλυγανγαυβ Μὰ Τὴν] ον: θυ- 
ρωρός Ν. 4 10,3; πυλωρός Ν'ΡΙ. 
ΝΘ 7,1 Ο. Νβὴ 7,45. 

Ῥδυνὶθαΐϊπεῦ Εἴσοηη. Ο΄. -τ (948) 
Καὶ (6. Νου.). 

ἀλητοιβ ΡΙι)". Εν. (ςἰοοὶ ἰἰσεϊσο5) 

-αί 
Αἄήα πεπωρωμένος Τὸν, ΤῊ: πύχαν ΝΟ ΝΟ 7.8; 

θύρα (85) 4. ΜΠ 60: Ὁ. 
418,16 Μο 10,3. -- οηιρ. δαρ8- 
ἀδυΓο. 

δ ἀλλα γ 58 5) Γ΄.»}γ1.-ρ»γ8. (220,6) 
ον ογε γον, τσαάσονν (ρον οἰοέτυ, 
2945). τολμᾶν 1, 90,40 Με 19,34 
Κοι Εἰ ΠῚ ῬΈΕΙ 
παρρηςσιάζεεθαι 5; γεϊηυϊέί 86) 
Ε. 6,20. --- Το οῦγηιοηϑεβίαηα 320,6. 

ἀδληβοίηβ ΕἾ (1595) νέκρωεις ἀα8 
αΑὐοίογθεη Α. κά,10; ἐν θανά- 
τοις ἴῃ -Οἰπτὴ ἐν Τοασοϑδϑηδέθη, 
Κ11,93. 

ἀληβθ᾽απ 91:0.}77.1 νεκροῦν 
6 8,5. 

ἃΓ[-ἀΔ 78 ἐδέοη (ρογγοκίζυ, 394}. 
θανατοῦν 4ογ. ΝΜ 27,1 Με14,55 
Ἡ 7,4; ηυἱέ βἰηηησοηιὰ βοηι ΤΡ δοιδοῖ 
ἋοΥ Ακίϊοηδαγέ θανατούμενοι᾽ 
δίαδιθιααὶ Κθ,9.. -- θανάτῳ 
τελευτάτω ̓  ἀδιβραι -ἰαϊάαὰ Μὸ 
Ἵ;10): 

58" ἀδθἦλη Τοὰ ὑγίηρομ, ἐδέθη, 
(ρογγοκέϊυ) θανατοῦν: 1.}}1..Ὀα 55. 
Ἡ 8,36. 

8 ἀδα θΠ8Π 510. Υ..4 5έθγ θη (}67- 
[οπκέϊυ) τελευτᾶν Μο 9,48 ; 5ογιδέ 

ἐδέφη, 

ἀποθνήεκειν Μδ8,32 160,50.58 
μϑίυ. 

τὶ - σαι ευναποθνήεςκειν 
ηυνὴέ δίογϑογ ἱ 23,11. 

ἄληθδ (Ὁ) Αἀ).α νεκρός ἐοέ ΜΝ 8,22 
11.5 97,604 κϑιο. (μἄμ 9); ἀααρα 
ἰδὶ " τέθνηκεν Τ᾽ ὅ,0; 58 ἀδΔυβδ᾽᾿ 
ὁ τεθνηκώς {11,44 19,1. 
ἀδη θη Ὀ]ο 15" 4). ἐπιθανάτιος φε 

Τοας δεϑίϊηιηιἑ: Α.Ρ]. -δῃ5 
Κ 4.9. 

ἀδηθι5 Μηι Θάνατος Το. ἴὔηγογ. 
Εογηῖοη, (94): Α. -ἃ Κ11,26ΑᾺ 
1.10 ΑΒ; γοΐκ. -α Κα 15,55 ἈΒ; 
Οα.-αϑ 1, 1,79. --- 2. Ρῖι.»". ἐκ τηλι- 
κούτων θανάτων ᾿ τι5 να] Καὶ τῇ 
τὰτῇ Καὶ 1,10, 

Πανγοϊὰ Δαυείδ: Ν, 47,42 κ.ὅ.; 
α. -οἰαὶβ Μ9,27 κμϑιο. 

οι Δημᾶς ἰ 4,10. 
ἀϊαθα]α Ε ἣ διάβολος Κεγ]οιυ- 

ἀογμ: Ν. 4... -οὐ Τ 8,11. 
αἰ ΌΔΠ]τ|5 τι. ἀἰα Ὀ.]ὰ5 πὸ διάβολος 

Τριζοὶ: Ν. -α]ὰβ 4 6,70, -αἱὰβ 



26 αἰακαῦηιι5. --- αὐ  Ὀ]8}. 

4.:5.0.15 δῖον ΒΕ 
..4:8.. Ὁ. ς--πι|δὺθ. ἘΠ ΟΠ ἊἌΒ 
5. 1.10; 20. -ἀυΐϊαα ὁ 8,44 -α]δὰ 
Ι, 4,2 9ΚΊ1,13. 

αἰακαῦπὴπα Μη διάκονος 1) ͵αξκοῦ: 
ΝΕΕΙ  Ξ πππβ  9 18. 
- - δαί. δ. αἰακιη8, ἀἰαΚοηἃ 
Νρὰρτκ.; Αἀδκηγσ “ἀκ Εἰ 
Ν. μ- 1). τς. ν. ΑτδζΖζο. 

θιάΐϊπππ (19,7 α)Ἱ Δίδυμος ἑαΐ. Ὁ)}- 
αἰπλι5. ει 11,10. 

αἴρῃ ον) ογ. αὖ. 7.1 (905) Κηρέθη, 
ατι8 Τοη. ὑήϊα θην: Ῥατηπηα αἸρδη- 
αἸη τῷ πλάςαντι αν) Βεϊαη6γ" 
Ἀ 9,20. --- «κκεύη ὀετράκινα ᾿ Καϑ8 
αἰραπα Τοηροζᾶβε ἱ 3,290. 

ϑδσαἰσδη αοσί. (ρογγεκέϊν, 994}: 
σϑα!σθ 5. Α (-ἀης Β, νυοί. 51 ὦ) 

ες ΜΆ ΓΡ᾽Ὲ ἐπλάςθη 19,19, 
αἰρτοὶ δὴ ἁδρότης 1 16 ἢ). 

κ 8,90. ἷ 
ἰδία οἰ δ διαςπορα Ζ46)"57᾽61- 
πη Α. 1 1,95. ᾿ 

αἰδυν δ ΑἹ διιομδίαρἠςῃο [1067’- 
ἐγασιηφ σοη ἀνάλυεις 4 1Ὀδιης 
α.ἡ, Αϑηγαγϑοῖ,, α(α8 διοιογαϊογν: 6. 
τ 15 ἰ 4,6. 

αϊαροὶ μη βάθος 776[ὲ Ν. ᾿ 3,18, 
ἀἰπρὶθρὰ 1Ὸ αδρ.: Ν. ἘἈ 8,399 

1199; 4. ΤΡ ἢ ἐν βυθῷ 
Μοογοϑέϊθίο ᾿ ἴθ -ἃϊ] ΠΊΔΙΘΙἢ5 
111 99: 

σ8.-αἸ 078} 510. Κ.1 βαθύνειν »6)"- 
ἐϊο ζόην, (ρογγοκείν, 994 9...) 1, 0,48, 

ἀἰαρ 46ἀ).α ἐΐοῦ: ἴῃ ῬΊΖΘΙ ὩΙ Πᾶ- 
δῖα αἰαραῖζοσ Δἰσροβ διὰ τὸ 
μὴ ἔχειν βάθος γῆς Μοά,5; 
Ραίΐα αἰὰρο ππ]θαϊ]  ἣ κατὰ 
βάθους πτωχεία αἱθ ἐΐοῖο Αγηη 
κ 8,2. 

αἸπδ᾽ (2) Νὰ θηρίον τοἼϊ465 ΤΊ)": 
):ΕῚ: αἰαζχεν 0115. -- ἂκ 
ααζα νᾶ]  ἐθηριομάχηςα 
τ 1 59. 

αἴνγῶι αὐ. Υ..5 (208) 5ἐογϑϑη : Ῥαΐβ 
αἀἴγνγαπο ̓  τὸ θνητόν Καὶ 15,59 Α. 
Ὅ4Α Κῦ,.ά. --- Κρσί. τῃ-αἸννϑ οί. 

αἴ -ἀοῦμαι 5:0. 7.4: φιμώθητι ̓  αἷ- 
ἋοΡη 1, 4,55. 

ἤΑ[-ἀ 0718) 5. δί- ἀδπ]ῤ5. 
«1781 510. 7.1 κρίνειν τι) :61]6Ή., 

δοιγίοίϊοη; Καὶ 10,15 Κῦ,15; δια- ᾿ 

(94 ΑἹ κρίνειν πρέογδοϊοίαον Κα 11,29; 
ἐγκρίνειν ἑαυτόν τινι ἃ. 5ἰΚ 
ΘΠ Ρ8ὴ ἀὰ σ͵οἶ, γδονγνοη, σὶρ ᾿ς 10,12. 
- δικαιοῦν τινὰ γ»εο)έζογἐφονι " 
σα ΓΙ ΐδηδ, ἀοτη͵ϑη (948,9) [7,29 
10,15 α 2,17; υϑυνααγῃίδῃϑ, ἀοτη- 
δ ηὴ 1,10,39, --- ἡγεῖεθαι (’ι. 
Πῖ. γι. 1}Ώ6.. ὧν αν. τ᾿... σοί.) 
ΡΝ 5.8. 

αἴ-ἀοΙ 7} ὁό-, νου τοῖον: κατα- 
δικάζειν 1, 6,37; κέκριται ̓  αἴαο- 
ΤῊ105 να 4 10,11; καταθεματί- 
ζειν νο) γιοϊεν, ΜΝ 30,74. 

Ὀϊ1-ἀομ ἦη κρίνειν »γνογηοζθη, 
(2.10. 

δα: ἀοιηἶᾶ κατακρίνειν τ ἐοήζογι, 
ογη ἐδοϊοίάφη, (γι. Αἰ. γι. {ῇ. ὅν 
σαν. τι. σοί.) Με 14,604; ευγκρίνειν 
ἑαυτόν τινι 57εἦν νογορίοίοἤνθγν, ηι65- 
86) ηιἱξ (ἀπ) ἰκ 10,12. --- ἐδικαιώθη 
τσ γα σον ϑοἠἐ ογ γέ  ἀϑυνδατΐϑ, 
σα ἀοτηα8 νγὰ Ὁ ΜΊ11,19; σαγδὶ 5 
8 ΟΠ] 05 γγὰνρ 19,16; οὐχ ὅτι 
εςς͵ ἤδη τετελείωμαι πῆρ αα8 
Τεἶν 80]ιογν υοϊοηεἰοέ 86ὲ πὶ Ῥϑΐθὶ 
1ὰ φαγαιηΐθ φσϑάοιηϊρ5 51||4ὰ 
Ρη 9.19: 

ἀοηδ Μὰ Πιΐην Α4. 85Κ. 23,17 60,16 
(υσί. «οιιίηος ΠΖ. νι. 88,154). 

σδεύταθλῃ αὶ. Υ.6 (909) ατιϑ)νωτίθνι: 
λελατομημένον ̓  -ἃη ΜοΊίδ,46. 

7 ἀγαρδῃ αὖ]. Υ.6 (309) ἐγασον [4,3 8Β 
({(6) 6. αΓὲ Εἶν σαάτασδη Α). 

σατανλρπ φειβαγη)ηθηέγαφοη: ξἕαυ- 
τοῖς ἐπιεωρεύςουειν διδαςκαάλους᾽ 
σϑαγθθ ηΠἢ 515. 858 }]8η5 ἱ 4,9 
(Α; ξοβι]ονηα  ἀταθδηὰ Β). 

ἀγα (ἀτασοῖκ «6.5, αἀναροζα 
(2,10, υσί. 980) Νὰ ΤγαΉΪ: 
πόεῖς ΟΝ, 20,55 ΠΠ τ 
9.10.) πόμα 1 

αὐ ρ κ͵7λι (ἀτασοκιάα ΜΝ 27,48, 
υσί. 98 Ὁ) 5ι1:0.Υ.1 ποτίζειν ἐγᾶη- 
κοην γέ (ἱμ5έγ. Π) αἰ. Κα 12,18, νοί. 
256,1): Μ' 35,42 97,48 Με 15,96 
ΒΕ 19,20. 

στ αταρ κ͵ὰ) αδοῖ. (ρογγεκέϊν, 
2394 7}. ποτίςαι Μ 10,42 Με 9,41. 

ἀν αἱ 7) οιυ. Κ.1 ἐλαύνειν ἐγ εἴδ6γ, 
Ι,8,239; εκύλλειν ρίαγψογμ, 1, 8,49 
Μεὔ,9ῦ, γῇ. ἀγα] 78. 511 " «κύλ- 
λεεθαι 5εἦν ρίασοη, ἴ, 1.0. 



αἀταΚυηα 

ἀν κι ἰαΐ. ἀνϑοῆτηα (76 γι: 
Ριθαῖον 5. 80), Μη δραχμή 
Τγαοϊηιο: 1). ἀγα κυ] ΔΙ ΠΔΠἸΠη8, 
1,15,8; 4.}}]. -τῆϑῃϑ οϑδᾶ. 
πο ϑο. Ὀϊσαΐ ἀγακιηθίπη ̓  εὗρον 
τὴν δραχμήν ἴ, 15,9 τεῖφέ σγίθοϊι. 
Τηνάννης. {7}γϑργλησί. ϑέαμα την 
Τοχέ τυοῖΐ ἀτακτήϑη, υσί. αα8 ἢ. 
Ῥδιητηθὶ (ΗΖ. 48,162); αἱ Ἅη- 
αἀογηφ ἀγακιηίη (ϑοδμίςο δ΄. 7595) 
δέ δυηξαϊέϊδο, [αἰδοῖ 

ΘΥΔΈΠ 505. (ἀταιβηοβ 5Κ 7,24, νοί. 
278) Ρίαιν.Ε: κλάεματα Μηγοοίξογν 
“1 619 50.7.24; ψιχία 870“ 
δαηιον σ΄. 1,10,31 (γναοῖ, ΒΕ) .- 
παγαΐξ σῷ 1 60,19 5011 ἀγααῆϑηο 
ΡῬΙΖο αταβαπάθῖπο ἤφιλα οἐμηηο- 
ἰοχίοα, (α8 ἢ αἶ80 τὐγιιιγ8ργ7η 1 Τ οἦν 
981})), Ὁ: ΜΟ 1,28. 
ἀγα 1} πᾶ 85πι5 ΜΠ| ςτρατιά οὁ6167" 

ςτρατεία ἔασι (ἰ. Καὶ 10,4 (νσί. 
ἄγη. ζιὺῦ ϑέοϊο). 

ἀυβα 10) 510. Κ.2 ςτρατεύεεθαι 
Κγορϑδαϊοηδέο ἔμη, σι. Κίαο 
ΞΡ: ὺν ΚΕ. 95: “τῷ 
ς«τρατολογήςαντι αἴ6)γ, 616) ὅα5 
667" ϑαλ)ηηγηιοἶξ " Ὀδτησηθὶ αἀγϑαῃ- 
ἘΠῸΡ αθηνλ 6)" αἱοηΐ ἰ 3,4. 
ἀγδη εἰν ῖίο (Ὁ Νὰ σετρατεία 

Ἡοίαξησ Α΄ Τ 1,18. 
ΔΓ «ἀΥ̓ τι 578} 50. Κ.1 κατακρημνίςαι 

Πυγνα οεϊγιφον, Τ, 4,20. 
δ ἀὐ απ δ͵δ α54].: καθεῖλεν ̓  -ἰάἃ 

Ι, 1,52; καταβιβαςθήςῃ  -͵ᾶΖᾶ 
Ι,10,15;. καταβαλλόμενοι  -ἰ αἱ 
γυϊοαογφοιοο) ὁ. Καὶ 4,9. 

ἀΥ̓ΔΠΒΠΟΒ 5. ἀγα Π5Π05. 
ἀγοὶ θη αὶ.Υ.1 (908) ἐ»οΐϑον: 

ἀποευναγώγους ποιήςουειν ὑμᾶς" 
15 σααΙ θ᾽πὶ ἀγορὴ ἰζυνβ 

ἡ; 
5. αὐ οἱ Δ ατι5-, σνογέγοῖδονν: ἀπο- 

ςτέλλειν Με ὅ,10; 5οη8ὲ ἐκβάλλειν. 
-- »ι. δαί. 1,9,40.45 Μοδ,10, 
ἢ. Αὐ. Μ9θ,84 1,8,54 9,49 
το 0.18 9.18. 8.98. (θὅδῆ): 
»ογϑδηϊ, Ῥαβϑὶνυ Ν 9,,35.38 (941). 

ἀΥσκα (ατσοκαη ηηιεοῖδέ 4 τ. 
ΤΟ, ΜοΊ0,58.89:.. -ἀΥιδθβῃ 
Ι, ὅ,39, ερῖ. 98) αὖ. Υ..8,1 (3906) 
πίνειν τι εἕιο. ἐγ ἱη ον, (ἔκ τινος ̓  

- ἀγτορἤδη. 27 

στη. ραν. ΚΊΊ,28, υσῖ. 962,1). 
- ἀγυρκϑηβ σὲ  μεθύει Καὶ 11,21; 
Ῥαϊθὶ ἀγυρκαηδὶ γα γραπα " οἱ 
μεθυεκόμενοι ΤῊ ὅ,7 (αἀαηαοῖ, 
ἀγαρκαηδὶ να θαΠα ᾿ μεθύουεςειν 
οΡα.). ὑδροποτεῖν “ ἀΥΙσΚαη 
γνναίο Τ 5,23. 

Δ αΥΙ Κη 511 510}. απέγη  θΉν, 
ὀοίγίηλον, μεθύεκεςθαι αὶ ὅ,18 (»». 
ἡγυ8έγ". [)αΐ. τοῖο ἑὴν (ὐγ16ε}».). 

σα-αγσκαη. ἐγίηκον (ρογ[οκέϊυ, 
8032 α): μετὰ ταῦτα πίεςαι εὐ" 
ὈΠΡ6 σϑαγρκαὶβ θὰ [, 17,8. 

ἀγῖσδη αὐ]. Υ..2 (904) «τρατεύεςεθαι 
φί Εοίαο σίορη Τ 1,18. 

αὐΐπϑαι αὐ. ΚΥ..2 (904) βαϊϊοη: πίπ- 
τειν [,5ῦ,||92 8,4Δ214.,: γμϑιο. (αμοΐν 
Νο 13,25). --- ἀν, δη8 ̓  ἐπιπίπτειν 
Ι,15,.20 Με 3,10; ἄγ. ἀπ " προς- 
πίπτειν: 1.5: ϑιθιν Νο.3:1.1. 5.55 
75 Ὁ: 

αἰ-αἀὐ πιϑᾶνη ζαϊοη, ἐν, (ρε»νγοκέϊυ, 
994}.): προςπεεκεῖν [, ὃ,47; ἐπι- 
πεςεῖν εἰς (ἰπ η». ἀκ.) Ν6ἢ 6,16; 
ἐμπτεςεῖν. 9.61; μι ργάϑυα 6}9); 
ΞΘ: 14. αἱ δι 9 5 181). 
(ἰδ: ἀν πθ ἐπιπεςεῖν ἐπί τινα 

οήγμογν (Α κι.) δοζαίϊον Ἱ,1.13, 
»ϑαγϑᾶ λύμη ξαϊϊονν (ρον 76ἰέϊζν, 
802 α) πίπτειν (4ο». μμ. Επέ.) 
Μη δ 7). 1099. ψ99 4 18.6 
Ι, 60,39.49 8,0.7.8.14 10:1 
ΝΜ ΘΙ  ϑν Π 11 ||  νν Ἐ8Έ. 
Ργᾶϑ. μϊξέ. Μς ὅ,29. --- ἐπιπίπτειν 
ἐπί τινα (8ηἃ την. 41.) Ἐ 15,3. 

οὐδέποτε ἐκπίπτει ἠδ»έ ηΐὸ 
αἰ ῇ Καὶ 19,8. βληθῆναι Μῦ, 
20,80. 

ιϑ5.αἀὐἰπβα πον αι ζαϊϊοη: οὐχ οἷον 
δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ 
θεοῦ ἅΡὈᾶη ϑνοραὰῃ πὶ τ8- 
αἀταὰβ ναῦσγα σα]β. τοαγ αἱ μη [ἃ - 
ἰ 9,0; τῆς χάριτος ἐξεπέ- 
κατε ᾿ 08 δηβίαϊ ὑβαγαβαρ ἐδ» 
δοὶ ατἷ αὁ᾽') Οπασθ σοξαίζϑη, 
μαϑέ 516 τογίογοη, (ἃ Ὁ,4. 

αγΐαδο δὴν κρημνός Αημαηῃ: Α. 
Μϑ8.82 158,38. Μοῦ,18. 

ἀν ο Ὀἦδη 810. 7.1 ἐγιϊδονι : ταράςςειν 
ἦγ} γιαοΐβοη (1.1 δ,10:; ἀναςτα- 
τοῦν αἰἱἰιοϊοσοῖν (ι Ὁ.19; μετὰ 
τῶν ευςταςιαςτῶν πὴ βαϊΐμι 



8 αἀτοθηἃ --- ἀ]05. 

ΤΡ ᾿τητὴᾷ αΓΟΒ] Πα 8 1) )γι: ἀθην | 
Μιξοριρῦγογη, Νς 15,1. 

ἄγσοθηα ἤη, ἀκαταςταςεία Αγ}: 
ΝΟΡΙΣ 19 0 

ἀγοθηδη 810. ΚΥ.4 θροεῖεθαι τη)" μ) 0 
«σογάφοη, ἰῃ 9.2. 

φῃἀγο θ8η (ρεογοκίϊε, 294 7.) τη 
Βοοίγοη σογαΐίογν: ἐταράχθη 
Ι,1.12; τετάρακται ὁ 129,27. 

ἵπισο θη αἀδοί.: ἐταράχθη 
4 19,91; ταραςςέεθῳω 4 14,1.927. 

ἀΥπσ καηοὶ δ μέθη Τ7γιγβοριοῖέ, 
Ῥω. Ζοομφοίασο Ν.ΡΙ. α ὅ,21; 
ἘΠῚ 9.15: 

ἀγτππἾπ5 Μὴ φθόγγος ϑώναϊ Ν. 
Ἡ 10,18. 

ἅγπβ (11ὅ,γ7)ὴ Μ΄ πτῶεςιςς δαἰΐ: Ν. 
Ν7,217; 1). -5ὲ 1,3,34. 

ἄπ τὴ 1. Αἀν.: προςελθοῦςα ̓  αἷ- 
σα σρΆΠαρὶ ἀα ἴ, ὃ,44: τοῖς προς- 

. φέρουειν ̓  βαϊτη ᾿αϊταηάδιη ἀὰ 
Νοε 10,18. -- -- ΤΙ. γἃρο8. ᾿ι. 
1)αΐ.: 1. γαπην το, σὰ, 8) φγίοοβ. 
Ιαί. Μ8,.106 9,32 27,58 τμιδιο. 
Ὁ) εἰε ΜΟ,26 111,31.32. μδιο. 
0) ἐπί τινα Ν 5,935 1,1.16.17 μ.Ὁ. 
4) παρά τινος Νο 8,11; παρά 
τινι ἴ, 19,,7Ζ (ΕἸρβδο: ἂὰ ἴτὰ- 
ΘΓ 15 Τη858). 6) πρός Μ95,39 
μϑιρ. (86 }}7) μιᾶι 9}. -- 2. τοὶ ἢ 
φι, [ἰγ, ἦν: ϑέηφ. εἰς τὸν αἰῶνα 
αι αἷνγα 8,5 19,34( 14,10 
Ρίων. Ἀ11,36 Κ11,31 α 1,5; ἐπὶ 
ἔτη τρία ̓  ἀὰ 16γ8ηὶῚ θυ ΓΝ γ 
αγοὶ “αν ἴ, 4,35; πρὸς καιρόν᾽ 
ααἃ τηρθῖὰ ἢ ἄἀθη Απρφορδίϊοῖις 
1,8, ,Κκ.͵ ΤῊ 9,3. ἃδπηϊ. ῬῺΠ 15 
σΚ 4,71 0,3; αὔριον ̓  ἀπ τηδυ θη 
ΚΊ5,32., -- 9. ἡ δογέγαωσεη: 
8) φῇ θἰτσαβ δοίη (ἃ 4,11 (γ»". Νοῆλ., 
υσί. 2412); παῦοη 1,30,395 Νε 19,28 
ῬΠΗΙ 17; “σορέῆ 15,15. {π3,9; 
μοήηιοη, Νϑἢ 0,18, ἡπαοΐνογν 4 θ,1ὅ 
10,39 Κα 9,14, τρηφοβίαϊέογν ῬῊ 5,21, 
τασθδοη, (Σ 23,19 (σ». ΑΠῖ.)}; θοέθη, 
ζῷῺ Μόθ,0, 5. γοοϊνηοη ὩΉΖ6Υ' 
ΚΊ10,192, 5. νογϑοἠγθη, γοΐέ Καὶ 7,11, 
νογκίασονν δοὲ 1,10,1, βαφονν φν 
(μἄμῇφ), γράφῃ σῷ (μι ΠΝ) (97. 
Ῥαΐ.). Ὁ) εἰς (8ὁο᾿»» μᾶμῃῇο); ἐπί 
τινι 19,16 1, 1,47 κι.ὃ., ἐπί τινὰ 
ΜΟ7.458 Μοϑ8,9 10,11; πρός 

(απ 9). ο) Καγῖα: ἵνα κερδήεω " 
οἱ ἀὰ ραννδαγκΊα πᾶρᾶὰ ῬῊ 8,8; 
ἐθηριομάχηςα  ἀὰ αἴπΖᾶπι νυνὶ 
ΚΊ5,99: ἀδήλως“ ἂὰ ταηνν]5- 
βαχητη Καὶ θ,)236; τὰ οὐκ ἀνήκοντα " 
Ῥοδϑὶ ἀὰ Ῥαυγίζαὶ 1 [αἰστ ππϑηα 
Ε 5,4; οὐδὲν ὠφελήςει “ ἰδὲ ἀὰ 
Ῥοίαὶ ὅσ ὅ,3,; Μη, ἡ. (59.921 
θη δθργϑοΐοη ηΐορέ ἀἄθην σγῖθοῖι. 
Τεχί. - 4. ἃ 8 εν 16}. 5ἐοέ 
αὰ ». Αγ. ΚΓ ὌΝ γι: Ἄζῆ. 
4101.8Β 4,13 ΑΒ; υἱοϊϊοροθέ 
ΨΦ160,32, -- --- ἸΝ. δεοῖην 1η- 
γητέτυ (υοη αἴοδοηι, απ γοἶ, ΕΒ γ- 
δοἸϊδε σείγοηηέ 1,5 11,11 
Κ7,25 8,10 ῬΡῃ 4,10 [ἢ 1,5 93,9). 
1) Ὀγῖοενι. οἰοθέ 1. Ραγίϊφίρ 
(ΔΜ 27,49) 1, 18,35 19,48 Μο 10,40. 
- 2. 1Τηϊηῖέυ: 84) οὔπο Αγεϊοῖ 
(νι 9). Ὁ) ηι. τό: βαΐίϑ ἀὰ 
ΜοΊ0,40 12,58; ἀὰ Κὶ 11,6 Κ9.1 
ΡῊ 4,10 ὦἡ γι. τοῦ ΜΊΊ1,1 γχϑιυ. 
ἃ) 7η1ὲ γαροϑιξογνογν: α) ἕνεκεν 
τοῦ Κ7,.19;. 9) ἐν τ, ΚΊΤοῖ 

πρὸς τό Μδ.98ὃ 6,1 Νο 13,929. 
ὃ) εἰς τό ΜΝ 20,2 μϑιο. --- ὃ. ἵνα 
17,4. Με 3,14. --- 4. εἰς »ι. διμὃ- 
δέαγιίῖυ: εἰς ἄγραν  ἀὰ ἤδκοῃ 
Ι, ὅ,4; εἰς ἀπαρτιεμόν “ ἀὰ αϑίϊὰ- 
ἤδη 1, 14,98: εἰς ἀπάντηειν " ἀὰ 
ϑαχηοίΐαη ΤῊ 4,17; εἰς μετάληψιν" 
Ἃ4ἃ Δπαηϊηδη Τ 4,3. -- ὅ. ἵνα 
εὕρωειν κατηγορίαν αὐτοῦ ̓  οἱ 
Ὀιροίθιηα 11 ὧἂαὦ Ψ͵ΓΟΠἾΔη ἰη8 
1, 6,7. 

ἀπρδπ" Γ΄. ργ1.-ργ8. (220,3) ἐαμσοη: 
οὐ πάντα ευμφέρει " πὶ 8}} ἀδϑὰρ 
Κ 10,25; εἰς οὐδὲν χρήειμον  ἀὰ 
1 ννϑιηΐδὶ ἃ. ἱ 2,14. 

ἄπ]υ6 Αὐαν. τοοτῖν ἡ τραγιην ὃ: τί 
718,,5 .1,1606,,Ὡ.Ὠ.ε μϑῖῦ.; διατί 
Μ69,11.14.117.45 8,48. τϑιυ. εἰς τί 
Νε 15,34; ἱνατί Μ 9.4 27,40 
ΚΊ0,29; πρὸς τί ὁ 19,28. 

ἀπΙρ 811} Μη, δανειςτής Οίᾶιν- 
δίσογ 10. -ὰ ἴ, 7,41. 

ἀπο ῖβ σον. δ. Βοιία : δύο χρεο- 
φειλέται ᾿ ἱνγαὶ ἀπ]ρ15 5Κυϊδηϑ 
δοϊμίαγιον ἴ, 1,41. 

ἀπ]}78π 510. ΚΥ.1 ἑορτάζειν εἴη Κ᾽ ε5ὲ 
7οέογην Καὶ ὅ,8. 

ἀπ|Ρ05 πη κοης. (160) ἑορτή 1) 68ὲ: 



ΠΥ 

ἀν]αναπγθὶ ΚΓ 

αἰ-ἀἀμ Π8η --- 6]. 29 

Ν. 16,4 1,2, 6. -αἰ81, 2,42 κ.ὅ.; 
1.0 71.8.10 ΜοΊσΟ; Ὁ. 4) -'ἱ 
1912 ν»,"δ' Ὁ ἀὦἃ]Ρ 47,14 
1,92.41. --- ζαἰδοῖν ααἹ Ὁ Τρ )ϑ 0 ἢ 
Μ2717,15 ΟΑ. 

αἰ-ἀπ θμ8 510.Υ.4: πεφίμωςο ̓ 
δα Ῥη φογ δέν Νίο 4,39. 

ἀσππῦ 4417. κωφός 5 ριον: 8..Ν. 
Τ,1.2Ὁ; 5:0.Ν. Ν 9,33. 

(167 αοομοϊδ, αἰδϑιυοηθΊν, 
ααφ: διὰ τοῦτο {60,0ἃἷ2ἑ ὠἐ 8,47 
με. ΜΝΜο 12.944. ΤῊ 9,49; 
ΡῬΒΙΠΠ15; εἰς τοῦτο [,4,45 ΜοΊ.38 
- ἀαροὶ διό 1,7,7Ζ0 δ ἀὰθ6 
οὐδ" ααρα οἱ (Ε΄. 90,381). --- 
σοιοδ)γυϊοῖ, ἀὰ Ὁ -Ρ 6 (ἄἀυῃρο 
49,25 10,17 16,15 19,11): διό 
ΜΟ7Θ.Β 1355 Κ1,20 π 2.11: 
διόπερ Καὶ 8,13; διὰ τοῦτο ΜΘ,25 
1 7.90 γ,81]Ὁ.; εἰς τοῦτο 1.2.9 
Τά,10. -- ἀαβα οἱ 8) ων. 1Ὁ- 
αἴ. αἀοδηαϊδ τροῖΐ: διότι 1,1.,18 
γον νθ᾽ ὧν [11:90 διὰ τό 
2. ἈΠ. πηι. 1. 1,9,4; διό 
1,1,35. Ὀὴ ηι. Ορέαΐ. αἀαγην, αα 8, 
ααγηῖέ: ἵνα Μοά,91; πρὸς τό 
γι. ΑΚ. ην. Τῇ. Κὶ 3,18. --  ἀὰ Ρ Ρ 6 
οἱ ηι. Ορί. εἰς αὐτὸ τοῦτο ἵνα 
"0,22 (4,8; πρὸς ὅ ΚΕ 3,4 (νυσί. 
«πη. τι," δέοι δ). 

μωρολογία 
Τογοηγ δα Ἐ Ὁ,ά. 

ἀνα ὶθα ΓΕ μωρία Τογ]οῖξ: Ν. 
ΚΙ1,18.925 (τὸ μωρόν); 4. ΚΊ,91. 
Οϑι 

ἀν] 0} 510. Κ.3 μαίνεεθαι γ»αϑονν 
710,30 Κὶ 14,23. 

ἄν 415 4α7.α μωρός ἐδγίομέ Ν 7,26 
Κ 4,,0; ἄνναϊὶα σαΐαυσιαα ἤϑῃ- 
ἀυροίη  ἐμώρανεν γριαο]ιέο 2:7" 
Τογηοῖς Καὶ 1,20. --- βιὺ. οΚ. ἄννα]α 
7105} ΝΜ Ὁ,29 (υσῖ. 974,2); 58ιυ.4. 
ΡΙ.Ε' ἰ29.88;: ἀνναίομα (Ζωϑαΐξ) 
ὈΒΘΙΠΟπἃ ᾿δαβανγααγα]α ̓  βεβή- 
λους κενοφωνίας ργοξαηθ (μη- 
μοῖρ.) Εϑάθη, ἐμ ΤΠ θογ ἱ 3.16. 

0. 

Ἑοίγαμι Πιραμ: Ο΄. -ἰ5. ΝΘ 7,35. 
οἱ Α. Κοριπϊαϊξτυρανγεϊκοῖ ὅα 

(544): μικρὸν καί [61 οἱ 

116,37; ἄφες ἴδωμεν [οἱ εἰ 
5818 Μ 27,49 Μο[ὕ,36. “-- 
{Πδογσαη τι Ἠγψροίασο: ἐτγέ- 
νετο... ἐξῆλθεν“ νψὉ οἱ 
υ514α]6 1,6,12 ἀδγιυ]. 1, 8,1, --- -- 
Β. οιίαέτνρογέϊκοί (θέισα αἀθηὶ 
7γτηνα. 80 απαΐοφ, υοσί. 8544), 
δοίφοέαημοϊ, τ ἦρι τὐηην οἶδ. 
«Απηϑοϊνίμβ ὧπ οἴηοη 8) Ζοτέ- 
δοστῖβ ὅο65 Παμρέδαΐξοδ: ὄἄχρι 
ἧς ἡμέρας υπὰ Ῥ8η8ἃ ἀδρ οἱ 
11.220 ἄμηϊ.. (1,9 Νοῃ 5,14; 
Ὁ) Μοαοϊθοστγίῇ α. Η.: ὃν 
τρόπον ᾿ βϑιηπη8 Πδίάδα οἱ 3,8. 
-- σπᾷ. Κοηιηηκέϊζοη, αανηϊέ, 
αἀαβ (8587): 1. ὧν Αδϑὲοϊεδ- 
ϑαἄἐξοη. 8.68 1τ,. Ογί.: ασαην 
ἵνα ΝΜ 9,6, 27,42. πϑιν. (567,γ" ᾿μᾶτ- 
ἢ); ὅπως Μῦὅ,10.45 τϑιο. (φέοηι. 
μᾶμῇσ), 5ίαξξ βηαΐοῦ Τηβηήξἧυο 
(υἱέ τ. οὔπο Αγέϊοοῖ; τι. εἶς, 
πρός 1,2,3.2 Ἀ 1,4 κ4,4; ἰῇ 8,8 
“δι᾽. -- 1. ὰν Ζιρρεκεϑἄξξοη, 
οροη. ηι. Ορέ.: ααβ ἵνα 8) παοΐ, 
φίοὶ ἐγ ορίρονν Το γϑϑη, τοῖο τροἤζϑγυ, 
δο οἤΐθη, δίξέοη μιἃ. ὈΔΡ οἱ 
Νίο 7.260 δηαθϑιῖ οἱ Μο 8,12 μϑιὺ. 
Ὀὴ) παοῖν ἄφη, Κογθοη, 665 Βεαῖιγ- 
78, Οσ ρθη, Οτφιυὰγθην8 τι.ὦ. 
ϑϑη8Δὴ οἱ ΜΊΟ, 95, ἵγαριί οἱ 
Νο 10,37 μϑιυ. 1)αδ8οῖθο σίϊέ υοὴ 
θηέβρυ. Νοηυϊοζιοοηαν σοι 2. Β. 
ΘηΘυϑη5 οἱ 13,,3,4 μια. --- 
11. ὰὼ᾿ Εαρίίκαξἑυδαϊἐςοη: 
ααβ ὅτι: παρ, αθη, Κογ ϑοην, 8) 6165 
γα] ιθη 8 νυθηϑη, ππρ]αῃ, Ραρκ- 
8 ῃὴ5 τη'.. Ορίέ. »ροϊογιέξαϊ8 2.8. 
Κ1,.,18 183,6 κν.ὃ. (Ἰμα. σὸν 86- 
ἑομης α6γ Πραϊίξαέ καὶ 1,10) ; παοῖι 
ΠυρΊδη απο Ῥαΐθὶ. Ὁ) ὅ68 σἰαιι- 
δθηὴ5 τ. Ῥογέγαμοηβ ἢ. [Πιᾶ. 
Μο11,285 ἰῃ 5,4. κι. (Ορέ. δεὶ 
οἴνου ΠΟ. ἴ, 18,9); ἀαηπεθεν 
ατοῦ ῬὈαίοὶ. ὁ) α05. Ἡγι67,}.8 
“- εν, ΕὙρμοηβ τι. Πιαᾶ. α 1.6 
14,28 (Ορέ. 4 8,596 δεὶ ΗΠο ηρῚ): 
ααηῃοθοη ατοὖν Ῥαΐθὶ. ἃ) αἀ68 Ἡ(8- 
86Ήη.8, ἰοῦ Εγήηηθγηδ, ΗδγθΉ, 
ϑοδιοηβ, ΕἾ Γαθν θη: πογηιαῖ Ῥαΐθὶ 
γι. 1ηα., 8οἴέον οἱ τι. 1πᾶ, 2.8. 
10,30 Καὶ 15,35 κ.ὅ. (Ορέ. πῖρ" ἴῃ 
ἐμαῖν. θα 5.8. {13,18 Μοθ,55). 



6) α6)" Ατιδϑαρο: ἠϊοῖδέ Ῥαίθὶ 2). 
Πιᾶ.. τυϊξογιίον" οἱ γην. [μᾶ. ςε.Β. 
ΜΊ109 59. 19. 17 18:97. ἢ "ὅ65 
ΟσοϑοδνοθιοηΒ 14.929. ρφησοϑοίφί 
Ι,6.12 8,1. ρ) μπαοῖν Εν ασεϑδαΐξ 
ἔην ἰοοΐον" απσοί φέοιγν απιδαίβαΐε: 
ποταπός ἐςτιν οὗτος ὅτι .... ὑπ- 
ακούουειν Τ0116 1 Κ56. ἰδὶ 5 δἱ υἱ- 
Παυβ]ϑηα Μ.97 1,8,25 Με 1,927 
μ δι. Ιν. ζο εἱ ἀδη 07. 
εἰ εγίδργίονιί, Πναγιοἰέ 65. οι 
τ. οἴο Αορμοίγικεϊοηιϑυθ), 5ο]υῖ6- 
διώιῳ 2.8. τί γὰρ οἶδας εἰ τὸν 
ἄνδρα εὠςεῖς “οὐ ̓  1ῦ8 πυκ-Καηΐ 
οἱ ἄρῃ β8η85]415 αα.᾽ Καὶ 7,16; 
αἀθο. ΝΟ 1115 5.34 
ΗἈ11,14 Κ 1,16 Ρῃ 8,19, -- Υ. εἱ 
νοῦ αἰἵγοϊρέογ" ρα 6 τοἱ6 σ᾽». ὅτι 86 

. Ογάφίδηνις ὁ 18,9. 
Εϊαῖνῖκο ἱερειχω: 

7,90 5. [αἰ γοῖκο. 
Εἰ καυμΐοα δαί. δ. αἰ ᾿Ικονίῳ 

(ΚΖ. 41,1695) 8,11. 
ΙΒ. Νὰ Εἴδου: Α. τὰς πέδας 

αἷο δι βοδδοίη, " θῸὸ 8η8ἃ ἴοϊαγη 
οἴβασῃα Μο ὅ,4; 1). πέδαις ̓  -ἃτὴ 
ὈῚ ἰοίΐα πη ραραθϑηβὶη) εθά. 

Οἰκαγ Βα, δὴ. Μἰδοηθαρα 
ἅλυςεις φέίε: 1)... ἵ, 8,99, 

ΘΙ Θ΄ 4617. οἰδογυ: ἁλύςεειν 
ἐκ οἰέον ὩδααΙ ΘΠ α]Οτὴ 6]58}}61- 
πδΐγὰ Νο ὅ,3.4. 

δῖραμπ ογῇ αα].ο᾽) ϑοηρυῖέ (φιι)" 
Βεφοϊοιγνηφ αἀ67γ ἰοσίδομοη ΒΓ οἱ- 
σογῆρ, υσί. 588,9): οὖν 49,41; 
ὥςτε Κ11.97. 5Κ 9,195 4.2 
Ὁ,20 θ,4. 

7 οἶβατ 1, 14,59 ΟΑ ἐι» εἰ δὲ μήγε; 
αα αἷοδεο σι αὖὸῦ'ὸ ϑ8οηϑί 
αὐγοῖν αἰ Ραᾶὰ ἐφδεγδοίσε ιοῖγαἃ 
(ΝΜ 6,1 9,17 1, ὅ,36 κ.ὅ.), 80. ἰδέ 
αἷο5 οἷ  ρρϑέγδην οἱγιφιιβοέςθη. 
Ο]οδϑδίογὲ αν ον 18.081 ἢϊδὲ τηϑἢ- 
ἰθ 95. 

Ἐβαΐᾶθ Ἡςαῖας Με7,6 Ἡ 9,27.99 
10,16.90 15,19 Ἐββοῖαβ 9 19,39.41 
Β15.19: σ΄. -ο θ᾽ 9 19.538. 0.5. 
4 7: τ ΜΟΊ Ἰππ 
Ν 8,17. 

Ἐβὰνν Ἤςαῦ: ὑμαοκῖ. Α. Ἐ 9,18. 

σα. -οὐ5 Νβῆ 

ΕἸΔΙΊΓΘΙΚο --- ἴδῃ 5. 

᾿: 

Δ Μη, (1δ8) πατήρ Κιαίο). 
Γοΐ. ἀββᾶ ὃ πατήρ᾽ ἃ00ἃ ἰαᾶδαν 
α 4.0. 

[Εα] ἀα8ι}}] Φαδί(δ)αςεουρ: 6. -ἰ5 
Νὴ 7,41 (7 ΕᾺΠ]δεαχ15. ἢ). 

Τλάνοΐ Νὰ (1455. 286,1): 1. πατριά 
Αδκιη , Οὐοϑογιίοοθέ, δέαγιι: 
41} -ἰ5. Ε3,15 ΑΒ. --- 2, γονεῖς 4- 
ἐθγ, 8) δίηφ. την. ρίυνα!. γον. 
Μκ. ρίμγοϊ. Ῥγᾶα.: Ν' ὁ 9.9.5. 
ἘΞΘΘΙΒη Οἀθαθη -ἢ [4 8,50, 8δηᾶ- 
ποΐπη (4ΘΡΠ) μα] -π 4 9,230.99: 
4. Ῥαηβ5 -ἢ 49,18, --- Β. ὧγν ἀδη 
αν. δ λέγον ῬΙ ΝΝ 
τὰ Κ19,.14; 1. -αὰ Κ19,14 

( 3,320 53,3); προγόνοις 6΄γ08- 
οἰξογήν Τ' ὅ,4, Κογγζαγνοη, ἱ 1,8. 

ἐλάτη Μὴ πατριά Οἰεδο)ιφελιέ: 
6. -αἱϑ 1,93,4. 

ἔΑΡῚ ΟῊ δ10. Κ΄.2 χαίρειν 5͵ς}ν δι θΉ, 
ἐΐδογ" (γυ5έ7". [)αΐ. 1, 10,20 ἢ 12,19 
μ. [γ᾽ ου. ἐπί τινι Καὶ 13,6; β8ογϑέ 
Ργἄρρ. τοῖο ηι αγίφοῖι.; ἐἰδο)" αὖ- 
πὥημφίσο δάξεξο υσί. 554,5}: πᾶν. 
- ευὐγχάρητέ μοι΄ -ΟΥ 101 τη15 
Ι, 15,0.9. 

πὶ θοἈσῖθη. 7η.. 7)αἰ. ευγχαίρειν 
τινί 517) γευϊέξγουίογν 1, 1.8 Κὶ 18,6. 

ἔἈΡΥΒ ᾿4Ἃ7.α εὔθετος φοϑδοϊυϊοϊέ, 96- 
οἴσηιοί: Ν. Νοιέ. ἴϑου [,14,95, υσί. 
ὉΠ - Ὁ Ρ75. 

ἔπη8 γεα.Κ.8 (8.211) ξαγισοη, 
σγοΐξονν: ἤθελον πιάςαι αὐτόν " 
τὺ] αθασθῃ ἰαθϑη 15 47,44: 
οὐδεὶς ἐπίαςεν αὐτόν  Δ΄η5ῆπη 
πὶ δι! πη 4 8,230 (υφί. ΡΒΒ. 
15.) 98). 
ΓΔ) ογφγοΐξονι, ὁ) }ἀϑ88θγν (ατιοἶ, 

σοϊδέϊο), ΄ ογίωρρεν (ρεγγεβίϊυ, 
29457.}: πιάζειν (4ογ.) 4 7,30,599 
10,,39 Καὶ 11,39; καταλαμβάνειν 
9 19.555 ΜοΘ 185. τ 990. Βι ὸ 
ΤῊ ὅ,4, καταλαμβάνεςεθαι ᾿ὶ 8,18, 
ἐπιλαμβάνεεθαι 1, 30,20.90, [αϑε. 
7. προλαμβάνεεθαι ογέαρρέ τὉ067- 
ἄδην ἃ 6,1. --- σαίδῃϑηδι! ἐπ ηϑη- 
Ὧα  ἐζωγρημένοι (ἰοδοηα 5) γε- 
ζωησον ἱ 3,236 Β (Α πμαεῖν 1Ἰὶ γε- 
ἄγη 6γ). 
Δ 6 5 (πὰς. 965 Οἡ ΕἸδίηρ. χαρά 



[Ὁ118- Δ }Π]8ῃ ---- [διγτα. 

Τγομᾶς δον (ἐπί ἴῃ 1η. ΟφΉ. 
Ι,15,7.10 Κα 7.4): μᾶμῇ Ν. -Ὁ9 
" 15,11 10.:24 Ἠ 14,17 Κῶ,3 
6 5,329Α Ῥῃ 4,118 ΤῊ 29,19.508Β 
5κ4.1: 15 15.1.1 77:14 15:7.:10 
κΚ9.98Β αὔ,298Β. -- Ο Α. ἰβμοια 
(994) 1.79.10: -οα 516,32 117,18 
ΒΙ Ὁ 7), -6α 8. 1,,3,15, 50,181} 
-Θαδὶ. 

{π112-2}}} 3 50.7.1 1. (ΘΟ ηϊσο 
ἰοἰδίοη: τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποι- 
ἧςαι ᾿ ᾽χζαὶ τηϑηδροίη [1]]8- 
[8 η]84ηὴ Με 15,1. --- 92, αϊοηθη: 
αὐτῷ μόνῳ λατρεύςεις ́  Ἰτηπη8 
ἰπαήχηα [Ὁ]1α 8715 1, 4,8. 
ὃ, 7». Ακῖ.: οἵην τυ γἱοα θη βέοἰ- 
ἰθγν ϑ'ροῃ)δηβ [Ὁ]] αἴ ῃ1αα 5Κ 7,21 
{255} 

58" ΓΔ} υ}]} πὰ 10.77.1 φιιδογοϊξθη: 
κατεςκευαςμένον ᾿ φαίην 8 Ρέ. 
ἜΤΕΣΙ ΤΠ: 

ἔαϊλν υἱοῖ!. γοα.-αὐὶ. ΚΓ. (68, 212,2) 
μέμφεεθαι ἐααείη: [αϊδηα ἃ 
{9.19 

Ὀ1 ἴδ μοι. 50.7.29 πλεονεκτῆςαι 
ἡδογυογέοϊίοην κα 1.2 12,17.18. 

δ ΤᾺ] 0} αδοί.: ὨἸ φραΐαϊποηάδα 
Καραᾶρί. ἦν Δ σὶρ ὩΪ βϑαϊθΊΠΟῊ- 
ἀαὰ μὴ πλεονεκτηθῶμεν Κ2,11. 

ἕαϊππ Νὰ Κογηιῦσοη: Α. -ἃ ἀρ- 
γύριον Με 14,11: κτήματα 
ΜοΊ0,99; χρήματα 1, 18,34: [10 
(295 Ὁ) Μ6ΤΟ δ: Ὁ). πὰ Νο 
10,24. γ]ρ ϊοϊοέ ὈΛ ἴαϊμα 
ἤο]ο ΚΓ) πλεονεκτεῖν ΤῊ 4,6. 

αὶ αἰ κοὶ ΡΒ πλεονεξία Παῦ- 
ΘΝ. ἰδ, ; }. Ε4,19;. Ν.ΡΙ. 
ΝΟ 99. 

ΓΙ μῚ Κα Α4ἀ).α μανϑιἰολιο, σοϊά- 
σίογῖφ: πλεονέκτης Κὶ 5,10.11 
Β δ,5; φιλάργυρος [, 10,14, πὶ 
ΤᾺ] Πα Κθ 5 ἀφιλάργυρος Τ 8,9. 
- [ΒΓ ΚαηΒ " διλόγους αορρεί- 
φησ Τ 8,8. ογ ίαγε δον ἀα- 
αν, ἀα β' αἰο Οἰοδδο τὶς ἀσ]α]}- 
σαβία] ἀδη5  αἰςχροκερδεῖς ἔην αθΉ 
Τεχέ σοαγηνσοη τῳ. αὐ ϑέοιϊο ον 
{ὐδεγδοίξιη τοῖν διλόγους σφεο- 
ἐγιοίοην ἐ5έ. 

αὶ ππρσαϊγποὶ ἢ. ΠαΡβιομέ: 
-Θὴβ  αἰςχροῦ κέρδους 
ΠῚ 11: : 

ἴῃ 
χάριν 

- μιν... πΠλώλῪέΨέιιιιιιιιιι͵ιιιι τ ΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄ῬῬἯ͵.ΒΉῊῬἩῬῬ-΄ἠἠἧ ΄ |ΤτἼὌ--᾽᾽- -Ο,.-"΄-ς.---. 

5! 

ἐλ παρα 44). φιλάργυρος 
σοϊασίογῖφ: Ν.ΡΙ. ἰ 9,2. 

ἔδὶ παρ ΔΓ Εὶ Νέα ποριεμός Κν- 
τοογῦ ἜΤ 0,5. γοί. αἷὸ αὖ- 
μῆγαοηαο ἴδον ἐγασιης σαν ΚΙ " 
ποριςμός 6,6. 

ΓΑΙ Πρ ΟἸΓῸ ἘῊ πλεονεξία Ηαῦ- 
δορί: Ν. Τ 6,10.Α ((]Πππρο].ο Β]); 
Α. -ττοὴ (8,5 ΑΒ. --- ρρείγδην 
ἰα8 {ἀ ϑουζίον [αὶ Παρ ορο. 

ἔαϊυσκ]ὰ Μη χρεωφειλέτης 
ϑουϊάηον: 6.1. 1,16,5. 

αὶ πα ρα μα Παΐ.89. μαμωνᾷ 
1,16,9.11.18. Παμᾶρσί. ἴαμα ΤΆ, 
α.ἡ. [Ια ρ μα, σὺν ΤΙ ΟΠ] ἢ 
Μ0θ,94, 

ἔαϊγσππΐ Νία ὄρος Βεγο (μᾶιῃ- 
967): 6. -15 1, 4.929. 19,37 (126. 

γα ΐ- [αἰ υ7] Δ 510. 7.1 ἀλαλάζειν 
τοι ίασοη: ΡΈΡΥ 8. Με 5,588. 

ἔαϊγ υὰ (Ν. -ὰ5 66,14 Β, υφί. 
24 ΑἹ) Μιτ κόςιος Ἡ εἰέ (μι σεν); 
{αϑὲ ἐηυριθῦ γιΐέ 58.: “αἴθϑο Ἡοϊ.. 
-- 988. -ὕὰ Πα ραΠπα5᾽ κοσμοκράτωρ 
ἩΓοἰΠιον 8 εν6γ ἘΞ 6,192, 

ἔαϊν πα ΕῸ αἰτία δονμία 4 18,38 
10.3.6. Μεθ: αγα 1.10 
Τι1,18; μομφή Κογιοι (3,18; 
λόγος αγιπαὰ Μῦ,32. --- γί. 
ἈΏ-, 05- [ΔἸ Υ]η8. 810..4 ἃ). 

αϊσίμοι ((ἀϊϑοδιῖ. ἰαϊνυ πο ἃ ὃ,15) 
ϑι0. 7.2 ἐααοῖη: μωμᾶεθα: Κα 8,20; 
[αἰ ο πα 8η5  διάβολοι ν»ογἰθιη)ι- 
αογήδον ἰ 8,9. --- γεξ Ῥογινίδοθ- 
μη (6 Βιεϊάθθ: [ΑἸγ[Ὁ]]ΠῸΡ ̓  
δάκνετε καὶ κατεςθίετε ( 5,15. 
- Κγοῖ. υπ-ἰαἰ]ποᾶάαθα, ππΠ-θὰ- 
αὶ ΠΟ α5, ἀπΠ- αἰ] Π 005. 

ἔαϊγ ποὶδ Α4ἀ7.1ὰ (182) παλαιός αἰέ: 
ἡ Ἴησ Ν 9.1601.5,ϑ0 Μοῦ 1: 
ἈΟΡΊ, εἰ ΝΜ 9.,171.5,37 Μο9. 0. 
1... Νοιί. -αιηα Καῦ,8; Α. 
ἸΝομί. ἴϑιγηὶ ἴ, ὅ,99. δ10.4. 
“ἾἼ8ὰ Ε4,2Ὁ90 (8,9; Ρ. -η [.5,36 
Νε9.21.. ΘΟ. όην. -οὴ5 Καὶ 8,14. 
Ν.Α.Νεὺὰξ: -ο ΠΣ ὅ,39᾽ Καὶ ὅ;1. 

ἔαὶγπῖρθα δ παλαιότης Αἰέογ": 
Η 7.6. 
αὶ Αα7.α (1865) νογ]αθγὶρ: 

ἀπὸ πέρυςι «αἵ (γα) [ϑἰτηὶπη 
7618 Κ 8,10 9,2. 

ἔαϊγτὰ Ααἀυ. (192) 

Δὲ 

ζοῦν 1. αἰζοῖν 
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ϑέεῃοηα : πόρρω [, 14,32 μακράν 
Ι,15,139 Εἰ 9,18.17; μακρὰν ἀπέ- 
χειν ἴαϊγγα νυ ῖϑαη ἰ, 15,90. --- 
Φ, 4ᾳ. αἱ: (956... 9ό8η) ΤΡ 
ΦΟν, ἰοῦ γον ἀπὸ 7.5 
95,41 1,1,398 μιῦ.; πόρρω ἀπό 
Μο7,6; μακρὰν ἀπό Μδ8,30 
1,71,6 Με 12,34. 

ἘΔΊΥΓΔΡΓΟ (ἀν. (192 Β1) υοῆ 
ζεγη: μακρόθεν ἴἰ, 18,15 Νο 5,6 
ὃ9 11,,,;8:. ἀπὸ μακρόθεν 
Μ27,55 110,233 Με14,54 15,40; 
πόρρωθεν 1,17,12. 

αϊγ οἱ] Νὰ θέατρον ϑελαιδρίοῖ 
Ν. Καὶ 4,9. 

ἤαϊνχπα ΚῸ πτέρνα Εἶγ56: Α. 
{15:18. 

Ἑδ]αὶρ Φαλέγ: 6. -ἰ5 1,3,35. 
ἡ ΒΔ] ΒΘ 5. [δα 851]. 
{1085 γεα.γ.8 (2911) πτύςςειν 

ζαϊέογ, φηϑαρηηθηγοἴζον: ἴα 810 
Ι, 4,20. 

ἴδια Μη δέδιε πη: ῥάκος ἍΑ4. 
Μ9.16; α. Νο 2,231; εουδάριον 
ὩΣ ΠΣ 1). 1,19,20. 

ἴδληϊΐ Νῆα πηλός δδομίαγηγαηι : Α. 
Φ9,6.11.14..15. 

Ἐδηπ6] Φανουήλ: 6. -ἰ5. 1, 9,36. 
ἙαΥΑΙβ Φαρές: Ο΄. -ἃ]χὶ5 [,3,39. 
τη αὐί.ΚΥ.6 (209) ισαπαεγη, 

φίρἤθγν: Ὡΐ ἴαγαϊὶθ ἃ5 ϑαγάα ἴῃ 
Θαγα μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας 
εἰς οἰκίαν [, 10,7. 

ἘδγλΟῦ Φαραώ: 0. -οη] (1αέ. ῬΒᾶ- 
ΤᾺ ΘΙ) Εἰ 9.17. 

Βδγοίδαΐαθ Μοὶ (168) Φαρικεαῖος: 
Ν. 1,17,39 μϑισ. α΄. -ὰ8 1,7,36.37; 
ΝΡΙ. -οἱθ. Μ9,,1 μϑιν.; 6α. -ἃ 
Ν ὅ,20 μϑιυ., -οἱ 1, 5,335 5Κ 8,22 
(1 7,48); 22. -αὐὰ 4 7,45 κ.Ὁ. 

ΤΥ] 8 510.7.1 ἐλαύνειν ζαθγεη: 
ἐληλακότες “ -ἰαηάδῃ5 4 6,19; 
πλεῖν “ὦν ϑομήο6 ξαθ θη 1, 8,32. 

αὐ. ΓᾺὙ}18} καταπλεῖν οἰγίαινζονι, 
ἰαπάφη, 1, 8,26. 

[574 ἰαΐ. [Δϑοῖα, κειρία Βίπαε: 
Π.Ρ1. “τὰ 4 11,44. 

αϑίδῃ δι0. Κ.8 1. Πναϊέογι, {οϑεναϊέοη; 
ῥοοθαο οη, δοισαοίθη: τηρεῖν 
 8,591.55 19,71 μϑιυ., ἴαβίϑηῃ 51Κ 
5] θη 516}. μαϊέοη Κα11,9 Τ΄,22; 
φυλάςςεειν [,8,,9 6 6,138 Τῦ,21 | 

11.19.14; φρουρεῖν Ῥἢ 4,7. «-- 
2. νηςτεύειν αϑέονν ΜΝ] θ,10.17.18 
914.15. 1, Ρ,39.9 4:95 1510 
Νο 2,18.19.20; ἵνα «χολάζητε τῇ 
νηςτείᾳ τ οἱ πῃΐοῖραὶ 5118 10 [βίῃ 
Κ 17,5. 

ϑ4-[Αϑίδη δοϊιαϊέογι, θοιραν" θην (}ον- 
Γοκίϊν, 2945): τηρεῖν 17,6 
ΤῊ 5,28 4,1; διατηρεῖν 1,2,51:; 
ευντηρεῖν Ϊ,2, 19 ὅ,38. -- φυ- 
λάςςεεθαι 4ο»..1, 18, 21 ΜεΊ0,20; 
διαφυλάςςειν ἴ, 4, 1} 5 κατέχειν 
ΚΊ11,2. 

ἔαβίπυπὶ Νία 1. ἀα5 Παϊέογν, ἀδΥ' 
Τῖοηδέ: τήρηςις ἐντολῶν “ ἴ8- 
σία θη]184 ([Ρ1.) δῆδθαθπο Καὶ 7,19: 
ἐν. ἐθελοθρηςκείᾳ “ ἴῃ -ῃ]ὰ ἦγ 
βοἰ είρσοιοὰ Ὠϊέοην σοὐξοδαϊοην δὲ 
( 9,233. -- 2. νηςτεία ἢ αδἰθη: 
1). 1,9,45 Μεο9,29; 2.ΡΙῖ.1,3.,37. 

{08 δ φραγμός Ζαι: Ο. 2,14; 
4. ΡΙ. 1,14,3. [. (φν.50.) 
ΜοΊ19,1. : 

ἔλπιο Εν ἀλώπηξ Εἰμοῖ8: Ν.ΡΙ.. 
Ν 8.320 1,9,58. 

ἴλαν νοῦ Α. 4ἀνὋν. προςδραμὼν ἔμ- 
προςθεν᾽ ὈΙΡτΔΡ]Δ Πα 5 ἴϑαν φογαι8 
ἰαμζοηπα 1,19,4: ἵνα παραθῶειν ̓ 
οἱ αἰϊαρι ἀθάθίπα ἴδ 8:6 υογωιῳ- 
ἰοσοη Με ὃ,0. -- -- Β. Ργᾶἃροϑ. 
μι. ἄκκ. 1. γἄιηνζέεν νοῦ --- 
᾿ιἴγη,, ἰἄγιρϑ ---- ᾿ϑὲγν, ατν: παρὰ τὴν 
ὁδόν " ἴαυν ψῖρ αν ἄθη, (α θη) Ῥ 
Ι,δ,.5 18,35 Νεε 4,4. 10,46: παρὰ 
τὴν θάλαςςαν ̓  ἴδ τηϑ 61] αν 
Μόογο μῶν ΜοΊ,16 2,18; τῆς 
παραλίου Τύρου ᾿ ΡῬῖΖθα ἴϑαγ τηᾶἃ- 
Το Τντο [,60,17; παρέθηκαν 
τῷ ὄχλῳ ̓  αἰϊαριάθάθη ἴα Ῥὸ 
ΙΔ Προ 816 ἰθρίογν 816 6167" 
Μόησο σοῦ Νίεο ὃ,0; ἐξῆλθεν ἔξω. 
εἰς τὸ προαύλιον  σ81810 ἴϑυΓ 
ϑαγαὰ ΝοΊ4,68; οὐ μὴ φθάςωμεν 
τοὺς κοιμηθέντας ᾿ΠΙ ὈΙΒΉΪ 8 ΠῚ ᾿ 
ἴα Ῥ8η5 δ ηϑβϑιθρδηάδηθ αδη 
Επέἐδοϊϊαξογθν τορθέ φιυογίορυ- 
γον ΤῊ 4,150. -- 2. φολεϊίοῦ 
νοῦ: πρό τινος Μϑ8,29 {17,24 
Κά5 19. Ἐ1.1. 19. ΤΙΓ1.2 
5Κ 3,4. 8,3; πρὶν ἀλέκτορα φωνῆ- 
ατ΄ ἴαυγ ἤϑηΐϊπηα τὰκ Μ 26,75. 

-- 3. Ὡϑενίγασοη, ὑπέρ τινος 



ἴαυτα --- Εδυγίυπαίυϑ. 

{{7, μη. --τ- ιοΐ ον, ἐγ οίγο}, δ 67.: 
10 :15:.-:-13.,937.98. 15,8 18,14 
τ810. (Πυ 9}. 

αν νοῦ Α. Αἄνονγνῦ. 1. γἄνη- 
ἴον: τοῖς ἔμπροςεθεν “ ἀὰ Ὀαϑίτη 
Ῥοοὶ ἴαυτα πα οἷο νοῦν 5[ηα 
Ρῃ 3,14. --- ὦ. φοϊεοἾν: πρότερον 
φόνον ΤΊ,15 5Κ1,18; Ζιϑαΐζ 
οὶ τῶν κεκλημένων ̓  ΡῖΖα ἴαυτα 
μΠαϊΐδηδηθ 1, 14,94. 3. προ- 
ἦν γογϑαϊξοηνρρ.: προενάρχε- 
εθαι “ ἴαυτα απυδίοα]αη Κὶ 8,6; 
προαμαρτάνειν ᾿ ἴδια ἔγανναῦικ- 
ὰη ΚΊ129,,2͵] 13,2; »μἱθοηαϑδέϊδοἶιν 
ἴδυγα ἰϑυυβηϊνναη 7 προσγεῖν 
ΤΊ1,18. --- --- Β. Ργᾶροϑίέξϊοη, 
ηη. )αί, 1. γδιριτοῖ, ὉΟΥ: 
ἔμπροςεθέν τινος ΜΘ,2 11,10 
φϑιν.; (κατ)ενώπιόν τινος 1,14,10 
Ἑα1,,Ὁ9; πρὸ προεώπου τινός 
ΜΊ11.10 1,9,523 ΜοΊΐ,2; ἐναν- 
τίον πάντων ᾿ἴδυτα δΔηαννδιΓ 78 
81161Ζα Νς 3,12: κατ᾽ ὀφθαλμούς " 
ἴαιπιτα ιρατῃ (ἃ 3,1; παρὰ τοὺς 
πόδας᾽ ἴαιιτα ἰοΐαχη 1, 7,38 8,30. 
41 17,16: παρὰ τὴν θάλαςςαν " 
ἴαστα τ Γοῖη Μοῦ,21: ἱςτάναι 
παρά τινι ραβείαη ἴδατα 1, 9,47; 
παριςτάναι τινί ακἰ-, σ8-58 7180 
ἴδυτα 1, 3,29 Ἡ 14,10. --- 2. φ οίέ- 
{ϊεἢ) πρό (1,17; ἔμπροεθεν 
ΝΕ δ,15. -- ὅ. ἡδονέγαρφθη: 
ἀπό τινος “νογ) δοὶ ἀφη, Κογ ϑθΉ, 
ἤίομουν 4 10,5-.1,3,72 ΝΜο 14,59, 
φογδογσον 412,30 17,165 (ἐκ) 
1,9,456 10,,1 19,42, 51ε» Ὠδέοη 
ΜΊ,5 1,20,40; διά τινα ργαθ 
Πρ 1091. 1.85:19 Μοῦ; 
ὑποτάςςεςθαί τινι ᾿ σα Κυπηϑη 51Κ 
ἴαστα 0}, οἷον τη θγ 0} 0] 6Ή, 
ΚΊ15,238; αὐθεντεῖν ἀνδρός᾽ 
[γα] 0 ἴδατγα νναῖτα ἠδ᾽) αἰ 6Ή, 
Μαρρὴν μογγϑοΐοη, Τ 2,19, 

ὰπνδάληνὶ! Νία πλατεῖα δέγαβε: 
5 ἘΠ Τα τοι 

ἔδλυν ἢ ]}]δ Νία ἀκροβυςτία ΚῸ- 
παδοῦ. ΝΠ ΚΊΜ9 ᾿αὔ,6 615 
δ Θυ στ αἴ; ΕΚ 18. 

Τλυγσασσαῦ Μη οἰκονόμος Παιι8- 
νογησαϊξογ»: 1). ]. -ἀτὰ (ἃ 4,2. 

{λυγραρ οὶ Νία οἰκονομία Κ;- 
ἐραϊέμησ: Ν. ἘΞ3,9, Α. [1,16,3 

Βιτοιυθοτρ, θὶρ ρούδβομρ Βίθ6Ι ΤΙ|. 
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π 9,2; 6. 5.126 ΕἸ} 40. 5 2). 
Ι,160,4 Εὶ 1,10. 

Γλυγασαρσοΐα Μη οἰκονόμος Κ6᾽- 
4“ 65 5 τ ΝΕ ΤΠ 1 ΙΝ 10:95 
ΤΡ , 1: Σ᾿ -ὰρήαι (980) 1.16.1 
-ραρρίδη 16,3; σ. -πη5 (156) 
Ι, 8,2. 

ΓΔαγ ἢ} (538. Νὰ καταπέταςμα 
γουδαησ ΓΝ. Μοῖθ,38.. ΥΩ 
ἔαυ!-Π8ῃ. 
ΔΌΣ ΔΙ θ16 15 Μῆέὼα Κ᾽ ογϑέο,6γ', 6 6- 

ὀίοίο: ἄρχων Μ9Θθ.34 [,8,41 
Νοῆ ὅ.14.11 1,2; δκ9.8.:.---- ἢ 
τηοΐϑ176  ἀρχιτελώνης Ζοίϊαν- 
ϑοθογ 1,19,2; ἢ, ϑυυπαρΌροβ  ἀρ- 
χιεουνάγωγος ϑψηπαρφοσογίοτέον (Ὁ. 
-οἱβ [, 8,49; ἢ Ῥίααοβ ̓  ἐθνάρχης 
ϑδεαϊπαϊέξον κα 11,32. 

ΓΔΌΓΔΙΔ0}} Νία ἡγεμονία Οο- 
δ ον}: 6’. -οἷ5 (1465) Ν6ῃ ὅ,14.18, 

Γλυγαίδηϊ Νῆα τέρας Ἡγιηαον- 
φοϊοθοη: Α.Ρ]. οε 13,22, εημεῖα 
ὁ 6,26 (5. 4πηι. ζιιῦ ϑέοϊο); 7). 
᾿19..10 

ΓααΣ θα β δὲ ἀπολύτρωεςεις 1.05- 
κΚαμίζμη, Εγϊδϑησ: Α4. ἘΠῚ,7 
ΟΡ 1. 1ὕ.. 
Γαγ ἀμ 6 15 δ (1535) πρόκριμα 

γογηγέοϊί: Α4. Τ,21. 
ΓΔυΓ ΠΝ ἤἢ (68: υσῖ. 16. 27,156) Νὰ 

καταπέταςμα Κ͵ογἤαηρ Ν. Μ 21,51. 
- Υοῖ. ἴδατνα- ΔΗ. 

ἴλυσγῖοὶ Εν Εηγομέ: δειλία 6. 
11,7; ἔκεταςεις ἢ). Μο 5,49. 

ΓΔ} 178} 5ι0.}7..1 5͵οῖν Εν οἸλέθη, 
1. οὔηιο Πεοβοκσίνργον.: φοβεῖςθαι 
18,50 9,,3.4 Νε ὕ,36: δειλιᾶν 
614,21; δειλὸν εἶναι Μ' 8,26. -“-- 
ὡς, γοβοχῖυ: μὴ ἐκθαμβεῖεθε ̓  πὶ 
ἔϑυτ 61} ᾿Ζυνῖβ (ρολΐ [)αέ., 355) 
Νε 10,6. 

Γλυνΐθ Α467.α ξιρομέδανη: δειλός 
Ν.ΡΙ. Με 4,40; ἢ, νναῖγθδπῃ ̓  φο- 
βεῖεθαι Ν.. Με 10,39. --- Κονιρ. 
σιυαδ- Δυγ ἢ ΐϑ. 

λυ] σοΐη5 ΕἼ|0 (1535) ον ]οσιίς: 
σ.. ἈΪΑΙΡΟΒ -οἰ π8 15" ἄρτοι τῆς προ- 
θέεεως ϑεπαιϑδικοέο 1,θ,4 Νίςο 2,260. 

ἔαλπτδίδδβοὶθ, ἴα προϊετάμενος 
Ῥογϑίομου: Α.Ρ]. -Ἶαῃ5 Τῇ 5,12. 

Ἐπλαγίπηαΐπβ Φορτουνᾶτος: (Ὁ. 
-αῦβ8 Καὶ 10,17. 

8 



94 ἴδ 15. --- Π]Πδη. 

Δ} }15 «Ἅ4ἀυν. (191822 
ἡγοῦ: πρῶτον Μῦδ.94 1,0,42 
μἰϑιῦ. --- πρότερον 7,51 Κα 1,15; 
τὸ πρότερον 6,62 9.8, --- Ζ2- 
δαίφ: ἀὰ Ῥϑιητηᾶ ἴα θ 5 ὈΠΠα]η 
{9,117 (υσί. ποτὲ Υ͂. 18). 

ἔδανθῖ οὶ ((υγθ]Ζα 1, 9,,0 Ν- 
14.712, υσί. 228) Κορ). ηϊ. Ογί. 
(55ὅ9.60) ϑουογ: πρίν τι. ΑΚΚ. 
γη. 71η0. 48,595 14,239 Με 14,72 ; 
πρὶν ἤ τη. Κοη,). 1,3,20. --- πρὸ 
τοῦ »»". (4 Κῖκ. η..) 1}. 6,8 113,19 
ΠΡ 91 191 

ἕλγγαὶ Ρ͵ι»..4ἃ).α ὀλίγοι τοοηΐρε: 
ΝΜ 75. 9.97.1. ΤΟ: 3. 
Νοε 8,7; 2). Μοε6.5. --- Νεμί. ατροἦν 
ἤη, δῖηφ.: ἀὰ ἰαυνϑιητηα ̓  πρὸς 
ὀλίγον Τά,8. --- Κορεραγ. πὶ 
αν 1 Ζο" οὐκ ἠλαττόνηςεν Καὶ 8,15. 

ἴῃ -[οίπδῃ οι. Υ7΄.4 δἱοἦν ὁ» ϑαγηϊθην γ,. 
Ἃ4α ἐπί τινα Μο 8,2, ἐπί τινι 
1,7,15; ἴῃ »ι. αϑη. : περί τινος 
Μ' 9,396: ς«πλαγχνίζεεθαι Μ 9,36 
1,7,19 15,,200 Μο 1,41 8,2 (Ργάᾶϊ. 
ζῶν Ῥγβὴ. --- διὰ «ςπλάγχνα 
ἐλέους" ῬαΙγ ἢ -ἀ 6] ἃυτ Δ ΠΑ] γί θη 
απ γον ογδαγ ριον ος ΜΙοῖα],1,78. 

ἔργα (ὅ7,9) ΕΟ Θοῖξο, αοσομα: μέρος 
Με 8,10 Ε 4,16 (ἐν μέτρῳ ἑνὸς 
ἑκάςτου μέρους" ἴῃ τη} 81η8 
ΔΙ Πῦ8}]0ὴ ἰἴεσο δγρογίοϊϊοδ, 
σ]ϊῖρα 65); κλίματα Οσοφοπα (1,91: 
Ῥϑίτη αἵ Π]θι ἀυτηθὶη [θα " τοῖς ἐξ 
εὐωνύμων Μ 925,41. 

ἴθ] 8" Μη ἐγκάθετος ΑἩ ρα58867: 
Α,Ρῖ. 1,30,90. 

ἔοι) 610. Κ.1 κοςμεῖν 5οὔινγηϊοξοι: 
ΠῚ Ὁ] 

ἢ 5. Π]8η. 
παθτορθ (66) 4α7. 

υἱογίῶρίῳ ὁ 11.539. 
δ ἀπγ α1}08 467). (66.196) τετρα- 

πλοῦς ουἱογ ἀφ: Νομέ. -ἴ8}0 
Ι, 19,8. 

Παάἀπνγαρίηΐϊ (66) Νία ὅα5 Αρονΐ 
α.5 Υιογι δέοι: τετραρχοῦντος 
τῆς Γαλιλαίΐας ἩἫἩἭ ρώδου ’ -ἰπ]8 
ῬὶΒ (Ἃἀ81611815 Ηρυοαθὶθ τ ϑίυ. 
{5 

τεταρταῖος 

που (116,2) τέεςαρες εδγ: 1. 46- 
μἰγυϊογέ ἴγατη -ἰτα (1942 Νο 9,3. 
- 2, ἑἐμπναοκίϊηαθοί 1 11,171,9.57 

φιφυο7", | Νοε 19,27 ὕτκ. ν. ΑσεΖζο. -- - 
ἢ 1575 τεςςαράκοντα υἱογφὶρ: 
Α. 1,4.,323 Με 1.15; (π- ΒΕ 20 
τεςςαράκοντα παρὰ μίαν ἔ, ἄρτπη5 
ΔἰΠδιηη8 ὑγη8η5 Κ11,294. “-- 
τετρακιςχίλιοι “ ἡ Ῥυδβαπά]ο9 
Ν. Με 8,9: Φὲ 8:90: 

δαννου δα πῃ ἐγναοἰῖ. δεκατέςεαρες 
νἱογ χουν; 4. Κ᾿ 19,2 ( 2,1. 

Προ ρ]Ρ Νὰ δακτύλιον δ ήγηγογ- 
γηρ Α. 1, 15,99, 

ΠΡΡῪΒ Μα δάκτυλος δέηφογ: Α.ὶ. 
ΠΟ 7559): 

ἢ 7 (ἤδη Μ,45 12,25 Ἡ 12,9, 
υοί. 80α) 5ι0.7.8 παβϑοη: ἀπο- 
ςτυγεῖν νογαδϑοϊιοιιογν Ἐ 12,9, δογη8ὲ 
μιςεῖν (μι). ΡΕΡγ8. Ν.ΡΙ. 
-ἀδη5᾽ ἐχθροί Η 11,98, -ἀΔη5 0118 
Ἡ 12.9:. 7). -ἀδὴ ᾿ἰζΖυν5 1,60,97. 
- Ζιροϊαριῖς ἰδὲ ἢ]Θ 45 1Ζνυν15 
Ὑγ8 17 ἐγ ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα 
α 4,16 (υοί. 2652. ἱ 

Π͵απθ (ἤδη Ν ὅ,,9 Νβὴ 6,10, 
νοὶ. 80) Μηρᾶὰ (159) ἐχθρός ἡ 
Τοῖμα (μον). 1). εὐηδοϊορέ; 
ΝΙΙ.  -πῖ ΜΊΘ,.90. 15 
(1,21 Νεὴ 6,165 4. ΜΝ ἢ,44 
Ι,6,30 19,,7 20,48 Νο 12,396 
Κ͵ΙΊ5,95 Ρμ 8,18; 6..--πα6.1. 1.12. 
-- Ανμῶηρίσον αοη. Ν 10,36 
Κ 15,26 ΡῊ 3,18; Π]Δηα5 αὰ σαάδ" 
ἔχθρα εἰς θεόν Ἐ 8,7. --- πισοῖ- 
αἀομέϊο ἃ 4,10, 5. ἤδη. 

παρα Εὖ ἔχθρα Εεϊηαδοϊαζέ: 
4. Π9.15.16. ΝΠ περῖνοξ 
(80α) ἃ ὅ,90. 

ΒΙδὰ 5 ααν. Οσογμίξηυ δοὶ Κοηιραγα- 
ἐΐυθγν, τιν υἱθῖο5, υἱοί: περιςςο- ο 
τέρως μᾶλλον᾽ ἢ]δ15 τηδ]5 Κ7,19; 
πολὺ ς«πουδαιότερον ̓  ἤ]δι15 Τη815 
ἀϑααπαοζαῃ Κ 8,)22Β (: ἢ]ὰ ᾳ8- 
ἀδυάοζαη Α). --- ΠΊΪΠΠΪΖΘῚ ἢ, 
5. 3,20, Ἐ τὴϑὶθ 8,16, ἴ ἸΠΔΊΖΟΣ 
7,14. --- Κχὶ. ἢϊα. 

ΠΙΟΡΥῪΪ 5. ΠΙ1ΡῚ]. 
ΕἸ]ούπα5 Φιλητός ἱ 2,17. 
Πα αδί. ΚΥ.8,2 (206) τνογϑογφθν: 

κρυβῆναι οὐ δύναται ̓  ΠΙΏΔη Πἰ 
τηϑηΐα οἰηα ζἀὔηηθνν τϊοδέ τνο)- 
δοῦν δίοδον Τὔ,20; ἄφες 
θάψαι" 1οΐ {Π]1Π8η [σῇ] Πδη, τοί. 
1, 9,60] δογγ'αῦοη, Μδ,22, 
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417. ΠἸῚΠ8ἢ νογϑογρον το7) (ΔΓ): 
ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ «ςοφῶν᾽ 
Ὁ ἢ πὶ Ρὸ ἴδυγτα βηπίχγαϊτη 1,10,21. 

δ δΠδπι δογισούογν, ἐὐδ67. 116 67: 
παραδιδόναι Μ27,2 418,35 [.1,2 
ΜΠ0 715. Κ11,.2.25. 15.234 Τ΄Ί.,20 
5Κκ 4,235; παράδοεις ᾿ Ῥαϊεὶ 8ἃπᾶ- 
α]ὰη Μο 7,5.8, βαῖδ δηα ] 80 
Νε 7,9: ἐκδίδοςεθαι νεγραονέθη, 
1,20,9 ΜοΊ12,1. --- παρατίθεεθαι 
Τ1,18 12,2. --- ευνιςτάνειν ο"η- 
[οπϊοη κα 3,1 5,12 (Κπαπαρφί. ἦν ἃ 
φι: πιϑδηπή]ϑίηα ΑΒ) 10,12 5Κ 3,0 
ἐϊδο» 116 [6γ.., θη [6] θη. 

δ. ΠΠΠμΔη (ρογγοἰίῖυ, 294 9}: θαά- 
ψαι δεσγαῦον Μ 8,21 [29 5. ἢ]- 
8]; ἐτάφη ᾿ φαΐ! δ η5 νγ8 70 
Ι,160,22, --- ἐκρύβη ̓᾿ φαΐ} ἢ 51Κ 
4 8,59 19,36. 

πΒ5 ΠΠΠ ΔΝ (ρεγο]έϊυ) θάφαι 1, 9,59. 
60 (υγί. Μ 8,29); 5Κ2,9, -- εἰς 
ταφήν αι Ἀ5Π|Π8η 8η8 ΜΏ27,17. 
Πρ Νία «πήλαιον Ηδλμίο: 1). 

-Ἰρυ]ὰ Μο 11,17: -Ἰορυ]α 1, 19,46 
(92 1)). 

ἘΠῚρρδὶ δαί. δ. Φίλιπποι : πιριϊάἃ 
ἰδ ὰἂ5 ΕἸΠρΡΡαΙ  8ογίϑοηβ ὦ ΕΪι- 
ἰϊρρὶς Κα ὕηϊογϑδονν, Α; ἃ5. -8ὶ] 
Μακιἀοπαὶσ ̓  ἀπὸ Φιλίππων τῆς 
Μακεδονίας Καὶ {]Ππέογ δον. Α. 
ἘΠῚ ρρΡ βία Κοκ. ΡΙυν. Φιλιππήςιοι 

Ετρηισογιον υορ ΡΠ ρρὲ ΡῈ 4,15. 
ἘΠΙΡΡτΒ Φίλιππος: Ν. 4 60,7 «ει.ὃ.; 

Α. -ἃὰ 1,6,|14 Με 8,18; 7όοῖ. -ἃ 
414:9:: 6. “αὐὑϑ' Μο 6.17: δ... ἡ 
ΚΑΙ (1ὅ. Νου.), -αὐΖεὰἢ Ῥ8η " Φι- 
λίππου δέ 1,83,1; ἢ. -α 646,5 
0. 

ΠΠ]οῖμ5 44Ἃ}.α δερμάτινος 1666) 
ΑΓ ροι. ΜοΊ1,0. 

ἢ]π αασυογῦ. Νειί. γι. σϑη. (263,9) 
νἱοῖ: 1. ογϑδοίσέ ἀαβ 97..447. 
πολύς ΝΜ 9,14 {19,Ὁ0ε πϑιὺ. -- 
ῷ, λίαν 5ε,»» Μ 8,38 97,14 ΝοΊ10,2 
᾿.4.1.Ὁ: εφόδρα 1. 18,238: ἐπὶ 
πλεῖον 9,10. -- 9. δοῖηι Κοηι- 
ραν. πολλῷ την) υἱοῖοβ : πολλῷ 
μᾶλλον . ἢϊιὰ τιδῖ59 Με 10,48 
5Κ 7,21 Ὑπιαῖβ ἵἴ, [{7 ]ὰ τη 818] 
π] 9 00 Ἃ ἀπα ἢ τὰν. 1.18.9 
κ8,9.11 ῬῊ 1,98. --- 4. 5Θννὰ ἢὶὰ ᾿ 
τοςοαῦτα 719,37. 17.15.29 6 8,4. 

-- ὅ. ἢ]ὰ ραρδυγ]αρα " ἥδιετα 
86}}}0 φογηε Κ12,9; αἱ ἢ]ὰ πηδηᾶ- 
θα] τηϑηδροὶη τ]βα 6] ὁ παμ- 
πόλλου ὄχλου ὄντος Μοϑ,1; υὰγ 
ἢὮ]ὰ  ὑπερλίαν ἐδο)" αἷοε Μαβόη, 
Κ12,11: υἱὰγ Π]ὰ ἰδὶ ̓  περιςςεύει 
ΚΊ1,5. - ὅν ἢ 5.χ3ὲ ᾿ ὅεςον 
(ὅςα) . 6,11 Με 6,30 ν.ὅ., ὅςα ἄν 
410,13. --- Τύδη ἢ, πόςον ΜΟΘ,28 
ψμ..;:- ὅσον (ὅςα) 1..,..25 8ὃ50 
μ.ὃ.; πόσῳ μᾶλλον ̓  Ἰῦϑῃ ἢϊὰ 
Τηεῖθ. Ἐν 11 4. τὸ ἀχπθ 15. εἴς ΠΗ 
ΜΊΟ,95. -- αἵ πὶ ἢϊὰ πεοέ 
ἰασηφο παο]ἤιον ὃΚ 0,4. --- γί. 
Π]δῸ5. 

ΠΙπἀοἰβοὶ δ πανουργία Α4γ118ὲ 
7}. Κ11,35 Ἐ 4,14. 

ΠΠ 15 4Ἃ1}1.α πολυποίκιλος 567}7}" 
διέ: δι0.Ν. οι. ἘΞ3,10.Α (: τηᾶ- 
ὨΔΡΙΡο Β); Παπᾶσί. ἕν Α. τὰᾶ- 
ὨΔΡΉ . . . ΤΙ]8Πη8 66]. 
Πρ ΔΙ Δα 5" (Ὁ) 44).α πολύτιμος 

86}),' τογίυοίἑ:. Οα. -Ὀἰϊς 419,2. 
Υσί. σοοϊαὰξβ, πἀη- σα]. 

ΠΙμΒπα ΓῸ Υιοιμοῖί, Μοηφο: ἢ. 
-αἱ ̓  πλήθει Ν(ῃ ὅ,18 ; ὈΪ -ἃἱ τῇ 
ὑπερβολῇ {7]}δογηαβ Κα19,7; ἅὰ 
-ἃ] ἐπὶ πλεῖον ἰ 8,9. --- 5Κ 7,9. 
17.920, 

ΠΙπυνλπγοὶ ΕΚ πολυλογία συἱοῖοα 
Εράοη ἢ. Μθ,1. 

ΕΠ πον 8 η 5. τηέο) -νγαὰτα- 
781. 
δ ἐμαοκί. (194 πέντε ἐϊηῇ 

ὦ 6,(9.)159. πμϑιο. --- τη βίπθϑιη " 
πεντάκις ζπηξηιαὶ κ 11.394 (197). 
-- - ἔᾧ {16]5΄ πεντήκοντα: 4. 
ἤγηΐ ἰἰσὰπα ὁ 8,577 1,7,41 9,14: 
ἤτη ἰἰρὰηβ 1,10,6 (318). -- ἢ 
Πα πα δ᾽ πεντακόειοι [,7.41 : ἢτηΐ 
Ὠσ πα 8πὶ [ἰ] Πυιη θυν]α 1} ὈΓΟΡΓΘ᾿ 
πεντακοςίοις ἀδελφοῖς Καὶ 15.60 
(1945). --- ἢ Ραββα 705 πεν- 
τακιςχίλιοι Φ 6,10 κ.Ὁ, 
πα πὴ αομιγαῦοῖ (1945) δε- 

καπέντε: 1). -οὐἴτὴ 4 11,18. 
ἐπι αὐ ππᾶλ Δ᾽ πεντεκαιδέ- 

κατος Κη [ςο]ιΐον: 1). τη αϊαὶ- 
Βαπάϊη 1. 8,1. 

ἤθδ αὶ. ΚΥ.8,1 (906) γινώεκειν 
(.4405..) εγθγιθη, 6) 7αἤγϑη, (ρ67- 
Γεἰίϊυος δὶηιρίοας, 996); ἀπό᾽ «αἱ 

νι 
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τον ΜοεΊίῖδ,4δ: 
Νοεῦ,435 156,45 ἈΠ10,19. ᾿ 

κα Μη ἁλιεύς Ζίδοϊνογ: Ν.ΡΙ. 
55. ΜΟΊ ΤΟ: 

ἤΒΚΟΙ 510. Κ.9 ἤβοΐο: εἰς ἄγραν 
φιι Παηφ.᾽ ἀὰ ἴϑίκοῃ 1, 5,4. 

55 Μὰ ΕἾἼ56.}}: ἰχθύδιον Νίο 8,7; 
δοηυϑέ ἰχθύς 1, 9,19. μϑεῦ. (γ)1ι7᾽ 72) 
αι. δοϊορῇ. 

πίλη τοοὐὶ αὶ. Υ.. (308) ὠδίνειν 
Κγοΐβοη, σουἄγογν (ραγέμγῖγο, ἐηι- 
»εγγεοκίδυ): 1.580. -ὰ ( 4,19; ΡΙ. 
“φηι. 580 -ἅπαᾶρὶ ἃ 4,97. 

απίοιι [)οΐ. ΡΙν,. πλέγμαςιν ἀὁ᾽) 
ΤὶἹοοβέοη, Τ' 2,9. 

[π|5-Π πρ78}}] 5:0. 7.1, ἀαυοη, ΡΊ. 
ΡΕΡίων. [π8-Π 914 81] περιφερό- 
μενοι τρηηγοίγϊοῦθη, ἐΚΟΉ)ΟΚίΥ 
{)ρρϑίγδηιβ ΕἿΝΥ ἀϑνγϑ]αρια] Α4 
"4,͵14. ΚΥκωί. υϑυνα]ρϑῃ. 

ἤαπίϊα. 510.Υ7.1 περπερεύεςεϑαι 
ργαδίοη, Καὶ 13,4. 

ἤαπίθ 4α7.α κενόδοξος τοῦ οἴξο7' 
᾿ιυιδιοέ, ργαδζογήβον: Ν. ΡΙ͂. 
-᾽ ( ὅ,90. 

Ποάπθ ὦ (1538) ποταμός (δέγοηη, 
Εἴμέ Ν. 1,6,49. 

Ποκαμ γα. 7.5 (911) κόπτεεςθαί 
τινα δεοίγανογην, [Πα 1, 8,52. 

Τοἀοίΐηθ ΓῊΟ (1525) τροφή Ναῇ- 
γμῆσ: ἢ. Μθ,25 1, 7,,235 (7 γ- 
τοθο δίνη νοῦν τρυφῇ “ἤη {];ρρὲρ- 
Κοϊξ τι. τροφῇ). -- ΟἈΚονηρ. υϑ- 
[0 61η8. 

Το απ 5ι0.7΄.1 τρέφειν γπᾶαπγ ον, 
απμΐεϊοθν ΝΜ 06,36 [,4,10; ἐκτρέ- 
φειῖιν ΕΡ,29. --- Ρᾶγηδ ἴ. “ τεκνο- 
τροφεῖν Αϊγηα67: απ [πίον Τ Ὁ,10. 

ἴ0Γ (Νὴα θήκη δεμεοίαθ: Α. 
18,11. 

ἔθη τηγο.Ν (163α) πῦρ Ζφιον: 
Ν.Α. μᾶιῇρον; 6. Τὰπ]η5 ΜΝ ὅ,20 
Με 9,47 ἢ 19,920 [ἢ 1,8; }0. Γαηΐῃ 
1,3,16.17 17,239 Με 9,49, 

Το θαπαϊ μὴ πέδη Εν β[ο88οῖ: 
1).}ῖ. -Ἴοτὰ 1, 8,29, 

Τοϊπ θα πτὰ Νὰ ὑποπόδιον δ 18- 
ῥα, δϑοποηιοῖί Μὶ ὅ,35 1,20,43 
Νοε 19,360. 

ἤοΐὰῃ5 Μη πούς ἔμβ8: Ν. Μο9,40 
ΚΊ12,15: 4.1,4,11; Ρίων. ᾶμῃῇσ. 

112,90 1,9,11 | γδδαμίαθοκα {6 Κορ ραν [5- 
μκυρναο {ἴτκ. ν. ΑὙ6ΖΖο. 

ἔγασδῃ αὐϊ. Υ. 6 (9) ἔγασον: ἑαυτοὺς 
πειράζετε ἐἰμιοῖ, 56δὲ ργ" 
ἰχννῖβ 5185 [ΓΑ ΘῚΡ Β: [τ 1510 Α 
Ε15: 

Γγαρὶ 5 κὶ 1. γεγο 4. 
53,19. -- ὦ, Ρῖμν. γογιοθιης: 
ἴῃ [Ραο πὰ 1, 2,0: 1η ἔγαρὶ Οἱ 11 
1,1,237 μεμνηςτευμένη νογίοϑέ. 

γα πη τὐηγορ. αὐ]. Υ.δ (908) ἔγα- 
σον: πυνθάνεεθαι 18,294 1,15,26 
18,36; ἐρωτᾶν .9,3.15.19.91.25 
10,5.19.923.301,9,45 19,,1 20,8 
Με 4,10; 5οηϑέ ἐπερωτᾶν Μ 27,11 
Φ 18,7 τϑιυ. (μι 9). 1216 ϑαοῖνο, 
ηαοἷν αθγ ηιαη [γασέ, 5ξ67)} 8) τι 
α΄ η. ([ν ψν. ἈΠ.) 110,28 18,21 
Ι,20,3.40 Νε 4,10 11,239 (968,1); 
Ὁ τ᾿. ὈΪ ηι. Ακᾷ. περί τινος 
Φ18.19.1,9,45 Μο 1,117 10,10. 

σ8. γαῖ 8 (ρον οἰρέέν, 995) 1. ο}"- 
ἔγαφον; ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς 
ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶειν ̓  συν Καπ 5 
γγ8 }} βϑίτη τὴῖκ πὶ ϑαΐγαι Πη8Δη- 
ἄδια ἢ 10.290. --- 2. (ἀμ γοῖ, Εγα- 
96.) ογ7αϊγθη: ἠκούςθη ὅτι εἰς 
οἶκόν ἐςτιν ̓  σαίτογπη Ὀαΐθὶ ἴῃ 
ϑαγάδ, ἰδ Μο 2,1. 

Γαδδι γ66. 7.1 (911) σνηογϑιμοίιθη: 
πειράζειν {06,6 1,4,, 920,28 
Με1,13. 811 1019 10 ἘἜ Κυγ Ὁ 
κ13,54 (: ̓ΔρΡῚ0 Β) α6,1 ΤῊ 8,5; 
ἐκπειράζειν [,4.,12 10,25. -- σο- 
τυδιϊ, γι. Αἰ; ἢν. σα θην. ἨΔ’ 
ἦγ. ἀθηι το. Θαΐξ τὶ ἴγϑ 1581 1Ζυγαγ8, 
ϑϑίδηδ μὴ πειράζῃ ὑμᾶς Καὶ 7,5. 
π5- Τα 1584} α50]. (ρογγεἰέϊν, 2947): 

μήπως ἐπείραςεν ὑμᾶς ὃ πειρά- 
ζων ᾿ ἴραὶ δυΐίο υϑίδ! ἔγαῖϑὶ ᾿ἰΖυνῖθ 
88. [τα ]ϑάπα5 ΤῊ 9,5. 3 

Γγαϊδίπθηϊ Εἷο πειραςμός Κὲ)- 
ϑμοηφ: 4. -ὰ Τ6,9; 6.1,8,ϑ18, 
}. Μ0,,13 α 4,14; 6σ.ΡΙ. -οθῃ]ο 
(28 ΒΦ) 1,4,13. 

᾿ ἤγαῖνν Νὰ ϑαριθ: ςπόρος ἰ, ὃ,5.11 
Μοε4,3.26.927 Κ9,10(δ1α1.}; «πέρμα ᾿ 
Μοά4,31 Κ,10 --- 5οηϑέ ἐγν 1ϊδο7γ- 
ἐγασοηνογ" οαφμίΐξνηφ: Ναοϊικογη- 
φιθΉ μα, 4 1,42 8,33.97.1,20,28 
Νε 19,30.21.99. ἢ 9,1.29 Κα 11 ὍΣ 
α 9,29. 12:8: 
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τα] οὐ" Νὰ (ΚΖ. 43,826) ἄφεεις 
Ἡγίαβ: Α. 1,4,.19 Νεο 8,29 Ε1,7 
(1.14... 1.8.3. 

ἔγα]οία ἀπελεύθερος  γεϊσεία5- 
8ρη67: ἔν. ἴγϑ}1η5 Καὶ 7,22, 

να] δέ Γὴὶ Ῥογαογϑοη, ὄλεθρος Ν. 
ΤῊ ῦ,9; 4. (1,9. -- ΟΑἀπώλεια: 
ἌΝ ΕΠ 5.19: 4. 0.9; σ.: 48 17,12 
ΕΠ δ. 9, 9... Μ1,15: 9.29. 

ἔγαι Α. 4 ἄσνονὺ ἔμπροςθεν τὐφτέ67" 
1,19,98, --- -- Β. Ργὰἃροϑέζίἠ θη, 
γη. 1) αἵ. πΛ"ογν, νοΊι ---- 67, σῖνγ Βε6- 
φοοἠγμηφ 68 Ατδφαηϑρινηκέθ8, 
αοδ ἴγϑργίησδ, οἷο)" [7γβαοῖν. 
1. ἀπό τινος, τυογαῦ δεοὶὲ αἀφδη 
Ῥογϑοη, ἀοὺ Βεοιοοφινηρ, υοί. αἷ- 
Ι8η Ν 8,41 Μο1,9 ὅ,35 α 2,12 
ΤῊ 8,6, υὐτηπϑῃ ὁ 8,42 10,90, 
Ἰαϊδδη Μ 27,50, ἀὰπῆδη ι 18,298, 
-- φοϊξ. νοῦν ---- ατν, 8οἷἐ ΝΜ 9,39 
11,12 27,45 τἰδιο., δοαογιέο ἴτγαγη 
Ὠϊτητηδ ἀπ’ ἄρτι 114,7; ἴγϑιη 
ἀΠπαϑίοαθηδὶ ἄνωθεν 1,1.95. - 
{Πγβαοῖο Ἀ13,1 Κ1,9 μϑιο.; αὐολν 
ΤῊ ἀπό (βέαΐέ ὑπό) δοίην Ῥαβϑὶυ 
ΜΊ11,19 1,7,35 17,295 Καὶ 7,18. - 
Φ᾽ ἔκ τινος: τοῦδ. 80 48.9.39 
10,4 19,Ά,, ,,Ὡο. ὕγεργ 4 θ,00 
1.11.9 8,4) ΚΊ7,7. --- ὃ. παρά 
τινος τυοῆ, ὑοῦ ϑθίΐθη, δοὶ Κ7- 
δθ αἰο' Βεοιροσιύηρ ᾿μϑαη]8 ἢ 
410,20, αἰθϑὴ Νο 14,49. Ὁτγτ]η- 
ἤδη 710,30 10.927. 17.7.8: 1,.2.1 
ἀϑραρρᾶη {10,28. 4686. ΕἸ ρ[ατ- 
σοη8 κι. Κογηοθηιθη8 ΔἸ 8 
,60,34, Ὠϑιυβη 417,53] 8,40 
5Κ9,9; γνῬαη Μο 19,11 κι. νυ Ἰβϑὴ 
96,46 7,29 9,,16,,39.. Εἰ ρελδον: 
ΘαΡΡῚΡ ΒΌΠῚ5 ΙΔ Π6 ἰτὰπὶ 15 
[δα αη 1615 βυνπαρορθὶβ (86. 
ΘΈΓΔ) 5 ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ 
ἀρχιευναγώγου 1. 8,49. --- 4. ὑπό 
τινος δεῖηι Ῥαϑβϑῖυ (0) τι. δεὶ 
σοί. αἰέζυονν ΠΗ γυϊξένοη, αἷς Εν 
ογέοονι. ραϑϑίοο δέθθγι (319) 1, 3,7 
5,15 160,2 Ὁ Κ1.,16 19:11, οδοη80 
δεὶ ακέϊυογυ [γυηγυξίυοην τυ ρα 8- 
ϑένοηι ϑδέηη: βϑαθυϊδη Με ὅ,96 
Πἰσηδῃ Κα 11,294 σἱπηδὴ ΤῊ 92,14. 
Βεασομέο ἁπαδρθοὶΐ Ῥαΐὰ ἤπᾺΠι᾿ 
ἐπιτιμία αὕτη ὑπό Καὶ 9,0. -- -- 
Τργηο τοῖξ Εἰϊοθιἐιγρδυογβολιῖο- 
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δῆ: ὃ. παρά τινι δεῖ: ὈϊρΊίΔη 
81,30 Ἰαὰῃ Ὠᾶρᾶη ΜθΘ,1: (υη)- 
τηϑῃξοῖρα γηδοϊοῖ, ΜοΊ0,97, Ἰη- 
Παρὰ Β.9,14. Μ᾽ αϊδοῖιο ἴ98ὃ6γ- 
βοίφιν υοη, παρ᾽ ἑαυτῷ τιθέτω 
“ἰοσο δοὶδοϊέο απο ἴγαιη 515 
5101 ἰαρ]αὶ Α (ἰυ]4] Β) Καὶ 16,2. 
- 6. ἐπί τινος τον, δοὶ Καὶ 6,1. 
-- 17. ἐπί τινι ὥδογ ΤῊ 8,7. --- 
8, περὶ τινος ̓  τη, ἴδογ, ΚΠ: 
Βδυβ]4η ἢ, 160,2, π514α]ὰ τηοτῖρα 
Ι,4,37, ρσίραῃ 1,9,94 (Ζιαΐξ), 
αἰθαίσαη [1,5,]14 Μεο1.44, ἴταχῃ 
515. Τα Β]ΟΠ ὉΒΡΊΡΙΡ ΗΠ 14,19; Ὀ]- 
Ἃομλ ἴγταπη Οἰϑδείο ἤν Ἐ 6,18. 
-- 9. ὑπέρ τῖνος ἥὥδεγ, Κῶ: 
αν Πυα Τ 9,1, ἀν ]]!πάοῃ Εὶ 5,20; 
ΡῬΙά8 Εὶ 6,19, Ὀϊά͵δη 1, 6,28; Ἰυοῖ- 
{πιο 19... 9.5. ΕἸΡΟΡΟ ΙΕ 14 
9,2, ἴταμῃη ἴπὶ 1Κ νγϑὶῃα τὴἱκ 51}}- 
Ῥαη. 417.19: δηδρδηΐ Ψψ8}1- 
Ῥᾶπδπηδᾶ « ὈΙχη αἰ 15.» ἴσαι βαπ]ϑὶ 
βυα]θ. ργορέεγ' νογήξαίοηι Β 15,8. 

γα] αγ5 Α4Ἃ7.α τῆι ΑἸέογ νον- 
φοϑδοθυγτξέου: προβεβηκυῖϊα ἐν 
ἡμέραις πολλαῖς {ΓΑΙ Δ] γα, ἀαρ6 
ΤηϑηΔΡρ41ΖΟ 1,9,36 (συ ΟφΉ. υφὶ. 
267,2). -α Κοριραγν. ποβεβη- 
κυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς [τὰ- 
Τηϑ] αστοζθὶ ἴῃ ἀδραπὶ) 56] Π8}1 
1.18. 

ἔγδιθθοῖθ Α4α).1α Ὁ (182) ἀλλό- 
τριος ἤγοηιᾶ: ἀπηλλοτριωμένος 
τινός ̓  οἴη" ϑαοῖ (αθη. 965,9) 
ογέ[γοριαοὲ ἘΞ 3,19 4,18: 4. -Ἰὰη8 
510,5 14,4; ΝΡΙ. -Ἰαὶ Εὶ 3,192 
4,18; ἢ. -Ἰαῖτὰ Καὶ 10,15.16 Τ 5,22. 
- 8ι0.6.Ρ]. 10,5; [0.80.Νονί. 
1,16;.19 

γα θαι 8ι0.7..1 ἀπαλλοτριοῦν 
οηἐγοηνάφη, (1,91. 
γα 5 (6585 Εὶ προκοπή 

ογίδομγξέ: 70. ῬῊ 1,95. 
ἔγδιΐδ Αἀαυύυ. (191 Β 2) τοοϊΐογ: προ- 

βάς " ̓πηρασραπαβ ἔν. δίο 1.19; 
προέκοψεν ̓  ἔτ, Βα] γι οκέθ Ὁ07" 
Ἐ 19:12: 

ἔγδινγἰ γΡὶΒ ἀαυ. (191 Β22 ξεγ- 
πογθῖη: εὺ δὲ μένε" ἱν Ρὰ ἔτ. 
νυν ῖβαὶβ ἱ 3,14. 
γαῖ Αὐυ. (967,9) πάντοτε 

ζογξιο γοηα 4 6,34 ΤῊ 4,17. 
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[{πδα δύο 8] ἀπώλεια Κεγαογῦ, 
Γογρομανη: ἸΚογῃοενέμ Ο 1.5 
ζὰγ ... ἰοπ5 Μεοί4,4 (ΔΑ; αἹ- 
σίβθίηβ ὄλεθρος Καὶ ὅ,5, ἀπώλεια " 
Γα]αδϑίθ. Κοί. ἀπῆν. φῦ ϑέοϊηφ. 

ἔγαϑύ θ᾽ 0]Ὶα 670 υἱοθεεία Αὐπα- 
δοθα ἐ Ν. Ἀ 9,4. 

ἔγαϑίϑ ἡ τέκνον αὐμα: 7). 1]. -ἶτη 
κθρ,13. 

π5. ΠΥ αὐνν 78) 510. Υ.1 ςεοφίςαι ἀμ 
γιασγιθη, (ρογοκέϊυ, 2941}. 3,15. 

ἔγᾺΡῚ Νῆα Κογδίαμα, δέηγι: νόημα 
Κ3,,4 4.4 10,05 11.3; νοῦς 
11,34 19.2 καὶ 4.28 (12,18; εὖὐν- 
ἐεῖο. ΝΟ 1939 97; φρήν 
ΚΊ4,20; φρόνημα ἢ ὃ,6.7: 6σ. 
-15 (1465) ἢ 19.929 Ἐὶ 4,25. 

ΤΥ θ] ιν ΖΘ ΕἼΟ (1525) Γ᾽ 6»- 
δέαγια ἰὁϑἐιδοϊνηον : ἑαυτὸν φρεν- 
ἀπατᾷ ἐδιιδονέ 5οῖ, δοἴθδέ" 8 
5101 ἔτ. 1ϑἱ 6 6,2. 

γα 781 τ ορ. αὐ]. ΚΥ..6 (209; ρον} εζ- 
ἐΐυο8 δίηιρίο 296): 1. φρονεῖν 
αἀοηίρονν Νε 8,,33,) ΒΡ 19,3.16 15,5 
ηι810.; Τὴϑῖ5 ἔγ, ὑπερφρονεῖν 
ΒΊ12,3, -- 2, ογκθηγθη, Ὁ)67"- 
δέον: ευνιέναι 1, 2,50 8,10 18,34 
Με4,19 7,14 8,,1 ΚΊ0,12 5,17. 
- γινώςεκειν ὁ ὃ,,ι,7 10,61,20,19 
ΜΝΜοδ,17 19,19 ἢ 7,150, ἐπιγινώς- 
κειν 1,1,2392. -- Ονοεῖν 112,40 
Μο 7,18 8,17 Ε5,4.90 ΤΊ,1 19,1; 
1 ἔν, “ ἀγνοεῖν 1, 9,48 Με 9,32, 
-- αἰεθάνεςθαι [, 9,48. --- ὃ. γνο7"- 
δίαηπαϊο, θῖν ςὠωφρονεῖν [, 8,390 
Μοεῦ,15; νν8}1ὰ ἔγ. Ἀ 12,3. -- - 
7ηη. 1) αἱ. (955) 1,3.,50 9,45 18,34 
Νο 8,39. 9.39. κα 8,4 Ῥὴ 3,19 ἃ 8,2 
5Κ. 2.8; ἀοαΐνοῦ Ὀϑιηη6 1" ὅτι 
1 7.18: το τ ΕΠ: 
δέισαβ ἀθηζοη, α6γ Μοίγ νη 8 
(965): τὸ αὐτὸ φρονεῖν ̓  (βαϊ8) 
Βαΐπο ἦν 19.916. 95) ΕἼΞΗ1 
ΡΗ 3,16 4,23; ἄδην οηἐβρυθο)οηα 
Ραΐοι " ὅτι 18,271,90,19 Με 12,12 
5. 8,292, - Κγρῖ. υπ- 78} 65. 
8118 -γ 0784 «ς«ὠφρονεῖν ὁεΐ (νοΐ- 

ἰθγη) Ψεγϑδίαμα δοίη, ἵ Ὁ,19. 
γαῖα Μη (αὐσοίοϊδγ σέ, τσϑηνν απ ῇ 

Οσοίέ ῥοσφίτοι, υσὶ. 185) ΠΥ: 
δεςπότης [, 3,29 (φίοβϑ8ῖογὲ αἰ} οἦν 
ἔγαυ]) πο 5) Τ 6,1.2 {2.,,231 5οηϑέ 

κύριος ΜΝ ὅ,,335 6,94 7,231 πϑιυ. 
(μι). --- ΚΚοηνρ. ᾿Ὠοῖννα-ἴγα]8. 

γα παϑϑηι5 Μη κυριότης ἢ γ7- 
ϑδοθαγζέ: Ν.ΡῚ. ΑἸ,10; 6. Ἐ1.21- 

ΓγϑαἾ 0} 810. ΚΥ.2 ην. ᾿αΐ. (958,1) 
κυριεύειν τινός ῥογγϑδοΐνογν 167" 
Β 7,1 14,9 ΚΊ,24, αὐϑοϊ. Τ 6,15; 
ἐπί τινα Νοῃδ,15. --- αὐθεντεῖν 
τινος βεγ γϑοίνουγ ἰϊθ7γ" ἴτ. ἴασγα 
12,12. - -- ονᾶϑυνθ Πα Πποπα5 
Κῶ,8 παοΐν “χιιαδὲ ἐηιρθγ αη.58) 1ἰ. 

δ γα 0) τἢ.. Π)αΐί. κατακυ- 
ριεύειν τινός μηέογγοοζοη Μο 10,4 
(ΡΒΒ. 15,91). ἱ 
ἐγλα ομ ἂθ ΜΙ ια (159) δεςπότης 

Ἡογγϑοῆογ: Κόοβ. ἴταυ]ποπα 
Ι,2.,3239 (ΟαἼο586 φψιν ἴτγϑι]8). 

Γγανγαν οἴ π5 δὴ ὄλεθρος Κ6γ6167"- 
ῥογν 4. Τθ,9. 

1. γα α τ ΐν 4.6. 5ἰμναῖρ: ἅμαρ- 
τάνων Τ᾽ ὅ,20; βδοηδέ ἁμαρτωλός 
Ν 9,10.11 κμϑιν. (μι Π 067]. 

2, ἔγαγγδαν 5 Εἰ ϑηναο: παράπτω- 
μα ΕΊ1,7 2,5; ἁμάρτημα Με3,2ὃ 
4,12; 5οηϑδέ ἁμαρτία ΜΝ 9,2.5.6 
 ὃ,94 μϑιυ. (νὰ 9) 5Κ1,3.8. 3,19. 

ἔγανγοῖϊΐ Νὰ ϑέγα ε: δίκη 4. ((μ1,9); 
ἐκδίκηεις Ν. ἢ 19,19, 4. Καὶ 7,11 
{π|1.8.: 

ἔγο 7} 8ι:0.7..1 φείδεςθαί τινος 
οἴγοη, δοἠμογνθη: 1. ηι. ἀκ. Β11.,91 
ΚΊ7,98. ---ὀ 9. γην. ὅση. (868,1) 
ΚΊ1,28. --- ὃ. οἤηο ΟΡ). Κ13,6 
19.9. 

ἐγ 815 (115,1) Μα ἐλευθερία δ᾽ γοί- 
μεῖξ: Ν. ἴγϑι }5 Καὶ 3,11 Β: [τ61]- 
Πᾶ]ῖ9 α (80ῦ99); Α«Ἁ4. ἴτε 815 
Ε3,19Α (τηϊογ ροϊαξίονν πναοἶν ἰαέ. 
09.) α2,48: [τ] Πη8]5. ; 0. -88 
αὅ,1.18. 

ἔγοΐβ 467... (182) ἐλεύθερος ἀπό 
τινος [γοὶ νον (αθη. ἘἈ 1,3 8,2, 
υσί. 965,2): απμῃῇοον. --- [Ὁ]8Π8, 
([{1] 85) Ὀτσσαπ  ἐλευθερῶςαι 
δεοίγοίον, (ρο» οἸέϊν, 296) 4 8,92 
(μί.).36 8,3, α 5,1. 

ἐγ ρ υνδη1}1 71] (306) Νορι. ΕΪ. Ψ. 
φιλόετοργοι τἀ) 1165) ἰ[ἱεροηαὶ 
Ἡ 12,104. 

ἔγρτὰ (2,4 1Β 4,15.1 64 
5Κ 5,26; 5ογηϑδὲ [ταρννα, υφί. 80 αἡ 
ΓΕ ἀγάπη 1,1606 (᾿μἄπ 961). 
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Τν1]16ἱ Δ. ἐλευθερία Τ᾽ γοεϊοῖ Ν. 
ΚΊΟ,29. 

ἔν] 705 (ἐτίοη 4 11,36 14,24 ἰ3,2 Β, 
υσῖ. 80 α) 810. 7.9 Τέοϑοη, (ηι. [᾿..: 
φογην ἕν ΝΜ 6,5): φιλεῖν ΜΌΟ,ῦ 
41.9.96. 19.5.1; 
δοη)δέ ἀγαπᾶν Μ΄ ὅ,43.44,.40. πϑιυ. 
(μἀμ 9). --- φίλαυτοι 5608 116- 
ὀοηα " 51Κ [Ὁ ]οπαϑη5 ἰ3,2; φιλή- 
δονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι [70 - 
ἀδη5. νυ] ϑοίπϑηϑ τη8]5 ρα 
ἋΡ ἰ 9,4. 

{ὐ 1 Ποπαϊ Χὴδ φίλη ᾿ἰγοιριαϊΐη Α. ΡΙ. 
1.15:9. 

{179 πα5 Μηᾶ (159) φίλος ἔγοιηα: 
Ν. Μ11,.19 111,11 1,7,34; Τοῖ. 
ἐΡ]οπά [,14,10; Ν.ΡΙ. -5 15,14; 
ἢ στ ΜΉ .115.13.15..1.7,Ὁ 
14.192 15,6 16,9; 5. -8πι 1,1,29. 

{υ1]}]|Ὸ0ὴ5 1 (156) φίλημα Κιιβ: ἢ. 
ΚΊΘ6,)20 ΚΊ13,12. -- Κορηιρ. 98- 
{ΡῚ]ΟΠ5. 

ϑῈ [ΓΒ ἢ 7}2Δὴ 51:0.}7.1 ἐντυποῦν 
αὐδήϊαογ, ἴα 8,1. 

δ. Ὑ{Ὑ5 4} 8} διυ. 7.4 οἵη Αδϑὲϊα 
τ0ογθη: ὄἄχρις οὗ μορφωθῇ 
Χριςτὸς ἐν ὑμῖν δ᾽᾽5. ὁγ (ἰοδίοϊέ 
φοισέγγνο ᾿ ἀπ ᾿ἰασα]αὶ σα γἰσϑῃϊηδὶ 
Βαμάᾶρσί. φιι ἃ 4,.19 4. 

{να ΓΕ 1. εἰκών Βα Καὶ 15,49 
ΒΥ 01.1.5’... 9.10:...-- 
9, τύπος Βεϊδρίοϊ ῬῊ 3,17 [ἢ 8,9 
Π Π  ὐποτυπιυεῖς [1-10.11:18: 
ὑπόδειγμα 413,10. --- ὃ. αἴνιγμα 
Πἀέἐδβοϊ, ἀινηκῖοβ Βιήα Καὶ 13,12. 

[ΕΥῚ]Ρυ οὶ Καὶ] στη. Εγοαγ οι: 
Ὑ ΕΓ Ρ τ Κοῖ Κοὶβ Καὶ (98. Οκέ... 

ΒΓ Ρο. διυ. 7.9 νον ϑῦἠγθη, ηνῆξ 
(Ραΐί. 5,19 Καὶ 2,16): καταλλάς- 
ςεῖιν Κῦ,18.19: ἀποκαταλλάςςειν 
52,100 (1,20.21 (φαἰγ θοᾶδὶ ΑΒ 
μαοῖν 1ἰ). --- Υοῖ. βὰ- ΠΡ ΟΠ5. 

{γἰπθϑὰ Παΐ. δέηρ.α ψῦχος ΕἾ γοϑέ 
11 7, 

γοάθὶ κἢν ΑἰιρΠοῖί, γον δέαηα: 
εὔνεεις 1,9,47 Κα 1,19 ΕΒ8,4 (1,9 
9,16 (Ζωιδαίς παοΐ 1,9); ςοφία 
Ι,9,59:; φρόνηεις 1,1,117 Εὶ 1,8. --- 
ΘΚ 1,295. --- Κοριρ. ἀπ-ροαοὶ. 

ἔγο 5 (ἃ) Α4ἀ).α κἴνισ, υογείδηαϊρ: 
κοφύς 1.17; εὐνετός 1..10191 

ΜΊ7,24. ἘΠ11 56 ἸΑ10;.:1..11.19: 
--- Αἄν. ἴτοάδρα (191 Α 1) 
α8ῖ.: νουνεχῶς ΜοΊ12,34; φρο- 
νίμως 1,10,8. --- Κονιραν. Ν.ΡΙ͂. 
ἱγτοάοζϑῃβ [,1θ0,8. -- -ς Υάώί. 
ἀη-ἴτο 5. 

γα Κορνιραγ. (187,5. 190,2) 
»γῆῶοῦ: πρότερος 4,22; τὸ 
πρότερον ᾿ ᾿αίΐα απο 2177 
ογϑίοηγηιαϊ ἃ 4,.3 (197); πρῶτος 
ΜΩ7,04 15,,8 ΜεΊ10,31 160,9 
ΚΊ15,47 κι. πΐϑυύβοηγ. Τ 0 Ύϑοῃγ. 
Β μ. 23,13. - ἐν ς«αββάτῳ δευ- 
τεροπρώτῳ ̓  ἴῃ ΞΔ ρΡαΐίο 8ῃηβᾶ- 
ΤϑΙητηϑ, ἔγα πη οτὴ φιροϊξογ βέθη, 5. 
Ι, 6,1. --- ἔγταμηᾷ βϑαθραΐο: 8) προ- 
ς«άββατον᾽ Ταῦ στυοἹὸὐῦ ἄδην 58. 
ΜοΊ15,429; Ὁ) Τα παοΐ ἀἄφηι 8.., 
6γ 5:67 ἩΤοοϊοηέον υσὶ. πρώτῃ ςαβ- 
βάτου ᾿ἔγτατϊηΐη ϑαρραΐο ΜοΊθ.9. 
--- προδιδόναι  ἔατηθϑ οἸΡϑη 
Η11.35. -- Νοριΐηαϊον 1)αΐί. 
ἴγαχη ἔτατη8,." ἀπ᾽, ἐξ ἀρχῆς 15,27 
10,4 (187,52. --- γον. ἴναχηδὶ 
(-. Καὶ Ὁπΐογβοῃγ. Δ, υσί. 99 8}; 
Τ ὕρουβοην Β;:; ἢ. Μ971,θ4. 
[Γαδ πν (115,32) Μὶὲ πρωτότο- 

κος Μ᾽) γδέσοθογοηον: Ν. ( 1,15.18; 
4.51. 9 7] 

Γγπιδαοὶ Κ᾽ ΤονΥαΉΘ: Α. -οἴη 
ΠαΡΘΠα5 πρωτεύων θην 67 5 6Ή, 
Παηρ οὐνηομηιοηα (11,18. 

{γππιΐϑίὶ Νία Αηξαησ: ἔταπι, ἃ 
.ἃ ἐξ, ἀπ᾿ ἀρχῆς 96,64 8,44: 
1 ατι " ἐν πρώτοις 7) 67" 8667" 
1ηὴ6ὸ Καὶ 15,3. 

ἔγαμδίβ δηρόν. (190,8) ργίριιϑ: 
πρῶτος: Ν. Μεο9,3ὅ 10,44 ΤΊ,15; 
1). -ἃτᾷ ΤΊ,16. -- ΝΡΡΡι. 
«ἰδίὶα Μο19,298.29.30. --- Νομίέ. 
ἔγαμηϊδὲ Ααν. (τὸ) πρῶτον τις 
ογδέ: ΜΝ 8,231 10,40 κϑιν. (μᾶτ- 
σον»). --- δοηιδέ 8ι0υ. 88. {γαμ ϑίϑ 
μϑι0. (Πἀμ 67); ἴγατῃ -ἰϑἰ1η " ἀπ᾽ 
ἀρχῆς 1,1,2. 

ἔΠ51]5 Μα πετεινόν Τογεϊ: Ν.ΡΙ. 
Μ 8,20 1,8, 9,53 Μο4,4.39; ᾿. 
ΜΘθ,2θ. 

Δ. Μὴ πῶλος ΕΗ: Α. 
1͵19,530.55.85 ΝΕ 11. 9 
{4 1}. 

1.19: εὠφρὼων Τ 3,2: φρόνιμος [ας ἔπ Αα).α (184) ἡμννίν: 967"- 



40 [Ὁ] Π5ΗΙ - σααρουνοὶ, 

δογσον: ΝΟ Νοιί. [α]ση Μ 10,26 
1,8,17; α. Με4,22, Κορ. 88- 
[] ΟΊ 5. 

ἔπη ϑηῖ Νέα τὸ κρυπτόν: . -ὰ 
Μ0,4.06.18;. 4.1. 5Κ 4,298, 

{1118 1} 78 5. -[8}]8η. 
8118. ΓΓ θ78π 5. {γα ]8η. 
11 10}}15 4α).1α τέλειος 

κορθθη, Ν.ΡΙ. Μ .48. 
νοϊί- 

π]]αννοὶβΒ (115,1 Α44Ἃ).α. τέλειος 
νοϊκογαρηθην (ιυθὲ86): Ν.ΡΪ. -βαὶ 
ΚΊ14,90. 
{1}. -Ὑγ6 1 5}8}} 5. - ννθ β]ϑη. 
{π]|1αυνϊΐα 95:0... (187.6) τέλειος 

νοἰπογήθοη (αν Τὴ556): Α. 
(1,98: ΝΡΙ. Ῥὰὴ 8,15 (6 4,19. -- 
γσί. απ- ϊΐα. 

{8116} Αἀκλοϑέηρ. Εὐ|6: ΓᾺἸ]ΟῚΡ 
ΚαυΤΗΪ5 [7 πλήρη εἴτον Νε 4,298 
(υσὶ. 22 Ε); σ.ΡΙ. -Ῥ6: ἴῃ ἀ411α] 
ἀἀρὶ5 αα]ρα1]ῖ5 αἰρρᾶὰὰ ἔ}Π106 
ὁ)" γοϊϊηιογννᾶε (Ὁ " ἐν μέρει 
ἑορτῆς ἢ νουμηνίας ὅε5 Νριι- 
γμοπάς (19,160. 

11}8} διρ. Κ΄.1 ἐδ ον: 1. ἦν ΕἸ 16 
νογίοῖδγνι πληροῦν τι ἰἢ} 1,11. -- 
ὡς ρέιν. αν δ ϊογν γεῖέ (α΄ ογην. 266) 
πληροῦν τί τινος Ἡ 1,13; 
πιμπλάναϊ τί τινος ΜΊ 7.48. 

58.» ΓὉ}}}ἃ τε͵ οἰιο. (αφη. ὁ 6,15 
11,18 Μοε1δ,36, υσί. 266) ον γι θη, 
(ρεογγεοἰρέῖυ, 92945.): πιμπλάναι 
1,1,.15 ὅ,7; γτεμίζειν {6,18 Νο 
15,96. Κγροι. ΡΒΒ. 15,97. 

πΪΏ1..111}180 ἥδον οι: ὑπερ- 
περιςςεύομαι τῇ χαρᾷ᾽ -1ρ5 ἴπ 
[ἈΠ 6 4815 (Θαοη. 266) Κ 1,4. --- 
ἐγηιίγαηϑίξυ: περιςςεύοντες ἐν τῷ 
ἔργῳ Σ᾿-αημάϑδῃηβ ἴῃ ννϑυγϑίννα 
δογγοῖοῖ Καὶ 15,58 (υσί. 2862). 

5. {π1}1} 8 ογγ τ θη, υοἰϊθηάφην, 67- 
βοίζοη (ρον οἰέϊυ) πληροῦν Νῦ,17 
4 7,8 15,11 16,24 μειρ. (νὰ 67}; 
τελεῖν ΜΊ11.,1; τελειοῦν ΝΠ 6,160. 
-- ϑοηδέ Κορηρρ.: ἀναπληροῦν 
ἹΓ10:17 σ6:9. πη 90 ΤΠ 9 10; 
ἀνταναπλ. (11,94. προκεαναπλ. 
Κ9,190 11,9. --- πληροφορεῖν 
4,0. - ἀνακεφαλαιοῦν φιϑαῦη- 
γιθηζαδϑοη, Ἀ 13,9 (μ. αἴἴτα ἀϑ[}]}- 
8 η͵. Ε1,10. -- 1 Ῥα88. Ὅι. 
σφ. (966): πεπλήρωμαι τῇ πα- 

ρακλήςει " δία} 5 ἴπ ρα ]Δ1}- 
ἰᾳῖ5 Καὶ 7.4. 

ΕΠ] η δ (Πα Εὶ 8,19.4, υσῖ. 94) 
δι0.7.4 πληροῦςεθαί τινος οὐδ)" 
τι υοἱἱ ᾿τρογαθη νοι (στη. ἷ, 9,40 
(1,9. νοΐ. 966); πὶ ἐν τη ἢ: 
1) αἱ. ἘΠ5,18: πλ.. εἰς ΠῚ 72 
γι. ) αἰ. Α Ἐ 8,19. 

958 -]] πα 6) }}Π{ῸὺΟ τόνον ὑ0Ή, 
(ρογγομεϊν; τι. αοη. 1, 1,41.07, 
νρί. 266): γεμίζεεθαι Μο 4,37; 
πίμπλαςεθαι [,1,41.67; εὐυμπλη- 
ροῦεθαι ἴ, 8,22. 

π5- ]1π πη (-[]παη 1, 2,921.99 9.51 
14,235, υσί. 94) ον ἀρογαφη; 
νον, (ρογοἰοέϊυ; ηι. αν. 11,4, υσί. 
2667: πληροῦεθαι Μ8,17 97,9 
5Κ4,1 (68,29) 19,958 15,95 18,9.30 
1,4,231 ΜεοΊ1,15 14,49 15,28 11,4: 
ευμπληροῦεθαι 1, 9,591. -- πίμ- 
πλαεθαι 1,1,2335.57 2,6.21.29, “--- 
γεμίζεςθαι 1,14,92. 

ἔπ}|10 δὴν πλήρωμα 1 Δἰϊ6, Ε- 
μη (ρα Κἰ{{ἢ, ΕἼ οΙον, ΝΜ 9,10 
Μοῦ, 9. Ν Ε11,19.95᾽ ΚΟ 0: 
8 ἘΠ4,25;: 4Α. ΝΜ 9,10 Μο9,91 
(1.19: α. 24.159; Ὡ. ἘΠ 5:19 ὲ 

{81}5 95έ..4. 47.α (180.8): 1. πλήρης νοἱϊ 
νοη, (Θ΄ ὁ)ι., υσῖ. 966,2) 1, 4,1 5,12 
Νε 8,19; 5Κ. 7,15 Καὶ (99. Οκί.). 
-- Ἰῦδῃ τηϑηαρθηθ βρντο ἀδὴ5 
ἔᾺ 185 σαῦτακο πόσων επυρί- 
δων πληρώματα κλαςμάτων 
Νε 8,230; Ῥᾶπ]ο [1115 ἡλκωμένος 
οἰ ογ να, δοϊισάγογα 1, 160,20. --- 
ἔ. ψαῖγΡαη  πληςθῆναι 1, 4,28 
5,20 6,11; πληρωθῆναι 6 19,9. 
--- ῶ τέλειος υοἰρορηθη, Ἐὶ 4,13. 

{Π]15 (66) 47. ξαπῖ: []5 δὶ " ὄζει 
Φ11.39. : 

ἔπηΐπ8. [υηἷἰπ: αη., 1). σιν ἴοῃ. 
ἔπη 55 Α4ἀ)7.α πεπυρωμένος ἔει- 

γσ: 4.1. Εθηι. -οβ ΒΕ 6,10. 
Ἐπραῖ]5 Φύτελος ἱ 1,15. 
ἔπ  Κἰϑκ5 (19,10) Α4ἃ7.α ρ)ϑδηΐ- 

κῖίϑβονν: Ν.Ε οι. -ἰϑα  Φοινίκιεςα 
Νε 17,260. 

8. 

ΞαΆσΟΟὶ Εν «τενοχωρία ΒΕ ΐρ- 
δομγάἄηκιηρ (1672: Ν. 511,21; 
1). -αργγοίη (98 ὦ 1,18, 



ΘΓ] - σαΐαυγασ. 4ἀτ[ 

ΦΔΔΥΡθ)]ὰ Μη, ευὐγκληρονόμος Μτέ- 
εγῦε Ν.ΡΙ. Ἐ 3,0. 

Θάαρδα Γαβαα: Ο΄. ἑἡπάοῖι. ΝΟ 7,30. 
ΘΑ Γαβερ: 6. -ἰ5. ΝΕ 7,95. 
παραὶ τ οΐη5 Μὴ (1595) ἐπιφά- 

νεια γϑεϑομοίγηφ: Α. 1,10. 
1. ΑΔ Νὰ λογία ΚΚοϊϊοκίε Ν. 

ΞΞΞ Ἰαϊ Κα 16:2; 4... 10:1} φόρος 
ϑέριιο)γ" 4. Ἀ 18,7. 

ῶ, σΆΡΓ (118,,)) Μὰ κῶμος 
Τροϑοδίροίασοε: Ν.ΡΙ. -οὐ.- (ἃ ὅ,91; 
ἘΞ τ 18:19: Κγ,. ὙΠ: 
18,206., ΚΖ. 42,326. 

δξαθαυγρα Μη εὐμπολίτης Μτί- 
ὀῶγρον: Ν.ΡΙ. Ἐ 2.19. 

δυθαπγαθα Ααν. (19141) σον: 
δες. ΜοῸ.90. 19.997: .ἤδιςτα ’ 
ΠΙᾺ ρα δα] θα Καὶ 12,9, σα θα] θὰ 
19,15 Β (: ΙΔ  δ]θῖκο Α). ---ὀ Ζιεν- 
δαΐίφ παοι τὶ Μο14,65. --- Καπαρί. 
φῦ ὃ5 Ἰ᾿ἰυβίαμη κατὰ ἑκούειον 
ῬΗ]] 14. 

δα ΔΌΓἑΟΡπ 5 Μη ἡδονή 7δὲ: 2). 
ῬΙ. 1.8.1Δ. 

ΞΆθΔΠΓρΡΙ να ἃ Νὰ γενεαλογία 
Θ΄ δοιϊοοϊιδγοσίδίο» α.ΡΪ. ΤΊ,4, 

ΒΆΡΔΠΥΡΒ Μὲ (118) 1, σ΄οϑιγέ: 
γένεεις 1, 1,14, γενετή ὁ 9.1; τη6] 
-Ῥαὶβ τὰ γενέεια Ο΄εὀιγέδέαρϑ8- 
ζεῖογ Με 0,31: ὈΔΓΠῈ -Ῥ5 τεκνο- 
γονία (ας Κἰπαογοορᾶγομ, Τ 2,15. 
-ὀ ὦ. ᾿Αδϑίαηιηιηφ, (᾽θϑοἸιϊθολιΐ 
γένος Νεο7,20, γενεά Με 8,98. -- 
9, Οοϑυγδίαηα «ατρίς 1,4,28.94 
Μεθ,ά. --- 4. Ρδῃ5 5 σα δα θα] 
ἀδίδηϑ  τὧν κατὰ φύειν κλάδων 
το παΐξϊϊγοθογν Ζιρεῖφε ἜὮ 11,91. 

δοθοὶ ΤῊ πλοῦτος Πἰο)ιύννι 1, 8,14 
Με 4,, 9. μοι. --ὀ Εὰϊδοθίϊοι 
Ἡ 11.15 δι καταλλαγή (φαΐτὶ- 
Ῥοπβ Κα ὅ,18,19) Απδοίοίον, Υ 6ν- 
δόμημηφ, απο Εἰηββ νοῦ 
Ἧς 12. 

ΒΆΒΘΙ ΒΒ. 5. σα ]ρπ. 
ΒΈθ ͵Δη διὸ. γ.1 πλουτίζειν γοϊοῦ 

γιασΐοη, κὶ 6,10. 
δὶ Δ οι0. ΚΥ..4 γοῖονι δον: πλου- 

τεῖν 1, 1.8; πλουτίζεςεθαι Καὶ 9.11. 
ΟΒΆΘΙσΒ. (-οἷρο, υσὶ. ΡΒΒ. 13,902) 

«ΑαΊ].α πλούειος γοΐοῖ απ (ἐν ἴῃ 
γι. καί. Ἐ 9,4); ρα ῦὶρβ ναί γθδῃ ᾿ 

(Ργ»5.); πλουτῶν εἰς ρ. ἴπ »,. 
ΑΙ ἢ γοῖοῦ ΚΡ τυ. ΤΝ, 
ΜΟ7.57. 17.10.19 19:2 ΠΟ 5.9.ᾺΒ 
Ε9,44, -οἷρβ 210,1 18,295 Ε9,4Β; 
}.1,..58.25 Μεοιθῶσν ΜΕΡΙΆ 5 
κΚ8,94ΑᾺ Τό,9 ΑΒ, -οἰραὶ Καὶ 8,9 Β; 
Α. -αἰρδηὴβ 1,14,12. --- 8ι0.Ν. 
τοεἶρα 1.16,22. 6. -οἰρὶπ5 1.16,21, 
1). 1. -αεἴρατὴ 1.06,24. --- --- Ααν. 
σα θίραρθα (19141) πλουείως 
γοϊολ εν (ἱ 5,16. 

δπαθῖπαα 1 Ὁ εὐνδεεμος Βαπα Α. ΡΙ͂. 
κο5 (2,198. 

ΒΆΒΙΠΟΙ αἀδσὶ. ( 8,148. 
δΆΒΙΟΙΡοπ5 ΕἼ (1535) οἰκτιρμός 

Εγϑαγηιθη: 6. ὈΊ. -οἷπο. ΡῊ 92,1. 
ΘΑ ΥΪ6] Γαβριήλ 1,1,19.96. 
ΒΆΌΓΙΚα Κὸ κλάςμα Μγοοΐκον: 6. 

ἘΠ Φ 915. ΤΟ} Μ0.5.:8:19:2}0 
5. 7,26 (Ὁ 6,18). 

βαθαπάϊ ΕἼ εὐνδεεμος Βαπα: 0. 
Ε 4,3. 
σα 4 }}]1 Μη (187,6) ἹΤοὶϊγιο)ηιον,, 

ατηο856: κοινωνός [,ῦ,10 Κ10,20 
Κ1,1, ευὐγκοινωνός Κα 9,238; ευμ- 
μέτοχος Ε8,0 ὅ,7. -- οἱ ἀντι- 
λαμβανόμενοι ̓  Ῥαϊθὶ -8ὴ5 51π4 
Ἐ 6.0. 

σαάδκαῦ Μη Παιιροηοβϑο: τὸν 
(τεφανᾶ οἶκον ̓  Ῥ8η5 5ἰαϊίαηδι5 
-8Π5 Καὶ 1,160. 

Θιδἀάδεγοηπδ (168) Γαδαρηνός: 6. 
ΡΙ. -ομα 1,8,26.597 Μοὅ,1. 

σδᾶοῤρδ᾽ (ἃ) Εἰ Ταῖ: εἰς υἱοθεείαν ̓ 
αἀὰ ϑαηΐνγα -αἀαὶ σιν ϑοθηβομαξε 
Ε1,.ὅ. 

[σδᾶϊρ 8] Νὰὄ πλάςμα Οἰεδίϊαε: 
Κογι)ολοίνν" Κἢγ7 Ὑ σϑαὶκβ Β.9,9320Α. 

ΔΙ Προ. ΜΟ ἀνεψιός Υείίεγ Ν. 
6 4,10. 

58.407} (0) Α4α})7., πῶ ἦρι Νεμί.: 
ΒβΆΘΟΡ ἰδὲ (βδαοῦ ἰδὲ ΤΙϊ 9,1) πρέ- 
πει 685 ϑ8ομιίοκὲ δἱοῦ ἔν (])αΐ.) 
Εδ,3 Τ 2,10; σϑᾶοῦ νὰβ 5Κ1,19 
ῶ 1, --- Ῥαΐα φϑᾶοῦ ϑδολμίοκίζοι- 
κοὶΐ, Ογαγῳ ὅὃΚ 1,10. 
Δα 5 Μὶ ςτρατιύτης ϑοίααΐ: 
ΝΟ ΝΡ... 19.5 ΝΜ ΟΣ: 
Α. ΝΜ 8.91, 7,8. , 
Βα ἢ (68) Νὰ (ΚΖ. 42,896) ἄγρα 

Ῥαηρ: 6. -ἰθ 1, Ὁ,9. 
πλουτῆται Κάἀϊδ Κ8,339 Τθ,9 ρεαΐβυγαἀβ Εἰ ευνέδριον Κ᾽ ἐγ ανλ)ι- 
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μη, ποῖ" Καί: Ν. -ἀϑ 
Μο 14 5: 15:1. 

ϑαΐδθνΒ (1155) 47. {7} (1883): κός- 
μιῖιος οἤγϑαῦ Ν. Μαϑδᾷ. ΤΆ8,2, 
νηφάλιος ηήϊογνέογγν, δοβογθη: Ν. 
Α0ΡΠ.οηι. -οβ Τ 3,11. -- γί. 
πη- [8 75. 
μα θα Ἅ4αυ. (19141) εὐςχημό- 

νως αηοίἄηαϊγ ΤῊ 4,12. 
σαΐοίοῖηϑ ΕἼ (1596) καταςτολή 

ΑΚιοίαμη; [ὴ. Τ΄ 3,9. 
541} Νὰ ἐνταφιεμός Βεοργἀϑγϑ: 

6 π|Ξ 719. 
δαῖτ }7]6 1 δὴν ς«ὠωφροεύνη Αϊμ- 

Ποϊέ, Βοϑβοργινοηοῖέ 1). -οἷη Τ΄ 2,15. 
ϑαγοϊ οἷα δὴ (1536) περιποίη- 

εἰς γἠαϊίξηρ, Βειραθϊγίηφ: 6, 
Ε1,14 (σεαηϊϑίαϊ παμπαρσί. ἦν Α 
ἰδέ κοῖγν ϑιψηοηνηι, βδοηαθγη, Ζι- 
ϑδαΐφ παοΐ, ΤὮ 5,9); }. Τη 85,9. 

ΑΓ] 05 Εἰ φίλημα Κα: ἢ. 
ΤῊ 5,90. ᾿ 

ΒΆΓΓΙΡΟη5. δὶ καταλλαγή Ὑγ50}}- 
μη: σα. Κὔ,18.19. Πα ιν 
θα Ὀ 61] ΒὮ 11,15. (μαοΐ Κ΄. 13). 
ΘΓ] 5 4ἀ7.ὰ υογϑογσόην τν07' 

(ἀπό «αἱ 1,18,34: ἴαυτα 19,49): 
κεκρυμμένος 1,18,34; ἀποκεκρυμ- 
μένος Εὶ 3,9 (1,236. --- σα α]ΡῚΠ5 
Ὑ]58 5 κεκρύφθαι (18,3; κρυ- 
βῆναι 1, 19,42. (νοὶ. ἀαφοσοη [α]- 
ΘῚΠη5  κρυπτόορ). 

ϑασοῦ Νὰ (ααηρ α.1.) Του, δέγαβε: 
7.50. δῆ ϑαρρα " ἐπὶ τοῦ ἀμφό- 
δου ΜΕΟΊ1Ί1,4: 4.1. δὴ. σασρᾷ᾿ 
ἦν ρίαϊοῖα τ ΜοΘ,ῦ6, τοί. 1’. 
97,159. 

ϑάσθδ ἀο[οέ.γοα. 7.8 (Ργᾶξ. σασ- 
σΊ4α 1,19,12 8οηϑέ 14.α]1ὰ 211,8) 
φολν: 1. ἄγειν {11,1 11,18 κ.ὅ.; 
ὑπ- ΝΜ ὅ,24.41 τιν. --- 2, ἔρχε- 
εθαι 5Κ 8,24 (13,11) 1,3,16 τϑτ0.; 
ἀπ- Μ8,19 1,5,14 9,57.60; εἰς- 
Μθ,6 Μεθ,10: ἐξ- Μο38,6. -- 
ὦ, πορεύεεθαι Μ 8,9 9,,8 11,4 
φϑ8ι0.; δια- 1).6,1; εἰς- Μο6,56. --- 
4... ἀναβαίνειν ΜοΊ10,382; κατα- 
1,2.51. --ὀ Οὅ, ετοιχεῖν (ἃ ὅ,2ῦ 
ΡῈ 9,16. --- 6. προκόπτειν 9,16. 

1. περιπατεῖν Μ9,5 11, 
“ 6,19 τ51τη0. -- ἀκολουθεῖν (58.1..) 
Μ 9,9.190 111,31 μϑιυ. --- σασσϑῃ 

50 

Βαΐδαγθ --- αἰ-σαρσϑῃ. 

ϑαχηοίαη ̓  ὑπαντεῖν 4 19,18 (γαεοῖν 
Υ΄. 18). --- --τ γαϊῃΐαρθα σᾶσρσϑῃ 
ὀρθοποδεῖν ἃ 2,14. --- αὐμᾶησιὶρ: 
αἴαι τι. [)αἰ. " ἀκολουθεῖν Μ' 9.Ὁ 
11,5 46,19 μϑιυ.; ὀπίεω 51. 3,24 
(Μ 3,11) κμ.ὃ., ἐπί τι 1,15,4. -- 
8η8. τι. Ακᾷ." ἐπί τινα 1, 14,31, 
ἐπί τινος 6,19 εἴς τι 4 6,21. --- 
ἀπ πρός τινα 11,15 μϑιν., εἴς τι 
11,38 μ.ὃ. --- ὨΙΠαΔΓ γι. Αῖ." 
ὀπίεω Με 8,58. ἴῃ τη. [)αί. 
ἐν {17,1 πϑιυ., εἰς εἰρήνην 1,8,48 
(: ἰὴ την. ἄμᾷ. 1,7,50 μ.ὅ.) ἴῃ τι. 
Ακκ." εἰς Μ6,0 πϑιυ. --- ὈΪ τη. 
1) αΐ. κατά τι παοεΐν, σοηιὰ β 'ς 7,0 
Ἀ 8,1 μ.ῦ. 

δἰ τσασοα τὐοσφοίν υοη (αῇ 1. 
7)α[.).: ἀποβαίνειν 1,ὅ,2; ἀφ- 
ἴεταςθαι 1,92,37 (ἀπό " [Δ|ΖΓ8. 7. 
1)αἰ.); ἀναχωρεῖν 46,15, ὑπο- 
χωρεῖν [, 9,10. --- πορεύεεθαι 
ΜΊ1,1. 

δἰδιτσσθ παοϊροθ, ζοίρφον: 
διώκειν α8. Ῥἢ 8,12; ἐπί τι᾿ 
αἴαν ηί. 1)αἱ. ῬῊ 8,14. --- ηι. 7)αί.. 
ἀκολουθεῖν Μ 8,99: ἐπακολουθεῖν 
Τ,94.; τηῖβ 515 δίαιραρσδαῃ " αὐτῷ 
ςευνακολουθῆςαι Μο ὅ,97. 

Δ δυσσΡ ἐπέρχεσθαι ΚΟΡΊ) 167. 

αορασσαι δίηφιφοίνη, ΠΟΙ ΙΘΉ : 
1.ἔρχεεθαι ΝΜ 5,24 9,15 25,39 φϑι0. 
8) εἰεέρχεεθαι 10,1 1,1,9 μϑιο.; 
αἰθασρϑη πη Μ9,25 Μοθ,20 
Κ͵Ί4,233. Ὁ) ἐξέρχεεθαι (ἔξω) αἱ- 
σασρὰη αἱ 418,29 (υοί. 19,4). 
6) ἐπέρχεεθαι ἴ, 1,395. 4) κατέρ- 
χεεθαι ἀΔ1Δ 0 αἰρασσϑὴ [,9,97. 
6) προςέρχεεθαι Μ9,14 20,73 
μ.ὃ.; αἰθαρσᾶὴ ἀπ ἴἸ,8,44. -- 
φ, ἐνίεταςθαι 8,1. --- ὃ, κατα- 
βαίνειν 16,16 1,8,,3 9,54 18,14 
ΜοεΊ,10; αἰσαρρη 4818} Μ7,25. 
27 8,1. 1,6,Ὰ17] Μο9,9. --- 4. πα- 
ραγίνεεθαι 1, 8,19. ὅ. πο- 
ρεύεεθαι [, 14,10; ἐκπορεύεεθαι 
1,83,7. ---- 6. ἐγγίζειν  αἰθασθϑῃ 
Π6 γ,.. Αἰ. 1,15,,35. -α -- 
αὐηᾶηρσίρ, ἀπ τι. Ακῖ." ἐπί; αὰ : 
ἐπί, πρός, εἰς 1,18,14 τινὶ; Ζη- 
βαίςΣ ἀὰ πα ,9,12 (παοῖ, 
ΜΊ4,117). 



ἀυ-αἰσασθδη --α ρα ΠΑ], 

ἀπ-αίσαρρἂῃ προςέρχεςεθαί τινι 
᾿νἱγιφιιοηιιθ, σῷ ()αἰ. ΝΜ 8,5 
9,28 26,09) Μ 8,250 9,20 1,7,14 
8,24 γιϑιῦ. 

ἱππ-αὐραρρα ᾿ἱγηοὶγρογηηλθν: εἰς- 
έρχεεθαι ΜΙ 8,5 21,59. κ.ὃὅ.; ἐμ- 
βαίνειν Μ 8,23; εἰςπορεύεεθαι 
Μοά,19. --- αὐ)ναησίρ : ἴῃ ην. ΑΠ]6." 
εἰς Μ 8,5.28 27,58. 

λυ σασσᾶν σον ϊδογσοἶην: δια- 
πορεύεεθαι 1, 18,30; παραπο- 
ρεύεεθαι Με 11,20 [15,29] (Κον- 
7οκέ" 6.1.5. Κἶὦγ Ὑ ἴαυτα- ΟΑ); 
παράγειν (1858. ΔΚ ΠῚ 1, 18,39. 

ἴλι "Ὁ σαρσ Δ η.. ΑΚ]. προαγειν 
τινά οἴγοην υογαιδηοΐνη, Μο 10,32 
10,7. 

{Ἀπ γδ ΆΡΡΆ 1. νογαη σοί: προ- 
πορεύεεθαι ἴ4, 1,716; προάγειν 
Με 11.9. --- 2. νογϑέοϊνη, προίΐετα- 
εθαι Τ΄ϑ,4.12; προςτῆναι Τ3,5. 
--- ὕδον  Νεοῖ5,29 υοίῖ. ἴαυτ- 
ΘΆΡΘΘΗ. 

δασθασσδη 1. εὐνάγεςθαι (πρός᾽ 
Ἃἃ) φηδαριγιθηονεθιθ, «4 18,2 
Μοθ,80, βϑηᾶρ ρασαρραὴ Κα,4; 
ευνέρχεεθαι “ φαραρρᾷῃ 5κ Νὸ 
95,20; ἐπιπορεύεεθαι (πρός ̓  αυ) 
δον (φιδαρλ))ι6}}) ϑοσοϑογ, ἴ, ὃ,4. 
--- 2. γοὶγν ρογγοκέϊν (994 7.) 8) ἐγ- 
σγοδϑῖυ: γίνεται ἐγτέξ οἴη, ΝΟ 11,28. 
Ὀὴ οῇοκέῖυ: τοῦτό μοι ἀποβήςε- 
ται εἰς ̓  Ῥαΐα πιὶθ σαραοοὶρ ἀὰ 
δοϊιϊᾶσέ αὐτὸ ῬῊ 1,19. 

ἱπησραρρδ ᾿ϊηοϊηροἼν : εἰσπορεύε- 
εἐθαι 795,1019,30 ΝΜο17,15.18:11,2; 
ἐμβαίνειν Με ὕ,18; εἰςέρχεεθαι 
ΜΊ7,.1ὁ9 8,3. δι. --- ἱπηραρραῃ 
ἔγατηΐβ ᾿ προβαίνειν ογέρφοθ, 
ΜοΊ1,19. --- αὐῃμᾶηρσὶρ ἴτπ τι. ΑΚΙ." 
εἰς 1,10,5.10 κ.ὅ.; Ῥαϊτῃ διά 
τινος Μ 7,18 [10,2.9: αἵ ηι. Ακκ." 
ὑπό τι Μ 8,8 1,77,0. 

τ σσσ η (πιϊα] ἀα]οά πη 1, 7,11, 
υρίὶ. 95) ιν. 1)αἑ. ηιέσοθην ηνΐέ: 
ςυναναβαίνειν Νο 15,41: εὐμπο- 
ρεύεςεθαι 1,17,11 14,25. 
Ρδῖσ τ σαρσαπ 1. ἠἡϊματωοἶ-, νοῦ- 

ἰδογροηι: 8) ηι. ἀκ. διέρχεςθαί 
τι .,.2.38ὅ ΚΊ6,5, διά.ττινος ΚΊ10,1: 
Ὁ) 8 “- τινός, 1,19... κατὰ 
πῖνὸς 19,6; Ὁ) ῬΑ Σ ἢ " διὰ τῖνος 
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117,11 μ. παραπορεύεςθαι διά 
τινος Μο2,23, ---- παραγειν 79,1. 

παρέρχεεθαι ἴ, 18,37. 
2. ᾿ιογ)γγοΐνγν, αιιγο] 5 γο[ὁγ.: πε- 
ριέρχεεθαΐί τι (41|.) Τ 5,13. 

πίλγσρσλ 1. 7η,. Αἰ. παρέρ- 
χεςθαί τι φέτυ. ἐϊφογέγοίοη, 1,15,29 : 
Κ1,15.18.20. -- 22. αδϑεοϊμέ: 
ὑπερβαίνειν ἐδογογοίζοην ΤῊ 4,6. 
π5- 5 Ρ Δ οὐἱδ-, δίηαιδγογ: ἔρ- 

χεεθαι 6,15; ἐξέρχεεθαι Μ' 5,26 
8,39 84. ηι8:᾽0. (Ὠάμῃῇσ; πὑϑοᾶρσθαπ 
αἱ Μ 9,32 118,4.16 κ.ὅ.); ἀνέρ- 
χεςθαι 6,3. ἀναβαίνειν ἴ, 2,42 
9,28 μϑιυ.; προςαναβαίνειν [,14,10. 
-- αὐπμᾶησίσ: 808. ηι. Ακῖ. εἰς 
ΜΠ 1} 5. 1010 “ἐπί τὶ 
Τ᾿ ἐν 7 1} εις 
Μοδι: 2 πρός ΝΟΊ 5; 
Ϊη γι. δαί." εἰς Νεο 7,19, ἴῃ »»". 
ἈΡΡο  εἰ ΘΜ 96.711. Τυ ὦ. Ὁ:10 
μδιῖῦ.; αἴαν 7». ΑΚ." πέραν 4 18,1; 
πϑ᾽ ἐκ ΜοΊ.,260᾽ αἱ αἃ5 ἔξω τινός 
ΜοΊ11,19; δοηϑδέ ἔξω; ψῖρτὰ " εἰς 
ευνάντηςιν Μ 8,34; Πιῇη. Μ11,1. 
ϑι0. εὖ. 

πἰεσασρλπ ᾿ίηαι8-, αὐδοοη: ἐξέρ- 
χεςεθαι 10,9; ἐκπορεύεεθαι ἀπό 
(α95) Μ- 7,18. 

τυ ρσλ 9... Αὐκ. ὑπαντᾶν 
τινι οηἐσογοη οί « 11,20. 

πΆΡΤ 5. δ δόγμα Μεεοζίι, Υὸν- 
ογαηησ Ν. 1,23,1; ἢ. ἴῃ σ8- 
τοῖα α (: σαρυβιαι Β, υί. 
924) ἰδὲ ." πρόκειται ἐΐογέ γ7 
1. 8;10. 

παριᾶθὶ Κν9. εὐςέβεια 1 γδηιηιῖρ- 
Κοῖέ: Ν. Τ 4,8 Α (: σαραάοίη Β, 
υοσί, 1575) 06,6 ΑΒ 6α. Τ 3,16 μϑιυ. 

παρ ΚΒ (σαρυᾶβ, 95 ΟἹ Α4ἃ7).α εὐ- 
ςχήμων αηϑδίαηαϊο,. οἤγϑαν Ν. 
Με 15,43. -- Αὐν. σασπααθ8 
(19141) εὐεεβῶς βγονηιηι 3,12. 

ΒΆΒΔΠ]Ο Αἀαν. (191.43) ὧν Ζιι- 
βαγιριοηἤαη: καθεξῆς α16)" Π οἵδιο 
μαοΐ, Τ,1.,3. 

ΒΆ 8115 Αἀ)α ὁλόκληρος σαῆξ 
μηυογϑδοθγέ Α. -ἂηὰ ΤῊ 5,23. 

σαὶ Νὰ ἐπαγγελία γ᾽) οἰ βιιηφ: 
σι 95 κκὔν Ὁ αφθμοι: 
ΝΡΙ. -ἃ 9,4 Κ1,20; 4. Ἀ15,8 
ἐδ. Οὐ ΕΣ 



ἀά σΆΠΔβθ 5. --- σα]αϊδία. 

κατ᾽ ἐπαγγελίαν ( 3,23,9 (Ρὶ. παοῖιν 
υ1.1ὴ: 
ΑΒ δτ ΒΘ 5 Μὴ 0 (1526) ἀκοή 6δε- 

μὸν, (Οσοἠιδγίος α.1.) γοαϊσέ: Ν. 
ΒΊΟΙΣ Ἐπ ἸΟ α 5:9 5. 

σα] αἶμα Μη (1876 Οϑηοϑδο: εὺ- 
«τρατιώτης Α. Ρἢ 92,95; ευμμα- 
θητής 2)... -ἀτὰ 411,16. 
ΘΑ] (Ὁ) Αἀἀ).α σοηοβϑθο: 1). 

ΡΙ. -Ὀαΐτα -Ὀῖμὶ ὕπκ. ν.. Νβᾷροειὶ. 
[5 8. ρπδμ) 50.7.4, ῬΕΡν8. θὰ- 

ΠΠΙΡηαΠα5, ἄοη7οϊίν" Βοίδιψοϑ 
Γγ Ὁ σϑη]ρηδηαβ Νο 10,90 ΓΑ. 

σα πο αῖη (1525) ΕἸ ἐγκράτεια Μηΐ- 
πναϊδωγηκοῖί Ν. (ἃ ὅ,2393 ΑΒ. -- 
Υσί. Ὁπ- ΠΟ ΑἸ. 

ΦΆΤ ο9 δὴ (1525) καθα- 
ριεμός Μοϊηίψιηφ: [). ἴ, ὅ,14 
Με1.44. : 

ϑσοθαρθ δὴ διάνοια Οἰδϑίγηημ 
7. 11,51 10,,7 Μο19,30 Ἐ 4,18 
(1.231: νοῦς δϑίηην 2). ἘἈ 1,95; 
εὐυνείδηςεις σοισίδβοη Α. Καὶ 8,12 
7.105] Τ9 1,35. τΠουηαρί. 
βαΠπαραδὶ Α φῆ τ] νυ ]ββϑίη " εὺν- 
εἰδήτξεως Τ 1,5. -ἰ- [π᾿ 8]1α] 
Πδαποηδὶ -αἰθ τῇ ταπεινοφρο- 
εὐνῃ Ρἢ 9,3 (υσὶ. Β 4,2 (12,18, 
100 γ47' δ ΠΘΙη5. 8:6].); τοοοῖ 
μαοΐν ἰαΐ. ἔπ Πυργυεϊξαξο Ἡιθη ἐδ. 
δα. Α4ἀλα ἔίφδανι, σοίγοι: 

δι0.).}1]. 5Κ06,25. -- ΦΤΤοί. υἢ- 
ΘΆΓΟΑΙΓ5. 

ΘΑΙυΘ ]Αῖπθ Μὲ ἄνεεις Κγογισοίϊθη, 
το: Α΄ 1Ὸῶ.315; α. Ἐ7:9. 

σαἰδίπηϑ, γέεννα: 4. ἴῃ -ἃη Ν ὅ,29, 
29.390 10,28 Με 9,43.45.47. 

αἰάν " Νὰ ὑετέρημα Μαηφοί: Α. 
ῬΗ 9 50; ἈΕῚ: Εἰ (195: 

δα 117} Δ 8.0. Υ.1 εὐφραίνειν {γδ)ζίοι 
γηαοθοη Κ 3,2. 

Θαἰπηοβαυαὶθρ ἐμά. 1). Γεννηςα- 
ρέθ 28,1. 

ϑεαῖγᾶα ΕὉ ζώνη σι γίοι: Α4.ΝεΊ1,6; 
4.1. Κ. γν. δ. Νε 6,8. 

Ὀ1-φαϊγάδῃ αὶ. Κ.38,2 (906) χρη σιγ- 
ἐθῃῃ: περιζωςάμενος ̓  Ὀϊρϑυγαδηβ 
1717.8: 

πἰεραϊγ ἄδη ἀ8σὶ.: περιζωςάμενοι 
τὴν ὀςφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ᾽ υἵ- 
σα υΓαδη8 1] ὨΌΡΙη5 ᾿Ζυγαῦϑη5 5. ῃ- 
71 Ἑ 6,14 (956,1). 

(Αγ σΙβαῖ 5 Με [ὶ (168) Γεργε- 
ςηνός: Οσ."Ί. -αἷἴηα Μδ8,98. 

δαϊγηρὶ βη, ἐπιπόθηεις Κογϊαηγεοη 
Α. Κ,71.11 προθυμία Ἡγωηδοἶν 
Α.9,2. 1). 8,19. -- Κοριρ. ἴαϊῃυ- 
ΘαΙΓη61; υσί. ἴαϊηπι-, θ᾽ Π81- Θ ΙΓ. 

δεῖ͵ διυ. Κ.1 οι. αν. (Κ 9,14 
Ρῃη2,20 Τ3,1 0,10) δορφο)ιγθη, 
νογϊαηφοιν παοἾι: ἐπιποθεῖν Κα 5,2 
9,14 Ῥη 9,596 ΤῊ 8,6 {1.,4; ἐπι- 
θύυμεῖν 119.16 16 91. 17. 
Ἀ17,.3 αὔ,17] Τ΄ 8,1; ὀρέγεεθαι 
13,1 6,10; θέλειν 1, 8,20. -- 
χρείαν ἔχειν δοαϊὶγὁηγ. 1, 19,91 
ΜοΊ11.9. 

ϑαϊγαπῖ  Νῆα πάθος [οἱαφηβομαγε: 
1). ὰ ΤῊ 4,2. 
Ὁ5- 58 15]8} 50.77.1 6γ,807)γθοϊοη: 

Εἰρ5. ἰδ " ἐξέστη ἐδέ νοῦν ΘηΉ6Ή, 
ΝΜ 991. 

σαϊοϊπ Νὰ ἔριφος Βδοκίοῖγν: Α. 
115,29. -- Υγσὶ. ἰϑαατοῖη, σὺ- 
γηθίη, (α] 61}, συγθῖη Ν. 

δεαῖϊΐβ ΓΕ χίμαρος Ζίοσο: -5 ϑατηδη- 
γναα ἵνὰ5 ΝΘ ἢ,18. 

Θααΐπθ Γάϊος (168): Ν. ἈΠ16,393; 
Α. - Κ1,14. 

σΆ7πκ Νὰ ζεῦγος (α΄ ὁδδραγνη) ααγ' 
Α. 1,3,94. 

βαΐακα Μη (187,6) Οαφηοδδο: ἕτε- 
ροζυγοῦντες τηη͵11 ὠπαϊθγγν (νοῦν 
μησίοίονον Αγ) ατὶ βοίθοη «“οοἾ 
φὲρἠογα  -Δ5 (σγ. σοί. 1)α .) 
Κ 6,14. --ὶ τοοὶ οῖ. Εἰ δΉιν. νγὰ- 
Ἰ1ῖ5ο βα)ακο΄ γνήςιε εὐζυγε ΡῊ 4,3. 

σΆπκο δὴν (Ζιϑανιιοηγοοης, 
-οἰοἰζιη9) (αἰοϊολιηδ: παροιμία 
410,6 10,325; παραβολή [2 4,29 
Ὁ,36 6,39 μϑιυ. (μαι 9). 

δα καμα 8 ΕἸ πειεμονή {7ϑ6γγοαιρ: 
Ν. 90 -ἀΞ α ὅ.8. 

ΞΆΚΠΙΗΡΒ δὲ: υἱ᾽ ρακυηθαὶ ἐδογ- 
ἐγῶσέ τρζίαγον Ἡ οἶδε ἀρχόμενος 
1,3,25; νοὶ. Αγ. χιρν" δέοϊϊ6. 

σακιδίθ 1 δοκιμῆ ἔγοῦθ: Α. 
κ9,13. 

δαϊαϊθία Μη (187,6) τη. δαί. 
(256,2) Ναο)ιξοίψον; τηνὲ Ὑϊβϑῃ: 
«τοιχεῖν τινι ζοίφοη (Θ,16; πα- 
ρακολουθεῖν τινι 13,10. -- γηήΐ 
γνϑΡαη: καταδιῶξαί τινα Νίοε 
1,96. 
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(ἀα]αίθὶβ --- σϑιηϑίη]ἃ. 

ιαϊδίοΐ" (1638) Νονι. ῬΙμν.. Γαλάται: 
ΤΟΣ: -οἷ 6, 8:1::- Ο΄. (α]8}16 
ΚΊ16,1,.Α (ΚΖ. 41,,68); 0. -ἰτὰ 
α ὕὔρουβοηγ. {{π|ϑυβοῃγ. 

Θαϊαία' Γαλατία (163): 6΄. -ἰαὶϑ 
101 ΒΒ 61,2;:.:}. -ἰἃ Ε4:10. 

1. σα] Δα οἷ 5 4α7.α πιςετός φίαιϑὲρ: 
Α.Ρ1.Νοιέ. ΤΙ 1,6. 

Ὡ, σι] πα θ οἷ 5 "τ πίςτις ΟἸακδο: Ν. 
Μ9,22 1,7,50 8,25 μϑιν. (νι Π9). 
Κσῖ. ἀπ- θα] δα οί η5. 

ῬΑ] δ (Ὁ) 447. ιτρογένοϊϊ: 1). 
Ἃἀὰ -Ῥαημὰ Κ8ϑᾶ εἰς τιμὴν 
ςκεῦος φῃ. θΐγνθην τρογέυνοίἑογυ (΄6- 
{ἃ8β8 Ῥ 9,31; ναῖγρθα - θη 
φγγοίο ἤιαφηο Καὶ 1,23. (παοἷν Καὶ 6,230 
[,αἷ). 1). ῖ. νταβϑίζοτη ραϊδαθαίγη ἡ 
ἱματιςμῷὼ πολυτελεῖ ἐγν Κοδέθαγ' θη, 
Κιρίαονν Τ.9 Α (: ρα! αθαίμη Β, 
τσοὐνΐ Βο]ν)" 1 [6]}67]. 

Φ Δ] Κα Μὴ (187,6) εύὐεεωμος 
θἴγγ68 7},οἶϑο5: Α.}Ρ]. -ἂὴῃ5 Καὶ 3,6. 

ΦΆΙΘΙΚΙ Νία δμοίωμα Αὀδή: ἢ. 
ΕἸΠΕ ΘΙΘῚ ΒΕ, 

ΞΆΙΟΙΚΟ 4ἀ7.α ηι. Γαΐ. ἃ]ρίο]ι: 
παρόμοια τοιαῦτα " αογοίοὶο, θη, 
Μο7,8.18; δοηϑδέ ὅμοιος [,)6,47. 
48.49 κιὃ. --- σα] 61 Κ6 νυίβϑῃ ἡ" 
ὁμοιάζειν ἀ ιγυϊτο ἢ, ϑρῖγι, σίθὶοιθΉ, 
Με 14,70; ρδίοῖκθ τυ θδπ᾿ 
ὁμοιωθῆναι Ἀ 9,39. -- Μαη Ρε- 
αοἰνέο αοη Οορφοηϑαΐσ: οἱ ἸΡΠΟῊ 
ἋΚ φβά] 6 κα σύνορα 5Κ 5,29 μηα 
πὶ ᾿ΡΏΔΊ]θῖ Κα δ αρθννα 8ἃΚ σἂἃ- 
1εῖκα 5 ὅ,206. --- Ασυ. σα 16 Κὸ 
(191.4.3) Τὰγ ἴςα σἱοϊο ῬἘ 2,0, 
νοοῖ. Αηηι. τιν δέοίζο. 
ΔΙ οἰ Ἰαἷα Γαλιλαία (168): 4. -αἴαπ ᾿ 

12.599 4,4 17.11 ΜΕΊ1,39 9,30 
10,ΖΚἨ. (Ο΄. -αἰὰ5 71,26 4,31.44 
ὕ,11 ΝοΊ,9.10.28 6,21 (οἰ ρὲ. Ῥ15 
-αἷὰ5 80. Ιδηα]β 1, 8,1, υσῖ. αἶο 
Ἐογέδοίζιη), 1). -αἰἷὰ ΜΌ7,50 
1,1.9.41.9ὃ 1.39.4 8,)ῶ6ᾳ ΜεοΊ1,14 
[3,17] (ἸΚον7οϊοένο" [{ἰν Ὁ -αἰδη) 15,41 
5Κ 8,26. 

Ὁ α]ο αἷὰ5 Με ὶ (168) 
λαῖος: 0. -αἰαὰα ΜΩ0,θ9. --- 2, 415 
Γγογίνοέμη) οαο5 [Γιαη οϑηναηιθη8 
τῆς Γαλιλαίας (ΚΖ. 41,1688) 6. 
«816. Ὁ0.1.19.91 Με 7,91: 

ΦΆΙΡὰ Μη ςταυρός Ρέαδιὶ, γοις 

{ν᾿} 
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ΜΊΟ,38 927,42 1,9,23. μϑιυ. (Πμἄτο- 

Π ον). ᾿ 
ΑΙΡΥΙ Νία (κοίτη) οοπουθίίαϑ 

Βεοϊϊασοῦ: θᾳ ὸ εοηομϑέξ ἴἰ" 
115 δ᾽ Πϑιηχηϑ, -ὰ Β 9,10. 

σα! ὰρ Νὰ 1196: 1. σαϊαρ ἰδαυ- 
8η δολοῦν ἐάϊβϑομοη, Κ 4,2. --- 
σα Παρ ννυοὶἰνγοα]αη  ψευδομαρ- 
τυρεῖν ζαϊδβοἶν σοιχοη, (Ἰηι067 [ὁ 10) 
Νε 14,.50.57. - ὀ  ἈΑἝΑὅ. εἴδωλον 
Οδέσογιδεϊα : ταὶ -ἃπι ̓  μετὰ εἰδώ"- 
λων ΚΘΟΘ,16. --- -ἀῖὴ 5Καϊ Κίποπαϑ᾽ 
εἰδωλολάτρης Οδέσοματογον 5, 
10.11. --- ρῬαΐίδὶ -ἃτὴ 581]1848 (ρ8- 
581} ἰδῇ " εἰδωλόθυτον ΘΟ δέξοη- 
ορζον Καὶ 10,19.(98). -- τὴ -α 5ἴϑδαβ᾿ 

ἐν εἰδωλείῳ ἐνὶ Οδέφοηέξονεροί 
Κ 8,10. 

δα! πρααραπδίαα! 5 μὲ (165) 
ψευδαπόςτολος {αϊϑβονογ" Αροϑέοί: 
ΝΙΡΗ  οἰθ {191 

σΆ ΠΡ ΓΟΡΔ ΜἘλ (158) ψευὸδ- 
ἄδελφος ξαίδοἼον Βγιαον: 6. Ι. 
-τὸ σα Ὁ Ὁ) ταῦ 11:90 

σα! ραρπ (ἃ) Νὰ (188) εἴδω- 
λον αδέίφε: Ν.Ρ]. -ἀα Καὶ 10,19.20: 
σα. -ἀὰ 5 Και κίπαβϑαβ " -ἑαο᾽ογηι 
ϑογυϊέιι5 τ Οδίετομηαϊοηδέ ἘΞ Ὁ,0 
α 5,20 8,5; 0. -ἀδπὶ φά58}}0 " 
εἰδωλόθυτα Οδέφσοηορ[ον Καὶ 8,10. 

5.1 πραργ δαί Μη Π] (1638) 
ψευδοπροφήτης ἐβαϊίξβειογ Ργο- 
γμοΐ: Ν.ΡΙ. -οἰ5 Με 13,22: ἢ. -αὔἂι 
,0,20. 
Ασα οἰ γο 5 (ἃ) τη θη. ΚΙ. 

(1611. ψευδομάρτυρ ξαϊξδοννοῦ" 
Ζοιρο: Ν.ΡΙ. -ἀα. Κ 15,10. -- ἢἰ 
-ἀβ (95 (ΟἹ 51|]815. μὴ ψευδομαρ- 
τυρήςεῃς [.18,20, ἀλη. ΜοΊ10,19. 

δα] πραχγ δι ἔπ (168) ψευ- 
δόχριετος ἐαΐίϑοϊιον ΟΠ γίδέιβ: Ν. 
ῬΙ, 15. Μο 18,29. 

Τρ] πθαΐπ Παΐ. ΡΙ. Τ 2.9 Β.ι τοῦ] 
νϑγ ϑο  γοϑθη ἢ. σαἸαα αὶπὶ ἃ ; 5.0. 
σα Πρ 5 (Ρ) (66) Εἰ κοινωνία 

α'οηιοίμδομα ὁ Ν. ΚΊΘΙΘ; Α. 
ΡΟ; 6. -- 5. 9.19. 
-ῬῈ Κο,14 ΡῈ 2,1. 

σαιαΐϊηοὶ Ε κοινωνία (Οἰϑριοῖη- 
ϑοἤα : 4. 8,4; σα. 6 3,9. 

σαπαὶηἶα Μη (1875) Τοϊϊγιο]ιηιο): 
μηδὲ κοινιύνει ἁμαρτίαις ἀλλο- 
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τρίαις ̓  ΠΙ -ὰ 51815 (517]15 Β) ἴνδ- 
γα ἰὴ ἔγαιηδθ͵αϊη Τ ὅ,22, 

σα απ 5 467.1[7α (185) κοινός ρε- 
γηρῖη α.ἡ. 4) σοηιοίμδαηι Ν. 5Κ1,8; 
ΤΠ. ρι. -Ἰαὶ ΤΙΣ 1,4. Ὀ) τυη)ιορ 
ΝΙΝομί. ἐκείνῳ κοινόν ὈῬδΙΠΊΠη8 
σϑχηϑ1}) ἰδὶ Ἡ 14,14; 1). ΡΪ. -Ἰαΐτα 
Με 7,2. --- εὐγκοινωνός ... τῆς 
ῥίζης καὶ τῆς πιότητος .... ἐγέ- 
νου᾽ -5 β[Ζαὶ [τυ γία]]} (( νϑατΐβα 
ΑἹ) 78} σηηϑῖγρτα νναγϑὶ ἐφήϊ α ερ 
Ἀ11,.17. - ευγκοινωνήςαντές 
μου τῇ θλίψει" -Ἰὰ ὈΤΙσραη 85 
γηθ]η8 ΔΡΊΟΩ ἐεὶϊηοἠγπθηα ατ 
Ρῃ 4,14. 

σαϊηδῖηθ5 δὶ ἐκκληςία Κ᾽ ὁ) δαηλη1- 
μη 411. -5 Νβὴ 5,19 (υσί. 
71, αηφηογ Νοβορια [γαρσηιοηέο 5.17). 

σαμηδὶ ῥ5" (α) 4Ἃ7.ὦ ἀνάπηρος τὉτ᾽ε)"- 
τς ζγπρροῖέ Τ,14,13.91; τεθραυςμέ- 

νος στνογησιιαοέ 1,4,19: Ν7 5ἰ.βιρ. 
μά. ΡΙ. -ἀ8 05. 

ϑδιμ] 615 δὲ Αὐπίδϑησ: 6. 
-αἱθ Παηπαάρὶ. ἕν ἃ φιν αἰ ϑυν ββαὶθ 
ἀναλύςεως 465 ϑεμοίαθη5, Ἠἶρι- 
φαηρϑ 4,0 (υσὶ. Αγ. φῶ" δἐθι). 
σα Νὰ 1. Με ρνιοηβον: μέτοχος 

ΤοϊηοἼγηον 1). Γ]. 1, 5,17; κοινω- 
νός Οθηοθϑθδο Ν. φϑϑιῆϑῃ π]ϑὶη 
κῶ,925, 75. ῬΗΠ 17. --- 2. κοινωνία 
ἾΝ. Ε135:13. 

δι γἘ0 αηροῦί, σγοηςτηαομθαγῖη 
α 4.95, 7οαοοῖν ηιαοθέ ἀα8 σγίοοι. 
ευςτοιχεῖὶ τσαδιγϑοθιοίγορθ, ἀαβ 
ΘΑΤΩΔΙΚΟΡΙΖαὶ {γ᾽ Θατη ΚΟ Ὀ]- 
Ζαὶ δέοθέ; υσῖ. 58- τ, ΥΚΟη 8.0. Κ..2. 

ΒΆΠΙΥ ΖΘΙΠΒ Τὴ «κάνδαλον Ἅγρε»- 
δ: «ἈΠ ΠΔπΠ|5. τ 9 τ: 
Ἐ9.59. 

σαι παρίη5 δ ὴ0 (1525) ὑπόμνηεις 
Εγίγνηογμηφ: Α. ἃ 1,5. 

ΘΙ] Ομ. Μη (1532) δον»: 
γραφή Ν. 117,38.49 Τῦ,18; γράμ- 
ἐν τὸ Βιοβιϑέαθοη δον 10. . -ἰστὰ 

ΞΈΪΙ. 
σαι Νία μνεία ΘΟ αᾷδο]ιίγυϊδ, 

Εγήηηογμησ: Ν. Καὶ (99. ΟΠί.); 
Ὥ- ΠΠΠ9 0.119: 

ϑϑι θη Εὐ (1525) διάνοια 616- 
σα 6. Ὁ. ΕἸ Ἐ}2.5. 
στη 5 δὲ Δηπάοηζοη, Οεαδοϊι- 

γἴ8: μνεία 4. Ἐ1,16; μνημόου- 

νον )}».Ῥ. ΝοΊ14,9; 
11. 4:95. 

σΆμΔΠΠ8 ἤἥη αὐτάρκεια ΟΘ΄ δηϊρο, 
φορφοννε8. Αὐδκοριηθη, 4. κ 9,8 
ΘΚ 7,19; σογυϊδαγημοῖξ 1). Γ΄ ,0. 

πεπῖδίβ δὲ εὐτηρία Ποίέμηρ, Ηοῖϊ: 
Ν. 1111: 4.12. 1051 1.115; α: 
Ε1,19 Ῥὴ 1,25 μ. παμαρφί. -αὶ5 
φῖν ϑϑίγθι ἀθῖ παῖ  περιποιήςεως 
ἃ. Εγπαϊένι Ε1.,144Α; }. 10,10 
ΕἼ 10 ΡΙΗ 19. 1.9.5: 

ἀνάμνηεις ἢ. 

δ8 8 }}}}5 Μῆ|α εὐγγενήῆς ΤΧ67- 
τσαπαΐξογ: Ν.ΡῚ. 1,1,58; 1).1,9,44 
Μοθ,4. 

ΞΆΠΟΙΒ δ8ί..4.47.α (180,8) σοηίς, υἱοῖ: 
ἵκανός ΝΡ. 11.111 ΚΊ1.90; 
ΑΟΡΙΟΝοιί. 1, 20,9; ΝιϑῪ. τορι. 
11,12, ἢ. Με 10,46. --- 4. πολ- 
λά φΆΠΟΙ 416,19. --- οὐκ ἀρ- 
κοῦειν αὐτοῖς ̓  Πἰ -ἃἱ 5]η4 Ῥα]Πὶ 
{0,17. 

ΘΔ 578 810. Κ].1 νογγϑαοσθθη: κό- 
πους μοι μηδεὶς παρεχέτω ̓  8Γ- 
Ῥαϊάθ Ἢ δἰπϑῆαῃ τη ρ8η5] 8] 
α 0,17. 

1. σδηΐ85 (115,1) Ααἀ7α ἡ δογοῖη- 
ϑύϊηιγηοη: σϑαῖθ5 ἢ ψ]οαδ "Ἢ 
εὐὔμφημι τῷ νόμῳ Ἀ 7,16; 4.1, 
ϑϑα 5θθη5. νγαϊγ θη 51 1,21, 

9, σϑᾳίβα (115,71) Εὸὶ τὸ εὐμφωνον 
γογαθγοανηρ: 1). -5581 Καὶ 7,5. 

απ} 5 1 Ζιηεδαληιομιηἐ, Κ᾽ 6γ- 
βαγηγρείσ: «εὐυνέδριον (ἢ δοἠιδέε8 
Ποίγιέδοίιοα Οογίοϊ) Ὁ. ΝΜ 8,22; 
ευναγωγήὴ ἢ. 418,,0; ».ΡΙῖ. 
ΜΌθ,9.5 9,35 1,4,15; ἐπιευναγωγή 
γογοῖγίρηφ ἴῃ 2,1. --- 8 -ἰτὴ 
ἀτοὶ ραπα ἰχυγα  ἀποευναγώγους 
ποιήςεουςειν ὑμᾶς 4 10,2. 

ΒΆΓΤΔΙ ΟἿ 5 ΕἾ0 (1ὅ 55) ̓ ἀπογάργιφ, 
ϑαίσιη, Εοσοῖ: διαταγή 4). 
13,2: δόγμα .ῬΙ. Ἐ2,15 (τὴ 
Γι ἰϑολυϊιοῦι φζῖν ϑαΐαϊτϑηαβ φεφοσθη); 
κανών Ο. ΚΊ0,19;. }. ΚΊΟ0,16 
( 0,16, τῷ αὐτῷ ετοιχεῖν κανόνι 
()- ΞΘΙΠΟῊ βασϑδη -οἰηδὶ Ρἢ 9, 
16 Α. --- τυῖϊοα!β φαγὶ θῖπη5 ᾿ νο- 
μοθεεία ΟΘ΄ βεἰςφοδιρ ἘΒ 9,4. 

ΘΆγΑΙἴοὶ Τγν Οογοοϊέσκοϊέ: δι- 
καίωμα Θεοὶ 1,1,6 Β 8,4; βοηϑέ 
δικαιοςύνη Ν δ,20 ΤΊ, Ἴδ᾽ πιβισ. 

(μι). 
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ΒΑΓ ἰοῖηβ Εἰ (1532) ἐπανόρ- 
θωεις Ζ»γοο]ιισοιδϑινηρ 1). 19,10. 

δαγα ῦα. ΓΕ δικαιοςύνη ΟΘ΄ γθο}- 
ἐϊρκοὶ: 4. 410,8.10; 2. Ἀ 10,10. 
τα Αἀ)α δίκαιος σογεοϊιέ 

Μῦ,4ἀδ 10,41 μϑιυ. (μἄμ 4). -- 
δικαιοῦν -ἃπΠα ἀοΙη͵]Δη ΚΕ) σε- 
γροέ μαϊέογ,, γοολἐ ογτέρφοη, ἴ, 1,29 
10,15, φἰρᾶη ἀϑρὶ. ἃ 5,4; .Ῥα58. 
δικαιοῦςθαι α 9,16 ᾿“. δικαιωθῆναι 
ερα. σογεοοϊέξογεέισέ τρογαφθη  -ϑ 
γαῖ θαη Ἃ9,10, -5 φῥδαοχῃϊθ5 
Ὑγογραη Τ 3,16, οἱ -81 ἀοτη]ϑιη- 
ἄἀαὰ (ἃ 2,17. --- οὐχ ὅτι... τε- 
τελείωμαι ̓  ηἰ Ὀαϊοὶ -5 σΘ ἀΟΙΉ1 5 
βαα ΡῊ 8,12. -- Ἀοριραγ. ὃ 
δεδικαιυμένος ̓  58 σα γΙδϊῃίοζΖἃ 
δαί ἤδη (υσὶ. 1 1.18,14. -- 
Ααν. σαγαϊῃίαὈρα (19141) δι- 
καίως φογοοϊιέ, τέ Ποοθέ Καὶ 15,94 
Ππ 9. 10; 5.κ.8,15 0,32. 

δΆγαΙ δ᾽ (ἃ) 447.α διατεταγμένος 
αηφοογαηγοί: ΝΟ Νομί. σαταιὰ (9ὅ ΟἿ 
1,)9,18. -- δι0.4.Εφηι. 8Κ 1,19. 

ϑασδζθὰ Μη Ὑείτων Ναο)ιθδαή": 
Ε Ψ 9.8: ΑὉ 1.,...12 1558ι 

ΘΆΓΑΖΗΟ ΓΕ ἣ γείτων Ναεϊδαγίη: 
1. }.15:9. 

δαγάα Μη οὐλή (ΗΠ γα 6) Το] οΥ: 
Α. -ἡ 410,1. 

Αγ ἀδυνα] δ αθ Μηὰα (159) οἶκο- 
δεςπότης Παιι5)6γγ: Ν. 1, 14,91 
Α. -α ΜΊΟ,95. 

ΑΓΒ ΜῈῸ(1δ234) Ηαιιδ, Ἠαιιβιυοϑθηι, 
αρυϊίτο: οἶκος Μ9,0.7 11,8 κϑιο. 
(μὰν 4); οἰκία Μ8,0.14 9,10 κϑιο. 
(μὰ 9); αὐλή ΗΟ Με 14,54, Ργὰ- 
ἐογίνηιν 15,10. --- προαύλιον ίαίς 
νογ}" ἄθην ΠΟ Γο᾽ ἴδαν σαντα ΜοΊ14,θ8. 
-- ἴτγϑιη Ὀ᾽5 ἰϑαγδιηδ 1615. (50. 
θ8 768) ἴ, 8,49. ---- Κογιρρ. δαν]-, 
ταὶ] η-, ννϑὶ Πἃ- ΘΓ. 

Βαγοῦλθα Ααἀν. (191.41) 
μόνως αγπδίπαϊ Ἐ 18,13. 

ΞΆΓΘΉΒΙΝ Εἰ προθεςμία δεϑδέϊηιγΐο 
Ζοεῖξ Α. (4,2. --- 1 αν 5'Κοὶ- 
γθῖη 8: Βεβέϊιριη, Είαη: Ν. 
1, 8.9. 8.7: νην [9:30] 
ϑθλ.)9;19;. 4..1.7.19. Ὁ 97. 

δα παθὶ Κρ αἰδιῦς Θομανιπαζέϊρ- 
μοὶξ 1). -οἷὰ Τ 9,98Β (ἀ μρηϑϑογ- 
0 }}). ; 

εὐςχη- 

σαγϊπαϊ Νέα ςεμνότης Πἰυγθαγποῖέ: 
ΣΙ ΤΑΤΗΣ 

σαγὶα θ᾽ (τὰς 18,2, υσῖ. 25 ΟἹ 
Αἀ7.α ς«εμνός οἤγϑαν: Ν. Τ 8,2 
(Τἰογροϊαϊοη); ΝΟ Νομέ. -α (95 ΟἹ 
Ρῃά,8; Α4.Ρ1. Μαδκ. 1,8, Ἐφηι. 
ἡ 3} 7. 

ΒΆΓΙΠΪ (65) Νέα εὐυμβούλιον Βὲε- 
γαίμηρφ: 4. Μ917,1 α ( τὰπ ΑΘ. 
Μο.5:0. 15:1} 

ΘΆΓΠΠΪ]Ο πὶ πλημμύρα Εἶμέ 0. 
1, θ,48. 

ΆΓΌΠΝ (115,1) Εἰ ἀγορά Μαγᾷκί: 
1). -5881 1,7,592 [ΡΊ. -5ἴτὴ Μ 11,16]; 
ῥύμη ϑέγαβε 1).Ρῖ. Μ6,2. 

ϑαΆβαηΐθ Εἰ ἔλεγχος Κογισι: 10. 
3,16 5.8,8.25; 4. 5Κ 8,26. 

σεβαΐοίηβ Εὴ0 (1596) καταβολή 
σγιαϊοσιγσ: Α4. ἘΠ,4. 

δαί θα" Μη, σοξαθμγέοε: ςὐυνέκδη- 
μος ἡμῶν τὔῆ867 Ποὶβοσο ἃ ]ιγέε, 
67) δορίοϊέοί «15 (Ἡ οἶφ8.}  τὴὶρ 
ΘΆΒΙΠθ8 ΠῚ ἀη5 Καὶ 8,19 ΑΒ. 

δα θ͵α" Μὴ Οοζαμγίο: αὐτὸν 
ἐν τῇ ευνοδίᾳ εἶναι ὅαβ 67 ἴη, 
αογ Πἰοϊβοφοϑβο  ἰβομαζξ βοὶ ἴῃ σὰ- 
ΒΡ ήδιη ἴη8. νυῖβαῃ [, 9,44. 

σαδκαάνοῖηϑ ΚῚ Ὁ (1535) εκεπας- 
ματα Βεοαφοϊκιηρ 4. Τ 6,8. 

σαβκαῖί ἐὺ 1. Εγϑδοπαβάι: κατα- 
βολή Α4. 117,94; κτίεις Ν. Ἀ 8,39 
πο ΘΟ ἀπ  θ τ ὧΣ 
ΝΜοε10:..135,19 Ὁ 1,15...--ὄ 2. 6σε- 
80} κτίεμα α. Τ' 4,4. 

σαδκαϊἀθῖηβ δὴ (1595) διαςτολή 
{]γιογ5ο)οα Ν. Ἀ 10,19. 

ΒΆΒΚΑΙΚΙ ΜΝία εὐνδουλος 
μθοθέΣ Ν. α 4.1: ἢ: Ο1.1. 

ΘΆΒΚΟΙΝΙ Νία ὑποδήματα ϑαηπααίθη, 
δοζῆο 4. 1,10,4 158,22. 

ΘΆΒΕΚΟΙΒ “α}.α δοβοϊιυέ: σαβκοἢ δὶ 
ΒΈ]Π]ΟΙη ὑποδεδεμένοι ςανδάλια 
γέ ϑαμαάαίον ῥοβομθέ Μοθ.9: 
-αἱ Τοΐατη ̓  ὑποδηςάμενοι τοὺς 
πόδας αὐ αοη, Εἴ βοη δοβοιις 
Ἐ 6,15. (956,1). 

σαβυσοαοὶ Εη φιλοξενία ΘΟ αϑέ- 
Γγοιηπαδοναξέ: 4. Ἀ 12,18. 

δπαβίσοδ (ἃ) 467). φιλόξενος 
σαϑδέβγοὶ: Ν. -σοὐβ (9 ΟἹ Τ8,9 ΑΒ 
ΤΙ 1,88. 

Μη- 

᾿ δαθίβ Μ᾽ Ξένος ἔγομαϊίης (Οα5ὲ)}: 



4δ 

Ν. Μ85,43; 4. Μ25,38.44.:; Ν.ΡΙ. 
Ε9,19.19; ὃ. Μ21,1. --- σα βίη 9 
ΔηΘΠΙη8η ̓  ξενοδοχῆςαι Τ᾽ ὅ,10. 

ϑαΐδιγα Μη «χίεμα Εἰὶβ Ν. Μ 9,16 
Μο 9.91. 

ϑαΐδηυ 5 1ὴὶ καθαίρεεις Ζζενγ- 
δέὔγμηφ: 1). -Ὅ81 Καὶ 10,4.8 13,10. 
σαί θα Ααν. (19141) σγαεφίο- 

γηοηα 5ἷ 2,24, 
δΑ 15 4Ἃἃ7.α εὔκαιρος ραδϑοηπα Ν. 

Νο 0,91; εὔθετος εἰς ψοϑδολοϊέ σι, 
(π η»". 4κκ.) Ν. 1, 9,69. --- 4. 
Θα . 118 8 (191.4.1) εὐκαίρως φι7" 
γροθέογν Ζοῖί, ρα5ϑθηα ΜοΊ14,11. 

ΘΑ] ΓΟ μ5 Μὴ0 (1596) οἰκοδομή 
ἥη ϑδίηηηνδα. νοῦν οἰκοδόμηεις .7- 
δαμφ: σα. Κ12,19; [ὴ. καὶ 13,10. 

δα Υ]10 Πν οἰκοδομή ἐηὶ δ᾽"), 6 
τον οἰκοδόμημα ΘΟοϑᾶπαο: Ν. 
ΠΟ 1 4 5:1: 

ϑαΐνγο δὴν πλατεῖα 6α556: Α.}}]. 
1,14,91͵ 

σαβαρ Εἰ Νία Β:Ω. “1. ιι5 -1ὰα φει- 
δομένως 5ρᾶγ[ϊον καὶ 9,6. 

ΘΑΡΔΠΓὮ5 467. ἐγκρατής γε αἰέ- 
8δαην Ν. ΤΙ 1,8. 

ΘΆΡ]ΔΙ 5 Εἰ 7γοσέ παράκληεις; 
παραμύθιον γε ΡῊ 2,1, τνο 98ἃ- 
Ῥιαΐθίθιη5 Κγ παράκληςις τφο7- 
αμδοῖέ: Α4.1,0,294 κΚΊ.4 {ῃ:2,16; 
7 1 1 0:7. ΤΕ ΤΕ ΤΡῚ 14,18; 
στ 1.5 ΒΗ: 

ΘΡΥΔ βίο Μὴ (1525) Τγοϑέ 
παρηγορία (ἰά,11; 5οηδέ παρᾶ- 
ΚΑΉΕΙΟ ΙΝ ΕἸ; 15:0: 
Ὄ. ἘΠ ΤΊ; ΣΕ -Ξοῖπο 
Ρη 2,1. --- πηρθήῆαι, ἀποετεῖλαι 
ἐν ἀφέςει δηέζαϑ8οη, ἡ ΕΥ̓ οἰ οῖξ " 
[γα] οίδη ἴῃ σαβριαίβδίθιη ἴ, 4,19. 

ΦΆΡΥΔΒΚ Νὰ ὅλων Τοηηο, Α1ι8- 
αγιιδοῖν 4. -5Κ 5ϑῖη 1,9,17. 

βαῦαὰ Μη Ο΄αιιδοιροῆγογ: ΡΙιν". 
γ ἢ περίχωρος ζηηροφοηα ἴ, 5,3 
8,37. -- Υύρί. ΡΙ. Ὀϊθι δα ἐγ 
περίχωρος ἴ, 4,14 7,,.1.1 ΜεΊ.98. 

Θαπ]ραπ θᾶ Γολγοθᾶ: 8ἃπ8 -Ῥ8 580 
ΜῸ 15.292. 

ΘΙ Δαμηδπγγα Γόμορρα Ν. ΒΕ 9,99. 
Θδαπαητ αι ἢ αΐ.Ρ]. Γομόρροις 

ΜοΘ,11. 
ϑαππἾδι (392) οιο. Κ.1 ηι. Παΐ. (9358) 

δεογγιθγ ρον (ρογγοέζυο5. διἰφηρίφα;, 

σαΐδυϊα --- σαννϑαιαί. 

296,2981): βλέπειν 1, 6,41.42; 
διαβλέπειν ἴ, 0,492. --- κατανοεῖν 
1,6,41. --- θεωρεῖν Με 10,4. 
θεάςαςθαι 4 6,ῦ. ---- ἰδεῖν Ν 9,11 
9,1 ὅ,8 17,14.15 Νο 4,12. “-- 
προςέχειν τινί δεῖηο Αμβριογῖ- 
ϑαγεκοῖέ αὐ οἐισαϑ γἱοέογν Τ' 4,18 
5Κ 7,22. --- Ραϑϑὲν φανῆναι 67- 
βοἠοίποη Ν΄ 0,ῦ. αΑὐρᾶηφὶρ 
710. 1,60,42,. Ῥϑιητηεὶ (3552 " ὅτι 
50,59. 11.17.15. ΜοΊΘ,4; θβαίοὶ 
5 1.2.9. 

ΦΆΤΟ 510. ΚΓ.9 κΚίασομ!: πενθεῖν 
Ι,0,325; θρηνεῖν Τοέορζίαφο αἩ.- 
ϑδέϊριγηοη ὦ 160,90 1, 7,39, 

[5πποθ18,] Μὴ ὀδυρμός ἈΑἄἰίαφε: 
Α..- Κοηγοϊρένν [7 Ὑ σαῦηοθ, 
κ{,1 ΑΒ. 

ΘΆΠΙΟΙ Μὴν λύπη δοίγδηῖϑδ: 
ΡΕΙΙ θ.ς 

ϑαθτρθὰ Ἐὸ ἀεὶ. 1 10,6. 
σΆ 8} 510. Κ΄.1 λυπεῖν τινα 677,67) 

κγᾶμμοη: ΒΡ 14,15 κΚῷ,9.5 7,8.9 
Ἐ 4,30. Σ 

άπ {1155 4α7.α ῥοίγϊδέ, ἐγατ- 
γί: λυπούμενος Ν. ΜοΊΟ0,922, 
ςευλλυπούμενος ἐπί τινι (ἢ 79. 
σοη.) Μοὸ 3,5; περίλυπος 1, 18,28 
Μοθ,26; 4.1,18,234: ς«κυθρωπός 
ηυϊγγῖβοῖ ΝΟΡΙ. Μ 6.10. 

σαν θοὶρΒ 447. Κγιρα ον : 
εἰρηνεύετε᾽ -81 51]1410 Με 9,50. 

σαν ῖγθὶ Νία εἰρήνη Τ᾽ γήίοαο: Ν. 
Ἀ8,6 14,117 μην. (νᾶ). ---- σ8- 
νυ ῖΓὉῚ Παρϑη΄ εἰρηνεύειν 12,18 
ΤῊ ὅ,18; σαυναῖτθιὶ ἰδυδη ̓  εἰρη- 
νοποιεῖν ΄,γίφαογ, ηιαοΐνη, (11,20. 
-- σαν] ἰδυ)απάϑηβ 511810 " 
εἰρηνεύετε [αι 13,11. 

σαν οί ΓΟ (1525) ἐκλογή ..7- 
τοαθίμηρ 1). Ἀ.9,11 11,38. 
ΘΑ Α461).ὰ κοινός φσοηλοῖγι 

α.1. τουγοῖθ: ΝΟ Νοιί. Ἐ 14,14. --- 
Κρσί. Ὁ .- ὙγΓΏΤΉ5. 

[σαν θῖπ8) δηὴ0 (1525) Βεϊοβ.- 
γῆ: [2. σανδηαοϊπαὶ 51 1,21. 

ΠΆΜΥσ Οἴη5 ΕἼ0 (1535) κατάκριεις - 
Ῥογηιγεοίϊιγσ : 1). Κὶ 1,3. ἶ 

σανγΆϑοίη ΠΕ (1536) ἱματιςμός 
Βοκίοϊαμη Ν. 1, 9,29. 
σαν αὶ Νίο ὁμιλία ΘΟ ϑρτγᾶοϊ,: 

ΝΟΙΙ. Καὶ 15.535. 

Α. 
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φαλα κὶ Νία πραγματεία 6ε- 
δον ξ ἢ).ΡΙ. 3,4; ποριεμός }»γ- 
τρογῷ Ν. Τ 06,6; κέρδος Ὁ οιογγν 
ΡῈ 1591. κέρδη 3,7... -- οἱ 
Χυιδίαθ ἀὰ -ἰὰ παρϑὰ ᾿ ἵνα Χρ. 
κερδήεω ῬΗ 9,8. 

φαναπιβίνγα Μη εὐνεργός ΜέτΤι- 
αγϑοῖίογ: Ν. Καὶ 8,,)3: 4. Ῥηῶ,25; 
ΠΣ ΕΥΑ τ 411. Ὁ). ῬῚν 4.9. 
--ὀὉ ευνεργῶν ΝΡ. ΚΟ,1; Ρ. 
ΚΊ6,16. 
ραν 8] 44).α: ἸΚογιοίοέν)" ΚΠ} 

Ὁ σανναυτηΐαὶ (97 α) ᾿ ἐρριζωμένοι 
οἰηισοισγφοῖέ Τὶ 3,18. 

σαν Νῆα Θαιϊ: περίχωρος ὕηι- 
φοσοπαὰ Α. Μεθ,ῦθ; καθ᾽ ὅλης 
τῆς περιχώρου  ἃπα 811] σαν 
Ὀϊδιίαπαθ 1. 4,14. --- χώρα “αρα: 
Α. σανὶ 1, 8,26 15,14; 6. ρ80]15 
115,15; 12. σαυ]α Ν 8,38. 

ΘΔ Π1}15} οἰγιηγυϊγ: ΝΟΡΙ. -)αϊ" 
ὁμοθυμαδόν τρρηήαγηοα (ΔΓ 
Ἀ15,6. --- σανν}}}}15 νῖβδη ̓  εὺν- 
εὐδοκεῖν φειρὶϊ 586ῖη.: Ν. θην. 
Κ17,12; οι0.Ν Μαϑρκ. Κὶ 1,18. 

σαν (115,1 Εἰ ἁφή Κογϑθίνγ.- 
αι, Βαμα (67 (ἰοἰθη ο): Α. 
ΡΙ. -ὁϑϑ "4,16 Ο 2,19. 

παν σοὶ 4ἀ7.α υοἱἷ ΜΙιγριαο: 
σ. ἢ ψῇὶϊοῦϑ  εὐνήδομαι τῷ 
νόμῳ ΕΒ 1,29. 

παζλι τ] Κὶο σηγίθοι. 1) αἱ. Ὑαζο- 
φυλακίῳ ϑοϊαίεγαιδ 4 8,20. 

ϑαχὰν Μὰ κέντρον δίέαοσϊειί Ν. 
ΚΊ5,55.56. 
Τὰ] π|- σοῖσι 510.}7.8 ἐπιθυμεῖν 

ῥογοἤνγογ, Ἐ 13,9. 
ϑα-σοῖσαι (-οοὶρο- Κ 9,920.91.29) 

ϑι0. Υ.8 κερδῆςαι φειοίγγνοη, 1, 9,290 
Νο 8,36 Καὶ 90,19.90.91.29. 

ἘΝ. ΟΙΒΗΔῺ 510. Κ͵.4 δἱοἷν ογυ βοςθΉ,, 
ογδίανηοη,: ἐκπλήςςεςθαι Ν᾿ο 10,26; 
ἐκθαμβεῖεθαι Με 9,]7]ὃ, 10,5: ἐξ- 
ίεταςεθαι [,9.,47 8.56 Νεο 9,19 ὅ,49 
5:19. 

πῖὶθα ΕῸ Οαῦο, Ο ϑβοϊιθηῖ: δόμα 
σὴ ῬΩ 4εῖ 7 δόεϊς ΒΗ δ εν" 
δωρεά ΚΘ9,15 Ε 3,7 4,7; δῶρον 
ΝΜ 5,94 8,4 Ἐ2.8; χάριεομα Ἀ11.299 
ἘΠ 1}: 

ϑῖθδη αὶ. Υ.5 (908) σοῦοη (ρον- 
. Κοἰούϊυο5 δίηιρίοω, 2996 τι. 9983); 

Βιτοίςθοτρ, Ὀῖθ ρσούδβομρ ΒΙΌ6] Τ|. 

διδόναι Μῦ,31.492 6,11 κϑι0. (56 })}7 
μᾶμῇφ); ἀποδιδόναι Μ 27,58 
1,20,20; ἐπιδιδόναι 4 13,26; με- 
ταδιδόναι [,3,11. --- ἴτυτη8 ρΊ ἢ " 
προδιδόναι νο7"}}67 σοροη, Ἀ 11,95. 
-- τηϑί ρίραπ΄ ψωμίζειν ΗΒ 19,90. 
- --- »ι. ραν. αϑη. αν ϑ'οοἼιο 
Ι, 320,10 (ἀπόξ Μο 8,12 (41. 
(96 3). -- οέτυ. σοῦθγνυ αἷδ οὐἶδ7" χὰ 
οέιν.: αορροίίογ Ακκ. Νο 10,45 
Κι,20 ὕ,5 Τ2,6; 8έαζέ (65 φιυοίξοη, 
Αγ. ἀπ ἴῃ 8,9 (σγ. 41 1.). 

σἰθαμαθβ Μηᾶ. (159) δότης 6ε- 
δ6)»: 4. σἱραπα Κὶ 9,7. 

δἴ-5Ί 8 511 δέον τσοσϑοσοῦοη, χωρι- "ἡ 
ςεθῆναι ΡὨ]] 15. 

ΑἰσοΊθ απ λιγιοῦοη,, ἐϊδογφοῦθνν: δι- 
δῦναι ΜΟΝ ΒΕ 1 9 
μϑιρ. (πᾶ 9); ἀποδιδόναι 1,9,49 ; 
ἐπιδιδόναι ἴ, 4,17; παραδιδόναι 
Νῦ,25 20,2 μϑιυ. (μᾶμ 9). --- --- 
Αὐμᾶἄηρίγ αορρ.Ακῖ. ἘΠ1.92- ἀὰ 
7 ὟΣ ἌΓ 4 15.158} 5 εἰξ 
Κο Κι0 8: ἀπὸ εἰς ΜΙ 97:10; 
Τῇ. 1,83,10 Με 4,11, ἀὰ τ᾿. Πιῇ. 
ΠῚ 
[ΓΔ -ΡΊ 8 νου ρονοην, νϑγ οΊἤνγι, 86] οη- 

κονν: διδόναι {10,29 ΜοΊ0,37 
κ 139,10; δωρεῖεθαι Με 15,45; 
παρέχειν 1, 7,4; χαρίζεςθαι 1,7,91. 
Ἄ ἘΟ ὴ 10 10:15. εὐ: ΡΠ 99 
{9159 9 θη... ΒΘ ΘΟ ΗΝ 
ΠΣ ΘᾺ 
π5- Ὁ 8 ογ δέαΐέογν, δοσα]ίοη: δώςει 
Ἡ 14,,}: ἀποδιδόναι ΜΝ ὅ,96.38 
(ὅρκους ἀποδιδόναι 48 σ᾽ 65ο]10ο- 
760,6 6γ{{116 7) 6,4.18 1, 4,290 7,42 
10" ΜΟΊΤΟΣ 7. ΘΕ 
ΤΌ ὑφ: ἀπόουειν. 1 9 
ἀποτίεςω ῬὨ] 19; παριςτάναι »). 
αορΡ»ῃὈ. Ακῖ. ἀαγϑέοίϊση, ἀαγδγη θη 
αἷϑ ἘΠΊ. ἘΠ ΠΟ ΘΕ .51.ΞΞ 
5Κ ὅ,94. 

σ᾽] Μη πτερύγιον ΟἸτορεῖ: ἢ. 
1,44,9. 

Πα Νὰ φόρος έειο)" Α.. 1,90,92.Ψ 
-- Κοηιρ. Καῖβασγα- 9 1]α. 

{τ - σ᾽ 144 αὶ. Κ..8,2 (906) τογρεῖ- 
ἑου: ἀποδιδόναι 1, 19.8; ἀνταπο- 
διδόναι Ἀ 11.385 12,19. 

585-51 ἀλη νογσοίίοη: ἀποδιδόναι 
ΤΡ. 4,14; ἀνταποδιδόναι 

ῬΉΡΕ 



,» 

.}.} 

1.14.1 Τὴ 5.9 161:0: 
ἰαη : ἀνταπόδομα 
1819 
5 Νὰ φόρος 

Π 195. 
ΠῚ ΒΔ] θη ΜἼ|0 (1525) ἀπο- 

γραφή “αἰέν ασιν ἦγν αἷθ Θέθιθ7"- 
γ516. Ν: 1,2.0. 

ρα 1 δρέπανον 
Με 4,99. 

ἀπε δίπηδη αὐ. ΚΥ.8,1 (905) δεορίγυνθη 
ἄρχεεθαι ΜΊ1.1.90 μϑιο.; προεν- 
ἄρχεεθαι Κ ὅ,10; ἐπιχειρεῖν 
1,1,1. --- ὁ5. αἵργηέ τι) {7ηη507ν7"61- 
δι αὁ5 απ αὐτο, Β'μί. Τ,6,25 
ΡΗ 1:18. 1307]. 

σἰδίγ Δ 515 ααν.αοη. (967,2) αὖὔ- 
ριον ηιογφοη, Νὶ θ,30. 

Ὀϊ-ο᾽ΐαῃ αὶ. Κι (208) βηάονι: ἀν- 
ευρίεκειν 1,9,16; δοηϑέ εὑρίεκειν 
Μ 17,12 810 10.39.6 6.35 1,9 4:9 
μϑιρ. (μι 710]. 

σῇαΐδη αὐ. ΚΥ.2 (904) σίοβομ: βαλ- 
χεῖν, Ἱ Ο7 Ἰω 9.97.9 8 τ 99. 
-- αὐδηΐησγὶρ ἴῃ ἢν. Ακᾷ. εἴς τι. 

ἘΠ -οἰπΐαϑη ὑπερεκχύννειν 1ϊδ6»- 
εἰ.«ἡ. τἰθογυοίί σίοβογ, ἴ, 0.98. 

ΘΒ] σγγαθα Ααν. (1914) ἐπιμε- 
λῶς 5ογ σδαην ἵ, 10.8. 

ΘΊασσο (90) Αασυ. (191 4 3) ἀκρι- 
βῶς σοηαι ΤῊ 5,2. 

ϑ]αροσσαι θὰ Αἀν. ἀκριβῶς σοναν, 
{1.2. 

Ἰ558]- 
Κογ οί 

ϑέρμογ"" Α.Ρ [1]. 

ϑίομοί Α. 

σ]τὐἸ πη 7.8} 8ι0. Κ΄.1 ςτίλβειν σίἄη- 
ζοῦν ΝΜο 9,9. 

σοὐλκαμβ Α4ἀ7.ὰ εὐγενής γοη 
σιίογ, οαἰἶογ" Αι Ν. 1,19,19. 

σούοὶ Μη ἀρετή Τηροηὰ Ἃ.ΡΙ. 
Ρῃ 4,8. --- ονιρ. ϑαβι!-Θοαθ6ῖ. 

σο] οἷπϑ δὴ 0 (3595) ἀςσπαςμός αγι8: 
ΝΟ 18 π 51ἢς 
ΠΗ: ; Ὁ ΠΠΜῚ ΜΣ 

ΦὍ]7 Δ 50. Κ.1 σγίμβοη: ἀςπάζεεθαι 
Μρ5.41 1,1.40 10,4. Με 1,18 τϑιν. 

ϑσοβδ (ΠΤ 460.ᾺΒ, ϑβοηδβδέ σοΐᾶβ, υρί. 
25 ΟἹ Α4«).α ψιιέ: ἀγαθός Μδ,45 
1.1.1 18 8: ἡδιῦο τίπρύς τοὶ - ἃ 
5 4,2390)ὴ. --- χρηςτός Καὶ 15,38 
,.0,3Ὁ (ἐπί τινα ̓  Παέ.). ---- καλός 
Μ5,16 7,190 110,11 μϑ)ν.; 5ῸΡ 
ἰδὲ “ καλόν ἐεςτιν τη). 1}. Με 17,97, 
74. [)αΐ. τ. Τ[. 1,9,33 Νε9,5. | 

ΘἸΘ --- σγοίδῃ. 

4.45. Κ7,26, οἱ - εἰ Με9,42, 18- 
Ὀα1 ἐάν Καὶ 7,8. 

5Υθα δ χάραξ 
Ι,19,43. 

στΆθδη αὐϊ. ΚΥ.6 (909) «κάπτειν σγα- 
ὕογυ: σΥ0Ὸ0 1, θ,4δ; Ζγ}. 1, 10,3. 

θ᾽ ΡΥ θη τέ οἴγρνοην Οαγαθοην τιγι- 
φσοδοη: περιβαλοῦει χάρακα «οι " 
θΙργαθαη ογαραὶ Ρὰκ 1, 19,43 
(956,1). 

πίςσΥαθδπ διορύςςειν παοϊργ δον, 
φηἐογησί ον ΜΟ 0,19.90. 

ἸΒ ΘΙ θ8 ατδογαθοη: ὥρυξεν 
ΜοΊ12,1:; ἐξορύεςειν Μο 9,4 (εἴη 
71,οοἿν αν" ο]δομίασοη) (ἃ 4,15. 

Ξ͵ΊΔΠ 8) 510.7.1 παροργίζειν ε»-- 
φίϊγηθη, (ἰ 8,931 (αὰὰ νυν ΓΙ τὐΐο 
Ἡ 10,19). 

ἱπε  Δ1η7λ}) παροξύνειν ογὑϊέξογΉ: 
Ἔξοϑ ΚΗ» Ὁ. 

ϑΥδ δία Παΐ. δή. κάρφος Ποίω- 
δρ{ϊέέο7η. 1, 0,41.42, 

ΤᾺ Να.Ογα5, Κγαμέ: χόρτος 4. 
Μοά,298; λάχανον 4. Ἡ 14,2 (ρ»". 
Ρίμ".): 6΄.ΡΙ. σγαβθ Νοὸ 4,52. 

σΊΥΘαρ5 4ἀ).α Πιριφγῖφ πεινῶν 
ΝΟ5,44 1,1.,ῦῷ9 0,91. --- πεινᾶν " 
Θ᾽ ϑαρθ να ρᾶη [1,4,32 0,25 
Ρῃά,19: στ. ψίβϑαη Ν 95,42 1,0,9 
Μοῦ Ὁ  ἸΚΟΙΠΕΟΙΣ 

Θ͵ΊΘΑΟΙ 510. 77.929. Μιργο 77»: τὐ}6 78. 
γι. Ακῖ. ἃ. Ῥργϑοι (247,1) 1408] 
ΘΥΘ(0 ἢ]απαὶ Ρϑίηδηδ᾽ ἐὰν οὖν 
πεινᾷ ὃ ἐχθρός εου ἢ 13,20. 
ΘΒ Μη λιμός Παηφ67: 

10 ΠΠΠ 9 7: 
ο.θῖρδῃ αὖ. Κ΄.1 (905) φγοίζον : κρα- 

τεῖν ΜΝο 14,44.49.51 (ΡΒ. 15,98); 
ευλλαβεῖν Νο 14,48, --- γι. αφη. 
Νε 14,51. βοηϑδέ Ακίς. (268,1). 

[αἱττστυοῖρα οι. Αλῖ. ὀγργϑίζον: 
κρατῆςαί τινος 1, 8,54 Με ὅ,41; 
ἐπιλαβέςθαι τινός 1, 9,47 Νε 8,29. 

πη σγοΐραη ἡ’. Ακᾷ. ογρυθίξθη: 
κρατῆςκαι ΝΕΟΊ,31 9,27] 19,12 

σγαδον: 1). 

δΣ 

14,40; λαβεῖν Μο19,8, ευλλαβεῖν. 
118,19, ἐπιλαβέεθαι Τ 60,12; ἀγ- 
γαρεύειν γεφιήγίογον Με 10,21, 
τοί. 1,.25,20. 

σγοίδη (σγοϊΐαη 411,391.39. 1|, 7,98 
ΜοΊ14,729, υσί. 92.4) αδ.-γοα. Υ΄.1 
(219) τορΐμθη, Κίαφοη: κλαίειν: 



σγοὶβ --- Παθδη. 

{11,31.95. 1,0,91 κδιν. (67). 
- Γεγῇ. θεὐρτοῖ -ῦθ -αἢ Μ90,75 
0.41. 1.7.58.;.1. 8,52. 

φΎΘΙΒ κλαυθμός ἀα85 είηοη, Μ 8,19 
(υψί. αἷδὶ. γα Μω.. 
ΘΥΪπ ΔΙ Δ }7}15} 4α7.1α ὀλιζόψυχος 
ῥἱοτγνϊσ: διυ.4.Ρ 1. ΤῊ ὅ,14. 

στ 5 (α) δὶ βαθμός ϑεβγί: Α. 
γα σοᾶβ (98 Οἡ Τ 8,18. 

σέοθα ΚῸ φωλεός Ογιῦο, Ηδ,ῖο: 
Α4..ΡῚ. ΝΜ 8,20 1,9,58. 
σα πυν  ἀ}π5 ιν (Οὀγιι5. παοῆι 

Ἐ9.19. “νὔ]. .159) 
θεμέλιον Νι τ Ὁ): Ἔρ 90; 
Α. 1,06,,0 14,239 -ἀὰ 1, 6,48. -- 
Κοί. Ὀδατγρθ-υν α]5. ἤθη. 
σα 5 (σπαά- ΟΑ, υοί. 1585 

«Αα7.α εὐλαβής φσοίέοα  γονέίς Ν. 
1.9.2. 

σι] π5. (στιαα- Δ, Β μη ]οϑογ οι, 
νὴ]. 1930 8. ΟΜ 1151) Δ )ὦ 
ἄθεος σοΐέίοο: Ν.ΡΙ. Ἐ 2,19. 

δυἀεβκδπμποὶ (15. ρΡὰ8-, 1538 ΔῊ 
θεοῦ μορφή (Οοἰέοδρεδίαϊέ: 1). 
Ῥῃ Ὁ. 

σι] οδίτ οἷν (ΟὉ- ΟΑ, υσί. 988.41) 
Μῆὼα θεοςεβής (ΟἸοἰξοδυογο])γ6᾽ Ν. 
0.31. 

δσιάθπθ (65 Νὰ (11. 34,181, 
27,156 2) ἱερόν Οοἰοδίμαιι5: 1). 
τϑα ὁ 18,20. 

πα 11} ἤίγοηη. εν ἴτκ. ν. 
ΑΥ̓οζζο (ἀα[γ7 [πα 1181}] Μαβηνι.). 

σα 515 Αἀ17.α σδέξηοι: 41} θΟΚο 
ΘΊ ΙΒ α1Ζοβ. ὩΠπλα θα ]5 5 πᾶςα 
γραφή θεόπνευςετος ἰ{8,10. Ἐἐ- 
ΠΝ ΘΚῚ. 6. υουνΝοι, 81 
110: 

5ἀ]α Μη ἱερεύς Ργίοβίον" Ν 8,4 
11,5 κιὅ.; Ρίαων. Εἶν ἀρχιερεῖς 
εἰ.5. αἴ ΜΊέοΙ ραν" 685 ϑδ'ιμψγιοα γον 
Μ27,1...0.10 κ.ὃ. ({ὰν ἀρχιερεύς 
οἱιογργ]οδέογ)" 588. ἀα]τη ἰδία στα] 
Νοε 14,600.61.08. πιο; δὰ πηαίϑία 
ὰ α΄. 18,26 0. 118,94: 58. τοὶ- 
Κιβία -ἰὰ 2). 4 18,239); Ῥᾷ] 1η815- 
ἰδη5. βια]αηβ 19.060. --ὀ ΟΚοηιρ. 
αἰδγ-Θ α]ἃ. 

5 Πα ϑϑι5 [πὸ ἱερατεία [γ͵ο5έ67"- 
ἐωηι Ο΄. 1,1.9: 

2.10. : 

σγιαηαιιθ7" 

λειτουργία Ο΄. 

51 

Πα} 10} 5170. Κ.2 ἱερατεύειν ᾿γγε- 
ϑέ67γ. δϑίη, οἷθ86 ἢ γιθϑέογαγηί5. ρῇε- 
σόν 1,1,8. 

5110 Νὰ χρυςός Οοἰά: ἢ. -Ῥὰ 
12,9. -- Κογιρ. ἴσου: Ὁ. 

σα] θοΐη5 44Ἃ7.α χρυςοῦς σοϊαοφη: 
Ν.ΡΙ.Νομί. ἱ 2.90. 

σι Μη ἀνήρ Μαηπη: Ν. 1,19,2; 
Ῥοῖν. Κ 1,16; Ο.ΡΙ͂. Νοὴι 5,17. - 
απαάρσί. ἦν Α συτηΐηῃ {Ὁ]]ϑηηγηδ 
ζᾺ Μαῖτα {{]]τηηγα Ἐ 4,13. 
ΘΠ ΗΠ 45 4Ἃ7.α ἄρεην τπᾶἄηπη- 

ἰϊοΐνοη, ΘΟ οϑοϊιοομίβ: 6. Ρ]. 1,..98 : 
Νιδο..Νομέ. ἃ 3,98. 

σιπηοῖὶη Νὰ Μωμηονε ἄρεεν Α. 
Με 10,0. 

σππα Νὰ γάγγραινα γεὑδοοδο]ιοῖὶ 
ΝΥ "7. 

πϑεσ πα 8) 500. Κ΄.4 ἐκχεῖεθαι φ»ε7- 
δο]ιέοί ἐσογάοη: ΜΘ,17 1,5,397 
Νε 9,29. 

απίρπᾶλ δῸ (Οοἰοηυοῖς 1). ΚΑΙ 
(99. Οκί.. 

συ (ἃ) (138) Μὰ (146 3286.36) 
θεός Οοὐέ (86), πᾶν); ξαϑδί 
απ οἰσορ αδοοἰιῖγ σέ φοϑοϊιγϊοϑθη: 

Ν. 9Ὁ 6. 9ῦ5 ἢ. σΡρ8; ατι89ε- 
ϑοῃγτοθογ ηιι7 Ν. 4. ]. σπιᾶὰ " θεοί 
110,594.35, 100 68 γι {ἰδ 67} 77 ἀρ γ6γ), 
δέν σοργαιονέ τοῖγα (αἀσαρφοροτι 

γοφοίγθονέ πὶ οἰπὰ θὰ ( 4.8). 
-- Κορ. ΡΊΙ. σα! υρα-σααα Ν. 

Τ1ι. 

Βαθαπ 810.}7.5 1. παϑϑη, ῥοϑβίξφοη 
ἔχειν ΝΜ ὅ,23.40 ὁ.1 κϑιο. (βῆ 
μαι), ἔχουςα “Πα ρα Παρὶ βοδμεσαη- 
σον Ὦ 9,10; κατέχειν ἔγιγι6 παδογι 
Ι,14,.9; ἀπέχειν ααἠῖη ἢαδοη 
Ν ὁ, τ. η. φιροϑοίσζέθηι 7) 
1,6,94. --- ὀ ὦ. νορ αο᾽ Ζεὶξ: ἔτη 
ἔχειν αἰέ 8εοἴηη « 8.57 τέςεαρας 
ἡμέρας ἔχειν οἷο ΤἋΤαρ6 ἰαης 
ἡ 11} 7: 3. Ππαϊέογι. ἨιοὶηΉ 
ἔχειν Νεο 11,32. --- 4. μαϑοη, μαϊ- 
ἐεγ κρατεῖν Μ 9.95 (40γ., υοσὶ. 
ῬΒΒ.. 1,90) ΝΜο 9.6.8. 9 ῖν 
(4ο».) ( 3,19. --- ὃ. μέλλειν :067- 
ἄορ ὦ 6,0.71 Με 10,39. --- Θ. Ζιε» 

Γπηϑοθγοῖδιιη αδ5 αἰτιγαἰίσον, Ε΄ πι- 
ἐμγ8 (8018) 1 19.290 Κ11.19 .η8,4; 

: 4Ὰ 



9 Δ-ΠΑΡΔΏ --- Ὠδίϊϑ. 

ΘΚ 1,7. 2,17. --- 7. ηιν. Ασνυογϑῖογν: [ ΘΠ 8 (9947. 1. ἐηιργοδϑῖυ: 67.- 
σέο}, δοβηνάίογν ἔχειν: κακῶς ἔχειν 
ἀ011 ( 1] 08) παρᾶη Μ,10 Νο 
ι,.99. 84. (2,17) 6,55; τηϑῖ5 νγ8 115 
ἢ. μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἔρχε- 
εθαι Νίο 4,26; αἰδαχηϊδί ἢ. ἐσχάτως 
ἔχειν ἦγ, αθην, ἰοἐφέθη Ζίζψογν ΤἼοφογν 
Μοῦ,929; τηϑηναθα ἢ." ἐν ἑτοίμῳ 
ἔχειν δογοῖὶξ 8οῖγυ Καὶ 10,6: ὨἸ νν81}- 
ἰᾳ] 1τη1π5 ἢ. (ηι. 7)α[.}.᾽ οὐδὲν 
ὑςτερεῖν τινος ἢ.) τ ϊονέβ παοθ.- 
δέον τ 19.11: γοβοκῖυ: 8178 16 1 Κο5 
51Κ παρᾶη ἄλλως ἔχειν Τ᾽ ὅ.95; 
[αῖστα, ἢ. 51κ (ηι. 1).4“1.) πόρρω 
ἀπέχειν ἀπό Μο7,0. -- 8. ὧι 
{7η150}.)᾽ οἱ διύηφο: ἴδια Πἃ- 
Ῥᾶαπαᾶβ  κοςομοκράτωρ Κα 0,192: 
ἔτυατηδά θη μα θη πρωτεύειν “67. 
ὁγδέίοη, Ραίς παθόν (1.18: σἂ- 
ὙΘΙΓΡΌΙ ἢ. εἰρηνεύειν Η 19,18 
ΤῊ 5,13; υἷδζαβθαι πὶ. ". περῖς- 
ςεύειν 1,.15,17 υἱάγακπδα ({7 -ἃ Ὁ) 
Ρῃ 4,19, υοί. δῦ αἴαγαβθαα" 
ἔχω περιςςωτέρως Κ9,4: πη- 
Πα]Ροη ἢ. δαιμονίζεςθαι 10,21: 
νγοϊἑννοασϊ θα ἢ. ᾿ μαρτυρεῖεθαι 
Τῦ,10. --- αὐ σανναατκ]α ἢ. κερ- 
δαίνειν τινά φεισίμηηοι Ῥἢ 9,ὃ. 
- κεκαυτηριαςμένος τὴν ευνεί- 
δηςιν  σαΐδησ]Ἃα. Παραηα5. 121Ὁ- 
γυίββϑῖη Τ 4,2, -- γι. ργἀαϊροϊίνθην 
Νοριογν: σαΐδμπαηα Ὠαρᾶη ̓  ζω- 
γρεῖν {29.960 (: -ἂπ8 ἰ({πῆδη Β.. 
-τ- 6ἱ 510 Βα Ρ8 10 νγϑϑὶ ἵνα προς- 
καρτερῇ δε» οἱέφο)ιαϊέεγ, 56 ΝΜ ὁ 9.9. 
- ὕὕϑογ" αὁγην 6ἰογν. δοὶ πὶ Ὠαρδη 
(Μ9,.3 6 19.44ΔἪ1 Νε 4,5 Ἐ 5,27) 
υοί. 262. --- Κωγί. ἀ-Π θα Πα. 

ἃ [8 08} 51Κ α΄ 7». Π)αἱ. ἀπέχεεθαι 
ἀπό τινος 516}. οἴγιογ ϑίασίιο οηΐ- 
γαϊίο ΤῺ Ὁ.2 9. 

ΦΠ 8 Π θ 81) δεοϑίέφον: ΡΒ ΓΙ. εὐυνεχό- 
μενος δεοϊιαζέοί 1,4.,38; ὀχλούμενος 
δοβοϑϑθη, ἴἵ, 0,18, 

αὐσ θᾶ 51Κ ἀα ». Π)αΐ. προς- 
πορεύεεθαί τινι 5176) τὰ] 6 7, 
Νε 10,95. 

4Ἰβ. θη (9947...) 1. ἡγηργοδϑῖυ: 
6γρτ οί θη, περιέχειν ἴ, 5,9, ευνέ- 
χειν 1,88,9. 2, οἤοκέν: θοϊιαΐ- 
ἔθη, ἐοϑβέϊοαίογ, ευὐνέχειν Κ,14 
ΒΠῚ 95. 

σγοῖξοη: κρατῆςαι Νίεο 3,21 6,17; 
ἘΚ δ,9, - ἢ. οἤοκέίυ: δοϊναϊέοη, 
[ὁδί] αϊο: αὶ ἰαϊῃο φβῃαθδη- 
ἀδη5.᾽ οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες 
Με 10,95; κατέχειν 1, 4,42 8,10 
Ἠ 17,60 ΤῊ 5,21 ΡὨ1 18. -- 8, γο- 
Ποωῖν σα παρα 51Κ αἵ δέον δηΐ- 
Ππαϊέο: ἀπέχεεθαι ἀπό ΤῈ 4,3; 
ἐγκρατεύεεθαι Κα 7.9 (ΡΒ. 15, 
897.. --- οί. τπη- Πα 8 Π65. 

ἘΠ - 98) αὐ Ποροη: ἐπὶ χειρῶν 
ἀροῦείν «ε΄ 8η8 Ππαηάθπὶ Ρὺκ 
αΓΠαΡραπα 1,4,11. ἣ 

πε 78} τὐγνγογ. αὐ]. ΚῸ (209) αἴρειν 
μον, ΕῚ. ΕΓ. Νε 3,3. 

Δ -ὰ [78 ογισϊαο1,γ).ν, αγιξισογ θη: 
ἀποκρίνεςεθαι Ν 8,8 11,4.95 μϑιν. 
(56,7, πᾶμῇφ), ὑπολαβών  8ηᾶ- 
μαῆαπας 1, 10,30. 

αὐ-Π  Ἴ]Δη καθελεῖν Πογαϑηο]γηθη 
Νοε 15,36. ᾿ 
πίη - ἢ {81 51Κ αἰατ ηι. Αι. ὑπερ- 

αίρεεθαι 51}, ἐϊδογ]θῦογ, ἴῃ 29,4. 
15.8.74 ογ)οῦοην, 1060 Ή 6] )))6Ή, 

αἴρειν (4ο7.) 11,41 1,Ὁ,94.25 
917 17,15. Μὸ 2.19. ἐπα ρΕΙΝ 
0.0 19,18. 17,1 1. 0.290 10:98 
18.135; ΚΊ 0 1.8. ἘΞ ΟΠ ρα: 
ἘΠ ]Π8Π 51Κ ́  αἴρεεθαι ΜοΊ11,93; 
μεταβαίνειν 516.) τοογϑοσοῦοη, Μ' 
11.1:; ἐμβατεύειν (ὁ 9,18. --- -- ΡΗ͂. 
Ζ-}-Ποΐ [11,41 17.1 (114. 9582). 

πέρ πίη 510. Κ.4 ὑπεραίρεεθαι 
δον τ δογ]ν οὔθ, καὶ 19,1. 

μα} 5.0. Κ]..1 την. 1) αἱ. (τινὶ) 51οἦ, 
ΠὨοξέον, "ἄγον αὐν: κολλᾶεθαι 
Ἡ 19,9; προςέχειν Τ 3,8; προς- 
καρτερεῖν Ἡ 19,19. --- γοβουῖν: 
Πα ήδη 51κ αϑοί. ( 4,2. 

ΘᾺ Π Δ 748 
99457.:-|Ὁ 51κ΄ ἐκολλήθη 1,15,1. 

5 α πα  718πόῆ ευμβιβάζειν Φιδαηη- 
ηιθη] 6 ἔθγν, υογϑίηα θην, Ἰὰὶ 4,10. 
54. πᾶ 5᾽0.7.4 τιν. Π)αί. αη- 

παηρθη (ρογ[οἰρέϊν, 9947.) κολλη- 
θέντα ἡμῖν ̓  -ἀΔῃ πη515 1, 10,11. 

πα 5 4α7. δοϊμαξβίοέ τηνὲ (1)αΐ. 
356,1): Ῥδίῃ ᾿προῖὰ Ὠαία τ΄ 

51Κ αδοί. (ρογγοίρἐϊυ, 

τοῖς γεγαμηκόειν ἀθη Κ6γ}),οῖ- 
γαξοίοῃ Καὶ 1,10. --- Κοριρρ. ἃὐυαδ-, 
αἰρυ- ΠΑ 5. 



δ δη --- Ὠα]ίϑη. 58) 

1. πα γεά. 1.8 (ὅ8. 911) αἴρειν 
ἠᾶάηψοη, ἦν 67 ϑοϊσοῦθ ᾿ωϑ86Ή. 
2.50. ῥγ8. 4 10,24. 

Δ Δ 82} χαλάςαι ᾿γνα )γονν, ᾿νἦγυ- 
αὐίαβδοη, Τ,Ὁ,4, αἰπαῆδηβ Κ11,32. 
ΠΒΠ Δ ΠΔΠ 51Κ 5.0} ογ] ἄγον; ἀπήγ- 

ξατο ̓  υϑῇῃδίῃδῃ οἷκ Μ.27.5. 
9, Ἰπ]ὰπ 5ι0.7.8 (δ 2311 μβμιβη. 1) 

ἢαησοην: Ὠαηαϊᾶα ἃ Πϑιβ]δη 
Ἰγητηἃ  ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀκούων 
ἤγ αν ϑοίροην Μη 1, 19,48. 

Ηαϊθιαῖπα Μοὶ (168) Ἑβραῖος: Ν. 
ΕΙΣ σν Ν.ΡΙ- [- ἰθὺ ΚΤ 90. ἢ. 
-αἷὴῇ ΡὨ 8,5. 

μαϊάπϑ πη τρόπος 451 ει. Ἰεἶδβ6: 
1). 19,38 8,8 [ΒΚ 5,237 ἐγσὥηεέ 
ἀν 5. πᾶ...» ῬΕΡΙῬΕ 1,18: 
πα 5 {}Δ} 510. 7.1 ϑἰγοίίο: ἀθλεῖν 

τ ὃν ἀγώνίζεεθαι Κα 9.25 ΤΌ,19 
12: 7: 

παῖ 5 (104 1ὶ δέγοῖέ: ἀγών Α. 
ΡΒ 19 ΙΖ: 90: 
ἜΠΙΟΝ 119... ὲ ἘΠῚ5719; 
ΝΡΙ. α5,290 Τ΄Οθ,4; ἐριθεία }. 
ἘΠ τὰ ὦ ΡΝ ΗΙ. Ἰ ἸΟ, 

μά} 5 447.α μονόφθαλμος εἰηεϊσίρ: 
7. Νεο9,41. 

ἨδΙ] οἰ 5 5. Ηδ]185. 
ἨδΙοἰϑαΐπ Ἑλιςαῖος 7). -ιὶ (94 8) 

1,4,91. 
Πα 1] Δ 5120. Υ..1 οἴρο (411..) οαθν 

οέισαβ (ΑΚ.) ποῖοι: θεραπεύειν 
Ν9,395 Μο8,18 (τὶ), 1, 4,298 (τινὰ), 
Με8,92 (αὖ5.. --- ἰᾶεθαί τινα 
1, 5,17. -- ἰαθῆναι ἀπό" ΠΑΙ]Π]Δ 
51. Κ σαί 1,6,17 (965,1). 

585} 411}.3ὴ Πογϑέοϊοη (ρογγεϊέϊυ, 
294 57.): θεραπεύειν ΝΜ 8,7.10 
1,4,40 6,18 7,921 (νον: αἵ ει. 6΄ὁν., 
9.0 0.1) 509} {τὴ Ν6.1.534..8910 
0,5.18. --- ἰ[ἀςθαί τινα 1, 9.2.11.49. 

8 ΠῚ] 8 510. Υ΄.4 πον οδίοι τρογ- 
ἄοη, (ρογ ο]έλυ}: ἰᾶςεθαι Μ 8,8.18 
1,17,7 8,41 Μοῦ,29 (ἀπό 8). 

Π4115 Αἀ7.α Ποὶϊ, σοδιρια: ὑγιής 
7,238 Μοῦ,84 (ἀπό «41); ὑγιαί- 
νων 1,5.,31 7.10 κιὅ.; ἰεχύων 
ΜΟΘ,12, - Π411|5 χαῖρε .19.3 
Με 15,18. --- Ὠ8115 ίβϑη ̓  ὑγιαί- 
νειν ΤΙ 1,13, --- Ὠ4115. να ΓΡΡ " 
εωθήςεται 111,12. «-- 
δ8-, ὉΠ-Π 8115. 

Κοριρρ. 

Βα 001} Νέα: Α.ΡΊ. -1)α " ἀγρούς 
σγιραθεβίίς Μο 10,29.30. 

παΐ 5" 0 (1592) σεισϑϊιγιϊ. κώμη 
Το; Ῥίμν. ἀτροί Σαμαά Μοῦ,14 
(ἐην ΘΟ θὀφοηϑαίς σιν πόλις ̓  Ῥαῦγρβ 
διααέ; υσῖ. κώμας καὶ ἀγρούς" 
Ὠδῖμηοβ 78} νγοῖηϑα 1, 9,192, ἀϑρί. 

Μο 60,56); 4. παῖ 1, 9.59.50 
190,30 Νεο11,2: 1). -αἱ 11,1. -- 
σ. Ρ  αο 1}.8:171. 17.1.0 
Αἱ. τοῦ Ν 50 2) 5. 0 0 1 
Μοῦθ,56; }. -οιὰ Μοῦ,14, Παϊτηοτα 
1.ἢ Ῥαυγρίτη ζἀβοϊί. ΚΕ κωμο- 
πόλεις δέαέο, αθ γι οἷο Πθοϊνέο 
οἴγνιθγ κώμη παῦοη, Μαγβκήἠοοϊκοη 
ΝοεΊ,38. 

Βα ΐϊγαἰδοῖὶθ ΝΟ ΡΙν. αἱρέςεις Ραγ- 
ἐοίον (ἃ Ὁ,90. 

μεαὶϊνα κῸ Πογάε: ποίμνη 2).1,9,8; 
ἀγέλῃ Ν. ΜΝ 8,50.32,. 1. 8:90 
Νο5,11.18, 4. Ν 8,351.39. --- γ»ι. 
Ρίμγ. ὅἀο5 γᾶἄα. Ν 8,39. 

μαϊνοῖὶθ Μία ποιμήν Ηὶγέ: Ν. 
Φ 10:.9.11-152:10: Οὐ ΜΙ ΘΟ ΘΟ ΝΈΕΊ. 
Τι 8:1 Ὁ ΣΕ 4.11 Ὁ Θ  Τι 8. 
ΗΠ αἰ 615. Α τι. ΑἸγτ ΟΡ ]- 

Ππ615 Β Ἑρμογένης Ἐρμ. {1,15. 
Ηδϊνοαϊα" 5. Ἠογοαϊἃ. 
παϊσνΐο νη καρδία Πεγς Μῦ.98 6,91 

9,4. μϑιυ. (νῶι 9}. ---- 417}. ἀὐταδᾶ-, 
ῃδπῃ-, τα] Π]8- Πα ϊγ δ. 

μαῖγρτα ΝΙΝ). «πλάγχνα δϊη- 
φοισοῖαο, Πογ ας (ἦπ ἰἰδογγαφοηθηι 
ϑέγνη): 1).ὄ Κ 6,19. Μαπαρί. ἐν Α 
ΠΩ 1 τα συ Α..}1:. Ὀτυδὶθ. 
ς«πλάγχνα ΡὨ1]129. 

Βαΐσια ΜἼΠὼ Θοϊισογέ: ῥομφαία Ν. 
19,35; βοηϑέ μάχαιρα Ν. Ἀ8,85; 
Α. ΜΊΟ0,384 418,10.11 Με 14,47 
Ἡ 13,4; }).Ρῖ. Νε 14,43.48. 

μδΐσϑμ) Παΐ. Γι). λαμπάδες Εαἴ- 
κΚοῖγ, 4 18,3. 

παϊίΐδη γ6α.}7..1 (211) 1. Πποῖβρη, 
γμοηηθη, (ηι. ἄορρ». Ακῖς. τοῖθ οΥ.. 
ΜΊ05᾽ 1.90.4. Ἐ 9:25... ἐσὲ, 
248,23) καλεῖν ΜΊΟ,Ω5 1,1.,13.59 
τἰδὴ0. ---α- αβϑδῖν ποῖβοη, (ἱγιέγ..), 
σεπαηπηέ τρογάθη, (ηι. ἄορ». Νοῆι. 
18,1 06 11,26 κ.ὃ., υσί,. 988): 
χρηματίζειν ἄοην, Ναρῖόη Κι Πγ θῊ 
ΒΗ 7,3; ἣ ὄνομα ̓  561 μαἰίαάα 
11.90. ἃμπηϊ. 4 18,10; λέγεεθαι 
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Μ99. 9717 9111 10. ΟἽ] 5.7 1} 
α 4,11; 8οηϑδέ καλεῖεθαι Μ΄,19 
ΟἽ ὃ τϑιο. (μι 4}: ᾿ι. ὀνόματι" 
1,1,61 16,20 19,2. -- 9. γμἤορ, 
οἱμἰαάοη: καλεῖν 1, 7.99 14.10.12. 
19 μκ.ὅ.: φωνεῖν {11,28 1,14,19 
Μο 3,91. --- αἴἴνγα Παιίδη " ἀντι- 
καλεῖν «αφοσοη, οἰμίαάοη, 1,14.,12: 
ἴδπτα Παϊίδηβ᾽ κεκλημένος ,14.94. 
-- 9.. μοΐβοη, δοξοϊίοην. κελεύειν 
Ν 8,18 ὁγ7γ.64. 1, 18,40; εἰπεῖν 
1,19,.150, Μεῦ,45 10,49: ἐρωτᾶν 
ὀἱξέογυ 1, Ὁ,2. 

ΔΗ8“Παϊΐαι 1. ηι. Αἰᾷ. αν πο), 
ἐπικαλεῖςθαι (». 40}. Αἰῖ. τὐῖο 
σ᾽. 948,92) ΚΊ1,28. --- ΡΙαΑΙ ἃπ8- 
Παϊΐαη δέξέοη,  ἐπικαλεῖςεθαι Ἠ 10, 
13 19.929 μ. ἐρωτᾶν ΤῊ 4.1. --- 
2. γι. 2αΐτυνυ (9555) 50ο7οἴξογ, 
5Κ 8,9.10. 

δ ἀ Πα ϊΐα 1. η»ι. 7) αἱ. ἃ) ὁμολο- 
γεῖν τινα ὁ. τι᾿ δἔγμθγη, θένυ. δ6- 
κρηηνο Ἡ 10,9, Τ 6,19: ἔν τινι 
δὲν δοϊβογηον, τὴ ΝΜ 10,399; ἐξο- 
μολογεῖςθαί τι φΦέτυ. δοϊθηηθγ, 
Νο 1,5. --- ΡΠ) ἐξομολογεῖεθαί τινι 
οἴμηθγν ργοῖδϑογ, 1,10,3] Ἡ 14,11 
15,9; ἀνθομολογεῖεθαί τινι α89]. 
ἢ) 0.98: 60) εγδῦμϊ!. αδβϑὲυ 
(241): δμολογεῖται᾽ -Δαὰ Βὶ 10,10. 
-- ῶ, . Ακᾷκ. Ῥοϊογηη, 
σκό,θ; τη. ἄορρ. Α41:. (ΞΞΞ γγῖθϑοι.) 
οἴγυθη, αἱ οί. δοϊίρογνον, «9,22. 
-- --- 9... αδοοίιιέ δμολογεῖν δε- 
κοηηηοην, ογίγ ον «129,49: γγ. 

Τηΐ. ΤΙ[1,16; τη. ὅτι" Ῥαίδὶ τ. 
αἷγ. Ποαᾶς Μ 1,328. 

αἰ" αἰῶ 67, 217 611: 
119,13; προκςκαλεῖςεθαι 
1,17,19 15,26 μοι. 

ΤΑῚ Ππαϊΐδη νογ) οὶ βον: ρα Ῥδηκ 
Ῥυ[5] [αἰ υΠ41 115 5 ΚΑΙ Κα ᾿ μὴ χάριν 

καλέςεας 
ΜΊΟ,1 

ἔχει δούλῳ τνοῖβ ὁΓ᾽ἡ [λαρ 
17. 

ϑΘ," Πα ΐα 1. φιιϑα))η))ιογυγ 0 6η, ευγ- 
καλεῖςεθαι 1,9,8. 15,9, -καλεῖν 
Νοε 15,16. --- 2, γογ]οὶβοη, ἐπαγ- 
γελλέεθαι ΝΟ 411 τ 11: 
5Κ 9,19 5,10; 5γον δοϊθηγοη, φ, 
(7). Ὁ; 
ἔδυγ ἃ - σα δἰΐαμ προκαταγγέλλειν 

φζιυον νογ͵οὶβον, ἰς 9,5. 

8 8-Ππαϊίδη -- 8Δη8-διηοη. 

55.111} Πογολ5.07 6167: 
ΤηΪθ8580. 58 8 η6815 ᾿ 
προκαλούμενοι (Ὁ,90. 

παῖ} }ὶ Μὴ ΟοἸοὶβ: ὨὈΪ -Ἴα κατ᾽ 
ἐπιταγήν Καὶ 7,6, ἴῃ -͵α] “ ἐν κε- 
λεύεματι ΤῊ 4,160. 

παΐθὶ Μὴὺ Ηοῖαε, δέορρο ἀγρός: Ο. 
ΜΌΘθ,28.30 1,15,15 (ἣν ασὴϑὃῈὮἢ 540 

ὉΠΞ 
ἀλλήλους 

8.8). 717 9. 
μα θ᾽ 5 447]. ἄγριος τυ] 

ΜεΊ.0. 

πάϊθπο “ἢ Ἑλληνίς Ποϊίαϊη, Νις 7,20. 
πὰ] Μ φελόνης Μαηίοί: Α. 

Ππακὰ] β8ῃηθὶ ἱ 4,12. 
0 Μὸ Ηὰαβο, ϑοὶέίο: ἴῃ ῬἰΖαὶ 

τὰ “ ἐν τούτῳ τῷ μέρει ἦγ, αἴ6567" 
Πτ)νδολιέ, ἐγ, αἴοδοην Εμηκίο 3,10 
ΘΙ: 

ΒΔ1}5 5ι..4...17.α (180,53) ἥμιευς Μαϊφ: 
4. όη. Με 6,25: Νειί. τὰ ἡμίςη ᾿" 
-αἷα 1, 19,8. 

Ἰιδ] ἄδη γ6α. 7.5 (911) Ἰνήϊέθγι, τροὶ- 
σον: βόςκειν Ν 8,95 1, 8,34 15,15 
ΝΟ 5,14.:. ΡῬΕΡΙ 9 δὴν 
Με Ὁ,11; ποιμαίνειν 1,17. Καὶ 9,7. 

πᾶ] ἃ] Μογραν.- Δαν. (1918) 
γ6}}}γ: ΠΪ θ6. Ὠ81415 το] γι), 80 
γ167))", ᾿ροηιοδισογβ 5Κ 4,22. 

Π 4] 188 107 Αἀαν. (191 Β 91) Καγώη, 76, 
καινῶν μόγις ἴ, 9,39. 

41} ΕῸ ὅἅδης Ηδιϊο: Α. 1,10,1 
[απ αο]ν ἐγσᾶηοέ ΜΝ 11,253]; Υὸΐ,. 
ΚΊδ,55; 2. 1,16,22. 

Π81Κ5 44Ἃ7).α κενός 1667, τ᾽) 50.) 88 
ΝΡ. ΚΊ5,10; πτωχός αὐ ρ, 
αγηιϑοῖήρ 8ιυ. 1). "Ϊ. ἃ 4,9. 

Π411π5 Μη, πέτρα Κ᾽ ἴ8: 4. ἘὮ 9,39 
(αἷδ!. ἢ81}1γ 2). 

1415 (115,1) Μ τράχηλος Παίδ: Α. 
μδ815 1,15,20. -- οριρ. ἴτοἰ- 815. 

[πῶ ]ϑᾶρ ρα] Μη, ᾿Κορ7οκίγ ΥἿ 
7 Ὀαϊδαρρα τράχηλος Παῖς, Ναοίροη, 
4. Νο 9,49. 

8105 447. χωλός ἑαΐηην: Ν.ΡΙΊ. 
ΜΊ1,.5. 1.7,23Ὁ: 4. 1.14,15.21. 
δ 5 467. νογϑἐϊρηηιοῖίέ: κυλλός 

φοϊγηηγνγηνέ, Ἰαΐνην 1). Με 9,43. 
ΔΓ δ 0. 50. Κ΄.9 ἐκδύςαςθαι 76 

Βοκιοϊδιηφ αὐίογογν, αὐι5276])) 
κ,4. 

δ Ππαη0 ἐπενδύςαςσθαι αἷ΄ὲ Ρε- 
Κ]οϊαηριν ατοσχοη, ανφτοίνη, ᾿α 5,4. 



Δη-ΠΠΠΟΠ --- υ9-ΔυΠηδῃ. ΜΠ 

4.5 -ἸἸδ 01} 511 7η. [)αἱ. (956,3) 810) 
θἴγνογ ΘαοἾνο οη οὶ φη: -π 5 51 Κ 
Ἰεῖ Κα ᾿ ἀπεκδυςεάμενος τὴν ς«άρκα 
(2.15, 

Φ Δ. Π ΔΙῸ Ι. η1. 1)οἱ. (956,1) 51οἶν δ6- 
κΙοίάφη, γεὶέ ἐνδύςαςθαί τι Ἀ 13,14 
ΚΙΊ5,5035 Κ4,,4 (8,10. -- ΟΡεγ- 
ϑὔηϊ. Ῥαδϑῖυ τι. ἡγυδίγ. 1)αἐ.: Χτ]- 
βίαια ρα ϑιηοᾶδὶ 5178} ̓  Χριςτὸν 
ἐνεδύςεαςεθε (3,927, οῦόη,5ο ΤῊ ὥ.8. 
- γεβοαῖν: ΘΑ ΠϑιηῸ ᾿Ζυν!β ̓  ἐν- 
δύςεαςεθε 6,11 (8,19. 

τ ΠΔ)0}) 7). Π)αἱ. ἐπενδύςεαςθαί 
τι ἐἰδογχίοἼνην, δ1ο7ν ἡνἱέ ϑέισα8 11 67- 
κιοίάφη, κα ὕ,2. 

πη Μη ἀλέκτωρ Παΐηι: Ν. 
Ν260,714.113,38 18,,7 Μοε14,68.72; 
σα. Μ260,75. 

μαπάπροὶ ΜΚ εοφία 
ΜΊ1,19 Τ,2,40 μϑιυ. 

πὰ παπρη 4α17).α ςοφός τρδῖδ80, εἴν 
Ν. ΚΊ,20. --ὀ Δοριραγ. Κ Ήι. 
Βαπᾶάπροχζοὶ Καὶ1,9ὅ. 

πδπάπβ Κὴὲὴ χείρ Παηπα: ΜΝ ,30 
1,6,10 Με 3,5 μϑιν. (μᾶς). --- 
Α. -ἃὰ Με7,32. -- Α4α7]. Ἰαὰϑ- 
Βαπάαβἤ. 

πη ἀπ ν Ἀπ }}} 5 4.417.α χειροποιητός 
γέ αον' Παρα φονηαοΪιέ: Ν. Νομέ. 
Βαπαπνναυαγῃί Εἰ 2.11. --- 0.4. 
βόρι. Με 14,58, --- ΚΥσί. ἀπ-Π8η- 
ἀπννϑαγ 8. 

δα ΓῸ ϑοῖαῦ: πλῆθος Ν᾽ 
Ι, 6,17; «πεῖρα Μαρῖροὶ Ν. 
618,12; Α. 118,3, Κολογίε Με 
15,16. 

ϑ Κα} Δ 510. Υ΄.1 εκληρύνειν »6)-- 
πᾶγίοη, ἘἈ 9,18. 

παγαπμαϊγίοὶ ΜΚ οςκληροκαρδία 
Ἡαγ)ογσίρκοῖξ: Α. Με 10,5. 

αγάϊπ5 46}... παν, δίγόηφ αὐετη- 
ΌΟΥΝ 19.911: 99. ἐκληῤόοσυ Ν 
Νοιέ. -α ὁ 0,00. --- Κοριραν. Ν. 
Νοιί. μαντάϊΖζο 516,21. --- (αν. 
πανάπρα (1914) αδσὶ. δεινῶς 
Μ8,0; ἀποτόμως Καὶ 13.104 (: μδ1- 
ἀαρα Β). 

ΠΥ} 5 Μ7)α Πδον: ς«τρατιᾶά Ο΄. -᾿ 5 
1,2.13; λεγεών Ν. ἴ 8,30 (μ»- 
ἡϊδογϑοίσέ ἰαϊσαῖοη Μοὸ ὕ,9.15). 

ΠΗ οἱ ϑ)ιοῖξ 

ιαΐδη 8ι0. "1.8 μιςεῖν ἤαβδοη ΡῈ Ργ8. 1 
11 1 6.27. 

μεί15 (Ζ) Νὰ (114. 1455) Παβ, Ζογη: 
θυμός (α ὅ,20; 8ογη8ὲ ὀργή (“ιρεῖ- 
ζοἰμο οὐ αἴθ5 οὐθ7' 767,65 Εἰ 4,51): 
Ν. Ἐ4.31 ὅ,0 48,6 ΤδιΊ6; 4. 
8,8; 6. 1815. ἘΠ ΒΗ (»η]. 
1459: ἰΖον Α}): ΘΖ πὴ 
5ι. 8,15: Ϊ. -1ζα 65,20; 6. -1Ζα 
Ε2.,9 Α. 

Βεαύϊ οι 5,0. Κ7..9 ηηι. Π)αΐ. χολᾶν τινι 
φίίγηοη, 1,28. 

μα 741 810. Υ΄.1 μιςεῖν παβδοη, Μὃ,44. 
Ἡ 7,10. -- μαἰαηάδιη Παηπαφί. 
ἦν (Δ φὺ ἢ]απαδιη ̓  μιςοῦειν 
17.0.27: 

μδπὶ} (μαυθια .19,2 1, 7,40, υσί. 
9ὅ ΟἹ Νὰ κεφαλή Παιρέ ΝΜ 5,396 
0,17 8,20 πϑιο. (μᾶμῇφ); Α.ΡΙ. 
-ἰάὰ Νο 15,929. --- -ἰρ ννϑιβίϊηβ 
κεφαλὴ γωνίας ᾿νεμϑίοίη, 1, 30.17 
ΜῸ 19:10: 

Βαπποὶ κὰν ὕψος Πὄμπο Ν. 3,18 
(σριβίοϊ πον Β 8,39). 

Βδπ]οῖπθ δὴ (1525) δόξα βγεῖ, 
Ἐῆγο: Ν. 4 8,,4; Α. 48,50 9,24 
Ἰο 5 σε 11 δ ν δῖ 6.195 
-αἱ " κατὰ κενοδοξίαν ῬῊ 9.3. 

παπμπαἰσίοὶ ἢ ὑὕὑπερηφανία 
Ἡοομηέ Ν. Μο 7,99. 

Βα αἶγα 4ἀ7.α 
αυθυαδης Ν" .{1..1:7: 
ὑπερήφανοι ἰ 9,2. 

απ ἰδ" Νῆα Πδοϊδίε δῆ: ἴῃ 
“αι ἐν ὑψίςτοις 1, 2,14 19,38 
Με Ί11.10 (υφί. {γαγη 1511). 

Βαμα κὸ 1. Ηδἤιο: ὕψος 1,1.78 
Βά8. -- 9, Ηῦμπε, Εγπμοριηρ: 
ὕψωμα Ἡ 8.39 ΚΊΟ,5. -- 3. Ὦγ: 
δόξα 7.18 1,14,10. 

Βδῖ 78} 5:0. Κ΄.1 ὑψοῦν Ποοῖι ἡ αοἤθη 
114,11 18,14: 5ομϑὲ δοξάζειν 
γγείδοη Μδ,16 6.2 47,39 8,54 
μι810.. --- αὐπιαησίο ἐν ἴῃ ηϊ. 1)ο]. 
αν 8 18,51.89. 14,18 17,10. 

Εἰ γ -᾿λ π}} 7δπ τον) δ]οηάθη: τυφω- 
θείς “ -ἰ5 Τ΄ 3.6. 
15- ΔῈ 78 ὁ) ιὅ]ιην (6) οί» σι 

ΠδΠ7]8η, τοὶ. 1,14.11 18.14) 
ὑψῶςαι ΜΝ 11.235 18,28 19,39 .84 
1.1.89 10 15.14.11.18,15 ΚὴΤ 
[ἢ 1.10 1 νοϑιίηρ σιροὶ οἰ μα, αοοἶ, 
γιῖι2) Ἀ5- Δα δὐρμηφοηιὰ β]. 
15. ἢ Δ Πλ 5810. }΄.4 τον ἢ ον] 

ἠνοοϊιη ες: 
Ν.ΡΙ. -ὶ 



ὅ0 μάμῃς --- ὨδΖ)8η. 

“οογάοη, ἐνδοξαςθῆναι [ἢ 1,19. [μ. 
1.10]: 

πάπη5 4Ἃ7.α ὑψηλός Ποοῖν: 4. Νομί. 
ὨᾶὰΠ Μο9,2 -αἴἰα 1, 4,5; 5ι0.Ν. 
Νϑιί. 1,10,1. -- ϑυῳυρον!. ἢ 88- 
πισία ὕψιετος αογ}' Πδοβοίο (ἃ.1. 
(οί): 6.1,1,52.55.76 6,5 ; στα ]5 
-η5 δ,92δ, γη. ἀγέ. σα]β. Ρ15 -ἰῃ8 
Νοεῦ,17 (ἐμι σ'θσοηβαΐίς τιν ἴ, 8,38). 
-- Ααν. αι (19141): μὴ 
ὑψηλοφρόνει ᾿ ηἱ Πιιροὶ -ρὰ 
Ἀ11,20; Π] -ἃρ8 Ππιυρ]ϑηαδῃηβ" μὴ 
τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες ἢ 19,160. 
-- ἀἈορῖραγ.- Ααν. Δα ἢ 15 
(191.2) ἀνώτερον Πόϊιογ 1,14,10. 

Ππαπ θα 5 (6 ὅ,9) 4.α17.α Ἰιοο]υνεϊϊρ, 
νογὀίομηαοέ: τετύφωται Τ᾿ 0,4. 
(Υρὶ. βδιυρογϑιι νο- Π55ὴ 

πδπποῖίη ΓΟ (1536) ταπείνωεις 
γηϊοαγίσι ῬῊ 3,21; βοηιϑδέ τα- 
πεινοφροςύνη 7) ὁηνμέ: Α. (19,12: 
σι ΒΘ ὙΠ ῬΙΝ 5 
(12.18.95. 

παπηΐρθᾷ δῸ [)ορυμέ (9): ἴῃ Πϑαη]- 
Ρα1] ἐν ἥευχίᾳ ὧζν Πιι6 Τ' 2,11. 

᾿δα 78} 5η0. Υ..1 ταπεινοῦν γ͵οαγὴρ 
γιαοίοη, κα 11.1 ῬῊ 4,19, 

ΘΑ ΒΔ Π781: ταπεινῶςαι εγη]δαγρθ γι 
(ρογγοκίϊν, υοί. 2992 5, καὶ 12,91 
Ῥῃ 9.8. 

πη 44]. ταπεινός φοαγῖγ, (16- 
γυϊῳ Ν. Καὶ 10,1. 

Βαπγ 5. δὴ θύρα (σοβοοϊιοηο) ΤΊ), 
ον: Ν᾿ ΚΟ: 
ΘΠ] ΚΑΠα5 -ἃ] ρβο᾽ηδ] Ν 0,0 (966,1), 
ΕΟ ΡΙ ΝΘΙΓῚ. 1: 

ΒΥ Νῆα ἄνθραξ Κολίο: 4.6ΡΙ. 
-ὰ ἢ 12,20; ἔζων. αμοῖν ἀνθρακιά 
ἸΚοἠνϊθηοιιο7): Α. 4 18,18. 

ΠδπΙ Νὰ κέρας Πογη: 4. 1,1,609: 
κεράτιον ἀα5. Πογη δ᾽ νρ σοῦο- 
σόηο “οϊναγγιδῦγοί 1, 15,16 (ΗΖ. 
87,519). --- Κογρ. ρυϊ - Πα]. 

Βαπγ πα Μη Πογηνϊδί ςαλπιετής: 
ΕΝ 9.95: 

ΠΔΉ7 8 510. Κ΄.1 ἀαβ Πογν Ὀϊαϑδθη: 
μὴ «αλπίεῃς Μ 6,3; Ζημβαίς ΡΙ. 
Ργ8. Μ9,95. --- γί. Ῥαϊπϑατχῃ- 
78η. 

πδυδοίηβ δὴ|0 (1525) ἀκοή 1. 6ε- 
ΤΟΣ α.). ΟΠ 7.. Ἀν {35 4. ΞΞ ὃ. ἥτις 
(οὐδγέο, ἀτο ᾿γοαϊσέ: α΄. ΤῊ 9,13; | 

7. 412,38 Ἡ 10,16. --- Κονιρρ. 
ρα-, πιἴαν-, αἰ Πδιι56 15. 

πα π578} 5ι0..1 ἀκούειν Πδγρη: 
γ.. Το. ἃ. Ἐργϑοῦ, ΒΝ 
10,320 1,9.46 μϑιν. τ. Ἄπζ. α. 
ϑασΊνο ἢ. στ. τὶ (γιοῖϑ) τ. τινὸς 
({, 0.47.1 1.38 εἐ{ἸΞῚ ὐσ  Ο 
- μῦγοη, αμῦ: ᾿.. ατη. α΄. ϑαοῖνε 
7 οὗ. τινὸς 10 101 9 00:15 
(α. ογ8οην, δοίην ἢξῸΡγ 58. 1,32,4) 
τὶ 17,40 (υψί. 968,1). --- Ὑγχζὰι- 
γοναὶ ἤκουςα πᾶάμῇφ ἀτγον Ὠδὰ- 
51 4ἃ σοροῦογ, τοἱγα (ΡΒΒ. 15,158), 
θγυ δργλοϊέ Ὠαυβ]θ 5. ἡνοὶδέ αἱρην 
9». ἀκούων (ΡΒ. 15,164}. 

Δ 6 - 8 574} η1. 1) αἰ. 1. σοἼνογ᾽ ο]νθΉ : 
ἀκούειν τινός Με60,290: εἰεακούε- 
εθαι τινός Καὶ 14,31: ὑπακούειν 
τινί 1, 17.0ϑ. -- 92. ογἠῦγοη: 
ἀκούειν τινός 49,31] 11,41.49: 
ἐπακούειν τινός Κθ,2. βογϑδδηί. 
αδϑίν εἰεακούεεθαι ᾿ ογἠδγέ 1067- 
ἄθη Μ 6,1 1,.1,13 (941). 
585 Π Π5] 8 ηι.. κι. (Μ 10,27 11.2.4 

μϑ8ι0.) Ἰυῦχοηι, υογηοἤγιογν (06 76]0- 
ἐΐν, 295.9298: ἔαδέ αιι"ονισος 
ἀκοῦςαι (σὴν ἄδην Ατιδηναϊηιοην υρί. 
ΡΒΒ.15δ,158.1641. -- 1᾿ργεδϑῖυ: 
ἄας ἋΟἰομῶῦν ϑομβοηρήμθον ΜΊ11,5 
Ι1,,7γ,,90 Μο7,9 7. -- ρα- ἐδέ Ζι' 
ἐϊϊρφονν 1,14,3 5 μ. 1, 8,21 (υοί. 
Ι, 0,49). 

πἴ-Παπ578 17η.. 17)αἰ. σοϊιογο]νθγυ: 
ὑπακούειν Μ.8,27 1,8,205 ΝεοΊ1,97 
μϑι0.: ὑποτάςςεςεθαι 1,9.51 10,17. 
90 γγῦ.: πείθεεθαι (9. 1 5: 
ἀντέχεεθαι 5:ον αν οἶτο. Παϊέογ, 
ΜΟ,94. --- αἰ Πϑυβ]αηα5 ὑπήκοος 
φομογδαηι κα 3.9 Ρἢ 9,8; βιηθδαϊέιϑ 
1,αἱ. Τ' 8,4. 

ἢ Π5705 51:0.77.9 ἀκούειν ἠδγθη, 
1,9.15. ΝΜοὸ 4,99. 19.1.4.; 2,. (δ. 
τινὸς 460,00. 

πανὶ Ν.7α χόρτος ἤει: Ν. ὁ 0,10; 
Α. Μ6,30; 2). δυ]8 5Κ 7,8. 

παχοῖην Μὴ|0 (1595) 1,οὐ, 1,οὐίϊθα : 
αἶνος Α4. 1,18,48; ἔπαινος Ν. 
Κα δ᾽. κΚϑ,8::Ὄ.4. ΤΠ ΘῸ» ΥΣΞ 
Ε1,0.19.14.; 6.ΡΙ. -αἰπο ΡῊ 4,8; 
ὕμνος 12.}Ι. -οἰηῖτα ΒΕ 5,19 (3,10. 

μδχἤδη 5ι0.Κ]..1 ηι. ἍΤ. Ἰοῦθηι, ργ δὖ- 
8θγ, τροφόν, (Οόη. τινὸς 1,10,8; 



Πριΐο --- ἔτ -ΠΙ ΠΡ 8η. Ὅγ! 

Ἴη 7. Οσοη. ἐπί τινι 1,.2,90): 
αἰνεῖν 1,2,15.920 19,,] ἘΠ15:11 
Νρἢ 5,13 ; ἐπαινεῖν 1,16,8 ΒΗ! 15,11 
11.2.90. 

ποῖΐο Μη πυρετός 
Μ 8,15; ᾿Ιραπά θη 
πυρέςεςουςαν ΝΜ 8,14. 

ποϊνναίγ θα Μη οἰκοδεςπότης 
Ἡαιιδνογγ: 1). Νε 14,14. 

Π6Ι6Ὶ ἡλεί Μ.27,46. 
ἩοΙοΙ" Ἡλεί: 6. -5 1, 9,29. 
Ἠ6]125 ΜΊ1,14 297,49 1,4.26 κ.., 

Ἡο]οῖαβ ἴ,9,54 Ἡλίας Ἡλείας; 
ΑΡ Ηρ] Μ 27,47 Μοδ,98 10,35 
Ἡρ]οῖθη 1,9,19:;:. 6. ἩἨἩε]οϊϊηβ 
1.4.5 ΗΑ ΘΙ πς 17.1.17; 1). Ηδ- 
171η 1, 9,385 Μο9,5. 

Ἦον ἭΡρ: 6. -ἰ5 1, 8,28. 
ΠΟΥ (δὅ7,2) Αἄν. ὧδε Πῖο), 167 

Μ 8,29 .0,9.95 μϑι0. -- Ζιβαΐίξ 
1, 7.8. 

Ἡογοάου Ἡρώδης: Ν. 1,3,19 9.9 
τι ἨΘΙΟΟΙΒ 1.9.1 Μὸ 60.20.21: 
σα. Ἡδγοάθα 11,59 8,3, Ηριοαὶβ 
Νοε 8,15, Ἡοτοάοὶβ 1,83,1; ἢ. Ἠδ- 
τοαάα Μο60,18.99͵ 

Ἡδογοαΐᾳ Ἡρωδιάς: Ν. Με6,19; 4. 
Ἡδτοαϊδαρίη 1,3,19: 6. Ἠρτγο- 
ἀἰααϊης Μοθ,.9 ἨἩαϊγοαϊδα]η5 
Νο60,17. 

ἩδΡοάϊδηπϑ" (765) Ἡρωδιανός Πε- 
γοαταγνο)": 6. -ἰὰὴηθ Νε 19,138: 2. 
-ἰὰππτὴ Μο 3,0. 

6070 Μη ταμιεῖον Μαρηιηιον: Α. 
Μθ,0. 

᾿}}- γοποιγηϊηαἰδίαηιην (6. “Ἴο}ι- 
Ἰοὶαὐδ᾽ (169) αόδοῦ: ΑἉΑ4. παπᾶ 
Ὠΐηὰ ἀδ8Ρ᾽ μέχρι τῆς εήμερον δὲς 
μομέο Μ11,28, ἄχρι τ. ἐ. Κϑ,14, 
εἰς Γ. τ 9.16 ἕως τὴς αἰ || 97.8. 
-- ΑΝεοιί. τἀπα Πϊΐα ̓  ἕως ἄρτι 
δὲ5 7οἰσέ ΜΝ 11,19 116,24 Καὶ 15,6, 
ἕως τοῦ νῦν Μο 13,19, πἀπὰ Ηἰΐα 
Ὧὰ 51 4,11. -- 2. πη ἀδρα᾿ 
εςἤμερον ἤειίο ΝΜ Θ.11.30 1,2.11 
4.91 5:20. 19:5:9:: ἴγϑχη- ἰχηϊήδ" 
ἀπ᾿ ἄρτι τ᾽ πῶ αὶ 13,19 
14,7, ἴταπι ὨΙτημηα πὰ ἀπὸ τοῦ 
νῦν αερὶ. 1, 1.48 5,10. 

ἰᾶτο (ΠΙατοὶ Ϊ,9,4) Εἰϊο]ιξιιρο- 
αΑαὺυ. (1990 9) ὧδε ᾿ιἐογλιον 1, 14,91 
Νοε11,3. 

}ηοθογ: Ν. 

1η Ποϊίοπη᾿ 

18 ἤα περικεφαλαία Ποίν: Α, 
ἘΠ 0.17 9 39: ΤῊ 6.8. 

ΒΠΠΡ8η αὶ. Κ.5,2 (906) τ᾿... Ο΄όη, 
(963,1) οἴγηθην, μοίξον: βοήθηςον 
ἡμῖν "ΠΡ ἀηβατα Νο 9,29, βοήθει 
μου τῇ ἀπιςτίᾳ᾽ ἢ. πηροίπαῖζος 
ἀΠΡΘ] Δα θοπα15 9,94: ευλλαβέεθαι 
αὐτοῖς " ἢ. 1Ζα 1,5,7; αὖϑοῖ. εὺν- 
υπουργεῖν ΚΊ1,11. 
ΘᾺ ἘΠ Ρ Δ 70. α'ὁη. Πιοἴξον, (ρον 61- 

ἐν, 994 57.: σάΠ8}0 Ῥοῖπα " ἐβοή- 
θηςά ςοι Κύ,2. 

πἰ πα πα ἦθ Αἀ7.ὰ σοῦ ἢιζηιη- 
ἰβολιογ Αὐλιε: οὐράνιος 1,2,19; 
βοηῃδέ ἐπουράνιος Καὶ 15,49 1,9 
2.6 8,10 6,19 Β59.7 4,1ῦ.:99: 
πη Μἥωα οὐρανός Πὲϊρηιηιοῖ 

ΜΌ,10.18.19. τϑιο. (μι 10}. 
ἰπημηα. εἶπα 5. ϊ-. 
πἰπάδηα ργῶροβ. Αὐυ. »ι. Οϑη. 

᾿γμέογ, 70γη8ο115: πέραν τινὸς 
Νο 9,8. 

ἷπάαν Ργῶρ. (980 Βα) }υϊγιέογ,, 76η- 
8615 1. ηι. Αἰ. τοο]νγν ὁ (Π Ἴο].- 
ὑμ): ὀπίςω Μο 8,33; εἷς τὸ 
πέραν  ΠΙΠΟΔΙ Τη816 10 Μ 8,18 
Μοῦ,91 8,18; εἷς τὸ πέραν τῆς 
λίμνης ̓  ΠΙηΠαΔΙ Ῥ8ηδ 1πᾶ}]5αῖὶνν 
[,.8,292. 8-, 586-16] 8 ὨΪΠ ΘΙ Π8Γ- 
Κοβ μεταβῆναι, ἀπελθεῖν ἀπὸ 
τῶν ὁρίων Μ 8,34 Μοῦ,17. -- 
ϑ.. τῆν αὐ Ὁ δὴ γι Ἰδοῦ 
(ιν): πέραν ΒΚ 4,4 (13,260) 
60,29.95; δοὶ αἰταϑῃ Μο 10,1 τ. 
Εἰ) εἰς τὸ πέραν ΜΝ 8,25 Μοῦ,1. 
--- Ὀὴ ἀδογέγασον: ᾿ἰδὶ ΠΙΠα ΔΓ 
1Π5 πηᾶῖζο ἤιηΐ ΠἰδῖΡαπι οὐκ 
εἰεὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ πέντε ἄρτοι 
το παδῦογη, μΐοθιξ ἡλοδν αἷς [ἰ ῦ 
Βγοίο δοὶ τη8 1,9,13; 5ἰ0}}0 
ἀἀρ πα ἀρ κρίνει ἡμέραν 
παρ᾽ ἡμέραν δεουογσιρέ αἰδην οἰγθγὶ 
Ταρ τὍὉ.ν" ὅἄθηι ἀπά ον Ὦ 14,5. 

᾿Ὠϊπἀαγυνοὶβ (115,1 Ααἀ7.α δόλιος 
μϊἱηἐογ δέϊο, Ν.ΡΙ. -πγοῖβαὶ Κ11,19, 
-- Κοριρ. ἀπ- εἰμ ἀαγυνοὶβ. 

Ηἰπαἀδγυγοϊβοὶ Γι δόλος ΠΗ ϊηέο» 7] 5: 
σι ο. 

πἰπαπη δ διερονῖ. (190,8) ὃ ἐξώ- 
τερος εἰο)" ᾿ιήημέογϑέο: δι. Νριξ. Α, 
Ν 8,19. 

᾿ ἔγδτΒθδ αὐ]. "΄.3.1 (2905) αἰχμα- 



λιυτίζειν χοζαλφον, πνοϊνηνονν Ἀ 1,28 
κ105; ΡΕΡΙ͂. ἸὐΑΠΠΡαΠ δ Ι ΠῚ" 
αἰχμαλώτοις 1, 4,19; ἈΠΟ ΠΡΔη8, 
{πΠ Πα αἰ ποῖ ηα  οαρέξναϑ αινοιυγυΐ 
ΠΑΡ 5.0. 

μι} ΓΔ θ8). ἡ’. 1)α!. (966,2) 
»φοξαηφοη, πιοἠηηθην: 58. τη ]Ὀ- 
Ττα πη η8, 115 ὃ ευὐναιχμάλω- 
τός μου ηιϑῖν Μ|ιφοξαη )ογ,67: 
6 4.10 ΒΠ]] 95. 
ἘΞ Δ ὁγομέοη : ἀϑηδη} Πα ηθ᾽ 

ἠχμαλώτευςεεν αἰχμαλωείαν "αὶ 4,8. 
1 αανογρέοι ον" Πηρογαίΐ. (49,1. 

215 [1Ὶὴ κοληη ἰν6γ', [ν1625].67: ἔρχου 
11,94. δεῦρο {11,48 ΕΣ1, 18,92 
Μο 10,291. -- διαί Ὠϊπ]αΐβ. δεῦτε 
ΜοΊ1,17. -- Ρυν. ὨΪῚΡ αϑσί. 
ΜΠ 19:7: 

ηἰΐα 5. ἢἰ-. : 
πῆ αὶ. 7.29 (204) τρο]υρϊαγονι, 

ἈΑἰίασοίοαον δἴηχου: ἐθρηνήςα- 
μεν ὑμῖν πυΐπιη ΜΊΊ.17. 
Παπαρσί. Ἰτπαατη σιν σα ποαθα πΠὴ " 
ἐθρηνήεαμεν 1, 7.32 (Ραγαϊζζοῖ- 
δέρίο). 

ἀπ], “1η, Πα, Μοηο: πλῆθος 
7,1,10; ὄχλος Μ 8,18 1,5,15 14,25, 
πϊπηᾶ (976) 1, 0,17 8,4. 

ἷνεῖ Νῆα μόρφωεις «Ὁ δοίαϊέ, 41|5- 
50): Ἡ 1.3.5. 

814} 78} τὐτγοσ. αὶ. ΚΡ (209) αο]ιογι: 
γελῶντες -Ἰαηαδη5 [, 60,25. 

Ὀ1-1Δ}}}8} σογϊαονοη: κατεγέλων 
αὐτοῦ “ ΠΙΠΙοΟΝαΠ ἵπὰ Μ 9.94 
Ι, 8,55. Νο 5,40. 

Ἀ]14175 (5 1, 4,39, υσὶ. 2958) Μα 
ἄρτος κοί. Ν᾿ 0,11 { 0,5.7 φτϑιο. 
(μι), ψωμίον 85»οἐδέβϑθγ, 
413,20.927.30. --- Κοί. σ8-}]81}08, 
Θ8.-Π]4 15, 

Ὠ]αΐπθ ἋΟη. ἘΠ". βουνός ἢηγοί 
Ι, 8,5. 

᾿]αἷνν δύσι Νὰ αγαῦ: τάφος 
Δ 27,61.64.66; 50οη δὲ μνημεῖον 
97:00 111:-17.91. τ ὃ. 

ἢ] 505 ἤν. σγᾶθον μνης- 
μεῖῦ. Ν ΜΝ 908 
Φ7 59; μνήματα .: 1 8,21. 

π]αιπἃ Εἰ παγίς ϑο)ίησο: Α. 
Ἔ5.7. 0.9. 

Ὠ]Α Θ᾽ (118,1) Α4.ἃ7.α Ἰιοΐξογ: ἱλαρός 
ἬΤ ΚΟ [οὐ }αγ. Ὠ]450- 

τηἶ Ρ- [ΤΠ] ΠΡ 8η --- ΠΠΠ1π8. 

Ζἃ ̓  ἀλυπότερος 80) 96 [γΧοὴογ ῬῊ 
Φ.9 8. 

ἢ]αϑοὶ Δ ἱλαρότης Ποϊξογ]ροῖξ: 1). 
Ἡ 12,8. 

Δ «Ὠ]θ 81 αὐ. Κ΄ 6 (909) δοϊασοη: 
Α4.Ρ1.1οηι. -Ῥ8ηα τανναυτ τη " 
ςεςωρευμένα ἁμαρτίαις ἰ8,θ. 

ΠΗ 5] ΔΙΡ 7ε6α.71.9 (911) ατ- 
ϑργ 1 6Ή,, 8.6}, αἰ ηιαοἶνθγν: - 5 ἡ 
ἀναπηδήςας οὐδ) ἀναςτάς Με 
10,50. 

μ]απίθ ΜἼὡὦἢἢ κλῆρος 105; «Δηΐοϊϊ, 
Εγϑεοπαξε: α. (1,19;2). Με 15,34. 
--- Ὠϊααίβ. ᾿Ἰητὴϑ ὉΥΤΆΠἢ ἡ ἔλαχεν 
ὅα8 1.05 ἐγ την 1,11,9; Ὠϊαὰΐβ 
ϑαβαί 81 νγθϑπὶ 107) δα φοὶ 
ΑΕἰσοηένηι ((οὐἐ68) σοριαο]νέ ι0ο0Υ- 
ἀφ  ἐκληρώθημεν τ0ἷγ" δἴγναὶ α167᾽ 
Τγυϑομαῦ ((οἰέοδὴ ἐοϊ ας φο- 
Ισογάοη, Κὶ 1.11. 
16 1 078 διυ. ΚΥ.1 τι. 1)αἱ. 810}ν αἩ- 

μορηῆοθ: ἀντελάβετο παιδὸς 
αὐτοῦ  ΠΙοΙ 1484, Ρίαιηᾶρα (94 ΒῚ 
56 δ] ηγη8, 1, 1,54. 

μ] οἰ ἀππηνὰ Ζορεραν. (190,2) γν ἐΐηῖε: 
ἀριετερός: Ὠ]οΙασπη6 1 (86. ἤϑη- 
4π|5) ἣἧ ἀριςτερά Μύ,3; ὅπλα 
δεξιὰ καὶ ἀριετερά Ἡ͵αϊζονν αἷό ηγ1έ 
Ὧ167) γοοϊνέογν αὐγαὶ τέ 6167) {γυεθγν 
Παρὰ φοζάμγε τυογαθην αἰ. ἡ. Α4η- 
σγβϑ- τινα Υογοίαϊριυγϑδισα θην ἡ 
γγθρηὰ ἰδθννομα 18} Δ]οϊαυ- 
τηοῃᾶ ΚΘ,7. --- δοηϑέ εὐώνυμος: 
Ῥαϊη αἵ -οἰη ἴθσαὶ ᾿ τοῖς ἐξ 
εὐωνύμων ἀφηοη, απ α6γ7 ζηἤδθη 
ϑοῖέε Ν᾿ 25,41: ἀαϊγ γον" αἵ -οη 
Με 10,357.40 15,27. 

Β]οΙρτα ΓῸ Ζεῖ, Ηϊ 6: «κηνή 
Α4.1,9.38 10,9; εκῆνος 6. Κῦ,1; 
7. κῦ,4. 
πΠ81 5] θυ 8 8:0.7].1: ἵνα ἐπι- 

«κηνώςῃ ἐπ᾽ ἐμέ" οἱ αἰδγη 6! θΥ]8] 
88, τηΐθ οἵην Ζοῖξ ἐϊδον ην7γ) αμ΄- 
δοϊίασο Κα 19,9. 

ΒΙΟΡΙϑίδκοίηϑ (92 8) 410 (1552) 
«κηνοπηγία ἀα8 Ζεἰξαμ ϑοαρθην, 
1, αν] ν ογοδὲ Ν. 4 1,2. 

ἢ] πη αὶ... (2908) κλέπτειν 
δίοίοη, Μ 6,191, 18,320 Με 10,19 
Β 13,0 Εὶ 4,28. 

ΗΠΠῚΠπ|Ρ Μἤὴὲὶ κλέπτης 
110,1. 

) 1 Ν. 



ἈΠ]85 --τ ἡ, - γα! 781). 59 

1178 5 Αὴ. ΡΙι.. εκηνάς Π θη, 
Ζοῖίο Με 9,5. 

πΠ1π|ὰἃὼ Μὴ ἀκοή (Οἰ]ιῦν, ΡῚ. 
Οὔγοη, Ν. 12,117; Ν.ΡΙ͂. Νε1,88; 
“1 {7711 

1510} 8} 8170..7.1 απ] αοϊιθη 
ηιαοϊνοη, α 88. αὐ Ιαο θην: -Ἴ Δ - 
ἄὰ  γελάςετε 1, 6,91. 

π]πύτ οἱ (65) Μη εἰλικρίνεια 1,ατιΐο7- 
πὴ», Δ. 1,12, 

ΒΙπίγθα (65) Κ᾽ αἀ89].: 1). 9,11. 
ΠΙπ δ᾽ (6; 115 4ἃ7. ἁγνός 

Ἰαμέον,, τγοῖμ: 4.01. Ἐ 1,11. 
ππϑίννοῖηβ δὴ0 (1595) ταπείνωεις 

Ἡὐγητοαγίσιν, 1)οηνιέ; [).1,1.48, 
- Κορ. τυ-Πηα]νν οί 8. 

πηαἰν αι 810. }".1 ταπεινοῦν η6- 
αγῖρ ἡνασίιον 1,14.,11 18,14: Ὠηδ]- 
νυ] ἀδατι ᾿ ταπεινούς Καὶ 7.06. 

ἈΠ “πδ΄ γ} ἢ κλίνειν γεοα ον ]σ γον, 
(»ο) 7 ε]ρέΐυ, 2945). Μ 8,90. 

ΘΨ ΠΑ] γυ7]8π. ογηϊοαγ σου (6)"- 
{οἰ}: ταπεινωθήςεται  -«αὰ 
13.505 14,,͵1 18,14; ταπεινούς᾽ 
εἰάαῃ9 1, 1.59. 

Ἱ}-Ππ 8 νυ} ὑποτάςςειν τινά οἵ) 6Ή) 
τυ) 6)" 076, τέο) (τινὶ " 7)α].) 
Ῥη Ὁ τα ἔν ἀρ  15,27.98; 
(ὑπό " α΄ Καὶ 15,36 Ἐ 1,91. 

πα ΐνα 4417. ταπεινός γιοαγρ. 
αἀορηεῥῖσ : διυ. Ὁ. ΡΊ. Ἐι 129,16. 

πα ϑα͵ απ) ἢ αΐ. ΡΙιι)".}΄. μαλακός 
ἐροὶοἶν, τυοἰοϊιζον: ΜΝ 11.8 1,7,28. 

᾿ιποΐγγϑ αὐὲ. 1΄.1 (903) κλίνειν 5δζοῖι 
μοῖφοη, 1, 9,12, 

ἃ ἢ ΠΟἴγγ 5,0) γυ666» οι γ6Ή. 
(ρογγομίίυ, 9947.}: -ἀπαβ κύψας 
ΜΟΙ 7: 5... 8,235. 

[5 ὙΠ] ΡΠ 8} 510. 17.4. δὲο, οί νἸὁΉ, 
(ρογγεοκέν, 294}: ςτυγνάςας 
[ΘΠ ΠΡ ΠΔ 45], Κονηοθέν" ΚΓ)" 
Υ βαη]ρηδηάβ (ΑΔ ΜοΊ0,99. 

αἰδ-. ππΐπρᾶν αὐ]. 1.9 (904) 2ε»- 
γοὶβοη: -ἃ 45 διαρήςεων 1. 8,99. 
415- πὰ ΡΠ 8 510. Υ7..4 φονγ" οἱ βοὴ, (ἴγι- 

ἐγαγν8.}: διερρήγνυτο  -ποαάράπῃ 
Ι, ὅ,6. 

προ (Α: ππαίο Β; ἃ οαο)" ὕ Ὁ) ΚΕ ἢ 
ς«κόλοψ 8ρὶΐξον" Ἀξα]ιὶ Ν. 19,1. 
(γί. αἰδῖ. μα θτ ᾿ϑέοοκ᾽ ἡ) 

ποιὰ Μη, ἄροτρον ΡΗμ 4.1, 9,62. 
ΠΟΙΟῚ 50. Κ΄.9 εὐκοφαντεῖν ἀπτο οἷν ἢ 

Βοίγμ 8ο)ασέσοη, ϑ8οϊναγ ρθη 
1,3,14. --- [Πο0]0] ᾿Κοηχοϊρενν [7 

“ Ὅ1 ες ΤΕ Ὁ. 
Δί -Π 010} ἡ ῤογνογίοϊϊοη,: εἴ τινός τι 

ἐευκοφάντηςα  ἰᾶθαὶ [015 [ὑἃ 
τοῦδ 1,19,8. 

ΠΟΥ παβ5 5 Μἴην μοιχεία Κι βγη ον 
Ν. αὕ,19: πορνεία Πιωγογοὶ: Ν. 
5,39)... 4 3.5; .}.18.Χ.1 ΕἸ ΡΥ: 
ΝΡ ΜΟΊ: 

ΠΟΥ ΠΟΙ 500. Κ..9 "θη, ΕΠ οδγηοἶν 
ἐγοῖϑοη: μοιχᾶςθαι Ν' ὅ,399 ΜοεΊ10,11, 
19:-.-. μοϊχεύεῖιν ΜΟΥ .1,16:.18 
18,900 ΜΕε10,19: --- ῬΡΕΡΕΒΙ ΕΝ 
ΠουΠποΠ θ᾽ 5 μοιχαλίς οἠιονγ6ο},6- 
γίβοι, Ε]νοὐ»"6ο]νογ γι, ̓ς ὃ,98 Β 7,3. 
- αϑηδισίγ : ἀπ΄ ἐπί τινὰ εἴη θ᾽) 
φοφον νον" Με 10,11. 

ΣΟΙ ΠῸΠ. ηι. 1)αἰ. πον γμοἶ, Ρ- 
σον (μον) γοϊέϊυν, 994}.): ἐμοί- 
χευςεν αὐτήν ̓  -οὐδ ἰΖζὰϊ] Μ 5.98, 
0 Υ5 (1155 Μαὰ Πηρον, Ε]ιοδγ  οἾνον": 

μοιχός ΝΡΙ. 1,18,11; πόρνος 
Ν. Καὶ δ ΡΣ ΡΊΣ Ι 10 
10: 

τ αἰποὶ ᾽ν Ποἰγ]νοῖί, τοσοῦ οτος 
Ποϊγμσιψ (1572: 580. ῬῚ φβὰ 
ὮγΑΙΠΘΙ 5Κ 3,9. Κγσί. Ὠγδιπϑίηβ. 
-- Κοριρ. Ὁπ- γα ἸΠοὶ. 

ναὶ ον Ε|0 (1535) καθαριεμός 
Ποϊηίσιχ : Α. -οἷη 5Κ95,99 (ἢ); 
ας. «-οἰπαὶθ 1,9,922. 6. ΡΙ. -οἴπο 
τς 9.5.2)... ἁδύ κϑο  «ἘἘ 
ἤδηριθη, απο, ποεῖν ᾧ' 1571 σι 
Ἠγαηοὶ σοβέοίϊέ τοογείφη. --- Κορ. 
σα - ΠΤ 6115. 

[ταὶ] δαῖτα (5. 1592 Αα)7).α 
γοΐηοη Πογξοηδ: δὶ -8η5᾽ οἵ 
καθαροὶ τῇ καρδίᾳ (5Κ 60,27 [Ὁ 
(Μ 5,8). 

τ αἰ πη 5)..}΄.1 γοἱηῖφοηι: -Ἶδηὶ 
πη5]5 αἰ καθαρίςωμεν ἑαυτοὺς 
ἀπό Κ7.1- 

Δ [-Πγ 178 δέισαβ Κ' ὁ)" ε)ι)οἸγνἦρδη- 
Ἃ165 ἐίργοη: ἵταννααγ τη 5ΚΊ.4, 
ΛΠ Γαἑ Ἶλ) γοὐηΐγοη (ρον οβέϊυ, 

294}}}: καθαρίζειν (44ὁ)».) Μ 8,2 
7,4.27 8.32... 17.11.11. ΝΜὲῈ 1.Δἢ 
ΝΕ ὅ,26. (Ρ,5) 7.99 Μοῦ 
διακαθαρίζειν 1, 8.,117. --- καθαί- 
ρειν {15.2; ἐκκαθαίρειν ἰ 9,91. 
-- - αὐηᾶηρφίρ, οἷο)" (ἔθη. ἀπό 



60 Ἐ5- ΠΥ Ὠ]Δ --- Δη6-Π ]]8. 

φῬοΊ (965,1) 12.291: ὧδ᾽ θα . (ἡ 
εἰιν. 956,1) Ἐ 5,26. 

ἘΞ ΓΑ ἢ 8} αἰ  ὁ0ΘΉ}: -ΟἹ ἐκκα- | 
θάρατε Κῦ,17. 

γαΐπΒ 4α}.1|7]α (188) γοΐυ: κόεμιος 
οὔγϑω» [).Ρόοηη. 1,9; καθαρός 
7 50... Ψ115:}1. 15.959. ὃ Ξ 
Ια] η5. γα θᾶ ὁ καθαριεθῆναι 
Μ 85. 15:19: Μ͵Ὸ 1 31 3 ΠΡ ς. 
ΜΊ1.5); ἢ. ψγαῦβρ ἰάθη .1,17,15. 
- ᾿οηινρ. πη- τ 18. 
ραν) (0 1 τρυγών 

Τιγίοίξανιδο: (αὐ. Ϊ. τόπο 1,9,94. 
-- γροί. ἉΠ8Κ5. 
γα π ΐ}. 510. }.1 ᾿γοιαίσονι: ςταυ- 

ρώςατε -Ρ 419,0. 
ΤΡ ΠΤ ΔΙ 8 «ταυροῦν ζγοιιφίρολι 

(ρεγγομέζν, 9942}. Μ90,2 (ςταυ- 
ρωθῆναι “ ἦι -4) 4 19,0.10 
Νςε 15,13.14.10.90.94.95.927 160,0 
Ἰ{ 5:99 ΚΕ 9. 6 5} ΠΟ 15. 

δ γ 1578} 510.77..1. αὐοο]υ ον: 
ἀποτινάξατε ἀπό᾽ -Ἰα]} αἴ 1, 9,5; 
ἀπομαςςόμεθα ὑμῖν {17' Φιιο7ν᾽ -Ἰάτὴ 
ἰχυνὶβ 1, 10,11. 

Ἐ5- 1158} α50.: 
Νοε 0,11. 

ὨΓΌΡ 781 8.0. Κ.1 γζοη: βοᾶν ἃ 4,27; 
κραυγάζειν {11.435 18,40 19.6: 
κράζειν Μ 8,29 9,97 97,50 μϑιυ. 
- τη. ἐπεί)". 1) αἱ. 5:1 η81 τ ΚΊ]α] 
ΜΟο7,50 11,45 Με1,396 5,7 

ἘΠ ΤΟΡ͵7Άπ απ δολιγϑίοηι, αἰι87  {ὁν: 
-ἰά8 “ ἀνέκραξεν 1, 4,99 ΜΝοΊ,98, 
ἀνεβόηςεεν ΜΝ 27,46; -ἸδΠη65  φω- 
νήςας 1,10,94: κράξας Μο9,94; 

ἐκτινάξατε 

ἀνακράξας [, 8,98, --- γι. Τηδέγ. 
)αί. οἴη] τὰ] Μ 97,46 
Ι, 8,98. 

ΠΓΟΡ5 Η κραυγή ΜΠ, (Ο' οδολιγοὶ 
Ν. Ἐ 4.31. 

γοΐ Νὰ 7) αοῖι, Παιδ: «τέγη Α. 
Μ8,8 1,7.6 Μοϑ,.4. δῶμα 2. 
17.591... 9 0 ΕἸΣΙ τι 

ὨγΟΡοΙρα Α4Ἃ7.α δἱοργοῖοἾι: δ ΠΊΠ8 
Ἰιθία] ΚΠ] ΠΟΙΠ -ἃηὴ 8 τΠ5 5 τῷ 
θριαμβεύοντι ἣμᾶς «φοηι, (167 τ{)15 
σιν ϑδέοφο γἰμγε τὶ 9,14. 

σπσσα δ δάβδος δέαῦ: Α. Με0,8. 
πγ΄ (6) 510. ΚΥ.1 γάμο, φω- 

νεῖν : ὨγΌΚΟΙΌ 9} 19,98 -Ἰάα Μ20,74 
18,97. 

σὰ ἀκούη. ἀὰ5 Κυαμοη: ἴϑυγ 
Δ η1Π5 ἤγὰΚ ᾿ πρὶν ἀλέκτορα φω- 
νῆςαι Ν 20,75. 

Δ ΠΥ 5 Κα ἡ ο} [ογ᾽56]ιογι: ἀνακρί- 
γοντες  ΔΠΟΠΠγασκαηάδηβ Κ10,25 
(ΞΞ- ἀπά ϑαηαπ5 ὥηρϑείο, ργῖ- 
Τρ ἢ) Υ. 9): 

προ 74 τυ. Κ.1 μυρυχονην, (υγι067- 
ϑὅηϊ. ηι. Αἰ. 947,1): θη σὰρ- 
ϑαηήίαη ἀπ Τὴ]5 Πἰ -ΟἸ ὃ ἐρχό- 
μενος πρός με οὐ μὴ πεινάεςεῃ 
1 0,95. -- ΡΕΡΙ͂. ἩαρΥ 1] παρῇ 
δ᾽ 285. (56. 51]1Π}])  πεινῶμεν 
ἸΘΠΠΣ : 

ππρ͵λ 510. Κ.1 ἀἀδηθην, τιθἰγιθγ}: 
δοκεῖν 11,19; νομίζειν Ν᾿ ὅ,117 
Ι,,2;44. Τ 0,5; φρονεῖν ἃ ὕ,10 
Ρη 2.2 915; Βε 9: ΠῚ 
πὰρ ὑψηλοφρονεῖν ἠοϊ) ἀγεσ 
δοίη ἢ 11.90: γυ8118 -πᾶϑ. εὐνοῶν 
τοοὐι φοδήγνέ ΝΜ ὅ,9ῦ. -- ἔὈαΐίτη 
- πη} «ἰδ [1] Πῃ88 τοὺς πεποι- 
θότας ἐπὶ χρήμαειν Με 10,94. --- 
αὐπιγψίρ Αἰ. τι. 1. 1, 3,44 
ΤΟ ,5; ὅτι οἱ Μὅ,17 οὐ)" Ῥαῖΐδὶ 
4 11,13, »"ι. Ορέ. (564,1). 

«πιο φοςξαινο),).: ἸΖυνὶβ -ἰα8 “ 
ὑμᾶς ἐβάςκανεν (1 2,1. 

7 Δη 4 -ΠπρἼδη : ἀπ ΠΡ} ΡῈ 9,10 
ΑΒ Μλ]ϑογ ον Εν [πα Π10]} 5. 
Αηην. τιν") δέοίο. 
ΤῸ 5 Δ Π πρ͵8}) δέον ΟΥ̓ 6] γι: 
προήρηται -ἰἅἃ Καὶ 9,17. 
πη ἢ πρ͵λ δέον ἐἰδογ ον: ἵνα 

μὴ ὑπεραίρωμαι  6ἱ πὶ -ἶαι 
Κ12,7 (μι. δἱ πὶ αἰδιπαΐηϑι οϑα.). 

1. προ ΜΗ νοῦς Υεγϑίαηα!: Ο΄. -15 
"4,11; υφῖ. αὐδί. ὨΌΡΥ. 

ῷ, πρὸ Νὺ Ζαμασμί, Ποία: 6. 
ἢαρθὶβ τι. ν. ΑΙ6ΖΖο. 

πα} 78η (0,2) 5ι0.Ὑ.1 θηςαυρίζειν 
Ππᾶανογι, δαγηηιοίνν, Καὶ 10,2. 

11}υ115 (65,92) Μὴ λιμός Ππνῖ67,, 
Ἡπηφογδηοί: Ν. 1,4,,2ῦ92ἑ 15,14 
Β 8.50: ἘΠῚ ΠῚ. 

μπ]σ Νὰ κάλυμμα Πηΐ|6: Ν. 
Ὁ 9. 11 10. 10; Α΄. ΚὉ 19. 

μ 174 510. Υ.1 περικαλύπτειν (ν67)- 
Τυὐϊιον (ἱριρογ οἰ) Με 14,65; 
Π]]}4 ἢ “Κ᾿ κατακαλύπτεεςεθαι 5:οἢ 
(υεγ) λοι, Καὶ 11,0. 

᾿ς η4-Βπ]}4} οη λϊ θη: ἀνακαλύπ- 

ας πο ρνχυ σοὶ. πω 
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τειν Κ5,18; ἀποκαλύπτειν ΝΜ 10,26 
Π 1055. 1..92.55..10.91.9Ὁ..17.30 
509,5 ΡΠ 3,15 [1 οηοξένν" Εἰϊ) (8 
δἠυηΐοδο ὕ ΔπαΠαρ]4η) [Ἃἢ 2,9; 
ἀποεςετεγάζειν Νο 9,4. --- Δηα6Πυ]}- 
ἀἀτητηᾶ, παι] α : ἀκατακαλύπτῳ 
τῇ κεφαλῇ τὲ τον) θην 
ἩἨαινρίε ΚΊΊ1.5; -Ἰἰάαησηα ἃπηᾶ- 
Ὑγ 4] Γ0]α  ἀνακεκαλυμμένῳ προ- 
εὐπῳ Κ3,18, --- γί. υη-Δηᾶ- 
μ}105. 

415: 1}]ἃ} καλύπτειν γνο»7 116. 
7, 8,10 (οι. ἐηϑέγινη. Π)αί., 966,1). 
5] 8} νον] ον (ρον οέϊυ, 

294 577): κατακαλυπτέεθω ᾿ ρσἂ- 
Ὠα]}]81] δ ΚΊ1,6; ρϑῃυ! θ᾽ 
κεκαλυμμένος ΜΊ0,96 Κα 4,3; πα- 
ρακεκαλυμμένος (ἀπό ᾿ ἴαιγα, Ὁ07) 
:. 9,4 ; σαι! νναϊγθαη ὁ κα- 
λύπτεςθαι Μ ὃ.924. --- ρΆΠι]1- 
ἀαϊηγηᾶ, ΠααΡΙα  σοίαίο οαρῖέο 
1,αἱ Καὶ 1,4. 
Ὁ5- ἢ Π|101} 50. ΚΥ7.9 ατρ5] δ] θην: Ῥαΐοὶ 

-οὔα ἃΠ8, 5Βἰαϊηα ὃ ἐλατόμηςεν ἐν 
Μ97,00. 

᾿}}05 447).α Ποιά: Ἐὰ]}5 517α15" 
ἱλάεθητι νογοίν 1, 18,13. 

Βα]ππαϊ μὴ «πήλαιον Ηδηϊε Ν. 
11,38. 

“πα ΕΠ ΚΠ ΚοΙ, Πηαοβηῖέξα δα οηα: 
δ, ἃ΄ἴηϑ-, ἴὕ8η-, [1ὑ85-, [6110-, 
πιὰ πη ηδἃ-, ρ᾽5-Π πῃ. 

πππάς, Νουν. ΕΙιι7.Ν (1945 Πιυπν ογέο 
-κοεῖοι: 1). ὑνναίχη -ἀαπῃ 4 0,7. --- 
Α. Ῥυΐα -ἀὰ Μο 14,5 (1 412,5). 
- πΠιηΐ -αὰ 1, 7.41; 2). Ππιῦ -ἀδπὰ 
ἰδ! παηΐθνναὰ Κα15,0θ.. -- ΚΝ. 
ηἷπη -ἀα “α΄ο΄ ΝΟ 7,90. 

ππάαΐα ΡΒ (ἃ) ΜῪλ Οοηέμ»ο: κεν- 
τυρίων Με 15,39.44.45; 5ογιδὲ 
ἑκατόνταρχος: Ν. -ρΡ5 Μδ,5.8 
27 54 Με 10,39, -[αϑ (250)1, 7,6; 
Α. -Ὁ ΝΜοῖ5,44; ὃ. -ἀὰ Μὅ,18 
ΜοεοΊ1δ,45; 6.Ρ]. -αα 1,17,2. 

μυμαπ Μὰ Πιηαᾶ: κυνάριον Ν.ΡΙ. 
Με 7.98: ἢ. Μεο7,97: κύων Ν.ΡΙ. 
ΤΠ]  Βῆ τλῦ. 

ἢ πη8] Νὰ θυεία Ορ[ἐ»: Α. Μ 9,13 
τι 4. 8 1.5.1: ἌἜΕΝ. 
ΚΊ0,18; σ.Ρὶ. Μεο9,49. -- 4. 
ΡΙ. Ἀπη5]α " λατρείαν σ᾽ οὐἑοξα ογδέ 
4 16,2. 

πα πϑ] δία δ (ἃ) “ἶὲὶ θυειαςτήριον 
Ορἤον δέ, ΑἸξαν: 6. -αἰ5 Μ 5,24 
11.115 12 -Ξ 8 ΜΙ: ΒΕ το 10.13. 

Ππ 518 5:0. ΚΥ΄.1 ςπένδειν ΟΡ 67: 
Ῥαβθ. 4:6: 

ππη05 Μὰ (ΚΖ. 43,335) Παηρ, 
Βοιμίο Α4. αἰχμαλωείαν ΚΕ 4,8, 

᾿πΡ5 Μὸὶ ὀςφύς Πιε: Α. Μεο 1.6; 
4.Ρι. -ἰὰ5 Ἐ 6,14. 

πχᾷ Νὰ θηςαυρός Πογί, ϑεπαίξ: 
Ν ΜΝΟ,91; .1..18.2392 Μο 10.931 
κά,1.;.. 11.0.38; 4.1. ΜΙ ΘΟ, 190: 

᾿πΖ 478} 510. Κ..1 θηςαυρίζειν Θοπᾶξεε 
δαγηριοίη, Μ' 6,19.920 καὶ 192,14. 

Ἡπιηδῖπαῖπ5 Ὑμέναιος Τ 1.90 ΑΒ ; 
υτηδίηδῖαβ ἰ 9,17 Β. 

᾿γ55ΌΡ οι ΤΠ) αὐ. 5. ὑεεώπῳ 5Κ9,10. 

ν. 

Ιυϑα 5. ΤΡ. 
Ἰυϑᾶγτο ϊοέιηγδ- 4 αν. 

ποῦ τ0ο]ῖγν 4 1,55. 
Ι͂υ8.-}} Νιονί. νον, γοδΖ- ἢ. 
Ἰυϑῖγθδπη αὐ. Υ..8,9 (906) περιπατεῖν 

Ἰὐαπα οἴγν, ΡΕΡ. 5. ἴῃ 8,6.11. 
Ὀ1-Ἰυλῖν θᾶ οεὐυνέχειν τ))1α1γ' Θ᾽) 

Ι, 8,4. 
Ιυδῖγποὶ" Εν δοπᾶαοῖ: α΄. κρα- 

νίου τόπος [Τρ γ ποίη 58 5 
Νε 15,299 (οαογ 44Ἃ]7. Το Θ᾽ Π5 Ὁ 
Κρ ίς 157). 

Ι᾿υλιΐοῖὶθ (τὰ) ςῖτος ΤΠ οΐξοηι: 6. 
-οῖ5 1 19,94, 

Ἰυλῖνα Ἂν. 7νέογγ}7.. τοΐο ὐ, Γιά, 
ἐγροηαιοῖο: πῶς ΜΘ,95 15,47 
6,42 μβιο. (πᾶ); ποίας 1,5,19 ; 
τί ,1,602; ὡς 6,4 8,47 Μο19,296 
μ.ὃ.: ἐζήτουν αὐτὸν εἰςενεγκεῖν " 
Βοκι θαι, ᾿υαῖννα ἰἴπὰ ἰηπαί- 
Ρουοῖμα [,Ὁ.18. --- οἱ Τυϑῖννα 
αανηὴέ ἐγσοηαηρῖο " εἴπως οὕ οέιρα 
Ε1114 Ὁ Ἐη 5.11: ἵνα -πᾶντυ!ς 
αἀαρυῖξ αἰ }Γ αἴϊο ἩΤοῖδβο Καὶ 9,99, --- 
Τυαῖννα Ἰηϑηᾶρβ ὅςος Κ1.90; 
Τυαῖννα, τηδὶς ἐοίουϊοῖ Ἠ16}})} 5 οὗὐ 
πολλῶὼ μᾶλλον; Μθ,30, 

ὕϑη «αν. 1. Πιΐογγοσαΐ: πότε 
ισα Μῶ5,.44 16,25 1, 17,20; 
Πα θη ᾿ πότε δέ Μ95,38.39, 
- ἢ. τιαοβοῖξ: ποτὲ ἐγσοησισαηγ 
ΚΘ, ΡῈ 4,10. --- 3. γον» Ααῇ. 

(19901) 
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μ. Αἀυν.: τοῖθὸ Τῦϑι) ἀρϑννα " τί 
«τενη Μ7η,.4; Ἰυϑὴ ἢϊΐι ὅςεα 
Με 2,8: ὅεον ---- μᾶλλον περιςεςό- 
τερον ετὐἷρ υἱοὶ ---- τὲ 50 74|6}}7 
τῦαπ ἢ] --- τηαὶρ ρατατηὰ ΝΟ 7,30 
μ.ὃ.; πόςον, πόςα ΜΌ,929 κμι.ὃ., 
Μ27.18 ΜοΊ15,4 μον, --- 4. ον 
Κογηραναΐίσον,: πόςῳ μᾶλλον τ), 
ἐσῖο υἱοί το," Ἰῦϑη ἢ] 1η8]15 
ἨΠ11.24 ΡΠΠ10; υπᾶ Ἰυᾶη ἢΪὰ 
Ιη815 ἀ5οί. ΜΊ0,95; 7ῦᾶη τηδ8]5 
δορὶ. ἈΓ11,12. --- Ὁ. γ7η.. αῃ αἰ 677, 
Ταγέϊ οί: μήποτε ααᾷββ πίομε 
εἰισα" οἱ Τῦϑῃ ἢἰ 1)4,11; 1081 Ἰῦδῃ 
ΜΌ,.95; {πρὶ Ἰῦϑη Μοά,12: 
πἰὰ Ἰϑη οὗ ηίομέ οέισα ἱ 9.95. 

Ἰυθηπ Δαν. 2οηιαῖϊδι τι ἔην ηι6- 
σαΐξίνο διέξοη: Ὡ1 ---- ἸυδηΠη 
μἱοηιαΐο Κ. οὐ --- πώποτε «0,35; 
οὐδέποτε Ν 7,95 {1.40 1, 15,99: 
οὐδενί --- πώποτε ΠΗ] ΙΔ ΠΠπῃ 
--- αἷνν Ἰραηππη {1 8,39. κ.ᾶ, 

δι «108 }0}8}) 510. Υ.1 ον δέϊοίοη, οτι8- 
ἐδούμθη: ευμπνίγειν Μὸ 4,1.19; 
ἀποπνίγειν ἴ, 8,7. --- ςβεννύναι 
7 6.10 ΤΠ 5.19. 

ἃ {«ἸυΡμδ 510. 7... ογ δέον, 6γ- 
ἐὔϑοϊιο,, (ἰηίγαη5.): ἐπνίγοντο 
Με ῦ,18; ἀπεπνίγη 1, 8,39; εὑμ- 
πνίγονται 1, 8,14. --- ςβέννυται 
Με υ,44.40.48. --- Υρί. τπη-108}- 
Ὠ8Δη65. 

ἸΟΔΥ Πιογγοσ.- Ααὐ. (1923.4.29) ποῦ 
ον Μ 8.90 4.171: 89. ἐὐθῦν. 
(μον). -- Κι. 115-08 7- Ὁ}. 

Ἰυυ θ 0. 510. Κ.9 τνωπαοίη : περιπα- 
τεῖν ἐν (1 γι. 7)α{.) 4 1.1 10,25 
ΝΜεΊ11.97; παράγειν Μ|9,97 18,59 
ΜΟΩΊ.160 (παρά [1 9,14. 

ἸυαὙ}15 δεδοέαγιέ. Πηυέογ}.- Εγόη. (174. 
282) ιό7γ: τίς 0,04 13,18.99 
“.ὃ.; ποῖος .10,39 Νε 19,98, -ς--- 
Ααλοκεϊυλϑοοῖ, υἱοί οίοἶι ἦγν γῦαγ- 
105 ΔΑ ΘΉη5 τίνας παραγ- 
γελίας ΤῊ 4,2 Β (μγιδίειογε 1,6- 
δῴη, υφί. 2822). 

ἸυαἢΖπ} σομῤδίαμί. ῥγοη. 716(167" 
(177,2. 285): ἕκαετος «(0,7 10,92 
εϑιυ. (ἀμ χ67); πᾶς 1,0,40 14,38 
19,20 Μο9,49: τίς τί 108 ᾿08]1ΖῈ ἢ 
1,19,15 Ἰραυ]ηζΖιῃ ἴθ ΝοΊδ,94. 
-- 48 αἱογιέ σι" Βδιηφ, υοῦ, 

1)ἐδέγθδιιείνογ, (19 0): ἃπὰἃ Τυᾶγ]α- 
ΠΟΙ ἤτηΐ ἰἰραησ᾽ ἀνὰ πεντήκοντα 
1,9,14. -- Ααλοκέϊυῖδο, θεοὶ 
Ζεοϊαηχαδοη (9881): ἀηὰ ἀα]} Τρ81- 
Το.» καθ᾽ ἑορτήν Με 1,0 τ. 
γηἷξ Βοϑβθγ τον ἿἸΟΔΙ]Δ ΠΟΙ 
ἐγ [10817]0}} Ν 37,15. --- Ἰζαῖν- 
ϑοϊιοῖγυί. νον ογδέ Δα Τρ811. 80 
5Κ 4,10 (5. 4ηηην. φιιγ) δέ). ---- 
Κ͵σί. 841-108 }]}]1Ζαῇ. 

Ιυλ5 ϑηϑδίαηί. ΒΎασο-Ῥγοη. (178. 
2382) τὐογνϑϑ 1. ἐπέογγγοραίέυ: 
φοιυδ]η το, τίς Ν᾿ 0,237.98.31 κι. 
(561.)" πᾶ), Τῦα τί ἦηι ϑἴηγιθ 
νον “Ἰσαγίην Νο ,90.99 ΒΊ14,10 
“.(ἷ.; ποῖος: [015 Δῃτηδπο. ποίου 
πνεύματος [, 9,55: ἴρὰ ἰᾶαὰπθ 
ποία χάρις ἴ, 6,39.39.9 4, 1ὴ Τύδηη- 
τὴηἃ 8] α]η]6 “ ἐν ποίᾳ ἐξουείᾳ 
Ι,90,.8 ΜοΊ11,28.29.58. --  γασο- 
ϑαΐφς [{ ΤοΙαἠυδαίς: γτὺὰ ἸΡῚΡ " 
ὃ λέγει 1.9,99. -- Λῦὰ ἰαἰ16 66] 1Π8 " 
ἐν τῷ χρονίζειν αὐτόν 1,1,91. 
- 108. ὈΠ΄ 1ῊΚ ἰδὲ τὰ κατ᾽ (περὶ) 
ἐμέ  6,,1 Ρἢ 23,299 μην . ἃλιηί. --- 
ΙΠ [015 διατί τσὉσοϑηαϊῃ 11,11. 
- ἀπ] 1θ8 ́  ἕως πότε τΤ016 ἰαηι)ὸ 
Ι,9,41 Νῶε 9,Χ,Χ1,. -- “3147610Ξ 
ἐξυΐδορ πιῶ τίς ἄνθρωπος" 
1085 τηδηπὰ ἷἰ, 15,4. (9892). «--- 
9, ἡπα εγίηϊτέ (1787 τὶς ἡγσονα 
οἷγι6)" (δἐοέβ αὐ γηναΐζν, αὐτὸν ἦν 
φοφαΐξένοη ϑ'αξεςοη) 1, 1,40 Νίε 8,4 
γιϑῖσ., ϑοδοηαογα Πμἶν ἦι αὖ- 
πᾶησίσονν δἀέσοη, ἡναηηθηΐ!. ἡναοἤι 
ἦΔ}081 (ὅετις, εἴ τις): Μ5,99.41, 
[9.93 14,90 τ5ι0. -το [00 [06110 
οἶηο Ζοϊίωη πρὸς καιρόν Κα 7.5; 
χρόνον τινά ΚΊΟ.7. 

Ιυϑϑπππ ἡγηα 71). Ῥγόνι. 7οηναλγιαΐ ; γ΄ 
γι. Ὧϊ: ὨΪ-Ἰραϑῆπη ηοηιαηα " οὐ- 
δεῖς. Μ.910 Ζ 10,15. ἸΓΊΟΙΝΣ 
ΝεΊ10,18.29: μηδείς (ἃ 9,18. -- 
οὐ --- τὶς 9 10,38; μή τις ΚΊ10,11 
1 9.9: 

Ιὑϑέϑαθα, Δαν. (19141) ἀποτόμως 
δοναν, δίγοηρ ΤΙ 1,13. 

Ιυ85ϑοὸὶ 1) ἀποτομία 
ίγοησο: 4. Ἀ 11,29. 

[504 1788] ΑΚ ογ)οηένν {,ρ5ίγ γηι18 
7) σαϊοοϊαη 5 1,15 5.α. 

δεοδᾶνζ6, 

᾿ Δ} (κα 1 13,36, υφῖ. 95 ΟἹ Εϊοῆι- 
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ἐμηγ8- Αἄυ. (192 (1) ποῦ τυο]ογ ὃ 
48,14 19,95 14,5 16,5. --- Υοί. 
Ῥ]5-Ἰυα6-ὰῇ. 

ρῶν (115,23) δγασοργοι. (174) 
πότερος τ1τὩὉ67γ) νοῦν θοϊάρη: Ν. 
5Κ 5,6 10. ΡΙΖθ᾽ τίς αὐτῶν 1,7,42; 
ΝΟΝοιί. Ὑθαραι ἰδ 8ζοίϊζο " τί 
ἐετιν εὐκοπώτερον Μ9,5 1,5,29 
Νο 92,9. 

ΠυΔΡΆΓΠ ἢ] πέογιιο 766167) νοῦν δοῖ- 
ἄφην: ᾿Κοη)οϊοίνιν" 1). [Πυ θ ΔΙ Πη6] 
(Ξέαέέ -Θἢ, 97 Ὁ) [γ Ὑ Τρ θα ΔΊ Πηἃ 
ΚΟ, 29. --- Κκί. αἰπ- Δ Ραχιῃ. 

ἸυΔ 078 ειυ. Υ..1 ἀφρίζειν βο]ινγηλθγ, 
Με 9,18.20. 

θῶθο ἔν ἀφρός δϑοδαιηι: [). 
1, 9,39. 

ΠἸΌΔΡΓΟ ΠίοϊένηρϑἝ- Αἄν. (1992 1) 
πόθεν τὉ΄οὐνον 4 0.59 7,237.98 «ι.ὃ. 
- ἢἰ παραπάβδιῃ «Φἴὴ}» ἸθΆΡ1Ὸ 
ἈΞΘΘΡΘΙπα μὴ ἐχόντων αὐτῶν 
ἀποδοῦναι ἴ, 7,42. 

Ἰνυάζα]ι (ἸὑᾶΖι Εἰ Ὁ,5) δ ϑέαηί. ΡγΟΉ. 
(661.177) πᾶς 766162)1,3,23. 0,30.47 
μϑιῦ.; ΤυᾶΖα ἢ 5861 " πᾶς ὅςτις 
Ν 7.234, πᾶς ὃς ἄν ἈΡ10,18, ὃς 
ἄν (ἐάν) Μ΄ ὅ,91.92 110 Κα 11.927, 
πᾶς ὁ Μῦ,98 7,21.926 τϑιυ. (ὅα- 
πιόδοη, ατροἶν ὙῦαΖα}} 58. βϑἤϑιβ- 
Ἰδηᾶ5 “ πᾶς ὃ ἀκούων {6,45 
μιᾶι. 1,6.47 Β 10,11: Ἰυᾶζυῇ 
τηροάδρθ πᾶς ὁ ὀργιζόμενος 
Μῦ,29)ὴ. -- Αἀ)οκέϊοϊϑβο θεοὶ 
Ζοϊξζαηφαύον, (988): 76 Γὰ Πρ] 6} 
κατ᾽ ἔτος 7 }ιγ εἶν 1, 9,41: ἄδρα 
Τυδιηη6}} καθ᾽ ἡμέραν ἐάσίτο]ι 
Ι,16,19 19,47 Μο 14,49 Καὶ 15,31; 
ἀἀρ' Ἰύϑῃοῃ αϑ0ἰ. 1. 9,233. --α γη. 
Καγαϊπαϊίο τι) Βιϊαπιη) «ἰ6)" 
1λιεειγὶδινα (195 ὃ): ὑννὰηβ Ἰυδη- 
ΖῈ ἢ δύο δύο 726 “ιροὶ Νοθ,.7, 
ἀνὰ δύο [4 10,1. 

06 (1ηι5ἐγηιοηέαϊ, 178) Ααὐὖ. 1. τἸοθη, 
ηυϊέ ἐσθηι, τοοηνὴξ ὃ: Τὺ6 βἰ]αΐϊπα ρὰ- 
16 Καὶ " τίνι εἰεὶν ὅμοιοι 1, 7,31; 
706 ϑαβιροάδ " ἐν τίνι ἀρτυθήςε- 
ται 1, 14,34; Τὺ6 νυ β)]α] ̓  τί ἐν- 
δύεηςθε Μ 0,9 κ.ἃ. ----ὀ 2ζ2Ζζ[. φγογ' 
Κοριραγαίυοη, τὺ τοῖο υἱοί: γὺ6 
ΤΠ] ΠΑΡΊΖΟ ἰδ}}0 6 τί περιςςὸν 
ποιεῖτε ΝΙ 5,47. --- 3. ἐπα οηϊέ, 
ἐγοοηαιοῖο ἄν: 10 ἴῃ Ῥαχηπηθὶ ἴυ8 

Τῦᾶ5. ΔΠΔΉΘΠΡΘΙΡ τοογαα  ἐγροηα- 
᾿σὲο οἶγηι67)" ροοϊέ ἐν ᾧ δ᾽ ἄν τις 
τολμᾷ Κ11,91. 

ἴυ6 1 (7η8έγ.υ. ΤοᾶΖαῃ, 1775) 26ογ- 
{αἰ15, στιν: γΟΘ ἢ (σίοϑδϑδίογ αι) εἦ, 
Ῥαίϑὶ πο) μόνον ΡΗΊ1,27; οἱ 

06} " ἵνα --- μή α 6,12. 
06 118 Κ᾽ (149) Ἡγοῖϊο, Ζοῖΐ, δέηαο: 

χρόνος 1,335 Ε΄1, 18,4. (ἐπὶ χρό- 
νον ἰαρραὶ -ἃ]}) Νο 23,19 (ὅεον 
χρόνον ̓  ἴῦ8 ἰαρρὰ -8) Β 7,1 (ἐφ᾽ 
ὅςον χρόνον ζῶ 
ἃ 5.Χ) ΚΊ0,7; καιρός ΚΊ7,; 
ὥρα Μ8,.13 9,,20 27,45 πιϑι0, 
(μα ῇφον). --- πὰ ᾿Ῥαΐα [06 1105 
Ρ6ὶ "ἐφ᾽ ὅεον 80 Ἰαηιφο αἰ Ν᾽ 9.1, 
- ἴτ0 [6110 θέγιο Ζοίξϊαηρ ̓  πρὸς 
ΠΡ Κ΄,5. οεἶθγ' χρόνον τινά 
ΚΟ ΠΟ: Ἰυ6 110 Ὁοἢ  πᾶςαν ὥραν 
766 ϑϑιηᾶθ Κα 15,30. -- Ογροί, 
Τυ6 1 ]0- πὰ τι. τΠ- 611 Α4α}7. 

Ιυ6 1] ]υαὶ 5 Α46Ἃ}7}]. πρόεςκαιρος 
γι)" οἴη Ζοϊξαση αἰατιογ α΄, τὉθ7- 
σᾶγρίοῖν Ν.ΡΙ. Νε 4,.171, Ν. Νειιέ, 
ΤΠ 6 1] υαῖγ Ὁ  ἡποριοηίαηθμη ἰΐ 
κά,11. 

ἴυ6 118} 510. 7.3 ηι. ργὰατι. Ραγἐφίρ 
(395) αὐ ἢ ὕγοη: οὐ παυόμεθα 
προςευχόμενοι ̓  πὶ -«αἰἀράπῃ Ὀ]α- 
Ἰδπάδηβ (ἃ 1,9. 

ΔΗ 806 18} δογιι σον, 6) ει οἸρθΉ: 
ἀναπέπαυται " -ἃἰρ5 νὰν ρ Κ1,18, 

Θ8 06 1184} (994}.) 1. ἡηιρτ"οδδῖν: ξιιῦ 
1ἶιο κορη θη, αὐ γογν, παύςον- 

ται: -ἀπα Κα 15,8. -- Ὁ, ὁ} οἰξέϊο: σἃ- 
γ6 11} 51|Κ ἂπϑ ηη. 1)αἐ. νογιοοῖ 
ἐπαναπαύςεται ἐπί τινα 1,10,0. 

6 110 πὶ ητ) τη πὶ [ΓΘ] ΟΠ " 
οὐδὲ πρὸς ὥραν γο]ι οἴγιο δέν 
ἰα α 3,5 (1491. 1785). 

σ8.Ἰυο {8 τεοίβον (μεν γεκέζν, 
294}: οὐ δύναται λευκᾶναι᾽ 
Πὶ τηὰρ' σα Το Πα Νίο 9,3. 

Ιυοἱτ8 44ἋἪ).α λευκός τοεῖβ: Ν᾿] θη, 
τ ΝΟ ΤΟΣ ΜΈΡΕΙΣ 
Μοθ 5 Ὁ ΡΕΞΙ δ. ΝΡ 
γυοῖϊῖ Ν ὅ,36. 

Ιυϑἷαῦ 5 (4) (106- {7 [υἱ-. 99 1) 
φγοηοηι. Αα7.α πόςος τοῖρ σγο β ὃ: 
Α.φη. -ἀα Κα 7,11. 

υἱ]16 1] κα (616 κα 1,1.29., 99 7) 
,Αα)ια τοῖρ δοϑομαβοη : 1. ἐηέργ"- 

βζ νὰ» ἰασσα 



θά ΕΠ ] τη .--- [Δ Κορυϑ5. 

γυγσαΐξίυ: ποῖος 4 12.985. 18,39 
Μο 4,90; ποταπός Ν 8,,)7 1,1,290 
7.39; πηλίκος ( 6,11; τίς 1,18 
9.9 α΄ 45. - ὃ »Έ7}α 7): οἷθα 
ΚΊδι48 Κ10,11 138,11; ὁποῖος 
α 9,6. 

011} 0 Παΐ. ΓΙ)". οηι. Γ. δέηρ. 
«ορός Τοϊοη ίδίο, ϑαγο 11,14. 

οὔθ! μὴ ἀα8 Πὐἰϊ]ηγλοη, 6167" 
μη: καύχημα Ν. Κῦ,6 ΚΊ1,14 
9.9 ῬΗ1.,90: 4: -ἰὸὰ ὅ 6,44; 6. 
κΚῦ,19, --- καύχηεις Ν. Κ΄,19 
714: 1110; κα ἸῚ  9Ί 5.94 
9.1: ΠῚ ΤΠ ΘΟ. 

ἴυ0} Ν..4.]  ηι. συογν ΤῦᾶΖαῃι. 
Ἰορῶι γ,66. 7. (211) καυχᾶεθαί τι 

5870}, οῆγιογ" ϑ'αο)νο (1) αέ. κ9,2. 11,30) 
γδηνονν, Καὶ 4,1 Κῦ,12 7,14 τϑιρ. 
(μι σο»); κατακαυχᾶςθαί τινος 
δέον σογοην οέγθγν (4ηἃ. 92. Ακκ.) 
ὑγδέον, Ἀ 11,18. ---- ΡΡ ΤΆ ΟΡ 
ΚΕΙΥΑ: ; 

Ιυοΐϑ ΚΛ Π»οηνηψ: ἀνιέντες τὴν 
ἀπειλήν αὐίαδδομα σον α67γ" [)7Ὸ0- 
ἤμην  ἰγα]οίΐαπαδηβ ἴῃ Τροΐοξ 
ἘΠ6,9 (4κ{.}]., ατγοῖν “ηνηναϑ᾽ 
[αἱ νογωρία βέ οαγ α'οη.δ. παοΐν 
265,1); ἴῃ ἴϑαγϑιηβ 01] 6 Ἰροΐοβ 
ΘΚ 9.5. (ΘΟ γν. 50. “Ἰσοσοη, αογ 1)γῸ- 
ἤύγ᾽ οὐἶογ" ΑΙ. ΡΊν". “μυΐέ Πϊϊοῖο- 
δὲονέ, ἔην Πέήρρίϊοις απ. 

Ἰυοΐἦᾶπ “0.7.1 ηι.1)αί. αἰγοιθγν: 
ἐπετίμων αὐτῷ ̓  -ἸΙαθατιη ἱπΠη1η8, 
Νε 10,48, 

5᾽8"1υοὐΐα!. η1.1)αΐ. οἴγιογν θοαγ 7, 
(γον γεν, 2945}: ἐπιτιμῆςαί 
τινι 1, 9,3,31.42 ΝΜο 9,25 14,2: ἐμ- 
βριμηςάμενος ΜοΊί,43. --- Π]ηκίαν' 
ἰδέ ὍῬαῖγῃ ρὲ ρα) οἰ 78 Π6]1Π 
[ρρεέγδην ἄπαογέ σϑγοαί]8 61] 
5Κ 1,15}, τΤσαϑ οέισα “αμ7 εν {ἶρὸ 
νογϊοίοηα" ῥοαφιμέογ, γι βίο: 5. 
πηι. φιϑ" ϑέοίϊο. 

1, 

Ἰδοίτα Ἰάειρος Ν. [,8,41; γί. 
δαοῖσαθ Νο 5,292, 

ζαϊ γαῖα 5 Ιερεμιας [6γ6»γ͵ὰ 1ιαΐ: 
Α. -ἰὰὴ Μ 97,9. 

Ταϊγαυρδα]οὶμ Ποἱ. δέηρ. Ἱεροπολει 
(ἦγι ῬΠγηφίθη; ἱερο- Ἠοϑθη, ἱερα-, 

υφί. 1941) (4,18; υσῖ. 1). 7α1- 
ΤΓᾺΡΪΔΙ Κα] (1ὅ. Νον.). 8. ΚΖ. 
41,1695. 

Ι͂αἰγοῖ ο΄. Ιαϊγι κοῦ ἱερειχω, Ιεριχω 
]ογήοθο [αἰ: Α. -οκοη 14 10,30 
19,1; 6σ. ΕἸΔΙσθι Κορ. ΝΘ 7,36; 
1). -οἰκοη 1, 18,30, τΤ0ο]}} αμοῆ, 
ἽΚοΙ Με 10,40 (969). 

᾿αϊσ 5 16} ἱερουςαλήμ [67 15αἰθη) 
11: Ν. δ. 4,90; ἈΠ} ΠΠ 5 
4.0ὼ.951. 17,11. 1855 ΜῸ 711 
(02. Ἰεροσολυμα); 6΄. πη οβέϊογέ 
ποῖ 1.0,17 (71 27,154}}.), Π6}:- 
ἔϊογ -ογη5 Νθὴ 7,,.3: 2ὴ. -ο 
Ι, ὦ 90 (269).35.48 9,351.58 10,30 
1911 ΜεΊ11,31 ΚΊΘ,3 ΑΒ (969) 
α 4,95. 

Ταϊνυϑαα! σὰ (Μομέαργιηηαΐϊογ, 
Εἰ 8. δ4)η, [18] ταυϑϑα] νη 
(, 19,19) Ιεροςτολυμα 1ογοβοίψηνα 
11: 4..1,9,42 19,235 Νο 10,58 
1111 Οσὕ91ΔΒ: δ. ΠΕ Ππι5511:- 
Ἰννηηοβ ἐγ ἱερουςαλημ 1,9,3ὃ 
(γναοῖ, ΓΓ. 43), [8|1ἸἸ5Θ] Ὁ ΊΊΟΠ, 
ηηθοϊναην. {7)ι80]νγ6Ἰδιί α165 Οἴογι. 
Τηι". Ἱεροςολυμὼν 1,5,117 (παοἶν 
10 .9}7.8; σι: ΠῚ ΘΠ. 
η ΜΙ Θ.9Ὁ 
10,320 11,15.97, Τα] αιιθϑα] νη 8] 
19:9] 

1411 δα] τ οἷϑ ΡΖγ.1 (168) 1. 1ε- 
ροςολυμα (Ναληθ αἰ67γ βοιυο])γ}}67" 
{7 ὅὁγν α6γ δέααθδ) : 1). -ἰγα " ἱερο- 
ςολύμων Με 93,8 17,1, -ἰὰπὶ΄ α89ί. 
11,18 (οπέανιϊηαΐίογ,, νοὶ. ΚὶΖ. 
41,174). --- 3. Ἱεροςεολυμιται: Ν. 
-οἰ ΜοεΊ,5 (νοὶ. ἱεροςολυμα 
Ν 3,5). 

Ταἰγβαπ] γποἰΐο Ο'η. ]. ἱεροςο- 
λυμιτων .17,25. 

Ταἰβδαχὶϑ ΟΘ΄ η.δήηρ. ᾿Ἰεεςαί 1, 9,32 
ΒΊ1519: Καϊ. ΕΠΠ}5. 55 ον 

Ι͂ΔΚὸ}ὺ Ἰακώβ: 4. -ο 9,15; 6. 
-Ὀ151,1,38 8,34. 90,,.1 Με 12,26; 
1). -ὦαὰα ΝΜ ὅ,,1 Β 11,96. 

ΤΆ κοῦ Ιάκωβος (168): Ν. Νο 
10,35 ἃ 2,9 μ. Ιδκαροϑ (ϑοδγοῖδ- 
[6].167})1,. 9.54: Α4. -ἰ 1,0,14.15 
8,51 μ.ὃ., «ὐ 1,5,10 (94 α); 6. 
-αὰ5 16,16 Μο8,17 τι. -ἰ5 Μ27,56 
Μεοῦ,31 15,40 16,1] (Απαϊοσίο- 
δή] πη παοῖν "᾿Ιακώβ); .). -8ὰ 

110,99 Με8,29. 
ἱ 
ν ᾿ 
: 
ἱ 



11 6615 --- ρ8-ἸαΓΕΙΡΌΗ. [5] 

π9. 9517 ΚἘΊῚ5. σ΄ ἢ. 
«ἃ Μοθ,3 (4παϊοστοι νη παοἦ 
Ἰακώβ οαγ τρια] γ 50} ,ογυϊ 10,67) 1γν 
ον Οοη. -ἂὰ5 (Νίο 8,117) ὁ. -ἰ8 
(Μο ὅ,917) φὴν ἄγηιαονη, αα αἴ 6 6- 
ηἱξῖυο Ιπαϊη5 8 ΘΙ ΠΠΟΠ] 8 
[οΐφοη. 

Τγοαϊθ Οοη. δήθ. ᾿Ἰαρεδ, Ἴαρεθ 
Ἰὼ: 9.97. 

Ταγοἷπὶ ἰαρειῖιμ 6. -ἰ56. Ν6ὴ 7,49. 
ΙΆβ50η ᾿άςων Ν. Ἡ 16,91. 
Ταπγ ἀλη π 5" (1- 5Κ 4,4, νυοἱ. 5,2) 

᾿ορδάνης (168): Α. -ὰἙ (σγ. Ο΄Ή. 
Ξοῦ  Τὐ 30} 6. 8015 11.85.95 
ΝΜο 8,8; . -ἂὰ 1,4,1 ΝοΊ10,Ϊ ν. 
Φαυτάδηδα Κ5Κ 4,4 ([ 3,36), ἀα- 
γοϑοην 1). -6 " ̓Ιορδάνῃ Μο 1,5 τι. 
Ἰορδάνην 7]1ογάωηο αἰ Μο 1,9. 

θαϊὶ (ρὰ 1,17,9 α6,1.4: ρα] Β, 
υσί. -Ὀ8).. 1. ἰγαροραγέϊτοϊ 
γίηι, αἰοοἶ, γιοῦ Αηξσογέ τὉ67- 
μοϊμθηα. 1. 1} αἱγοβέον ΕἼΘ 
ῃ. 1ατ0. (528,5): μῇ ΜΌ9,15 
ΚΞ 10 9 8.4) ὁ οἷο. 41,41. 
1.592. (ατιοἦν δῖκΚ 8,14.91.96) μϑιο.; 
μήτι Μ 7,16 1,6,899 Νο 4,91 (αϑογ' 
1081 108. " μή τι Κα 12,18). -- Δοὶ 
γιογίογέογη, Κ᾽ γε). δε) α]οηο Αηΐ- 
τὐογὲ. “ἀοοἢ) τὐοὐ δ ἘἈΠ0,18.19 
Κθ.ά4. --- ΙΡᾶ] δαΐο" εἰ μήτι 
κ 19,5; μήτι ἄρα Κ1,17; μήποτε 
7.36. τραὶ Ῥδὰ (ἵ δὰ (Δ)" μὴ 
γάρ 47,41. 410)}Ὀδι ΙἸρᾶὶ " ἤ 
Κ11,7.. --- 9.1} ἐμαϊγοκίον 
Εγασοε ηι. Ορέαΐ. (863,5) παοῖι 
γογϑονν 05. ΡΒ γ εἸέοηι8, ΒΟΥ Ή8, 
Μογϊίοηδ; μήπως α 4,11, μή 
6,1. -- Ἰρα] πο" μήπως Ἦ 11,921 

πη 9 900. ΤΗΝ 8.5 -Ὁ 3 
Ἱ. Ῥγομιεδεξῥυραγεϊοϊ Ὧι. 
Ορέαξ. (ϑ6 2,5 ἀα.β γυἱοῖιέ φέιοα: 
μη 1. 6 δ} 5:5» ἵνα μὴ 118}: 
πήπς Καὶ 9. 7 Κὶ 9.4. 6 9.2. 061" 
εἰ δὲ μή 5οηϑέ Νο 9,91. --- θα] 
δαΐϊΐο (αἴἷο Μ97,04, υσί. δ9) μή- 
ποτε Ν 97,64 1,14,19: ἵνα μή- 
ποτε 1,14,29: ἵνα μή Τ 8,6; μή- 
πως Κ,7. --α ρα] 8 μήποτε 
Ν 5.95: ἀαπαοῖ, [1081] Τυδῃ Εἰϊ)" 
ὙΠΙΡᾺ] Τύδη ᾿ μήποτε Νο 4,1,9(Α: 
1Π81 1085. μήτι 8.30 
12,0. -- Υ!. υἱ- αὶ, π1-Ρὰ. 

Βισοιύθοτρ, ὶρ σούξομο ΒΙΡοὶ 11. 

109 441} Παΐί. δέησιν κατάβαεις 
Βεογρίοῖνπο: 1,19,57. 

ἱθπδ 80.447]. (187,1) ἴεος σοϊοῖι; 
Ν. πὶ 1ὃ0πη8 πὶ φ8 ]6 1 Κα ἀπϑαγαὶ σἃ- 
ΓΑ] ΐθιη 51,4; 4. πὶ ῬΠΟη 8ἃΚ 
ΘᾺ ]6ΙΚα 5 ῦ θα πβρίϑαη 5] ὅ,24; 
Ν.ΡΙ. ἰεάγγελοι " 1θη8Π5 ΔΡΘΊΤΗ 
Ι,20,36, γί. τὸ εἶναι ἴκα θεῶ " 
υν θα 51Κ σ ] ΘΙ Κὸ σαᾶα Ρἢ 2,6 
(939), 8. Π15: 
θη] Κα 4α7.α οἱοϊοϊνογν Καὶ ὅγ6 7.8 

(δμοούςιος): 44. ἰ ὈΡΏΔ]6 Κα {ν]- 
Ἰαθννα 8κΚ σα ϑίλω (ὅμοιος) 5Κ5,96. 

ἱθηαβκαιη5" 4α7Ππ1ὰ (188) ΟΟΥ 
-Θ Κα ΠοΙϑἐ ἠὰ (189 [ΠῚ σἸοϊοϊϑοθιδη: 
γενέεθαι αὐτὸ εὐμμορφον τῷ 
ς«ὠὦματι τῆς δόξης αὐτοῦ 217" 
Οσἱοϊοϊιροδίαϊἑη τυϊέ ἄθην 1,οἶθο 
δοῖηιογ" Πο»»γ 1 ο)ϊοῖέ " ἀπ -ἸΔτητηἃ 
Ἰθῖ κα γα] ραιβ βϑίηἷβ φιν σίοῖο]- 
δομόηογ, 1,οἷῦο ῬῊ 3,91. 

θη αθϑπ5 Τη ἰςότης 1. ΟἸοϊο]Ἴολέ 
Ν. κϑ8,14; ἢ. -ἂὰ Κ8,185; 2. Β11- 
ἤρκοὶς 4. ( 4,1. 

5Ὰ 10 η7 8 8ι0. 7.1 οἷοίοῖν ηιαοσ]ιθη 
(ρον εοβέυ, 9943): αἰγραὶ Ρυκ 
-[ὰπα ᾿ ἐδαφιοῦςίν ςε ἴ, 19,44. 

ἵθη5 (99) 441).α πεδινός οὔϑη, ἤσοῆ, 
Ῥυιξαασπα Ἴ6.17: 

ἰθακθ 46Ἃ}7.α γἱϊοκιοᾶγία. σοισαηαΐέ, 
ΤῊΣ εἰσι τὰ πίε 4: 808 
{17:31 ΝΕΡΙ. αὐ 4 0.60:18,6. 

14.472 διιρρίοἰτυ- Ργἀἐογ έν σις σ85- 
θη (87. 2927). 

ἰάγτοῖρα ΓῸ μετάνοια ΒΒιεβε Α. 
5,99 0 7.10. Ὁ δὲ ΘΟ Ὶ, 9.5.8 
ΤΌΣ ΜΟῚ ΘΕ 99: 
--- ἀμεταμέλητα τἰγηοτα 67.74.10}. " 
ἴηπι Ἰαγοῖρα δἰπα 11,29: υοίὶ. 
ἀμεταμέλητον ̓  φαϊι]ρίαα Κα 7,10 
(παον βἰ  ὈΊ] Θὰ 1). 

αν ΟΙΡῸΝ 516. 7.9 μεταμέλλεεθαι 
οι ογιρῇῆπαοη Ν 91,5 Καὶ 7,8, αἰδοῖ. 
γ, 6 1φα τυ τοι 51Κ Κ7,8 ; μετανοεῖν 
Βιβε ἑν 1,15,1.10 Με 1,15 6,19 
κ 19,91 (ἐπί τινι  ἃπᾶἃ ηι. Π)αΐ.), 
αἰδοὶ. γοβοαῖν -οἡὐ 51|κ [Ν 11,90] 
(Εγσαᾶηξηφ; ΚΟΥ οἰἐθ)) τρᾶγο͵ 
οα-Ἰατ]σοάδάπῃ, τοῖθ], 10,13, ἀοοῖι 
δοἷ1 παρ 7. αδ)" αν Πυΐθν [1}᾽ 
γιοδι ατιδγοῖοϊοη) 1, 11.3.4. 

᾿ σαν Ἰαγοίσοι δογϑιίοι, ιιβο ἑμὶ 

ὃ 



606 Ἰαυτηδ18 --- ἢ. 

(677 ο]οἐϊυ-Ἰγυ)γ οδϑῖυ, 2947}.}): μετ- 
ενόηςαν ̓  -ἀφαρίηα 1,10,1, γί. 
απο, [Ν 11,91]. 

Τἀππηιαΐα ᾿Ιδουμαία; 2). -ἃ 
Μο 9,8. 

ἰάννοῖῦ Νὰ δεμηιασῖ, ϑοϊηιρῇ: 
ὄνειδος 4... ἸΙἅγνγοῖΐ χτηθῖη 1,1,95; 
ὀνειδιεμός 4. 1 8,7. 

ἰάνγοὶ 7} 5. -υνο!]8η. 
ΤΟΒῈ 5 (ερα]ιγ'5ο]ιοῖγιῖ. -τι5, 66) Ἰηςοῦς 

(μαι). Α4ἰ5 Ναηιο ΟἸιγδέϊ δέοίβ 

αὐοοβίγοί: Ν. δ; 4. ἴὰ; 6΄. Ἰα]δ; 

δ ῖπ 9 ΝΟ 50 

Ὁ 4,291 ΑΒ; ΚΓ΄. ἴὰ ΝΜ 8,291,4,54 
Θιῶ, 1715. 18.98. ΝΟ 1.9. Ὁ 
10,47; αἱ ργοξαγιο)" Ναλιό αὐ45- 
σοϑομγίοῦοη Ν. (ἃ 4,1,1ΑΒ; 6. 
ΝΘ 7,99.43. (185). --- 15 ρϑγβο]γῖο- 

ον, Γ. 15. 411. δ 6.90 

Νο 9,39 10,,.8.40 14,02. 15. ΓΙ 
1ῖ5 18,1] ΜοΊ1,49. --- Ζιιδαίς αὐ 
7, οἰἐογναγῖον ἦηι Βορίηην Θγ.67" 
Ῥογήκορεο ΝΜ δῦ 48.95 199 
1019. Χ.1Ὁ ΜΟΟ Δ4π|5 10.86:; 
Ζιαίς παοΐν ᾿αγαζο  δέοίίογι 1,320, 
25. (μπμαοῖ ΝΜ 239,18) Μο 8,29 (ημαοΐν 
1, 8,41). : 

πηι ᾿ογιραν. (190,32), γι), ἴῃ 
αογὐλ Πογηιοί τῇ ἐπαύριον ̓  {{{π|- 
τη ἀαρὰ ατν ζοϊσοηαον, αρ6 
ΝΜ γον Ὁ. 19: ΜΟῚ 117: 

ἱσσαῦν (115,2; σσ Πϊγ σ᾽ 280) ο5- 
δϑϑϑῖν, οιο, θοϊα θη γον (165): 
1)..Εφηι. -οἱ ΝΜ 9,99. 

ἱσᾳῖὶδ αὶ ἀ(65 ἔγον. (67: 2. ᾿ργ5. 
(164) ΜοΊ1,17: ᾿ἱπαᾳ151,19,91 (98 αἱ. 

1κ ἐγώ ἐομ (164): 561,7} πάις. [09 6}" 
Ζιιαίςῷ αὁ5 ογδογηαζρΥ ΟΉ ΟΊ 6γ18 
γῆ. δ᾽ ὃ κ. ΝαοΠγ Ω, 5. 919. 

ἱκοῖ Ποιίαξέν α67" 1. Ἐ0γ,5. “467 ἐο}}: 
7,17. ..Ν0 ΚΡ. 101 1113 
5861 αὐἦν δίοίίο ρογν ἵἱκοὶ 4 ὃ,1δ; 
5861 (1,24 ΑΒ, ῥῬ8ῖοὶ ΚΊΟ0,17 ἠη- 
κογγοκίο Ζιδαξεσο εὐγνέθ7 ἰαΐέ. Ε]ῖγ- 
Πιιβ (8492. 

ἵπ| γ᾽. 5 δι. (9599), 2.80. 15; 9. 91 
1. Ε]. οἰἤστη μϑιῦ. 8. Ὑ]58}. 

1η γὰρ. 1. γι. Τϑαύῖν, ἦη; ΜΓ, 
αΉν, «ὐηέο7" (Π Πι6): 1. γινην 67} 
8) δοὲ Κεγθοηῃ (670. 1Πμἶ6 ογ'. ἐν 
(567.)γ ιν 19}; τον οἱηφοίέ αν". εἶς: 

(105) 

γγ Ὁ δ ρπα ἴῃ ἀθβϑιη ̓  εἰς τὰ 
ὦτα 1,1.44, οἷπα ἴῃ ραγάδ εἰς 
τὸν οἶκον 1,9.601, ὥηῖ. Με 2,1. 
-- Ρὴ πηο Εἰϊοϊρδίοέ αἰ αἱθ 
]ὐν]ι6- οὐἶογ" [ὐϊο]ιειυη γε οα εις 
αὯ(65 Κογὺα Ποῖ βέ 65 δίθίβ. ἴῃ τη]ά- 
Ἰαῖῃ 1,4,,95 ὅ,19 6,3. Μο9,86 
14,00. «. ἴῃ τηϊἀατηδὶ ἴ, 8,7 10,3 
Μοϑ,3 (971. -- -- οαἡ δοῖ 
ηναγοίνογν Κογθογν, (1675) Βοισογη 
Πογγϑοθέ ἦηι Οοί., αδισοὶς], θην ἃ 
νοῦν σα γι166., οἷγν 1 1ι1ν6-, Κοῖη, 
Τὐϊολιέιη δυο») ἐγυῖβ (969): ὈΤ15- 
σὰ ΜόΌ,15 7,15.14. μϑιυ.; 58- 
ῬααΓδ ἢ 5 ΜΆ ἴῃ [δἰσθαα " εἰς 
Φ10,,1; ἀδαρὶρθ9 νὰθϑ ἴῃ 
Ἰδυταδπο᾽ εἰς Μο 1,9: 1ῃ ϑἴϑυδί 
(εἰ {6 πᾶ] ΠΕ 9.0 (057: 
Ακι. Τ 8,1 0,9 Ν6ῃ 6,16 519,14); 
ἾΏ Γπη88 (εἰ) ἀϑσᾶρ ΟΡ 
1,9.8 Μ617,19 (ςοη)5 ἴῃ ἢ. ἌΡ, 
Ν 26,711, 9,42 γιϑι0.)}; 5.818.910 5 
γγὰ5 ἴῃ Και Καγαὶ βεβλημένος εἰς 
5Κ. 5,23 (ϑοηϑέ ἢ. βάλλειν εἰς" 1ῃ 
γι. ΑΠκ. ΝΜ Ὁ,325 0,80 ..15,6.1,8,9 
ψ. ἴῃ ἡν. 1) αὐ. 7 ἐν)ὴ; ἀπ 5.8- 
τη οἶδ [τὰ] ἴῃ ἸαΓἴδα “ εἰς 
ἀέρα ΤΠη4,17; 1ῃ 1Ζαὶ (εἰς αὐτήν) 
η8 8 0184 [1,10,16Ὠ; αἰτπη8ῃ 
Μό,20 1,9,94 18,11 κϑιρ., Ππιᾶπ- 
Π (πὰ Ὧι. ἈΚ. ΞΞ σγθοῦ. εἴς 
ΜΠ 60,14 11,21 Κα 19,1), σἃ- 
αἰπιθῖι. ΓἘὈἘΠ:.9.11. ὙΠ π  πἢ 
Ῥᾶπηπηα [αἰγγῦδα εἰς τὸν κός- 
μον δ,26; 5818 [1η [6ἸΚ8, ἴῃ 
ΘΠ " εἰς α Ο,8ὃ (ἢ 92’. ΑΠᾷ." 
εἰς Μοά,18): 
Ῥαισθ 180 ἴῃ Βδϊτηοχη ̓  εἰς Μο 
Ὁ,14. --- 9, φοτέϊἑοῖ, ἦ7,, ΟἿ, 
απ, τιν, τυὰ]ιγογνα! : ἡνοϊδέ ἐν (867)7" 
παι); [7 σ»'. 1) αἰ.: ἴῃ. γι θ δια 
βυγθϑαῖη ̓  καιροῖς ἰδίοις Τ΄ 0,15: 
γι Θ'δῆ.:. ἴῃ. πᾶπὶ  νυκσύς 
3 1.50 (απο δὶς 8.10. 3}: τις 
χρόνον απῇ, [7 οἵγιο Ζοῖέ: 119,95 
1,1,30 Ἡ 9,5 Κὶ 4,30 Τῇ 4,15. --- 
ὦ, ἡ δον γα σον (μιοῖδέ ἐν), 210)" 
Βεοφοϊοϊηη 8) ον δορίοϊξθγια! 6Ή) 
υριδίζηαο, 465 Αγέ ρα Ἡγοῖδε: 
αδιροϊοϊιοηὁ αν. ᾿Κογιϑέγ". ἐπὶ τῶν 
προςευχιῶν “ ἴῃ Ρίάοτη Εὶ 1.16; 
97. 1) αἱ. χρηςτότητι ̓ " 1Π 56]61Π 

δ᾽ ὁ Ὁ.“ ππ πν ΠΠῚ 



Ἡ 11,232, ἀπιςετίᾳ᾽ ἴῃ πηραΐδα- 
Ῥοπταῖ Κ1925 (ἀν: ΒΡ 5. ΤΌ; 
τοί. ἔογηον βεβλημένην καὶ πυρ- 
έεςουςαν ̓  ̓Ιραπάοίη «748.» ἴῃ 
Ποϊίοιη ΝΜ 8,14 (ἀϊιηϊ. Μο 1,30), 
ς«παταλῶςα ̓  ννἱΖοπα οὶ ἴῃ ἃ Ζθί7ϑ 
Τῦ,6, ἵνα μὴ ἀθυμῶειν ̓  οἱ πἰ 
Ὑθαῖπα ἴῃ ππ]αβίδα (ἃ 3,91, 
φθονοῦντες "ἴῃ ΠοΙρ8 νυ]βα πη 85 
α ὕ,26, μεμνηςτευμένην ̓  ἴῃ ἴτὰ- 
σἸρία 1,1,27 (ἀδηϊ. 3,5), πρό- 
κεῖται ̓  ἴῃ ρϑριοίαὶ ἰδ Καὶ 8,19, 
ὥφθη νι ἰπ ἰυπαὶ 1, 1,11; 
δοαομίο ἅπαντα ᾿ '΄ἴῃ Δ8|]ΔΙηγηἃ 
ΕΒ 60,13. (ναοΐν ἄορ Ῥαγαζοϊ δέοι 6Ή), 
τὰ πάντα 4118 ἴῃ 4116΄τὴ 1,11 
(5801... Ὁ) ὅὯ65 Βοφίβθ, Ἃ168 
Ζισοοῖοδ, (167 Αἰ ϑὲοθνέ (εἰς): ἀδαρ- 
78 ἴῃ παπη ΚΊ,139.15, ἴῃ Μοβα 
Κ10,2, ἴῃ Χυϊϑίδα (αἱ 8,27; δηᾶ- 
ἩΪΤη8η, φϑϑαγαρΚΊαη ἴῃ ΠΒΙΠηΪΠ 
ΜΊΟ,41.49. “ηηϊ. 1,16,8 Β 11, 
ΘΟ 19... Κα 90 11.91:.-.9.9. 
1 ΘΠ 75 ΟἿ ΡΗ9.99 
4,15 (1.10.11.16.2Ὼ0 8,15 ἰἃ 8,5 
Τ112. --- 6) αδὴ'᾽ ΗἸ 6, (168 
Μηδ, 65 σγιραᾶοβ (ἐν). Αὐ- 
τυοϊοϊιογνα! : τῷ μὴ εὑρεῖν "ἴπ Ῥᾶχι- 
πδὶ ἢἰ Ὀϊραΐ τυοῖ! Κ,18. σηγίοϊι- 

τς ἐὲρ ({ἰϊ) 8) Ὑ Κ 9,19, --- α) ἀοδϑοῦν, 
οὶ ἀθην ἡνανν δοϊνιυῦγέ, διἐοέ (ἐν). 
«Αδισοϊοϊμονα: δρκίζω ὑμᾶς τὸν 
κύριον Ὀδυναγα 1ΖῈΝ1Β ἴῃ [γα 71 Π 
ΤῊ 5,217 --- αὐ «ὁγν ἡιανν οίανιθέ, 
αἰ αοὴλν φᾶν, ἐγαπέ, πο} } (ἐν). 
αἀδισοϊοϊοηπα : εἰς Χριςτὸν ᾿Ιηςοῦν 
ἐπιςτεύςαμεν ̓  ἴῃ Χυϊβίαθπι [δὰ 
σα δ αθαάπτη ἃ 2,16; πεποιθὼς 
ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ̓  σαἰγαθδης5 ἴῃ 
8111. ἰχυνὶ5 Καὶ 9,5 (ἢ 8,4; ἅδη. 
Βαίγαθα, ἴπ ἰχυν!β ((ογηνοῖ! αἀορρεῖ- 
θυ 0) " εἰς Κ 10,1 6α5,10 
τ0ογ" 167) ἡιαη δ.ο, Κγοιί, τῦθ8867) 
φιαν δὲοΐ, γλλ]γγυὲ αι. ἀ]ιεῖ. ηι. (ἐν). 
«ἀδϑιοοϊεποπα ἐπὶ τῇ γενέςει χα- 
ρήςονται . 'ἰπ φΆΡα Ραὶ ἵδρῚ- 
Πομα 1,1,14; χαίρετε ὅτι᾽ [ἃ- 
δἰποα ἴῃ Ῥαμμποὶ 1, 10,20. 

Π. η΄. ἀκκιϑβαΐξίυ ἔα, απ, 
μαοΐν σιι ([ϊοϊιέιονι), σ». εἰς: 
1. δοὶ τα]οϊγοῖοϊιοη ἸΓ ογ ον, ἐὐοῖοἾνο 
αἴθ [ἰλοϊιέϊη οἰνιο7 Βοιοοσιιρ ατι- 

ἴῃ. 67 

φοῦοη. ηῖφο παθόν πδϑθην, ἴῃ 
γη. Αἰ, αμοῖ ἴῃ ἢν. 1)αΐ. δεῖ 
8.07»... δι ατττιβθαι τ 7 069; 
ΝΕΗ6,16 5Κ9,14 (Ρ. Τ 3,6) α5- 
δαρρὰηῃ Μ2060,11 1,9.42 μϑιρ. 
(Ρ. Μὸ Ὑ19; νοΐ. ἢ; δ51π|ρη τι 
Μῦ,25 6,0 415,6 1,38,9, (}. 
ὑσὶ: ἢ; απ" 5. 60:114...11 77 
Κ 19,1 (δοηδὲ 19., υοῖ. Ὦ; 5818} 
ΝΜο4,18 (}. α 6,8, υσί. ἢ; ρ8- 
[1 8 [1,83,4 (). Μοῦ,14, 
ναί. 1); αορροϊαφιέϊφ Μ 8,59. --- 
αἰνναῖγραη ἴῃ ἡ’. Ακ. (εἰς) 
Με 9,22.47: ἴῃ 81 ἐν τῷ ναῷ 
Μ.27,Ὁ (ἀορροϊαοιέίο); σα 518 ἢ 
ἴῃ Π]ΓΘίη ̓  καθῆεθαι ἐν τῇ θα- 
λάςεςῃ Νεά4,313 μι. ἰἴῃ 81} " εἴς 
1ῃ 9,4 (ἀορροϊα οι). ---- 2. φοὶέ- 
ζοῦ, 8) Γγ, αμ, δὲβ φὰς (εἰς): 
ἴῃ 8]4]}ηὴ5 8146, αἷνγα [1,1.50 
4. 1.11. να ΝΜ) 6:15: 
σι 0. 51: δι ὴυ 19. 7. 11.035 0.19: 
Ὀὴ) ἔην, αην (απ [ αἷό ΒΎασο: τραγ Ὁ), 
97. ἐν: φΑΡΡῚΡ ἴῃ ἀδρ, ἴῃ παἢΐ 
11.9.10; ἄνηϊ. 1,23,1 Νο18,24 
Β60,18; πρωΐ ἴῃ τηϑυγρίη Ναο 
11,20 16,9: ἐπὶ τὸ πρωΐ Μο15,1. 
- ὁ. ἡδογέγαφοη, φι) Βοςοῖο]ι- 
γη α6γ ΘΟ δὶμηιηφ τ. Παρπά- 
μη φοφθη; (65 Ζισθοίοβ «πὰ 
ΕἸ Γοἷσοδ; ἦν Ητηϑίοϊιέ, τέ Πϊ  οἷο- 
δίοιὲ ὡμῇ (εἰς). --- 4. ατέία: 
8) Φι.7) Βοφοϊοϊηη α(65 Καιζ- 
γγοῖδοβ: ἵγα ρθη [ἢ τη ΡἼΖΟ ᾿ 
πραθῆναι ἐπάνω ΜεΊῖά,5, ἴτὰ- 
Ῥαὰῃΐ τννὰβ ἴῃ 1 5καίίθ " τρια- 
κοςίων δηναρίων 4 19,5. Ὀ) κατὰ 
πρόσωπον ̓  ἴῃ Δηα να ΓΡῚ ἱπΠΊΠΊ8 
ἀηαθίορ (12,11 (βοηϑέ ἴῃ 8πᾶ- 
γγ 078). ο) τίνι λόγῳ; ἴῃ ἴῦο 
βΒαρο Καὶ 15,2. α) ἕνεκεν ςοῦ ᾿ ἴῃ 
Ρυκ ἢ 8,90. 

Π|. ηι. σα οητέϊυ ἀροσόηι, «(1 
--τοίζοη, {[ἢ7, ατογ ον: 1. ἀνθ᾽ ὧν" 
ἴῃ Ῥ᾿Ζοὶ αοδισοόσοη, τοοῖϊ 1,19,44͵ 
- 9. διά τινος ἄτ γον 8,8 αδ,18 
ἘΠΒΩΣ ΘΓ διὰ τι Μ 9 7.18 
4 0,517 7,19. κϑιο. (μά), ατιοῖι 
ὑεὶ γογϑοη αο85 ΕὙΘθη8 4 11,15, 
δε}, Βείγϊθοης Ἀ 14,18, ϑδέαιν- 
ηθη5 ΝΜο θ,6: ἴ'ἴῃ 1015 διατί 
Κι 11,11; πὰ Ῥὶ5 " διὰ τοῦτο 

ἃ Β5Ὲ 



θ8 ΏΔΉΘΙ --- ᾿ἱππἢ. 

Ε 15.0.1 719. Τὴ 5. ἘΠ ΟΣ δ 
κῶ,8 4,,6 5,9 τϑιρ.; ἴῃ "6126 " 
δῖό ΒΤ “4.191: ἡ, ἰδῖθτι 
Ρῃ 9.20, δι ἣν αἰτίαν 1.,8,47, 
γη. Κογὃ. ἢ. [7 διὰ τό γ. ΤῊ]. 
7,28,0 18,5 Με 4,5. --- 4. εἰς αὐτὸ 
τοῦτο ἴῃ ΡΖ ὰῃ 9,17. -- 
ὅ. ἐν Κῦ,1585 4, τὐοὐῖΐ Βεμγοῖδ- 
ΤΠ] τ: Τὰ ἤη. 1: ΒΝ" ΞΞ 
0. ἕνεκέν τινος ΜΝ 10,39 1,4,18 
0.29. νι. -- η1. ἐπί τινὶ ἡ 67, 
ἐσοσον, 1,39.,20 ὅ,9 15,7.10 Μοϑ,ὅ 
Ἰοα. 4118. Ὁ 1017 ΤΡ]: 
--ὀ ὃ, νή ΚΊ5,91. - Οσ9. περί 
πιύος ΜΙ 90. ΤΊ 55 19:97 
μι 1,3, --- 10. ὑπέρ τινος { 0,51 
11,4 Ἡ 15,9 ὠϑιυ. --- 11. χάριν 
{π|1.,11.: τούτου χαρῖν π᾿ Ρ]5 
103,14, τῇ ῥΡίΖοζοὶ (3472 νν8]ῃ- 
ἰα15 αὶ 86,1 Τ1,ῦ (ἀαφν (Ἕἰο586 
ἴῃ 0126); οὗ χάριν ἴῃ ΡΙΖΘοΙ 
11,41. --- 12. τοιγαροῦν ̓  πὰ ἢ 
Ὀὶ5 ΤῊ 4,8. -- -- ὕμμιίαγε Αη- 
αογμηφ: οὐκ ἐζήτηςα, ὅτι ἐβα- 
ρύνθη πὶ 5ο0Κι4α ἴῃ 18 οἱ πὶ 
Καυγαθά]αα ΝΘ 5,18. 

πα} οὶ Μν εὠφροςύνη ΒΕΒΟΉ6γ.- 
Πιοῖέ, δο! δε θοἠογγ ϑονμο 1). Τ2,9; 
εὠυφρονιεμός α8γσί. σα. {1.,1. 

Β815 4ἀ7.α φρόνιμος νεγϑέαηαϊφ: 
Ν.ΡΙ͂. -αἱ Ἢ 19,10. 

ἱπραγ α7α Μη (187,06) οἰκεῖος Παιι8- 
φρηῦθοθ: ἽΝ, τὴ ῶ 10: 1). 1 5. ὃ. 
- 1 ιν. 1 σ 81 4]0 ἣ κατ᾽ οἶκον 
ἦηι Πᾷαιι8ὸ δοβηαϊίον 4. ( 4,15 
Ἴ) Κ ΊΘ: 

ἴη110 Μη 1. πρόφαεις Μἰηίδο]ιμῖ- 
αφιν ΚΓ (περί τινος ὈΪ 7». 
ἌΓ). αν, ὦ 15.099: «ογραμα, Ὸ: 
ΡΗ.1,18, --- ὦ, ἀφορμή Ο΄οἴοφοη- 
Π δὴ «Α 1.11. 12. 

ἵη ΚΊΡΟ Μη (187,6) βομσαηρο): Ν. 
Ὁ ΜΆΓΡ  εὐνέλαβεν οηιρῇ 
1,1,23 4, -ο βαπαα  εὐνειληφυῖα 
υἱόν αδοί. 1, 1,36; 22. νυι]βαη θη 
το  οὔςῃ ἐγκύῳ αἦά δοϊησα 67 
7 12.9.5. 

ἴηι] ἴηι (187,60) ευμφυλέτης 
ιαγηινοϑσθηο586, 1,απαϑηηαηη: 1). 
ΡῚ.-αῖὴ Τὰ 9.14. 

ἱηπιδϊἀοῖη5 Ζὴσ (1522) γογίαι- ἢ 

δοϊη: Ν. 5Κ 5,15; Α. ἀνταλ- 
λαγμα φηην “ον ϑο, Μο ὃ,97. 

ἴπῃ Αἀαν. (192 ( 8) μυϊγιοῖη. 15 ἐγ 
ὑοὶ. Κογοη, απ, αἷο ἦρι αγήοοϊι. 
γηῖξέ εἶς- φιιϑδαηιγηοη)οδοίςέ ϑἱηα: 

αἰραρθαη 1ηΠ΄ εἰςέρχεεθαι Μ 9,25 
10,1 Μοεοθ,29 Καὶ 14,938; αἰ ὰῃδη 
ἴηη ̓  εἰςάγειν 4 18,16; ρ  ] ΘΙ 8 
ἴπη " εἰςέρχεεθαι 1,1,28 4.16 
Μο 15,Ὼ4ά 9 τὰ εἰεςπορεύεεθαι 
ΜΝο ,40. 

ἵππὰ Ααν. (192 4. 1) ἡγηγιθγυ, ἴγι7,67.- 
παϊδ: ὍῬϑδη5 ἰπηᾶἃ " τοὺς ἔεω 
Κο,19: 1ηπηἃ φϑηη61148 5 ἐγγε- 
γραμμένη Κ3,9; ᾿ηη8 ϑαρρὰ " ἐμ- 
περιπατήεω Κὐ,16; 561 1ΠΠ8ἃ 18- 
ὙΥΔΌΣΚΘΙΡ ἴῃ τη15΄ τὴν ἐνεργου- 
μένην ἐν ἐμοί (1,99. 

ἱπηδ καθ 4α17.α οἰκιακός φηη 
Ηαῖιϑὸ σοθῶγί,, Παωινιϑροηοδ586: 
Ν.ΡΙ. -αἱ 15. ΜΊ0,396; 8ι0.4.Ϊ. 
Ῥϑη5 -8η5 ἰ5 ΝΜ 10,95. 

ἱηπᾶπα Δ4αυ. (199. 8) ἔεωθεν τΛνηοολ 
ἔγημογν καὶ 1,Ὁ. --- ηι. ὅφη. (968 Α ε) 
᾿ϊγοῖγ: ΄“ἔεω τῆς αὐλῆς  ἰηπϑη8 
ΘΓ 15. ἦν α58 ]ηγι6) 6 Νίε 15,10. 

ἱπηδίρμ δ" (55) δὴ Εήησαηρ, Πη- 
ἐγ: ὈΪ -ἱ 15. ἴῃ ἰηἰτοϊΐα οἷὰ5 
ἵν Ῥ αΙ: 1. 1.29; 

1010 Δαν. (1992.ΒἘ1) ἔεωθεν νοῊ, 
μην, Μ 1,10 Νε 7,391.29. 

ἱπηΐπ} θὰ ΕὉ Εγηοιογιη: τὰ ἐγ- 
καίνια Μ΄ε8ὲ αοΥγ Τοημροίνυοτ]6 
4 10,.22. 

ἱπηπηηδ ᾿Κοηιραν. (190,9) (167) ζ7)7,676 
(ἦην Κεγοίοἱοἶν φυὴν ἀἰυι.86 7}: ὃ 
ἔεω ἄνθρωπος ̓  58 ᾿Πη 1η8, Τη8Π- 
8, α167) ἤγγηιογοὸ Μοηϑοΐ, Α. Ἐ 8,10; 
Ὁ. Ἀ 1,30. ὃ ἔεω (ἔεωθεν ΚΙὴ 
86. ἄνθρωπος Κ 4,10. 

ἰπηδα 5 Μὴ. διήγηεις ΜΠ γεα ιν, 
Αὐνιδϑδαρο, Ζοιρηΐδ: Ν. 510,1; 
Α. 1Π|ῷ ΒΚ 6.19: Ὁ). ΚΟΤΕ: 
50 ἢ. (Ζηϑαΐς) 5Κ 5,19.90. 

ἴμηπα}}) (ἴπὰ, 270) γὰρ. ᾿ν. Ακᾷ. 
(968 4) οἴο, ωμβογ: χωρίς 
110,5 1,6,49 ΝΜοά,534 μδϑιυ.; ἄνευ 
Ν 10,29: ἐκτός Καὶ 15,27 κ 5.9. 
παρεκτός Ν ὅ,392; ἀμεταμέλητα " 
ἴπι ἰάτοῖρα Ἑ 11.929. εἶξε τὰ 
ἄμετρα ̓  ἱππ τη κ 10,15. --- 
ἴππὰ ογϑομοῖμέ Β 1,8.94 10,144 
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11,39Ὰ Καάδ.Α 15,374 ΚΊ10,,1,58Β 
19.9 ἈΠ| 18) 2 19 {538 Β) 
ΤΌΤΑ ῬΗΊΦΑ 5Κ1.9:.Ὁ.-ἢ 
7,9). 

ἴῃ 5π|}. ἱπ-}}- (96 Α) Ῥγᾶρ. ἴῃ τι. 
Τἰγνυλείον, -πἢ. 

μναῖ θα ΓΚ ἀδικία {ὔησο)θο}.- 
δ ον 1.18 ἘΠ 9:14 6. 
ΠΠΠ015:9 156:0;.. Κ 18:9: 

ἰηννὶπαθ 4ἃ7.α ἄδικος τιγογ οι: 
Ἴ)» Ξαϊάταα 1.,10,11; -Ν.ΕἸ- [81] 
οὐἶογ" [-81ι5 Ὁ] Κ7) 7 -ἃ ΟΑ 1, 18,11; 
ΠΝ πΠ 5. 5.235. 9.5. Πππ|ὴ|᾿ ΚΟ, 1. 
- διεςτραμμένος τσογ]οἼ,γ., Ὁ67"- 
αἀογϑθην δι. ΚΝ -ο 1,9,41. 

[ἰπυυἱτ0}5] [ὺ Ὁ πο Α (ἀ) ἔν- 
νομος ἡμηογηαϊδ (65 (ἰθεοθίξοβ 
δίομομα (ἀφο βαίς: ἄνομος ᾿ νγ1- 
ἰοᾶδ]αι5) Καὶ 9, 91. 

Τοῦπᾶη ἰωαναν (51η) Ν. Νρῆ 0,18. 
Τοάα ἸἸωδά στη. ϑέγη. -ἰῃ5. 1. 3,26. 
1. Ἰοπδππὰ (90,9) Μη, ᾿Ιωαννά 6. 
30 5}1.9.27.90. 

2. ΤΟ δπᾶ (90,9) Μ᾽ 
1, 8,3. 

ΤΟΙ πο (90,9) ᾿Ιωάννης (μᾶλτι- 
Πσ): Ν. -οὐ ΜΊ11.9.(18). 410,40. 
μϑιῦ., -ἰ5 (292 ΟἹ Μοθ,14; Α. -οἢ 
ΜΊ1,7 1.1.15. ὠὐἰϑιο., -οἷἴη (922 Α) 
18 15. .6.Ν11.15: ΝΟ 9: 6. 
5 ΝΜ9,14 511 9,7 (( 8,36)  ν.ὃ., 
ϑ Π 7. 1χ 99. ΘΟῊ; γι αρ 
«ὦ ΜΊ1,4.11 1,7,2,238 μ.ὅ., -οηὴ 
1χ8:᾽ 7.18. 5 190. αι να Π..9:9. 

Ιοτὰ ἰωρὰα 6. -ἰη5 Ν6ἢ 7,94. 
Τογοῖπι ἰωρεῖμ 6. -ἰ5. 1, 3,99. 
Ἰοϑοῦ ἸΙωεήφ Ν. - Μό27,57.59 

Τὰ 7. .Ὁ5..4..: 10.) ΟἾΞΗ͂Β 
56,42 1,3,28.294.20.0΄ 4,22; Ρ. 
-ἰα Μο 15,45, -ὰ (90,9) 81κ 3,2. 

Τοβϑοχὶϑ Οοη. ϑέηισ. τοῦ ἸἸωςῆ περ» 
Νορι. ᾿Ιωςεῆς, αὁγ α16)" σοί. ΒΌΥΉϊ 
φρο ἰϊορέ (Ζ παοΐν 90,8 δ) 
ΜΩ7,561,8,99 Μο15,40.47; ε»- 
νογἄηα γε ἐλρογηογηηηθη, ϑοἸιοῖηέ 
αογ σγ'. αοηι. ᾿Ιωςἢ ᾿ [π86 (ἃ παοῖ 
28 4) ΝΜεοθ,3, ἀκα τιοροὶ βεοκέ. (θΉ. 
Τὰαὶηβ 718 θ᾽ πποηΐβ ἐοίσορη, τ068- 
παϊδ ατοἢ, αἰ υογαμδροϊιοηαο 
Τ)αΐ. ὙἸΆΚοΡα ὧν [Π ΚΟ θα 1|5] οα6)" 
[1 Κο ὈΪΒ8] σῖς ἄγναθγ))γν δὲ (5. τιγυξο}" 
ΙΔΚοΟΡΒ). 

Ἰωάννα 

ἷ5 Μ, 51 1, τὰ Ν᾿ απωρῇον. Ῥγοη. 
“67, (ὁΥ᾽ (166. 376: 278): αὐτός 
(δοἢγ» μᾶμῃῇρ). --- ὃ δέ" 1Ρ [15 
(ἄν 9), Ῥάᾶστα 15 1, 4,43 ὅ,534 
6,8:110 7.48 156,27.29 :Γοἵ δέ" 1 
οἷβ. (μμ ἢ); ἣ δέ" 10 51 1,1,9299 
Μεύ,24 7,238, --- οὗτος 1, 7,44. 
45.406. --- ἐκεῖνος 4 7,239 8,42. 9,9 
14.192 106,8 18,17.5 ΜοΊΘ,11 
Κθ,25 κ,9 19,12. .--- ἿΟΥ 
Ζιιδαέσε ἄθην ογοοί,. Τοαέ σοσθη- 
ἐϊθ67) τι. Ἃ16γ'6γ, [7γ8αονογν ὑσὶ. 275. 
278. 

[ϑκ ᾿Ιεαάκ, ἴ 2.7. Ιϑακ: 6. -ῖϑ 
1,8,54.. 20.571 Νεῖθ.20. Ἐ 9,10 
α 4,98:.}. -«ὦ ἘΠ: 11 ἘΠ91: 

᾿βκαγιοίοϑ (763) ᾿Ιεκαριύτης Ν. 
19,4,, Ἰ5Καγ)οΐθς 714,22 (88,2), 
-οἰα ΜΝΜοΊῖ4,,0 (22 4); Α. -οῇ 
τ ,16. Μοϑ 9.) -πὰὦὰ 70 71:2. 
ϑκαγιοΐίδα ὦ 13,290 (ἢ). 

51:61] ᾿Ιεραήλ: Ν. Ἡ 9,06.31 9γγχὰ 
4118] 1. σαηϊβαπα οὕτως πᾶς 11. 
ς«ωθήςεται ἢ 11,,)60;: 4. ἴ5Γ86] 
Ἐ 9.9 7 018... ΜΟΊ .9; 
Ο. -5 Μ10:38 97,9 πϑιϑ:; Ὁ). -ἃ 
ΜΝ 8,10 9,35 κ.ὅ. 

5 δ  ] οἰ ἴθ5 ᾿εραηλ(ε)ίτης Ν. Ἀ11,1; 
Ν,ΡΙ. -οἴΐαὶ - -ἴται Ἀ 9,4, -οἰΐθ 15 
ΚΊ11,,))0 (Ἑβραῖοί εἰειν: κἀγώ. 
᾿Ἰεραηλεῖταί εἶειν; κἀγώ - Ηδ]- 
Ῥτϑίθὶβ βίηα, 18} ἴΚ; [5γϑϑ] δ ἐθὶβ 
51η6, 184} 11). 

ἰΐδηη αὶ. Υ.ὃ (908) ἐςθίειν 6586᾽: 
ΡΙ οἴυαηῃ 1,17,237.98: 50 [ἴδη 
ἀγδαῆϑηο  χορταςθῆναι ἀπὸ τῶν 
ψιχίων 1,16,91 : 54 18 ὨΔΌΓΠΘ᾽" 
χορ. ἐκ τῶν κερατίων 1, 15,16 
(υσί. ΑἨη1.). 

{γ8-ἴ{8}} εὐλγϑσ. αὶ. Κ. 5 (391. 908) 
κατεςθίειν τι οἕϊο. 6)" 261} Ὴ, 
Γ» 655θη: 8.5. ν8. Κι 30; 8.50. 
ΡΙ δὲ αγλϑ0: ΘΘΡῸΡΕΣ ΒΊΟΝ 
1, 8,5 Νεο 4,4. 

Πππαγαΐα ᾿Ιτουραία: 
(56. 14η615) 1, 3,1. 

ἱρ 1. Κοη)., βδἰοίβ. αὐ ὅθ᾽ ϑρίξζο 
αἷο5 ϑαΐξος (5384) αϑόν: δέ (μγι9ε- 
γεοῖη μι 0). --- Ἡόηη εἴη. υον- 
ἠαηα θη)" ΘΟ σοηβαίς δοίοηέ τρ67"- 
αἴθη, δοῖϊ, υδγέγῖξέ ὁ5 ηυϊξιιηέον καί: 
ΝΜ 0,24 14,290 117,11. 18,28 κ.ὃ. 

Ο. Ῥὶ5 -ἴ85 



10 16 818, --- 1Ζ6], 

ϑ'οθν πο ποίου ατιοῖν, τσθηη ] 
10 ηϊοϊν-αανογ8. 1ΚΟΉγ,7). τ07.86768 
σ»". Τ οαίο8 σοφογῖογδέοθέ, πα 678 
συ. 88. οὐδγλ" ἰὰ σογαιιθγ6 Πίηΐ- 
ϑργϑογ, υοί. «2.8. δοὲ οὖν 
11.20.32 12.859 18,3.4.10.19.28 
ΚΊ9,11 ρηοῖϑέ δαΐθηη 1,81); γάρ 
{6.0 (δέ 5᾽η ἃ) 19.8. »ιῦ.: τὲ 
16,18 (δέ Ὁ 1); γὲ 1, 18,5 (δέ Χ). 
ΝΟ ϑοἰέογν αὐιοἦν Ζηδαίς νον 10, 
υοί. 1 1,8 δ,1Ὀ5.28 15,5 μϑιυ. -- 
Γογϑήμπαη τέ απαογη [αν- 
ἐϊκοίγυ: ΤΌ --- πὰ οὖν ΜΌῦ,19; 1Ὁ 
Ῥδαὰ δέ Μ 97,46 (Ὁ), 10 --- Ῥδῃ 
8,59 1, 7,50 9,231 17,15; Ὁ -- 

-ῇ Νἶγ δέ [9,17.38 11,41 10,19 
18.391 1.71.0 νι. ἢ. καὶ 1. 11.8:98᾽ 
Ζιδαίςῳ 414,8; 10 ϑνθρϑῦῇ " 
πλήν 1,18,8. ---΄ ὦ, Ζμν Εἶη- 
ἐοήξινγ ᾿ορ͵υγυϊϊοηβἴοβο7γ Βοαΐγ- 
σιινγροϑαϊξεο (570 αὐ, ατν ογϑδέεργ' 
Οὐοῖϊο: . 4. 8,19.59..9.1 11.91.59 
14. 15,234. 18,30 1,10,18 19,49 
ΚΊ19,19 Βκδ,19: σῃ) φισοίίοῦ 
ϑέοίίο γῶν 1, 1,39, ὧν Ναοῖν- 
απηνύη α6)) σγίοοδ. ἩΤΟΥ [οἱ 6: 
58, 10 νγ881 οὗτος εἰ ἦν. 

Τπάδῖα ᾿Ιουδαία (168):. 4. -Ὧη 47,3 
11.119 ἃ μη ἃ {1.11 1.10; 
Ο. -5 1,1,5 6,11 6,ϑ,,7 ΜΟΊΟ, 
αΊ1.909: Ὁ. -α 1,,1,.3.1 Νῖο 8.8 
ΤῊ 2,14 Νὴ 5,14 60,18 5Κ 4,10. 

Τπα δ᾽] ηα Νὰ Ιουδαία Ν. ΜεΊ,5. 

ΠπιᾶάδΔ᾽π5 τ. {πάαϊπ5 (8,9) 1 (168) 
᾿Ιουδαῖοςο: Ν. 118,3α, 6 2,14: 
ἐ- Κθ,9)0 ἀα9,298 (8,11; 6. -805 
Ἐ 1019: ΝΡ τοὶ ΦΌΜΊ1.0 
1.11 ἤϑὴ Σ Ξ9 Π|9 19-: Ἢ. 
-τὴ5 9,992 11.585; 1- Κθ0,20: 6. 
-ὁ Μ27,11 {0,4 πδιυ., -οἱ (92 4) 
112,11: 1-ὁ 51. 8,295 4-οἰ 11,45: 
1). -ατὴ 410,19 139,33 5Κ9,8 μϑδιρ.: 
4- 5Κ4,9. 

ἰπἀαϊνῖθκο ἌΑαν. (191.42) ἰουδαΐ- 
κῶς αὐτῇ 7 βοῦν Ἡγοΐδε ἃ 323,14. 
Κσί. γα Ίν ϑκο 47. 

ἱπᾶά αν 5 κοι} 510. Κ..2 
7Πα͵δοῖν ἰοῦ, ( 3,14. 

Τπᾶάλθ (τᾶὰ5 419,4, υσί. 88,2); 
Ἰούδας: Ν το 5 Ψ1590 
μιῦ.; Α4. -ἀἢ 460,11 1,6,16 Νο 

ἰουδαΐζειν 

9.19: Ὁ ΞἸη5. τ ΘΠ 5» 
Μοθ.9; 7. ἐπ 4135. 0: 

ἴππ|}]0Ὸ δν ὄχλος Παιΐο: Ν.ΡΙ. 
Μ8.- 

ἵπ}ν» «4ἀν. (1995) ἄνω αὐινὰγ 8 
11,41. -- 18 ομέβργίοθέ α67' 
γῶῷρ. ἀνα- τηιδϑαγηγτθη γ 6862 67" 
ον. ογθα: ἀναβλέψας  [η5881- 
Τυᾶπαθ ἴὰρΡ 1,19,5; ἀναγαγεῖν " 
10 υδϑιϊππαη ἢ 10,7. 

ἵἱπρᾷ Αἀαν. (1923 4.1] ἄνω οδϑόγν 50 
πὰρ [δἰγαβαίθη ( 4,,6; Ὀ]1Ζο5 
ἴπρα Δ θοηδὶβ. α62" Βογμζηρ αὐγὸ- 
δόη ῬΗ 3,14, Ῥοδὶ ἴὰρᾶἃ 5ἰπᾶ 
( 3,1.(0}.; βᾶπ8 ἴὰρ8 Ὀγρθαπαᾶδη 
νῖρ ὅοη αὐτὸ ἄγ 5. Εἰ ]υγ γα θη, 
Ῥοφ ϑκ 3,5. 

ἱπρᾶμπὰ Αἀἄν. (192.Β8) ἄνωθεν δγΊ1]. 
φογν οδογν, φοίξί. ὑόν Αηζαη αἸν, 
νον νογηα ἃ 4.9. 

ἱπρᾶθγ0 «Ἅ4{αν. (193 Β1) σνορν οὔϑη, 
ἤθγ. ἄνωθεν 419,11 51. 9,0.7 
(1 3,5) 4,13.15 (,. 8,91); ἀπὸ ἄνω- 
θεν Μ 97,51 Με 10,88. --- ΡΙοο- 
γαδέϊδοθ: ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω 
ἐετέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί 1}. 
δοῖαὶ σον αἰγημηέογν 7.67), ον δῖγν 
νον αἰγοῦθην ἤ67. " 115 5 βϑίτη 
ἀαΙΆΡΥΟ 5], 0 [κΚ α8 βαΐπη 
ἸΌΡΘΡΓΙΟ ἴπὶ ὦ 8,23. 

1π|86 6. 8. 1οβ62Ζ|85. 
ἱπ511 ΨΧῸ ἄνεεις Μίγποίμηφ: Ν. 

1. 8.19; 
ἰπδῖχα ϑιρρίοί. Κοριρανγ. τῖν ΘῸΡ 5 

(190,1) νυογφῖϊ ΐοϊιογ: οὐδὲν δια- 
φέρει δούλου “ ΠΙ πα νηΐ 
ἴ.51Ζα ἰϑὶ βκαικα 6 4,1. 

ἱχρὶ ο. 1Ζϑ (2929 ΒὉ) "οί. (μγϑργῖσί. 
Ῥαγέοῖ, 846), αθ7; Πθηι. 6] 
(5846ἢ. Ονϊέψιιο ἸΚαδιι5 ἐοβίοη; 
1Ζ6 1 (1Ζ6) υογέγίξέ αποἷν ἀθγν) ΕΪΏ.., 
τη, δὶ νογαιδγοῖέ ΝΜ 1,15 
815. ΜΟ πη (0 
1,10: 1... ὅς ἴΖεὶ (6) 6 8.10 
15,26 μ.ὅ., ἥ  56ὲ1 Τ 4,14 {1,6 
ΤΙ[1,3,. 561 Πειϑαάα  ἣ ὄνομα 
1,1.20. --- 2, ἥτις “ 561 [,2,4.10 
17,371.99 Κ9,11 Ἐ1,285 6 4,24.96 
( 9,5.14 {1,5. -- ὃ. γέ γογῦ. 
ἤ. 2 Ῥαγέ. ιν... Δ 71. 8) 126] 
9... ΚΊῦ ἘΘ10 ΗΠ: 
(1.1.4. }ὴ τοὶ 119} 19.17.90 



ΖΔ 7 --- 78]. 71 

ὦ 15:12. ΠΠ 70.12.5. 
Ε5,,, (Α1,25.26 12,9. --- 4. τη». 
Κεγῦ. διυϑέ. [7 αὐνογῷ. Εἰ φυνν- 
σόν Ὧν. ΑΥΐ.; ἨΜΥ 561: ῬΡῺὨ 3,9 
ἢ Γ ΠΡ 9 150. 11... .-- 
Ὁ. 88 126] (-6), οὔῆδ σγίθο. 
Του, Μῦ,89 71.105 611,57 
ΠΠ81 5 Μό691 ΚΊ15:237 ἘΌ91 
Πρ 015:. 1 10: Υϊ. πᾶς 
δ᾽ 58 ΙΖ ἢ ἰΖοὶ 410,2 19,12; 
ρηι. ῬοῸ 561] 5ΚΊ1,7, ῬῖΖοβ 586] 
11,0 ῬὶΖζαὶ 56] Ῥη 8,6. ---Ἡ 6. 1π 
1Ϊη8 Ῥο 8ἃ]1]8, ἰζθ " εἰς αὐτὸν τὰ 
πάντα ὅς Ιὰ 4,15; ᾿Ζαὶ 561 Βαϊ ἰδαᾶ 
βία! αὐτῇ τῇ καλουμένῃ εςτεί- 
ρᾳ 1,1,36. δον Ὀΐ ψϑυγβῦνα 
56ὶ γί. 8461͵ 

χνγαι (115,9) ρο58685. Ῥγοη. (165) 
ὑμέτερος ὁμ67 (μι 0]. 

ἰχυυὶχοὶ 17)α. 65 γοῖ. ΡγΌη. (67' 
Ὥ ΕΡ7.5. (179. δὴ 5. 1{126]- 

7. 

ὖἦΆ ναί 7α ΜΘ,357 Καὶ 1,11---90. 
ἦαθαὶ 1. Υἱοϊοἱο]ιέ αἱ ΕἼ αροισον 

ἦη αογὐ Βοαφιξηρ “οὐ δοίογέ 
(5645): 1.081 ἔγαννυγηΐβ ἰβὶ, [Κ 
ΠῚ νναϊδ εἰ ἁμαρτωλός ἐξετιν, 
οὐκ οἶδα {9,925 κ. ἐπ γῆοίο- 
γ156}.6}γ Εἰ γ δι : 7.081] ρἹ θα] δι 
Καη͵α Ῥαϊησηθ ἰαῖκπα εἰ δοθή- 
ςεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ εημεῖον 
οὗ οἷν Ζοϊοδνο, σογοϑοη, τοὶγα! 
εἰ... ποηιαϊδ τορῖγ 68. σορθίθγν 
Νεοε 8,19. -- --- ΤΠ. οη). τσοηη: 
1. 1}. γϑαΐον Βοαϊηριηθ Ὧν. 
Τηαῖκ. νογϑιάοη, (367,1) Κ. εἰ 
γῃ. 1γιι. ο. ἐάν γηι. Ἰζοη).; ϑοαοϊιέο 
7408] πααθὶρ5 ἰδ εἰ ἐδοξάςεθη 
13,30 (αηΐα 1408] Π]410 ΝΜ 6,24 
θη ϑργολε φϊοϊυέ αθηὶ ων. ἢ γάρ; 
γηαῦν, υογη οί, εἷογ {767 86267᾽ 
μαῦος εἰ γάρ φοϊοθθη). ---ὀ 9, ἢι 
ροϊξοπέϊαϊον Βοαϊησιης ηι. Ο}- 
ἐαΐ. Ῥγ ἃ. υογδινάοη, (367,9) Τ. 
εἰ γι. 1ια. Ῥγὰδ. ο. ἐάν τι. ΚΟ. 
«Αογ.; δοαοίιέο δ α] τηδρῚ νγα]γ- 
Ῥδη " εἰ δυνατόν, 5ἱ ἤΠοΙῚ ρο- 
ἰοϑὶ ΒΡῬ 19,18. - 8. 1 γῆ θα- 
16)" Βοαϊησιρ ἢν. Ορέαΐ. ΡΥ ἃ. 

(867.8) 7. εὖ 7. 12. ΤρρενΓ. 
15,46 8,42 14,238 15,19 1,17,6 
ΚΕΊΙ; 91 ὑν. 7Τιά. Ργᾶδ8. Μ 11,14); 
ἐάν 7". Κορ). 4ογ. 4 δι, 9,29 
(ἸΚοη). γβ. ἘἈ9,9ὴ; δοομίθ: 
780] ταδηϊοὶρ νγοϑὶ " εἰ δυνατόν 
α 4,,52. -- --- Απμακοίμέ,μ: 51 
1,13 Κ΄. --- -- εἴγε τΤροην ἨΜ7 " 
Ἶ.λραϊὶ 638,4: [1401] ϑνοραυῇ 
κῦ,5 99 4.21 61,25: -- εἰ 
δὲ μήγε᾽ 10 7184081 πὶ [14,11] 
1,10,6. --- 7ηέογ ροϊαΐζον, 1,11,0. 

8 ΟΙΓ 5. 8. [Δ 6]Γ5. 
7811 (δον Α4.58ἴηι. ὅ'65. -ἢ υσί. 96Ὶ, 

ϑαΐφοίϊοαον ππὰ ϑὰαξσε νογϑῖη- 
αἀοηα (329,1) καί μρα, εν σιραν,, 
αὐιοῖ. οίβ. αν ἀογ ϑρεΐζο, ἀα- 
Ἴ,67γ. 18 18}081. εἰ καί. 14 Ῥ8η 
«καὶ 57.355 14.5.7 5 
17,3 Κ11,91. --- Ἰ4ἢ ἢ. δέ, γιοῖϑβέ 
σοϑδέϊίεέ αἰτιγ ον σγ. Η58., 1τ1-.-Η55., 
Ῥαγαϊοἰδέοίοη, 5.8. 1. Ῥᾶπᾶθ" 
εἰ δέ ΜΜθ,30 μαοῦρβς μᾶμῇβῇρφοινι εἶ 
κοῦ ἼΠΠ ἩὙ530 ἸΣΌ ΟΠ [καϊ 
Ὁ). ἃ 6).129 παεῖν καὶ ἐγένετο; Δ ἢ 
710Ὀ08π᾽ ἤδη δέ 1,7,6 παοῖν καὶ 
ἤδη; 718. ἀαΔΡ΄ εἶπεν δέ 1,15,21 
παοῖν καὶ εἶπεν; 18} 14 081 εἰ δέ 
Ἀ11.,17 παοῖν εἰ καί: [7 Ὑάρ 
ἱ 9,2 (εἱ ογαηΐ νρ). --- Ζιισ οδοέφέ 
δοὶ Απ δϑιθ τον, Ῥαγήφίρϊαί- 
᾿ογιδέγηέϊογιθην, ϑοιοῖθ υογογσοϊέ 
γιαοῖν σογηι. Βργαομροθηαιοῖ, 1,11, 
97.928, -- Ῥεγδίηαη τον Ῥαγέϊ- 
σρ ταὶ Το γϑιηι ἢρτέειιγνυ αἰτι7᾽ 7) 
ΠΝ 7, 09 σύ {2.1.7 ΜῈ 
141606 5Κ 4,9}... (υσί. -ἃῷῦόῦὸ ἐπ 
ἀμηϊ. ΕμικΚεϊοΉ). --- ἸΔῈ --- 18} " 
καί --- καί βοιρο,ιὶ --- αἷ8 ατοῃ 
ΝΊΟ0,8 17,28 πϑδιρ. (7188 --- 
718 τἰϑιυ. Τ 5,10.Ὰ ἐ ϑοϊοῖν ΓΩ 
78 --- ἰαὰὶ εἰϑιῦ. Β, ὅα8 αθηι οΥ. 
εἰ --- εἰ μϑιο. δηἐβργο]). -- πὶ 
Ῥαϊίδὶποὶ --- ἃΚ 18} ητολιέ μι)" ---- 
80Ή 675 αὐτο " οὐ μόνον --- ἀλλὰ 
καί. --- ΡΙοοπαϑηιξδ 18} --- -ἢ: 
ἈΒΠΔΠΡ ΠΡ 7184} αἰπηραῖ βὶροβ᾽ 
καὶ ἔδωκεν αὶ 4.8. 

781.2)α,τοα]υγ λοι, [ἰγισαιν: ναΐ ΝΙ 9,98 
11,9 ε.ὅ. --- θᾶππα ηὰ 78]  μὴν- 
οὔνγε Η 9,90. Ζιιβϑαίξ: Ῥδηπα 
πὰ 741 ἄρα οὖν ἢ 9,18 (παολ 



1) 

΄. 20); 10 μὰ 741 ΤΠ ρα ]5 ἡ 
εὺ τ ὦ ἄνθρωπε Τ 0,11. 

71αἴπαν ΖΠμο- Ααυ. (1924) ἐκεῖ αὐ 
7οηοην Ογέ, ἀογέ ΝΜ ,28.94. 8,19 

ἐδ). 

α1πἃ ἤϊομένγε- αν. (192 Ο 1) 
αογη: ϑαρρὶσ 141πα 5 ὑπάγεῖς 
ἐκεῖ {11.8. 

7αϊπᾶνο Πιομέινηισο- αν. (192 Ο 3) 
ον: ἸΔΊΠαγ6 ρα] Ἰβαηα 51 
ἐκεῖ ευναχθήςονται [, 17,37. 

αϊηνναῖν θα 44).α (ΠΡ, 27,151}. 
αογ νη, σοισαπαέ: 10 [πᾶ85 ΠϑΤὴ 
ἤδηβα ... Δα] 18] παν 05. 
ἔρχεται ἐκεῖ . 18,9. 

7αἴπ5 αα]. Ῥγόγν., γι) δέαγῖ Ποκί. 
(170), αἰοὶγιδἐο]ογα εὐπα θεὲ Θιϑὲ, 
ἐκεῖνος 76γ.67" (μι ἀτ10]. 

7 ΡΥοῸ Πἰογέιγ8-.4αν. (1992 Β 1) 
ἐκεῖθεν ἀογέδον Μο,26 9,9.97 
«Ὁ. 

δφαϊγαρη] 1 Δ αΐ. ϑέμγ. ΠΦΉι. 
(1ὅ. Νου.) 5. ΤΙ ΓΔ ρδ1}15. 

Φλπηῆ, αννά 6. -ἰη5 1, 9,94. 
Φηο5 9.5.4 κ.. 98ηπ15 (719,8) Β 

᾿Ιαννῆς. 

ΚΑ] 

7840}Ὀ6 (1672) ΚΚοτγι). εἴτε «να τροηη, 
ΚΊ4,2171,; κοηφοϑϑῖυ- ὁ. Πῳροί]ι- 
ἐϊδο}-αὐδγι γέ (582,2. 869) εἴτε 
-- εἴτε" 1806 --- ]180[᾽Π0Δἃθ6 εἶ 68 
ἄαβ --- οὐἰογ" ἀα.β, σίοϊουυΐοί οὗ 
- οὐδν' οὗ, ομέισοα! 7) --- Οοὁ(167" 
ΚΞἴ195,.9. 10.111 1 πο 1019 
(μ.Ὁ. 

788 (α.1. 18-ι, 755) Εγασοραγέ. 1. ἔνι 
αὐγοκέον ΒΎασο μὴ οὐ, υογηθῖ- 
μοηᾶο Αηέοογέ ογισαγίοηα (828,1): 
151 αἰ ΠΕ ΠῚ τς. ΘΔ] 466] Ἰτη- 
τη8." μή τις ἐπίετευςεν εἰς αὐτόν; 
6 1,48 (ΞΚ 8,14. ---  7,,2 5. γα βὲ 
ον ἴογ8. α8 ἀρὰ 4167 Τογίαρο 
{ἀ]ϑολιίον αἷϑδ ἄρα απδίαϊέ αἷϑ 
ἄρα. -- 92. ἢι ἐπαϊλγοπέθ7 
Εγασο εἰ οὔ: νυἱδϊθαάπη, 188 
Ἰϑι Κη οα αὶ ᾿ εἰ θεραπεύςει [,60,7. 
«45 ἐπαϊῖ»ν. Β΄ γασοη, δὲγιαὶ τιον αἴ 
ὃ ϑδέζο ημἶλάᾶε 88 Σ εἰ Τ' 5,108 
(:Α ἐἀϊϑο]ιῖ. 18}}) τιν ξαϑβϑβθη. 

απγάδηδιι 7)αἱ. 5Κ 4,4 5. Ἰδυγ- 
ἀ8Π85. 

161 Νὰ “α7,ν": 
ρός { 5:1: 

ἐνιαυτός 1,4,19: και- 
χρόνος 1,20,9; 8οηϑβέ 

7Δ1ΠᾺΓ Ἐπ 7ὰ6ρ' ΞΕ 

ἔτος (μαι φογ). αἵ (ἔτ) ἔπ 
76 ̓  ἀπὸ πέρυςει νοῦν νογσαηο- 
μη “Ζαΐγε Κα ὅ,10 9,2. 

7υκα ΤΣ: Ν.ΡΙ. -οὐ θυμοί Ζο»7.- 
ατυδῥγϊοῖνο καὶ 19.290; ἐριθεῖαι δἐ»"6]- 
ἐογοΐοη, (α Ὁ,20. --- οηιρ. νναυγάδ- 
1ὰκΚἃ. 

71 κῃ δι0. γ.8 καηιρζον: πυκτεύω 
}'ανυδέϊ 767) 5οἴγν Κι 9,237 - ὑπερ- 
νικῶμεν οὐδίογον, Ἀ ὅ,57. 

δ8-πκῖ ῥοδίοσον (μο) 6]ίϊυ, 
2927}: νικὸν ΕἸ 10:5 
(Ρ[); καταβραβεύειν τινά την 
αἰογν δἰ οσοδργ οὶ ὑγίμφοη (1 3,18. 

Δί] οῖ5 ὐπένιονναί: ΝΑῸ τΠΔΙΓ: 
ἔγαη8 {1π|6159 (Κ8]) α.. α167" 
ΜΜοναίΐ σον" θην «πἰηιοηαίΐ, υσί. 
ἔρασηα βαρραίο " προςάββατον 
ΜΝο 15,42, 

͵οΐα Μη ἰῶτα Μ 5,18. 
7πι 4αυ. ξομοη: ἤδη ΝΜ ὅ,28 {9,27 

11.509. ,μ,5).).; δῆ ΞΞΞ ὐρο Ἰ Π Ὁ. 
-- Με9,13 παοῖ, ΜΊ17,.12, ρίοο- 
γιαϑέϊϑοϊν. 1ὰ ἰαυγδαρ ΚΕ 7 προ- 
εῖἴπον αὔ.91. --- 7ὰ ΠαΡδη ̓" ἀπέ- 
χεῖν αἀαἤνγν μαθογ, 1,0.94. --  1ὰ 
1 οὐκέτι τ Ἴοϊιέ γη6}.γ Ἐ 1,11.90 
1415 Ὡ2΄19 ῬΗΠΊ10; μηκετι 
ΤῊ 3,1.5; 1ὰ Ῥϑπᾶβθιθ5 ἢ  οὐ- 
κέτι 1, 15,19.91: 1ὰ ηἰ --- Ῥ8Πᾶ- 
Τη815 μηκέτι Τὔ,989:; ἢἰ -- Ἴὰ 
Ῥϑηϑιηαῖβ᾽ οὐ --- ἔτι 1,10,2. 

7πά είν θκα (85,9) 447. ἰουδαϊκός 
7 ΊΘΟΙ͂Σ ΘΟ. ΕΠῸΝ ἘΠῚ ΤΑ ΘΕΙ͂Ε 
τοῦ 5Κ,10 (σύ. ΠΖ. πη. 88 
1527... 5. Ααν. τασδίνϑκο. 

ὁπάδίτπιϑ (8,2) 5. [πᾶ ϑ1π|5. 
πᾶ ε5 (8ὅ,2) 5. [πά85. 
ἡπρράϊαπ δ (α) Ππ νεανίεκος “Ζὥηρ- 

σι: Ν᾿ τὸ5 Μὸ 51 Ὁ Ἢ: 
ΜΟΊ. Ὁ. Υ, -ὰὦ [95 0) 1 
Ν.ΡΙ. -ἀοὶ5 Νε 14,51. Κφί. Ἰαπα! ἢ 
Π γ,:. (76 Κοιηρ. 706-, 581η8-, 
βυνϑ- Δ 05. 

πρρθ Α4αλα ἤώιφ: νέος Μ9,17 
1.5,99 Μο 9.99: γεὠτερος 11 
29.11.14; νεωτερικός 2μγοπα το, 
ἱ 2,929. δύο νοςςοὺς περιςτερῶν " 
ἔνγοβ πρροΠ5. 88 Κ6 φιθοὶὲ 7αϊ- 
δοηγησο 1, 2,24. {927 6. 
Κορῖρ. 58. 1710} 1Ζ8 (65,2. 158,1α) 
ὁ νεώτερος 1, 15,12.19. 



1ὰκΚ --- ρ8-Καύοη. 

πκ Νὰ ζεῦγος Οα΄θδραηη: Α.ΡΙ. 
Ι,14,19. --- ογρ. σ8-]ὺκ. 

᾿πκυχὶ" Πὴδ ζυγός «“οοἶ,: Α. -Ἶἃ 
Ὁ 10..:181}. 160,1. 

υπᾶάὰ ΚΘ νεότης «προηά: 
1501. Μο10,20. 1 4,192, 

7π|5. (66) γον. 7." (164). 
δπιϑίπο ᾿Ιοῦετος (4.11. 
πὰρᾶπ Δαν. ἤδη 8οἤοη 10,17 7,14 
ΠΣ ὙΠ... ΠΡ 81 ΠΙ- μηκέτι 
φμήοϊνέ ηιοΐ ΜοΊ,45 9,2. -- 867 
Ἰάρϑῃ (α.ἡ. 1ὰ - Τγασορογί. -ἃ 

ΟΠ ἘἘ Ρ8η) ΝοΊδ,44 υσί. 6 δ". 882,81. 
ἼΠ761 (6. 114) Ποῖ. α΄. 3. 678. 
(2172 8 5). ΝΜ: 110.15...8,10. 9.18. 

1.. 

{5 4 ΠῚ Ὁ. 15.}).. ἸΖΊΖΘΙ 
5.1 5 Υγο...829. 

κ. 

ΚΑ)})Ὰ1140}]} Ογίβηαγηο, ἴ{τκ. ν. 
ΑΥθζΖΖο. 

Καρίμδϑη Καϊνάν 6΄. -ἰ5 [,8,396.37. 
Καΐλγυπαιιη ὠνάοθϊ. Καφαρναούμ 
(5 Β; 1 ποϑοη, (ἰα δι πὰ 1η): 4. 
Μ Ὁ 40,17. χ» ὃν; Ἰοῖ, ΜΊ11.28 
1,10,15; .. 1 0,,34.Ὁ9 κν.ὃ. Τί. 

ο 9. 44 ἔπ θη. 
Καϊάπιοὶθὶ Κεδμιηλ 6. -ἰ5 Νβῃ 7,43. 
Καϊάγοι Κεδρών: 4. «18,1. 
κα ῖϑαν (115,2. 168,1) Μα ἴἸαΐ. (δο- 

58. Καῖςαρ, Α,αἴδ67: 6΄. -ἰ56. 1,83,1 
Ὁ). 4.9 5. ΜΙ οΊ  γο 175 9. 2..19:19 
121» 0: 5. 9 19.14.17. 

Καϊβαυ ρα Νὰ κῆνοος (ὐηϑιι5, 
᾿ς ϑδύοιμθ)" Α4. Νο 12,14. 
ἈΚ αϊδαυα Καιςαρία Ο΄. -ἴίας ᾿ -ἰὰ5 

Νο 8,21. 
Ἑαϊαΐα Καϊάφας Ν. 4 18,14; 0. -ἰῃ 

πΠ 9. 15..4:.98.1..5.9; 
Καὶθὸ Μὴ ΚΚαῖδο (ιοοϊδιίο]ιοβ. Καὶ} 

τον Ἠ16}), αἷδ οἰγυθηι «7}α}.}, αα8 
πιοῦν γυϊοϊιέ σοϊαϊδέ Ὠαΐ): Ο΄. -ΟἿ 5 
ΘΑ ΓΑ Π]ἀαἰζοβ 5]. 8,10. 

᾿Κα]ᾶδ 4ἃ)}.α ψυχρός καϊξ: Ν᾿ Νριι. 
Καὶ ἃ ννὰβ " ψῦχος ἣν 4 18,18; 6. 
-ἰ ΝΜ 10,49, 

ΚαΙκίπαϑϑιιθ Μη πορνεία ΗΠ εγ"ο)"6ὲ 
Ν. αὅ,19; α. ΜΆ,32; ἢ. [ΤῊ 4,3. 
Ν.ΡΙ. -ὰ5  μοιχεῖαι Πεσιηφθη 
α6)" ὕιφι οι δε 1,21. 

6 

ΚΑΙ ΚΊο) Παΐ. Ρἴιι), Βόηι. πόρνη 
Ηυιγ6 1,15,30 (Νορι. -Ἴοὔ ὁ, -1 ἢ). 

Καμπαπηοίίοβ" Κανανίτης: 4. -ην΄ 
-οἡ ΝΜοϑϑ,18. 

ΚΑπ 5. Κυαπηδη. 
Κα 810. 7.1 γνωρίζειν τινί τι 

οὔηνθην (1).) οέιυ. (4.) κινμα ἐμ: 

(Αον:. πὴ. 11.326. 19 59:10 
60.19.91 τῳ 8 Κ ΘΙ ΒΡ ΟΒΕ 
4,12.14. 

δ. Καπη δ νον θη, (67 ον, 
2947): γνωρίζειν (4ογ. Εἰ.) 
4151 17.536 8}. 5. ΡΟ ΈΘΙΣ, 
Ὁ.  Βαθθιος πόθι, (137 
4,,..9 54,25. διεγνώριςαν περί 
δογϊοϊιοίον ἰἰδο7γ) “ -ἰαθπη Ὁ] 
γι. Ακκ. 1,9,17; καταγγέλλετε " 
“810 Κα 1159: .ὃι καὶ δηλιίύεσες 
55,61. 74ΠΠ- ἶἰσ8. (1.1.8; ἐγὼ 
ὥφελον ὑφ᾽ ὑμῶν ευνίεταεθαι 
ἐοἾν ἡμιβέο νοῦν οινοΐν θη ρΓ[ο] θγι 
τΤοογ 67." 1Κ 5Κα} 1.5 νγὰ5 ἴγϑιη 1Ζ0}}5 
ϑαΚαηηἼδη Κ 19,11. 

τπ5- ΚαπηἾδη ἀδσί.: γὙνωρίςαι τινί τι 
ΗΠ. 9.22; οὐ γὰρ πάλιν ἑαυτοὺς 
ευνιςττάόνωμεν ὑμῖν πέεομέ αἀαβ 
1017) «0.8 ϑδοιρϑέ ιρίραϊογ" δὶ διμοΐι 
6η1}Γ 7.167, ὩΪ οἱ τα τΠ5 51}- 
Ῥδη5 -Ἶαίτηδ ᾿ζυνὶ5 Καὶ Ὁ,12. 

ΚΑΡῚ ΠΟ 8ι0. ΚΥ..2 (ρον ἰαΐ. ὁ Ὁ1ΠΠπ|5) 
αας Ηααν αὐϑοϊηιοίάδηι: αἰςχρὸν 
γυναικὶ τὸ κείραςεθαι ᾿ ατι ΚαρΊ]] ΟΠ 
ΤΌΤ οἱ 

Κατὰ ΕῸ ϑογροι ὩΪ Ῥθϑὶ πᾷ ὈΪΖθ 
Ῥᾶγραπθ Καῖὰ τγϑϑὶ 19,6 Κα 
15 9} 1 0}9. ὉΣ ΕΥ. Ἐαΐπ 
(οὔ Κοριία) Μ17,4 Νο 4,58 
19,14 ηιῖοῖν Εἰϊηιηιογέ; περί τι- 
νος ᾿ τη. ἃ. ϑαοῖο (947,2), ὅτι 
ΡῬὶζοὶ (Αἐἐγακέϊον, 85δ᾽ Με 4,38. 

[Και οἰ θα οἷ] Οη. δέ. Κοη- 
7οκέι" Εἰ Ὁ ΚΑΘ Ρ᾽δαγοίτη Ὁ 
Καριαθιαρειμ Νὴ 7,99. 

Καυκανὰ ΓῸ (882 “χεγκο): δεςμω- 
τήριον 1). -ἃὶ ΜΊ1,32; βοηϑὲ φυ- 
λακή..«.. ΜΙ Ό Ὁ... Ὁ Μ 59.,9: 
44 1,8,200 Νο6,17.28 8 8,3 
() 8,34); 1)... -οαὰ Καθ, 11,393. 

ΚΑΓΟΙ 510. 7.9. δἱοΐι Εἰηυριθγγε τὶ 
-ΟΒ΄ μή «τοι μελέτω Καὶ 7,91. 

ΒΆΞ-ΚΑΡΟΙ (ρογγοκίϊυ, 9947.) θ650᾽"- 



η4, Καὶ 

φορ: γυαῖνναὰ δἰ ΚΚ]65]0ῃ -ΟὉ ᾿ πῶς 
ἐκκληςείας ἐπιμελήςεται Τ' 3,5. 

ΚαγΡαβ Κάρπος 0). -8ὰ ἰ 4,18. 
Καὶ (9), Νὰ σοξᾶβ: κεράμιον Α. 

ΜοΊ14,18: βάτος 6. }. -586 1.160,6; 
οκεύος Ν᾿ 9.91: 4. ΜΟΊ1:10 
ΤῊ 4.3. ἸΞΞ' 1; Ἴ: -8ὰ 
Ὁ τ ΝΡ Ξοα Π 9  ϑὺ: 

Μοῦ 7; 1). αι Ε9.99.28 
᾿ 4, 7, 

Καβὶα Μη κεραμεύς Τορον 
Ἡ ΟἹ; σα. π5. Μ 97 0: 

ΚΑΊ]]6 σορ. Ῥζιγ. (τι ἢ, ΘΔ ΙΠ115) 
Μ ΜοεΙῖ,4 χαλκίον ᾿Κοοβοὶ (Ν. 
ἜΚΔΠ115 9 οὐδγ παρ 168 Κα 15 
ῬΙ. -615 ὃ). 

Καπ]διβδαῖππι 7)αἱ. Γι)". 
ἰο5867.γ)ν (ἱ {ΠΥ ΒΟ ἢ. 

Καπραΐαι εὐι7 64.510. Υ7.1 (2998) κο- 
λαφίζειν τινά οΠγἤἬοΐσογν: 8. Ὀ]. Ργ. 
-αϑίθαθη Μ090,67 (4ο7.}; 8.80. 
Θὲ ἘΣΤῈ -αβίθα! 19:7: ῬΈΕΡΗ. 
ΡΙ. -ἴ1.1 Καὶ 4,11; 7ηῇ. Νε 14,68. 

Καῖθοη 5810.}΄.9 (σιν ἰαί. σδΡο) 
πραγματεύεςθαι (ἰδδολα 6 ηια- 
ομοη, Παραοί ἐγοἰδοη, (10. 407.) 
19:13: 

Καπτδζοίῃ Χοραζείν [,10,18 (Μ 11, 
1 «απαςῖν ογοαη). 

Κααθ δ βαΐδὶ δὶ τηδ] θΠ15 --Ξ κορ- 
βὰν ὅ ἐςετιν δῶρον ὅα΄αϑο, [7γΟ")Ή16 
δέει Μο 1,11. 

[απ θαπηδ}]} 411:., [Κογι)ο είν" ΕἸ} 
7 Καπτρϑηϑαη (ΑΔ τὸν κορ- 
βονᾶν Τοριροίβεϊιαίς Μ 97,0. 

Καυχοὶ" βάρος δεληρονγο, ΚΕἼ 6: Καπ- 
Το ὑγϑα Κ]. 8 πΠ515 5 βάρος 
κατεργάζεται ἡμῖν Καὶ 4,17 Β: 
γα  Κ]αα δομοῖμέ Κα δε. ΕἿΥ 
αα8 σγίοοι. Μοὶ, σιν δέϑη (1982), 
ααηγν δὲ Καῦτθῖη ΑΚ. (1579). 
Κατ α5 ΑΒ γοῖ. Ρίιι. Κορίν- 

θιοι ΚΌ,11; 1). -ἰὰτηὴ Καὶ Καὶ {Ππἰρ᾿- 
Βοῦσ. Α, ἥαφορόη -ἴαπι Καὶ ΠΡοι- 
ΠΠππίουβογ. Β. 

δυσί οι 7)α . δήγισ. Εν Κορίνθῳ 
(ΚΖ. 41,1698) Ἀ Ὁπίογϑομσ., Κ 1,1. 
25. 

Καανῖρα 1 βᾶάῤος 1αϑέ 4. ΡΙ. 
ά 6,2. 

Καπγδη 8ι0. ΚΥ'.1 σγϊοίρογι, θο ἰδέϊρθηι: 
βαρεῖν (Ρ»5..40»γ.Ρ. 1,9,39 Κ1,8 | 

αοη, ο- 

Ῥὰξ --- Π]Ρ-τπϑκοίπδηῃ. 

ὅ,4 Τῦ,16, ἐπιβαρῆςαι (ἢ 8,8, 
καταβαρῆςαι ΚΊ19,10; καταναρκᾶν 
τινος (4ογ. μι...) Κ11.8 12,15,14: 
βαρύνειν (4ογ7.) Νὴ ὅ,15.18, 

Δη 8 ΚααΣἾ Δ ἐπιβαρεῖν ῥόδου θ)" 6Ή) 
1 Ὁ: 
τ} - Κα 7 Δ: -ἰρ5. ννὰβ ἀδαρδα 

15. ευνφορτειζόμενος (ΕΓ δοοΠ6- 
Ταίι5. 4 69) ηηϑοϊαϑβίοί ἡ (])αέ., 
9566) ῬῊ 3,10. 

Καπν Ἷο05 Νορι. Εν". Πόηι. βαρεῖαι 
δ ηρογ),, ἰδέ Κα 10,10 (σεισδ)ηί. 
τογ6 Καυγυβἢ αἷ8 ΝΟ δ.. απσοϑοίςέ, 
182. ἰ 

Καπτ Νὰ Θ' ἰγοΐαο Κ. εἴτος ΠΤ ίφο: 
Ἢ. 1..3.117: δ: Το ἘΜ ΟΡ Ο Θ᾽ 

ΚΑΏσπΟ Νη κόκκος ΚΚογην: -Ὁ 5Ππ8- 
ΡΒ 117,6 Νεοε 4,31; -ο 1 α1[6]5 
4 19.224, 

Καπβ7Δη 5.0. Υ.1 1. ηι. 1) αἱ. (9653) 
οαογ" σον. ραγεϊ. (969) γὙεύεεθαι 
Κοϑέθγ,, ᾿θηγιθγν [67 Ἴν)67.: 8) ἩΪ -Ἶα] 
ἀδαρϑα΄" οὐ μὴ γεύςηται θανάτου 
Φ διθῶ,; ἢ -1ΔΠηα ἀθαρϑα οὐ μὴ 
γεύεωνται θανάτου 1,9,27. Ὀὴ) πὶ 
δἰησηΠ . .. -ἷρ δ᾽5 πϑῃΐα- 
Π]δ 15. 5 γεύςεται τοῦ δείπνου 
Ι1,14,94: ἨΪ -18πἃ ἀθαρδαβ᾽ οὐ 
μὴ γεύεωνται θανάτου ΝΙο9,1. 
6) αὐδοίμε: Ἠ]ἢ -1815΄ μηδὲ γεύςῃ 
( 2,21 (υοί. 4τη).). --- ὃ. ηι. 4 κῖ. 
δοκιμάζειν τι θέήρα8 ργϊϊοην: σαρ- 
θα Κϑιιϑ]δπ ρ8η5 ᾿ δοκιμάςαι 
αὐτά 1,14,19; 5:10 85 ἰΖν7ν]5 -οἱθ " 
ἑαυτοὺς δοκιμάζετε Καὶ 13,5. 
οί. 2555. 

58 -Καπβ]Δ (ρογγζοκίϊυ, 994 77.) Ἠι. 
Α8. ογργοῦοη: Ῥ8η6] -ἰἀθα Τὴ ἡ" 
ν ἐδοκιμάεαμεν Καὶ 8,22, 

Καννί5}0 1Ἰαέ. οδαίο {Π{0|κ. ν. Νϑαρϑεὶ. 
Κοίαμθ. Κηφᾶς Ν. Κα9,5; 6. -1ὴ8 

ΚΊ 1: ἢ. πὶ 1559: 
Κοίπδῃ τηγορ.αὐί. Υ.1 (9208) βλαςτά- 

νεῖν λοΐηιοη: 8.5. -Ῥ Μο4,27. 
ἩΒ. ΚΘΙΏΔΗ 5{.-510. ΚΧ΄.1 (208) Πιογνογ- 

Κοΐγηιϑγν ( (}6} εκεῖυ, 29471: 
Ῥγ8. -ἀπα ὅταν ἐκφύῃ Μο 13,28: 
ΒΕ ΡΙΡΕΝ υδκήηαπαία . φυέν 
1,88,6; ποιγορτϊαφίθ5 δι0. Γγέ. τι8- 
Κοιποάδ 14}} ἰϑυνίαα ἈΚταΠ ᾿ ἔφυεν 
καὶ ἐποίηςεν καρπόν [, ὃ,8. ᾽ 

τ πϑκοίπδη εὐμφύεεθαι 1η1{{267- 

---- 



ΚΘΙΚη --- Κυκἤαη. 1Ὁ 

νογοίγιον ΡΊ. Ργ8. ΡΊ. 
7 8.,.], 

ΚΟΙΙΚη Νὰ πύργος Τῆι Α4.1,14,98 
ΜοΊ9,1; ἀνάγαιον ϑ'ροϊβοδααϊ ἴηὶ 
ΟΡογγοβοῖοβ Α. -π ταἰϊκιϊαΐα Μοὸ 
14,15. 

ΚΙΊΙΟΙΚἰα" Κιλικία α΄. -ἰαϊὶ5 α 1,91. 
ΚΙΙΡΟΙ Κἶην γαςτήρ Μηοέογίοὶν 1). 

Ι,1,91. --- Κοῖ. 1η-Κ|10ο. 
κἰπαΐϊπ5 Μία) ἥγεμών Θέαξέ]ιαϊέογ' 
πο τ 9π|5: 6. 1 3θ0)90; 
1. Μ21,2.11. ---ὀ ῥνέογροϊογίο 
ΟἼο5886: νυ] Πα ]η -ἃ νυ ϊαὶβ {7 
ΤΑΘΊΠΟΠαΪη ὅτ ᾿ ἥγεμονεύον- 
τοῦ τῆς Εὐὑρίας 1.,.2,2. 

Κίπητ5 ἤν εἰαγώῴν Ἰαηφο: Α. 
ἰδ! πϑυνοη Ῥοῖηα - Μ5,39; [,0,29. 

κἰπία5 Μη κοδράντης Πεῖϊο)": Α. 
Ῥϑηᾶ τηϊπηϊδίϑη -ἃὰ ΝΜ ὅ,20. 

Κίπϑδῃ αὐί. Κ.2 (904) δοκιμάζειν τι 
θέιυ. (4.) ργῖϊξον, Καὶ 8,8 ἃ 6,4. 

ϑλ Κίσϑαπ (εν οἱρέῖυ, 9947.) δοκι- 
μάζειν (τινά) 6γργοῦον ἘἨἈ12,2 
Κ11,238 5,10 Τ 8,10. --- σακυ- 
58 Π5 δόκιμος 6γ}γοδέ, δοιυὰ 1: 
σα κΚυβαηβ ἰδὲ ΤΠ ηΘ1η ᾿ τοῖς ἀν- 
θρώποις Ἡ 14,,(4ὃ8ὁἨὁ ΚΊΟ,18 [18,7] 
2.15. Υῶυί. πη -ρ Κυιβαη8. 

τπ|5- Κἰπιδᾶπ (67 [6]οἐυ) 1. γι. ΑΚ. 
ογργοῦοη: 41} -ἰῦ πάντα δο- 
κιμάζετε ΤῊ ὅ,91. --- 9. »». 1) αἱ. 
φογ1 0677, ἃ) ἀποδοκιμάζειν: 
Ῥϑιημηθὶ τἰβκυβαη ὃν ἀπεδοκί- 
μαςαν 1,20,17; ρον 8δηϊ. Ῥαϑδϑῖυ 
(941. 980) . ἀποδοκιμαςθῆναι 
πὸ 7 5 ὺ ΝΟ 8;591. τὴ) τὴν 
εὔνεειν ἀθετήεω [τοἀρὶη ().) 
9198, Καὶ 1.19. 9) ἐξέβαλον 
αὐτόν νεγέγϊοῦοη, ἐδγν " ἀϑταβη 
᾿πητηᾶ 1,4,29. -- πββδηβ᾽ ἀδό- 
κιμος θροῦν ον Καὶ 9,2, 8,8 
(περί ᾿ ὈΪ ην. 411...) ΤΙ[1,1060 (πρός " 
ἀπ). --- Κγ͵σὶ. 3553. 

ΚΙοιναϊηΐαιι ΒΒ ει. ΚΙαἰπηαϊπίαπι ἃ 
])αΐ.δὲησ. Κ. Οοη. Κλήμεντος 
ῬῺῈ 4.3. 
ΙΒ Δπ 510. Κ.1 ἀλαλάζειν σεϊϊονι 
ΣΙ. 18,1. ᾿ 

ΚἸΐθο ΚΕ κύμβαλον ΜΒεοΐοη -Ὁ 
᾿Πβιη]απ δὶ Καὶ 18,1. 

Κηοΐϊι Νσα γόνυ ρίο: Α.Ῥ]. -ἶνγα 

-Δ Πα Δ ῃ 5 

ΝοΊδ,19 Ε8,14; Ο. -ἶννα Κα 14,11; 

).. -ἰνναῖῃ 1, ὅ,8, Κηΐνγϑιη Κηι885- 
78Ππ65 γονυπετῶν απ αἴο ᾿ἄγῖο 
ζαϊ!οηα Με 1,40. 

Κηοάδὶ )αΐί. δέηφ."᾽ ῬῊ 3,5 γένος 
(ἰὁ5ο)ιίφομέ (αἷ8 Ν. τροῦ Κηοῤδῆ 
απ ϑβοίςοη). 

Κη β5λη 510.77.1 πήραογ [αἱϊοη ὃ: 
Κηϊνγαῖη -ἰαηα5΄ γονυπετῶν αὐὖ- 
τόν ΝοΊ,40 πη. αἰοῖγ, -ἼΔΠ 65 ̓" 
γονυπετήτας αὐτόν ΜοΊ0,17, 
αα8 Οδ͵)οκέ (685 σύ. Κ 75 δὲ αἶ80 
αὐϑίο]εϊοῖ, τοοσφοίαβϑθη. Υσί. 
ῬΒΒΡΖ ΕΘ. 7. 

Κοϑᾶιη Κωςάμ 6. -ἰ5 1, 8,28, 
ΚΥύρκβ ἴα ἰαί. ἀτάθοῦβ, Ἕλλην 

σγίοοιο (Η οἐα ὁ): Ν. 'Γαϊα5 Κα 5 
γνϑαπας ἃ 9,3: πἰϑδί πα δῖα. ΠΙἢ 
Κτοκβ ἀ 93,28, ηἰδί Κτθκβ 8} 
ἰπαδιπ5, Ὀἰσηδῖς 110 ἰδανϑῇ!, 
ῬΑΡΡαΡ 5. 7α]ν ΒΊνΡα5 (9,11; 6. 
ἢΪ δὰκ ἰδὲ φαβκαι θη πᾶϑῖδ5 
784 Κυοῖβ Ἀ 10,12; Ν.ΡΙ. Τὰἀα]- 
οἷβ ἰδίκηθ Ὀ᾽αά]απα, 10 Κιδβκος 
ΠΑΠαπρΡΘΊη βοκ]απα ΚΊ.29, ϑοηϑβέ 
τοῖγα αογ Γΐμν. Ἕλληνες απ 7:6} 
Ρίμπαος5 ἠδεογέγασου 4 7,35 19,20 
ΚΊ,24 10,32 129,18; υσί. ϑοϊνμῖτο 
5. 748. 

[ΚΥΟΒΚαΒ] [2 Ὁ Χνοβκαβ΄ Κρήεσκης 
4,104, ΚΑον). Βογηπαγαία 1884 
(υογ {}7)»». ζἀδο ιίϊοῖ, αἷς Ππαρπᾶ- 
80} )»{{{{ «Ἡ ΘΟ ΟἸγ}6Ή}) : Κα 5Ρ:5 Β. 

Καοίαϊ αΐ. δίησ. Ε' --- (τοίδθ 
ΠΣ 1158. 

Καοῖοϑ Κρῆτες ΤΙΓ1,12 ([ἰἰγ “Κα οἴ ϑὶβ 
μαοῖ 99.Βὺ Τοϊ,. ΚΖ. 41,169). 

ΚΥΪΒΡΙ5. αὐ δέοι υοη ἱ(ρήςκης 
ἱ 4,108 (παεῖ ΚΊ,14 ὃ; Χτθϑκαβ 
Α ὥρρ.; [Κιοβκιβ) Βεγη}. 1884. 

Κυϊπιδΐῖδιν αὐ. Κ.9 (904) Κηϊγϑοθοη: 
ἰρ ἱπηριη5᾽ τρίζει τοὺς ὀδόν- 
τας Νοθ9,18. 

ΒΔ Κυοΐοι 10. Κ΄.9 σον δ) ϑοἸθη, 5 67"- 
ϑοϊοίογι: σακτοίπας ἢ. σακτοίοαα 
(98 Α) ευνθλαςεθήςεεται 1, 30,18, 

κυπδίβ (ΚΖ. 49,895) βρυγμός ἈΚ ηΐγ- 
δοΐοη, Ν. Μ 8,19. 

καθ ὅ7ι Ἰαΐ. οὐ ἰΐπ5, κλιςία 
Τιβομοβο βορμαζέ, σγιρρο, Α.Ρὶ. 
-ἀ}π5 1. 9,14. 

Κακἤδῃ δι0. ΚΓ.1 οι. 1)αΐ. οἵην Εἰϊδ- 
86η}: φιλεῖν τινα Με 14,44 (Ορέ. -ΞΞ 
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Τμί.), καταφιλεῖν τινὰ ()),5.; 4.0}. 
1,7,3,)8: 15,20 ΜοΊ4, Δ; φίλημα 
μοι οὐκ ἔδωκας 1, 7,45. 

1 Καϊζδι γι. Απκ. ηνὲ ἰλδϑθη 
ὑοάοοκο: οὐ διέλειπεν κατα- 
φιλοῦςά, οῦ - τοῦς. πόδας ̓  ὯΙ 
συγαῖτ ὈΙΚΟΚΊΔη ἰοίπηθ. ΤΟΙ ΠΔΠ5 
Τ, 7.48: 

Δ 8.5 Καπ 781 δι0. Κγ7.1 ἰαΐ. ἀο- οατη- 
ῬδΓῈ δεν μιἱοαάογίθροη, σὶρ ἰδ 0716 
ἰοφοη: ἀνακεῖεθαι ΝΜ 9.10 4 0,11 
19 9. .19:.9 9.9 8. 1 71.31.. ὐνανα- 
κεῖεθαι Ι, 14,15; κατακεῖεθαι 

Ι,0,29 Με 9,15 Καὶ 8,1]0. --- Οἀνα- 
πεςεῖν [6,10 13,19 1,14,10 17,7 
ΜΟ δ. Ο;  ἐπιπεον {15:95 ̓  -- - 
ἀνακλίνεεθαι (Πμέ.4.ογ.) Μ΄ 8,11 
,7,5360; ακέξυ κατακλίνατε αὐ- 
τοὺς κλιείας “ Ἰαβέ 516 ἰαφ67Ή " 
ΘΑ ΌΓΚΟΙΡ [τῇ (1)α:.) -18 Καθ ]- 
ἰὰπ5 1, 9,14 μ. ἀνέκλιναν ἅπαν- 
τας φσαίαν! θα -Ἶὰη 8118 ἢ 5 
(4 κι.) 1,9,15. -- --- αδ[ᾶγσίρ: 
ὉΠ8. 2... ἰ)ΐ, Σ εἴς, τὸ 1. 1.:10: 
ἐπί τινος Μὸ 8,0, ἐπί τι 113,30 
Ἰη. 9,4. αἵ. ἔν. τῖνι Μ᾿ 8,11 9.10 
μ.. 

Καμπιοὶ κούμει Με ὅ.41. 
Καπαν αι" ΚΕ ἅλυεις Εθ8561: ἢ). 
Ι τοῖν Ὁ :9 0): 

Καπὶ Νήω Ο'ὁ5ο]ιοοϊνέ, διαηληι: Ἐν 
Μο9,99 ΚΊ11,26; γενεά ΜΊ1,16 
1148 7.91 01.1.15. 10:3. 171:.9Ὁ 
Νοε 8,19 9,19: ευγγένειὰ 1,1.61; 
φυλή 1,2,536 ΡΗ 8,5; 1. γεννή- 
ματο ᾿ς δῶ. ΤΠ 7 Ξ-Ξ- ἐν τῇ 
τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ τροὶΐ 
ϑοῖημο ΠΤ αρφοδιβίαβϑο αν αἷθ7γ") [ἐοῖ]ι6 
τα᾽" 1,1.ὃ 
ἴῃ ΚΟ -15 βϑὶπῖβ. (υσί. ατιοῖν ἐξ 
ἐφημερίας ᾿Αβιά ̓  ιι5 Ταἴαι' ΑΠ1- 
Ππη5. 75: 5): 

. Καμηδῃ Κ΄.}γ1.-Ρ01.8. (220,4) Κογ- 
η)6γν, τοΐδϑϑογ : γινώςκειν (.[γ.8..4ο".; 
μέ τ. οὔ τὶ Μ1,28 106,15 τϑιυ., 
ἐπιγινώεκειν τι Κα13,5; εἰδέναι 
ΜΝ 20,19.714.. πιδῆ.: Ἐἐπίςτοεθαϊι 
Μο 14,08: γνωρίζειν ΡΠ 1,99. --- 
ΤῊΪΚ αἰδικιὶβ Καπηδη  ἀπαρνήςῃ 
με 15,38. -- πηι. ἄορ». 4Π|.. τοῖο 
ἦγ. αγῆοομ. 11.5 Μοθ.20; κατά 

-τνν 

τι αὐν " ὈΪ ηι. (Πι8ὲγ.) Παέ. (1,1,18) 

{αἱϑεῖν ἰἰδογϑοίςέ ατγ ον ! 

Κῦ,16; ηι. αδ]ζγιῳ ̓  Μ᾿ γαροϑαί 
1,21 διῦ.; ἢ). 61 ἡ ὕτι 
19:18. Ὁ 9 Ὁ Ὁ ηι ἴπὰ 4 0,15 

11.235 Μεο13,28.29 .μ.ὃ. (6ἱ τ: βα- 
[οἱ ποϑονιοίμαηαολ" 7 σν. εἰ 
ΚΊ7,1.0. Υσί. 85δ). --- Ἐογηιοη- 
δεδίαμνα 220,4. 

γα Καππδι Κ'΄.}γ .-ργ5. τι. [αί. 
(955) νογαοςίονν: ἀθετεῖν τινα 
{12.48,, ἐξουθενεῖν τινα [, 18,9 
ἨἈ14.3.10 ΤῊ 5,20, (4ογ.) Κ 10,11 
α 4,14; καταφρονεῖν τινος ([)γ5.) 
ΚΊΊ,29 14,12 6,2. {μὲ Μ Ό ἡ 
Ι, 10, 19: 

σας Καππδῃ 7.}»}}. 95. ΟἷἱὉ γοβοαῖο 
-8 51κ ὑποτάςςεεεθαι (40»"., δ'μέ.) 
διοἷν μγυέογ 07] ΘΉ), φο]ιΟ»"ΟἾΘῊ (τι- 
γιὲ 61) δ᾽ ΦΞ ΟΥ 
51Κ: οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν 
τῇ ὑποταγῇ «(ογθηι τ0ἴγ" ατιοΐν γυϊοἾιξ 
θΘἴγνθην Ατιγογδίϊεϊς γναο]αδοη, αν οἷν 
ὑυγέογη ον ιν  Ῥαίτηθὶ Ὡἰ [ε]- 
Ιοθπη σφακαηροάπηη αἰ πηϑίνγοϊ 
α 9,5; κατὰ εὐυγγνώμην ατϑ. 
«Ναοϊυδίοϊιε . σακαππαπα5. ἡ αοι- 
σορομα Καὶ 1,0. . 

Φ, «Κπμηδῃ 510. Κ7..8, πμ7) ἦν οηι- 
»οσϑίζδ. 

ΔΗ Κα 8 510. Κ.3 ἀναγινώεκειν 
τι οδέιν. ἴ686ην: 2. ΓΕΪ. -ἱρ Κὶ,18; 
ῬΕΡΙΓΕ τ αιδ Κὶ 5,2: 

αὐ «Κα 8} 510. Κ..8 σοιυα)γ'6η.: παρ- 
ἐχεεθε΄ -410 (ἃ 4,1. 

Θ᾽ ΚΠΠΏΔΗ 510. Κ7..8. ἐηιρσγοϑϑῖν: θη- 
ηθγν ἰογηθγν, 677}α]γϑην; ο  οἰοέζυ: 
θγ]ογγιθη Ὑνῶνοαι ,8,,.7 19,15 
α 4,9; ἐπιγνῶναι 1,1,4 ΚΊ,14; 
καταμάθετε Μό,98; οὐκ ἀνέγ-. 
νωτε ἐν τῇ βίβλῳ πἴα -8166- 
ἀαὉ ἂπὰ Ῥοκοῖη Παδέ 17)" γυἱοϊνέ 
σοίοδβογν Με 12,20. 

π-Καηδῃ εὐγ7 6. Κ΄.: γῶϑ. δι0.Κ.8 
αἀαφ, Ῥγί. -αἴθὰ Καὶ 1791 ἡ. ἘΠΕΝ 
τ 11 Κό,8 ΑΒ, 5οηδέ γί. αἵ- 
Καηρθ (990,42. - ΤῶΒ. 
Μεά. Ὑνώςονται ἐὰἀ 56] 1εἶν αι ον 
αα8 Μραϊοραδεῖν αἰ απ ηαδ σό- 
σοῦοη, {13,950 (7982; 67 Κογηγνθῆν 
(γρογγοιείν, ΒΒ. 15,1197.. ΤΌΣ 
ἀογέ αὐοὰ Νάϊογοθ τεῦ (α8 
Ῥ ον] ἐγυῖδ (672) Τρ ρογ α): γινώς- 
κειῖιν 16,09 7.17.20.51 τϑι0. (᾿ντ- 
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ἤφ; ϑοαο)ίο Ὦι 1,1); ἐπιγινώεκειν 
πΠ7.10.20. 1, 6.92. 7,371 24:16 
μϑιυ. -- Ρῃ 9,28 Ὰ οδιοῖμέ αἵ- 
γα ΚΠ ὴ}ὺ [αὐ Κα 8 45] φο7- 
ϑοἠγλοθονν; Β α΄... πΠαη65. 

Καὰμρθὶ Νία Κυρά, Κοηηίηϊδ: 
ἐπίγνωεις ΒΡ 10,, (ἃ 1,9: γνῶεις 
11.717. Καὶ 8:10. 13,2.8᾽ μϑιῦ. Ο΄Ή. 
59 {146 Κ,,4 4.6: 1..3,19 
ΕΙ 5. (εἴ ὃ. -- Κορ}. π|;, 
πη- Κα]. 

Καμ5 467. οὐδ 4) δυνά, Ῥοκαρηέ: 
γνωετός ἴ, 9,44, τινὶ (Ραΐ. 9 18, 
Ἱ ΥἸ} ἡ δν γινωεκομένη ὑπό "ἔτη 
κ8,2, -- Κὰρ νβ ̓  ἐγνωρί- 
εθη τινί (Π)αἰ.) Ἐ 3,5, γνωριζέεθω 
πρός τινα αἱ Ρἢ 4,6; γνωςθήτω 
τινί (Π)αΐ.) ΡΠ 4.5. --- Κορ. 
ἴγα-, δυν]-, (αη-50}1-), τππ-, {5- 
Καη 5. 

Καυϑὰ Χουζᾶ: 6. -ἰῃ5 1, 8,3. 
ἘΚαπίδητζοϊπι 5 (ογιδέαγγιϑ: 6΄. -ϑ 

(94 Β)ὴ) Καὶ (8. Νου.. 
Καυδίπ “7. δοκιμή Ργήζιησ: 4. -ἃ 
πα ΓαΠ8 Κα 3.9 19,9; ΖΕ 8.9. 

1. Ἀπυυοίπαῖπθ Κυρήνιος (Οἰτὶ- 
Ππι|15): ὅπ} Ὁ; 

2, Ἀπτοίμαῖπα Κυρηναῖος Μίη- 
. 100] )67: νογν ψγθηρ: Α. ΝΜ ε15,91. 

1. 

Ἰαροαποῦοθὶ Τὰ μακροθυμία Παηρ- 
ἢ 9. ἸΣ 0.0. 

Ἱαρσοὶ δ μῆκος 1 ἄηρο: Ν. Ἐ8,18. 
ἸρῸΒ Αἀ)λα Ἰαη (γι) σοῦν (67" 

Ζοῖδ: -ἰ 06 1141 .“ ἐπὶ χρόνον 
1,18,4; 5συνὰ -ἃ 06 11ἃ ϑννθ  ὅςον 
χρόνον Νεο 2,19 οὔο)" ἐφ᾽ ὅςον 
χρόνον ἨἈ 7,1; 5.8 ἰαρρα βϑυνθ᾽ 
ἐφ᾽ ὅςον ἢ 11,13; Τύδῃ Ἰαρρ' 1η6] 
ἰδ " πόςος χρόνος ἐςτίν Μο9,91; 
τηθὶα ἰαρρὰ “ ἐκ χρόνων ἱκανῶν 
ΠΙ58:97 

Ἰαρήλη 5ι0.}77.1 Ἰοφοη, ατ-, Πϊη- 
ἴοσοην: τιθέναι (γ,8., 4ογ., 6.) 
11,84 .1,9,,4.ἕ 1991 Μεδ560 
10:16. Κα 16,23.Α (( Δὰυ]αὶ Β) 118,18 
Ὁ,19, τιθέναι τὰ γόνατα αἴ 
Ἰηὶο δοιιγοη " -Ἶὰ Κηΐννα Νο 19, 
19, τιθέναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 

᾿ὑπέρ τινος᾿ δοῖγυ 1,οϑοη ἰαβϑοη ᾿ 

Γ᾽" -ὰ  ϑαῖνγαία βδϑίπα ἰδ 
610,11:15:11; .18.971:35 ἘὩ} }), 
15,13 (4ο7.)}, παρ᾽ ἑαυτῷ τιθέναι 
ῥοίδοϊίο ἴογθῦν ᾿ -Ἶὰ ῃ ἴγϑπη) 515 
50 1η (Ὁ) Κὶ 10,3) Α; ἐπιτιθέναι 
τὴν χεῖρα τινι (σοί. 1)) Με 7,32 
(405) ΤὉ,39. {ὈἘἘ8ὴ}. τ περῤιθοίε 
τινι ̓  -18π45 82ηὴ8 9. ἄκᾷ. Μ97, 
48. -- βαλεῖν Μ27,6 {18,11 
Νο 7,33, βαλεῖν εἰρήνην δ᾽ γ16- 
αθγν βθηαθη ̓  -8 σανγαῖγθὶ ΜΊΟ, 
94; ἐπιβάλλειν Μ9,10 [1,5,530. 
-- -- αὐμᾶγργίσ: ἃπὰ τη. ΑΠᾷ. 
γῶν ἐν Μοθ,50. {1Π΄ 27,155} 
ἐπί τι Μ10,34 1,5ὅ,,6 ΜοΊ0,16 
᾿ς 8,15, ἐπί τινὶ 50,10, 97. αἱ. 
Ν 27,48, ---- :ἡ ηι. Ακῖ. Κπγ εἴς 
τι Μ27.6 718.11.-1,9,44. Με 1,39: 
ἔν τινι (Κ ὅ,19). --- σοί. Π)αΐ. ἢ. 
ΟἹ. δαί. ΜοΊ,39 Τῦ,29. --- Ἰῦ87 
ποῦ 11,34. 

ἃ.1-1Δρ 78 οέισαβ αίοφοπ: θεῖναι 
10,18; ἀποθέεθαι Κὶ 4,232.95 
(8,8; κατήργηκα Καὶ 183,11. 

8 8.-1Δρ8} ἐπιθεῖναι τί τινι δέγι6η} 
(1).) Φέις. (4.) ατὐίογον, 1, 4,40; 
πληγὰς ἐπιθέντες δοϊὀδγϊηφοηα " 
Ὀ8 705 δηδϊαρ)ζαπάαηβ 1, 10,90. 

αὖ- ΠΡΤΆΡΝΝ Ἰυὔη-, αἰ Ἰορογν: 1. ἐπίθες 
τὴν χεῖρά εου ἐπ᾽ αὐτήν᾽ Φ -οὶ 
Πδηαὰ Ροίηδ ἃπὰ 1] ΝΜ 9,18, ἀπηί. 
Νε 8,23, -- 9, περιτιθέαειν αὐτῷ 

. ἀκάνθινον «τέφανον δ8οέξεογ) 
ἡἤγν αὐ  -ἰαράη ἃηὰ ἴπᾶἃ ῬδΓ- 
ποίη Μ]0]4 ΝΜ ο 15,17. --- ὃ. ἵνα 
παραθῶειν «αγηῖέ 516 τνογἱοσέθη " 
οἱ -ἰαθάθὶπα ἴαιτ; παρέθηκαν 
τῷ ὄχλῳ ̓  -ἰαδάπῃ ἴϑαν ΡὸῸ τπὰ- 
ῃᾶροὶη Νο 8,0, εἶπεν παραθεῖναι 
καὶ αὐτά ̓  48} οἱ αἰἹαρι ἀθάθὶ πα 
8 ἢ ̓ ηβ (οὔγιθ ἴαιιυ, ἀαδ ατι8 
αοην Κογαιδροϊμοηαάοη κὰν 8ι- 
»ίϊογοη, 5) Με 8,7. -- 4. εἰς 
πῦρ βάλλεται τοὐγαὰ τη8 ΕΓ φι(67" 
σοι οΥ ογν ἴῃ ἴοῃ -δάὰ Ν 7,19. 
- ὅ. διατί οὐκ ἔδωκας τὸ ἀρ- 
γύριόν μου (Κ) ἐπὶ τράπεζαν 
τὐαγίηιν σαδϑέ αν γεοῖη, (τ οἰαἱ τοι 
αἰ Γῇ αἷᾳ Βαηῖκ᾽ ἀαῖῦθ πὶ -ἰᾶθς 
Ῥαΐα 5 ΠῚ τπθὶη αἀα 5Καίἤδιη 
δγαοἸιίοδέ αἰ 65 ηϊοϊέ σὶρ αι 
(οἰ αισοοϊδίονη 1, 19,98, 



78 [Δ πγ:]ρ]Δ -- Ἰ4]5]8}. 

ἔλαι “185 4) παρατιθέναι τινί τι 
δἴγιολνι, “(1).) οέιο. νογίοφονν ἴ, 9,16 
10,3 ΚΊ10,27. 

98.197} (6) 6]εέΐυ, 2994 7. Πΐν- 
ἰοφοη: τιθέναι (4ο».; Ρεγῇ. Με 
15.4.7 τ Ρρῦ.. ΒΕ 55). πη 60 
17.1.66 ὅ,18 ΝΜο6,29 16,6 Κα15,25, 
γι. ἄορρ. Ακᾷ. ιοἷόὸ ἦν Ογίοοϊι. 
“ρέισαβ Πιῖηίοσον αἷδ 1, 90,48 
ΜοΊ12,36; -18ῃ ἴῃ ΠδΙΡ ἢ 5107 φῖν 
Ἡογφον, μο͵νηνονν ἰ,1,06; ἐπιθεῖναι 
10:15 1090 ΜΟθ. 8:.9Ὁ; ΚΟαῚΞ- 
έθηκεν ΜοΊὔ,46; περιθείς Με 
15.350. --- κλίνειν 1,9,58; ἀνα- 
κλίνειν 1,92,7; βάλλειν ([γ,8..4ογ'. 
Ῥ 5. 90 5:0. 919 
5κ 9,2 ὁ 3,34); ἐπέβαλον ἰογέθη 
αὐῷῳ!ἢ ΜΟΕΊ1Ί1,17. --- ΓΡαβδῖυ: κεῖςθαι 
1,2,12: ἀποκεῖςεθαι 1,19,90 4,8; 
περικεῖεθαι Νο 9,498. -- -- αὖ- 
πᾶηρφίσ: ἀπὰ ηι. ΑΠῖ.. Χϊγ ἐπί τι 
9.10. 1099 Νοῦς ε ΠΩ: 
ΝοεοΊ15,36; [α88. περί τι Μο9,49. 
- ἰῇ 8) ἡ. )αί. ἐν Μ 27,00 
11,66. 2,7 (06,,83 , Με 6,29 15,46 
ΒΟ 59: ἐρῶθος 10.129. 10.990. τεἰς 
5ις ὃ. Ὁ 3: 4). Ὁ) 2... Ἀν. εἰς 
ΜΌ,25 6,30 {15,6 1,3,9. -- αἵ 
γη4. ΑΕ. Υ. ὑπό τι Καὶ 15,395. --- 
σοί. σγ'. 1)αἱ. Με0,5ῦ5. -- Τρ8Γ᾿ 
ποῦ 1,9,.3ῶ8 Μο15,47; Ῥᾶγοὶ" ὅπου 
Νε 10,0. 

πίαν.-1Δ59]8} ἡδογαθομοη: ἣν δὲ 
ςπήλαιον καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ᾽ 
αὐτῷ τὰ οἷρθ ϑέοϊγν ἴα απ ῇ 
11.) “ γγαϑὰῃ θη Πα]πηα] 18} 
δίαϊπα (956,1) υἱαι]αρια νγὰβ 
πΐατο τπαὶ δθ ἡσα}" τέ οηθηι 
Θέοΐηο ἐϊδογαοοκέ { 11,58. 

τ|5-1 ρα 1. ἐπιτίθηςειν ἐπὶ τοὺς 
ὥμους ἑαυτοῦ ̓  -10 ἃῆηᾶ ΔΙ 585 
ΒΘΙΠ8η5 ἰοσέ 65 τ} δοῖγνο ϑοϊιί- 
ἰογηὺ 1,19,8. --- 2, ἐπιβαλεῖν 
τὰς χεῖρας ἐπί τινα ̓  -18 Π8η- 
ἀση9 ἂἃπα 7... Αἰᾷ. Παμνὰ αἡ 
οἤγιο, ἴοσον 4 17,30.44 (5Κ ὃ,1) 
9,02 90,19 Ν-ο 14.460. 

Ἰαϊαπ ὁ. Ἰασθη" γ66.-αὐί. ο. γοα. Υ. 
(912 ο. 211,5) ην. 1) αἰ. 80] νᾶ]: 
8.ΡΙ.ΡΙ. Ἰαϊϊοῦη τηιηδ ̓  ἐλοιδό- 
ρήςαν αὐτόν 49,98. 

Ταϊθα ΓΕ {ον ]οῖνεοῖ: κατάλειμμα | 

Ν, ΡΕΪ. ({- δῦ. 59.) ἘΠ 7 περῖς: 
ςευμα 4.1. Με 8,8. 

Ἀ1-141}}8 50.77.1 ἰἰδγὶρ [αβϑολι: 
οἱ περιλειπόμενοι “ βᾳὶ -ἰάδη5 
ΠῚ 

Ὁ11Δ1Π ΚΑ] (99. Οκέ.) 5. Ὁ1-Ἰϑι θη. 
Ἰαϊραῖοι λεγεών Ζιοσίοη, Ν. Μοῦ,9 ; 

Α. Μεῦ,15 (λεγεών 8115 
Ι,8,30). : 

1 -Ἰαΐροι 510. Υ.2 ἐπιλείχειν τι φέιυ. 
δοίφοίρογν 1, 16,91. 

1αἰ κα γοα. 7.1 (211,1) εκιρτῆςαι 
μτρ ρη, δργώμφονν: 9. ΓΙ. Πρ}. 1.0, 
Ὁ; 5.5... ΡΥ. Ἰϑ11απς {ΠῚ ἈΠ ΗΝ 

Ὀ1-1Δ 1 τῶ οἦγνο (4.) τον ϑροΐέξοηι: 
ἐμπαίζειν τινί (γ.5., 4ογ΄., 1 μ1.) 
1,14.29 Νο10,84. 15,290.81 ; Ρα55. 
(μι) 1,18,39. --- μυκτηρίζειν 
Ρα55. α 6,7. 

αἰ κα ΜῊρ χορός Ταηε: Α."Ρ]. -ἰὴ5 
ΠῚ 5:95. 

ἸΔ}{π|}0 ἰαί. ἰοοο 17,68θαθϑοϊινυῖίέ, 
ατν 44 Βέοίίογν αην Παηπαο νον, Β 
ῥοφοίο]ηιοί, ὑσὶ. Τγυϊοϊέη) 5. Ὁ 
ΧΧΤΊΙ. 

αἷς. Υ.ργἱ.-ργ8. (920,2) οἶδα τσοὶ β 
ΡΠ 4,19. 

1αἰβαγοῖθ ([]θασς. [,0,40, υγί. 992 ΕἾ 
Μίῖα διδάεκαλος 1,οἤνγογ (6. 
Υοῖ. -ἰ Ν 8,19 1,3,12 7,40 τϑιν. 
--- Κοηιρ. νὶϊοαδ-] 158 615. 

1αἰϑοῖρθ Ααήλα διδακτικός φΉ, 
1, ἤγογν, θοζα]υφέ Ν. 13,2 12,24. 

1ᾳἰβοίηα 110 (1536) 71,67.7γ6: διδαχή 
Ν 17,238 417,16.17 18,19 μϑιυ.; δι- 
δαςκαλία Με 7.1 Ἡ 15,4 μιν. -- 
ΟΡΙ. -οἷὐὸ ΜΟΊ]. 7 ΤΠ 
-οἰπ τι 9: Δ: -εἰπ ΞΜ ἢ ἢ 

1415] 510. Υ͵..1 ἴοἤγθην: κατηχεῖν 
α 6,60; διδάεκειν (γ8. 4407.) 
Μῦ,19 7,39 9,35 τϑιν. (Πιαι 0, 
Ῥαγί. ῬΙ͂. ην. Θθηι. εσῖο ἔην Ογτθοῆ,. 
-ἰΙ4δἱ ρα15." διδακτοὶ θεοῦ 46,45; 
ΠΡ διΊοῖΚο ὁ. 8|]]8] 6 οθ. -[8ῃ " 
ἑτεροδιδαςκαλεῖν απα167.8. [6]}7᾽6γ) 
ΤΊ,3 060,3. -- ὀ-- γοῤΡβίοαέίυ: 
1415] Ππ 511 μανθάνειν 67) 6Ή) 
Τῦ,18 (». Πυ0. [γ σν. Γαγ.) 18,1 
(υγί. Φὁ8δῆ. --- --- αὐπᾶηρίσ: Αὐμ. 
α. ρυσι ΝΜ 5.19.7. 0. θῖν; ὦ 
σα 1 9.9.1 τ Μο ἢ 19.1:} 
ΤΠ: “9. Τρὴβ ἮΝ ὅς: ΒΟ 
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“1490 Μο Δ; ΑΚ. ἃ, «ῬΔΥ8. 
Ψ. 10. 51.8,24, 

58.»12 18]. ἀεί. (ρογομίῖυ, 9947: 
ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀεφά- 
λειαν ᾿ ὈΙΪΖε ὈΪ Ροσδὶ -ἱρ9 5 
γγαγθ δία θ᾽ ἡϊδο)" οἷ αν Ρ6- 
ἰο]υγὲ ιτυογατφγν ῖδέ 1,1,4; διδό- 
ςκεῖν αὖϑ. αἱ 1,οἤ 797 αὐ 17 οἐ 6Ή), 
ΤΆ2,12. --- --- γοζίοατλυ: 98]815- 
78 51Κ΄ μαθεῖν 1675). 8η Ῥἢ 4,9.11 
“9.11. 1.51:1 (7 8..14. 5Κ ὅ,5.: -Ξ 
-- αὐμᾶἄηρίὶσ: Αἰ. α. δϑαοῖνο 
ΡΠ 0: ἢ 29). Α. 1.,1.4::- Ὁ] 
ἢ ΒΕ; ΤῺ. ῬΙ 4.11 
ΠΡΟΣ ' 

118»]415]8}} δοϊοἤγοη (}677.): ἐν 
αὐτῷ ἐδιδάχθητε᾽" 1π ᾿πηπηᾶἃ, -ἰ( αἱ 
5] Ε 4,21; θεοδίδακτοί ἐεςτε 
εἰς τὸ ἀγαπᾶν «αἱ ρους -ἰ΄8] 
5} ἀὰ ἔτ]οη ΤῊ 4,9. --- Κάόί. 
11ὴ-115]8 1515. 

Ἰαἰβίϊαη 5ι0.}77..1 τι. ΑἸ. οἴγοηι 
7οἴφογ,, γπναο]ιδίγοῦοηι: ἀκολουθεῖν 
σιν (Ργ5.. Φογ.. μἐδι0) Μ 8,19 
4 8,190 10,4. μϑιο. (μι 9), αὔϑοί. 
4 15:90: “διήκειν τὶ Β9.330:91 
ΠΣ πο ΤΣ ΒΟ 99, 
αὐϑοΐ. 1,11,25. (407... --- αὐπᾶησίρ 
(ϑἰαἰέ 65 415.) αἴδγ ηι. 1) αἱ. [1 
πν ϑ δι σν 0:2 7. ΘὙ ΘΕ 8. 
ΠΡ 7. ὉΠ ΝΟ 1:8. 9. 1 0.1 
14,54, Εἴ)" ὀπίεω τινός Μ 10,88 
Νο 8,34, --- Υσῖ. ἀη-}1-, αη-[αἱγ- 
1 1511} 5. ν 
αἴαγ “14 151}8}} ηι. 1) αὐ. ἀκολουθεῖν 

τινι οἴμοι πας οἰσον 1,11,9, γναο]ιυ- 
ϑδίγοῦροη Τῦ,10, αδϑοῖ. Μ 8,10 
Με 10,32; παρακολουθεῖν τινι 
(Ρ() παοιγοίνγ, (δοοδαο]ιέογνα! τὉ67"- 
Γοϊσοη) 1,1,3. 

8585] 15 }48 1. ηι. 4 κἶ.: τὴν φιλο- 
ξενίαν διώκοντες . ραβί!ροί θη 
-ἀἀη5 σ᾽ αϑὲ γον ϑοθαἘ ΡΠ οσογα 
Ἀ12,18; τῆς καλῆς διδαςκαλίας ἣ 
παρηκολούθηκας Ὀοοὶ -ἰα 65. δὲε- 
Ἰοϊσὲ μαϑδὲ Τ 4,0. .--- 2, ». 1.) αἱ.: 
Ναραρί. Ὑ δα ]αἰβι 65 Εἰ) [Θ 1 5{1- 
(1(65] Ἰαϊβϑίηαὶ τηθῖ δ] φῆ σα]αϊϑία 
15. Ἰ]βθῖηαὶ πηθῖηαὶ  παρηκολού- 
θηκάς μου τῇ διδαςκαλίᾳ {3,104 
(αΐ. αἀογ' (ἝΟἰοδδο υἱοϊϊοϊο!έ τοὴὶ 
1)αΐ. ἀο5 Τοαέοβ δοοὶη ει βῇ). 

Ἰαϊδίβ Μὸὶ (1535) ἴχνος ϑριηγ7: Α. 
Ῥδῃηᾶ -οἱ 5Κ9,294 5,6; 1)..Ρ|. θίγῃ 
ΘΘΙΏ81 -ἰὴ Κ 19,18, --- Υοκί. σα- 
Ἰαϊβί. 

Ταἰνγυνοὶϑ (19,19 κμ. Κπωβηοΐο) Λευείς 
Ν. -οἰϑυ Ὁ, 29: 1. 24... ΡΥ ΘΝ 
Νοε 2,14; 6. -οἰ5 1,3,294.,99͵ 

Τιαϊνυγοϊ οὶ Νον. Ια). Λευῖται 
Νρἢ 7,1.4. 

Ταιαῖκ Λάμεχ σ΄. -ἰ5 1,9,36. 
Ιλ} Νὰ Παηιηι, ϑόναξ: ἄρην 

ΑΌ ΡῚ. 1110 95 πρόβατον Μ715 
9,36 610,1.8.4.7 κ.ὅ. 

ΙἸᾷπὰ Νὰ 71,.ηᾶα: ἀγρός 1,14,18: 
πατρίς Με 0,1; κλίματα Ο΄εφοπά 
ΚΊ1.10; χύρα 8.8. 5,7] 15,18 
10 ΠΝ 51:10. 5 πῆῸ “περὶ: 
χώρου ᾿ Ρ15 ὈΙΒΠΊ]ΔΠη6 6615 ἐ67" 
ὕμισεφομα 1,4,31. --- ρσαροίαδ, 
ΙΔ Πα 15 ἀπεδήμηςεν (ηομέ ἐπο- 
ρεύθη εἰς χώραν, τοί. Αη,7».) 
1,19.192. --- Ιδπα15 ἐβέ ατι8 αἰθηγ 
ἤσ. σιν ογράγαοη, δοὶ 15 ἀδ]6]- 
Ιαῖα5 1,33,1; κοῖγο ΕἸ 086 Ν 91,57 
4111 1.0.1 ΜῸ 15.5.48: 

Ιαϑῖνυβ (895) 4 «).α ἀςεθενής 5οϊιησαοῖι 
Ν. ΚΊ10,10. --- ϑιρρογϊαΐ. Ν. ΡΙ. 18 - 
δΙννοβίδι " ἀςθενέετερα ΚΊ12,99. 

Ἰαΐοὶ δ 1,ἀδϑίσοῖέ: τὰ αὐτὰ γρά- 
φεῖν ὑμῖν ἐμοὶ μὲν οὐκ ὀκνη- 
ρόν τ8έ τυῖ)" ηϊοδέ ἰὰδέϊρ 5 ΥηΪ5 
Βυ ρϑαἢ ηἰ -οἱ ΡὨ 8,1. 

1αἰ78) 510.77.1 αὐ ]αϊέογ, : ἐθαύμα- 
ζον ἐν τῷ χρονίζειν αὐτὸν ἐν 
τῷ ναῷ ααβ εγ" (80 ἰαηο) τη, 
αοην Τορροὶ το)ηροῖϊο 5116 816 1Κ1- 
ἀβάπη τὰ αἰ 64] πα ἴῃ Ὀ Ζαὶ 
41 τσαϑ τη αὐ Πιαϊέο 1,1.,91. 

Δ} 8.51 Δ {18 (ρεγγοκέϊυ, 9947. ἐν- 
ἔκοψεν σνεογθμίηαογη ΤΠ 2,18; 
Ἠἠκαιϊιρεῖςεθε ἐπ᾽) ῥοκοηιηιέ [οῖηο 
Οἰοἰοφογοῖξ" -ἰᾶαὶ ταῦθ ΡΗ 
4,10. 
5] Δ 114} ὅ50].: τίς ὑμᾶς ἐνέκοψεν " 

Ῥῦα5. ᾿ζΖυνὶβ -ἰἀα 1062" μαξ διιοἾν υο7- 
πὶμαογέ ἃ ὅ,1. 

Ια Α4ἀ7.α ἰὰδϑὶ, Και: ὀκνηρός 
ΝΡ ΒΝ ΡΟ 115. 
- δι0. οῖρ. 1, 19,99 (Ζιικαίς παρῆι 
Ν 95,96). 

ἸΔΡΆ]οΪΚο Αἀαυ. (191.4.3) σογη: 
ἥδιςτα Κα 19,154 (Καπαρί. ἔπ Α: 



δ0 

ΘᾺ ΡΔ. ] 8 το α6γ) Τοχέ τόρ Β 
ϑοθγοῖδέ. 1)16565 ἐἰδογϑοίσε ἡδέως 
ΜοΘ 0 8} 

ἸΏ ΡῸ 510. 7.2 καλεῖν τινα (οΐη)- 
ἰαάογ (Ῥγ8. 4ογ. Ρ) Μ|9,18 1,5,89 
ΜῸ2.17 ἘΘΗΟΣ «7 (717... 7. 
ἐγυδέγγγι. 1) αἰ. ὈΊΖαῖοὶ Καὶ 7,20 (ἣ), 
Π 4.1 (ἣς), ΙΒΡΟΏδΙ (57. 12.) 1.9. 
-- αὐπᾶηγίφ: ἀπ " εἴς τι (1,0 
(1 ὙΠ} 9 19. ΤΟ ἐπί πινὶ 
ο  5 ΠΠΉ : ἸΠ . αν ἐν 
Κεἰ εἰς (31: τ εἰ 
Ἡ 9,94. 

Δ Δ ΡΟΙ δογ[ὁγ. (ρογ ο]έῖυν, 994 .): 
ἐκλήθητε ̓  -οὐδὶ 5170} Καὶ 4,4. 

ΘΆΣΙ ΡΟΝ. 1. φιηϑαηη)ητιθη 6767: 
ευγκαλεῖ 1,15,0 ; ευναγαγεῖν αϑ8οί., 
οἰμίααάοη ΝΜ 9ῦ,98.48. --- 9, ῥε- 
γον καλεῖν Καὶ 7,11 (Γ7.18.91 
(4ογ.); κλητός ̓  -οῦ5 ΚΊ,24. 

ἸΔΡΟπ5 Κὶ Ηἰηϊασιηρ, Βογζησ: 
κληειθ Ν. Εἰ 9: (α΄ ΠῚ 8 
41 ΠῚ 9 1 {π| Π| Κα ϑὺ 
1.9: φἩηροηαῖ [2 παράκληεις 
Ἴγοϑ. ὅτ ἸὩὉ; (ἄθη. ΤΩ 
λύτρωεις ἰγἰϑιη Α. 1,9.,98, 

Ἰδιδη ἢ 8. Ἰδΐδη ἢ. 
51 -Δπ|078 ἢ 510.7.1 1. πιςτεύειν 

σίαμδον (Ργ8) 45,46. 717,8 
ϑ..0.. 10.97.98 τ, {π|Ὁ: 
(Δογ.)9 60.99.30 191.38:. {8Ρ7ὴ 
ἰ δ,91, (4.) Μ 217,49 μϑιυ. (Πμᾶι- 
Π0]. --- ἐπιετεύθη᾽᾿ -ἰᾶ8 δὲ (ῃ 1,10 
ἰρ5. γνὰτρ Τ 3,16. --- πεπειεμένον 
εἶναι ἐἰδογφοιιέ δοῖγ " ἰσὶθονναθἃ 
-]ὰπ 1,90,6. --- ΠῚ ΘΔ]. ]ΔΠ " 
ἀπιςτεῖν ἱ 9,13, (4ογ.) Νο 10,11; 
ἀπειθῆςαι ἢ 11.30.31. --- πιετός 
σίαάνϑίρ " -ἰὰπα5 Κ6,15 Τά,3.10.19 
0,2), ; ὀλιγόπιετος ἐ[οϊγι γί ιιϑὴρ 
161.}} -ὰπα5 ΜΘ,30 ὃ,96. -- -- 
αὐπᾶησίφ: γρογδῦηί. 1)’. οἰγιθην 
σίαινδοη, (τινὶ {5,40.(4(71)͵Ά. 06,90 
ὃ,91.45.40. τϑιν.; απ οἴμοην σίαι- 
δ (εἰ6) 40 9 75:5 τ|8 8:90 
11 30. 10.11.57 ἘΠῚ: 12.. ΒΞ 810 
(1 7,41).18 ἢ. (Θὁ4) (δογιδέ εἰς " ἀὰ 
1... ἴῃ 2,. Ἰ)!. ἃ 9.10): ἐν ἘΠῚ: 15 
(π᾿ γι. ζ),. ΜΟ1.15);- ἐπί “τῖνὶ 
Μο 74 ΦΤΊῚ 10 9} ΠΟΘ ΠΣ 
Ὁ γι. ΑΚ. περί τινος 4 9,18. --- 

ἸΔΡοη --- ἰδαη. 

δον. ΑΙ. οέιοαβ (τὶ σϊαινϑοηι 
ἰ11.26 Καὶ 13,7. --- Ῥαΐίοὶ τη. 7ηια." 
ὅτι  8,,4 10,38 ὠϑιυ. (854,2), 
Ο»έ. Μ'Ρ9,238: 7. ἘΞ ΓΟ ἸΤ:. 
γι. 170. 1,20,6. -- -- ὦ, αρνο»- 
ἐγανογν: πιςτεύςει [,160,11. 
γγί. ὑπ- 8 18 Ὀ]8 65. 

1551 1078} 72. ρογϑῦηί. 1)αΐ. οἰγιθγν) 
ογἰαμθογ: ἐκέλευςτεν ΜΌΟ7,Ρ08; 
ἐπιτρέψαι ΝΜ 8,91.31 1,8,39 9,59. 
ο΄ ΜοΡ,159. ΤΟ τ 
-- βκδι9, --α αὐπᾶηρίφ: 1γηγυξν 
Μ 591,51 7 58. τ 5 νὴ ὸ 
10,4 5Κ 8,9, ᾿ 

ΤιαιοΙ Καὶα (αἱ δέαηιγί ατι5 (61), 
9». τη. 1.) Λαοδικία (-εἰα): 22. 
-ὰ Ὃ 4,19.158, τκ ΤιαυαοιΚαίοῃ " ἐκ 
-ἴας (υσί. α΄. 1. Λαοδικέων) (4,16; 
σ.ΡΙ. τὰ Τα δ καῖοη δἰ ΚΚ]65]0Ὲ ἡ 
ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκληείᾳ (ἃ 4,10. 

Ἰδπα] δῖα Οεϑίαίέ: Παρμαρί. ἀὰ 
Ἰατια]8 1 σα Ἰσα πίπαὶ σρ ρα ΑΙ Γἢΐ- 
Ἰαϊάδα.  μορφωθῇ α4,,9ς4Α. -- 
Υγοὶ. ἴῦ6-, 7υ55α-, 581η8-, 50) ἃ- 
ΙΔ 5. 

ἸΔπ7.5 (Ὁ) κα 1 αι, ΒΙαί: 4. Ἰαυΐ" 
φύλλα Βια ον» Μο 11,13; Ν.ΡΙ. 
-ροβ φύλλα Νο 13,28, 

ἸΔπρη͵αη 5ι0.}7.1 ἀρνεῖεθαι ἐφμ- 
ηθγν (μι) οὔθ (δ). θοίογῇ 
(4ογ.) Μ20,10.712 Β (: αἰαϊδικ Α) 
(Ργ5.)) 1, 8,45 Μο 14,10. 

581 π9η78 (ρεγγοἰέϊυν, 294 77. 
1. ρογϑογιφοην δίοίθοη: οὐκ ἔλαθεν ᾿" 
ΗΪ -ἰᾶὰ 1,8,47, οὐκ ἠδυνήθη λα- 
θεῖν ̓  πὶ πηϑηΐα -ἰὰπ Νο 7,34. 
-- 2. γεβουῖν: περιέκρυβεν ἕαυ- 
τήν ᾿ -ἰᾶἃ 51Κ νογϑαγρ 5[οῖν 1,1,24. 
ἸΔπ αἰ ἦλδηι 51:0.7.1 ἀεςτράπτειν 

ὀϊέφον: Ρ(.Ργ5.}' ϑηαοὶ 1,117,34. 
ΤΔῈ πη (-Ο] 1,17,24, νγί. 

258) Μὲδ: ἀςτραπή δή Ν. 
1.11.33.. 4. τὰ 18: ἐν 
πυρὶ φλογὸς " ἴῃ [ὉΠῚΠ5 -πΠ]δὶ 
ἦη, Παριηνοηίρην Β'θιιογ ἸΏ 1,8 (ναί. 
ΠΡ). 1.7}: 

Ταυέα)εΐ 1)αἰ.8 9. σ᾽. Λοῖΐδι φοῦ 
Λοῖΐς {1.2. 

1Δππὴ Νὰ [1ωοἢγν: μιεθός 4. Μ60,1; 
ὀψώνιον ΝΙ͂!ΙΪ. Ῥὸ -ἃ Ἐθ,29; 
χάρις Ταηῖ α. ἐ. Πον Ο.ΡΙ. 



1,6,329.,33.34. -- Κοριρ. 5]1615- 
Ιαῦη. γί. 8Ππ68-]ΔΠ]. 

Ἰδιπανγα ΡΒ" 46)7.α ἀχάριετος τ7.- 
ἀαηκῦαν: Ν.ΡΙ. -οβ 19,2, 

λπϑ (115,1) Α4ἃ7.α κενός 108, [667" 
Ἢ ρα π 1 “0..0.11} 4.1. -58}Π5 
ἸΠ  θ Ν -θὰὺ ΚἼ1ὔῦ,14.58: 
Τ..ΡΙ.Ν -σὰ Ἐ5,6. -- ἵνα μὴ 
τὸ καύχημα κενωθῇ ̓  πἰ 
γα] -58. 1667, σὺν γυἱο]έο τ0607616 
κ 9,3. κατηργήθητε ἀπὸ τοῦ 
Χριετοῦ {1.7 βοϊα νοῦν (}.»". αν- 
φοϊρογνγγθγ, " -5881 570} αἵ Χιυ. 
α ὕ,4. --- ἄνομος θεοῦ ᾿ νἱίοα!β 
Ιαὰβ συαϊα Κ9,21. --- κατὰ κενο- 
δοξίαν  ὈΪ -5881 Πϑ πο ῖπαὶ ΡῈ 9,3. 
--- Κοριρρ. δκτδηδ-, 8π61]-, σιιαδ-, 
νυ] οα 8-]8 118. 

Ἰαπϑαγγϑι 0 1] ἢν ματαιολογία 
ἴρ0γ08 Οογοαο 1). Τ 1,0. 

ἸΔπϑανγαπγϊ Νία κενοφωνία αϑ0ί. 
ἈΠ ΕΙ Ξ αυτ 6ὲ 

Ἰαπϑανγαι 5 467}. ἴἰφογ 65 616- 
ϑοϊισὰές υοὐ γονα: Ν.ΡΙ. -ὶ" 
ματαιολόγοι Πολίϊο ϑοεϊισαέξογ' 
ΠῚ 10. 
ἸΔῈ 8 η4}8 10. 447. (υσὶ. 184) κενός 

γιΐέ ἴθογοη, Πὥγναοη: Α. ἤδη Νο 
109,8, 

ἰδ πβ͵λ 510.77.1 ἰὄϑοηη 1. ῥύεεθαι 
[058 ἡτηπαοϊνθη, γοΐΐοη.: αὖϑοῖὶ. ὃ δυό- 
μενος ᾿ 88 -ἰαηθ αδηγ") Πρίξογ' 
Ἠ11,26; ῥυςάεθω αὐτόν" -Ἰαᾶάδὰ 
'π8 ΝΝ 97,48. η»ν. ἀπό" αἵ Μ6,18 
(40}.) 5. ἐκ Ἐ 17,34 (Εμ). μὴ 
ζήτει λύειν 8ενοΐνο ηΐοθέ 1, ϑηης, 
1ΥΦη 0 " Τὶ 5ΟΚΟῚ -ὰη Καὶ 7,27. 
-- 9. πράςεειν Ο΄εἰα ογἠοϑθη, 
οἰγέγοίϑοη, 1, 8,18; ἀπαιτεῖν ξι- 
γιομξογαάογη 1, 0,390. -τ ΖΕ 
7 1απιβ]αϊᾶαι Καὶ 1,17 ἐξέ [π5]818- 
Ἰαϊάδι}] σὴν Ἰ656Ή. 

58 ἸΔπ57λῃ (}ογ[οἰέϊυ, 9947.) 1.6»- 
ἰζϑοη, δε [γοΐθη : λέλυςαι ἀπὸ γυ- 
ναικός  -ἰδ8 ἰβΘ αἀθθὰὶ (956,9) 
ΚΊ7,97. --- ῥύεεθαι (40). ἔκ τι- 
νος (9) 1.1,74 1 1,10 (407. τι. 
νι.) ἃ 1.185 τ.  ΞΕΤ οὐ -Ξ- 
κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου ἐξέ 
«θη σοϑεοίςι με Ἐν αζέγυΐδ 
δηἑηοηιηλθη ̓  -ἰαὰὰ αἵ Ἀ 7,2. “-- 

Βιτριςθοτρ, Ὀῖθ σούδβομο ΒΙΌΘΙ 11. 

Ια ΠανγΓρθ --- Ι61Κ. 81 

διεςσπάςεθαι ὑπὸ ᾿ -ἶᾶὰῃ α΄ 108 
ὑγίηγοη Μοῦ,4. φυλάξει ἀπό δε- 
τ0αἾγ6, 6) 1ὅ86" -Ἶδὶ αἵ [ἢ 8,3. 
-- -- 2, εὖν τόκῳ ἂν ἔπραξα 
αὐτό τὴ γόοκτὰ -Ἰ46α]αα ᾿αΐα 
γιέ Ζίηβϑογ, οἰηοίγίορο, δέξο 
Ι,19,23, 

τπ|5- 1 π8] 3 (67 ο]οέϊυ) 1. ἑαυτὸν 
ἐκένωςεν 67: οηἐϊοα γίο 5ϊο,ν, θη ΐ- 
ἄν βογίο 51οεῖν (662) σοέἐίοϊνογ, Εἶχα - 
δἰ 6 2 071) " 51Κ 5108η -ἰᾶα ῬΗ 9,7; 
ααηαοῖν ἡ Ἰαυιϑ]αιάδα Καὶ 1,117 ἐν [πε- 
Ια 5] 148} φὴς θ65867γ..: ἵνα μὴ 
κενωθῇ ὃ εταυρός᾽ οἱ ηἰ [5]84885- 
7618] σα ]ρὰ σ᾽ αγηῖέ 68 γυΐοἶνέ 8617,67" 
Βοαϊφιμέιγ θη ϊ66γ1, 6γατδέ τ067 616. 
-- 2. ογὕβοη,, θο γοΐογν: ἵνα ὑυ- 
«θῶμεν ἀπό᾽ 6ἱ -Ἰαϊπᾶάδα «αἵ (8,2. 
- ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ οἷ 
«Ἰ6αἹ] ἀπ τ α 1,4. --- ἐκριζώ- 
θητι θρειυιγποῖο αἱον  -οἱ θὰ Κ ὰβ 
γυϑασίη 1,17,0. 

Ἰδαβαΐθγοὶ Δ ΠΕ αδέογι: ἐν νηςτεί- 
αις ̓  1Π -ο'η (σοθΐ τνογϑοϊυγίοθοη 
Εἰ) -οἰτὰ) Καὶ 6,0, -οἷγι Καὶ 11,297. 

Ἰδιδαὶρυδ (115) 4ἅ7.α νῆςτις 
ἰρογογ, Μαρφοηδ, τ ἱϊοϊέογη: Α.ΡΊ. 
-8ὴ5 Νο 8,3. 

ΤΠ ΔΖΆΓΙΙΒ (1,.Ζζασὶ [,10,,3). Ν. 
411.1:0.11.1ᾺὉ. γ: 0... ἡ..κ51. 111} 
1 ΘΙ 5. 15-- Ξπὰ 950] 
11,48; ἢ. -ὰ 4 12,10. 

Ὁ1-1Θ απ αὶ. Υ.1 (905) ὑϊοὶδοη 
ϑοϊιοῖγέ απ ον Ὀ11α 1 Κα] (99. ΟΚέ.) 
ὑοίογέ φι, ϑ8οῖη. 

1οἱἷθ ΑἋἪ17]. ἐλαφρός [Τ1οΐο]ιέ Ν. 
Νομί. Κα 4,11. Ητϊογ]ογ τοολῖ ατροῖι 
αἷς πρμέγ. θη. 161 115: 108] δα ο 
161 85 Ῥγυμία μήτι ἄρα τῇ 
ἐλαφρίᾳ ἐχρηςάμην παπαοἰέο το 
οέισα ἰεϊο]ι δίῳ Κ 1.11. 

Το θᾶπ. αὶ. Κ΄.1 (808) δανείζειν 
ἰοὶμοη, 1, 0.34.3; Μράᾶ. δανείςα- 
εθαι ἀπό 5.εῖν δογσοη τόρ -ἃἢ 
55 αἱ Ν ὅ,492, 

1οἱκ Νὰ Κῦὔνρον, 1, οἷ: ε«ὧμα Μ΄ ὅ, 
29.830 6,29.93.9 5 μϑιο. (μά ρ); 
-ἰδ βίαπαι ̓  σὠματικὼ εἴδει ἐγ 
κὸγρογίτοθον ΘΟ δέαϊέ 1, 8,539. Ἰ6ῚΚ 
ΤΠ ΔΙΠΠΊΟΠΒ 5 τὸ ςὧμα τῆς «ςαρ- 
κὸς αὐτοῦ α΄)" 1,οἱῷ βοῖίηιοβ ΕΓ οῖ- 

θ 



ΟΌ ιῷ 

50.656 (1 1.99. εὧὦμα νοην 1,616}.- 
παν φοῦγαμονθέ ΜΝ 21,52.58.59 
1,17,,.1 Μο 15,49.45. --- ἁ πτῶμα 
1,οἱοθαην Μοὸ 60,,90. -- εαρξ 
1 οῖ8ο}ν (ἴγγν. αἰογογυϑαίς φι.7) 6616) 
 60,51.59.59.68 τμϑιο. (μι 4); Ὁ 
Ἰοικα αοη»ν Ε]οίδοθο παοΐν 4 δ,1 
Ἡ 8,1.4. 9,3.5 ψ.ὃὅ. ΥΚοσί. αποἷν 
« Ραΐτη 1» [οἱκ τασϑη αθη 
Ἡογγγ}ν, αοηιν [Πἰοΐδοῖο παο, ἃ 5,29, 

1Κα, τηδη-161Κἃ. 

Ἰοϊ Καί πὸ Εἰ (1525) Οοἤαίογ.: εὐδο- 
κία Οπμίαϊίμο, ἘΞ 1.5, ἩΓολί- 
σοζαίίογν {Π|1.,11 ; πρόθεεις Κογδαΐς 
11,9. --- αμπαᾶρί. ἅπὰ -ἃἰ ὈβοΘὶ 
ΘΆΤΔΙΟἸαα, 1 ἸΤΠηἃ κὴν ὈΪ ΜΠ]1Π ' 
58,61 [Δ υὙ ΡᾺ ]6 1 Κα]α ἃ Ἰτητηϑ, ̓  κατὰ 
τὴν εὐδοκίαν (αὐτοῦ) ἣν προέθετο 
ἐν αὐτῷ «ον Υογϑαίς γον β, αἰ θΉ 
67) ὧγν δον σοζαιβέ Ἰναϊίο ἘΠ 1.9 Α. 

ἸοΙΚαμ δι0. Υ.8 τι. 1) αἰ. οἴγιο)η, γε- 
ζαζίογν, σιν Οϑζαζίογν, δοῖγν: ἀρέςκω 
ΚΊ0,35; τὰ ἀρεετὰ αὐτῷ ̓  βαίοϊ 
161 Καὶ ᾿τητηᾶ 4 ὃ,29, 

σΆ 16 Κη. σοζαϊΐον (ρογγοκέϊν, 
29457).): ἀρέεαι Μοθ,29 Ἡ ὃ,8ὃ 
ι9,.4. Ργὰδ. ΤῊ 2,15 4,1. --- -αἰαδ 
Τηἷβ. 72... 1. ἔδοξεν ἐμοί γι. 1. 
65 φοβοῖ ηνῖν" 1.1.3; -αἰάα σαᾶδ 
γη. [η|0. εὐδόκηςεν ὃ θεός 1,91, 
-8168 πΠΗη5 6] 7). Ορέ." εὐδοκήςαμεν 
γι. Πιΐῇ. ΤῊ 8,1, -14Ἃἃ 65 σοῇοῖ 
γι. 1}. εὐδόκηςεν 67) δοϑοθίοβ 
γι. 140. (11,19; τὴηῖ5 -810 ἴῃ 7). 
αΐ. εὐδοκῶ ἐν ἐοΐν [Ἰὑ]ι16. ηνῖςἤι 
ἐσοθί κα 13,10. --- Φῦηιϑοιοὶθιη- 
σον: εἰς πᾶςαν ἀρέεκειαν φΦῃ 
αἴζογηι, ἩΓ οι γο αἰζογν ᾿ ΤῊ 81] ΔΙ 
Ῥαΐίδὶ -ἰ (1,10; οὕτως ἐγένετο 
εὐδοκία 50 τ70α7ἃ1 65. θοδοἼο58θη," 
συ Ὁ -ἃ 1,10,9]. -- 
εὐάρεετον (εἶναί) τινι οἰγιολην τ0οι]- 
σοξαϊιγ δοῖγν " νυ 118. -ἃ ἢ 7. 1)αί. 
Β 14,.8 Κῦ,9; εὐάρεετος (γιέ τι. 
ο͵νγηνιθ εἶναι) (γγ 8.118) -410 5 τρο]ιῖ- 
σοξάμρ Ἐ 19,1.9 5,10 (8,90. -- 
ἐν ὦ ηὐδόκηςα " ἴῃ ῬᾳΖαὶ να 1]ἃ 
τα αὖ αὖ ζαμα τοί, ηνοῖῃ, 
Τ᾿ οἹιϊγοξαϊογ, Με 1.11 (1, 3,29). 

ἔπ ΡΆ ]6 1 Κῶ} το) ογγοζαϊίοη: 
κατὰ τὴν εὐδοκίαν (αὐτοῦ) ἣν 

16 καὶη5. -- 161115.Ψ 

προέθετο σοριὰβ θην Κογϑαίς, 
αἄθην 67) φοξαβέ Πναΐίο " ὈΪ νυ} 1 
5861 -4118. ᾿τηπηὰ, Καὶ 1,9, 

Το Κοῖπϑ 44}7.α ἰοὐριλο]ι, ΠΟ δου ο],: 
ες«ὠματικός Τ 4,8; ςαρκικός ἢ 7,14 
Κι 10.1. εὐρκῖνος 5.9. 

ἸοΙ Κοὶδ, ἸΘΙ Κἰ πα ϑ8π85, 1ΟΙΚίηοθη 5. 
16 κϑὶβ μϑιῦ. : 

51142.-101Κ78},0 5114 4516 Κη 5. 
51148]161ΚΊ4η, 5116] 6  Κηδη. 

ϑΆ ΤΟ ΚΟ. 8ι0.7.9. (νοὶ θα ]61Κ5) 
1. ὁμοιοῦν τινὰ τινι φδέγνογ, τέ 
οέιυ. (])αἰ.) υογιοίοίοιοη, (ΒΡ μέ..4.07.) 
Μ7,24.26 1,71,,]1 Μο 4,30. -- 
Ὁ, γοβοαῖυ; ΘΑ] ΚΟ 51Κ εὐςχη- 
ματίζεςεθαί τινι 5ἱοὔν οἴγθηι (1)αΐ.) 
σἰοϊοϊιδίοίίο, Ἢ 129,2, -- 8, ἐη- 
ἐγαγϑίξιου: σα ]θῖΚο  ὁμοιοῦςθαί 
τινι οἴγμθην (1).) σίοίοῆογν, Μ Ο,ὃ 
(4ογ.) 85|.1,,35; ὁμοίως ποιεῖν 
οἴγιογ, (1). φίοϊοῖι ἐλύγι, γυαο]να]νηιθγν 
5ιΚκ Ὁ,597. (( 8,19); μιμεῖεθαϊ τινὰ 
οἴποην (1).) τα πα: {π Ὁ 1:9. 
-- ΡΕΡγ8. σα] Κοπάδηβ Τηρ] η8] " 
μιμηταί μου 7η6ἴγγ͵εὲ Ναοναι)167" 
ΚΊ1,1. -- Κρί. ατοΐν [81]8-161- 
ΚΟΡΘΙ. 
ΘᾺ» 5 Ά 16 1 Κ0ὴ 51Κ μεταςχηματίζεεθαι 

51.]}ν) νογισωπαἰοἶγν, οἵη (ὐϑϑίαϊέ 
αγηνοἼνηιου: εἰς " ἀὰ φῷ Κ11,18 
οὐδ" 1)αἰ. Κα 11,14; αδϑοίμέ Ὧι. 
ὡς δ'.Χὰ αἴ Καὶ 11.110: 
πη.» 16 1 κοι μεταμορφοῦν νογισαη- 

αοῖγν: ᾿α85. Κ 8,18. 

τ} Θ΄. 6 1 Κο0ὴ γηὐξηαο]να]γηθην: ευμ- 
μίμηταί μου γίνεςεθε  -ἀ8Π5 τηθὶ- 
ΠαΪ να θα] ΡῊ 3,17. 

Ραϊγ ἢ - σά] 6 1 Κ0ὴ: ταῦτα δέ, ἀδελ- 
φοί, μετεεχημάτιςα εἰς ἐμαυτόν 
ον Πναθο’ ἀα8 αὐ ἡνῖον θοςφΟΟΘΉ, ἡ 
ΔΡΡᾶη Φ“Ρο0.», Ρτγοβρυ]αβ, βϑίτῃ- 
ΘΙ Κο[η] ἃ 1η τη]5 Καὶ 4,0. 

Ἰοΐη Νὰ (ισοὐ! ἰαΐ. Ἰτητα) εἰνδών 
1,ρἱγυισαγν: 4. πϑριιρ]δη 5. Ἰθίη 
78 πϑηϊπηϑηᾶθ [ἃ Μο 15,46; }. 
Νο 14.51.59 15,40. 

1οϊἴϑ 5. ἰθίβδη. 
161 {115 4ἃ7).α [ἰοῖγν, τὐογνῖψ: μικρός 

7.599 10.550 15.929 Ὁ ς Ν ὁλι- 
γον 5.9 ΤΠ ΠΟ |9. ΕΚ 8115 
ἘΠ 9.9. Τ 9: βραχύ - αι] 0: 



Δ Ε]οΙθδη --- {5-16 1] Ρ8η. 89 

- ἢ [Ιο Παγῆσηα {7 ἐν ἐλα- 
χίοτῳ 1. 10,10. παοἷν ἴϊ, 1,19,17 
μαοῖν Μ 25,21 (ἐπὶ ὀλίγα) «(. Ὀ οἵ νρ 
(π᾿ τποᾶϊοο); ὈῖΖα 16 1118 6 ΕΠ)" 
τούτων τῶν ἐλαχίετων Μ' 95,45 
παοῖν Μ 10,42 18,6 (1,17,2) τῶν 
μικρῶν τούτων. --- ὀλιγόπιετος " 
1611 ραὶϑαθ]α πα ζοϊγ ιν 
Μό,30 8,26. -- -- ονηρ. τη 1 - 
Π1Ζ8, ϑιψρεγῖ. τα 1 Π ἢΪβ 5 (790). 

Δ Γ-Ἰο θᾶ αὶ. ΚΥ.1 (905) τοορσφοίνη: 
ἀναχωρεῖν Μ 9,24, (4ο07.) 217,0 
Μο 8,7, ἀποχωρεῖν ΜΝ 7,95, (407. 
Ι,90,20 (Ό 1), ὑποχωρεῖν φηέ- 
τσοΐοθοη, 1, 4,16; ἀπελθεῖν 1,5,18 
Νε 1,43: πορεύεεθαι 1, 4,42. 
ἀπεδήμηςεν τσνογγοίδοη, 1, 15,13 
20,9, σα δ -ϑ 41180 Μο 12,1. 
- αὐηιᾶηρίφ: ὅἃπᾶ ηι. ΑΚ." ἐν 
ἘΠ ΤΟΣ τὴν ν. 515. εἰς 1.15,19: 
ἀα΄ εἰς Μο8,7. --- αὐ ἀπό 1,5,19 
Νο1.42; ἴἰαϊγγα τωι. 1)αἰ." ἀπό 
ΜΊ,25 1,4,42, --- ΔἢΠοΙραπάδηβ 
Ι:,5,.,1 ὡλ)'' ἐζ" αἰᾶαιθη 85, 
υσί. ὅ29α. 
1 ΘΙ Ρᾶπ νον αδβϑοῦν, φιγ οί 5567) 

8) γ,. 1), 4. 10:12:10,95 ΜοΊ0,7 
“γϑηῦι: Ὁ) 5. ἀν. 4.14.9] 10.592 
1,15,4 ἰ4,.18: ὁ) τ». ηἰ τ᾿. ΟΘ΄φη. 
(962,1)1,90,31 ΜεΊ19,19: ἀφιέναι 
10.190. 14.097 10.328, (δι) 1.11, 
94.85, (407.) 48,239 16,32: ἀπο- 
λείπειν ἰ4,13, καταλείπειν (4ο.. 
Ῥγ5.) 1.5.,38 15,4. 20,391 ΜοΊ10.7 
“.ὃ., ἐγκαταλείπειν (.4ο᾽..) Μ 97,46 
Νο15,84, (Ργ5.) 9,29 καὶ 4,9 ἰ4, 
10.160. 

ΘΔ] ΟΙΡδ (ρον οἰίϊν, 994}.) Ἰοηι- 
ηλθγν, ψοἤν: ἔρχεεθαι (}»ἴ67" «(. δοὶ 
αογν ἸΚοριρρ. ονγιο [ἰϊοϊοδέοϊιέ ἀπῇ 
ααϑ Τογμρι8) ὁ 1,45 14,25 Μ'ο δ,538 
5Κ 8,3) 7,45); ἀπέρχεεθαι Ν 8, 
18.291.31.39.85 μϑιο. (5ο᾽νγ}" 10}; 
διέρχεεθαι 1,8,29, εἰςέρχεςεθαι 
ἦ 18,27] 18,1.88 πμϑιο. (μὰ 0); 
ἐξέρχεεθαι 1, 14,18 Μο 9,18 7,31 
“.ὃ.; κατέρχεςθαι [, 4,51: προ- 
έρχεεθαι Κϑ,5. --- ἀναβῆναι 4 7, 
8.10; ἐμβῆναι [,ῦ,8 8,239.87 Νο4,1 
Ὁ .10:18; καταβαίνειν (4ο).) 
ΜΙ11,93, ([Ρ)»5.) 1.10,30. --- πορεύε- 
εθαι (440). 1, 4,42 14,10, (ἐπ .) | 

ΚΊ0,4, (Ργ8. 16,4 ΤΊ,8; εἰς- 
πορεύεεθαι Νοὸ 1,,] 17,19. .-- 
ἀνηχθῆναι 1,8,29; ὑπάγειν 16,67 
8,14.921 14,238 1,17,14. -- [8715 
8 ἢ 5 προέκοψεν γφΟγ,807ιγ 6167) 
Ἀ 13,12; -δὴὰ ἴπη ̓  εἰςέρχεεθαι 
1,1,,33Χ 4,,5 Μο 15,48 οαον εἰς- 
πορεύεςεθαι Μεῦ,40; -Δη αἱ΄ ἐξέρ- 
χεςοθαι 13,30 15,38; ρα! ρυη 
10 Καὶ ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίεω 
460,60 18,6.μΎἩ -- -- αδηᾶηρσὶρ: 
1, Θοῃ. ΚΠ εἰς Τ1,.8 (26. -Ξ 
Ὡ, 8η8 23. ΔΓ. Κι, εἰς 1,44. 4 
ΝοΊ1,8ὅ; ἀρ. ἴῃ ηι. Ακῖ:. Ν 8,39. 
99. 9,17 τϑιρ. (86},γ" Πᾶιμ), Εἰ 
ἐν γεν" 1,9,46:; α΄ η»ιν. ΑΚ. ἢ. 
πέραν τινός 40,1 10,40; ΠΙΠα ΔΓ 
5. ΑΙ. 7. ἀπό τινος Μοῦ, 17. 
7. εἰς τὸ πέραν τινός 1, 8,99 
(Ὠ]ΠΔῚ τηϑγθίη " εἰς τὸ πέραν 
Ν 8,18). --- 35. ἀαφσοσονν ΔΆ. ι. 
) αἵ: Ὑ.. ὀπίεω τινός 7119:19 
ΝΟοΊ,20. --- 4. Τυβηρῖξξυ 1,19,1. 
Βροαοιίο ἴαυν σαγά " ἔξω εἰς τὸ 
προαύλιον Με 14,θ8. 
1] 6 θη εἰςέρχεεθαι Πγιοῖγ- 

φοθην Μ17,13.21 1,60,4. 18,234 19,1 
π1|ῦ5ϑεθ 35:0).. --- α' 
πᾶὥηρίρ τα. ἴθ τι. Ακ. . εἰς 
ΜΊ,21 1,06,4 18,94. 

τὴ ἷ  -ἰπη Δ] οἰ θα ευνειςέρχεςθαι 
γεϊε]υϊγιοῖγ γον, αὐ] γγῖφ ἴῃ Ἤν. 
Ακῖ. ἢ. εἰς 1 18,15. 

εἰ παἀ 7.16 1] θ 8 παρέρχεεςθαι 8) Λὲγ- 
φιοηνηιθη, 1,17,1; Ὁ) νογροἾιγν 
τμ10.17. 

Ραΐν ἢ] θη 1. πύμαιγο]οἤον 
διέρχεςθαι 1, 4,30 18,25 19,1. --- 
Ὁ, νογϑοῖφοϊ παράγειν ΜΝ 9.9 
τ. Ἐξ. -ἀπα 5 ἐν παρόδῳ ἐηι Κ707- 
δοῖγου, αὐῇ 67) 7)ιι7} 7.76 786 
ΚΊ6,7. --- αὐμᾶηρσίφ: Ακ1..1,19,1; 
Ῥαϊσγῃ ̓  διά τινος 1, 4,30 18,95. 
ἘΠΆΥ ]οὐ θδη ἡ δεγϑοίξοη: διεπέραςεν 
Ν9,. 

155] 6 θᾶ 1. ἠύγαιι5-, τοορσο]ιη 
ἀπέρχεεθαι Μίο 8,18, διέρχεςθαι 
ἀδιῦ9 Μοά,ϑ3ῦ ΚΊθ,ῦ, παρέρχε- 
εθαι Νὶ 8,98; μεταβῆναι Ν 8,34 
7.38; διαπεράςαντος Με ὅ,31; 

ἐκδημῆςαι τογγοίϑον Κῦ,8. -- 
Ὡ, φόρον παρέρχεςθαι ΜΌδ,18 

Θ᾽ 



δ4 Ιεῖρα --- ΠΠΡ8η. 

κὉ,17. --- αὐ]αγισίρ αι.α.: 1. αι. 
Ἰα]η15 βίδα ἐγ εἰς τὸ πέραν 
Ν-ε 4,35. (967,1). ὃ. Απῖ. ΚΊΘ,5. 
9. ΠΙΠ6Δ1 ηη. ἄῖ. ΝΜ ὃ,9 4 (Με 8,91 
8,18). 

Ἰοῖρπ ἄκκ. ϑδέηισ. εἶκερα Ονϑέισοΐη, 
1,1,15. 

Ἰ6Κοὶβ ([61Κ- 1,4,29 ,3591 (4,14, 
τοί. 292 4) Μία ἰατρός 4γε:: Ν. 
(4,14; Κοῖ. -ἰ 1,4,38; α.Μ9,12 
ἸΌ9 ΜῸΦ7; ἈΡΙ ἤδηβ 
1,5,48;. 22. αὶ ΜΝΜοὅ,9θ0. 

ἸοΚἰπαβϑτιϑῦ Μὴ. θεραπεία Ποϊϊης: 
α΄. Ἰοιϊκιηαθϑαῖβ (92 4ὴ) 1,9,11. 

Ἰοκίμποι 1, 10,9: ἸοἸΚίποῃ 1, 5,18 6,7 
([μ1.) 9,0 (9 9 4) 5ι0.Υ.9 θεραπεύειν 
ἀπό Ποΐΐογν νον (Ο'οη. 1, 5,15, τσὶ. 
966,1). 
5816 Ἰ Κίποι (92 41 Πνογδίοι!θη, (}67- 

᾿ς ἐοβέυ, 9942}: οὐκ ἴεχυςεεν .. 
θεραπευθῆναι ᾿ ΠΙ τηδ δα νγἃ5 -ΟΠ 
1, 8,48; αἵ ἤςαν τεθεραπευμέναι 
ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν ᾿ ΡοζΖοὶ 
ΘΒ -Οὐοθ δΔῇϊμηϑηθ ἘΠ1181ΖΘ 
(966,1) 1, 8,2. 

Ἰοΐδη (οἱ Κ. 6 ἢ 12,198: 6 Α, υρί. 
924) γοα.-αὐι. Κ΄. (912) ἰα58θγ)ν: ἐᾶν 
Ι,4,34.41: ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην 
οἴγνογν ἰωμέοη ϑεμγϑὶ ατιϑϑέοβορα 
ΜΟΊ15,37; ἀφήεω ὑμᾶς ὀρφα- 
νούς ᾿ -ἃ ἰζννὶὶθ ὑὙ]υνν ΓΔ Π5 
αἷς Ἡ͵αΐδοη, συγ οκίαδϑοη, 4 14,18; 
οὐκ ἀφήςουειν λίθον ἐπὶ λίθῳ " 
ὩΪ -Δ Πα ἰδίῃ δη8 ϑἰϑίπα ζοῖγθη, 
ϑέοῖν αὐτῇ ἄδην αγαθγ, 1α5567. 
Ι1,19,44.. (σοισὰ 7 6})) ἰα58θΉ, (4407. 
{07 ΝῸ 519. 110 1:0: 7. 
ἌΡ. ἃ. Ἐργ5. γ.. ΤΩΣ Νύδϑῦ 
411,44( 18,3 1,4,41 (εἴα) 9,60 
18,16 Με 7,237 10,14; τη. ἢ. οἱ 
{τ} ἵνα ΝΕ11,16 (ἤφιεν), ἐγ ἀ θη 
ὀίοβον, ον). Μ 21,49 Νο 15,96; 
Ἰ1οἱ, 1Κ αϑυναῖγρα ̓  ἄφες, ἐκβάλω 
1,6,42. --- Ζιβαίς Ἀ 192,19. 

αἴ -Ἰοΐαῃ (οἱ αὶ 6 ΝΜ 9,6 1,5,11.90 
10,18): ἀπολῦςαι ορηέϊαδοοη, Ν ὅ, 
91.992 1,16,18(.Ρ)»5. Μο10,4.11.12. 
- ἀφιέναι 1. ογέϊαδϑϑογν, ζ0γ- 
ϑο]υείροη, (407.) Μο 4,306 8,19, (Ργ5. 
Κ7,12.18;; τὸ πνεῦμα 8Δῇῃχηδη 
α΄, σ' οἶδέ αμσοῦοη ΝΜ 27,50(.4407..}; 
ὁγίαβϑον, (οῖηο ϑοϊια) Μ 0,12 | 

(4ογ.); νογφοῦθη, (τη 558 6 1 η8, 
Τα αγ  1Π5) (407.) ΝΟ,14.10, 
(ΡΕ.) 9,3.5, (Ργ8.) 6 ψϑιυ. 2. νογ- 
ἰαδϑϑόγη, ἴηι δέϊοννα ἴαϑϑθην (4.0᾽".)} 
Ν 8,15 1,5,11 18,238,29 μ.ὅ.; φι- 
γοϊίαδδοη, (407.) Μ,24., ἠϊδεγ- 
ἰα58θη, (4ογ.) Ν 5,40. --- οι θη 
Γ᾽ αἰοίδηῃ 1,5,11 (924. 823). 

{γ δ] οΐδη (61 ἢ. 6 1,9,299 Νςο 15,9) 
ἰαβ88θη: ἐᾶν ΜοΊ,94. --- ἐγοὶ ἰα 586, 
ογέϊαδϑογν: ἀπολύειν ([)γ8..407.. 
Μ9217,15.17 118,39 τϑιυ.; ἀποςτεῖ- 
λαι 1,4,19: ἀφιέναι Κ 7,11 5Κ 4,9. 
--- φηηέογίαδϑογ: ἀνιέναι Τὰ 0,9. --- 
φιηίαδϑδοην, ογίαμθϑοη,: ἀφιέναι (8. 
407.) 1.8,591 ΝΟΊ,354 5,31 1.12; 
ἐπιτρέπειν ΚΊΘ,7. --- ογαϑϑογν, 
νογφοῦθη: ἀφιέναι (γ8.) 1, 7,47, 
(4ογ.) 17,3. μὲ) 4. --- βογαῦ- 
ἰαδ86η: χαλᾶν Νο 9,4. 

τιϑεϊοία ἐκκλεῖςται ατδδολϊοβογ, 
α 4,11. 

86 -᾿ρΐπδι 510. Υ.4 ἀναλῦςαι 5ολεΐ- 
αὁην (οι,᾽ν. [7 5έογϑθη) ῬῊ 1,29. 

Ιθονν Ακκ. δέησι ἀφορμή Ο΄οἰοσοη- 
Ποῖ, γογαηπίαδϑισ: ἘΝ 1,8.11 
510 Ὁ Ξὰ ἀὉ. 

Ἰουνδ 5810. Κ.1 παραδιδόναι τσ67"- 
γαέογυ: ὃ παραδιδοὺς αὐτόν (μέ) ̓" 
58, -αῃηᾶθϑ ἴθ (11 {41 18,0 
(Μ- 14,42); Οδ]. “1μὰ)» ὀγφᾶγιφέ 
Νς- 14,44. 

ἔγ 8.1  υγ) πη α5οί.: προδόται -]8η- 
ἀδη5 ἱ 9,4. 
58] ον ͵ δ (σα ] ον 4 6,04, σοί. 
22 4) (ρογγοκέϊν, 994.) 1. παρ- 
ἐχεῖν λήμροθογ, ἐἱδογίαβϑθη 1, 0,29, 
- 9. παραδιδόναι ἐδο)" 16 67, 
φογγαΐογ, αν (])αί. {18,36 ΝεΊ14, 
10) (5.407.Ε|.) 10,64.71 12,4 
18,,1 Με 3,19 14,10.11.41 ΚΊΊ, 
98; ρ  ] ον) πα5᾽ παραδούς ΜΩ7, 
4; παραδιδούς Μ917,5 118,2 19,11 
προδότης [,0,106. Υύί. 11΄. 21, 
194}. 
Πα 5 1 Προ: αἰών Μοά,19: 

βίος 1, 8,14; ζωή Μ7,14(4 25,40 
4 6,297.95.95.40 μϑιυ. (μᾶμ 9). 

110 82 510.77,.8 ζῆν ἰοογη, Νὶ 9,18 
(1) 21,05 40,51.597.09 7.38 
μϑιν. (Πὰν 9); ϑϑτηδηϑ, -8η ᾿ εὐζῆν 
φρϑαγηγηηθη, ἰοῥογ, ἵὶ 1,3; Δτηϑ ἰϑΐ, 



τη] - ΠΡ --- 2, Ἰπρϑη. δῦ 

58.6 1 ΠΡδΠ ἰδ}}0 τὸ ζΖωοποιοῦν 
9 60,09, αδο»" ρο7 ο]οίζυ: ϑνγαθυγο 
δ Κ αἰΐα ἈΡΓαΙσοῖθ ἀδαβρδηβ 180 
ΠΡ σαΐϑα]ρ, 5. 78} σ Π8 
ῬδηΖοὶ Μ}}11 ΠΡ8η ρσαΐϑα]θ΄ 
ζωοποιεῖ 5Κ 5,7 Πἰ, ( 5,931). -“,- 
ΠΡα ἢ ὈΪ 7η. Αἰ." ἐπί τινι φνοΉ, 
Θέισαϑ ἰοὔογν 1, 4,4. 

τ 1103 το οη: 
9.1. 

αἰ-ΠΠΙ͂ ἢ οι0.7.4 ἡἰγίὶρ δϊοϊφογι: 
περιλείπεεθαι ΤῊ 4,17; μένειν 
4 19,,)34; περιςςεῦςαι 4{0,12.18 
19.1.7. 81 1151: 4.97 (1 6,197}. 

ρα αὖ. Υι δ (908) Τοσοη: κεῖςθαι 
1,2,10.34 8,9 καὶ 8,15; ἀνακεῖεθαι 
Μοῦ,40; κατακεῖεθαι 1, 5,235 Με 
1.90 9,4. ---- βεβλῆςεθαι “αγηοαο7- 
ἴσον ΝΜ 8,06.1464Ὦ 9,20 Μο 7,30. --- 
τῶν κεκοιμημένων ̓  ̓ΪΖα -Δη668 
Ν 27,592. --- ΒΚ 85,21. 

αὐ-Ἰ σῶς νυν] απ -ἰρ τηβ  παρά- 
κειταί μοι ϑέο]ι ἔγν ηη6ἶγ.6)" ΜαοΪυί 
ἘΠῚ 18: 

πἴ-11ρ ἢ τὐιέογίΐοσοη,: 1. ἐὰν ἐκλεί- 
πήτε᾽ Ῥϑῃ -Δ1 τρθηγν 17,7)" δέογδέ 
1,16,9. --- 2, ἐκλυθήςονται ἐν 
τῇ δδῷ " -δηα δὴ υυῖρα τηὲ67"- 
τρ68 ἠναΐέ τσογάογν, Νο 8,9. 

ἸΟῪ Μὰ Τ1ἀρογν, Βοίέ: κοίτη Βεὶ- 
ἴασο" ΠΕ]. αν Ἐν 15,15:;, κλίνη 
4. Μ9,61,8,16 Νο4,21; ἢ. Ν9,9 
1,.5,18 17,34 Με 7,30. -- Τί. 
Θ8]ΠΡ]]. Ν 

Τα λιμά Νςο 15,94. 
Δ -1Ἰἰπη δ αδί. Υ..8,1 (906) ἀποχω- 

ρεῖν τορσφοΐνγν: 8.580. -ἰῷ 19,99. 
11 αὐ]. Κι (208) 1ρο56η, βαηιηϊιοϊη, 

ευλλέγειν Μ 7,16 1,0,44; ευνά- 
γουςσιν (εἰς " ἴῃ η1ι. 41.) ΜΝ Θ,260. 

5115} τι δα)η))ιθγ686η.,, τϑγ ϑαηι- 
μιοῖγ, (ρεγ}οἸέϊυ, 994}.}: ευὐνάγειν 
(4ο0γ. ατ.βο" 415,0) 4[6,19.18 
11.471 15,6, ΝΕ 8,16 (ῬΑ); ἐπι- 
ευνάξει Νεο 138,97. -- Ογοβοχίυ: 
-Ὡ Πα 5Κ΄ εὐναχθήςονται [,17,37; 
Θα]Θθη 51  ευνήχθη ΜΝΜο 4,1. 

1δίοῖ 5. 4Ἃ7.α 1ἰδέϊφ : ἐν πανουργίᾳ 
πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης᾽" 
ἴῃ ΠΙπαριβθίη ἀπ -ῸΠ πιβυγα Πα ]αὶ 

ευζήςομεν 

αἰγΖοίηβ ὧν ΚΦ, δο αφοηοῖξ τις | 

» 

[δέον Το») ἡ] γι 67 ΠΥ Ὑ167,)7}6 
Ε 4,14. 

1ἰοῖ5. 1 μεθοδεία 71,186: Α.Ρ"Ρ]. -ἰῃ9 
ἘΓ0,11 (σ͵δί. Βὴ). 

1121] Παί.ϑέη. ὑπόκριεις Ποιν- 
οἠνοϊοὶ ἃ 23,18. 

Ιἰϊοΐη5 ΕἼ|Ο (1525) ἔντευξις Βέ{- 
σοῦοί 4.1]. -ἰὴῃ5 Τ 2,1. 

τηΐ 11} 81} 510. ΚΥ.1 ηι. 1)αέ. (966,9) 
ευνυπεκρίθηςταν αὐτῷ δοιμοιοῖγν 
γέ αὶ 3,18. 

ἩΡα5 Μω μέλος Οσἰοα: Ν. Καὶ 19, 
14.10. πη ΝΖ 
19 19.990: ,: ΠΕ ΊΘΙ 112. 19:15 
να: ΜΡ 0 ΟΊ ῊΣ 
Η 7,5.28. --- οί. υ5-1Ρ8. 

1 πα θ 8161 5 44Ἃ412.α προςφιλής [ὲ6ὖ- 
ἴεν ΝΙΝ ῬῺῊ 4,8. 

1ἰπᾶάλη αὶ. Κ.2 (904) μηκύνεεθαι 
τσαοἸδοη: 8.58. -ἰὸ Μο 4,21. 

ΔΎ 1-11πί0 1 5. δυο ῃ. 
11π|28" (Ὁ) 447.α 160: ἢγαπημένος 

τ 9.95.51.6; ἀγαπητός 1.09.2 
9,550 90,19. μιϑιορ. --- αὐπᾶηρσίρ: 
Γαΐ. Μο19,6 ΡΗΠ16 (9δὅ8,3). --- 
Κοριρ. υαπη-Ἰ 8“. 

Ιπρα ΚΕ Ηοῖγαί, ΕΠο: 4.Ρ1. ννᾶν- 
Ἰδηάδη6 -οϑ᾽ κωλυόντων γαμεῖν 
Τά; 2. Ῥαΐϊη -οἷὴὺ μαϊἰἶϑη " 
τοῖς γεγαμηκόςειν Κὶ 7,10. 

1. Ἰϊπρδμ 51.7.8 Ποϊγαΐοη 1. ΑΚί. 
τον Μαῆῆηο: γαμεῖν αὐϑοί. 
1] 77 ὑπ 9. ΜῈ ΤΟ ΟΣ 7. 
δ). {Ε}5.) Ἐ1Ὸ: 18: 407} ΜΌ 9 
Ι,14,20 Με 10,11. --- ὁ, Μροαϊο- 
»Ῥαϑβϑῖυ 8) υοῦν 46) ΕΎαι: αὖϑοί. 
γήμῃ ΚΊ7,398; γαμίεκεεθαι Με 19, 
95, ἐκγαμίεκεεθαι 1, 90,384.35; 
ἐκγαμίζεςεθαι 1, 17,27: αἰ8ρί. Πιῇ. 
᾿αραη γαμεῖν 1 5,14. ηι. δ αἰὴυ- 
Οὐ]. (-ὐὰ Δη αγϑιημηδ) Νίς 10,12. 
-- Το. ἀπ] αραῖὶθ5. Ὀ) τοὴ δοίά γι 
(΄5ο]υοοἸιέογη. Ταμηςάτωςαν ᾿" -8η- 
αἀαὰ Καὶ 7,9:,. ἀεί. Πε. γαμῆεῦϊ 
Κι,9. --- Υροί. ἀπ-Ἰ ρα ]05. 

ἈΠ πρῶ ηι. ἀκ. οἷν Ἡοὶδ πε]ι- 
ψιθν (ρογγοκέδυν, 2945): ὅτι 
αὐτὴν ἐγάμηςεν “ πηΐα ΡῸ -αἰάἃ 
Μο6θ,17. 

Φ, Ἰΐπισα αδὶ. ΚΥ.2 (904) ψεύδεεθαι 
ἰΐρφου: ἨἈ 9,1 (ηἰ νναϊῃΐ -ἃ " οὐ 
ψεύδομαι) Κ11,391 α1,920 (8.9 



80 ΠΠὰΡῚ --- ρ8- ΚΔ. 

Το. ΒΚ,17, -- αδηᾶηρσίφ ἃ. 
ἄπ. [. εἴς τινα δἴγνθη, τ θη, 
(19,9. --- Κοί. τπ-ΠΠπρϑηᾶ5. 

πρ Αλκ. δίηρ. ψεῦδος 7 ἷφε 
8,44. ἢ 4,35 81 1,15. 

πραγ πο πϑ᾽ Μη (168) ψευ- 
δοπροφήτης 717]ϊογργορ]οί: ἢ). 
ΡΙ. -αὐὰ Ν 7,18. 
πραγ 5 4αἃ7.α ψευδολόγος 

71Ἴϊφοη, γοαοηα σ΄. ΓΙ. -ὁ Τ 4,2, 
11πρηὰ Μη ψεύετης 7 1ἴσηο»: Ν. 
4: 55, ΝΡῚ ΠῚ Ὁ: 
Ξ1. 10, 

Ππῃιαοῖ"" Μὴν (Νοηι. Ἰ᾿αΠπδαδίη 
Κάἀ4 8ΒὉ: -αἷῆ8 Α. ΚΥἔάῖ. 1575): 
Ταΐί. ἀπ -οἰη ΚαΠΡ]15 ννυ]θαὰϑ 
Θα15΄᾽ πρὸς φωτιςμὸν τῆς γνώ- 
ςεως τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ξ17' 
Εὐγ[ουονένη (167 Εἰ γ]εογιγυγυδ Κ4,0 
(Υ δγηεἼδοϊηηθ τυΐέ οἱηϊ- ΘΠ ΝῊ, 
Υ9]. 1572. ζῦϑογ' ἀθγν Ὁ67' ημιἐθέθῃ, 
6». -οἱῃ5 Κά,4 υσῖ. 48 ἢ. ἩΤοΥΊί. 

1. ἸϊπΠἀθίη πὴ] 5 (Ὁ) Καά,4. Α 
(: πῃ θη Β) Κϊ) ᾿ἸὰΠ8. 4615 φω- 
τιςμός Ποίϊο, αἴαης (1672; 61.. 
{αϑϑογ)ν -ο ἢ5 οἷ Ο'ϑγιοίζυ ον ὴν (168 
Νορι. ἸαΠ8αοὶ, αἷθ νογν Ὡϊ αὖ’ 
ἤδησὶ δοὶ (963,1). 

ὦ, 1 πη Δἀοίη5" 4ἃΔ7)7. φωτεινός 
ΠΟ ΝΙΝ Μβὑ,99. 

18} (8 Ν. 411,10 19,406 Α. 
8.10... φοῖ. 950) Νὰ ΜΟΙ: 
φέγγος ΜοεΊ13,94: 5ογιί Φῶς 
Μῦ,16 6,38 10,237 μι. 

11π|η|}84 8 ὁ. ϑ0. ᾿᾿αἰθ] Μὅ,1ὅ, υσῖ. 
3270) 8ιυ.Υ].1 τοιοθέο: αὐγάςαι 
κά,.4; φαίνειν 51κ 6,0 (] 8,35); 
λάμπειν ΜΝ ὕ,15.(.4.ο».})16 Καὶ 4,6. 

5.1 π|107}141| οένυ. ογϊθιιοἤέθη, ανι8 
172ε δγίμρον, (ον οἰέν, 994}: 
ΟΡ “ φωτίςει Καὶ 4,5; -]6 615 
φωτίςαντος ἰ 1,10. 

1.11 π|η{}81 ογ]ριιοϊέοη, (α501.}: ἴη- 
πη0148 Α (- [-|1π01148 Β) ΔαρΟη8 " 
πεφωτιεμένους τοὺς ὀφθαλμούς 
ΒΕ 1,18; -αὰ " φωτίςαι Ἐ 8,9. 

ἔγ8.ΠἾπιϑῶπ αὐὶ. ΚΥ7.9 (904) τι. Παί. 
ἀπολέςαι τι οίϊσαθ Ὁ 7 1167)670: 
1.15. ὃὸ.9 Ὁ Ὁ ῬΆΡΙ ἀπ᾽ ἀπ᾿ 
ολωλώς [,15,4.0.24.89 19,10; τὴν 
βρῶειν τὴν ἀπολλυμένην »ο7- 

σα ίΐοίνο δ ρεοῖδο" Ῥδηᾶ τηαΐ βᾶπαᾶ 
-ἀ ἤδη 40,927. 

1πίοϊὶ κἢν Ποιο]νοϊοῖ: δόλος 86- 
ἔγμο ΜοΊ,22: κυβεία Ἡζινγοῖ- 
ϑρίοί, Ἵγιρί(δρίο Ἰὶ 4,14; ὑπό- 
κριεις Μο129,15 Τ' 4,3; ὑποκρί- 
νεςθαι ἑαυτόν 510}ν τ675{61167). τι 
-οἷῃ ἰδ  Κη͵δη 5ἷκ 1,90,90. 

11π|59 4417. Πιοιιο]ι ογῖδοἾν: δι ϑέαη- 
ἐὐυνῖογ (978,9) -ἃ1΄ γόητες Θ΄ ατ- 
ἰογ 13,15. -- 8ι0. Ἰϊαἴδ, 8ὖ- 
δέαγεϊεϊογέ (9274,1.9) ὑποκριτής: 
Το. Το ῖῦ: ΝΈΙ. ΡΠ ἀπ 
Ν 0,2.5.10; 4. βᾶπ5 -8η5 Νο 7,0. 
-- Κοριρ. ὉΠ-]1ῖ8. 

ΠΠπΡαγ οἶδ ὅ7τα ᾧδός ϑάησον: Ν. ΓΙ. 
-Ἶο5 Ν6 7,1.44. 

᾿πθ οι 510. Κ..9 τι. 1)αἱ. ψάλλειν 
τινί οἴγυθηι ἰοδϑίγιψονν Πμέ. Ἐὶ 15,9. 

Ἰοΐα" Μῦη, Παοσῖο Παπᾶ: ῥάπιεμα 
ΟΠ» 7οῖσο" 514 Ἰοῆη { 18,32 βα- 
πίεματα ̓  5184 1π5 -ἰῃ 119,8; ἐρ- 
ράπιςαν. οἠνγ οί ψέογ, " -ἀ τὴ β]οῆση 
ΜΝ 90,01; ῥαπίεμαειν αὐτὸν ἔβαλ- 
λον -81ὴ 5]οθπη ἴπ8ἃ Νο 14,65. 
(Υοί. αἷδί. Ἰοΐα Μ). 

ΤΟΡ παοῖν ἰαΐ. Τιοῖῃ (ἰ ρ]6)ὴ: Ν. 
τὸ {95.0) τ 7 Ὁ ΠΕ 
1 11:9 8.99. 

᾿πθαϊη5 Πὴὶ (1595) ἐλπίς Ποῖ 
6. “15: ΕΠ15.153. 

Ἰπ 7416 15 (115,1. 388,2) 4α)7.α οἱῇ- 
βιρναϊῖφ; ϑιιδδίαγέϊυίδοιν: Παρασί. 
ἦν Α Ν.ΡΙ. -581 φὺν 11ΐϑ1 γόητες 
Ζανϑογογν 13,18. 

110] Δ] οἶθϑοὶ Μὴν φαρμακεία ΟἹ - 
γηγ͵50].ογο1, Ζαμϑογοὶ ( 5,20. 

1πα7} 475 πρόσωπον «4 ηφγοδίοϊιε: 
Α.. -Ὃ βεϑίπα ΜόΌ,17. 
1 Αι. δέησιν 9,26 ἀήρ 
ΤΠ; σα: “αὐϑ ὩΣ απ 
ΤΠ:17. 

ϑΆΠΠΚ8η (65) τη γοφ. αὐ]. Υ.9 (2904) 
θέιυ. (44.) νογϑο]ϊοβον, (}ογγοϊέϊν, 
294 7.) κατέκλειςεν 1, 3,20, ευνέ- 
κλειςαν 1,ὅ,θ ((ατφϑη) δ. 11,52; 
ἠςφαλίεκαντο Μ27,06. ---ὀ Ο ἈὯαὖ- 
πᾶάηρίφ ἐγδίγνηι. [αὐ (956,1) 
8 η45 Πδυγᾶδὶ Ὀοὶπδὶ  κλείςας 
τὴν θύραν Ν ,6; [1η 72. 1)αέ. Εἰ} 
ἐν 1. 9.90: 7. εἰε ἘΠ 11.599: 

ἱ 
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1|3-1π|Κ ογ 5.) οβονη, ὅῇηοη, (}67- 
{οκέϊυ): ἀνοίξας (1, 4,11), (1 μὲ.) 
Νὴ 7,3, διανοίγειν 1, 2,23; εχιζο- 
μένους ̓  [5] Κη8 5] “Κογ. [7 
7 υϑυκηδη5 ΜΟΊ,10 (υοί. 6 Β. 
1.488). --- οἵγν δονοον φῖοἤγ: 
εἵλκυςεν ̓  αδϑαὰκ 18,10; «παςα- 
μενος -ἃπα5 Νο 14,41. 

Ι0Κᾶγπ (382 Νὰ 1ἰαΐ. Ἰὰσοῦπὰ λύχ- 
νος Πρρμοϊέο, Τ11ο.1: Ν. ΜΟ,20 
ΠΟ Θοο σ. (0 5,355)} 4: 18:10 
15,8, 

Τυκγπαϑίαθα Μη, λυχνία 1 ριο]ι- 
ἔογ): Α4. -ἃη Νο 4,21: 0. -ἰὴ Ν ὅ, 
ΠΝ 10. 

1λπικὰ8 Λουκᾶς Ν. (ἰ4,14 ἰ4,11: 
Ἵ. -αὴ 1, ΟΡΘϑοῦσ, (1μο κῃ 
γῆ ΑἸΚαϊη- 5.). 

Τκχικίπ5 Λούκιος Ν. Ἡ 10,91. 
ΘΠ ΚΉΔΗ ἐὺ. Κ7.4 56]. υϑγ' 80], 116 βοΉ, 

(ρο» οϊέζυν, 23945}.}: ἐκλείεθη 
-ποάὰ ἴ, 4,25. 

τ|5- ̓ πΚ πῶ ἢ δγο7ν 6), 50] βοη,, δ, θη 
(α8].) ἀνεῳχθῆναι Μ 9,30 97,52 
δ ΠΟΥ ἸΣΊΕΟΝ 5:91... {ΡΠ} 106.9 
Κ 6,11 διανοίγεςθαι (4ο7.) Με 7, 
94..35. 

1πὴ (ἃ οὐδ" ἅν ΥΚΥΧσί. ατοΐν 68) 
Απῖ. δέηο. λύτρον 7,ϑδβοσοία Με 
10,45. --- Υσί. τι9- 1 Π6]1Πη8. 

{γ8.-1π|5 8 τὺ. ΚΥ.4. το) ]ογ "θη, σοἤνγι: 
ἀπολλυμένοις ΚΊ,18 καὶ 4,5; Ναπά- 
σὶ. ἵνα! αβηδη απ σὺν Γγα απ πδη- 
ἄδπη ἀπολλυμένοις Καὶ 3,15 Α. 

Ἰαδίοῃ διυ. 7.9 ἦι. θη. ἐπιθυμῆςαί 
τινος δορονγογ, Μ' 5,28, 

Ἰπϑίπ Μη, ἐπιθυμία [λιϑέ, Βὲε- 
σίογαθ: Α. Ἀ1,1.8 αὅ,16 ΡΗ1,28 
ον». ἐν ΓΖ. δ... ΨὮ. ΤΠ 9.17; 
ΝΙΡΙ. Νε4,19; 4. 48,44 Ἀ13,14 
Β 9,5. (Βαπαρί. σις 7] 85" θε- 
λήμᾶτο); Ὁ: 2.5 4.29 66Ὁ.34 
5,60 4,3, τ'αβ ᾿πϑίαμη ̓  κατὰ ἑκού- 
ειον ἐγοϊιολπς ῬὮὨ1114. --- Κοηιρ. 
ἈΠ-]πιβίτι8. 

Ἰπδίπϑαιἃ 58ι0.4ἃ)}. ἐπιπόθητος 
ὁγϑδοηξ Κὸοῖ.ΡΙ. -δὴ8 (974,9) 
ΡῈ 4,1. 

Ιαὔοῃ 510. "7.9 ἐὰιιβοιοηι: -ομ ἀδηβ᾽ 
φρεναπάται Κ͵ 6» 1.05 ΤΙ 1,10. 

1851} το) ]ιγ 8, ἐγ ΚΠ Ή, 
(ρον Γοκέϊυ, 9947) ἀπατᾶν Εδ,6 ᾿ 

(α51[5]10), (4ο0γ.) Τ' 29,14, ἐξα- 
πατῆςαι ἢ 7,11 Κ11.5 1 2,8. --- 
Παπασίοβδϑο ἐπ Α: 5ἷκΚ δἰίϑαῃ α5- 
Ιυἱοηαῖ5 ἐβὶ σιν 515. 5101π {τ ]8- 
ΤηΔΥΖΘΙη5 ἰδ 5 ἑαυτὸν φρεναπατᾷ 
σθ:. 

Τνἀαἀοιηδοὶα αν. ϑέη. Κσί. Λυδ- 
δωναΐῖ Λυδδωναειὸ Ν4ὴ 7,37. 

1 υϑαηΐπδ Λυςάνιος: 6Ο΄. -ἰδὰβ 
ΤῊΣ 

1υϑίσυνϑ Πα. ΡΙνν. Λύετροις (19, 
10) 13,,.1, ΑΒ Νοην. Λύετρα 80." 
μπᾶ ΡΙ.Ν. 

Η]-ς 

Μδοϊπαη Μαῖναάν Ο΄. -ἰ5 1, 9,31. 
τηὴδρ δ  Υ΄.}γ]1.-0 78. (221) Κη θΉ, 

φογγηῦσοη; α62᾽) αὐ] ιαησίψε [ηηε7- 
ἐν δέ ζαδέ αἰ) ονσοῦ γ}67οἰέϊν 
(998,1): δύναςεθαι Μῦ,36 6,24.27 
1.18 8,), μϑιυ. (βοἢγ") μᾶμῃρ); 
ἰοχύειῖιν (0.5) Μ'8:928:.:}», 10,3 
ῬῊ 4,138, (4ο᾽.. 1, 0,48 8,49 14, 
99.380 90,,6 Νο9,18 ἐξιεχύεητε 
Ἐ 3,18; οἶδεν Τ 3,5; 1808] τηδρὶ 
ὙγΔΙΓθΔ π᾿ 5ἱ ἤοὺὶ ροίαβί (εἰ δυ- 
νατόν) ἈΡ19,ῖΪ38ὅ. -- Οἤηθ [Πῇ. 
1,19,3 ΝΜο0,199,18.922 10,839 Η 8,7. 
- ῬΕΡΙ͂. ταϑΐβ, τηδῃΐ ηι. ΚΚοριῖα 
σῖδέ ἀθηι αἰρέϊνογν [ηπ.. ραϑβϑδίνθη, 
ϑέηη: 410,35 1,8,48 ΝοΊ4,5 
Τῦ,25 Κ5κ 9,10.14}. 9 8,4)Ὶ 0,14. 
- Πογηιοηθοδίαμα 921. 

ϑη παρ ἢ ἢ ἰςχύειν σεϊέογι, Το ϑι(ἐθγν 
5,591 αἰ 

πᾶραθοὶ δ παρθενεία «7 ατι- 
ϑοῆαΣ Ὁ. 1. .50. 

ρα θ5᾽ (Ρ) ᾿ἰ παρθένος «“πη- 
ἤγαινι: (α΄. -Ῥαϊβ 1,1,27; ἢ. -Ῥαὶ 
ΤΊ 7. 

Μαρσαδ]λη Μαγδαλαί(ν) τὐῇοπέ. 6. 
Νο 8,10 παοῖν Ν᾿ 15,39. 

ΜΡ ἀΔ]θη6 Μαγδαληνή Ν. ΜΌΩ7, 
50.601 1.8.2 ΜοΊδ,40.41] 10,1: 
μη ποϊοέ. 1). ὉΪΖαὶ -ὁ Νε 10.9. 

τ Ρ 1] ἢ παιδάριον γπαφδΙοῖη: 
Ὁ 85. 0.9. ἱ. 5Κ.3. 

"ΠΡ ἤΠπ|ὶ παϑε: τέκνον 1, 9,48; 
δοηϑὲ παῖς: Ν.1,9,48, 4.1,9,42: 
Ροζκ. -ι 1,2,483; Ο.Ρ]. -ἰνϑ 
Ι, 15,20. --- Κοριρ. Ῥὶα- ΠΡ Β. 
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ΜΡ Μαάθ Μαβμαί (( νρὴ: 6. 
-Ῥ15 1,8,20. 

πὴ οὶ 5 4Ἃ).α τη οϊνέϊφ: δυνατός 
1,1,.49 14,31 Β9,,9 11,25 14,4 
κο9.5. 9 0 Ππ|0 πὸ : δύνο- 
«τῆς ΡΥ 1,1.52 ΤΟ,16; 
δυνάμενος Κὶ 8,920 (8,7. --- τηδῃ- 
ἰθὶρθ θα τράοέϊο, 561γν, Ὁ67’- 
γιῦσολν: δυνατεῖν ἐν (ἢ τ). 7)α}.) 
Κ13,9. - χτῃδῃίοϊὶσ Ν᾽ δυνατόν 
γιῦσίεν Μο9,285 18,99. κΊ10,4 
(α 4,15; παρά τινι δοῖ᾽ αἱ [,18,27͵ 
γα Με 10,237. --- εἰ δὲ μήγε" 
ΑΙΡΡαα φίοϑβϑίογέ ατι) ἦν 18.081] πἰϑὶ 
τηϑῃ οῖρθα ἡρθγν, 67) τον τι ο]νέϊρ 
δέ 1, 14,39, --ὀ ΑΚορρ. υῃ- 
τη 6195. 

ΔΗ 8-ΙΠ Δ} {78} 510. ΚΥ..1 υογοισαϊ ρθη: 

᾿Θ μ᾿ 

ἀδικεῖν Κ.12 “(ΕἸ Ρ.γο ιν. ῬΙῚ; 
ἀποςτερῆςαι γαμόοη ΜεΊ0,19; 
βιάζειν Ν 11,129, βιαςταί “ -]Δη- 
ἀ84η5 οϑα.; ἐπηρεάζειν ᾿γαγ ον, 
φιιίογ, 1, 0,38: εὐκοφαντῆςαι 6)"- 
Ὀγ 6556), 1,3,14: ὑβριεθήςεται »»ν18- 
παρα ον, υογφοισαζέίγφοη, 1418,39, 

. τι }5 Ρέ ΓΙ. τυόῦν τπᾶρϑῃ: 5.6. 

. δ} δὶ Μαριέ, Κγαῇ, Κογ- 
γιῦφογι: ἰεχύς 1,10,27 Μο19,30.39 
ἴῃ 1,9: κράτος (ἃ.1,11 (μϑϑογν 
τηϑ ἰδ δύναμις), τὸ κράτος τῆς 
ἰεχύος αὐτοῦ -5 5 6ΙΠ5. ἰ5 
ΕΊ,19 60,10; βογιδέ δύναμις Μ 0,18 
Ι, 1.17.5 4,14.36 πϑιυ. (967) 
Πᾶν), αὐτοῖν ἦν ϑδίθηθηθθ νοῦν 
Ἡγιωναογἑαΐοη, γτηιοἷδέ Εἴ". δυνά- 
μεῖς ΝΜ 7,29 11.20.91.25. τιϑὺν- γ". 
{ἃν αἷἱὸ Προογοϑηναοθέ ἴῃ 1,7. --ὸ 
Κοηιρρ. 88-, τη-Ἰη8[8. 

π181 478) 510. 7.1 ἐἑαιιδονοη : καπη- 
λεύειν τι 7». οἔιυ. Θοναοἶνο)" ἐγ οἴθο7ν 
ἘΠ: 

ἴπ 5 πη} 4}8 νογιυαηα οἴη, ἀλλαγη- 
ςόμεθα ̓  -Ἰαπᾶὰ, Καὶ 15,51.59. ἀλλαά- 
ξαι α 4,20; μεταςχηματίςει ΡΗ 9, 
91: ΒΚ 9,8 0,14. --- γοβοαίυ: -8} 
51 μετεμορφώθη Μεθ9,2; φῃ 
ογσάηθη «.ακ 1ῃπη8 1671 
μεταμορφοῦεθε (υἱέ διυρρίϊογη 
γογν 12) }15 αὐν8 ἄθην Κ᾽ ον] 6) σον θΉ- 
αοὴ) Ἔ 19:9. 

πα ἰῃδίπα (Μὴν κοπρία γε 10. -ἀὰ 
Ι,14,55. 

Μαμαθ --- Ππιαΐ5. 

ΜΑΙ αἰλ Μελεά 6΄. -ἰα 1,3,91. 
8116 στη. Ἐν. 8. ϑυτίς Πινηφοῖ 

ἘΠ Ό  ἦν 
ΜΑΙΙΚοΙ Μελχεί Ο. -οἰ5. ((7 -οἱϑ 

α΄... -Ο1 50) 1, 9,24: -οηβ 1, 8,98. 
τη θη Μη ἰαί. τι γᾶπᾶ 

ρογφαριογέ Α. ἘὈΪ. -ἀιϑ ἰ 4.13. 
σά τυ. Κ7.1 φορεῖν ἡναο]ιονι: 

Τ. 1. »». αί. ἃ. Ῥογ δον: κοὶ- 
νωνεῖν τινι 7η,. οἴγιοηγν (Ἕὐφηοῖγυ- 
δόμα Ἰναϊέογν, ἔην (πὶ τι. 1)αΐ. ΕἿ 
ἐν «. εἰ) (ἀ 6,6 ΡΠ 4,15 (4... 
- 29, γι. ]1)αἰ. α. δα οεἶνο κοινω- 
νεῖν τινι ηηξἐοΐϊογν ον Ἐ 129,18; 
ευγκοινωνεῖν τινι Απέοϊ Παθολὶ, 
δ.εἶν δοξοϊϊφοη, αὐ Ἐ Ὁ 4,11; κοινω- 
γὸν εἶναί τινος ̓  -ἰαπθ νυ ]Β8ῃ 
αόηοθϑο δον Κ 10,,.8. -- ὀ-- 
ΠΠ. κοινοῦν τι οένυ. (4 κ.} υογηνη- 
γοϊγυΐσοη, (4.0).) Μο 7,15.18.(.δ).5.} 
90. 

δα σά 1} 8} κοινοῦν Ὁ᾽67"}71767γ1- 
96Ή Νε 17,95. 

τη. 15 Κοριρ.- αν. φῖ ἜΝ (190. 
1911), ἡπο»: μᾶλλον ΜΌθ,920 
10,235.908 μϑιρ. (πᾶν), θδαοίνίο 
Τη815  πολλῶ μᾶλλον Μ 0,90 
(αἴοδο5 δοηϑδὲ ἢἰὰ τηᾶῖὶ5 Ρἢ 1,28 
5Κ 17.231, παῖ Ππ| Κ Ὁ 99. πππ 
Π]ὰ τηϑὶ5 1,18,99 κα 8,9.11; Π|δὰ5 
τη 15  περιςςοτέἐρως μᾶλλον 
Ἰ 7,135 Θ|ς δ: 10): ΠΕ ΠΕ Ὶ- 
Ἡ 11,19, Ἰῦϑῃ ἢἰὰ τη815 Β 11,24 
ῬΗΠ 16, απἋὦ θᾶ ἢ τῇῆδῖβ 
ΜΊΟ,95 δἰ" πόςεῳ μᾶλλον; ἴδῃ 
ἢΠὰ --- πηδῖὶσ βϑιητηᾶ ὅςον “-- 
μᾶλλον περιςςότερον 76 η16717" -- 
αοδίο ηι67.)" 'ο 7.30 : γϑαῖννα 1η815 ἡ" 
ἀπϑηΐο τηδρὶ5 τ γο Ν 0,30 (ηαον 
Μ΄.7,11); Τϑϑῖννα Π6] Τη815᾽ πῶς 
οὐχὶ μᾶλλον τ016 ---- ηυἱολνέ τὐ))ν 80 
γηοἾνγ" Κ 8,8, --- πλεῖον Μ 0,25 1,7, 
42. --- περιςςότερον 1,7,26; ΚΓ 
περιςςῶς Νε 10,260 7». [ἰϊϊοϊοδιοο 
αὩ}Ὲ Υ΄. 34. ---- ὑπέρ Καὶ 11,28; γτη815 
ἐγ ρΊδη  ὑπερφρονεῖν ἢ 12,9. 
- Ριοογιαϑέΐδοι: ἢ] 5. τη815 τ15- 
ἀαπάοζαηῃ “ πολὺ ςπουδαιότερον 
κ 8,29 ΒἘ (: ἢ]ὰ πϑαἀδιάοΖαη ΑἹ; 
βἐδγοηαο [ον ροϊαξίοη, ἱ 1,1848. 
- αὐρᾶηρσίφ: 1. Ῥᾶὰ  ἤ αἷϑ 
α4,27 ΤΊ,4. (8,4; ἤπερ 419,48; 
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παρ᾽ ὅ ΗΒ 129,3. 2, αΐέ. [7 τινὸς 
“15. Μ0,25.90 1..1,26 (958). Υο]. 
Ῥδηδ- 1815. 
"ΕΠ ΠῚ ΟῚ Ν 
ΝΠ 6,18. 

τη δίς ϑιυρογῖ. φὺνρ τα Κ115 (190,1) 
ον ογδβίο ἐγ μείζων 1,9,46 
ΝΜοε4,32 9,34: 58. πηϑὶϑία, σαα]α᾿ 
ὁ ἀρχιερεύς αἋ6γ Ποιοργθϑδίθ7' 
Φ18,234.26 19,6; Ῥαΐτη πηδἰβίϑῃη 
56ΙΠ81ΖΘ ̓  τοῖς μεγιςτᾶςιν αὐτοῦ 
δοίημον Ογοβουν, Μού,91. -- -- 
ϑιηρογ.- αὖ. τη αἰδί (191 (" τὸ 
πλεῖςτον ἠδεϊιδίοηβ Καὶ 14,927. 

ταἰϊΐαη γοα. 7.1 (911) ἔκοπτον τι 
Θέιρ. 8ο]υγοῖα θην, ᾿μαλίοην σοῦ, (15 " 
ἐκ): 8. ΡΠ. ναδϊτηαϊίαη Μο 11,8. 
δἰ“ αὐἠαιϊοη, -ϑοϊιηοϊα γι: 

ἀποκόψαι { 18,10.96 Μο 9,48.48; 
ἔκκοψον ΝΜ ὅ,90; ΠᾺΡ -Ἰηδ]- 
τὶ! (1) αἱ.) ἀπεκεφαλιςαί(- εν) ἴγνογ, 
ὀηἐπαιρέογν 1,9,9 Με 6,16.97, 

Ὀἱ-πα ἰδ περιτέμνειν δοδοϊιηοία 7, 
Ὅν} 2.0». 1|.59᾽ 5.91: ῬΈΡΗ. 
Ξ 7. 16. πο: (0. Ὁ ΓΡΟΡ’ 5) 6.15. -- 
περιτέμνεεθαι 5170}, δοϑο]νγιοῖα 6γ, 
ἰαβϑ8θη: μὴ περιτεμνέςεθω᾽ Ηἰ -δἃὶ] 
ΚΊ7,18, ἐὰν περιτέμνηςθε ̓  1808] 
ἸΡ αὐ: Πηῆ. (407.). 6 3,3, 
(Ργ8.) 6,12.19. -α Κσῖ. τἀπ-ὈἸτηδ]- 
ἰ8 8. 
δα“ ῖ 8 267’-, Ὁ67)80]γοϊαοη.: Α.. ΡΊ. 

ΡΡΕ' βλέπετε τὴν κατατομήν᾽ 5ε}έ 
αἴ Ζεγ-, Κ ον 8οϊηνοϊα τη ᾿ ΞΑΊΤΟΡ 
Ῥο σαιηαϊίδηοη (86. Ρ πα) αα8 
267"-,) υδγδοἰνγυϊέέογνο (ὙΓ οἱ) ῬῊ 8,2. 

τπι5.1η δ᾽ 3) ατι5-, αὐϑοϊηγιοίά ον, ατι5- 
γοίξέο: ἐκκόπτειν Μ 7,19 1,98,9 
(ὐον ) Ἐ11|: 9.94. Κ11.19:..ἕ ἀπο- 
κόψονται ( ὅ,12. 

τα θπὶ5 δῶρον Ο΄ δορὶ Νο 7,11 
(υγί. αἷδῖ. ῬΙ. ΕΟ ταϑὶ ριηδηὴ). 

τηαἶχα οηιραν. σις ταῖκ|}5 (190,1) 
σγὄβονγ: μείζων ΜΊ1,11 4 8,55 
109 15.10:.14:19.95 -1δ5:13:90 
19.11.1 7 8. Μὸ 19.981 919; 
5]. 8,7... ---ὀ ΜΝ οιιέ. τηαϊζο Ααυ. 
η167.).: πλεῖον 1,9,18; ὑπερεκπε- 
ριςςοῦ Ἐ 3,20; ἤ]αυβ τηαῖζο 5Κ 
7.14. --- ανηᾶησίφ: 1)αἰ. (958) 
ΤΣ πινὸς. “αἷϑ ΜΊ.τ..08598 
15,16 15,20 τἰϑιο. 

Μεςοολλαμ: 6. -ἰ5 

ΜΑΚοΙθΙ5 αοη. δή. Μαγβεις, Μακ- 
βεις, Μαγεβις Νοἢ 7,33. 

Μακίἀομοῖθ (7168) Μακεδόνες Ν, 
τ 9,4. ; ΤΕ. 9.9: 1 Ξπαττα ΒΒ. 

Μακίἀοπΐα Αι. δἵηφ. (Ξξ Νορηι.) 
Μακεδονία ΚΊθ6,5 ΑΒ ΚΊ,16Β τ. 
9.135 Β: -ἀΙάοπ]α Α; 0. -Ἰἀοη]αὶ 
ΚΊ,16 Β: -ἀ]άοη͵]αὶ ἃ. -- Μη 
Βοοὶη ιδϑδῳ πγ οἷν ἄὁγν Κ᾽ δἰκογ- 
μαρῖοη, α΄.  α κΙ ἀοπ815 Κ8,1.4.8 
κ πίργβουν.  ΤΊ,9 Β: -οἀοηδὶϑ 
Ἂ; θὲ ΝΜ ΒΕ 1 ΕἸ ΘΒ ΡΗ 
4,5 Β Τῇ 4,108. 

ΜΑΚι 5 αεη. δήθ. Μαάχμας Νβῆ 
ΤΡΞΙΣ 

1814 αὐί. Υ.6 (209) ἀλήθειν ητα].- 
ἴογυ: Ν.ΡΙ͂. ῬΕΡ» 8..." -αθἱηβ1]1,17,55. 

[Π141411416]] Κοη). [7 Ὑ ΝΜ] 61 |816] 
Μαλελεήλ α΄. -ἰ5 1,9,57. 

ΜΆΙΚα Μάλχος Ν. 418,10. 
τ 8] τη8, Μη ἄμμος ϑαπα Ν, ἢ 9,27; 
ΜΘ 6: 

1410 ἡ ςής Μοΐίε Ν. ΜΟ,19.90. 
ΔΙ  γγ 78} 510.}77.1 ΦογΉταϊη θη, 

(ρογγομέϊζυ, 994}.): ἰδ η5 Παἰ νη " 
ευντετριμμένους τὴν καρδίαν 
Ξογκηϊγϑομέο Ηογῶοηϑ 1, 4,18. 

ΜΔ ΓῸ5. Μαμβρῆς ἰ 9,58 Β: Μϑαιη- 
ΙῈ5.Α 

ΤΠ 0 ηη «ἀρξ [᾽οΐδο: 6. 
(1.20. 

τὴ 1 0 Ὁ μαμμωνᾶς (τηϊη, [ἰΐ 
Ρ]6) .9. -ἰῇ ΝΜ θ,394 μ. Βαπαρί. 
ὙτηδΙη ΟΠ ΐτη Κ᾽ [-1Π}] φῖν [α1Πὰ- 
Ῥταῃπᾶ  μα(μ)μωνᾷ 1, 16,18. 

ὈΪ- δ} 78 δι. Υ.1 ἐκμυκτηρίζειν 
φρο) 7]δ)θη, Ἰ, 10,14. 

128} 85. τη πη 8 η 
πη ρ ἀπ 5 (66) Εἴ περιςςεία δ 116 

Ν. 8.9. 
προ ὺ Μἤοηρο: πλῆθος 

1.9.15 5:0»: 19,57. Νο 35.71.5: λαός 
Μ27,1.64 118.14 1,1.10 φϑιο.; 
ὄχλος ΝΜ 7,23 5 9,8.293.925.88.86 
μδιο. (πᾶ 0), ἴῃ -οἰπ ̓  ἐν τοῖς 
ὄχλοις 17,19 παοῖν Ῥὸ -οἷπ (ἰ το 
ΘΠ Π), -οἷη 1,7,234 τοομῖΐ τυογ- 
ϑοιγϊοθοθη, Εἰϊ) -οἷτὰ (ὑσὶ. Ν 11,7 
[,3,7), διὰ τὸν ὄχλον ᾿ ἴαιιτα -οἰτὴ 
([τ) -οἱπ Ὁ) Με 9,4. -- τη ΠΡ ἢ 5 
{ν ᾿Ιουδαῖοι 417,15 (παοῖν Μ 9,35 
«..). ανπα γα Π  Θ 6] ἢ σὶρ πη 8 Π8- 
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56 (δὶ 1, 9,19 (ΑΔ. --- ρμγαϊ. Ρρυἃα. 
(Αἰἐγ10.) δεῖν δίηφ. αδισοϊοιοηα 
νοην αγίοο. (939,9) 41,20 19,18. 
920. 1.1.291. 0:19. 19:37 ΜὸῸ9. 9 15 
11.1.8 19,57 15,8 Νοησ,18; ἀϑοί. 
411 -οἰη5.... Ἰαα]εάση Μο 9,18, 
ΘΆ]ΘΘη 51Κ... -οἴη5 ἢ]ὰ Νο4,1, 
ἀ!υηνί. ΝΜ ο ὕ,291.94. ΜοαοἼιο απο 
80. ΤΊΘΠΔΡΘΙ β 16] ἢ Καπημῃ 
ΟΡ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ 
γινώεκων τὸν νόμον ὁ 7,49. 
7 απαογη, Εἰ ον, δἑϊηιηιέ αἦο 
σοί. ΡΙιγαϊκογιϑίγι ον φΦι7)} 
ἡγοῦ. ἼΠΡΩΣ. 

ἸΏ 105 4Ἃ7).αὰ φηιαπηϊρξαϊερ: 
ΑΟΝοι. -Ῥ ̓ πολλαπλαείονα [,,18, 
90; 810..Ν.}' 80 -Ῥο παπάαρεὶ" ἣ 
πολυποίκιλος «οφία ἃ 3,10: 
ΠΙαίαΙΠο Α. ᾿ 

᾿ ΠΡ] Δ 510. 7.1 ρέιο. 
πλεονάςαι (Ορέ.) (τὶ) 
πληθυνεῖ (τὶ) Καὶ 9,10. 
ΠΡ 8) 510. Κ΄.4 γοϊογιο],) τογ- 

παηάθη, 86: πλεονάζειν (ἐγ- 
γα )5). ὑ81 1.8. ΚΔ; 

περιςςεύειν ἐν ἔὔδογἤιβ Παϑοη 
αη (π τι. 1) α1.) Καὶ 8,1. --- Παηα- 
οἱ. ΑΘ ΠΔΡῊ « 8Δη66]» 1Τη8η8 661 φι 
ΠΙαΐ δι Πο Πα ηαροὶ" πολυ ποίκιλος 
ςοφία Καὶ 5,104: δύγηγ)ν τϑικίαγ. 

1τ|55 128 ᾽ 8 510) φ 6716 }}.}7γ86γ,) Φι 
(ρεγοκίζυ, 9947.)}: ἣ . .. πτωχεία 
ἐπερίεςευςεν εἰς τὸν πλοῦτον ̓" 
-ποάα ἀὰ ῬΆΡοΙη Καὶ ὃ,9. 
δ Π8 5 4417.α ἡνλαηο]ι67, υἱοὶ: ἵκα- 

νός 1,8,99; 5ογηυδέ πολύς (56})7" 
πάμφ); πάμπολυς Πα τηδηδρθ 
Νοε 8,1. αΠηᾶησίγ: Οαοη. Κ17 ἐκ 
11.51.40 10,320 11,19.45 (ϑοηϑέ 
{76γοἱγυδ τη) )γνυγ Ὧι. α΄. (σγθο}».). 
- 5δνυχὰ Τη8η89α1]  τοςοῦτοι {60,9 
(ΞΞ 5Κ 7,60); 5νχὰ -ϑ8] σα ὅςοι 
Φ10,5.1,4,40 9,5 ΜΝ ο3,10 6,11.56 
τ ΗΘ ΤΟΣ ΕἸΣ ΠΟ ΟῚ. 
ὅςοι ἄν (ἐάν) 1,9,5, Μο60,11.56; 
συγὰ -ΘᾺ] ϑυναβυνθ ὅςοι ἄν Με 3,98 
(ὑαῖνσα -θ981 Ε7 ὅςοι Καὶ 1,20); 
ἴῦϑη -581 πόςοι Νο ὃ,5.19.20. 
τος Κογρηραῦ. τϑη8 9128 
σγῶβον, ἡ16})}γ: ἃ) πλείων {7,91 
15:2 7.45. ΜΟΙ 9 99. ΠΟΘ 
κ2),0 4,15. Ρὴ περιεςότερος Κ,7, 

γη6})7γ)6γ,,} 

ΘΠ Ὡς: 

τη ΠΡ 105 --- ΤηΔΠηΠᾶἃ. 

{7 περιςςοτέρως Καὶ 11,233 παοῖν 
ΡΙαΡΙηλῖ58 (ἃ 6 ἢ γρ), τῃηϑΠηαρίΖο᾽ 
περιςςτότερον ΜΊ1,9 ΚΊδ,10 
ΚΊ10,8. 6) ΠΙΔηδΟΊΖΟ  περιςςόν 
Ν ὅ,371.4(ἡ1 110,40.0Ὁ. 4) ἐπάνω 
{ϊδ 67: ὥφθη ἐπάνω πεντακοείοις " 
τη ηΔρΊΖα ἢ) θα ἤΠηλΐ ππΠαδΠ) 
ΚΊ5,6; πραθῆναι ἐπάνω τρια- 
κοςίων δηναρίων “ἴῃ πη ηΔ 9 1ΖῪ 
Ῥδα θυ] παηᾶα 5καίία Νο 14,5. 
6) ἐὰν μὴ περιςςεύςῃ πλεῖον ̓" 
ΪΌ08] ΤηΔηΔΡῚΖΟ να 10 7167)" 
τοἱγα,, 516], ἐἰδογ]ογονν σφοῖψέ Νί ὅ,20. 
ἢ ὃ τὸ πολὺ οὐκ ἐπλεόναςεν 
1067" οἷοί Πμαΐίο, Ππαΐίο αοο7, γι οϊέ 
η16))" ᾿ 58.681] ἢ], Π] ΠΊΔΠ8ΡΊΖΟ 
κΚδ,5. -- -- ϑιρογί. θὸ5 τηᾶἃ- 
δ σΙσίοηβ αἱ πλεῖεται ΜΊ11.90: 
Μ οἱ πλείονες αἷόὸ Μοθγφαλῖ 
ΚΊ15,6 Κ 0,32. 

τ 81 8. ΠῚ} 078 7 ἀνθρωποκτό- 
νος Μεορϑοϊιομηνῦγαογ" Ν. 4 8,44. 
δ 8 56,» (-5645 12,19 15,18.19, 

υγί. 95. ΟὉ; -5οῖ]085 14,17.19 τ. 
-560 1681’ 1, 9,18, νοὶ. 92 4) Γὴὲ κός- 
μος Ἡεἰέ, Μογνδο]]οῖέ ΤΟ οτος 
7)}. Ῥονιοηϑέναὐὶο): Ν. 25 911 
14.07.91 ἡ; νι -οαϑ 5. ΕΠ 
-Ῥ 90,14 160.8 17,9.18 Νε 14.9: 
-ὰ 412,41. 1,9,95; 6. -ἀα15 ὁ 6,51 
9.19 δε. 0.9 0 1 9}: 
40,99. 74 19.951 14.99.30 1719 
18.230. 1..9,15. Κ ͵  9. 9.19: 

18.58.11} ])αἱ. δέν. εχήματι 4167" 
Οσοϑίαϊέ παοῖν ΡῈ 9,1. 
πὰ] οἷ κα Μη εἰκών δια Ν. 

ΝοΊ19,10; 4. 1,20,,4 Καὶ 15,49 
(8 η- Β : τη8πη- Α). 

1. πιϑηδ, ἡηα ον. μάννα: 4. 40, 
91.49.58. 

Ὁ, πη8 8, τΉ)76γ.Γοη.5. (161) 
ΜδΦηϑεῖν, τς ἄνθρωπος (50, 
πα 0}: ρ ΝΜ η7,390 [5850 1. Τ᾿ 
9,9ὃ ΛΠ ἽΝ, ἵν. 0}. Νς 102. 
Τη8Πηη8, βναι56}} ΠΆΡΆΠα8᾽ λέπρας .] 
«Ανιδϑοαἐφίρσογ' Ν᾽ 8,3, . ΘΌΤΩΒ ΤΏ Πη6 
τὶς 1,8,49 Με 15,91. ---Ἡ νθρωπ-- 
ἄρεεςκοι 1062" αοην, Μομϑοϊιθη τὸ 
σοξαϊοη ϑιιοιέ  -Ἅγὴ ϑϑιη)απάϑηθ.. 
( 3,29. ἀνδροφόνοις “ογϑοϊιη- ᾿. 

τη ] μηδ. ηιῦγ 162) Σ -Δ 5 
ΤΊ,9; ἀνδραποδιεταῖς ϑερίογιυθ)"- 



ΤΠΔΠΠΔΠΗ ---- ΠῚΔΙ 5] νγ 9. 

Κάτι [67" - 5 σα ᾽ν] πάδιῃ Τ᾽ 1,10. 
- Πη ποσαΐίνογι δαΐς 5έο)νέ τα Π η8ἃ 
7} 7 τὶς Μ 8,)2 8 (2,16; πὶ πιδη- 
8. οὐδείς ΜΜΟ,24 {0,44 7,4.27 
9.4. 15,18 18,31 κ.ὅ.; οὐδενὶ ... 
Οὐδέν πη. 11-.... Ὧ] ΜαΙΠΐ 
1,9,36; τηϑηη8ἃ η΄ μηδείς Ν 8,4 
3 50 1915: 8᾽50.991. Μὸ 9.19 
7 50: Π| Ἰπᾶπηα 0. Ὁ 4:19. πὶ 

. ἸΔδπδ ΝΟΊ1,14. --- -- 6. 
ἴπ8 5 Μ 8:20 99,6. 10,98.--90,2 
5. ἢ)" Ἰπαηπ ΜΠ 7.2 0 591 
Ι, 0,48.49 μϑιυ.; Ν.Ρῖ. τηϑϑ Ν 7, 
10 ΘΟ ΦΌ;Α 1,9.15: 51:18. 0.90. 
0 591 17:19 15.101. ΜἨΡῃΙ 8.97 
(: δ πΠ8Πη5 ΝΟ 7,8 18,23.8.18); 4. 
τη8ϑη9 Νῦ,19 16,10 1,7,3,391 Νε 
ΞΟ ἸΟΤ Τ . 0,9. 81:95 
7.7 0: 10} Ὁ τϑπῆβηϑι 5.1 
ὉΠ 010) Οὐ τπᾶπηδ Ν᾽ 5.160 6;1 
10,92.359. μϑὺ. --- 1)16 ἐϊδγίρθη, 
ΤΟ» θη, Ῥίοέογ [ον [1γι67)6586. 

ΤΠ ἢ π| (7178) ηὐἱέ ΤΠ]οαίον, (65 
ογ δέογ, (σἰἸοα 65; γ,1|7) ηγυἱέ Νιογαΐϊον: 
ηἱθριαηα: 1. οὐδείς Ν. Με 9,39: 
6. ταδηβῆπη ΝοΊ19,14:; 7). τηϑπη- 
ῃὰῃ 4 8,33 Νε 10,8; 9. μηδείς 4. 
Τηϑ πη ηἤπη ἴ, 3,14 10,4: ἢ. Με 
1.44 8.30 9,9 Τ ὅ,232 (πϑηημθη 
Α: τηϑηππη Β), ἢἰ πη ὰη ({1- 
Ῥαϊθ μηδὲ εἴπῃς τινί Νο 8,96. 

τη πο π5 Μὴν Μοη 50} 11ο]ιροὶέ 
α. -ἃυ8 5Κ 0,12. 

τ 5 ΑἋἋ7.α τιοηϑο]οι: ἀν- 
θρώπινος 2). Καὶ 4,3; τῶν ἀνθρύ- 
πῶν «4.8 112. 48; 2).Ρῖ. 510,10. 

τ ΥΥἶ θ ΓΟ ἑτοιμαςεία ο»)" οἱ δο Πα 
1). Εὶ 0,15; ψηφίζει τὴν δαπάνην 
εἰ ἔχει εἰς ἀπαρτιεμόν δεγδο]γιεΐ 
ατο ἸΚοδίοη, οὔ 67 (Μη) φιι)" 
Τοϊϊομαν Παΐ " τα οΡ τπδη- 
ψ]Ρο (Ο΄..}1.) Παραῖα ἀπ βία ῃδη 
γϑοϊιγιοί, οὐ 67) 165 ΤΥ γαΐ5 ((Ἕἴοηι. 
»αγέ. 962,1) παῦε 1, 14,28. 

ΤῊ Δ} 8) 5.0. ΚΥ.1 φέιο. δογοϊέ-, τιι- 
γθοιέ ηιαοήοη ({ἰλ: 1)αΐ.}: κατ- 
αρτίζχων Νε1,19: ἑτοιμάζειν 
) ῬΙ οΣ ΤΡΩ͂Ν ὁ 1. Νὸ 
10,40 12.921, (407) 114. 1;1, 
11.116. 2.81 8.4. 9.52. 17.7.8 Νε1.3 
1410 5] : 

91 

[Δ 8. ΠΥ 8} δέιυ. τον ογ᾽ οἱξθη: 
Ρι.Ρ»5.}" δπαοὶ 5Κ 4,8. 

σΨ “ΙΔ ΠΥ 8) οἾγη61γ, Θέτιν. (φ1)} 67 61- 
ἐθη, σι (ἀπ " εἰς 9,22 κα ,5 19.291; 
πρός 8,17) (ρεογἤοκέϊν, 2947}.); 
ΡΙΡΙ. γψοβοϊνεϊέ, δογοῖέ, συ) οἷ- 
ἐοέ: καταςκευάςει ΜΊ1,10 1,17,27 
ΝΜοΊ,9: παραςκευάζειν (Ρ[.) Κ 9, 
9.3; κατεργαςάμενος Κ,9; κατ- 
ἡρτιεμένος 1,6,40 ἢ 9,29, ἐξηρ- 
τιεμένος 3,17; ἡτοιμαςμένον ̓" 
ἱρ 2,921; ραῖῖβ [.8.] -ἰάὰ νν88 τη Ϊβ᾽ 
χίμαρος ἐγίνετό μοι ΝΘ 5,18. 
ΓΔ. - Ὁ ΔΙ Δ ΠΥ 78) τ. 007.}}61" Ζ10- 

ῥογοίέο: προητοίμαςεν ᾿ -ἰᾶἃ 
ποθ "ἢ Ὁ 10 να τς. προκᾶτ' 
αρτίεωςειν ̓  οἱ -Ἰαΐϊπα Κὶ 9,5. 
ΠΥ 5 4417}... (184) ἕτοιμος δὲε- 

γοῖξ; γὰϑηνν5 τη αἰτ8η ἑτοίμως 
ἔχω ἐλθεῖν δύῃ Ρογοῖξέ καὶ 19,14: 
Ν. Κι9:14: ΝΊΝΟΝ. -π. 357)Ὁ 
1.14.1 .ἃ4ἅ. ΒΒ ΘΠ ΑΒ: (Ἀ᾿ 
Ν βῖα ΜΟ14. 15; 2) Ρ]. -ἸΒ1Π 
1 10: Ααν. δῆ αθἃ 
(191.4.1): -Ὅα Παραπαᾶβδηβ ἀα [18- 
τυϑίδη ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐκδι- 
κῆςαι δογοὶξ (δοῖοηα) Κα 10,0. -- 
Κορε}. τιη-τηϑηνν βῆ. 

ΠΥ ΔΡἃ μαρὰν ἀθά α6)" ΠΟῪ 
Κορέ Καὶ 16,22, 

τ ΓΟ Ζὴν θάλαςςα Μεο): ΝΜ 8,94. 
20.97.92 μιϑιυ. ἐν τῷ βύθῳ πε- 
ποίηκα᾽ 1 αἰ ρΊΡαὶ ννᾶϑ ΠΊΔ} 61 Π5 
ἴῃ Ῥσχοίϊππαο τηϑτῖὶβ ἴα] (ρ νρὴ 
ΚΊ11,25; τῆς παραλίου Τύρου 
καὶ (ιδῶνος 65. ατὶ Μῆθογιδ  γο- 
ἰοφοηθη 7΄. κι. 58. Ῥ1ΖῈ ἴδ 1 τη τθίῃ 
Τντθ Δ ϑοίάοηθ ἴ,6,117,; Πϊη- 
7 τηϑγϑίη εἰς τὸ πέραν Ν 8, 
18.98 Μοῦ,21 8,18, εἰς τὸ πέραν 
τῆς θαλάςεης Μοῦ,ῖ, πέραν τῆς 
θαλάςςης 406,29.95: υἱὰ πλ8ἃ- 
ΓΘΪη πέραν τῆς θαλάςεςης 4θ, 
ΤΕΣ 

Μανΐα 5. Μαι]ὰ. 
τυ κυοϊϊπ ἢ αΐί. ΡΠ. Τ2.9 

ΑΒ 1αΐέ. τπᾶτραυῖία : μαργαρίτης 
Ρεγῖο (Ζοϊέδοἶιν". Κ. αοιέϑο 6 ἩΓοΥ- 
ζογϑοῖν. 4,350 Κ.. Βοβιιῖςο 5.741}.: 
ΚΖ. 40,550 [}.. 
τὰ ἰβα ν᾽ ΜΓ λίμνη δὲ Α. Ῥᾶπᾶ 
τ 1,8,22.28.38. 
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Μαῦ͵α Μαρία ΜΉ7,50.01 {11,9.89 
19.959 1} 89. ΜΟΊ 5: ΤΟΥ ΠΊΘΗ: 
Νανῖα 1, 2,19 (υσί. 85.2), ΜΑΙ ΊΘΙὴ 
Μαριάμ 1, 1,297.84.38.99.40.56 ; 
Ροΐ., -ἰατὰ 1. 1.90: 4.-Δὴ 171, 
19.98.51 -δὴ 1,9.16; (Ο΄. -11ῃ5 
{111 ΜῈ 0.5; πῆϑ᾽ 1.1.1... Ὁ) 
- 411,45 ΜοΊ6,9, -ἴὴ 1,9,5.84. 

πᾶ κα ΓῸ Μανῖ, Ογθησο: ὅριον 
ἍΜ 8.94 ΜΙ 7; ΝΟ 7:91 
10,1; μεθόριον (ἢ ὅρια ΒΙΠΒΌΤΔ 
Τηΐη, ἤπ65 [,α]) 4.1. Μο 7,34. 

[ΜΠ Υ ΚΑῚ1181|5] σοι. Κ. Ὑ ΜΙ Υ ΚΑ]Π]Π1δτ5 
(ηαοΐν ἄθην νογαιδρο]νογνίοη, ὃ8.- 
Ὀ41}1815) Μαγοοίζδ. υοην Απόνγα 
(7 τῶν 9.14) 5Κ 4,90. 

[5 8: ΠΥ ΚΟΠ] δι0. Κ.9. τι. ])αΐ.: ευ- 
«τοιχεῖ τῇ νῦν ἹἸερουεαλήμ᾽ Ρὰἃ- 
τ Κο Φ Ρ.» Ρ]Ζϑὶ πὰ [8158] 6 1ῃ 
σγοηςξέ αὐν ἀα8 ποιέγο ὥ. ἃ 4,235 Β 
(υσί. Αγ... φΦι}" δέοι). ΥὙί. 
Ὑϑαιηθ1Κο. ἱ 

Μανκαβ Μάρκος: Ν. (ἃ 4,10; 4. -ὰ 
Νοε {ΠὈο ϑοῆγ., ἱ 4,11. 

Ὑπηλυνγίγο Οἵη. Ρἴι).. Καὶ (98. 29. 
ΟΚί.), υογϑολγοϑοη, Εἰ) [τη αὐ ίνν 6] 
“ΜΜαγίψν 67. 

Μαγρα Μάρθα Ν. {11,20.91.94. 
990. 1 Ὁ Ἂς ἀῶ, ΦΠΠ ΌΠ Ὁ Ὁ: 
η5 11,1. 

ΠΥ ΖΟΐη5 δὴ (159) «κάνδαλον 
αἀγρογηῖδ: ϑαΐϊδαϊδη (286,5) 15ἱ 
τῇ» αὅ,11. --- Κοριρρ. «ἴ-, ἵγὰ }- 
78-, θ8-ΤΉ 8 ΖΘ]. 

πη] 8 7 278} 5ιυ. Υ.1 «κανδαλίζειν τινά 
οΐγογι γ967., 1]... φιύν Αγ 067). 7γυ718 
8οῖγν: 8.8.Ογρί. -ὁὰὶ Μ 5,29.80 
Νο 9.43.45.47. 

αἰ πνδγ 28 Ρα88.. γο),γυ18 1.6] γ)γ16γη, 
(ρεγ γον, υοἱ. 18’. 21,194): Τῦ85 
-ἰαᾶα τίς «κανδαλίζεται Κ11,99 : 
οἱ ἢἰ -ἰαϊπάδα ἵνα μὴ ε«κανδα- 
λιεθῆτε . 10,1]. 

δ" 8 1 7]1}8 5 ἀγροῦ ηΐβ 67} 0067) 
(ρογγοϊέξυ,υσί. [8'. 21.198. 46,61 
Μο4,17 0,9 Κα 8,19, (40γ.) Μς.9,42: 
Ραβ55. ςκανδαλιεθῆναι “1γο)γυ18 
μοθονν ὧὴν (ἰῃ 9. 1)αἰ.) Μ΄ 11.6 
{7 0. 

τηδϊ θα] 55 Μὶ πήρα Καρξοην, 
δροϊβοβαοῖς 4. 1,9.3 10,4 Μο 6,8. | 

Μαυ]α --- ρα - τη ]Δη. 

18.178} διο. Κ.1 οϑϑοη, ({γΓ68556γη 1, 1Ὁ, 
160): βεβρωκόειν {0,138; τρώγων 
4 6,54.50.5 7.58 13,18; εὐνήεςσθιεν 
α 3,79): βομϑὶ ἐσθίειν (0 γ,5. τ΄. 
4075) ΜΘ 1, 9099 ΟἿ: 
Ν 0,25.31 956,42 16,5 πδϑιο. (}νἄιν- 
70). --- δειπνᾶν “ αὶ παῃΐ τηϑί͵ϑη 
1,17,8. - αὐιᾶηρίφ τα. α167' 
γραγί. Οοη. [7 ἔκ τινος " φοῖ 
δέρ.: 4. 0:20.50:.01. (97 1128 
(262,1); α΄») ἐπιδίγηηι. 1) αΐ. Ὠδη- 
ἄαπῃ ̓  χερείν Νο 7,2. (966,1). 

8 51η81}}41 ὁ5867) (ρογγοκέζν, 9945.) 
8) ἡηηργοϑϑῖν: -115΄ φάγεςαι 1,17,8 
(802); Ὁ) οοκέν: -ἰἀθάπῃ 18} 
58.181 ψϑαγθαη ὁ ἔφαγον καὶ 
ἐχορτάεθηςαν Με ϑ8,8 (υσί. ἀαφορθην 
αα8 διηιρίοα 1,9,17). 

πιεῖν Μ|ῃΗ| δ'ροῖβδο: βρῶεις 4 6,237. 
Β1417 ποιὸ; βρῶμα 591} 
9139 Μὸ 119 ΕΠ 8.1 
10,ϑ Τά,5; φαγεῖν [,8,56; 4.}}. 
-Ἰη5  ἐπιειτιςμόν γονΐαρῃέ 1,9,12. 
- τηϑῖ οΓ ᾿τηα  ψώμιζε αὐτόν 
ϑροῖδο΄ ἐν Ἀ 12,20, ---ὀ Κονρρ. 
Ὠϑἢΐδ-, πΠαϑαγ]- τη 5. 

Μαλίαθδη5 στη. δι. αὐν ϑέοίίο 
νοῦ, τοῦ Ματθάτ [,9,29 (αοην 
Μαίραίβ Κ΄. 24 οηἐβργ 107.) τι. [7 
τοῦ Ματταθά Γ΄. 91. 

Μαίαρίπϑ" (Ὁ) Ματταθίας 6΄. -᾿ἰνν]5 
Ι,8,25 -Ῥίδιαβ Κ΄. 96. 

ΝΜ αΐρβαϊπο Ματθαῖος 4. -« Μο9, 
18: . 4. ΜαρβΡαῖιι. Μαθθαῖον 
(ΞΙΠΒΔῸ) Μ9,9 1,6,15. 

Μαίραύ Ματθάτ 6. -ἰ5 1,59,2 4, 
τ08 (Μὴὴ)ὴ εκώληξ Τηγην Ν. 

Μο9,44.46.48 (απα. τααᾶο Μη). 
1180} (Ν)α ἀγορά Κ᾽ δγ5αγηηζη8- 

ογέ, Μαγβμίρίαίς: 1. -ὁ Νε 7,4 
(αὖδί. τηᾷ! Ν). 

τ} 16 ἷη Αἀῖ. δέ. Ε᾽ λαλιά Πἶθᾶο, 
Πραφισοῖδο 4 8,48. (Ν. -οἰηθ", ουἱοί- 
ἰθίοιέ ατιο]ν -οἱ, νοὶ. 1672. 

180} 88 510. Κ.1 γοάφη: λαλήςω " -]α 
4 14,30. 

ΜΆΡπΒΔ115. σοη.δέησ. τοῦ Μαθου- 
τλο 11.35.57. 

τη 8.4} 510. Υ7.1 οἴγιθλν 67"17,7167) 
8.58. 5Κ 6,41. 
δ.“ 4 }]8}) (ρογοβίϊυν, 994}. 

οἴγογν ογήμηθγην αὐν (Ο΄η., υφί. Ὶ 
! 



ΤΡ 5. --- αἱδ1-Π16]]8η. 99 

968,1): ὑπομιμνήςκειν τινά τι 
(μ1.) 114,20, (Ργ8.)».1.2,14.;; ἄνα- 
μιμνήεκειν τινά »ν. 71η}0. ἰ 1,0 
5ις 7,21. 

πὴ πΙρίη Η Μογροη: Ν. νγὰἃ5 -Ὦδ 
ἣν πρωΐϊα 4 18,8: Α. «αἱ -ἢ 
να θδηδπα ᾿ πρωΐας γενομένης 
ΠΡΟ ΤΟ ὦ τὰ “-π’ “πρῶϊ ΜῸ 
11,20 10,9, ἐπὶ τὸ πρωΐ ΜοΊ5,1; 
1). ἀὰ -ἃ ᾿ αὔριον Καὶ 15,32. 

5.- Δ] ὙΡ 8} 510. 7.1 φ67 717), ΣΘΉ, 
(ρογ ἐο]έΐν, 994 ).}: ἐκολόβωςεεν ᾿ 
-Ιάὰ Νο 13,20, εἰ μὴ ἐκολόβω- 
ςεν πὶ -ἰᾶάραϊ οϑα.; λόγον ευν- 
τέμνων ᾿ -1δπᾶ5 ἩὮ 9,98, λόγον 
ευντετμημένον ποιήςει ̓  νγαυτα 
ἰρ ἴδ} οϑα. 
ΤΠ ΠΠ 8 810. Κ΄.8 μεριμνᾶν τινι 

δογφογν [7 (αἱ. ΝΜ 6,25 ΡῊ 4.0): 
2.1.0. -αἱρ Μ0,25.581 ῬΡῃά4,6: 
ἜΣ ΕοΣ -ἰπη9 Ν᾽ 0:97. 

ΠΡ Νὰ φόνος Μογὰ: Α. 
πὴ - ΝῊ ΝΟ] ἃ ὅ,91, 
Ζιιϑαίς ΤΘ,4. ΑΒ (παοῖρ ( 5,91). 

τὴ δ 0 0781 510. 7.1 φονεύειν η107- 
αογν (Εἶμ Μ' ὅ,931 Ἡ 18,9, (407. 
Ι,18,200 ΜοΊ10,19; ἀνδροφόνοις᾽ 
ΤΊ ΠΉ8Π5 τη] θυ] παι Τ' 1.9. 

μιλνγὶ Πὴῦ ΜὰαοἼνοη, παῖς Τοῖϊ. (ΝῊ 
Ι, 8,54; 6΄. τηδ]ο5 (89,9) 1, 8,51. 
- παρθένος Ν. Κα7,28; 4. τιᾶυ}8 
Κ11,2; 4.}]. ταδυ]οβ Καὶ 7,25. -- 
κοράειον Ν. ΜΝ 9,94.905 Νεϑ,42 
0,28; 1. τηδυ7αὶ Νο 6,29.98, 
ΔΎ Ἷ 0 1. κοράειον ΜὰααοἼον, Κ΄. 

(Ν) Μοῦ,41. 
ΠΘΡῚ Μ γαμβρός Πάω Ν. ΝΕἢ 

6,18. 
ποίη 085. (165. 979) ηιοῖη : ἐμός 

ὁ 5,47 6,38 7,6.8.16 κϑι0. (μι 0): 
μοῦ Μ7,21.94.20 8,0.8.9.91 κϑιο. 
(ὁοἢῦ»"» πὰρ); (ἐμοί 41 13,35 
Νοῦ,9; τῆς πρός με λειτουργίας" 
ὈΪ τυθὶη παραὶ ῬῊ 9,30, ὑπὸ 
ἐξουςείαν ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτοῦ ̓  Πὰ- 
Ῥαπαβ. αἱ ννα]απιἢ))ὰ τη θἰ Πα ΠῚ ΠΊἃ 
ΜΝ δ8,9. --- αὐ δέοι αθ8. σγίθοῆι. 
Αγεκοῖδ: 410,30 14,31 Κα 11,28 
ΠΟ ΑΒ 1 5. 1.ΔΧ..Β.:1.. 

πιο κὶ Αὐκ.ϑίισιΐα μάχαιρα Θολισογέ 
Ἐ 0,117 (αὐδί. τηῶΚοὺ ΜΊ]α). 

16] Νὰ 1. Ζοεῖί, δέμπαο: ὥρα 
ΒΕ 19,11; χρόνος 12:55: 13:59 
14.909 1,1,5] 4,5. Μο 9,31 6 4,1.4 
{1,9 ΤΙ[1,23. ἐκ χρόνων ἱκανῶν ̓  
Τη6 18. ἰαρρὰᾷ ἴ, 8,37, πολλοῖς χρό- 
νοις ̓  τηϑηδρ' Τη6] Υ΄. 29; 80ηϑ8ΐ 
καιρός ΝΜ 8,29 11,95 17,0.8 1,1,20 
μϑιὺ. (9). τὰ Ῥδιητηᾶἃ -ἃ ἐκ 
τούτου 56ἠάφοηι 4 0,66. τη6]8 σἃ- 
Ῥϑυγθαῖβ βϑίηδῖζοβ ̓  τοῖς γενε- 
είοις αὐτοῦ δεοὶὲ ϑ8εῖηθ)' (ἰονιιγέβ8- 
ἐασϑδίοϊογ ΜοΩ0,9Ί. --- 2, ἐηι ΡΙμΥ. 
(.) ϑουγξέ: Ὑράμματα 1 ὅ,47: 
γραφή 1,4,91, γραφαί Μο19,94͵ 

1611 Μη μόδιος ϑομοῇεῖ: Α. 
Νο 4,91. 

1161] δι. Κ΄.1 δο]γοῖροη.: [7 ἀνα- 
τάξαςθαι οἴγν6 ΕΒ) γα ]Ἰυίη ἔην, γο]ι- 
ἐΐγογ Ποὶμοη  οἶσο αὐῥαϑδοη 1,1,1: 
7 ἀπογράφεςθαι 51εἶν ἦγ, αἷἦ6 
Θέοιογ δέον οἴγέγασου ἰαϑ86Ή, 
Ι,9.,3; γράφειν (4ογ...Ἐγ8.) 1.1, 
9.68 10,72 Νο 10,4 μϑιο. 

ΔΗ 8.516 178) ατϑοϊγοῖδο: ἀπο- 
γράψαςθαι 5͵ον ἐπ αἷοὸ ϑέθιογ- 
ἰδέογ, οἰγιέγασογ, ἰαβϑοη, ἴ, 2,5. 
ΠΥ 81 61}8}) προγράφειν τὉΏ᾽7- 

φοϊοϊννθη, σογήπαϊθη: οἷς κατ᾽ 
ὀφθαλμοὺς Ἴ. Χρ. προεγράφη 
αογιοην ὦ0.Οἢν. νοῦ ἄπίφοη, σοηιαίέ 
τσιγα 6 -ἰῦ5 νγὰβ 6 9,1. 

58.511 61} Δ} 8ο]γοῖδου (ρεγοϊέϊν, 
99457.: ἐγγεγραμμένη Κ3,2 (ππὰἃ 
ΘΠ 61148. 35,3); ἀπογράφεεθαι 5. 
ἡ.α. 1.158έθη, οἱηέγασοη ἰα58θη 1, 3,1; 
8δοηυδέ Ὑράφειν (γε. 67. ι(. 407.) 
110 1536 60.51.45. μϑισ. 
(ναι 9). --- Ῥαΐα σϑιηθὶϊαο (Ραΐα 
ΘΑ 6 110 Ἡ 10,11) τὸ γεγραμ- 
μένον (τὰ γεγραμμένα) ὅα5 6ε- 
δοϊιγοξογο, οἷο δοθγῖέ 1, 18,51 
90.171] Κά.135:. γραφή 4 10,38 
135.18.17,.12 Μεο19,10 15,258 Ἐ 9, 
11 10,11 α 4,,0; τὸ ῥηθέν Μ 8, 
17. --- αὐπιαησίσ: τηδέγηι. [)αέ. 
α6,11 ῬὨΠ 19 (956,1). 

ΓΔΠΓ 3.58} }601}8} προγράψαι τὉὉ0»- 
Ἶν67η" βομιγοῖϑονν Ἐ 15,4 Καὶ 8,3. 

πἴ-1}6]78π. εὐ ἐο),5ο]ιγοδοη Ὅτ. ν. 
ΝΘΔΡ. τ“. ν. ΑσθζΖζο. 

τ Γ-Ἰ 61} φέιο. ἐδ ν 80}. γ οἰϑϑηι 
Ϊ ἐπιγεγραμμένη ᾿ -ἰρ Με 15,36. 
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τη Μη ς«ελήνη Μονὰ Ν. Με 
13,94, 

ἸΏΘΠΟΡ5 (0) Τκοηβ (16110) μὴν 
Μομαΐ Ν. ἘΠ:30: ἴῃ -Ὁ 
βα μϑίϊη 1,.1,26; 4.}]. -Ὀ5 1,1,24. 
4,535; 1). -Ῥαὰαια ἃ 4,10. 
πο ᾽ οἴη Μὴ (1532) κήρυγμα Υ767- 

μι αϊσιηρ, Γγοαϊῖσέ: Ν. Κα 15,14; 
1). -ἱ ΤΙ 1.9 ΒΚ 4,9. --- Κονι. 
γγᾺ118- ΤῊ ΘΚ] 8. 
ΜΠ Μη Εἴφογ. {Π1|ς. ν. Νϑᾶρ. 
το θῶ Ὁ Οογίϊοϊι, Κιρᾶο: Ν. 

φήμη ΜΘ9,90 1,4,14; ἀκοή Με 
1,28; Ὦχος 1..4,37. 

τ 6 1781 7:66]. Υ7..1 οέιυ. Κεἰ θη, κυρνα 
ἔμ: διαλαλεῖν 1, 1,00 ; καταγγέλ- 
λειῖιν ΡΗ 1,17.18; κηρύςεςειν (0... 
Ἄγ 50 027 111 19.595 
4,19.44. μιϑιυ. (μὰ 67}. α]- 
γα Ρ6 ]0η -18η  εὐαγγελίςεαςθαι 
κΚΊ10,1,60;: εὐαγγέλιον εὐηγγελι- 
ςἄμην ΚΊ11.1; εὐαγγέλιον ὃ εὐηγ- 
γελιεάμην  βαΐοὶ -ἰᾶα Καὶ 15,1; 
-οἷρ φβαὶδαροίη εὐαγγελίζεται 
τὴν πίςτιν ( 1,93. 

τη 6 υ 7 5. συ δέ. Ραγέ. (1595) κήρυξ 
γογιϊγναῖρογ, Γγοαΐφοῦ: -αϑ 18ἢ 
ἀρϑαβίϑαϊα Τ 2,71 {1.11. 

Π55 ΠΟΥ 78 τνογιγναόνν, (ρογγομέίυ, 
2947. διεφήμιςαν  -ἰάθάπη ΜΝ 
0:91. ᾿ 

Ὑγ δ 1] ΠΟΥ }8 ἢ Φήγον οἷο [7.07.6 
Βοίέδεμαἐ κἰναιθγν ἢν. 1)αΐ. (167 
Ρργ8. (οα67 ἴῃ ηι. 1) αἰ. ἐν Κὶ,19 
ΒΕ 9,8) τ. 4κᾷ. ἃ. ϑαοῖνθ (οαθγ᾽ ὉΪ 
γι. Ακῖ.. βἰν τὶ 1, 4,43}: κηρυχθείς 
5861 ... 1868, Κ΄.,198Β (: γ0γ7- 
γηαΐίοην ταθυ]ααα Α); εὐαγγελίζε- 
θαι {(χ5: 305.) ΜΊ͵1.5᾽ 1. 1.19 
“.18..5. 1.29. 00 Π0: 1 0 205 
7 ] π9 17.59.8: 

γγ8 7810 Υ}18} βλαςφημεῖν ἰἐζὥϑέ6)᾽7ν 
“95. 7100 1550 ΞΕ 10 
1190. 0.1... ἄγ ΝΟ 5.9 8:99: 
Ρί. -Ἰαπα 5" βλάεφημος .],ϑ8ἐ6767'" 
113 18:9; 

τ 551 ΘΟ 8} δι. Κ.4 διέρχεεθαι 5{6ἤν 
(ατι767}5 σ᾽ ογ1ο}.) τον γ᾽ οἱξθγ,.:-Π οα 8, 
ΤΡ. 

Π] 65 Νὰ ἰαί. ταθί(η)ϑα, 71 ήβοι: τρα- 
πεζὰ Α4.Ρ1. -58.. Με11,15; πίναξ 
Θολυϊ5δοί, Ραίίε 1). Μοθ,25.98: 

Τη6η8 ---- Ι1Κ1]9. 

44] πί -54.. ὑπολήνιον Κοἰέογ Με 
9: 

τη ἀρ αἰ να }π|8 (96 ΟἹ ὧν μεςό- 
τοῖχον Ζιοϊδοϊογισαημα 44. γηϊά- 
ΒΑΓ αν 7] Καὶ 2,14 Α: τὶ ρραγάδ- 
νυ αα] Β (9882. γί. 11’, 18,895. 
- ᾿αυιρο-υν α]5 1’: βταηάα.- 
ννααα]ὰς ΜΗ (188). 

τι ἀ] αϑυνοἷραΐηθ Κὴὲ (1525) κατα- 
κλυςμός {7ϑογηηίιυγ, Θεγυίζις Ν. 
ΠΕ ΠΕ 

μι 4} 15 ε(..447.1α (180,8. 182 μέ- 
ςος 47,14; 5ογηϑδὲ [7 τὸ μέςον, 
ηυϊξέϊογ6γ): ἴῃ -ἰαίη 5 εἰς (τὸ) 
μέξςον (271) 1. 4.55 τ. 10. 5 
ΜΝοΊ14,60, ἴῃ -1αΐτη ἴτὴ ὁ. 181581- 
θα. ἐν μέεκῳ αὐτῶν ο. τῶν ὃδι- 
δαςκάλων Μο9,9060 1,2,46; ῬαϊΓῃ 
-1Ὧ8 5 1η5΄ διὰ μέςτου αὐτῶν {8,59 
1,4,30; Ῥαίτῃ -1ἃὰ ϑδιηδιίδη " διὰ 
μέςου (αμαρίας 1,17,11:; ὯΠ8 -]αἱ 
αα]Ρ΄ τῆς ἑορτῆς μεςούςης ἐ 7,14. 

τη πραγ θα Μὸὶ οἰκουμένη ἀΐε 
δοιυοϊνέε Πἴγαο, α(οὐὺ Εἰγαμγοῖδ: 
τ 1791 ΡΣ 
ΕΠ 18: 

τἀ πηι" (ΓΟ) τὸ μέεον Μηδ: Ἰῃ 
τηϊαπτηδὶ ἐν μέεῳ (271) 1, 8,1 
10,3, εἰς τὸ μέεςεον Μίο 5:9; δὴ8 
-ὶ 59,21; τι -ἱ ἐκ τοῦ μέςου 
0 7 2:14. 

τη ἀπιη ομα5 σοὐοί.ΓΓ.μαὰ (1595) 
μεείτης Μη" -πᾶ5. συα]5. 180 
πᾶ πΠπθ 1 9.5: 

τ Κὶ ἀπ }ρ5 (Ὁ) δὴ Οσγῦβο: Α. -Ὁ 
5Κ 4,19; σ. -815 5Κ 4,14. γί. 
66 

τ οἱ Τὴ σγῦβο: μέγεθος ΕΊ1,19; 
τὰ μεγαλεῖα 1, 1,49: μεγαλειότης 
Ι,9,48; 5Κ 4,25. 

τη} 11} 8} 51:0.77.1 ργοῖδολν: μεγα- 
λύνειν 1,1,4), (μι) ῬΏ 1,290; 
δοξάζειν 1,9,20 4,15 5ὅ,295.90 7,16 
Νὸ 19.11.15. ΚΘ 9 ΘΟ 
9.1, (05.) ΝΜ 0 ὃ. 

58. 51} 111} αδο. (ρμεγγεοβέϊυ, 
2947.) ἐμεγάλυνεν ̓  -ἰά8 1, 1,58. 

τ Κ| 1} 50.7.4 μεγαλυνθῆναι 
γ67"]ν67γ.γ116}υὲ ᾿τυογάφγν Καὶ 10,15. 

τἶκὶ]5 467.α φγοβ: μέγας ΜΌ,19. 
90 τ 8.94. ἡ 10: 90:00 ΘΤΝ 
(νά 9); πολύς Ν τῶ 7112 

σ. 1,4. 
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1,5,29 6,17. --- Ῥαΐτη αἱδὺ τα Κ1] 
νυ δα πα ἀρϑιιβίϑα πη ᾿ τῶν 
ὑπερλίαν ἀποςτόλων ἠδογγῸ 
ΚΊ11,5, Ρὸο υἱΐδήαβθαι ταὶ κι] 
ενν ἔργα τὴν ὑπερβάλλουςαν 
ἀγάπην αερί. Ἐ 3,19. --- -- Α4αυ. 
τ Κι] Ρθὰ (191.41 μεγάλως 
σγοῖβ, 8οἤν ῬῊ 4,10, 

τ Κὶ ΠΡ πα]ν5 (6,9) 4417.α Ἰοοϊνηυῖί- 
ἐσ: Α. ΡΙΊ. -ἀ5 ὑπερηφάνους 
Ἐ͵ΘΙ: 

πὰ 1108 ΚῸ Μηαο: εἴ τινα «πλάγχνα 
Ηρογῷ, Μηοὶα 8081] 0 -Ὁ 
ΒΙΘΟς 

τ ἃ Μη νεφέλη Τγοῖκο: Ν. 
9.4. ΝΟ 1: 0. , 9.34.9 
Δ 01:2 ΣΕῚ. 6 15.960 
14.092 ΤῊ 4,17. 

τ 101 διυ. Υ7.9 Ἰαΐ. τα ] ἴὰγο: αὶ 
-αἀδῃ5 οἵ στρατευόμενοι αἴό δοί- 
ααΐφη 1, 5,14. 

τ 0 Νὰ μέλι Πορῖρ: Α. -ἰρ Πα,- 
Ῥίνβκ Νο 1,6. 

τ ΠπκΚϑ (Πκοη. (1602) γάλα Μη: 
6. τὴ]κ5 {96.9.1} - ὩΣ τηβί]α] 
ΚΕΘΣ 

τηΐΖ (Νὰ) Ακκ.ϑέηφ. κρέα Καὶ 8,19. 
τΐπη δία ϑιρουῖ, σιν 1611115 (190,1) 

Ἃ16γ" [ἰοίμδέο, σογίηρϑέο: μικρό- 
τερος 1, 9,48 Μο 4,391; ἐλάχιετος 
Μ 5,19 10.492 (καοῖι ᾿ὶ Ὁ νρὴ 25,40; 
ἐμοὶ εἰς ἐλάχιςτόν ἐςτιν ἵνα Π115 
ἴῃ ΤΠ βίη ἰδὲ οἱ η77᾽ ἐδέ 65 οὲγ, 
σογήηγοβ Καὶ 4,3; ἔσχατος ΝΜ 5,90. 

τηΐπηΐχα Κοηιρα).. φὰς 161}}15 (190,1) 
᾿ιϊοῖηιογ, σογῖηογ): μικρότερος 
ΜΊ1.11 1,71,2 8 Μο 15,40 (μαοῆ, 
ἰξ νρὺὴ; ἐλάεςων Ἐ 9,12; 598,29. 
Πἰ γναὶ αὶ τὰκ τ ηΪΖο φαΐ Δ 
μηδὲν ὑςτερηκέναι παο]ιδέοἤιγν 
11,9. 

Πἷη5 (πλΐηΖ Κα 19,15, υοί. 9 Α.) 
Κοριρανγ.- αν. (1911) ηκνπαογ: 
ἧττον Κὶ19.,15; ἔλαττον τρο)ιῖγ67" 
Τ,9; ἢ νυνὶ ΐαὶ τϊη5 Παραϊάᾷ 
Ῥαΐμ οὐδὲν ὑςτέρηςα τῶν ἐτοῖν 
δῖ, τη τϊοιέβ φοιιγϊϊοϊρ οὐ ΠοθθΉ, 
᾿ϊηΐον" Κα 19,11. 

τ Ἷ " Ζη8) 810. Κ.4 ἐλαττοῦςεθαι αὖ- 
μεΐημον ὃκ4.3.1 “τ. 6,29 (α.1. 
ὁ 8,30). 

πὴ ἰδδαο δὴ (.-ἀο5 Ἢ 11,19, υσὶ. ἢ 

2560) 1 Μεϑβϑοίαί: παράβαεις 
Τ9,14: 8οηδέ παράπτωμα. Ν. 
Β11109. δ)’ - απ 1 ΠΡ Ἂν 
Α..Ρ 1. -αἴη5 Μ 6,14.15 Μο11,25.20 
κῦ,19. 2.13: σ΄. -αα΄᾽΄ ασ Ὁ; 5Ε9; 
14.18; ἢ. -ἀὐὰ Ἐ2.1 (2,19: 

1 1558216 1 Κ 467. ποικίλος τσϑ7- 
δοϊνοάοη 1,4,4,(Ὦ( ΜοΟοΊ1,94 38,6 
5Κ. 2,29 (Ἰοϊκοτη Δ΄ ωηϑίαϊέ -Ἰο]- 
Καΐτη, υσὶ. 1815) ὅ,18 6,18, 

1 1558 0.155 (115,1) Εἰ εχίεμα Ζιρῖο- 
ϑδραϊέ, Μιβγοᾶο: Ν. 11,48 9,16 
1010: 

τη δδαίατ 15. 5. πηϊβϑα- υ]δη. 
μἷδθ0 Ααν. (977) οἴπαηαογ: ΚΕ} 

ἀλλήλων 1. αἰϊοϊγιϑἐοἸνοηα : ΤηΪ550 
ἴῃ παρα τυ βαπαάδηβ ̓  ἀλλήλοις 
φθονοῦντες (μη 5 ατὖῷἜ8' θην Κ͵70γ7- 
Πιογοϊιοηιοη, σὺν 8 ρ0ίτογ 6) (ἃ ὅ, 
20. --- 2, κιρίβοϊιογν ᾿οϑβϑοβϑῖυ τι. 
ΝΟΉΊΘΉ: ἸΖΆγ 05 τηΐἶθ50 ΚΑΙΤΙΡΟΚ 
ῬαῖγαῖΡ ᾿ ἀλλήλων τὰ βάρη βαςτα- 
ζετε (θ,2. ---- 5. δοὶ οἴγνθην οὐζὲ- 
χιο Μαβδιιβ (085 Ρεγϑβοπαΐο: 
1. νογαηγοϑέοιἐ τι} 78 7πι5 {Π]ῸΡ 
γηἾ550 ἰΖυβ καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε 
ἀλλήλους 413,34: βδοηδέ παοἤι- 
φοδίοιέ: 1 6,48.52 18,14.99.54.55 
μϑδιῦ. (9). --- 11. Εἶν ξἑαυτῶν 
(Κογϑέγηέϊον, αἷθ σίοὶς]}6) 1ΖΥν15 
ΤηἾθϑθοὸ ΕΒ 4,39, Τὴ ἰζΖνν 5 τη. 
ΜΟΙ θς ἢ ϑἰθ τὰ 7. 9 1979 
ΟΠ 1 5 0.5: 
ΤΩΡ 515 τὴ. 1, 90,5.14 ΜΕ1,97, 

πιϊΐ84]0 Εν μέτρον Μαβ: Ρ. 
ῬὶΖαὶ βαϊηοῃ -1οη 1, 0,38. 

επί αὐ. Υ.5 (908) ἠιοδϑοη, μετρεῖ-ς 
τε, μετρηθήςεται 1, 0,38 Νε 4,24, 
μετροῦντες Καὶ 10,19, 

ΡΔσ) σιηοϑϑοῦ, (ρεογεἰκέϊυ, 
294 5): ἐμέτρηςεν “ ραπηδί 
ΚΊ10,13. 

τ. 18.) τοαγα οἶγι, δ1ον ρθη οἸη θΉ, 
ἰοῦοην ἀνεςτράφημεν Κἴ,12 (8- 
γηθϊϊπτη Β : -πηθίππι ἀ, υσί. 292 ΑἹ) 
Ἐ 2.8, ἀναςτρέφεοςθαι Τ' 8,15; 
πολιτεύεςθε αὶ. ῬῊ 1,97; Ῥαϊδὶ 
ὈΪ σι] 1] τιϑυνίββαὶ ἀβτηθίασῃ " οἵ- 
τινες περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠςτόχη- 
«αν αροϊοηιηιθη, δηα ἱ 3,18. 

εἶτα} (-ἀαθβ 1,6,38, τοί. 95 ΟἹ 
ΕΚοηα (160᾽ὴ Μαβ: κόρος ()1α. 



ον 

90 τηϊΐοη --- τηοίβ 615. 

Ἡο]ηια β) 1,16,1; βοηιδέ μέτρον" 
Ν. 1, 0.358: ΞΡ ΕΠ 9. 1015: 
10 (οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα ̓  πὶ ἱπὰ 
τη 0); 2. -Ὁ Μοά4,234 ΚΊ10,13 
᾿ 4,7.19(0ὴ. ο. 4..16; 6.Ρ]. -ἀα 
1 161: 

τ 0 510. Κ7.9 ογγ16586γν, (δ) ϑγυλίθγι, 
ϊδογίοσοη: βουλευόμενος (τὶ) ΚΊ, 
17; ἐνθυμεῖςεθε Ν 9,4; λογίζεεθαι 
ΚΊ13,5.11 Ῥῃά,ϑ, διαλογίζεεθαι 
Μεθ. 9,398; φρονοῦειν ΒΕ ὅ,9; 
«κοποῦντες αοἠέσχορονα αι ΡῈ 9,4. 

π}Δ151η1ς001 γεγ)65869) (Ὁ): Ῥ8η5 πιίδτ- 
τηϊΐοη τηπηϑηάδηβ 5Κ 8,17. ὕη- 
Κίαγο ϑίέοίίθ. «οί οι ΗΖ. Ά4π:. 
88,155 «εοὐί ΟἹΔΥ τηϊΐοη “φϑθθη, 
7.786 Α δέοι ἰθ5θην, 807 ͵1ο7ν 5ϊοὔ, 
αὔργ' τϊδογ τη 8 Πἀ8η5 ἡ οι ατι8 

“Μαβηιαηην ϑ'κοῖγ. 425 τὰ Βεορίβ 
ΤΊ7α 86}... υ. Νοαογ]. Τααΐ- 6γν ,ρέ- 
ἐογίυαο 10,194 ῇῇ΄. ἄγπαογγν [π|87- 
ΤΏ ΠΟῺ Τηϊοηδη5]; τοί. αὐτο, 
Πϊοίγοῖν δκοῖγ. δ. 22. 

τηϊΐο5 ΠῚ {]δογ]ορφιν), Οαἀαηϊο: 
ἐνθύμηεις 4." ]. -ἰῃ5 Ν 9,4; λο- 
γιςμός 4.6"1. Κα 10,5; διαλογιεμός 
ΝΠ ΠΡΟ ἸΝΞΕΙ͂. 
-οῖ9 1,9,.8ὅ ΜοΊ,,21; 4. 1,Ὁ,29 
θ,.8; 6. -ὁ Ἀ14,ῷϑ. -- Κοριρ. 
ΘῈ -ΤΉ] 005. 

τὴ ΐρ Ργᾶρ. γι. 1) αἑ. ηυῖέ, δοὶ, τὐηέογ" : 
μετῦὸ Νοῦς 811  ΟὙΠ111|8 
μιδιυ. (56...) πῶμῇρ); εὐν 412,2 
18,11,1,56 2,5.18 5,9 τϑιο. (}νῶνν- 
Π0); ἐν 49,10 10,19 13,95. 1,.4,96 
Με9.50 Κα 7,18; κατ᾽ ἐξουείαν " 
Τὴ] ναὶ! η]6 ΜΟΊ1,27; παρ᾽ 
ὑμῖν μένει “ τη ᾿ἰζΖνν5 ΨΊΒΙΡ 
414,17, πρός {06,52 1,20,5.14 
ΝοΊ,231 8,,"0 9,,8 15,351 Κ0,14. 
15, 1Ιοκαϊ: ἀνὰ μέεςον τῶν δρί- 
ων Τὴρ ὑνγθίμηδὶπη ΤηΒΙΚΟΙΏ 
ΝΜο7,91 (1952; τίς μετοχὴ δικαιο- 
εύνῃ καὶ ἀνομίᾳ ἴγο α8110 σἃ- 
ΤΙ πίθ! ἢ τη ἀηραγαϊῃΐοϊη Κθ,14. 
--- [ηιδο]ν"οἰδιηοη: τῷ θέλοντί 
ςοι κριθῆναι 1067) γέ αἰἴ7) γοοϊνέθγν 
τοὐ 1 " Ῥτητηϑ, νυ }]]8 Πα 1π τὴ Ρ5 
ϑίαιϑι Μῦ,40; ἐεμυρνιεμένον 
οἶνον ̓  γγοῖπ ΤΡ βιηντηϑ Νο 19, 
925; προςμένουείν μοι μαγ 7 6η οὶ 
γ᾽ αὐ08 Τρ τηΪβ σθβαη Μο 8,2. | 

-- ΠῈ]Ρ ογϑολοῖγνέ Πρ, 100 ἵηυ 
Οσγήοοίν. οἷγν ηνἶέ οὺὐν- φι δα, )))167.- 
σοϑοίφίος Κογ} βἐοθέ, αα8 αἰογν 1)αΐ. 
γερο: 11.535 1815 ΠῚ 50:9 
Μοῦ,37 9,4.14.(10) 14,53. (15,17) 
κ 8,39 (6.9.1) ΠΥΘΣΙΑΣ 

πὴ ραν ἀαγγα α}π85 5. 
γγ846]05. 
ΤΡ Δαν. ἐπφισίδοΐνονν ὃΚ 2,4. 

9.18. 
τ θδποὶ (-ρ8πο 1,9,43, τνοί. 92 Β) 

γί. οη. τιυὰ γοναὶ (859): 1. ἡνίκα 
Κ,15.10. ---Ο, Ζιι)" {7)γ867νγοἱθυιγνν 
8) 6465 αἴοη. αὖϑοῖ. Ν 9,18 1,4,40. 
Ὁ) φορῇ ἐν τῷ ην. Τῇ. Μ 21,12 
11,8. 2,6.27.45 5,1.19 8,5.40.42 
θ19.:.99.99.90. 71 ΠΕ Π1555 
Νο 4,4. 

1 νυ 5561 1 εὐυνείδηςεις Μοιρυβέ- 
867)», (σειρίδϑογν: Ν. Καὶ 8.1) Τὶ 
1.15; 4. 110 Φῶ Ὁ ΒΕ Ὁ 
ΚΊ0,925 1 1ῦ} Ὁ. ΒΟΤ τὰ; 
ΞΕ, ΘΠ : 

πΐχᾶο 1 μιεθός Ποἤη: Ν. 1, 6,23. 
ϑῦ; ἂ. ΜῸθ.9.5:10 10 
110,70. Τῦ,18, ὃ. Μ10,4}5 Νο 
9,41: 6.ΡΙ. Ν ὅ,40. 
0 Ὧν 5 447. φογηῖγ πῇ ([1)αέ., 

258,9): Ν. πᾶς ὃ ὀργιζόμενος 
τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ  ΤῦᾶΖὰῃ -5 
ῬΓΟΌΤ βϑίπασηηαὰ Μῦ,2ῶ; ὠρ- 
γίεθη  -5 ΜΓ [,15,28, 

Δ “Ἰη 07 Δ π 510.77].1 5. ΡΙΡΙ. αἵ- 
τη 105. 

ΜΝ ο565 (Μο562 Καὶ 3,138 ΑΒ, υσί. 90, δ) 
Μωεῆς Ν. 465,45 6,90 .7;19.22 
μιϑι0.; Ο΄. -56215 17,25 1,9,29Ὁ 
ΜοΊ19,,)00 Κα9,9 Κ,17; 0. -56Ζἃ 
8,5 μ. Μοββα (συ. Μωςῆ) 4 ὅ,46 
4.290 ο[98: Κομ). ΚὯγ ὙΜοβθϑ 
(Α].99 1,9,,3, Νο9,.4.5 Ἡ 9,15 
ΚΊΟ0,2. 

τηοΐᾷ ΕῸ Ζοῖ!: τέλος Ν.4. Ἡ 13,7; 
τελώνιον ὁ. δέγγην υ. ΖοϊηήἼαιν5 1). 
ΝΜ9,9 Μο9,14. 

σϑδσιποίδη Υ΄.ργ1.-0 785. Παν, ἢ η- 
αογν (ρογγομέϊν, 2947): χωρεῖν 
ὁ 8,97 σαπηοβίθαπη Μο9,2; -οἰτηᾷ 
ἴῃ ἰζυνβ ᾿ χωρήςατε ἡμᾶς γηδολέοί 
77.) τὐγι8 ατζηοηηθνν Καὶ 1,2. 

τού γοἷθ Μία τελώνης Ζδ[ϊγιο7": 
Ν- ΤΠ}Π|85Π0.11..15: ΑἸ 5: 

τη σατάϊ- 



τηοίαϑία  βῇ 

ἘΠ ΝΜ 5.47..9}10. 109,12. .,29. 15,1 
ἰσ 15. σο 1.8:29..7. 54.19.2 
(( πν πη 1615 -16 " ἀρχιτελώνηρ); 
ΜΡ Ο41 19.0.50. ΜὺῸ.5,106: 

τηοίαβία 5" (4) λ τελώνιον Ζο|1- 
5 :..}9} -αα Τ, 5,27. 

ΘᾺ ΠΟ 781) 810. Υ7.1 τι. 7)αΐ. ΦΥγ,θ1)) 
δογοσηον (ρο)7οκίϊν, 294 5): 
πον τήςαν 1.͵ἷ.4.81.17.15 Μοδ,2, 
(μι) 14,18, εἰς ἀπάντηςιν “ ἀπ 
ε]αη ΤῊ 4,17; ευναντῆςαι 1,9,18. 
9... ὑπᾶντηςοι ΝΜ 8.95. 9611.50 
1,8,27, ἀαἤίν)" ασσϑη -]εη ὁ 12,18. 
γι Δ - σα οἴ τη. 1)αἰ. α50].: 

εἰς ὑπάντηςειν αὐτῷ ᾿ -͵δ ᾿τη]η8, 
4 19,13. 

τοβδῦ (ἃ) (Μα) Ζογ»: θυμός 6. 
-αἰβ 1,4,28, ὀργή .. -αα Μο8,5. 

τὴ καμιοῦ οὶ" (657 1. Ναο]ρίοθῖρ- 
"ποῖ, ϑαμζθημέ: παρακαλῶ ὑμᾶς 
διὰ τῆς πραότητος καὶ ἐπιεικείας" 
ὈΓ αδίγγθῖη 184. -οἷη (1)..) Καὶ 10,1. 

τάων ΓΚ δίαιθ: κονιορτός Α. 
ΠΠ0᾽ Ὁ. χοῦξ Ὁ Μ|Ὸ 0.11: 
τ] 1 ῖπ5. 44}. χοϊκός τόρ δέαι, 

ἐγαΐδοῖ, Ν. Καὶ 15,47 ; βιο. Ν. Καὶ 15,48. 
ἔλιι 7.111} 88 (66) 510. Κ.1 [ηἰ. 41. 

οήγνον 8 Μανὶ νογϑίγα θην: φι- 
μώςεις βοῦν Κα 9)99ϑὅ. Υόρί. Αι. 
27) δέοίί6. 

1. τσὴ 3}΄.}γ1.-}7γ8. (ΕΟ) γιθη- 
ὑοδίαπαί 920,7) ηγοίγιθη, σίαιιθοη, 
ααξί" Παϊέοη: δοκεῖν 4 13,99 
1.17.9. Κα ὃ (ΑΔ) ἘΠ 16: 
ἡγεῖεθαι (Ργ.5:) Ρη 2,3, (4ο7.) Κ9,ὅ 
Ρῃϑ,95; λογίζεεθαι Ἀ 14,14 ΚΊ10,2 
115. Ῥπ3:15, (407..Κ10.Ὁ; νομί- 
ξεῖν 20; οἰεξθοἘΠ1; 
17; 5.κ.2,.13. ᾿Κογένϑικέϊονν τοῖθ 
ἦηι αγ θοῖν.; ϑοαο)ιέθ: οἱ --- Ῥαίσοὶ 
Τὰ ὅτι 118,29 μι. Ρ61]". ὅτι Καὶ 4.9. 

ΞΡ Δ δ͵ο᾽, οἶγοῦ ϑαοῖο (Ἕν. 
ΑΠ1..) ογγιθγν (ρον οκέϊυ, 994}.): 
μνημονεύειν ([)).5.) 15,230 16,4. 
21 1.17.9 Μοϑ1.8.8.9.11.059,10 
(4,19 9,8; μιμνήςκεεθαι (.40)..)} 
Μδ,289. 20.109 27.085. 19.101..1.54, 
(ΡΩῚ ΚΊ1.2 τ1.4, ἀναμιμνήεκε- 
«θαι (Ρ»5.) Κ 7,18, (40».) Με 11,21 
14.129; κατέχετε Κα 15,2. -- Οαὖ- 
πάησίφ: ἋΟ'οην. (ιοΐο ἔηι. Οανγῖθο]ι.) 
ΜΝ 260,15 115,20 10.4.21 1,.1,54.72 

Βισοιυ τα, Πὶθ σούβομς ΒΙΡ6] 11. 

- Ναρρα]", 97 

17,59 62.10 (4,19 1,4 (568,1); 
κῖ. (οἷο ἐην Ογήθοῖ.) Νο 14,72 
ΚΊ1,.2 κ,15; Ραίοί ὅτι ΝΜ 5,28 
27.085. Φ 19.160 ἘΠ 956} 

ὦ, ἹΠΠΠ8Π 5:... Κ.8 (930,72). ηι. ΤῊ. 
μέλλειν 75. 77. οέιο. σιν ἔνγν σ6- 
αοηοη, τὐοίΐον 4 0,ῖ190ϑν. 14,22 

1,10,1 19,4. 5Κ8,17; ἐβουλεύ- 
ςαντο ἵνα 516 δοδο]ίοδβϑοη " -8146- 
ἄπη οἱ τι. Ορίέ. 4 19,10. 

1.11} 40} 515 810.7..9 τι. Ακᾷ. 8. 
θήγιθη, δ 567), 56] )6Ή αὐ: -ΟΥ 1ζυνὶβ 
Ῥδη5 5ύνα φαρραηάδηβ᾽ ςκοπεῖτε 
τοὺς οὕτως περιπατοῦντας ΡΠ 
ὩΣ 

τὴ οἱ 1ν εκοπός Ζοἰ: κατὰ 
«κοπὸν διώκω  ατ.. αα8 Ζοΐ 
δίγοῦο τον φιρ ὈΪ -οἰη (1).) αἴατ- 
σαρρὰ Ρῇ 9,14. 

πΙΔΥ ἸΠΠΠ0η 5810.77.9 ι. 7)αΐ. 
1. ἐπιλανθάνεεθαι γεγγε5867) (4407... 
Νο 8,14 (γι. Π}0., (Ργ 5.) ῬῊ.8,14 
(ηι. 1)α:.).. 3. παραβουλευεάμενος 
τῇ ψυχῇ (68 1,οϑθη8 τοδί αο]ν- 
ἐομα . -οὐαβ ϑαΐνναϊδὶ ἢ 9,30, 

πΠη5 Μρ 1. νόημα Ο΄φάαηϊε, 
Μοίμμηρ 4.Ρ]. -ἰὰ8 Κ2,11, ς-- 
2, πρόθεεις Κογϑβαές 1). -ὁ, 3.10, 
Παϊδοϊμβ Ν. Ἀ9,121 ἢ. Ἐ8,11; 
προθυμία Μογοιξιοϊ {ρ]ροῖέ, φιιέθ7'" 
{1 Ν. 8,11; βουλή «Βοδοϊνβ, 
ἘΕρίϑομοιαμησ ἢ. ἘἙ 1,11. “-- 
8. πρόνοια Κογδοῦρο Α. Ὦ 13,14. 

1105 ΠΗ «τόμα Μηηα: Ν. 1,1,604 
ον ΘΟ ας 6 }19: 
1). -α' 1.90. 9.9 0...810:8:9:10 
156 ΚΊ38,ᾳὉΆἨἩ Ἐ4,9 (8,8. -- 
ΤΠ} ἔδινα ρ]8  φιμοῦν αα8 
Μαιιῖ νογϑίπαρη Τῦ,18 μ. Παπᾶ- 
οἱ. τὸ τὶ ἰἈαγπλα]}] 18 ἀπβαα 
ῬΡΕΕΘΠΒΒΙ ΓΗ ὐδλος γγ81}] .. 5 
ΤΠ δ᾽ ταις ῬΕὶ. ἐς ΞΞ 
Κὶ 9)Ι9 Α (αὖδί. Ἰὰθ} .Μα). 

ἢ. 

ΝΆΡαν ἢ Ναβαυ 6. -ἰ5. ΝΘ 7.338. 
πλᾶγο στη. ιν. ἔχιδνα Ναΐξο)' 

1, 9,7 (ἰοοἢϊ Μα, τοί. αἰδῖ. πιὰ ἡ. 
ΙΝ ] Κολ). [2 Ὑ Μαρη (ΑΔ, τσὶ. 

Ναΐμ, Ναείμ, ἑαΐ. Ναῖχη [,.7,11. 
Ι Ναρραὶ Ναγγαί ΘΟ. -5 1, 8,25. 

γ 



98 ΘᾺ -ΠΔΡ]]Δ ῃ --- σ8-Ὡ85]8}. 

5. -ΠΔΡΊ7Δ}) δι0.77..1 βοδίγμνασοίη, ατὸ 
(απ| (ρεγοκέϊν, 994 .}: προςεη- 
λώςας  -1δηα5 (2,14. 

Ὀΐ5π8}} Υ΄.»γ].-ρ»7γ8. (920,9) 65. ἐδί 
ογίανδέ, ηδέϊφ: καυχᾶςεθαι δεῖ" 
Ἰορᾶη -ἢ ΚΊ9,1; πάντα (μοι) 
ἔξεςτιν ̓  811] -ἡ ΚΊΟ,98, 81] 115 
ΒΙηδαπΐ ἰδὲ Καὶ 10,28. 

σἂ 8} 1. ιν. Αἰ}. 686. σοηῖϊοί 
θἴγιθηι: ἀρκεῖ ἡμῖν ᾿ -ἢ πιη515 1 14,8 
ἀρκεῖ «οἱ -ἢ Ρυὺκ Κὶἴ9,9; ἀρ- 
κετὸν τῷ μαθητῇ ᾿ -ἢ 5]Ροηὶ 
ΝΜ Ί10,95. --- Ὁ. »». 1) αἰ. ἱκανὸν 
τῷ τοιούτῳ ἡἣ ἐπιτιμία “ -ἢ ᾿απι- 
τη8 5υνα ] Και πλὰ 8Δη Δ 6 () Κα 9,0. 

ΝΑ] 550. Νααςεὠν 6. -ἰ5 1, 9,99. 
πε ίαμαίβ ΜΠ δεῖπνον (Παιρί- 

για ποῖ), Αοηναοθϑοη, ἊΑδορά- 
μια, (αϑέμιαἾι: 4. 412,2 1,14, 
12.160 ΜοΘ,21, αἴϑν -ἰ “ μετὰ τὸ 
δειπνῆςαι Κα 11,95; 6. -ἰθ 1,14, 
ΤΠ 9... 5 Ξ ἃ ΒΚ ΟΣ 

μαῖα χορ (160) νύξ Ναεδέ: Ν. 
ΤῸ π|2. 90 1919 5 3 πὺ 
60,192 πδῃΐ 714 ἀἀρ νυχθήμερον 
Κ11,235; σ΄. πδηἰβ 1, 9,8 ΤῊ 5,5|.6]; 
Ὁ. δῦ 7.50 ΠΣ 54 
ΜΟῚ 97 ΚΊ1 95. πὴ 59 
ἰπ|9.8 1.2 51. 8᾽:90,. 1ὅ8 ἀὰ παῖ 
τηϑί]αιι τί δειπνήεω [,17,8; 
1..Ρῖ. παμίϑιι 1. ἀδοϑιὴ 1.9),,517 
Μοῦ 5 Τῦ,5,. ἀαθαῖη 18 -ἃπὶ 
Ι,18,7. --- Κχοί. δια - 8 1]. 

Ναϊπδη Ναϊιμᾶάν Ν. 1,4,97. 
πεϊζοίη5 Γὺὴ (1535) βλαςφημία 

1, ἀϑέογην : Ν.ΡΙ. -οἴηο5 Νο 8,98; 
Α.. -οἰηϊη5 1. 5,21 Μο9,1. 

σε 178 5ι0.77.1 δοϑδο]υίηιρ θη, 
(ρογγοκίζυ, 2942): ἀπέετειλαν 
ἤτιμωμένον ᾿ ᾿ἸηΠϑα πα] Θά πη -ἰἀἀη8ἃ 
Νε 19,4. 

ΝαϊτοίθοΒ σόη. ϑέηι. (τοῦ) Νε- 
τώφαθει Ν4ῃ 7,90. 

ΝἜΚοΟΙ Ναχώρ 6. -ἰ5.1, 3,34. 
Ὡ 8 ΠἾ8 510. 7.1 ποηηονν: καλεῖν 

Ι,7,11 9,10: λέγειν Καὶ 2,11; ὀνο- 
μαζεῖν {Ρχ.5.) Κα 41 ἘΠῚ 91. 910 
5.9 10: (07) 16.5.14 
σασ Δ ΠἾ8η δοηθηγθην (ογο]έϊυ, 

294}. -ἰάὰα 5Κ 2,94. 
ἤδ0 Νὰ ὄνομα Νανιε (μᾶι) 

μηγοσοῖίνη. 4. ΕΪ. ἀϑύθηα Μο 8,117; 

α. Ὡδὴπα 1.291 5. 5.15: ἢ. 
πϑιηηδῖη 5Κ ὅ,15. Υάαίι. 1555. - 
ααν. 1)αἰ. πϑτηΐϊη ̓  ὀνόματι πα- 
γιθη8 1,ὅ,271 Μοῦ,99 (2565), -ἰπ 
Ὠδϊΐδηβ 1, 160,20 (υφί. 1,19,2); υσί. 
απο, 1 18,10. 4γηη. 

ΘΠ 5 ΠΔΉ 78 8ι0.7.1 Μοὶ [αϑ586η, 
δον ογ ϊ] θη, (ρογγο έν, 994}: 
τολμήςας " -απᾶ5 Με 15,4 ἐν ᾧ 
δ᾽ ἄν τις τολμᾷ : 10 ἴῃ ᾿ἈΠΊΠΊΘΙ 
1ὺ6 85 -Οἱ  1τ068869) δ᾽ οἷν ἐγοονα- 
τοἷθ οἴγιογ" ογ ιϊηέ κ 11,91 ἀπο- 
τολμᾷ  -ἰἱῷὸὄ ΒΊΘ0,90; -Ἰἀράπη 
5Κ 4,97. 

ἡ σασ πα θη. αὐ[]ὔγοη: ὡς δὲ 
ἐπαύςκατο λαλῶν “ Ὀ]Ρ6ὴ βδη 
Ὑ σαθθηρια τοα]αηα Ι, ἢ,4; 
Μίαβηναγην αι. 6)" αγ αὲ ἐγ 67, 
[σϑη 148], ἀοον 15ὲ αἴθ868 Κ6γ- 
ὀιίην δοηϑί γιῖολιέ θοϊοσέ. 

πϑαδαοὶ Μὴν γυμνότης Ναοεκιἠοϊέ: 
ΝΟ δ Ὁ 

πϑδαερῤϑ (4) 4.Ἃ47.α Ὑυμνός ἡαοκέ: Ν. 
ΜῶΡ,48. Νοε1459;,; 4. -ἄἀδη8 
Ν 25,386.44 Νε 14,591; Ν.ΡΙ. -ααὶ 
κθ,9. -- πδαϑᾶδὶ γυμνητεύομεν 
Κά4,11. - ΡῚ φραϊϑαθθὶη -αδὶ 
ΔαΓΡθαη ὁ περὶ τὴν πίετιν 
ἐναυάγηςαν μπαῦϑῦογν αὐν (ὐἸανθογν 
δου δγιίοῖν σοϊέίογν Τ' 1,19. 

μπᾶγπθβ Μη νάρδος Ναγα6: 6. 
Ἐπ π|5... 1.9. 

ΠΆΘΟΙ ΔῚ10 (1522) Ποίένν, Ἠοῖϊ: 
εὐτηρῖὸν 1,9 90 δ᾽. πῶ: 
ϑοηϑί εωτηρία: Ν. 1.19,9 ΗΒ 13,11; 
Ἅ. ΤῊ 715 2.30 9:0; δ ΔΙΞΕΙΤΙΕ 
00, ΚΤ Ὁ9 ΘΙ 5:9 
(Π8.5[5]61Π815}; ... -] Β 10,1. 

πδ 578 510. Υ.1 ςὥςαι τ εἰέοη Μ 8,25 
12,97] 1,9,9ῶ4.56 19,10 Μο 8,4 
15,950 ΤΊ,15 11,9, εὐεων Μ927,49. 

ΠΔΒ͵ Δ α5 Μη (169) ε«ωτήρ Ποῖ- 
αν: Ν. 1,9.11 ποῦϑ πεῖν 
ΞΙ 1.5. 10 Ὁ,» Ἴ} 
Ῥῃ 8,20 51 4,6; Ο΄. -ἰα ΤΊ.1 2,5 
.1.10..11|1.: 51. 1 τὰ 
Ι,1,41 ΤΙ 1,4. 

158 57} 67, 7,οἐέογι, Πι6γ 5ἐο116η, (ρ67- 
ζομίυ, ΡΒΒ. 15,181.157): ἰᾶςεθαι 
1,6.19ϑ, (407) 119,40. 1..4.18; 
δισεύξεῃ [1 7.3; εἰϑέεῖν (07. 
19.441 1.0.9 Μοδῦ 10,51 
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Ἀ 11,14 Κ1,21 9,29, (Τμὲ.}1, 8,50 
90,,),4 17,388 (εὐςεει τη) Καὶ 7,16 
Τ4.10, (Ρὴ ΝΜ 9,,Ὁ 1,1,.50. 8,48 
17,19 Μο 10,52 Ἵ2,ὅ. 

πδ 1 Νῆα Νεοίς: ἀμφίβληςετρον ζγοῖ8- 
γεβ ἩωμγμοείΣ Α. ΜοΊ,160: 
δίκτυον ΝΡΙ. 1,55,6 (ΡΙ; παοῖ, 
811); 4. ὅ,2.4.8 (4.1. μἱονέ 1).50.} 
Μο1,18.19. 
πα 5810.77.1 ποίφορ: βρέχειν 

11,98. 
δα πη δ .π δοηοίφου (»ογγοϊέϊυ, 

294}.): ἔβρεξεν " -ἰᾶὰα 1, 7,44. 
ΝΆΡδη Ναθαᾶν 6. -ἰ 1, 3,31. 
Ναπθαΐ θα Νουοηιθογ Κ8] (ὁ7- 

ἰχιέογέ ατι7 ον ἴσαταα {1π]615 α.7, 
αἀογῦ Μογναΐ τοῦ αἰθηγν «}ιϊηνογιαῆ). 

παπαϊθαμὰϊ Μὴ ἅλυεις Κείίο, 
ἩΗαπαϑοϊοίϊογν: Α4.Ρ]. Μεοῦ,4; 6. 
ὉΠ: 9.5.4. 

1. παπι ρυν 5 4427. ποΐῤιοοητρ 
(9), τοὐγὰ Κ) κὶ 9,5. αγπιφϑηιοηιη θη: 
ἀναγκαῖον οὖν ἡγηςάμην ̓  πδα- 
αἸΡαα πὰ τπϑὴ ἐοΐν Ποῖ 68 
ιν ποξιροηατρ; αοοῖν τοῖγα τοοἼο 
αογ Αἰκ. ϑδίηφ. υοῦν 3. τϑαά!- 
Ῥδυγ 5. νογϊορθηι. 

9. παπιρα αν 5 Γτὶ Νοέῤιοοηαἱρίροϊέ 
Ν. 5Κ.9,20: δον ἄϑην ἐρα]νγ 80], οῖγ.- 
ον δοϊογίογ, Ακῖρ. 8.0. 

ΝΆΠΟῚ ἐγ Νῶε (ὃ; Ν. 1,17,27; 
α- ἰδ 1.8,36.17.20. 

ΔῈ} Ααυνυ. ἔτι ποεῖν Ν᾽ 27,08 47,38 
19,95 ««.ὅ.; 161 πδὰῇ ̓  μικρόν 
416,16 (υσί. Α4γηγν. ζι3," δέοϊ). 

ηΐ Νορφαΐζο ποῦ, τοι 
οὕπω 5617,6.5 8,07] Μο8,17.21 
11.292; Μοά,40 ΚΥογϑοϊιηηοίςι 
φΦισθὲ67 1,οϑαγίοη, (5. ΑἸ Ή1.). 

ΒΔ Π}} θη ἔτι ποοἷν 1,1,15 8,49 9,42. 
Ηἱ -- ΠΡ 8η οὔπω ποοΐν μοι 
160,17; Ῥαπὰῃ παι απαῃ ἔτι 
οὖν Μο 19.0. 
81 ἢ ἢ} ἔτι που 1,14,99 15,920 

ι Νο ὅ,85 14,48; ἔεχατον ΝΕ} 5,15; 
Ῥᾶπὰῃ πϑιῇΡᾶπιῃ ἔτι οὖν 
ΜοΊ2,0; ηηἷξέ Νόρ. ποοῖν πολέ: 
οὔπω 417,30.89 8,320 11,30 5Κκ 8,9 
(68,234), μήπω Ἠ9,11, οὐδέπω 
11.7.99... 
ΒΡ θᾶ ἔτι δὲ καί τηαὶ βοσαλ' 

μοοῖν 1, 14,20. ᾿ 
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Νδἅπηι Ναούμ Ο΄. -ἰ5 1, 8,25. 
ΠΔ1ι5 (89,80) Μὶ ἅογ Τοίο: τεθνη- 

κύς 1,7,12; 58οηϑὲ νεκρός: Ν. 
Ι,1,.190 518. Ν.ΕῚ, δ ΘΙΒ 1. 1.20: 
Α. πᾶν ἴ, 9,60. 

ὨΔῈ 78 510. Υ.1 ηδίϊσογ: βιάζεται ̓  
“148 1,16,16 (υσί. 4γνη1. ς. δέ); 
ἀναγκάζειν (4 6,129, (407.) 1, 14, 
95.» ΒΟ ἼΣΤΑ: 

Δ 8. πὰ 0788 απο, Ζισαηρ τυογατ- 
ἰαδ58ογη, (ρογ 7 εἰέϊν, 2994}.): ἀγγα- 
ρεύςεει Ν ὕ,41. 

πᾶ πθ5 (Ὁ) 1ὲ ἀνάγκη Νοί, Ζιναη 
Ν. 5. 1:12; 1). Ῥ} 81 9] ΤΉ 5 
ῬΗῚ] 14... 5 117. 61. ῬΆΡΙ ΞΕ 
Κ6,4 19,10. 

πανγὶν 4α7.1|}α (1883) ἐοέ: ἁμαρτία 
ἣν νεκρά {Γανγϑατγ 5. νὰ ΠΘΥν]5 
δι ΙΕ ΒΩ. 
157. 

ϑΆπ ΠΥ Γ0 ΠΝ 510. Κ΄.9 δοσγαθοη 
(ρεγΓοἰέϊν, 99477.: ἐτάφη ᾿ -οΡ5 
νγὰβ Κ 15,4. 

τ Πα πα ΒΊΓ0) οἴγση, τέ 76- 
γιαπα (])αέ., υοί. 956,2) δογγαθοη: 
ευνταφέντες αὐτῷ ᾿ τη]ΡΡδηδ- 
υυ]βίσοαδὶ ἰτησηα (ἃ 2,12. 

ΝαΖαγ αὶ ἑμπαάεμῖ. Ναζαρέθ: Ν. 
1.1.0: “(ψ(-- 1 99 1 ΘΑ. ΒῚ 
4.160. Μ|631:9. 

Ναζογαῖπθ Ναζωραῖος Ναξογᾶοη, 
Ναξαγοηον: Ν. 1,18,37 ΜοΊ0,47; 
ΜΞ 1. 18:95... ΜΟΊ; ἢ. 88 
Μ 26,171. 

ΝΑΖΟΥΘΗΠΒ Ναζωρηνός α50ὶ.; 
Υοῖ. ΝΖουθπδὶ" -ηνέ ΜοΊ,94, 
τὰ 1,4,34; 22. -οἶπαιι (992 4) 
Νο 14,61. 

πὸ πεῖν: οὐ Ν ῦ,57] 97,19 ΚΕ1.11. 
15.519.» τοῦ Εἰμὲ “τ Ὧ6;, ἀν ἨῊΣ 
18,26; οὐχί 1,160. --- ογ" τι8 
Φ 18,40 υσῖ. ὨΪ. 

ΠΘΙὺ Αἀαν. παΐιο: αἰ 4714 ΠΘΠ Τὰ ΖΗ ᾿ 
ἤγγιςε τῇ οἰκίᾳ πάπογέο βὲοῖν αθηι 
Ηάαιιβ9 1, 15,95. -- -- ονιραγ.- 
Ααν. τ 6 [015 (191 Β5) ἐγγύτερον 
ηᾶϊιον Ἐ 18,11. 

που Αἀαυ. (1923.41) παῖε: 1. αἷ- 
ἰοϊγηδίομβοαὰ ἐγγύς 6,44(ὨἩ. 7,2 
Με 15,38. .1Ν.09.185.17. ῬΙΝ 3.6: 
Θη56ὶ ΠΘΙῦἃ τῦᾶβ (ὡς ἤγγιςεν 
Ι,19,41. -- -- Ὁ, μι. ) αἱ. (968 

γὐω 
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Ααἡ παΐνο ϑοῖ: ἐγγύς τινος 46, 
10:95 11:18. 1 10.115. 018: 
ΠΟΙ νγίϑδη γι. 1)αἰ. " ἐγγίζειν 
τινί ΠΟ εἰ δὲ 
95. 10 9:9 7 (πρός ΠΝ ΟΠ 1; 
ΠΟΙ αἰπΊϑὴ ᾿πη1ηἃ ̓  προςεγγίςαι 
αὐτῷ Με 9,4. ποῖθὰᾶ βαΐννα " παρὰ 
τὴν λίμνην 1,5,1; ποῖῦα ἄϑδυ- 
Ῥᾶιπ  παραπλήςειον θανάτῳ ἢ 
Ὁ.Ὁ7:. ἢρῦῦα δἃηα]α ἄον Πἔἴπμαο 
μαΐνο ὃ 8,4; παῖῦᾶ νυ ίβϑη αἱ " 
ἐγγὺς εἶναι ἐπί τινι Νε 13,99. 

6] 51Κ ι0. Υ.1 ηι. 1)αέ. ἐγγίζειν 
τινί σον οίγιο)γν γυῶ]ιογγν: ΡΕί ᾿γ 8. 
-[ἀπάδη5 1, 15,1. 

αὔτη 6] 0718 (ηὐἱέ 51Κ τι 1, 10,11 
Νο 1,15) Ππογαημγναΐνονν (ον ο[ίῖυ, 
2945): -ἰᾶα ἤγγικεν 1,10,9.11 
Νεο1,15 14,49 Ἐ 13,12; ἤγγιςεν 
Ρῃ 9,30. -- αδηᾶησίφ: 88, 9). 
ὙΠ ΙΣ ἐπί τιν ΕΓ ΠῚ 
γι. Ακκ. μέχρι τινός ἢ 9.30. 

πΘΙυ πη ͵ 8 Μη αον' Νὰο) δέ: ὃ ἕτε- 
ρος ἢ 13,8; ὃ πληεςείον 1, 10,299 
Ἡ 13,9.10 βοισΐθ ηι. 1)αΐ. ΚΓ)" στ. 
αφη. 1,10,39 (956,92) ἐερνα γηκ. [ο5- 
8658 0}70η. αὐ ϑοῖημθ'" δϑέρίθ 
Νδ,45 1,.10.27 Νε 19,91 Ἰ 4,25 
(6 5:14. ; 

6 οὐχί ηΐομέ: πῶς οὐχὶ μᾶλλον " 
Ῥύαῖννα, ΠΘΪ πηδῖ5. Καὶ 9,8, οί. ννα]- 
ὨΘΪ. 

π6 10 (Ρ) Νὰ φθόνος Νεϊα: 6. Ἰὴ -Ὀ 15 
ΝΠ 7:18, ΠΟ Ὁ ΠΟ ΒΕ 5; Ἷ): 
τηΐθβο Ϊῃ -Ῥἃ σα ΠἀΔΠ5΄ ἀλλή- 
λοις φθονοῦντες (ὔ,26; Ν.ΡΙ. 
θα (5:91. 1.0.2: 

Νο( Ἰἰτατιά θη 5. ΝΙΚα 6 η185. 
ΠΟΘΙ αὐ. Υ.1 (205) τι. 17)αΐ. 

ἐνέχειν τινί 65 αἰ 7οηιαπα αὖ- 
φοϑοΐνγν ᾿ναϑογν: γι) ὅ.5.0. ΕΓ. Παῖνν 
(αι Πδῖθννο ροῦν ϑοδγοῖθογ 
δοἰδϑέ κογγίσίογῆ). Κσί. {Πρρϑεέγην 
1)οέθηη, Ποία γοαϊτυίνω 5. 97 Με 
6,19 ΑΛ. 

Νουΐηῃ5» σφ. δέ. τοῦ Νηρί 1,3,97. 
ΠΘΌ1ὰ ΓΚὸ βαφίς Ναασοί: 6. -Οϑ 

τι 18 ΕΝ 0:95: 
πὶ (η6 18,40, υγί. 22.) πϊοϊι 

(56.,.γ νι 0) οὐ, μή; μὴ οὐ, οὐ 
μή; οὐχί Φ1415.11. τ ΟΣ 
10,99: οὐ πάντως Κὔ,10; οὐδέ ᾿ 

απο τΐονέ Μ 8,10 95,45 (ν- 
δἰοϊϊμηφ αογ' Νε.) 21,14 4 7,0 
τ 6,9. 7,4. 9. 0 ΝΟ ΘΝ (Ξῖπ 
ΒΟΡΙἍΚ) 1991 12.950 ἘΠ ΠΡ 
Κι4.91. σῦν τῇ 510 8 δὲ 
(:πΠ1}. 4) ΤῸ,17 (Ε1 Ῥαὰα" οὐδέ Νίε 
11 ΟῚ ΠΡ ἼΠ 1 εἰ δὲ μήγε 
100 ηἱοῖιΐ 1,10,6; ηἱ --- ΠῚ 1066167᾽ 
-- μποῦν: οὐκ Ὁ πο α οὐ ΚΊἼ9,18 
(ηἸ --- εἰ --- Π1Π), οὔτε -- οὔτε 
1,90,520᾽ ΜοΊ9,25, οὐκ --- οὐδέ 
(μ μή -- μηδέ (114,22) Π9,16 
(Κ ,11) ᾿Ξ 1,19 (ἢ 4,27 ΑἹ (: πη] 
Β) α 4,14 ἐν ὅ,5σ ἰη8,,71 Τ 9.10 
ἴθ»; μηδέ - μηδέ Μο 8,20. --- 
ΠΪἢ --- ΠΙ 1,14,5 ἀα6,15 Τ 8,5 
Α (1 --- ηΪ5- ΒῚ πὶ -- ΠΙἢ 
Μύ,20 7,.8 10,2, 4. 10,24 πϑιυ. 
ΠΪ βαίαϊηῃ --- ἃκ 116 οὐ μόνον 
-- ἀλλὰ καί πο γμ7) -- ΒΟΉ αἸ6717) 
αὐ 5,19. (μὐἱέ Εἰ ρ86 Ἴηι 
θγδίον (Ἕἰϊοα ἘἈ 9,10 Κ,19); ΠΗ] 
Ῥαϊίδι ποι -- ἃΚ 184 αδοί. Ἡ 9,34 
19,17 13,5 «-ὅ., ΠΙ Ῥαίδ!ηοὶ --- 
εἰ ΒΚ 4,35 6,14}. 1,13}... -- -- τὶ 
Γ 2) α-ργἱναϊξίνιωη: ἄμαχος ἢ] 
σα Κυ}5 Τ 3,3, ἀφιλάργυρος ̓  ΗΪ 
[Δ] αἱὉ|κ5 Τ 3,3; ἠγνόουν  ΠΪ 
ΠΌρΡαη [1[,9,42 Νο 9,32, ἀπι- 
«τοῦμεν᾽ ΠΩ φαὶδαρἼαιη ἱ 2,13 
(ἄϊνυιί. ΝεΊ16,,, Ἀ11,80.31). -- 
1)ορροίέο Νοσαΐίογ, «να δηδησίρ 
νοῦ Οἰγίροι. ὦ ὅ,4)9 10,321 (η13 
φοῖγέ ϑρινγοη, σον Παβγ) Κ,10 
(6,14. (527.2): οἰη ζα οἾν6 Νεσαί. 
αν ϑίοἰἶο ἀο7 ἀορροίέογ α65 Οσγθοϊι. 
Φ 0.05 10,39. 19:1 1.5: 8..15:9} 
Νς12,14.54. ἘΠ9,.3..11 8. 
{70.γ αἷο δ'ἐ οἰ 9 65. ὩΪ νυοί. 
827,1. -- ἢ τα ἨΪΉ μα οἵ 
γυιέ δον τὶν δο νοὶ ογν (υφί. 97). 

πἶθαϊ. πἰρὰ (5642) 1. γα ει. Ὡἷ- 
ΡᾺ1 αοοῖ, πμίοϊυέ οέισα ὃ ην. αἰθτί. 
γέ. ΠΣ ῇ τ. Τα. Θὲ ὁ 5» 
μήτι τ᾿. ]μᾶ. Γπί. 48,329. -- 
9 107,7. ἃὴ Ὧ1 ΤΗΣ: ΖΦ Μ᾽. 
γιοίγνη α(65 Μή έγῖί8 αὁ7γ Β6- 
αὐγισυνῦ, τὐθην Ἡϊοί, 65. 86ὲ 
αοηην ααβ, απδρηο)γνοηληογν, (56 δ): 
εἰ μή πῖραὶ 6,46 10,10 [,0,4 
0.25.γὉ.; π|ρ8 91 0 19. 1.178 
18. 1819. ΝΜ. 7 τπὖ:,, ἐκτὸς Εἰ 
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1519. χε)» 16. ἘΣΤΕ ΕΟ. 
πἰθα Ῥαϊοὶ᾿ εἰ μὴ (ὅτι) ἢ 15,8 ΚΊ12, 
18 Ἐ 4,9: εἰ μήτι ἄν Κα 7,5. ἐὰν 
μή πῖρὰὶ ΝΜ ὅ,20 4{6,53.65 7,51 
19.Ὁ4.. 108 8. 15,4. Νο 8,21 1,3.4 
Ὁ. -- Ζιιδαΐξ, νυ. εἰρα ἰ 3,14. -- 
ΠΙΡρὰ ΑΔ: Ὠ]Ρ8] Β Κὶ9,2. --- Ὁ) »". 
Ορίαΐ., τοόγν 68 μϊομέ οαφορέϊυ, 
δοηαθγην, [11 608] ὯΙ δέον: εἰ 
οὐ ποιῶ ̓  πῖρα ἰδϑυ]αιι τρθγγν 107}. 
γμοθέ ἐμ 4 10,37, κἂν ἐμοὶ μὴ 
πιςτεύητε ̓  πἰρα 1πη15 σ᾿ Δα] 1] 
τσθγγν 17.7) ατιον τνὴγ' μΐοϊιέ σίανδέ 
Κ. 88; εἰ δὲ μή ᾿ ΔΡῬαη ηἷρ8 
γνθϑθίηϑ, τϑθγλην, 816 τοί νον ]αῦ.- 
ἄγ. ἐσἄγογ, 4 14.9 (5682). -- χ- 
δὲοἶνογ αἰρα, ἰἢ 9,3. --- 6}16}] να [ 
ὙηΡα1] θᾶ μήποτε Μοά,19 
7} [081] Τυϑη. 

πἱαγγὰ βρῶεις (8 Κ᾽ γ 2 6].2"6)ν, (167 
Βοϑεὲ (Ὁ) Ν 6,19.90. 

πἷῃ (49,9 91 τπὰ ηϊοϊιέ, ατιοῖν 
μήομέ, ητοδιέ; αν 67) 5[62)' Θίοίἑα 
(ατι.β075") 10 ΠΙἢ Ἡ 8,7, ἃΚοὶ πῃ 
α 9.9 {1,19 Αϑϑιηιαξίογ 65 -ἢ 
αν Ὁ- (ἰΡ- {11,30 1,920,40 
Ἀ 9,17 «.Ὁ.) τε. αὐν 5- (η15-ὄ 1. 930,16 
Εὐ 7.15 Ὁ. 41.1.11 6917). υσῖ: 
9685: οὐδέ, μηδέ 15,4. 1,90,86 
(ΑΒΏΕΚΒ) Νοῦ δ, ὩΑΒΚΙΌ 
5} ιν." πη ΜΊΘ, Οὐχ 
ὁ 0,98 7,18 (ηἴῃἢ Ῥᾶη δἰηβῆμῃ " 
οὐδείς) 11,30 (0 -Ῥαη πδαῃθδη- 
ἀΠ᾿ οὔπω δέ) τὦ., μὴ γένοιτο 
ὨΪ5-517181 (8.0.) -- [7 οὔτε --- οὔτε, 
μήτε --- μήτε οὐδγ" οὐ --- οὐδέ, 
μή - μηδέ γιοῖδὲ ὩΪ --- πίῃ 
Μὰ θῶ 18. 1094. 1 6.24 
8,19. φϑιῦ., ααγοῦοη πὶ -- ηϊ 
1.8,14, 20,,σΊ͵ο Μοϑδ,26 μ.ὅ. 80- 
δὴ ὩΪΏ --- πῇ ΝΜ 6,20.98 419,3 
“μ. Πᾶαιηίρο), νον οίημφοῖϊξ πῃ -- 
πι 1.14.9 α 6,ι15 8,35 δι. -- 
ὩΪ αὐογυέ φι" γι οἰξιι, ποσα- 
ἐΐῦ)" γγ6αἶο" Βοαϊηριηδϑαξξο 
(8708): 9,38 16,32 18,50 1911 
ἘΠ 7, 9.9. 

Νικόδημος {7,50 
Νορκαπάθηηιιβ (6 ἤσοῖν 92 Β) 8Κ 
9; 1). Νοϊκαπαδίγηδα (υσί. Νει- 
κόδημος) 5Κ 8,19. 

αἷμα αὐϊ. Υ.4. (907) ποϊπθη, απ-, 

απ γνο]νηιθη, οι ρζαηεη, ξαη θη, 
(ρογ[ὁἰέῖυο5 δίηιρίοω, 296): λαμ- 
βάνειν (Ργ8. 4ον. ἔπι.) Ν ὅ,.40 
10,38.41 27,0.48.59 τϑιυ. (᾿ιἄιν- 
ἢ). Ῥοαοϊιο: ἔλαβον ὅτι ΠΘΙη. ἢ 
Ῥαϊοὶ ψ]ανιϑέομ, 1 11,8; ἀναλάβετε 
ΒΕ6,18; ἀπολήψεεθε (3,294; παρα- 
λαβόντες ΤῊ 2,13. --- αἴρειν (4ον. 
Ρ»85) Μ9,6 6 8,59 10,18 πμϑβιυ. --- 
ἐβάεταςαν 4 10,31, --- δέξαςεθαι 
116,9. 0 6: 1 ΠΟῪ ΟΞ 
ΠΙ8 ἢ ἃΠ8 ΔΥΤΉΪΠ5 ᾿ ἐναγκαλι- 
ςἀμενός τινὰ αὐῇ ἀοη Αγῆιϊ 
γιοἤνηιογν Νίο 9,90. --- ΠΪηΙΡ ΔΓ 1᾿" 
κληρονομήςῃ 6») οη (ἃ 4,,0. -- 
Τρηέογγροϊαίίοη, πιαοῖν τὰ 1,1.,63; Ζῃ- 
δαΐξ καὶ 8,4. (παοῖν ἵ 6,1). ---ὀ Κονν 
ον γὰροϑιἐϊοηαϊυογδίη τη) Ή 
ῥοωοϊιίο λα, Ὠϊτηδη ἃ ηϊ. Ζ7)αΐ. 
{. λαβεῖν, παραλαβεῖν παρά τινος 
910:18᾽. Τη975. Νεν 5.109 170); 
ἵνα παρὰ τῶν γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ 
τοῦ καρποῦ ᾽᾿ οἱ αἱ β8 11} ννϑαυγβίνν- 
δῖη ΠΘΙῺΪ 8 ΚΥδηῖ Μο 19,29; ἴῃ 
γῃ. Ακᾷ. εἰς 4 6,91. 

ἃ -πἰπηϑη αὖ-, τοορηο]ηιοη: αἴρειν 
ΡΥ τ θ᾽), ΜΒ Ὁ 
(1 29.» ὐθ.)} 4. 11.395 {δ} 
1,18,,.8 19.926 Νε 4,95; ἀπαίρειν 
(4ο0».) Μ 9,15 1,5,35 Μο 9,90. “--- 
ἀφαιρεῖν (4ο0γ».) 1,1.25, Μϑεα. 
ἈΠ11,27, (Ργ8.}) 1.10.9: περιαιρεῖν 
κ 9,16. --- ἀπολαβέεθαι Με 7,83. 
- αΠᾶγσίσ: [1)αΐ. 7 ἀπό τινος 
Νε 4,235; β8οημϑέ αἵ ἀπό (απο Μο 
9,21, τῦὸ Ὁ τη Δ ο  οοῖα τρ 
ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ ἠεδόη, αὖ67᾽ 
σα ἀπ᾿ αὐτοῦ τοοραϑ856η). 

ΔΗ - πη αἢ-, απ ποἠηῖθη, θηι}- 
αηφοη, δέχεεθαι (Ρ)8. 407.) ΜΊΟ, 
40.4Ὃ:᾿: 1,22,9 8 μϑιο., ἀπεδέξατο 
Ι,δ,40, εἰεδέξομαι Κ0,17, παρα- 
δέχεςθαι Με 4,290 ΤΌ,19, προςδέ- 
χεεθαι 1,15,2 ΡῊ 9,29 ὑπεδέξα- 
το 1,19,0. --- λαμβάνειν (.4ογ΄. Ὀγ8.} 
ὁ 15:90 1.50 Μο10,30.Κ 47 Ῥὴ5. 
19 Τά,4, ἀναλαβεῖν ΕΘ,16 Τ᾽ 8,16 
ἰ4,11, ἀπολαβεῖν 1,6,384 15,94 
18,30 (4,5; μεταλαμβάνειν {9,0 
(ἀι ἃ παμ! πηδη ᾿ εἰς μετάληψιν 
Τ' 4,3), παραλαβεῖν 1,9,.10 Με 
4. 8005). 74. 10, 5 Ὁ 3Π}] 
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ΤῊ 4,1, προςελαμβάνεεθαι Ἀ 14,1 
5.1. (πὴ ἘΠ ΕΙΣ 
- ἀπέχειν οἴμοι δοίγαφ ονλ1- 
ζαηγον παῦον ὠμὰ ἰδ) τη 
χιυξέέογοη, Μ 0,2.10 ὥθηϊ. ῬὨΠ] 10, 
μετέχειν σοηίοβον Καὶ 10,390. -- 
κομίζεεθαι τρΐοα]6γ"» θηιρ,αη θη: 
Δ ΠΟΉΙΙΡ βαΐοὶ 5ΚΟΡ ᾿ κομίςεται 
ὃ ἠδίκηςεν «τοἷἱγαὰ δι βοη, (ἃ 8,35. 
-- ἐκνίζεεθαι Ν6ἢ 5,17. -- Ορσὰ- 
δ! η5 Δ ΠαηἸΠη8η ὁ ξενοδοχῆςαι 
Τ 5,10. --- αὐιᾶησίσ: «αἱ ἀπό 
τινος ΚΊ1,299 παρά τινος ΤῊ 4,1 
1ῃ 8,6; ἴη 2η. 41." εἰς 1,10,4.9; 
8η8 75. Αῖ." εἰς 1,2,28,, 8η8 79. 
Ἰ)αΐ" ἐπί τι ΝΘ 5.17. 

αὐὔσηΐμ δ) αὐ )νοἤηιθγι; τὐο]γνῖγν Ὁ67"- 
δϑίφοη: μετέςτητεν (11,18; αὖ- 
πᾶγμσισ: ἴῃ ηι. ΑΓ. 

Ῥἰ-πἴσηλη τι... [ὴ αἱ. τ10607)6})))γ16Ή: 
κλέψωειν ̓  -ἰηα8 'πητη8 ΜΝ 27,04. 

αἰ5- 11} δοϑίέσογν: κατέχοντες 
Κο,10. 

{τ δἰ ἡ δἠηιοην: -ἃ ἰΖννὶθ ἀὰ 
Τ15 5101η  παραλήψομαι ὑμᾶς 
πρὸς ἐμαυτόν εν τρογὰ 6 φιοΐι 
φην Ἡν17) ηιοἼγηιοη, 4 14,39. -8 515 
Ριυἀδηραγα]α ᾿ λαβεῖν ἑαυτῷ βα- 
εἰλείαν δον φοισίγνιογν 1,19,12. 

ϑδυπΐπδη (ΓΒ. 15,109; [Ἐ΄.Α4π:2. 
11,62): 1. ηνἱέγνοἠηνοη, παραλαμ- 
βάνειν ().5.). Μοῦ,40 9,2, (4ο;7.) 
19.928 18,31; ευμπαραλαβών 
-Ὁ Πη5 Τὴ 515 6 2,1. --- 9, 6γ- 
Πιαϊέόγ: κληρονομῆςαι ογῥογν (ἴη, 
ἡϊδογ 7. δέγν) Καὶ 15,50 κομίςεηται 
αανογέγαφοη,, υογφοίέθγν δ! ΟἸ Ἴ)ι6 7), 
Κῦ,10, κομιεῖται Καὶ 6,ὅ. --- 3. 6)γ}- 
7αησοη (ἴην Μοηέογοῖδ: ἴῃ ΚΙ]- 
Ῥοῖπ, ἴῃ νν8Π108) ευλλαμβάνειν 
(1) 1.91. 0.5.) ὉΠ. -- 
4. γιογυέο αὐοΐρογ6, ἰθογη θη: παρε- 
λάβετε Ρῃ 4.9; μαθεῖν Ν' 9,13 4 0, 
Δ ΜοΊ3,258 Καὶ 40 Καὶ 490 (1,1 
[5,14. ---- αὐπᾶησίφ: αἱ " παρά 
τινος νοη ᾿ὰ 6,8 9,14 (970), ἀπό 
(1,17: αδὸ' ἀπὸ ΝΟ 5.98. 1Π| ἡ. 
αὐ τ ὲν τὴν 1 5 πη 
Κ 4,0. 

ἴῃ 8} ἤιογγιοἼηιθν: ΤῬρδη]αίο ἢ 
ὙγϑΌΓ6, δ ΤΏ ΠΠΔΠ ᾿ΠΠΠΙΠ8Η 

αἰ-ΠἸΠΔΠ --- πἶα. 

7276465 Ἡογέ, νοῦν Μογϑοΐνθην )67- 
σοποριῆιογν ὃ 6,14. 

τη θη δέξαςθαι 
φοϊέογν ἰα88οη Ν 11,14. 

115-11} δεγαιι5-, τὐρρη 71: 
αἴρειν (4ογ. Ρ΄ῇ. Ῥγ5) 11,15 Νίςο 
4,180 0,239 8,5 ( 9,14, ἐξάρατε 
Κῦ,18; καθαιρεῖν ( γ5.) 4 15,2, 
ον. Νο 15,406; λαβεῖν Μ 97,9 
1,0,4, (Ργ5.) Κ11,20, ἀνέλαβεν 
Μ 8,17 (αὐ δ.ον γι) παρα- 
ληφθήςεται τηηιοἠηιοη 1,17, 
94.855. 

δα πΐδαῃ αὐ]. Υ. ὅ (ΘΟδ)σώζεεθαι σο- 
γι68θΉ,, 6γ 76 ἐθὲ τΤρογογν (ρ6γ [ο]ρίϊν, 
9937)}.50 ἘῚΒ-. 15.159} ἜΣ ΤΠ 
Μ9,91: {109 Μοῦ, 385. ΒΥ 
1015. 11.990. 1 9 10 ΠΕ ἢ 
ΚΊ15.9); «Ἄἀγ. 18. 10.590 18:90 
Μο δ,2353 1096 13.230 Ε10: 
Ὁ 10.355 ΤΠ ΠΟ ΠΟ Ξ 
ον: Νο οι; Τὶ. ῬΈΘΙ ΚΟΙ Γὃ 
τ 13 Ὁ ΝΜ 9.99: ; 

ηἰἶδί αι. Ὡἰ οἱ αὐτὁ ἴηϊὶ ἰσ: ΜΊΟ, 
94.37.38 17,106.18 8,18 μδιυ. (Ἢ 
15. ογϑοϊιοῖγιέ γυἱθηιαἰδ). 1)αφοφολι 
Ποῖ βέ 65 δέοίβ αἱ τὰ Μ 8,8 8,28 
1099 18.171: 5: χν. πὶ 15 ΠΣ 

πἷρᾶπ ττο]} αδί. Κ᾽. (908) ποίξογν: 
3.80. Ορέ. τϊραῖὶθ Ῥοθ ᾿ οευλ- 
λαμβάνου αὐταῖς ΡῊ 4,9 (υσί. 
ευλλαβέεθαι αὐτοῖς Πρ 1Ζ6 
ΤΠ 5.1}: 

αἰ 715 7α ευγγενής Κ᾽ ογισαγαέο7": 
Ν. “δι ο; ΝΟΓῚ: ΕἸ ΤΟ ΕΣ 
1,14.12. --- Κοηιρ. 98.-}10]|8. 

πἷΡ7}0 Τρν ἣ εὐυγγενής αἷθ Υ67- 
τραπαίζο Ν. 1ϑ,1.,36. 

ηἷὰ α.1. ἢ - ᾿γασοραγί. -ἃ (765), 
ϑέοία αὐ αἷὁ7 ϑρίίξε α65 ϑαΐξε5, 
οἶγα θο)αϊνοηαο Αγέισογέ 6710 α7- 
ἐοηαὶ (828,1): το}. ὃ γυἱοῖνέ τρα 7.) ὃ 
οὐ Μό6,26 7,29 27,13 τδιο.: οὐχί 
Μδ,40.41 6.950 πτϑιν.; οὐ μή 
4 18,11 1,18,71 μὴ 118,35. --- πἴα 
-ο αἷτ οὐδέποτε ΜΝίο 2.90; π|ῖ 
-- νγαϊῃὶ Μὸ 14,00 ο. ΠΙ νυϑὶῃΐ 
ΜοΊ15,4. - οὐκ --- οὐδέν; πίὰα 
αι 1.3,»15., πα Ταῦ 1 9 Ππη- 
ποτε οὗ ηϊοιέ οίισα ἡ --- Ῥαὰ πῖὰ 
γι6ογν6, οὐθ7" τυἱοΐνἐ ἢ οὐ 1,20.29 
ἘΠ 9.51 ΚΊ 95. βευ πὰ 5) 

ΟἼΉ ο]νηγιθγυ, 

ΠΡ ΎΎΘΥΎΎ Ύ Ρ, ον. Ψ00Ν 



Πἰυ 56 15 -- πὰ, 

ἘΠῚ 
(ἢ μή). 

εἰ ϑοῖηβ {ὴ|6 (1595) ἐπιεκοπή 
Ἡοἱνι ϑιοἸνιίγ : τη 6] -α'58. Ῥ 6 η81ΖῸ5 
αἱὸ Ζοῖξ, ἄὰ Ο΄οἱέ 5ϊεν πιαοΐν αἿγ 
μηιβαΐ, 1,19.,44. 

Ὀϊ-πϊα 5] 510. ΚΥ.1 καταςκοπῆςαι 
τι ατοϑἰριηδοϊναζέονν, ατιϑ8ρίογῖο- 
γον ἃ 2,4, 

Δη8.5η1π} 8) δι0.7.1 1. ἐγαη8. 67- 
μομογη, ἀνακαινοῦν Κά,16 (13,10 
(0.ΡῈΡΙ. -τὐν!α]η). --- 2. ἐη- 
ἐγώ. [οἷν θγ7θι.67)7., 6)" διιογ} 
106γ16᾽. ἀνανεοῦςθαι ᾿ Δπ--Ῥ8η- 
7410 Εἰ 4,28 (9885). 

πἰπ 7.580] 8 (α) ΡΕΙΡΡΙ͂. νεόφυτος 
(οἶψ. ποισορήαηε) α675. Νοιϑο- 
κοθγέο, ἀὁγ Νοιίιφ: Α. -ἀϑη8 
1. 9:6. 

πἰπἢ 5 4α7.)]α πθιι: καινός ΜΝ 9,17 
Φ 7.00.7 18,54 1, ὅ,36.98. Μο1,27 
ΘΟ 11.995 κ5.6 Ὁ,17. 2,1 
4,2 4. (}υ6)»},λ67γ απο, Νίοα 2,21, το 
ΠΪ1}15 Κν καινός ατν ύέοίίθ νον 
ἄγναφος μαοῖῦ [1,5,36 5ἐοθὲ); 
γερο ΝΜ θυ. 7: πὲ  5157.. Μο .90 
Ἰ κ  ἘΞ Ν ΚΟ: 6. 
-15. 1 ὅ,36 Νο 2,91. 

εἶπ} δὰ ΠῸ καινότης Νεινοῖξ 1). 
τὰ Ἀ 7,6. -- Αἴοριρρ. 888-, ἰη- 
Πἰ.}1Ρἃ. 
αἰ ΚΙ οὶ Κν ὥῦηνογϑίαηα (σο- 

τοὔ)ιγυῖ. ηὐἱέ "Κἰ οἱγηιιιί ἐἰθογ οί: 
ΘΠ ΒΕ 

αἰ π Κ]}}5 441}2.α νήπιος τηνι ρ, 
ῥύμαίϑοι Ν. 18,11 αΔ4,1; Ν'ΡΙ. 
μ..4; 1)... 10.10.31. 

πἷπη (7652) ἐννέα ποι: ἐπαοῖ. Ῥαὶ 
πἴπη 1,17,17; Ῥὸ πα μπηα 184} 
ηἴὰη 1,15,4. --- αἀοἰκῖ, 6. ἘΠ. ἴῃ 
Πα ΘΠ 615 18 πἰαπθ βαγα]ἢ- 
ἰαἶῖζο 1,15,7. -- --- ππη Πππαδ 
μοι] ογέ ΝΟ 7,39. -- Υί. 
ηἰπη-ἰ πη ἃ. 

εηἰπἂλ ἢ. ἔννατος 6)" πϑεγέο: Α. 
Ῥορι. Ν 27.45.40 Μο 15,38; δ. 
Νε 15,34. 

πἱππίοι πᾷ ἐννενήκοντα τ οιμηεῖρ: 
ἡηαοῖῖ. Ν. Νὴ 7.31 Α. Ῥο -ἃ 
6 πίπη 1, 15,4. --- ἀοἰῖ. α΄. ἴῃ 
-αἰβ. 1. ππηθ σαὶ ἰαϊζο 1,15,7. 

(Ἶ ἀγνοεῖτε), ΜΝίο 12,14 

πἰπίαι αὖ]. Υ..2 (904) ηι. Οὁμ.: τυ- ἢ 
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χεῖν τινος ἔγεοῆεη, 6δγγοίοἼιθγν 
Ι,20,35; ὀναίμην (τινὸς) φΦίγεγ' 
ϑ'αοσθο [γον δοίη ΡὮ1] 90. 

δ: ηἰπΐδῃ τι. Αἰ. ογοτοῖ[θη, 67- 
τρίδοΐνοη, (ρον οἰέζυ, 994 Π..): ευν- 
ἐλαβον᾽ -παΐὰαη 1,5,9; ἵνα αὐτὸν 
ἀγρεύεωειν λόγῳ " οἱ ἴη8 -ῃὰ- 
ἰοῖηα νναυτᾶα Μο 192,18. 

σΆ-ΠΟΒ͵Δη 510. 7.1 τη... Ακῖ. 1. ἣς 
ἐπερίεςευςεν εἰς ἣμᾶς α16 67" 1{0.8 
γοϊοθϊοῖ, σοισᾶ)γέθ " ῬΟΘΙ αἱαΓ85- 
58 -ἰᾶ8, 'ἰΏ ὰῇ5 Ε 1,8. --- 58 
τη Παρ αὶ -18 45 ἴῃ5. νυϑι]αυν]Ζηϑὶ 
γιέ 80 υἱοῖογ" Ναδγι 816 ῥ6- 
γγϊοαϊσοηα 8Κ 1,19 ἔς -- --- 9, ρὰ- 
ΠΟΠΙΡ5 ψίβαη αὐτάρκης εἶναι 
φογῖϊγ)ϑαην ϑ8οῖη, δῖον σοη ρθη 
ἰα856η5) ῬῊ 4.11; ἀρκεῖςθαί τινι 
8. Θθη σον, ἰα88θη, τ (1) α .) ΤΘ,8 
(Γμέ.), -ἰάᾶὶ 51:1810 Παπαρί. ζιν 
τν 8] 810 8ηΠΟΠ ᾿Ζυγ τη " ἀρ- 
κεῖςθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν 1, 8, 
14 (ΑΔ. 

ϑΆΣ ΠΟΙ 5810. 7.4 φζ7' 
νογϑοἤνγι ϑδοῖγ, ηιτέ (])αΐ.}: Ἰννῖβ.... 
-Ὥϑη φραίδαυ)αϊ {γα νγαὶ 5 ὑμᾶς 
περιςςεύςαι τῇ ἀγάπῃ 67 τοοῖϊο 
θιιο]ν γος}, τοογαθην ἰαδδθ αν 
1οῦ6 ΤῊ 8,12. 

ποίϊη Παΐ. δέγιρ.ν: πὰ -ἰῃ " ἐπὶ τῇ 
πρύμνῃ αὐτῇ ἀοὴλ Αοβέογα οἷς 
Νε 4,38. 

ηπ1. Α4ἀυ. πίη, 7οἐφέ: νῦν Ν 27,49.43 
Φ 8,40 μϑιο. (μᾶμο); ατιοΐν ἔηι 
ϑαϊξζαμπίαηρ 4 8,523 11.8 19,297.81 
15,351. :16.99:30.17. 1,9.}99.κΚ 7.9 
6αΊ1,285 α1,24; φιορίβοΐογν Αγέϊκοῖ 
μ. Νοπιόη, παρ σγίθον. Ἐν αὶ 
οἰησοδομοῦοη (ἃ 4,25 Τά4,8 4,10; 
δοαοιέο: ἴνατη Ὠϊτησηα πὰ ἀπὸ 
τοῦ νῦν Λτηοὴ πιῆ αν 1,1,48 5,10, 
ἴγατῃι Ῥᾶηηα πὰ Κῦ,16, υπὰ 
Ηἰϊΐα πὰ δ᾽8 71οίτὲ 85Κ 4,11: Ζι- 
βδαίς τὰ (19,90 (παοΐν ππὰ3). -- 
γύνι ἘΠ 117. Κα 19:18 15.309 ΕἿἹ; 

Οσφηϊϊγο 

δ} ΘΜ ἩΟ ΕΘΕΙ τὸ ετὶ γα ὦ ΠΝ ὁ 1ν: ἡ εἰ τιν 
νυν.  Ἐ 7 86 5 ΠῚ ΓΟ 
-- ἄρτι Μ9,18 713,33.37 106, 
1981 Ἐ151 5 7 0. Ἢ 
5,6; 1 πὰ ἄρτι 49,25; [1 8]- 
νὰ π᾿ πῶς οὖν ἄρτι 49,19: 
ἀπ Ῥὸ πὰ [06|18 ἄχρι τῆς ἄρτι 
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ὥρας Κά4,]1. -- -- 2, Κογ. 
σι" Μβοφοϊουγίη αἰὁγ) ἰοσίδο]ιογν 
Μοἰφογη, ηῖθ ατῦν ἀπ αῆ α65 
δαίξοϑ, δοηα162),ν, ιοῖδέ αἸν φισοῖξο7" 

δέοίίο; δοσίγηέ αἴ Νορ. ἀθη ϑαΐς, 
580 ἐγ: τι ᾿ήγνί67η" ἀ8. φι" Νορ. 
σοθμῦγίσο Ἡογὲ (888,9) πνη, «ἰογ))- 
παολ, Γοϊοίϊο,, αἴ8ο0: οὖν τοὶ. 10 
πὰ 5.0 5,19, 1608] πὰ ΝΜ 5,25 60,22. 
25 μι.ὅ.. 7ζ0 Ρ6 πὰ Καὶ 10,31, 581 ηὰ " 
ἴδε οὖν ἢ 11,29 ἄρα οὖν Καὶ 2,19, 
78. πἴπ γα. Ἐς 7,235, Ῥὴ πιι" 
ὅταν οὖν Μύ,2, Ῥᾶᾷπηπ πα΄ ἄρα 
οὖν ΗΒ 14.19.19 Ῥϑηηπ πὰ 81. 
αδοί. Β 9,156 μενοῦνγε ἢ 9,290, 
Ῥϑίαρ-Ῥδη ππ᾿΄ τοῦτο οὖν Κ1,17, 
Ῥᾶηθῆ πὰ τοῦτον μὲν οὖν 
Ρη 9,23, ᾿ππὰἢ 15 ππ᾿ τοιγαροῦν 
ΤῊ 4,8 4, απᾶ ον ΕΠϊ συιγυγολν 6167"- 
αγέ. --- ἄρα Β 7,231. -- δέ [5,47 
Β 7,200 Κα 15,12 κ4.,13 αὖὔ,11. -- 
5. ΠῸ-ΘῚΡΙΡ 5 ἀπόδοτε τοίνυν 
1, 20,25 (952,6), ΔΡῬδη Κα πὰ’ 
ἐγὼ τοίνυν Κὶ 9,96. --- ὥςτε 465- 
ἤοϊο  ὅ8ο] πὰ Ἡ 7,,: Κα 14,99 
15,558 Κα 4(,.123 ΡῊ 4,1 ΤῊ 4,18; 10 
Ὧὰ 58 α 4,16: ΔΡῬαη πὰ 7, 
129: ὥςτε μή ῥ᾿ῥδηπα Πὰ εἰ --- ὨΪ 
ἸΦ ΟΣ; Βρὲ πὰ “εἰ μὲν. γὰρ 
Κ11,4; ἀρῇϑ8ιη 5.1)» 1 μα ἔετω 
δέ Κ192,160 ΑΒ. 

ππ (ὅ92) οὖν αγι (ἴγ, 4167) ΕΎ ΑΘ), 
αν φισοῖίογ δέοίίο τοῖο τὰ (5582): 
10 πὰ ἰδα7α] 5 τί οὖν ποιήςει 
Μο 19,9; ἴῦὰ πὰκ-Καπηΐ τί γὰρ 
οἰδας; ΚΤ ΊΘΟΙ {96 Β). 8η 
ΠᾺΠ οὐκοῦν. αἴδο αο6}ν: 8. ΠῸ ἢ 
Ρίυαἀδη5 15 Ρα οὐκοῦν βαειλεὺς 
εἰ οὐ, 1 18:97: 

ἩΠῊΠ οὖν αδηηηαοί,, ααἶνθγ, αἷ80 
(5382): ἡην, Υεγϑοίογν πιαοΐν τὶ ΜΊ0, 
26.391 {1,8; οὖν ζομ1 Ἀ14,15.90. 
-- ἡπὰπηὰ πὰ ἰδρίηορ ᾿ χαίρετε 
ΡῊ 4,4. 

ῃπίῳ Μη. Γἄηρον, [ ͵ 8ο7.6γ: ἀνθρώ- 
πους ἔςῃ ζωγρῶν  τηϑηπ6 σἰπα 
5 1, ὅ,10 (αηροσίτοίνογν 40 Ν 4, 
19. ΜῈ 1.17}: ποιήηοῦ ὑμᾶς γε- 
νέςεθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων ᾿ σαίϑι)}ἃ 
ἸΡῸΠ5 να γθ δ -8 5 τηϑηπΠ6 ΜΟΊ1,17. 

Νυδη Ακῖ. δέν. σ». 4. Νυμφᾶν 
(168) ( 4,18. 

ΠᾺὮ --- Ῥαϊΐι 5. 

0. 

Ο [ρίογη)οέίϊον ὦ 1,9,4ι Νίο 9,19 
Β11.358; οὐᾶ αοὖν, γγιν Μο 15,20. 

Ομοἰ4" (19,3.22.4)" Ωβήδ: Ο. ΟΒοί- 
ὙΠΞῚ 9 9: 

θΘάποϊα" ὥδουιϊα 6. -ο115 ΝοῚ] 7,42, 
οσδηΐ Γ΄.»γ1.-0γ,85. (220,11) 1. θέν. 

ἤἰγο]ιέογν φοβεῖεθαι ΜΊ0,28 1,1, 
0 1δ,2.4 20,19 (τη. 440᾽..) «ὐϑιυ., 
αὐηιᾶησίφ ἐγιδέγηγι. [1)αΐ. ἀϑ͵ϑα, γη]- 
ΚΙδμηα ᾿ φόβον μέγαν 1,92,9; 
7γ. (ιοΐο ἤην 67.) 1.9.4 Μο9,32:; 
1081, ἴ081 δυΐϊο “ μήπως ἀαβ 
μοι οἴσω ἃ 4,11, 11,38. 19,20 
(362,5). --- - ὃ, σαΐξίἧν. Τοοῖν 
(955). οὐδ 515 δσοΐ ΚἰγοἸέθην Ὁ 07" 
(41.1.) φοβεῖεθαι ἀπό τινος ΜΊΟ, 
98 ὁ. τινὰ Μ 10,26 59.299 1.19.91 
Νοε 0,920; ἃρὶ5. τ1Κ1} φόβον μέ- 
γαν Μοά4,41; οὔπὸ Ακῖ.- Οὐ7. 
0 19.905 19.155 10.585. 11 |5:}90ὺ 
ὅ,10 ΜεΊ10,8. -- ᾿ογηιογιδοοίαννα 
5. 990,11... 2.60. ΠΆΡΟΣ ΟΠ5. 75. 
δοίοσέ 4.19.1 119 τ 
Ἡ 11,20 13,4. --- πῃίοαπη ἢ οἢ- 
ἰοάὰπηῃ ΜοΊ11,99 (28 4). 

0518: 510. Κ7..1 οἴγιθην 807)76οἸοη,: -8 
ΤῊΪΚ  φοβῆςκαί με Νρἢ 0,19. 

ΟἸοΙρο 4,29 Β: υαἢϊεῖὶρο Α 5. αογ1. 
Οϑαῖ Παΐ. δέ. τὺ ὥςηέ ἢ 9,95. 
οϑδμπδ ὠςαννά οϑαηπα (ε ΠΣ 

Ὦᾳ; τυοῖ. ατροὖν οβϑαπηα ἃ Ὁ δ΄, 
οζαηη8, 412,15 ἡ Ὁ 1} ΧΟ ΠΣ 

Ρ»- 

Ρνδϊάα ΜῸ χιτών 7, οἴδγοοῖ, {ὔηέογ- 
ζἰοῶ: Ἁ. Μ ΘΟ Τυθ 9. ἽΕΙ. 
τ 9 1 9.9 ΝΜ ΟΙΟΣΟΣ 
στ ΡΆ 1 401 δι0. ΚΥ7.2. (»γυλέ οἴγιοηι, 1,οῖὉ- 

7060) δοβίοίφη : ἐνδυςάμενοι τὸν 
θώρακα ̓  -οὐδὶ ῬὈΙπΠη]οη (2)., υρί. 
966) Ἐ 6,14. 

Ραϊπίοκαιδύοξ πεντηκοςτή 4. -6η 
ΚΊ60,8. 

Ῥαϊίσγπβ Πέτρος (168): Ν. Μ26,09 
Μο 8:.99.99. Ὁ χϑ  ουτ π 
{18:10 “1, Ὁ. 14: τ Ὁ. -Ἀ1Ξ 
Μ8,14 {θ0,8;.}. -ὧὰ Μ 20,79 18, 
11.:17.ἡ».Ὁ: 
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ρᾶρῶπ ἄλῖ. δίηφ. σι παπᾶς )68- 
ὑψέο)", Θ᾽ οἰδέϊίοθγ): ὈΪ δ υθκϑη 
-8 ἢ Καὶ (29. Οκέ.); ἩΓ. Ἤτ΄ραν' ᾿γο8- 
ὀψέογ, 6.8. 8. 474. 

ρΡαγκὶοίπ Μὴ (168) παράκλητος 
867. Ν. 414,20. 15.260. 10,7; 
Α. -ἃὰ 414,16. 

ρῬαγβΚαῖνγο παραςκευή Πἰϊδίαρ: 
Ν. (6, 586] 15) Νο 15,42; 4. αν 
ΡδΙαϑκαϊνγοίη (19,3) μετὰ τὴν 
παραςκευήν Μ 97,02. 

᾿ ΒΆΒΚα τ“. ρᾶθχὰ (6,4 18,98.99) 
ποῦ πὸ Ν. Μ 0. 20... -« 
ἼΠΒατα, Καὶ 5,7: «(4..- 4. 18.938. Με 
14.12.14... 1), -ἃ 18,39; 6, -ἃ 
Ι1,3.41. 

Ῥαπηί δ ἸΤόντιος: 7). Ῥαπηίϊδα 
Μ927,2, -οαὰ Τ 0,18 ΑΒ, Ῥαυμπίϊαα 
ΠΠὉ1. 

ῬΔΠΥΡΠ τ. ΡῬΑΌΓΡρασσα, (2,1) 
ἰαέ. ῬΌΤΡαΤα, πορφύρα «ιΡιι7)": 
ὯΝ -ἰὐπϊ, .. Μο15,117.90:,. -ἀυ78] 
Ι,160,19. 

ΡΔΠγΡ ΤΟ 5 (4) αα7οκέ. Ρέ. πορφυ- 
ροῦς ρι»ριγην: [)."θηι. ννϑβὶ]αὶ 
τοδὶ 919,2; 5ι0.4.' Ῥο -οἄοῃ 
νγὰβϑ)]α 4 19,5. 

ῬάνΠὰΒ ἸΠαῦλος: Ν. Κ1,135 Κ1,1 
10,1 μϑιυ.: Ο΄, -αῦϑ Καὶ {Π  υβοῦσ. Α 
δ. {0 5:7 ΑἸΒ᾿ν 315..Κ1.,12. 

.. 154 10,91 (2948). 
ΡΟ Κα θᾶσ 5 ἴα φοίνιξ Γαϊηιδαιηι: 
ΟΕ 38.}}1.19.18. 

Ῥοϊαία5 ΤΤειλᾶτος (168): Ν. Μ 97, 
19. 18.0.91} ὐϑιδι::. ἢ -88 
ΝΟ δι, 88,31. ΜΟΊ15,1..8 
ποθ τ, οἴαὰ, Α, 

[ΡἸΒ. 1 οἱ 5] Θ'οη. δέηρ. ΠΕ ορηι., ΚοΊ]. 
Γὰ Ὑ Ρ β Καὶ πὶβ ΠΑ. (ϑολμιῖφο 
7885): νάρδου πιςτικῆς ᾿ ΠΕΙῸ ΔΙΙ5 
τ-οῖηβ “τιν 6)" ἃ 8ο)νέο᾽ ο. “Πἰ5ϑῖρο 
Ναγᾶο 12,3, οὶ. 19,4 ει. Καὶ 9,2 
ἜΘες 

Ρ]αρΡ͵ι (ἢ Γ᾽ πλατεῖα [αέ. ρ]αίθα 
ϑδέγαβθο α΄ ΕΪ, -Ἰο ΜΘ, (6 1.. ἃη- 
αὁγγην, [Ρ]8{]0]}. 

ΡΙαὐ ἀμ. δύ. ἐπίβλημα ΕἸ οϊεθΉ, 
τ 50. Μοῦ τ ἢ) τὶ 1υβ9 ἢ 
ἸΔΡῚ]Ρ ἀπ ρὶαία ἴαπαι ΡΠ σ 
88 5ῃηαραη [αἰ Γπ]απα Μ9,16 
υἱοϊοϊοϊιέ: “Ἰορέ σιν ΕΠ οί ον, αἱ8 
ΕἸϊοβοη Ὁ Υρὶ, αἰοῖν ΖΖ. 80,167. | 

ΡΠ 574 510. Κ.1 ὀρχήςαςεθαι ἐαηφοη: 
Μ11.17. ἘῚ 8 ΝΟ ΘΙ 

ΔΒ ΡΥ γεἋ. 7.8 (211) θλί- 
βειν δοιγἄησου: ΡΕΡΓ. -ηδὶ᾿ 
θλιβόμενοι Κὶ 7,5. 

ΡΥΓΔΙ Του δ πραιτώριον: Ν. Με 
15,16; 4. -ἰάὰη 118,28; ἀαηοϑθη, 
Α(Λ ὁ οὐ 8, 4 15 δ᾽ ΤΣ ΘΊΕΕΊΣ 
ὁ 1855. 199: Υγιϊ, ΒΟΟΣ 
5. 7487. υἱὲ. Τωβ. ὅ. 

ΡΓΑΙ χθυγίαϊ οὶ (90,5) Γ πρεεβυ- 
τέριον ((α8 74. Αἰξοδέοη κοί ζο- 
στιν), ἀἀπιαοίι: οἰνγήϑέϊ, Ο᾽ δηιοίγ6- 
δο)ιῦγαθ: Α. -αἰγοῖὶη ΤΙ 1,50 (Ταί. 
ῬΙΓΘϑ γίοσιαπη 46 [ποῖΐ, ΚΓ 9. 
πρεςβυτέρους); 90. -αἰτοίη Τ ὅ,19 
(1) κατὰ πρεςβυτέρου, υσί. 
γῆν. φῦ δέοϊο). 

ΡΓΔ χθυγία! γἰ Νέα ἀδοί. δέ ἡϊαῦν 
μαοῖν ΟἝΟ. Ῥγδὶζυν δυο 5 τοῦ 
πρεεβυτερίου Τ' 4,,4 Β αν; πτο]ιέ 
αγν αι ]νγ 80] ογζλοἶν ἐδὲ 7οαοοἶν, ἀπ β 
47,37 “γι ἰ. ῬΓΑΙΖ νν 81 γ 615. τη ἢ- 
δϑέγῖοῖν αἀαφοδίαηαον, παΐ; ἀαηη, 
δὲ α͵όὸ ΠΌΣΗ σιν ῬΓΑΙ Ζυν δι γοὶ 
σιν ϑδίοίίθγι. 

ΡΓΔαοἴοῖΒ προφῆτις Ρ,ορ]οέΐ, Ν. 
1,.9.50. 

ΡΥδιίοΐοβ (7,40 Μο0,15 11,39) μ. 
Ῥταυειθ (5.1,52.,.Ὁ;117..1.1.16 
1, 10.08.99 9.819. ΜοΘ, 4: ΠῚ Ὶ Ὁ 
5Κ4,17) προφήτης γορῆοΐ (1638): 
ἽΝ, .9.0.:.ἐὧὧδἷς τὰ; ΜΘ.17..10.41.11.9 
7.9. Τὺ 0. ΘΘῖθν:.. 6... Δ} 388 
ΜΊΟ,41 412,38 1,83,4, -ὧθα 1,4,17 
(Υ ργαΐοίαβ ὡΔ, υρί. 948). -- 
Ὁ) ργϑυΐοὶ5 ΜΊΟ0,41; ἢ. -8ὰ 
ΜΊ1,9 1.4.2] ΜοΟΊ.2, -αἼ,17,.20; 
ΝΕ, -αἰϑ ΝΜ 12.11.15. 8 9. 
59 1.10,24 10,16; 4. -ἀὐ8 ΝΜ 5,17 
1.18.,51. Ὁ 4.11; ,σιοεῖος τὰ 10 
4,24 Μοθ,15 8,2ῶ8 ΕΒ 9,20 5Κ6, 
19; 2). ἂἴῃὰ 0,45 1,6,2995 Ἐὶ 8,0 
ΤῊ 2,15. --- Κοριρρ. Ἰἰαρηδ-, δἃ- 
᾿ϊαρα-ργαπίθι ϑ, 

ρΡελα 61}. Νορι. ΡΙτ)'. Νοιέ. ἰαΐ. 
ΡΓΟΡοἰϊὰ Δ΄, προφητεία Ἡεἴδ- 
βασι: Ν. Κα 18,8; 14,39 (καηη 
ατιοἶν δέν. οἴηιος. η- δέαηιηις βοῖν; 
σγίθοῖι. τὰ δοίάοη Εἀ ον. δίηρ., 
ἰαἰ. Ῥίμγ.}}. )7ὰὶ τὰ ΤῊ 5,90 ΤΊ 
18 (σν. έν), υσῖ, 1). ΡῚ. 1ἀ5ῖ- 
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Ἰατα : ἰαΐ. ἴαβοϊα 1 11,44. «-- 
πα Ρίν. φιαϑιριιἦη, σοδιϊαρέ: 
855 Κ18,92 Τά,14 (σγ. ῬΙμ7.), 
υσί. αἷόὸ Βοϊαγαϊζιη τόρ ἰαΐ. 
αγδοῃχηδ Μ᾽ σοί. ἀγτάκτηα Μη. 

ῬΓΔΗ 78) 50.77.1 προφητεύειν 
(.44ο07.) τὐοίδεαρον Μ 17,22 960,68 
τ 07 ΝΟ 76 14:05, {γ5) ΚΊ 1 
1919: 

Ῥυΐθκα Πρίεκα ΚΊΘ6,19.. 
ῬΒΔ]Πη0η 411. δίη. ψαλμός βαϊηι 

ΚΊ4,230; σ.Ρῖ. ρϑαῖτηο 1,90,42.: 
1). -οἵὴ ΚΕ ὅ,.19 (18,10. - Παπαφί. 
Ῥϑαηο 4 8.Ὰ δαϑιιοῖϊ οι 
σῷ δοϑδίϊηνηιογ (71)αί. ὃ). --- 7)16 
ΕἸ]οαίονν ϑδοϊιοῖηέ νον 71)αἰ. 850. 
ψαλμῷ ατιϑγογαγονν τὶν ϑδοΐρ. 

ρυρρ Ακρ. ϑέηφ. βαλάντιον Θ΄ εἰά- 
δοιίοί 1,10,4. (αὐδί. ῬΌΠΡῚ ΔΜ]. 

Ραμα (Να) ἰαέ. ρΡοηάο, λίτρα ΓΡβιρια: 
ΕἸ 1 10: 

(1. 

αδίποι 10.77.2 1. ἐμέν αγι5. τυδὲγιθγ,, 
ἐγωμθγ: ἐκόψαςεθε ΜΝ 11,17; 
πενθεῖν ΝΜ 915 ΜεοίθΘ: “--Ξ 
ὦ, ἐγαγϑῖέ. δοιρθίγιθγν, δοίγι αν 67. 
πενθήεω (τινὰ) καὶ 12,91. 

αδἰγτοὶ Μη πραότης ϑαηγέηιμέ: Ν. 
συ ϑ ἃ Ὁ ΟΊ. τα 
τ (1 8. 701: ΠΟΣῚ]. ἀν ΤΡ ΕΣ 

αδίν γα 467... ἤπιος βαρ, ["ουνα- 
ἰϊοῦ, γοργόν (πρός " ΜΊΡΓα): Ν. 
Τ9,3.Α (οιροϊ οἰμαζέ; (αἰοΒ5ε), 
ἱ 9.24. 

αἷσι Νὴ Παρμαρί. ἦγν Α σὰν ΠαΡο " 
ς«κόλοψ᾽ ἤωδί, δίαοσίοῖ κ 19,1. 
γο. ΤΙ 51.124 

θανίπϑ Ουάγίαβ Κούαρτος Ἡ 10,23. 
465 (αοἴη5 1,1,5ὕ 2,5, συοί. 22 ΑἹ 

Μὴὶ γυνή Πἰποιροῖῦ: Ν. ΜΏΩ47,19 
{1 15. 8: ποῖ: Ἅ: ΝΜ|5.591.9 
Τ, 16:15 18. 9 χοῦ: Ὁ. 1 17.359 
ΜΟΟ 7 εἰ 9 Ὁ 9 ΘΕ ΠΠΙΡῚ Ὁ: 
1) 10.959. ΜΟΙ Θ᾽ Το 7 10. 
14.927 ΝΕ θ. 18: ΝΕΡΙ 6185 
(29:8) ἘΠο  Αν Ἢ ἸἘ 5,.)5-. 8 
(19,19. -- 4081 πΐτηῖς. 46 ἐὰν 
γήμῃς Κ7,98, --- γρί. τη- (6105. 

αἰπηδῃ αὶ. Κ.4 (207) Κοητηλογν (}67- 
{οκέϊυο8. δίηιρίοα, 996): ἔρχεεθαι 

(᾿νὲεγ' τι. ἦι ΕἾσ. οὔθ 1ἰϊοἸοϑοἶοΐ 
αμῇ αἷθ χ᾽». Τοηιρονῦ α) Μῦ,17 
60,10 7,15.925.27 πιο. (56). πιᾶιι- 
ἢ); εἰεέρχεεθαι Μὅ,20 1,9,34 
18,17, ΜοΊ0,15; ἐξέρχεεθαι Με 
1,98 (αδθ7' νη] 11 γϑ); ευνέρχεεθαι 
411,33. --- γίνεεθαι 4 6,19.95 Μο 
1,11 4,,.1 9,35 11,17; παραγίνε- 
ςθαι!,7,4.20 14,231 19,16 Νε 14, 
45.  ΚΊ105 βεϑ θυ - 
ἥκειν (ΣμΓ.) ΝΜ 8,11 10,37 8,42 
19.428. ({γ8) {πρ  ΜΕΘ.5. 
- καταβῆναι 60,51 Μο 8,99. 
-- παρεῖναι " αἰτηδη ἃ 4,20: πάρ- 
εςτιῖν ̓  41η 411,98, --- προςεΥ- 
γίεαι αὐτῷ ᾿ποῖυᾶ (ἰτη8Π ἰπηΠ]ἃ 
Μο9,4. -- --- αὐδιᾶησίψ: 88 
γη. 1) αἱ. (269) ἐπί τιί(να) 1, 19,5. 
48 ἸὩὅ,6 ( 8,6 5Κ 4,29 σγοφοηγῖϊ 67" 
8ηὴ8 7,. Ακᾷ. εἴς τι Μοϑ8,10 
α 1,91, ἐπί τινα 18,4: δηά 8]- 
18Πῃ5 ϑϑυ)αη5᾽ εἰς πᾶςαν τὴν πε- 
ρίχωρον 1, 8,3; αἱ ΝΜ 17:15 160,44. 
00 10,41 11,45 τἰϑιυ. ΚΔ πρός, 
εἴς, ἐπί τιί(να); ἅὰ εἴς τι 9 9,39, 
πρός τινα 40,37, αὰ ᾿ϑιηΠη8 " 
εἰς τοῦτο 18,37, ἀὰαρ8 ἀϑοί. 
Με 1,38, ἀὰρ}Ὀ 6. διὰ τοῦτο 4 19, 
97, --- ὨΙΪΠΟΔΙ ΤΔ͵ΘΙΠ " εἰς τὸ 
πέραν Μ 8,958 Νεῦ,1. --- ἴῃ 71. 
αοη. διά τινα {192,9: 1η γ᾽. 1 αὐ. 
(969) ἐν Με 9,38 13,26 εἰς ΝΜ 8,20 
3,14.98.. 0.1.95.985 ΤᾺ0 Ὁ} 9.99 
11,30. ὠϑιὺ. (μι 9}; ἴῃ την. 4 1. 
εἰς τι, 1:0.1.4.:11.9 7 1 191: πη} 
γι. 4 κᾷ. ἕως τινός 1, 4,42, εἴς τι 
1,18,5. --- εἰ ἵνα 410,10 12,9, 
47...10,399 18,351, ΠΡ 6 ΕἸ αϑγ]. 
Μο4,21;: Πιῇη. (οἷο σγ.) Ν ὅ,11 
8,29 9.185 γϑιν. 

ΔΠ 8“ αἴ} 7,.. Αλῖ. γι ἐγ δ 67) 
φιθ: -4Πὰ1ὲ ἰη5  ἐπέςτη αὐτοῖς 
Πρ ΟΣ 

Ὀἱ-αἰπδη τι. 41. ἐφίεταςθαί τινι 
θἴγι6γν ἰἰδογζαίΐοη, ΤῊ ὅ,3. 
ἔλα δ - αἰ ἴῃ ΔΠαν ΙΓ θ]8 ἡ... 

αόη. προέρχεεθαι ἐνώπιόν τινος 
νογ" 72οηναγνα "ον σον 1,1,11. 

Γγδτ-αἰ πη ηι. 1) αἰ. (956) φέιυ. ν67- 
Φο]γ θη, ατιϑρθῶθη,, υδγν: δαπα- 
νᾶν τι (4ογ7γ.) Μεοῦ,296, (Τ μὲ.) Κ12, 
10 ἐκδαπανᾶν (Γμ.) Κὶ 19,15; 
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ἀναλῶςαι 1,9,524 ( ὅ,1ῦ, προς- 
αναλώςαςεα 1, ὃ,453.; νγ85 -ἀΠΠ]ΔΠ΄ 
ἣν γινόμενα Νεμῦ,18. --- Ρδ)- 
ϑὅηϊ, Ῥαϑδϑοὶν (241) κα 12,156 ἃ ὅ,15 
Νὴ ὅ,18. 

5Ά-Αἰπηδ φηδα))η) 6 Προ  ηιθη.: ἔρ- 
χεεθαι {11,19 (πρός ᾿ αα); ευν- 
έρχεεθαι 418,20 (αὖ.. Ῥᾶγο1) 1,ὅ, 
17; Κ14,28 (ἐπὶ τὸ αὐτό ᾿ 5δτηδᾶ- 
8). --- ευνάγεεθαι (Ρ.) Μ217,17; 
(4ο7.) Μ97,602 Μο9,2 (πρός᾽ ἀυ). 
- εὐνιόντος 1, 8,4 (5801... --- 
καταντήςω δήγμπογηηιοη, Ῥἢ 8,11 
(εἰς " ἴῃ ηηι. 1) αἵ.). ---- --- γοβοαῖυ: 
σα ΤηΔη 51Κ απ ᾿ ευνάγεςεθαι πρός 
ΜοΊ,1 (.44ο7..) 5,21 ; ευμπορεύονται 
ΜοΊ0,1. -- --- πηρογδῦηϊ. σὰ- 
αἰ] ὁ ἀνῆκεν 68 “,θηιέ 107) 
(9.8: 

πὶ αἴθ τι. καί. (956,2) τηνΐέ- 
Κοριηθη, ἡνῖξ τα] 0 -Πἰ- (τ ϑροη- 
αι σβϑίπαίη οὐ ευνειςῆλθεν 
τοῖς μαθηταῖς 16,292. -- ῃΦ7ί. 
αἰτηᾶη τ 9». 7) αἰ. εὐυνελθεῖν 
τινι 11,33. 

πϑ-αἰπηδ. οὐ)γυιδγγσοη, θη Τοα σο- 
δοη: 1. τιν. ἀκ. ἀποκτεῖναι 
τινά 77,1.19.ῶὼ0 8,40, (Ρ»85.) Νο 
12 5. --- 29, γα. 1) αἱ. ἀποκτείνειν 
(4ογ.) ΜΊ10,28 117,25 8,37 19,10 
8.5 1. Μ 9. 7.8. Π 9. 
1 ΓΕ ὴ δι 1.18:55᾽..0.91 
10,34, (Ρ»5.). Νο 8,31; ἀπολέςαι 
Μο3,0. --- 8. αδϑοίιέ: ἀποκτεῖναι 
τ 0.15 Ὁ 7.11 8) "9:0. 

αἰπακαπαθ 4α7).α θῆλυς τοοὶθιγο]ιθη, 
Οδϑοιοοιέδ: ΝΟΝ ἄρεεν καὶ θῆλυ 
Μαηη κι. Ἡοὶν (ἀφη 1,97)" σα- 
τηϑκαπα π1ἢ -ἃ 6 8,98. 

αἰποῖηβ 4}. εσοίδἑϊοδιου (ἴε- 
δο]ϊοοϊιίδ: ΑΟΝ ἄρςεεν καὶ θῆλυ 
(ἄθη 1,927)" φαμηθὶη 18 αἰποὶη 
ΝοΊ0,0. -- 4.ΡΙ.Ν αἰποῖίπα γυ- 
ναικάρια Τ᾽ γαιποηφίηιηιθ), ἩΓεἰδ5- 
ἰοιιέο ἰ 8,0. 

αἷηο Τὴ γυνή, ζοριΐηα, Ἰεῖν. Ν. 
ΝΜ θῶ  ἸΥ ΕΥ ΟΣ Σ ΥἸΑ, 
Μῦ,98 1,7,44 Κα 9,5: Κοῖ.. αἰπο[ἢ] 
ἘΠ σ, 390 
1,7,44.50 Κ116 α4,4, Τ2,19; 
ΝΡ. ΝΩΊ, Ὁ. κ8. ΜὸῈΊ640 
Το π Ἴ  ος γοκ. ] 

α 3:18. ὦ. ΜΙ ΙΤ 38. Μο 
5.90 ΚἘΊ ΘΣ . ΒΑ Τ 10. 

αἰβίοϊηα ΕἼ Ὁ (1595) ὄλεθρος Κ67- 
αογϑονν: 1). -οἶπαὶ Κῦ,5. --- Κοί. 

. ἰοίηϑ " ἀπώλεια Με 14,4 (Α, 
ααϑ8 φιν [(ἰβί6 15] οὐγ [γι 5ἴθ1 8] 
ογγᾶγισί το θην ζαγν. ---- ΚοΉΙρΡ. 
γα βίθ 5. 

αἰδίζαῃ 8:0. 7.1 την. 1)αἱ. (955) νυδ7- 
αογϑογν: ϑϑϊνγϑιοη -18Πὴ ψυχὰς 
ἀπολέςαι ἴ,, 9,56. 

ἔνα -αἰβύ7δη νον ογϑοη,, μηιϑγη θη: 
ἀπολέςκαι ΜΊΟ,28.39.40 {10,10 
μϑι. (Εμί. ΝΜ 110,39 119,25 1,9, 
4. 17.399 ΜῸ 5.30. 11.109: 75: 
ΒΊ5 4 9) 1 τ ἌΕ: 
{18,14 1,17,97, --- 9. γι. δαΐ. 
ΝΊ10,28.39.492 19.295 18,9 1,9, 
94,25 17,27.29.38. Νο 8,80 9,41 
ΒΗ, 14,15. --- 8. φισοϊβοιμα 67 ΚΚα- 
ϑιι5: [,.4,,4 ΜεοΊ1,94 Κα 1,19, «-- 
4, αδϑοϊμέ: ὁ 10,10 κα 4,9 (ΡΙ. Ρ[.. 
π5- 15 17}40 ἀεσὶ. ἀπολέςαι 1, 19,47 

90,16 (μ.) Μοθ,9 11,18 19,9 
(δ .)}; ἀποκτεῖναι 1,60,9 Μο 8,4 
(Με 8,4, ρφρογάργτθο ἃ σοὶ [1,60,9 
ῬΟΙάΘσο ΞΙΠΒΌΠΧ 1 ρΡογ τυρὶ 
0:51 |σο. ΕΣΡΕ) Ξε ἧῖ, ΑΙ 
μην 1,19,4] Μο 19,9; 58οηϑέ 1. 
1) α͵. 

ἔν τα βὕηδη 810. Κ7.4 τ0))]ρΟἸ)ιἸ)16γν, ττι- 
σγπαθ σοΐν ἀπόλλυςθαι (4ο»-. 
τ ΡΒ.) ϑῶθε 5. 9.17 
40,10. 1028. 11:19 1. 5.87. 8.9 8. 
16.17  Μ6Α4.58᾽. 811. 15.18 
Κ.15. 

αἰθᾶμ αὶ. Κ.δ (908) βαρόη (ρε᾽- 
ζοϊέϊυο8. δὲηιρίοα, 996}: λέγω -- 
εἶπον --- ἐρῶ --- εἴρηκα --- ἐρρέθην 
(867.)" πάμ σ)ὺ, απο 1,20,2 7 (παῖ 
Με 19,18), μὐ. τρορῖ απο 1,9,91 
(νοὶ. τὸ λεχθέν 5᾽η, φαοα αἸοίαπι 
οΓαΐ 6); φημὶ Ν8.,8 927,11.05 
49,381, 7,40,44 Καὶ 10,15.19 15,50 
Κ10,10; λαλεῖν Καὶ 9.8 (ἀκέγτω ΕΚ 
τ], αἰοο ἀ οἷρ νρὴκΊ11,298 (ἀ501.). 
- ργαϊ ῃίαπα αἰραη 5|Κ΄ δι- 
καιοῦςθαι ἃ ὅ,4: 101} αἰρᾶῃ ηι. 
1)αἐ. " κακολογεῖν τινα Ὅ7Ὁ᾽)"- 
Πιιοον ΜοΤ,10; τνᾶῖ]]ὰ αἴρῃ 
γγ. 1) αἰ. καλῶς λέγειν τινά δὲ- 
ἰοῦογν 1, 0,20. --- αὐπιαησίφ: τοῖο 
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ἕν ὟΟἰγίοον.. ἐηϑέγθηιοί. 1)αΐ. 
(256) αῦταα ΝΜ ὃ,8 1,17,,2 ΘΠ ΡΠ δ] 

ΤῊ 1 Κ114] 1, 8,38: Αἀκ. ἃ. Ῥογϑοῦν τι. 
ϑαοσίιο (πιαοῖν ἄοηι Οὐγέθοἶι.) οίγιογν, 
οἔιυ. ηιθΐμθη, δοςϑίςγιθη, τον 
θην δασῶν ὦ 0,11 8,237.5Ὁ4 9,19 
1,9,,31 Μο14,711 ΚΊΟ,929, σοιοδ7]ί. 
7θοαοοῖν περί τινος  ΒῚ 7η.. ΑΚ. 
ΜΊ111 11,39 μκ.ὅ.; ἀορροίξθ)' 
Ακᾷ. (ιοΐρ ἤην σγθοἶ..) οἵην θ6- 
φοϊοϊνηηον αἷ8 10,35 15,150. Με 
12.957 μϑιρ. --- 8 ἤοίσέ οἱ ἢν. 
Ορέ. δοὲ υοἰϊέϊυοηι (ὐναγαἰεέογ' εἰ68 
Νοθοηιβαίεφοα (8δ8,9): ἵνα 1, 4,9 
9 ε8: πῆρ: 0; ὙΠ. 
Νο 8,7; κορ]ιγκίϊογιβί θοῦ Νοϑοη.- 
ϑαΐς ΚΓ σγ. ΑΠῖ. τ. Πυΐ. 1,9,54; 
80η5έ οηίδϑργθοἠοηα ἀἄθην Ογέθοϊι. 
- δὲο αδ[ΐζησίγονν Αιιδεαρσοϑαέξο 
γηϊξ{6 Ῥαΐθὶ (ϑεηγ Ππῶμ 9). 6] 
4 10,230.26 Κα 15,50 (Ζιβοίς 4 19, 
ὅν λό. Ὁ Ὁ). 61 9917. 18,51 
(υογ7 αν. ρας 4 135,58 18,, ἐὰν 
ὅτι, οἱ ἢ: ΜΊΟ,99,49 Νε 9,41 
{ἃ οὐ μή έοίην τῆι Πιαϊζ. 
(5δὅδ,2); ὅτι νοῦ αἰἵγοκίογ Πἰοα6 
τσογφοίαδϑοη, Καὶ 15,237 ιοἷόὸ ΒἭἝΒΓ 
ὯἋ6 νῷ; αἰρβαπάδηβ βαΐϑθὶ φηρο- 
ϑοίφί 5Κ 8,6 ( 7,46). 

καἰ θᾶ 92... 1)αἰ. (256,9) ἀπο- 
τάἀςςεςθαί τινι νογφἱοϊιίου αὐῇ 
1,14.35. 
δ τ αῖβθδῃ βλαςφημεῖν φ»ογἰοιηια θη, 

νογἰ δίογηυ: 1. 8... ᾿αϑδ8. Καὶ 10,30, 
δ -αἰρθδμ 7η. δαί. 1. ἀποτάξαςθαι 

Αδϑδοεϊνοα γηιοἤνηνογν (οα 67": ογυἐ αι 556})) 
1,9,01. ---Ἐ- 2, ευντυχεῖν τινι φΦ- 
ϑαηηηθγη]ογηη ον γ(σοί. 57) 60] 1.67, 
γιὲ) 1, 8,19. 
ἔλαγ αἰ ρθαμ 1. αὖϑοϊ. παραιτεῖςεθαι 

δἱεἦν ογιἐδο]νμέσογν ἱ,14,18.19,. -- 
2. τη. 1)ΐ. ἀθετεῖν τι ΚΝ ὙΜῊΞ 
σι ογίᾷγογν, αὐ Πνοῦθγην, τη)- 
δίοβεονν ἃ 23,91. 
ἔλασ δ. - αἰ θη νον] ογϑασοη: προεφή- 

τευςαν ΜΊ1,13; προλέγειν (Γ᾿) Η 
οὔθ κε 7,5 5 6 η5ὴ 5.91 
ΤῊ 9,4, (4ογ.) 4.0. 

ἔγδσταὶθᾶη 1. ζ΄ αὐηγίνρ 67- 
μίάγοη, αἰ Ποῦογν ἠθέτηςαν 1,7, 
90. --- 2, καταρᾶεθαι (}γχ8., .4ογ7.. 
1.) νογήμομοη Μ 25,41 1,0,28 

αἰ-ΠΡδη --- 4 πΠη5. 

ΜοΟΊ11,91 51 8,234; ἐπικατάρατοι 
41,49. 

σι αῖθδπ 515 (965) δ͵εῖν υογαδγοάθγν, 
ἐἰφογοἱγυϊροηιηιοθη., ῥ6ϑο]6βοη, εὖν- 
ετέθειντο 9,99. 

τ τ αἰ θᾶ τιΐ-, ἡ ο]ν8 7, 6οἤνθη, (Ὁ) 
5 Ό,6. ύμμίαγο δέοίίο. «]οἰΠγιοῖς 
ΠΖ. πες. 88,158. ὥπαογέ τα]ρᾳ]- 
Ῥαΐϊπα ἐθη [π]ρο᾽αΐδϊηα),, ὅα8 
θΐμιθην ω7'. ευνχέειν ζαέ. ὀοηΐαη- 
Ἃ6γ6 οηἑδργάοϊνο οὐ. δον αι αἷθ 
Υογην 55 αογ οὗτεί. Ῥεγ-- 
ϑοηογν, δοςῦσο. 

τπιδεαᾳ ΒΡ διαφημίζειν οὖν Οἰογθα6 
φογδγοίέοη, Νο 1.48. 

αἱραμβαο Γῆν (1876) ἐν γταςτρὶ 
ἔχουςα “16 δοϊνισαηγογο 4. ΤῊ 5,5; 
Ὁ ῬΙῚΝ οἴ 5. 1: 

αἷἰρβ Μη «τόμαχος ἥασον 6. 
Τ.25.: κοιλία 1. 1. 1.41 61. 
μήτρα Α4. 1ἴ,2,95 Μη ογδοϊιοβ. 

“πα απ} 50.7.1 ἀναζωπυρεῖν 
δοίοθον, ἱ 1,0. 

ϑλτα  π͵λη Ζωοποιεῖν δοϊοίογ, Κ 8,0 
0. 139 5 10: 

τ δα ίπ]δπ εὐζωοποιῆςαι τη1- 
ῥοίοθογν: -ἰάα, αὐΠαησίρ 1)αέ. Τὰ 2, 
ψ: τὴὦὃὦὕ. (19. 2 εν τίνι. 

σ δια ΐπη δ 5ι0. Κ΄..4 αὐ ἰοϑογν: -πϑη4 " 
ζωοποιηθήςεονται Καὶ 15,29; -πο- 
48. ἀνέζηςεν 1, 10. 4 39 1 Ὁ 

αἰπο Αἀλισα ζῶν ἰοϑομαϊ: Α. 
αὐνᾶπα. ΒΠ19.1:. ΝΡ αἰ 6] 
(90; . 4. αἰὐναηθ 1; ΕΞ 
γγα1Ζα 1,90,38 Με19,27; ἢ. ᾧ- 
γαῖ ἢ 14,9. 

Ταγδιἶἷβθα (4 πίασιέ υογογι, υσί. 
122 Ρὸ ἱκμάς Τρινολϊρκοῖξ Α. 
Ι, 8,6. 

αππι5. ἡ (ἢ (ΚΖ. 43,525) ἀα5 Κορι- 
γιθη: ἐπιφάνεια (7νγ1ϑἐϊ ΠΕ) γ807ι6- 
θη, φι Οἰογίοιί Τ 0,14 ι1.4,1.8; 
παρουςία ΟΘ΄ εφεοπισαγέ ΚΊ0,17 
κ10.10 Ῥη1,90, ΡΣ ἘΠῚ ΘΟΕ 
Ἡ ϊοαον κυ  ΟἸγ δὶ ΤῊ 2,19 
9.15 4.15 182:1: Ν. ΚΕἸΟΤΟΤ 
Ρε1,.296 10,14: 2.1.8; ΠΗ 
11. 1.9..: ἢ. Καὶ. 
πη 2.10 9:15. 4Π|5. 9.2: 
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1. 

τα θαπποὶ ῥαββονεί ᾿Πγοηέϊέοϊ Κ᾽ 
αἱο Ο δοίφοδίοθγ ον Μοὸ 10,51. 

ΤΆΡΡΟὶ ῥαββεί αδοὶ. 4 6,25 9,3 
11,8 «.ὅ. 

Βασαν" Ῥαγαῦ 6. -ἰ51, 8,35. 
γασίη Νὰ Ναί, Βοδβοζίνβ: Ὑνώμη 

Α.Κὶ 1,25 Κ,10 ΡΠ] 14 (Πἴηνυονγ- 
δίγιαγυϊ5); δόγμα 1)..Ρὶ. (9,14, 
οἰκονομία 7). (11,98. 

Ταρίμοὶβ Μία Καΐσοθον, Πα 5])670: 
εὐμβουλος Ἀ 11.34, βουλευτής. 
Νε 10,45; ἐπίτροπος Κ͵ογην να 
α 4,2 (ἰ.58. νογν “ Κεογιναϊίογ" απ} οἷν 
αυταρσαρρΊα 1, 8,39 ἡ δογϑοίςι). --- 
Υοί. Πα αγ-Τ ΡΊΗΪ. 

ΓᾺΡ 01) 510. Κ7.9 τι. 1)αΐ. (955) ἣγε- 
μονεύειν τινός οέιν. σνο)"σαϊἐθη: 
ΞΕ. 55.1.2... 8,1. 

σΆ ΓΆΡ 0. ἡ1. [)αΐ. (956) οἰγνθη 
Ναὶ φοῦονν (γον γοζκίυ, 2940}: 
ευμβουλεύεας τοῖς Ἰουδαίοις " 
5861] -οὔᾶ [παϑῖὰπὶ 4 18,14. 

ΤΆ Ἶδη 1. 5ι0.}7.1 αὖϑοῖ. γ66]υγ67:: 
ψηφίζει τὴν δαπανὴν δο)7᾽ δο]ιγιοέ 
αἷὸ ᾿Κοβέθη " -οἱρ τηϑῆνρο δἃ- 
Ραϊὰ 1,14,28, --- 2. λιαϊέογν Κγ, 
γθογιθγν. αὐγνέ67: 8) ἡι. αορρ. ΑΙ. 
(ιοΐο γνν ατγίοον.) ἡγεῖεθαι (Ρἢ 9,6 
407.) 18,15. (ὡς " 5.716) 1:6.1:; 
γγ θα ηα ταἢ 8 ᾿ ἀξιῶςαι ἴ, 
1,1. ᾿α88. θη δ}. δο]οηα γη. 410}. 
Νολη. ἐλογίεθημεν Ἀ 8,36 (ὡς " 
συγ6). ἢ) τι. Ακῖ. ηι. 10. ῬᾺ 8,1 
(ἥγημαι τη. 0}. ΑΚ.) 518,19, 
6) [Ρα88. ἤν. ἀὰ λογίζεεθαι εἴς τι 
Ἡ 9,8; γ».. τὴ] ᾿ μετά τινος Νο 
15,98 (4.07..). --- 8. οἴπιοηι οφέιο. ατ- 
γοοιγιοηι: ἐλλογεῖν τινί τι ΡΗ]] 18; 
λογίζεςεθαί τινί τι Κ5,19 4,10 
(4ο»..). 

ΓΔ Δ Ὑ Ἶᾶ προηγεῖςθαί τινά 
τινι οἴη θην ἐϊδ 6)" 176} 8γν. αὐτὰ (ἐγι5ί7". 
Τραΐ., 856) ἘΓ19:10. 

ΒΆΣΤΔΒηἾ πη αὐδοἠαΐφοη, (ρον οἰίϊυ, 
994 95..}: ἀηαυναῖΓΌ] Ρ15 νναῖσρο- 
αἰη5 Ραϊίοὶ -ἰάθάπη." ἣν (Ζδοῃ. 
11.138; υοἷ. ὉΓΠ3 ρ ἢ ἐτιμήςαντο 
Ν 97,9. 

ΓΔ ΓΟ. 810. 7.9 αανγοϊοποη: περὶ 
τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους ᾿ 

Ἴϊδογ" αἴ ΗΠ 6 [7 αἦό Ποϊὶϊ )οη " 
Ὁ ΔηαΡδ ἢ Ραίοὶ -οὐα ἀπ ννοὶ- 
πάτα Κα 9}1- 

Πα κκα Ῥεβέκκα Ν. ΒΕ 9,10. 
Τα α] Δ 5:0. ΚΥ.1 νογογαηοη, 5Κ3,14; 

ὀρθοτομοῦντα᾽ ταϊῃίαθα -Ἰαπάδη 
γον ααντφέοη, ἱ 2,15. 

σϑ Τα} Δ δ ο]ίοη, τϑ) ΟΥ̓ γι θΉ,, 
ῥοδέϊηιηιθυ (,6γ7ε]έϊυ, 294 }.: 
-ἰ4ἃ  διέταξα Καὶ 16,1, διεταξάμην 
ΤΙ11,5. --- Ναπαρί. φιρ ὈΪ ν]]]}1η 
58.61 [δ αγα σα] ο καῖ 8 11 Π18 κατὰ 
τὴν εὐδοκίαν (αὐτοῦ γεμἰἐ τα 
469) ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ γε- 
τη 8 βοίγνθην ἩΤοἠ σοξαϊἑογν ἐρῖθ 67᾽ 
65. δ1ον υογϑοίφέο: ἃη8ι ΘΙ Καὶ η8] 
Ῥοοὶ ρα υϑ]ᾶ8. ἴῃ ᾿πητηᾶ (67. ΚΧ77- 
ἰασο σόηαιι ογἐ8ρ}γ 6ο]ιοη να) Τ11.9 Α. 

ΤΑΙ 8 (ααν. Οοη., 3967 Κορ. 
μᾶηιζο]ι, αοο1]., δέω 1. αἩ 1. δὲεῖ- 
ἰ6: μενοῦνγε υἱοϊηινο)ιγ,, 7 αοοἶ, 
Ἐν.10.18::ΞΞ. Ὁ. -9ομ βέδ ϑυῦος ὃ. 
(4.) οί (αθ 8. Ν᾽ 9,5. 1,14,38 
ΚΙ19,..9. 1 8,7] .8κ.9,23.98:ῦ.9. 8.95 
4“. ἦγ 67 γεγϑιγιανιη ἀακ τ8]1}- 
τ ΜΘ; ΤΠ θυ ΘΒ. 
ΚΊ10,1 5Κ 4,8); 65. ἐἱδεγϑβϑοίσέ: Ὑάρ 
ΜΊ1,18 1.1,.18 7,58 μϑιο.; -περ 
1.1 τ μέν 10... ΠΟ 5 

. 4. δοὶ μέν --- δέ " τ] {15 --- [Ὁ 
ΝΜ Θ9.57. 5.40.9: 114 Ὁ 1010 
α 4,94 {1,10 (ἢ 8,10 14,5 μηνοίί- 
δέχ); ΥᾺ 1] 115 ---- Ῥᾷη ΡΕ1,15; 
Υ, -- «ρθη (ἢ θη) Νε 4,4. 
5κδ,2 7, τ... - ΡΡθα Κ8,11 
105: (α.157}: 

σάγαἑ 7} 50.7.1 1. δικαιοῦν 
(ΡΙ͂. ΙΡα88.) αἷ8δ φογθοϊιξ ογιροῖ 5 Ή, 
Κά,4. --- 2, κατευθῦναί τι δέιο. 
γοϊιέοη, ᾿ἱηϊοηΐσον, 1,1,19 ΤῊ 8,11 
ἐ 9.5. 
αὐτο άγ ἰ  78Δη ἐπιδιορθῶςαι ο. -«α- 

ςθαι τοἰοηα8 ἦν Ογ αν δγηρ θη 
ΤΌ 6: 

γα 5 46). εὐθύς γοοθέ, σγασο 
Ϊ,8,4.9 ΜεοΊ1,3. γὰἀϊβεῖ. 5α. ταὶ δία 
βίδπα ἱ 4,8 Β [17 5ὰ σαγαϊηία 5ἰ. Α. 
-- Α4{ανυ. ταὶμῃῖαρῦρα (19141) 
ὀρθῶς γ6οιέ, γἱο]έϊρ 1, 1.43 10,98 
920,21 Με 17,90 ; ηἰ -θἃ ρασοϑηᾶ 
οὐκ ὀρθοποδοῦειν σγασδαιι8 σοἤιι 
α 2,14: -ἅΡὰ ταὶ ]απάδηῃ ̓  ὀρθο- 
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τομοῦντα 710] ἐγ ἀαγϑτοέοη, ἱ 9,18, 
-- Κορ. θ8-τ  ]ΐδ, ρα-τα] ίαθἃ. 

1118 15] δι0. 7.1 σιήην ΑΑτιξδέο]νη 
ὑγίηψογν, απῇγτοϊέθη, δγσθοϊρογι: 
ἐγεῖραι ΝΜ 8,205 112,1.9 1,1,69 
9,8. ΜΟΙ .51. το» ἘΠ 0 9.115; 
1Ὁ ἘΊ1 90. ὉΠ τ: ὙΠ. 
κά,14, γ8. 815,7 (. 5,21); διε- 
γείρειν 6,18 (υοηνι Μόοογο: {. 8. 
νυ. “αὐ γόσο) Νὸ 4,598, (407. 
Ι,8,234; θλῖψιν ἐπεγείρειν τοῖς 
δεςμοῖς μου 2,7, γ,) ᾿ηιδίγ θη) 
Βαπάρη, ᾿ Κογαγβ ογγοσοη, " ἃρ- 
Ἰοη5 -ἴδὴ ῬδΠα]οιη τηθὶηδίτη ΡΠ 
1,11. ---ο ἀναςτήεω {4 0,40.44.84: 
ἐξαναςτῆςαι 1, 20.98, 

τ Κα ῥακά (ϑομώηρἤυοογὴ Ν 5,22. 
πὰ Κ͵]ῖ8η 51:0.7..1 απ γϑοοΉ: 

ἐκτεῖναι (τὴν χεῖρα) Μὃ,35 1,5,19 
6,13,3 ΜοΊ1,41 8,5; ἐπιςπᾶεθαι 
ηιθαϊτς. Ἵ  γΉν. ἐδοἤν. “α6 ΚογἼανί 
ὠδογφίο)γι" (σι) ΚΓ γα θοἰρυνγι Ἃ167" 
“Βεοβοϊηνοϊαιη9) Καὶ 1,18. 

Ἀδὰ πηεκί. σοι. δήθ. Ῥαμαὰ 
Νβῃ 7,30. 
ἩΠΥ ΔΒ ἢ Ἶ81 810. Κ.1 αὐ οἼνην, Ἰα 5862}: 

ἀνατέλλει Μ ὅ,4. 
ταδία ὸὸ μίλιον Μεῖϊρ 4. Μῦ,41. 
ΓΒ ͵λπ. τγρ.-αὐὶ. 7.6 (909) 

φαιόν, (ρον [κέϊυ, 294}.}: ἢριθ- 
μημέναι  -ὅ8ηὰ ΜΊ0,90. 

ΓᾺ0]10 ν λόγος αΑδγδοϊηιυίης, 
Κορμίο ῬΡῃ 4,15; ἀποδὸς τὸν λόγον 
(τινὸς) Πἰϑεϊνοη δον ἐ αὐίορογν νοΉ " 
ἘΒΟῚΓ -οὴῇ τη. αἴρῃ. 1,10,2 μ. -ον 
δώςει (περί τινος) -Οὐ Ὁ5Ρ 1010 
γα ἢ 14,12. --- ἀριθμός Ζαδί 
ΦΌΟ ἢ 9,231. 

γα ῖχ0 Κοριραν. Ν. Νειιέ. εὐκοπώ- 
τερον ἰοϊοϊέογ' 1, 18,95, 

Ὀ᾿ΓΛ ΟΠ 810. Κ7.9. οἴγνθη, θογαμθθηι: 
ἐκκληςίας ἐεύληςα  8Ι1ΚΚ]ΘΒ]ΟΠ5 
οαᾶὰ ΚΊ11,8; ἐξέδυςαν αὐτόν " 
-οὐἀράπῃ πᾶ 1, 10,30. 

ἔπ Υ δα} 7}4π 50. Υ7.1 ογφιδγγνέ 1067’- 
ἄγ: ἐνεβριμήςατο᾽ -ἰάὰ 11,93; 
ἐμβριμώμενος ̓  -ἰ5 Υ΄. 98. 

ΓΔῸΡ7Δη 510. Κ.1 τίλλειν τι γον 6}, 
16,1 Μο.9,28. 

ΓΔῸ5 (9) Νὰ κάλαμος ον)": Α. -8 
ΜΊ11.1 27,48. 1,1.94. ΜῈ 15:90; 
0. -8ὰ Με 15,19. 

Ἀ7- ΤᾺ 5] ---- ΓΘΙΚ5. 

γα 5 (ἃ) Α4ἃ7.αὰ γοΐ: 1)..Ε΄ς -ἀαὶ 
ΞΙΟΘΜΙΟ: 

τα χὰ ΚῸ ϑγγαοΊιο, ϑρηϑοϊισοῖϑο, 
ἰϊδογίγ. Ζιηφο: λαλιά Μ΄Ό20,79 
ΜοΊ4,10; γχῶεςα ΗΕ 14,11 ΚΊ12,10 
135,5. 14.99.98, ἐν ἑτερογλώεςοις 
(5.6. λόγοις) ἰῇ δηρδΊϑιη -Οῇη 
ΚΊ14,91. : 

ΤΖη Νὰ Παιιδ: οἶκος ΜοΊ11,17; 
οἰκία Μ 7.24.95.260 1,6,48.49 7,37 
15.8.25 117,31. --- Κρί. ϑαγαζηᾶ 
Μ ων. ϑϑ-ταΖη 0 Μ᾽, 

σι ΥΘαδ γ66.-αὐἱ.Υ.1 (9212) τι. 
κί. προνοεῖςεθαί τι Κόογϑογοο 
ἐγοόη Κῶ: ῬῈΡΥ8. -Δηάδης 
τ 8:91. 

δα τα ἀλη προορίζειν τινά 
οἴγιθη, νογ]ογοϑέϊηιγιθη, ον (ἀπ " 
εἴς τι Εἰ 1,5): (.407.) 8.50. Ῥῇ. -ταὶ- 
ΤῸΡ Ε΄ 5. ΕΓ ΕΠ. πα π8} ἘΠ ΜΠ 

πΠη6 -Ὑοαλη δοβογοονν, φοιυᾶἼγοην ΘΚ 
θ,18. ᾿ 

ΠΠ ΓΘ ἄδη: τί ὡς ζῶντες ἐν (τῷ) 
κόσμῳ δογματίζεςθε τραγημ))ν ἰω586. 
ἡ}. ομοἶν ϑαίφινησον, αὐ ἰόσόη,, αἴ 
ἰορέοί 1.7 ἴγην (6, Το " Τῦὸ8 ᾿ᾶ- 
ὭδΒΘΙθ5. 5νῦ86 αἰνγαὶ ἴῃ Ῥϑιητηἃ 
[ἰσσδα -ἰῷ (2,20. αβ σοί. 
κέν παον ἀθοθυ 1115 “δοβο]ϊλοβε 
1 νῦ. 

τ ῖκὶ Νία ἀρχή Ποῖον, ΠΟ» Ὑ 8" α , 
Οὐγίσκοϊέ: 6, -15 (146) Καὶ 15,24; 
1.1,20,20; Ν.ΡΙ. ἢ 8,38 (1,16; 
Α. 0.10 (9.15; 6. 1 1 ῚΣ 
ΕΒ 8,10. 

Το Κίθο 8,10. 7.9 ηι. 1) αἱ. (255) 
ἄρχειν τινός Π67γ7 80]νογ). 96)" 
414,30 (ὃ τοῦ κόεμου ἄρχων" 
5881] Ρ᾿Ζαὶ τηϑηδβθαᾶδὶ -ΟὉ) Νε 
10.430. Β 15;19. 

Το οἰ Κοὶ β ἢ 4 α7.1ὰ (182 Π) ο. τοι κοῦ ἐπα 
(188) ἔντιμος 6.1. -ἴαπ6ὸ ΝΘἢ 
6,17. --- Θιρογῖ. το Κἰ ϑ 5Ὁ: 2. 
Ῥϑιητηα -ἰϑη. ἀπηπΐθοπο ̓  τῷ 
ἄρχοντι τῶν δαιμονίων Μεο8,22 
Ῥδιητηἃ -Ἰ51η σαα]η "τῷ ἀρχιερεῖ 
118,29. -- Κοηιρ. ΕὙ1ΡΔ- Το Καῖ5. 

ΤΓΟΙΚΒ Μκοης (1611) ἄρχων Πεγγ- 
βοίονγ, Οὐγίρκοϊξ: Ν. Μ9θ,18 
Φ19.91 10,11; 6. τ Ὁ 
17. τοῖκ Ε9,2,) Ν.ΡΙ. τϑῖκϑ ὁ 7,26 
18,3; 6..- 41,48 (ὦν... ΒΕ 8;15: 



ΥΟΙΓΔη --- ΤΪΠΠΟ. 

292) 1,18,18 5Κ8,18,234; 1). -ϑὴ 
1.19.4. 

ΤΟἾΓΔ 10.77.8 σίξίογην: τρέμουςα 
-Δη66] 1, 8,471 Νο 5,39. 

ἱπσΥΟἰ γ γ᾽  ΐίογγν, ογ οὔ ογν (γ,.765- 
β8ῖυ-ρογζοἰοίῖυ, 294}.: ἐςείεθη ᾿ 
-«αἰάα Ν 97,51. 

Το Εν ἀα86 Ζηγη: τςειομός 
Πγαφοῦθη Ν 21,54; βοηϑέ τρόμος: 
ΝΜ 10.5--... Μ|97.34:;..}.ῬῚ]. 
το Κ1,15 Α (: συ. ϑῴιγ.; Β τηι- 
αοιμε10}}). 

ΤΠ ΟἾβ8 ἢ) αὶ. Υ.1 (908) ογ5ίοἼνη, 
δ.οἷν ογἤοῦογν (ρεγ 7 οἰκέζυ, 994 57. 
ἐγείρεεθαι (4γ.. Ργ8. ΡΕ) Μ 8,15. 
60. 9.5.0...191:95...11.5.11.-.2 7.00; 
05.041. 7 7,.99.11:99᾽ 14,31: μδιῦ: 
(παι); διεγερθείς . -ἃπᾶ5 Μο 
4,39: ἀναςτάς αὶ. 1,60,8, ἀνέετη᾽ 
ταὶ Μοῦ,42. 

Βοϑα" Ῥηςά 6. -ἰη5 1, 8,27. 
τὶρη ἔτὰ βροχή Πεορόν Ν. Μ7Τ7, 
ζ 1) 

τἰρ ἦι 5ι0. ΚΥ.1 1. γορηθη : ἔβρεξεν 
1,11,29. --- ἢ. γορηθη, ἰα88θη, απ ῇ 
(ἐπί ᾿ δηδἃ 79. 41:}..}: βρέχει ΜΝ 5,48. 

ΤΙ Κα αὶ. ΚΥ.δ (Ὁ 908) πᾶνβον: ς«ὦ- 
ρεύςεις ̓  -ἰ6 Η 19,,0 Αὐδι. 

τὶ ἷ δ᾽ (Νὰ) ἡευχία Π6: 
ὑπ 8.109. 
τ αὐ. Υ7..8,1 (3908) γ))ηθΉ,, 

ἰαπίο: τρέχειν Νίεο ὕ,6 (4ογ.) 
Ἡ 9,16 Καὶ 9,,4.26 α 2,2 (Ργ5..407.) 
Ὁ,7, 5818 0 ΤΑΏΏ ̓  ἐπιευντρέχει 
Νο9,,ῦ; ὥρμηςεν ἴ,8,339. Νο 
Ὁ,15; -8ὯΠ β΄ ἐξερχόμενοι Ν' 8,98: 
ῥεύεουειν 7,38. -α αὐηᾶῶησίρ: 
ἴῃ 7». Αἴ. (εἰς) 1, 8,38 (Ν΄ο 8,18). 

δ -Ὑἰ πη δἰγοϊΐοη: πρὸς ἀλλή- 
λους διελέχθηςαν 816 παΐζέφογν, γηγη1{- 
οἱπαηαογ" αἱδριἐϊογἐ " ἀπι 515 τ ἶβθὸ 
δ ηαἀσαηηπη Μο 9,34. γκί. τππᾶ- 
ΤΙ ΠΠ8η. 511. 

αὐτΥππ ἠτγειαιίοη, -ἀμἀδηβ᾽ 
ἐρχόμενοι 1, 16,91. 

ἀπ-αἰγ δὴ α5σ.: -ἀ πα 5" προςδρα- 
μών ΜοΊ10,17. 

θ᾽ αἰ 1. οηθη. τιν ΘΉ: 
ἐκύκλωςαν αὐτόν " -ππηπη ἰπἃ 
Φ 1024, -- ὦ, μογμγαιξοη, ἐπ 
(4 κ1.)}, απνιγοθιδέγοἴξοη: περιδρα- 
μόντες Νο 0,55. 

8 θα 

{11 

ἀποτΪ η8η ᾿τγιςιίαιογην: προςτρέ- 
χοντες Νο9,15; προςελθών ΝΜ 8,2. 

ἔαὶγ αἰ) ἀφικέσθαι 516} 67- 
δίγϑοίροη,, γοϊοἤνοην σιν κα 10,13 (απὰ 
γηη,. Ακῖ." ἄχρι τινός) 10,14 (ἀπ ̓ 
εἰς); Ῥοδὶ ἀμφ διαὶ πὶ -8η6 " 
τὰ οὐκ ἀνήκοντα α͵όῪ 51ον ηϊοϊιέ 
φίθηιοην (υγὶ. αἀὰ886 δ ΤΟΙ ΠΟῊ 
Ρουίηοὶ 1 νρὴ Εὶ ὕ,ά. 
ἔλα αἰ ππ τον ογ σον: ὈϑΙΏΤη8 

-Θ 6] αἰνναρρο]]οη 5Κ 3,11. 
γΔΎΎΪ 510}ν) το) αι ὁγν, φὺν, σ6- 

γαΐογν αὐγιέογ' (ἴῃ τι. ΑἾ.): περι- 
έπεςεν (τινὶ) 1, 10,30. 

ΒΔ ΥἾΠΠΔῈ 1. σιιϑαγηηιϑη αν θγι.- κοΉι- 
ἡπθη: εὐυνέρχοντο [,, ὅ,19, 51η 80 
8 Καὶ 14,96, τινὶ “τὴ ΜοΊ14,59; 
ὑπῆγον 4 19,11; ἐπιευνηγμένη 
πρός" αἱ Με 1,39; καταντήεςωμεν 
εἶς. 1η Τ... ἴοι 11.4.18:..53. 3. 
γον ρογγοκίυ: ογίαμοη, 67-- 
γίηφον: οὕτως τρέχετε ἵνα κα- 
ταλάβητε᾽ 5νγἃ ΤἸΠΠΔΙΡ, οἱ β8- 
ΤΙΠΏΔΙΡ Καὶ 9,,4 (ΡΒΒ. 15,100). 

ΠΗ Ὑἰηπ τι. ἀκ. 1. φιιζαίϊοηι, 
φμίοῖἑ τρογαφη: τὸ ἐπιβάλλον μέ- 
ρος 561 πα. δὶ τκ 641] 1,15, 
19. --- ὃ. γοβοαῖυ: τὴ ἢ 515 ΠηΪ550 
5.Κ Ὁπατιπηιη 816 αἰὐδβριἐϊογ θη, 
μηἰογοίγναγαοῦ" 5. 9,6, Μαηοιε 
ἩΗογατιδροῦον ἅγια θγγν. ηὐέ Εἰοϊο- 
δον αὐῬῇ Με 9,94 ὧν [δ πάσγαη- 
Πα]. 

11 ὙΠ) ατδίαιμ ον, αιιϑροἼιι: 
ἀναβαίνειν 12,9201,9,4 (4.ογ.) Νίς 
4,8.89 (νυ. δαριθη: αὐ [σο]νη)}, ἀνα- 
τεῖλαι (ν». α΄. δογηθ: αἰ φοϊη) Νο 
4,0 10,3 Νρῇ 7,8, ἐξανέτειλεν (ε. 
ϑαριθη) Μο 4,5; ἐλήλυθεν 1, 7,39. 
94, ἐξελθεῖν ὁ 8,42 11,44. 19.18 
10,,7.80 17,8 1,23,1 4.14 (ανι8- 
ἰαμξοη, ον σο)νη). Ὁ 8,5 Με 4,3 
8,11 14,48; ἐκπορεύεται 4 15,96; 
ἥξει ἢ 11,326: Π]απῖβ Ἰ᾿πητὴηᾶ ὑ- 
ΤΠ ᾿ ἔλαχεν 1, 1.9. --- αὐπᾶησίρ 
δηα τι. Ακῖς. κατά τινος 1, 4,14; 
ἢ 4“. Ακκο εἰς 9.3... 
19,18 Νοῖ4,.48, ἀὰ »". 71}. 
“1,9. 85 Μ͵οά.5. Β'Ῥ 1196: οἱ" 
ἵνα 19,20. 

ἷπηο Κη χείμαρρος 
αΐαΡΙ -οἡ (4. ὁ 18,1. 

αἰοβῥαο]ι: 



112 Τα θ. -τ- ΞΔ 04.185. 

295 ΑῚ]Ὶ Νὰ Εὐηιδέογ 18: 
ΘΙ 9, 

γἿα δ (ΠἸα]Ζ 
ἐκοτία ΜΊΘΩΤ 0:17 
50.460) ϑοῆ δὲ Ἐκοτοῦ ΝΞ 
Ν 27,45. 56 0.17. ΝΜ ΟΊδ:98; -1Ζ 
0 9. 95 ΡΠ" Ξ-Ξ 
ΝΠ 8:1... ΤΣ 1715. ΕΠ] 59 0 
Ἡ5, 51  Ο  Π  Ὁ. 
ἶζὰ ΜΊΟ,7 48,,Ι,Ἠ. 19.55.46 
11.079 κἀ 6 (αὐ Υἱαῖζα ΑΒ) θ,14 
|| 3 τς 

Υαϊχοίηδ 467. ὦ Πηϑίογ: ἐςκοτιςεμέ- 
νοι τῇ διανοίᾳ τν»6᾽:7215{67[67.. δ Ἴγι7ι8" 
-ἃ} ΘΑ Παρ ἃ] ἢ 4,18; «κοτεινὸν 
ἔεται ᾿ -ἢ ὑν81}0}10 ΜΌ,95. 

ΤΊ αἰ χ᾽ 5ι0. Κ΄. 1 βηιδίογ τυογαφη: 
«ςκοτιςθήςεται Νο 13.924. 

γίθσοὶ Μὴν φθορά [Γ᾽ 67)]ο]}ι γι, 
φουν οιοίγφομ, Τοα σοδασέ Α. ἃ 0,8 
7. 2,29, κοηκγ. ἀα58 Κεγσᾶγι- 
ἰοῆθο Ν. Καὶ 15,50, Κομιρ. πη- 
ΤΠΠ1Ὸ]. 

τἢ ΠΡ 14 ἢ 810. Κ΄. 1 νυ» αογϑοη, (ἐγ αΉ.5.}: 
φθείρουειν Καὶ 15,39. 

Υἱθτ οἰ δ 4α)ία (182 [ΠῚ ο. τἱυγδῖ 
Αα7. ἐϊ7α (185) νογσᾶγοίίοῖι,, δέογὺ- 
ον: πρόεςεκαιρος Καὶ 4,18: φθαρ- 
τός Κα 9,(,Δ.5 15,53: φθειρόμενος 
φογαογθοη ἴὰ 4,232, .γ,,.. σγαῖγθϑη 
71'΄ φθαρῆναι σΛνογ 607 δ 6γν 106 76167. 
Ξ ἢ Ὁ: Θύητός ὩὉ {185 π8 
9 0: }. πα, ΕΠ ΠῚ Ν. 
ΡΙΝ -ὰ Κά,18 11,8. -- »βι.4. 
δῷ τ 4 99. ΨΝ 76 Κὶ5,59. 
- Αομιρ. τπη-Τ] αγ 6 5, 

γτ0 4781) 510.7Υ.1 8ργθοἼιογν, γ66167) 
(η͵οί ρον 76] ϊυτογθαγο5. Π1)υγαἰΐυ, 
297): λαλεῖν (οἤγν6 [πε ιδίοἶνέ αὐ ῇῦ 
αα8 Τοηηρη8) ΜΝ 9,18.38 4 6,68 
1,139.11.18.26.40 μϑιο. (861,7) Πιζιι- 
719}; διαλαλεῖν 1,0,11.; ευλλαλεῖν 
1, 4,36. --- λέγειν Τ 1,7 (τοαϊαα, 
711. λέγω 48,45 παοῖ, λαλῇ, λαλεῖ 
Υ. 44). --- Κόοσί. Ὁπ-Τοα]Δ 5. 

θ1-τ οὐδ ηηη.)76η6 γϑάθη,, Τγι77)67.: 
γογγύζειν 4 0,41.439.61 7,89 1,6, 
90; διαγογγύζειν 1,15,2 19,7. --- 
αὐηᾶηγίσ: Αἰκ. ον. ΑΚκ. 
Φ 7 9. ἢ. περὶ τινος ΠΟ: Ὁ 
γ.. ΔΙ. ἡ περὶ τῖνος 9 0 4.7.0; 
απ πρός 1 9.590): 

Ἰη  θ -τ οὐ 7 7). 1)αἱ. ευλλαλεῖν τινι 
γηη1: οἴγμρην γραάρην ἵ, 9,30. 

ΓΟΠΒΗΒ 71 αὐλή Ποῦ: 4.-π 118,15: 
1). -αἱ ΝΜ 20,69 Νο 14,606. 

Βα 5. 1αΐ. Βιζιιο, “Ῥοῦφος σ. -5 
ΜῸ 15.921. 

ΤΊ} ἷ5 (6) (ὐογν. δίηψ. τόπος ΠΤ αλίν 
1,22,7 (αἷδῖ. Υὰμπη Να). 

Ἀπ δ" (6δ) 1αΐ. ἨΟΠ8, ἐαν ν᾽ 1. 
Ξ.1 1: 17: 

ὈΓΟΕΪΠΙΗΔΙ (68) 8ιυ. Υ.4 ΠΝ 6γησοῖ- 
ἐ6 7. : -Ἰδὶ ἢ 718} 115΄ πλατύνθητε καὶ 
ὑμεῖς σοιέ αἰιο]ν 17.) αὐ} α.1. ὁγ7- 
δοἠίοβέ οι Πογς Κ0,13 ΑΒ; 
Παϊτίο -ποᾶὰᾶ " καρδία ἡμῶν πε- 
πλάτυνται 45 [1672 ἐδϑέ τγ.5 απ 
φεγαησογν κ᾿ 0,11 ΑΒ. 
πο π 65 Νοῦν. ΕΙνν. (168) Ἰαΐ. 

ΒΟΙΤΟΠ, Ῥωμαῖοι: Τ)΄.Ἐ πη 
Ἡ [Πηἰο ϑοῦγ. Α. 

τίμα (66) 447. εὐρύχωρος σογῶων- 
γῆ Ν. ΝΜ 1,18. 

τιμᾶ (65) δ᾽ 1. μυςετήριον 6ε- 
ἢ οϊηινγνῖβ 1, 8,10 Με 4,11 ἩἈ 11.295 
Κι3.9 15.5.1: 11.09.99. τ  οὴ 
(1,596.24.,5 19.9.16... 2. ΒεΞΟ 8 
βουλή 1, 7,30, Ἁηπδοδίαφ Καὶ 4,5; 
ευμβούλιον ΝΜ 27,1 ΟΛ (: φΆΓαΠΙ 
ϑ 

Τα 5 ,7] (ἢ (Κ᾿ 2. 42,325) δρόμος 71, 
Α. 4,7; -5. ὈΙΟΡΙΒ  βύεις αἵμα- 
τος δβιίιμίίιβ Ν. 1, ὃ,44., 1). -᾿ῷ 
Ι,8,48; τη φρανναυγῃ θη 515 
ιὥρμηςεν 5{Ἰϊγχὲ6 ΝΜ 8,59. 

8. 

δῶ 17])οηιομϑίγαί. (167), ΥΟΉΟΉΊ1Θ7. 
αογ “α16)"- ναὶ “1ο]»" - 1) οὴχῖβ (981), 
αὁγ), αἰἶδ867: οὗτος (μη γοη)θῖγ, 
Πα 9); αὐτός (οέτσαβ τυθγυῖρ67" 
πᾶν); ἐκεῖνος Μ'Ἢ27,19 4 60,57 
9:19.98.97. 1010. 19 385 9 ὺ 
14.21.36 15,36 17,234 18,18. 190, 
49 ὃ. 95 10.4.. 018. Μοῦ 
192.4( Ἠ 14,14. -- Νοϊνέ ϑοίἰξογν 
οἷν ογίθο. Π|γυν βργδοίγυη 2..Β. 
{10.5. 51. 1..5. ΜΟ 9 
11,23 μια. (981.1). --- 1)α8 16). 
αϊοηέ αἷ6Θ Πγϑαίξ ὅ65 97. 447- 
ἐϊμοίβ (981,2). 
ΑΡ ΔΙ ΠἾπ5. Θαδοίίι5 (Υ ς. 960), (α8 

Παιρέ αον" γὔηι. Μίογαλ᾽ οἸ ]α,67: 
σ. -ἰὰὰβ 5Κ 4,26 ὅ,13. 
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ΒΆΘΔΗ  1ἰαΐ. ϑα ὈΘΠπ1η, εἰνδών ζοἴη.6 
1,οἱγισαηα 1). -ἃ ΜΝ 97,59. 

ΆΡΔΟΡ (ζαβαώθ Ν. Η 9,99. 
ΒΕθΡθαΐο ὠναομὶ. Μ, ἀα8 ἀθηὶ Ωγ. 

Ταΐ. «αββάτῳ (ϑεμνίφο 5.744 [1 
θηίεργίονέ. 1. Αἰ οῖη, 5ἐομονα 
νογίγίξέ 6.5 Ν. πὰ 1).: Ν. 9,14 
Μοῦ 7 6.» 15.429. ἢ). 11,32.,28 
01 Μοῦ 8. 10;9: -- 9, Μ| 
αοην Ζιϑαίςφ τοῦ ἃἀἀρ5, τὐραῦ- 
ἠᾶηγίρ, νοῦν αγήροϊ. Κι σίογέ 68 
5. Ὁ δῆ, ΡΙὶ: ας ἴῃ 
Βα Ραΐο ἀαρὶβ διὰ τὸ εάββατον 
ΝΜο2,27; 1). ϑαθραίο ἄδαρᾷ (ἀδρᾷ 
ΒΔ ΠΡ 8ῖο)ὴ 3,2, νυσῖ. ἴῃ ἄἀᾶρα 58Ὁ- 
Ῥαΐο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν ε«αβ- 
θότῶν 1..4..16;..116,5.6.7 ΝΟ 1,21 
2.25. 7). ΓΪ. δα αΐο ἀδϑϑχὴ 1, 6,2.9. 
- 9. 7)αφιν ἐγ θέογν 1  ἀϑι|8 [07 16). 
γιαοίν (67) 10- τι. 1-)οῖ, (168}: 
6. ϑαδραίδαϑ 1, 18,19. 6σ.}]. 580- 
Ραί Κα 16,2, γ»η. Ζιιδαίς υοην 455: 
58 θα ἀρὰ «9,10, Ξα ὈΡαΐθ ἀΔΡῚ15 
ΜοΟΊ160.1:; 1.)..ΕἸ.. 8) Βα Ὀρδίτα." εὐβ- 
βαειν 1,4,51 Μο 9,924 8,4. Ὀὴ)ὴ 58}- 
Ῥαΐατμῃ " «καββάτων (ἃ 2,10. --- Κσί. 
ἴα - ΒΘ ὈΡαΐο, 

ϑΔἀαπκαΐοὶθ Νοῦν. Ρἴιν. ζαδδου- 
ποῖοι ΝΜ ο 9.18. 6 -1..90,927. 

5.15. 5. βαῤδθῆ. 
δοὶ Προίαί. (172) α6): ὅς (μηρο- 

γιοῖγν, πιὰ 9}: ὃς ἄν (ἐάν) α) 7). 
1 Θ ν 91.4.19 
Ι,9.24.20 17,59 ν.ὅ. β) γκ. Ορίέ. 
1,9,4,. 10,5.8.10 Μο 9,41 - 14,44. 
ὅςτις Ν 7,,)4.20 27,558.02 1 8,58 
ἵ ο ὁ 9.92 6 θ.50᾽ ῳϑίσιν. ὅεξος 
110..1 15;14:.16:15. 1.7 1.18:9Ὁ: 
περ ΜῸ 15:06; οἷος. ῬΠπῚ1.30: 

τ τὸ 0. 18.5.10: τὶς Φ- 0:90: 
εἴ τις Καὶ 4,239, ἐάν Μο 10,80, ῃΐΡἃ 
5861 ᾿ ἐὰν μήτις 4 15,6 5Κ 9,0.19 
(1 8,3.8); Ζιιαίςφ (ἃ 4,,) ΑΒ. -“-- 
-- 7)α5 Ποῖ. ατογιέ τιν)" {7)γι80]}γοἱ- 
δυίη 8) ογοο)ιῖδονον" αγεϊφίρία, 
υοί. 832,1 (867.)" νὰν 9}, ὈῚ) ϑ8ιι- 
δέαηἐυϊογ θ᾽" γ᾽ ἃρο5. Εἰϊσιίηφθη 
γ.. Αγ]... υοί. Μ'Ἴ 10,32.58 1, ὕ,17 9,61 
φἰϑῖῦ. ΟἹ) οἱγυδοίγιογ" διερδέανεϊλα τοὴ6 
δ νὲ οι Καὶ Ἰ Το 5. 10 1 ΠΟ. 
σι ο ΤῊ Ὁ, 1 Τ4, 4δ:.... ᾿ὅδἐν 
β8ϑὶ ἦν) αηϑοϊοίηοηα αφηϊογ δέ) α- 

Βιτοίυθοτρ, Ὀὶθ σούμδβομθ ΒΙΌΘΙ 11. 

ἐἰνο7" Εν ίϊοη ὑσὶ. 8471, --- [796' 
Απγαϊέϊονν 68 οἰ αἰξίν υοί. 848. 
-- ὕνον ἄγη Εγϑαΐς 65 Ποϊαΐξίυβ 
εἴ6γ" 1. ᾿Ῥργϑβουν, ατιγ ον, 58,6] 8. 8492. 
-- Ζι0" Πηποη γος 6108 [ἰοΐ. 
5. 550. -- Μοαιπιδροργαιοῖ, τη, 
Τοϊαξυδατοη, 8681. 
βαρ σα Ἶλη (98 8) 5ι0.7..1 βυθίζειν 

τινὰ εἴς τι (πῃ 7». Α4Κκ.) 8θηΐρογν 
Τ 6,9 ΑΒ. 

πί-βαραἦᾶπ τη τἰ- 5 ρα 74 Β 
(98 δὴ) τὋνογϑοηΐο: κατεπόθη ὃ 
θάνατος εἰς νῖκος" -ἰδ5 νᾶ 
ἀδαριβ ἴῃ ἰρὶβ Καὶ 15,54. 

βᾶρσᾳαε (980) καί. δῖηφ. δυεςμαί 
ηέογφαη, Ἡοδέίοη Ν᾿ ὃ.11 (ΚΖ. 
42,828). 

ΒΑΡῪΣ Μὶ σοϑαηφ: ὠδὴ Ε 5,19 
(18,16; Ρζιιγ. ευμφωνία πὴ 
1115,92 5. ὅτ: δοῖκο ν ἀνύγνιοιο 
Γγογίοβιη, Ποφίξαξίοη, Τ 4,15: }. 
Ξα 41 30: 4: ΕἸ. ΞΒ Τρ δ: 9. 
“ἰῷ ΕΒ ὕ,19 ( 8,16. 

5} (816) ])οηιογϑέγ., δοίοηέ αἷδ 
ηιαΐογλοί 6 {7 ογ'οὐγι δ τγγν)γυί, τυΐξ 
ἄοηι Βοχιφρϑισογέ: 6167) τι. Κοῖγι 
απᾶγοῦ, ον α67: καὶ αὐτός 
789,31. 17.160 19:2. 1|καὶ οὗτος 
1,9,38. --- αὐτός 419,49 1,3,16 
Μό.0.16:. 51... 5.99 (Μ.3,.11...σὔ]8 
(7 ὅ,37). --- οὗτος ΜΝ 5,19 97,08 
1. 6,0.40 7.9.39 8,40 φμϑιο. --- ἐκεῖ- 
νος {10,, ΜοΊ60,10, ὃ ἐκεῖνος 

18,15. --- ὁ δέ ΝΜ 97,44 1 8,35 
(Β!19.4. Κ΄9.19 Ἀν. 4.9) 1. 8,12 
(5Κ 8,237). --- --᾿ 1 οἴηο)" αἰθηιϊ 
ΠοΙαΐϊν νογισαπαΐο, ΒΒ μη ἐϊοΉ,, 
αἷ5 ογέγοίο" (685. ογίθομθ. ὅς 
(825)::.}. 57.10.90. 11: 1 ἘΠ 1561 
ῬΗ111 (ΝΜ 27,57 118,96). 

ΒΔΙΌΔΖΠῈ ηη1 1. 5861 (1772) 1067" ατιο) 
ἡγριηθι6γ: πᾶς ὅςτις ΜΊ0,389, ὃς 
ἄν (ἐάν) 1, 7,28 9,48 Νο 10,11.43, 
ὅςτις ἐάν (ἃ 5,10, πᾶς ὃ »". αν. 
Ι, 18,14. -- ὦ. 1Ζρὶ (οδα.) πᾶς ὃ 
γι. Ραγί, 4 16,2 19,19. --- 8. Νομέ. 
Ῥαΐα!θα Ῥοὶ τοραβ ατίοῖι ἡη1Ή16)" 
(345) ὃ᾽ .ἐάν ὁ 1512... ὅτι ἂν 
15,16 (»». Ορὲ.). 

Βδὶ Ααυ. οδ00ο, δον: ἴδε 4 7,26 
11.3.35 19,19 10,29 ε.ὅ. --- ἰδού 
Μ8,9.94.99. ὃ, 94. 9,10.20.32 11, 

8 
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5.10. μϑι0. (μαι). --- ἴδετε 
( 6,11. --- Ζιιϑαές 4 7,4δ (5Κ 8,14) 
ΜοΊ10,23, --- ἸΡ πὰ 581 νυνὶ δέ 
7.60 Καὶ 8,11.90 Ἐὶ 2,18, νῦν δέ α 4,9. 
-- 581 ηπ ̓  ἄρα οὖν [ἃ 9,19 (ἀα ϊ}" 
αἰνιγ ον Κ᾽ ὁγισοο]νδίν τον ἄρα ηνέέ 
ἂρα 784π πὰ ἢ 7,95). --- 581 ἔετω 
κ19.10 ΑΒ, τὐοὐνδ ἦη [5141] δὲν 
ἄμαογην; αοον υοἱ. ΡΒΒ. 8,811}. 

βαΐδῃ γ66.-αὐἱ. Κ᾽. (912,2) σπείρειν 
(4ογ.1,8,5 19.21.99 Μοά.,3.81.89) 
ϑἄογν: 8.80. 581110 (800) Με 4,14 
Κ9,6 Α 6 0,7.8 Α φψοφοργῖϊδογ' 5811 
908 σΌ 7 8.8: 8: 7. βαϊδηῦ 
ΜΟΙ ϑιϑο Ξαῖϑὸ 9: 
Νο 4,4, 1, 8,5; 2.80. βϑαϊβοβί 1,19, 
91. ΡῈΡγϑ. βαϊδηαβ 1, 8.5 Με ά4,8 
Κ9,10, 581]4Ππ6α5 (ἀτυγ οὐ, ἤ. 5111 
φογαμία βέ, 800) Νε 4,14; :ἷὗὉΤαδ5. 
8.60. 581448 Μο4,15.31.39. ΡῈΡΗ. 
Ν.ΡΙ. βαϊδηϑηβ Μο.4,10.18. Πιΐ. 
1.ὃ5 Μοά4ά,35. -- -- -αὐΠάῶηρίρ: 
Οδ)οκέβ8- 4 [|. 1. 19,31.99 Νε- 4,14 
σοὺ  τλϑ Τὴ δ 789 
Ν- 4.3. --- ἀπ 2,.. )οΐ. ". ἐπί 
πὶ ΜΠ ΠΣ ἀπ ἢ ἌΣ 
ἐπί τινος Νε 4,31; Ιῃ γ»η. 7) αἱ." 
εἴς. τι “ἀθ.8; τῷ 7. ἌΓ εἷς 
τι Μοά4,18. 

1π- 58 181) οἰγϑάθη: νυ αι Ῥαία -ἃΠ0 
ἴῃ δαϊγίδιη (Π) αἰ.) " τὸν λόγον 
τὸν ἐςπαρμένον ἐν ταῖς καρδίαις 
Νεο 4,18. 

515 ἡμπα κί. ἕξ δοο5 4. Με9,.2; 
1)..1, 4,25. -- 1).}Ρ|. 581}. 5 {19 Πὴ 
ἑξήκοντα 5φοἠμφῖρ “ Ὁ,9. 

5, δ᾽. Ογαΐη ̓  ἕκτος αἷ62" 860})5έ6 
ΝΕ 30... ». ΘΟ ἈΝ Νς 
156,55: 2.1 Μ'Ἢ91,45. 

ΒΕ ΪΠυδ αὐὶ. Υ.δ (208) 8οἼιγν: βλέ- 
πεῖν ΜΝ 5.985. 0 πὸ.18. ΘΠ 5. 19: 
21.95.59 χοῖῦ. (Ργ8., 10.299. Τμ.). 
-- θεωρεῖν Μ 7,55 «0,40 9,8 
12,19 μν.ὃ. (4ογ. 4 1,9). -- θεα- 
σασθαι 05 11.717 111 315 1 7:98: 
--, ὁρᾶν Μὅ,4 9,30 Νο ὅ,15 
ΤῊ ὅ,15 ἑωρακέναι {8,57 (9,18; 
ὄψεεθαι Κ9,1; 5οηϑεέ ἰδεῖν Ν 95, 
985. 7. 10 7 7.9. 11591 195:.0.1 
μϑιρ. (Πᾶμ 0); ἨΜ αἀα8 ῬΑΥ͂Ί. 
«Αογ. τοἱγαὰ γἷοὸ απ εἶν ἀ(α8 ϑηι- 
»ίοα σοροῦοη, ἄοηην Με 5,99 ἐξέ 

{οΠ]ογ πα  τἰϑογτοξονὶ (ΡΒ. 15, 
δῇ. 151}..154. 166). --- Ζιιδαΐς 
γιαοῖν ᾿ὰ 1, 20,57. --- --- αὐηᾶησίφ: 
αο»»Ὀ. Αἰ. (νὴδ 6γ) ΝΘ .98. 
99.44; Μοῦ,391 9,38, --- φα!8η 
ἴαπσὰ βλέπειν ἀπό 510ἢ.) "ιἱϊέογν 
νοῦ" ΜοΊ9,98, ϑαῖῦδη ἴῃ ἃπᾶ- 
Ὑγ81 0] Ιηϑηπ6 ᾿ βλέπειν εἰς 
πρόςωπον ἀνθρώπων ἐἰϊιοϊεοίοἶιί 
γιοἤνγιοη απ} Νο 19,14.; βα! Πυ8η οἱ 
(γγι. Ογρέ.) τιιδοΐνην, ἀαβ Ν 8,4. 9,30 
ΜΝεΊ1,44 Κ 10,10, (Πιᾶ.) Νε 8,15 
(ιοοὐ Κο]ι16γ] να ἢ ; Ὁ] (η. Ορέ.) 
μή ἀαβ πϊολέ ἃ ὅ,15. --- Κσί. απ- 
ΒΘ Δ Πη65. 

Δ 58 108} απ δέν. δοἤι, 65. θ6- 
γϊοϊρδ᾽οιέϊσοη: οὐ λαμβάνεις πρός- 
πον ᾿ ΗΠ] -ἰ5 ΔηάναίγΡὶ 1, 20,91. 
- εκοπῶν «ςεαὐυτόν απ αἴοῖι 
δεοίρϑί ϑομοηα, αοἰνέ σοροηα " ἀπα- 
Βα] η45 ρΚ ΘΠΡαη ἀ0,14Α: 
αἰβαι υδη65 Β. ; 
δι. ΒΆ 1] 8} 1. αὐ Γ οέιϊυ. 867.)γν, αοἶρέ 

φοθογυ: 8) τι. αἰϑηι. προςέχειν τινί 
Π14 41 {ΠῚ ΠῚ πὰ 
ἐπέχειν τινί Τ' 4,10. ὁ) αἰ-5, 1} 8 
51:Κ 5]Ρᾶη, 1081 «ς«κοπεῖν ἑαυτὸν 
μή ἀα6,1 Β (: δἀπαϑβϑασδη Α). --- 
Ὡ, δἐεν ἦν αοἰνέ γιοηηθην, [γ{ϊ 67. 
8) 72,.. ἴϑατα (νο7γ) προςέχετε ἀπό 
ΜΊ,15 1, 20,406. Ὀὴ -ἰρ πὶ ἰδὰ- 
8 προςέχετε μὴ ποιεῖν Μ Ο,1. 
6) γοΠθαῖν τι. αθην.: -ἰ 12 νυν 15 
ῬῚ5 ᾿οιβϑβ βλέπετε ἀπὸ τῆς 
ζύμης Νο 8,15. 

1 -58 1Πυ8 1. 5. μηδ: περιβλεψά- 
μενος ΜοΊ0,28; »ι. Ακᾷ. αγιϑοἤνγ 
(ἀ80..) Με 8,34 11,11. --- 2. δε- 
γεογίροη, κατανοήςας τι 1, 90,29. -- 
9. 9ι. 6 ὁη. (268,1) προνοούμενοι 
(τὶ) δογσογν Κ7γ Ἐ. 12,11. 

ΘᾺ ΒΔ] 8 ογιίοκο, (ρογζοκέϊυ, 
νοϊ. ΒΜ. 15:82 77: 1995. ΠΟ ΠΣ 
160): βλέπειν Μ11,4 .9,41 11,9 
1,7,44 Μο8,18.925,234 Ἡ 7,235 ΚΑ4.,18, 
(4ογ7.) 1. 8,10; ἐνέβλεψεν Μο 8,25. 
- θεάςεαεθαι 1,5,27 (Μεα.), Με 
10,11 ([δα55.). ---- θεωρεῖν 4 0,19. 
09. 10.19.9 1. 10:18. 1 0 ΜΡ Π 
5.15.38; 4ογ. 4 8,51. --- ἰδεῖν 
ΜΟ,16 8.134.18:.94.. ὁ 8.9. 9.950 
26,711 297,9.54. μιϑιυ. (867.}" ᾿νῶν [9] 
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ὄψεεθαι 11,40 106,16.19 1,83,6 
7) ΜΟΊ 90 1202 16:7] 51 
60,28 (Μ ὅ,8);,; ἑωρακέναι {0,36 
Ὁ 7 14.909. .15,934.. δρᾶν 
46,2 1,106,25 Μο 8,94. --- ἀπιδεῖν 
ῬΠ Ὁ, 25. Ραβ88. [. φανῆναι 
Ν 60,10.18. σα Βα Δ Πα 5 
αγν δέοίΐο νορ εἰδώς Με 19,15.28 
μαοΐν 11 Ῥ]6Γ (ντθῖ5 ὄψῃ Μ 27,4). 
- --- “,ρ8.Β5δ1 απα5. {7 Ὁ 58]- 
Ἰυδηάς Μοὅ,99 ΔΑ. --- Κοί. αἡ- 
ΒΘ ΒΑ 088. 

μη -5811υὯ ᾿ήγδοἤν: ἐμβλέψαι τινί 
(ἀ) ᾿ιῖγ-, αγυϑοΐνν ΝΜ 6,26 1,20,17 
ΜοΊ10,21.97) 14,67; ἐπιβλέψαι 
ἐπί τι (ἀ) απ οἔιο. 567 1, 1,48, 
παοῖν οένο. 80νγν 1, 9,98; ἐπεῖδεν 
γι. 1η}. 1,1,38; ἀναβλέψας αἷέ 
Αὐι)ονν αὐὐ[ϑο]ϊαφοπα Νο 10,4, ηι. 
ἴὰρ 1,19,5, εἰς (4) απ δίοϊεοη 
Ι, 9,16. 
Ῥαΐγ ἢ πα υδπη απ γο],5ονατιογν: κατ- 
οπτριζόμενοι γι δρτοσοί εγἰϊοϊρογιαὶ 
(ο. δεν δρίορφοίηα) Καὶ 3,18. 

πϑΎϑ 8 Πυ 1. αν ϊίοϊρον, ἀναβλέ- 
ψας εἴς τι (4) Μο 7,34, αὖϑοί. 
Νοε 8,24. --- 2, περιβλεψάμενος (τὶ) 
απ δον (4 11..) 1,.6,10 Μο 8,5. - 
9. γοΐγν, ἐπι γ᾽ 5ϑῖυ- 67 ο]οέϊυ: ἀνα- 
βλέψαι ἀα8 Ο' ϑδίο)ιέ τοϊοαογ 67"- 
μαϊίον, 19,11.15.18 1,18,41.49.43 
Νοδ,90. 10.51.52. (Ρ»}5.) Ν 11,5 
177.32. - 

1η-5811} 8} 510. 77.1 αηϑοίϊογηι: χαλῶ- 
εἰν τὸν κράβαττον ἰαδδογ) ὅ1α8 
Βείέ ᾿νογαῦ " -ἰἀοαπιη ᾿αΐα Ὀδα] 78 ἢ 
[γα] ]οὐτιη δοίϊέθη, 65. αἢὶ τι. 16 βθΉ, 
65 πογαῦ Νο 9,4 (χαλάςεατε᾽ αἱ- 
Βα 1 1,55,4: ἐχαλάεθην  «ἰΠἃ- 
Πδη5 ννὰβ8 Κ1,99; συοί. απο, καθ- 
ἧκαν αὐτόν ἠοβογν ἐδ Πιογαὖ " 
βαβα αθάπῃ ἰηὰ 1, 5,19, τοὸ καθ- 
ἧκαν τέ κατέθηκαν τὑογιροο]δοῖέ 
ξὺν δοῖγ, ϑοϊιοῖηί, ἄαβ Νίεο 15,46 
θη βρ)) ομοηα αιγ 0) 8] ΡΊΔ 
ἐϊδογδοίςέ τοὶγα])). 

ΑΙ ΙΔ (ελουμ Ο΄. -ἰ5. Νδὴ 7,48. 
Ναϊπηἰοὶη (εμεείν (Ο΄. -ἰ5 1,3,96. 
58 1 78) 5.0. ΚΥ..1 βραδύνειν φὔφο)Ἴ, 

δαποη, “ 3,10. 

δή Νὰ δοδηιογς: ὀδύνη 2)... | 
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τὰ Τ 0,10: Ν᾿ 581 αἱ ρυπαοπ 
ἣ ὠδὶν τῇ ἐν γαςτρὶ ἐχούςεῃ 
Οσοὐιιγἐδισοΐνογν "ΤῊ ὅ,3. 

ΑΪΤῸΚ {10 ζερούχ 6. -ἰ5. 1,33,3. 
Βεαΐνγαϊα ΚῸ ψυχή ϑιοῖς. ΜΌΟ,95 

10,28.39. μϑιρ. (ἠἄμ ). --- Υσί. 
ΒΘ ΠΊ8.-5α να 1.5 467. 

βαΐγγα Μ 1. λίμνη 8εο: [). -ἃ 
1,Ὁ,1.9. --- 9, Μαγϑομιίαπα 6. ΡΙ. 
ο΄ Ρϑ]αάος 1. ν. Νβᾶρεὶ. -- 
Κοηιρ. Υη Δ γ]1- 5 ῖνγ85. 

ΝαϊΧαϊΪηοἶα (εχενία(ς) (6Ο΄. -Ο1Π5 
ΝΘ 6,18. 

δ Κι) αὶ. 6 (209) 1. μάχεεθαι 
δίγοίίοη, ἰ 9,24, γη10 515 ΤηΪθ50 " 
πρὸς ἀλλήλους {06,592. --- ὃ. γι. 
1)αἰ. ἐπιτιμᾶν τινι ΤΥ ογισίϊ) [ὁ 
φιαοΐνοη, ϑοϊιοίέοη 1,19.39 (;ηρ. 
4ογ.) ΜεΊ10,15 (2... 

Δ 58 8} τ0106),5ργθο θη, ὅ6- 
καηιρξοη: εἰς εημεῖον ἀντιλεγό- 
μενον᾽ ἀα ἰφ|Κηδ8] -ϑα Κϑηδὶ 1, 2,34. 
- Κοῖ. ὑῃ-Δ Πα 5 Κ8ῃ5. 

σα ΒΚ 7). 1) αἱ. (ρογζοκέίυ, 994}. 
ἐπιτιμῆςαι βδοἠιοίέοη, Ν᾽ 8,26 1,4,39 
8.24..0.Ὁ5.17,35, ΤΈΙΡΕ5. 1..4..41. 
-- ἐπιςτομίζειν τινά αἄφη, Μιωπα 
δίορζοη, σιθην δοϊνισοίσογν θγ γι 6γν 
ΤΙ. 1,11, -- ἐλέγχειν τινά ἐϊδογ- 
ζὰγόη,, τοϊάογίογογν Καὶ 14,24 5, 
Εν 1:0 .:19.5 πη, ΟΡ ΤΆ. Ὁ: 
5ι. 4,20. 8,11 7,4. 

ἰη τ Κῶ 7η. ΑΚ. ἐ. ΘαοσΊιο μ. Παί. 
αο)}" Ῥογϑοη, ὑποτίθεεθαι σνογϑέεῖ- 
θη, απγαΐοη, 4,6; οἰγέγοέθη, ΚΓ)" 
(δ τὴ 5Κ 8,90; δοςξοϊονθη, δκ 4,15. 
94 ὅ,4. 

Δ δ -ἰ βΚαη : ἐμοὶ γὰρ οἱ δο- 
κοῦντες οὐδὲν προςανέθεντο »177" 
παδον, παρε ον αἰ Μα βοοθοηα νι 
γυἱονέβ τοοίξο)" απ εγϊοσέ " ΔΡῬδη 
τη15 Ραὶ Ριιρ(ο) ] απ δη5. πὶ νναὶμὶ 
Δ Παἴπθοκαη Παθοη, Ἠιῖγ) τοοῖξ67" 
κοῖγιο Κ᾽ οὐ δο γον, σοριαοϊιέ ἃ 3.6 
ΑΒ. 
πϑΡ Κ 1. Αἰ}. α΄. Θαοῖιο κι. Τ)αί. 

α΄. Ῥεγ8. ογογέογη, υογϊοσοη: ἄνε- 
θέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον " 
-ΒοῸ Κ τὴ αἰνναρροὶ (ἃ 9,2, 

58 Κ}]0 ΕῊ μάχη δέγείξ: 4.1]. -ἸοΠ5 
Ὁ. 99. 

8. 



110 ΘΑ ΚΙ 5. --- σδυηδϑαῖννα ο-. 

ςἄκκος 
ΠΕ: 

ΒΚ. Μὴν. ἰαΐ. 
ϑαοῖοε., 1). -αα 
-«αὰῷ 1,10,18. 

58 ΚαῚ15 4Ἃ7.α εἰγοϊδιϊολέϊφ : Ν. ὩΪ 
-5 ἄμαχος Τ' 3,3 ΑΒ. 

ΆΪΔΙἶ 5 Ο'θγ.. γι. Κ{ τοῦ (ζαλά 
1,3,90: 

ΑΙΆΡ16Ι] (ζαλαθιήλ 6΄. -ἰ5. 1,5,27. 
ΒΆ 00 510. 7.9 βαΐδοη: μυρίςαι 

ΜοΊ4,5; χρίεας ΚΊ1,91; ἄλειψαι 
Νθ,11 {11,2 (ἀλείψαςα) 1, 7,40 
(ἤλειψας), υοί. σφιν αἀοθην οί θΉ 
ἰο φέρον, δέοίζο, ΡΒΙΒ. 15,159. --- 
γη. ἐγδέγημ. 1)αἱ. (956) 411,2 
17:40. 

σ, ΒΆ 100. (ῥε)δαϊθοη, 
ῬΒΒ.. 15. 15 9): Ἰ ὐριξεν 2 ῃ8 
1,4,,8; ἀλείφειν 4ογ. 419,3 
1.16. Μ|ς 10,1. 7η)}7. 1ω 1.98 
Νε 0,13. --- ην. ἐγιδέγμγ. [)αΐ. (956) 
Ι,7,38.40 Ν- 6,13. 

ΒΑΙΌΟΠΝ Κὶ μύρον βϑαΐδο: Ο΄. -ἰ5 
{19.9. 

“ΔΙ ([ΠῸ) εὐτραπελία 76]ο]ιί- 
[ογεῖρο5 αοϑοϊιραές Ν. Ἀὰὶ 5,4. 

ΒΘ ΠΡ νοθ ΧῸ ΡΙι". Πογϑοῦρο: μονή 
4: ὦ 14.995. μονα Ν Ψ 1:9; 
κατάλυμα Ν. ΜεΊ14,14: ξενία 4. 
ῬηΪ 29. ᾿ 

1. 53817]8}) 510.7.1 ορύογη: θύειν 
ΝοΊ14,19 Κα 10,,)0; τοῦ θυμιᾶςαι" 
ἀπ -ἰὰη 1, 1,9: λατρείαν προςφέ- 
ρειῖιν τῷ θεῶ᾽ Ο΄οίέ ϑ8οῖγνο Κ᾽ 67- 
δἤνγνν ααγ γήγογν ᾿ ὨπΠ 518. -[8 
«106,2; εἰδωλόθυτον σ'δέφοηνο» 67" 
Ῥαϊοθὶ ρα! πιρᾶπη -1Δαὰ Κὶ 10,19. 

Δ 41-5817}8 αἀαγϑγίηρογ, δἰ Ὁ,91. 
58.-58}}8} φην Ο»Γ67᾽ δγίηφοι (ρ6᾽"- 

ζοβίϊυ, 99477.): εἰδωλόθυτον ᾿ 9ὰ- 
Παρασπάδιη Καὶ 8,10 ὁ. σα, ]ΠαΡ8 1 
ΚΊΟ,9δ ρ; -18η65 51Κ ἴδιαν ὉΠ5 
ἮπΠ5] 5ΚΊ,5. 

Ὁ, 581781 5ι0. ΚΥ..1 Ἰνογογγοην, Ὀ]οἱδθγι: 
μένειν 1,94. Μού,10, (4ο).) 
10,40. 11,6; ἐπιμεῖναι πρός (εἢ) 
ΚΊΘ,.1; παραμενῶ αερί. Καὶ 10,6; 
προςμεῖναι ἐν (πη 71. 7)α.) Γ΄ 1,9. 
καταλύειν 1,9,19. ---ὀ ξενίζομαι 
(παρά τινι ̓  αἷ)͵ Κα 16,19 (ὈΕΕῸ, 
Βοβριίον ἀ αἴρο νρ). 

5558} 78) Πογογ 06. γι6]γγιοη, (}67- 

ΘΘΘΟΊΒ, 
ΜΊ1191: 

(ρεγγἼοβέϊζυ, 

ΝΘ 

ον, 9945: καταλῦςαι 1,19,7. 

ΝΆΙΠΟΝ (ζαλμών (Ο΄. -ἰς 1,3,39, 
ΒΆΙΟΘΙ6 (ζαλώμη Ν. ΝεΊ1,40 10,1. 
510 Νὰ ἅλας ϑαίφ Ν. 1,14,34 

ΜΝΜο9,50: 4. Νο9,50; . Μεο9,49 
( 4,6. 

βΒδ] 08) γ66. 7.8 (2911) βαἴφξοη,: ἁλιςθή- 
ςεται -ἷα Μο9,49. --- ΥΚρί. ὰἢ- 
5885. 

58 18, 510. ῬγῸη. αογδοῖο, (167) Ἠη- 
ἤοῖνδ:. 1. γι. Αγξο ὃ οαὔποξ 
Μῦ,46 27,44. 1,23,8 0,39.88 δι. 
-- ῶ. οἷνγμα Αγί. εἷς 1,217,34 
ΜοΊ0,δ; ἃ 2,14; (δ αὐτόω) ΞΙκὅ, 
97. Νοιέ. ϑᾶτηο ᾿ τὸ αὐτὸ Καὶ 193,11 
ΡΠ 9,16. -- Κογηρ. Ἰιιϑίδ-5ϑιηἃ. 
ΒΔ ὙΔ 0715 4α}7.|α (182 ἢ: Ν. 

ΡΙ. -Ἰα1" τὸ ἕν φρονοῦντες ΡΗ 2,2, 
ΒΒ Δ ΚΠΗ5" 4α7.1|}ὰ (1885) ἀο556ῖ- 

θην ('ὁ50]160].}185, σνογιραπαέ, ευγ- 
γενής: 810..4..Ρ 1]. Ῥ8η5 -ὰπ5 Β 9,3. 
Υοί. 4118- απ (11. 27,157 6... 
ΒΔ] 8 5 (ἃ) 4ἋἋ}7.α σίοϊοῖν σγῸ 8: 

ΑΟΝ τὰ ἴςεα ἀαδβϑδεῖδε -ἃ (95 ΟἹ 
Ι,0,34. ᾿ 

ΒΔ Δ]ΟΙΚα Α4Ἃ}Ἃ}1}.α ἴεος σίοὶοῖ: Ν. 
Τρηι. ΝοΊ14,599: Ν. 1.1" Νς 14,56 
(δοϊογηαΐ νοῦν Ζοιγηῖδ: σίοίολ.- 
ἰαιιίοηα). --- Ααν. 58 Π|8} 6 ὸ 
(191.4.2) αὐτῇ σίοῖονο Ἡοῖβο, οἱ οῖοἾ.-, 
ορογηαἰϊ5: δμοίως .[6,11 1,8,11 
ὅ,10.39. 60,31 17,398 (-Ο 5ν)ν8  οδοῃ.- 
80 τοἱο).}1 Μο4,16 15,31 Καὶ 7,29 
5Κ 7,15 (6 6,11: βαιῃ 8] ΘΙ ΚΟ); ὡς- 
αὐτῶς 1,920.51 ΜΝὸῖ 90 
9,11 δ,25, θα -ὸὁ Καὶ 11,95: κατὰ 
τὰ αὐτά [,60,96 (Ζιβαίς Με 12,29 
φμαοΐν 1, 20,51). 
πη Αἀαυ. (193.85) Φυιδα))}))6Ή), 

φη θο: ὅμυ (4.9. ΠΡ 9 10) 
5.19. ΘΕ 1.2. (Ὲ 9. 1 Ἐπὶ τὸ 
αὐτὸ 117.95 Κα 99. οὔν “ἢ 
Γγογθαϊκοηιροϑίξί5 1,15,19. ΜοΊ12, 
98, 107. ΡΗΠῚ1.9 7: Καὶ 9 ΝΟ 
58] 8 185 (11,1) Εἰ ευὐμφώνηεις 

{7067 οἱγυδέτγγνηίη: (Ο΄.Γ]. -5858 
15 6:15.10: 

δειηδοίίον ζαμαρείτης (168) Ν. 
48,48 1,11.16; 6.ΡΙ. -ὁ 1,9,52. 

ΝΑΙ Γΐα, (168) (ζαμαρία: Α4. -ἴδῃ 
(σγ. -ἰαν) 1, 17,11. 

ΔΙ δ δα ἶγγ 15" 4.Ἃ}7.α εὔμψυχος οἴη- 
γηρ: Ν.ΡΙ. -ἱ ῬῺῊ 2,2. 
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ΘΔ 17.537’. Πϊοϊνένηψδ- Δ ἰν. παοῆ, 
οἴηθην αὐπο αοηιδοίρον Ογέ Πΐη, 
(1921); “φιιϑαγηηιοη" 7) εὖὐν- Τη, 
Υογραϊκονιροϑδίέίβ Νο 9,235 Κὐ,4 
7,5 14,26. 

58 Π|} 8 510.77.1 1. Ττηληηϑιη -͵8Δη- 
ἀΔη5 . ἀνθρωπάρεεςεκοι α΄6 α΄ΘΉ, 
Μορδοῖον στρ σοζαϊίογν ϑιμονθη, 
8,29. -- 2, γοβοαῖυ: -͵8 0 515 
(955) (δον σεξαϊοη) εὐπροςσωπῆςαι 
810}. γιέ ατιδηνονηιογ, (ἃ 0,19. 

ΒΔ ΠΟ] Δ 510. Κι. 1 βοηάθη: ἀποςτεί- 
λαντα ΜΙΊ0,40 1,9,44 8 10,16 
Με 9,,7͵; πέμπειν (4ογ. ἢγ8.) 
4 θ0,38.40.44. μϑιυ. (αιεῖν ὃ 60,11 
α.1. 1 5,37). 

5858 5678) προπέμψαι οηἐδογα θη, 
σοϊοϊέογ, (με) ο]εέϊνυ, 9947}. Κ 16,6 
ΚΊ1,10. --- αὐπᾶηίφ τὰ τι. ΑΜ." 
ΘΙΕἼἸςΣ 1.10; 

ἔλαγα- 5841 741} γο7᾽ατιδογι 5θη 6}: 
ἔπεμψα ̓  -ἰα8 Καὶ 9,3. 

᾿π5 5856 7] Δ} οηέδβοηαιθη: πέμψαι 
ΜΊ1,2) 113,20 15.96 (ΓΕ μέ.) 1,4,26 
915. ΜΙ 5112. 8.8 
Ἐ 6,9 9 Ῥηὴ 2.98. 4.10 ἃ 4.8 1} 8, 
9.35; ἀνέπεμψα ΡΠ]11; προ- 
πέμψατε ΚὶΊ60,1. --- ἀποςτέλλειν 
(ἀν. Ῥγδὴ ΜΊ1,10.27.19. 10,99. 
1 οϑιο. (μῶν), ἐξαποεςτεῖλαι 
11.595. 90}10:11.602.1:Ὁ. 

τ} -ἰπϑᾶπα 7) ηεἰξοηἐδοηογλν: εὺν- 
απέεςτειλα Καὶ 192,18. 

δ σα 58} 78 - ηιϊξοηἐϑοη θην, ΘΔ ἢ- 
Ῥ8η-τ1}-[σα]θδαπαϊαθαθπιη Κα ὃ,18 
Α: ρᾷΡ-βδη-τ]}-ϑαπαϊάθάπη Β 
(982,8). 

τπι5- 58} 7} 8) ἐκβαλεῖν αὐιϑ8θη θη, 
ΝΜ 9,38 (π ηι. ἄζῖ." εἰς) Με 1,48. 

δεγαἶρία (ζάρεπτα 4. -ἃ 1, 4,20. 
δε (Γάρρα: 0. -ἰὰ ἢ 9.9. 
Βα Νοηι. Εἴνι).Ν Ἡ αϊον ὅπλα 
ἌΡῚ ΤΠ 15 19. πανοπλία, ἈΈΡΙ. 
ΤΟ ΠΕΡΙ ΟῚ; 

Ναίδπα 10135.,23] Με8,96 Καὶ 7,5 
Κ11,14 ΤῊ 9,18 νη". ϑαίδῃαϑ Ν 8, 
929. 4.10 εατανᾶς ϑαέαπ: Α. -ἃῃ 
110,18 Μο 8.28; Υοῖ. -ἃ Νο8, 
99; α΄. -ἰπ5 Κ12,7, Ὁ. -ἰὰ Μο1.18 
1 ΠΊ 0 

δδί͵δῃ 10. Κ΄.1 δοέφθη, (ατιοἶν ὁ... σοΉι 
“Ῥῇαγιξο»")}: τιθέναι (Ργ 8. τ. 407.) 

Μο4,21 (φιοοὶνιαϊ) Ἀ 14,13 Τηδ.9; 
[Π,. 8,16] ἀνγοῖν ἸΚοροϊρένιγ, υσί. 
1. 27,154; φυτεύειν 1,17,28 
ΚΡ0,7; 581} 105 νυίϑαη σοβοίχζέ, σε- 
δίοἰϊέ 5οΐγν  κεῖςθαι ΤῺ 3,39 Τ 1,9. 
-- αὐΠρὥἄάησίσ: 808. ἐπί Νε 4,21, 
ἴῃ “εἰς ΤἸν5:9. εἴ ὑπό Μ ΟΠ. 
αἴΐο 8 ηι. πᾷ. 

ἃ -5α 17} 8}) αὐδείφοη,, θη ϊα58θη.: με- 
ταςταθῶ [Ρα58. 1, 10,4; ἀπολῦςαι 
Ν 9 ΜΡ; 

αὐοβαῖ7. παραςτῆςαι «“]΄αγ᾽ϑέο! θγυ 
Τρ Ὁ {(8π1π8“τῖν) 1 Ὁ 
αορρ. ΑΚ}... 

1-5ε 1714. τριψοϑθη: 
Νοε19,. 

δ8-58 }1}4π ᾿ϊγιδοίςογι, -ϑἐο] 67), -ἰΘ 6 Ή, 
(ρογοἰέϊυ, 29477.}: θεῖναι (7ι2.)" 
ἊἈΟ7) Τὸ 048 14.995 ΚΊΣ718 
119 δ Ὁ ΠῚ ἐπσθηειῖν 
[Π, 8,16 ᾿Κον).]. --- ἐκάθιςεν ̓  -ἰά8, 
δον, βοίσοη ἰαβϑον ἘΠ1,90. -- 
ἔετηςεν ᾿ -ἰάα. 1. 4,9. 9,41] Μο9,396; 
ἐπέςετηςα᾽ -ἰᾶὰ Νὴ 7,1; παραςτη- 
εόμεθαι  -ἰαὰ)πὰ ΕΗ 14,10. -- 
ἐκληρώθημεν τ07") τοιγαθη, 67- 
τοὐ 16" Ια 5 - αὶ νγοϑατη Καὶ 1.11. 
(οἴγιοη, ΝΝαηιθη) δοῖζοψοη : ἐπέθηκεν 
-ἰάὰ Μο8,16.17. -- - κεῖμαι -105 
ἴση ΡΗ 1,106. --- καταςτήςῃς αἢ- 
ογάηοη, οἰγμιϑοίφοη, ΤΊΣ 1,5 (ΘΚ 1,98), 
ἀπεκατεετάθη το γ6 τοΐρα!67" [.67- 
σοϑδέοίἐ " αἴγϑ, -ἰ 05 νγὰῦρ Μοδ,95; 
τάςεειν (}).5..}[..4.07..} 1.,8 Ἀ 13,1 
ΚΊ0,15. (».. 51 δέοι τοϊαηηθη). --- 
-- αὐπᾶησίφ: πα τι. 71)αΐ. " ἐπί 
τι 1, 4.9 6,48 [8,16]; ἴῃ ηι. [)αΐ. " 
εἰς 1 110. Π᾿ τὐιθΠθ1 εἰς τὸ 
μέςον 1,5,19, ἐν μέεω Με 9,36, 
ἴῃ ἰφὶ Πβυνοη ̓  ἐν δεξιᾷ Καὶ 1,20; πῇ 
γι: αν. ὑπὸ. τὸ τ 7 Ὁ ΠΊΗΡΈ 
(41|:.} [54{}10] “Κον). [ἢν Ἵ σαβαῖ- 
ἢΡ 1,8,10. ---ὀ Ραβ88. τι. αορ». 
ΝΠ ΤΟ 1: 
ΓΔπν 8 55 {18} τον-, ααγδέοίοη: 

παραετήςει᾽ - Κὶ 4,14. 
τ 55 1}4 μεθιςτάνειν το), θέ φθ}), 
ΚΣ 

πϑιϑαίδη) 1, ἐπεβίβαςαν ϑεἐξέθη, 
αν ἢ 5 -ἰάθαὰθῃ 1, 19,35. --- 
ὦ, ἐφύτευςεν ρῇαγείε" -ἰάὰ 1,90,9 
Με 12,1, φυτεύθητι (ἐν) -οἱ Ρὺκ 

περιέθηκεν 
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(1 τ 6] η)ὴ 1,17,6. --- 8. ἐξανα- 
«τήςῃ «ς«πέρμα 67" ἰα586 Ναειεοην- 
γηθηϑοθα Ἐ ογδέοἬνγι, ογ σοί) 816" 
-71 θα Νο 19,19. --- 4. ευνέ- 
«ςτήηκεν  παΐ Βοϑίαγνα " -ἰᾶα, ϑἰηα 
(1.17. -- ὃς ἐκβάλῃ 67 8θη)6 
ατι8 -Ἰαἱ (1 γι. Ἀπ." εἰς) 1,10,2. 
- 0. φιὐδαηιηιοηϑοίφοη, 5Κ 9,99, 

5 5 (5845 ΡΠ 4,19; υσί. 9 ΟἹ Α4ἀ7.α 
δα: ἐμπεπληςμένοι [[,0,9ῦ, 
κεκορεςμένοι Καὶ 4,8; γ1. νγα θᾶ" 
ἐνεπλήεθηςαν {0,19 μ. 51 7,99, 
αἰδοί. χορταςθῆναι . 0,26 1,60,91 
(πὸ ΜπῸ ΠΟ 8:5. ΒΒ Π9Ὁ 
(1 γχ8.); 860 1,10,31 μ. 586 1ί8η 
(9 Ὁ) τ 15:10: 

απ αἀδιηα, (όδομα Η 9,99. -- 6. 
(ζοδόμων ̓  -Δπ]180 ΜΊΊ1,294: [), 
ἀπὸ (οδόμων ̓  -ἃυατηΐτη [,17,29 
“ι. (ζοδόμοις -ἃατη]αη Μ 11,93 
Ἰπ 1Ὁ ἶς Ὁ;11. -ΞΞ γι]. ΕΖ. 
41,1707. 
ΒΔ 5 Μὴ (1δ59ῦἢ Κγαρμγηοῖέ: 

ἀεθένεια 1,55,1 ὃ,)9 Τ 8,28; ξοηιϑί 
νόςος. δ" ἐηι Γι". ϑοίογέ, [7 
ϑύη. δέομέ βυκοὶ: 4. -ἰὴ5 Ν 8,17 
(τὰς ἀςθενείας ̓  τιηπ] 8 ἢ {1η5, τὰς 
νόςους ᾿ 56 }}{1η5) Ν 9,30 1,9,1 
ΜΠ 915; Ὁ. -ὁ ΤΌ 8. 6 15. 8. 
1,98: Ὁ. 1.4.1 ῳ.9 1 ΜῈῸ 1.354 
7]. ΤΠ Ζ. 19:32. 

58.811 Νὰ ἥλιος ϑοηηο Ν. ΜοΊ,99 
18,24. 

ΔΘ] Δ]0Π (ζολομών Ν. ΜΟ,99; 
6. ππ  1099: 
Ἐ1- 5 ]}8} 510. 7.1 δοδιαοίγν: με- 

μιαμμένοις ΤΙ{ 1,19. 
θ᾽ Βα] 8} 510. Κ.4 δοδιια οἐ τρ6γ 670: 

μιανθῶειν . 18,28. 
58.115 (δὴ ετῦλος ϑάμίο Ν. 9,15; 

Ν.Ρὶ. -αἷ5. α 2,9. 
. 81 (115,92) Μὶ [αΐ. ὅαταβ, (ζύρος 

Θεό: ΝᾺ. ὙΞΒΙ ΞἰΝ 
ΟἿ τὴς Εὑρίαςε) 1.9.9. 
ΠΤ 5. Οθη.δίηιὶ (ζυρία (Κοη- 

ἐαηιϊηαΐίο ὑόν ὥΘῸΥ τ᾿. ὥνυϊαῦ 
Εὐρία) τ 191: 

ΒΏΠΥΡ, ΠῸ ϑ07η,σθ, ᾿ιηηηιθ7: μέ- 
ριμνα 1,8,1[4{. Μοά4,19 ΚΊΊ1.2δ; 
λύπη “109 τ Ἐπ 9 9. ΕΘ: 
ΞΕ ἼΕ  (ΟΣ 

ΒΔΠΓΡΏ δ10. Κ7.8 807.7611, δ οἠοηγνγγ, 67} 

βαῤδῖ -- Ἔβ 6] 5. 

ϑοῖηη: μεριμνᾶν περί τινος (Ὀ] 
γη. Αμβκβὴ) Μόύο,9δ; λυπηθῆναι 
10,290 (-ἀΠπ ἀλη. νγαῖ 10 λυπη- 
θήςεςθε) Καῷ,4 7,9.11 ΤῊ 4,18, 
(75. ποτ 

ΑΘΓ Ϊΐ ΕἸ δψγογίη: -ἰηϊ ἔννηϊ- 
Κιβκα (Ούρα Φοινίκιεςςα ρῆδηΐ- 
κίϑδοθο 5. Μο 7,90. 

βιθα ΜΚ Ογια: τίνι λόγῳ ̓  ἴῃ 
100 -ο ἐγν τσοἰοἼιογ" ἩΤοῖδο Καὶ 10,9. 

5885 (ἃ) Μὶ θυεία Ορ[ογ Α. -ῬὉ 
Εδ,2 5ΚΊ1,5, βαπα αἰνναηα ἢ 192,1; 
1)..Ρῖ. -αἴτὰ Με 19,32. 

561 νοἱ. 126]. Α 
Νοίάοια" (ιδών: 4. -ἃ Νεο8ϑ,8; 

σ΄. -αἰθ 1,4,26; 1). -ἂἱ 1,10,13.14. 
γ͵οῖ. “ΚΖ. 41,170. 

δοΟΙἀοπ οὶ  γδικο,ηαηιο (Γ αθην 
δέααίξηαηιοη, σοὐγαιο): 6. ΡΙ. 
ἴῃ... ϑοίάοηβ Ιᾶπᾶα ἐν (ιδῶνι 
ΜΊ1.91, οαεοί. ΚΣ ἄιδνος 
17.917. ΜῈ 17.34.51; 9. Ξῖπ ΠΣ 
(ιδῶνι ΜΊ1Ί1,99. 

ϑΘῖμ0 (ίμων: Ν΄. { 0,08 15,24.96 
μ.ὅ.; 4.“ δοαίπηοη 1,06,14.1 ο. -ἃ 
(5γ». ἰμωνοα) Με 9.18. 15. 1: 
Π 0ὺ; αἰ 90. 11 1} 19 Ὁ 
μ.ὅ.; 1). -ἃ 1,5,10 7,44. Με 3,10. 

μαοΐν α67γ' “-1)6κ|.: Α. -ἃ 
ΜεΊ,16; 6. -δ5 (ΞΞ φ᾽. (ίμωνος) 
Φ 0,8; 2). τι 1, ὅ,4. 

δοίη; (ιν Ν. αά4ά,95, . -ὶ 
α 4,34. 

ΒΚ Ακκ. αἄο5 Ποβοαίυ5 ἑαυτόν, 
αὐτόν δεν, σ'ογν. 5ϑῖπα (βί. ἴ, 1, 
9), Π)οΥ. Ἐ15, ΚΣ δῆ: Ὁ ΕΠ 1 
(164), μλθ απῷῇ αἀα8 δι). δοἴγνθ8 
ϑαΐξοβ ῥοοϊίϊον (2706). --- γοῖ- 
ὈγῸ}:: 515. τηΐβϑθο ̓  ἀλλήλοις (2977). 
- μαι. 

56 ἰηαἰραῖγηαὶ Νοηι. Γΐιγ.., Παηαφί. 
ἦγν Α σιν 51 {ΟΠ Δη5 φίλαυτοι 
δο οί ΟΠ Ὁ... ΓΝ ΦΟΘΙΣ 

ἘἜΒΘΙῚΒ. 8ἐ.γΠ|6αῖνοβ Γοβϑοϑϑῖν δοίη, 
ἡ..}γ (165), δἰοίβ. αὐ β΄ ἀα5 δϑιιθδἼοιοί 
δοῖγοβ ϑαΐζοβ. δοφίϊ γί, α᾽αἶι6) 
γι) ην αὁγν οὐἠέφιιογν ί ἀδιι5. Ὁ07΄- 
βογηιθμαὰ (279,9): ὃ) ἑαυτοῦ, 
αὐτοῦ τμιδ10. (567,7 9); ἴδιος 
ΝΜΟ,1 11,318 8,44. 1.9.5. Ἢ 10,9 
14.4. Κα1,11. (11,231) 15:95 5.22. 
24 Τ3.4.5.10..0.1. 1. Ὁ 5 7 οὴ 
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Θίοῖϊο ὅ65 97. Αὐγεμοῖα ΝΜ 8,20 
1,1,44 ΝΜοΊ1. 41 1,10. ν.ἃ. --- 5610 
51101Πη5 [ΟἷΚ ϑοίγθγη οἰγοηθη, [,ο1Ὁ 
(απ οΟΥΡα5. 4 6) Καὶ 5,28, βοίηϑ 
51101Π5. βαΐνναϊα τὴν ἑαυτοῦ ψυ- 
χήν 1,14,20; νγαιϊδίνν δϑῖη 51]- 
ΡΙη5. τὸ ἔργον ἑαυτοῦ ἃ 0,4. 

ϑοίοίη 5 4α7.α ὃ καθ᾽ ἡμέραν ἐΐφ- 
7γοῖν Ν."" -ἃ Ἰ 11,238. Τρ. 51- 
ἰ61η5. 

56 ῖρπ 467... ὄψιος 8ρέ: Ν. Νομέ. 
-ὰ ἢ. ὀψία Αϑονὰ ΝΜ 97,57 46,16. 

56 101 Μη) Τιϊοϊεϊρ]οῖέ, ΟἸϊίο ἀγα- 
θωεύνη Ε,9; χρηςτότης Η 11,29 
μοὺ 597 .6 5.29. 0.3,19. -- 
Ἰοριρ. τὉ1-56]6], 

5615 4α).1|7)] (188; υσῖ. 11΄.27,157. 
σιΐέ, σφ: ἀγαθός 1). -Ἰδ1ηΠ|8, 
[,8,15; χρηςτός Ν.ΡΙ. -1ἱ Ε4,32; 
Ν. 5615 ἰδὲ " χρηςτεύεται φοίρέ 
δον σἰϊέρ Καὶ 15,4. --- Κοηιρ. ὰπ- 
56]5. 

ὅθι (ήμ 6Ο΄. -ἰ5 1,3,36. 
ΘΠ ΘΙΡΑ. 8. 51Π6]98. 
δου (ήθ σ΄. Ξ'δα!β 1, 8,38 (90,8). 
5: ΒΔ ΚΡαμποὶ Νο 15,34 ὁ. -ἰ ΝΜ 927,46 

εἰβακθανει, 5Ι ΡαοίΠη] ((). 
5107]6 1 διέρροηυον)ἐγῖδ, Υ ὁγ- 

τραη αἐδοϊαε: Α. οἱ ϑαηΐϊννο -Ἶὰ 
ΠΗ Τηἃ ἵνα τὴν υἱοθεείαν 
ἀπολάβωμεν «Ἑατητέ τοῖγ" ααορέϊογ 
τογα ον ἃ 4,5. ---- Κοηιρ. ἰταβὲϊ- 
510]8. 

σ Δ ΑΙ ὈΓῸΠ 8). Κ..9 δ᾽οῖν ηυἱξ οἱγιθην 
(ΠΡ αΐ., 956,9) νογϑδῦθηθη ὕπαγε 
διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ ̓  ρἂρρ 
“οὴ ὑτορν Μῦ,24. 

δίθπη ἑμπαομί. ἑἕπτά ϑίοροη. Ν. 
18,2... 20,39.51.38:. .ἈΠ:19 90.929: 
Ρ μ  ϑοτεΜ ο ϑιθιθιϑθ ἴθ Σς 
1). δἰ θππ β θα ηι" ἑπτάκις βίθϑθη- 
ψιαΐ 1,11,4 (197). 

Αἰθαπίοππᾷ ἑβδομήκοντα 5ἱοῦ- 
ΞΟ Ν. 8: πα 1..10.17; 4. 5η- 
Ῥάγδῃ5 -πα 1,10,1. 

5᾽60Π 515 (9565) δι0. Κ΄.9 ἐϊδοη: ταῦτα 
μελέτα" Ρο -ο Ρυ5 Ἱ 4,15. 

δἰάθν τι τὰ ἤθη δέέέο, Ο᾽ ισοἤιυ- 
μρῖές Ν. ΒΙΕϑ: 9. νιν πἰὰῷ Κα 15:58; 
1). -ὧὰὸ Ζιβαϊδ 9.10.8, ᾧ»- 
δργϊϊηισί. Οἰο586. φις 1). ϑιηοίδ " 
ἀγωγῇ (ὑσὶ. ἀαϑιηθί ᾿ ἀναςτροφή ᾿ 

“Ἡγαηπαοῖ, 17, ρϑϑηβαῦ Ἐ 4,22 
ΠΡ ΓΊΟΣ: 

51 {Δ} 51:0.77.8 5810}. Κγϑμθη, Κγο7»- 
ἰοοκοη: ἠγαλλιάςατο ἵνα -4148 
οἱ 1η. Ορίέ. (354,5) 18,56; εὐφράν- 
θητι᾿ -«ἱ α 4,27, -τε΄ -41} ΗΕ 15,10. 

βίου αὶ. Κ.8.1 (205): ἄδειν 
δίησον ἘΞ δΌ,ΡΓΘ (8,16; ἀναγι- 
νώεκειν τνογίοβοη,, γϑφίξίογογ, 1, 4, 
16 (4ογ.) Καὶ 8,15 Ε 8,4. 

153-51] ΡΥ ἀναγνῶναι ῬΟγ 6567), 
γοφίξίογογ, (ρογοἰέϊυ, 99477.}1.,0.5 
ποῦ ΟΠ ΤῊ Ὁ.9 7: ἘΣ Ε, 
1,110,26; Παπᾶρσί. ἐν Α: πὰ τι5- 
δισσισ [7 οὐκ ἀκούετε ἃ 4,291 
μαοίν Ἰαοιβίῖβ 1 Ῥ]ῸῚ νϑ. 

ἰσα Νὰ (117,3. 1455) νῖκος ϑογ 
Ν. -ἰβ ροίη. Ἰς τοῦθ: 4, 110 
δ4 (κατεπόθη εἰς νῖκος ̓  τιϊϑαρ(ρ)- 
αἰ Ρ5 νᾶ ἰπ 51915).57. 

ΒΙΡΊΒΙ πη Νὰ βραβεῖον Θἱεσοδβίο: 
4 ΚΟ ΟΣ ΒΗΘ: 

515 ]7 Δ 510. 7.1 οἴγθη, ητὴέ οἴγι61)} 
ϑέοσοί ϑογ8οἼνγιν, ἡ]. δἰογοίγι: ἐφρα- 
γιεάμενος ἣμᾶς ᾿ -ἰαπᾶθ τῃ5 
1 ὃν. 

ἔτ -515}}Δ} τογϑίογοῖνυ: ςφραγί- 
ςαντες ̓  -Ἰαπᾶδη5 Μ97,606. 

58.-51517} Δ) ςφραγίςαι δοϑίογοίη, ὃ6- 
δἐαέίρογ, (ρεγ οἰίζυ, 9947}. 4 6,27; 
γι. ἐπιδέγ. 1) α. (956) φγ". τινὶ Εὶ 1,13, 
ἔν τινι Καὶ 4,30. 

5151]10 Νὰ 1αΐ. 51:91] τη ςφραγίς 
δἱοσοῖ: Ν. Κ9,2; Α. -Ἰο Ραΐα 
ὁ. 10: 

δίραδη αὖ. Υ.3,1 (908) δἴηϊοη: δύ- 
νοντος τοῦ ἡλίου “ ΠΡ αποὶ 
ΒΕΡῸ Β0ηποὸ ἴ, 4,40; ὥςτε βυθί- 
ζεεθαι αὐτά ̓  5νγ6 βασαᾳαη 1,58,7. 
ἀἰδ- 5 δ) τὐνέογδίγ σοι: ἐπιδυ- 
τω ̓  αἰδδίσαεὶ Καὶ 4,260 Α: αἰβῖσο- 
4αἱ Β (98 δ; 39). 

ϑλ-δίσραδη (98 δ) τογϑέη] θη, εηΐθ7- 
σον, (ρον [οἰέϊυ, 9947}: ὅτε ἔδυ 
ὁ ἥλιος ᾿ Ῥᾷῃ βαβαρρ!! 5811] 
Με 1,39; μήπως τῇ περιςςοτέρᾳ 
λύπῃ καταποθῇ ̓  ἰραὶ «αἴ τηᾶ- 
ΠΑΡΊΖΟηΠ Βαγραὶ (ἰγι5). [)αΐ., 
950Ὶ -αἱ ααβ 67 ηϊο]ιέ αἰτιγ οἷν ἡϊθ67- 
γιὰ βίρο δόῦσο τὐπέογσοἶιο Κὶ 3.1. 

ὙΒῖνν τυογδίαηαϊ!. Παπαᾶρί. τις 
5515 Καὶ 15,57 Β. 
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ΙΚΙ5 Μ εἶκλος δοκοὶ α΄. 1. -6 
Ν6ὴ 5,15. 

Δ 8.5 5118}} 820. ΚΥ.8 νογϑένηιηνοη, (067"- 
{οκέϊν, 294}.: ἐκόπαςεν ̓  -4148 
Με 4,39. 

1104 51:᾽0.Ργοη. (171) 5οἰδϑί; 65 
δίομέ ὑοῦ αθην ϑιδϑί. αϑο} ἡ ἃ ἢ 
ἄορι εγδομαίργον. τ. [ἰοβραΐυ 
(65 δοὲ ἄθγν, ααβ 51}10ε. ἦηι Νοηι. 
{. γυἱον ἴηι ΠΚαϑιι5 (1685 [66,. 5{6}6], 
οϑϑοϑϑῖυ, 1)οηϊομϑδίγ. (280,1). --- 
Μὶξ οἴμοι οϑϑοϑϑὶν τοἱγὰὶ 6167" 
στη. τυοῦν 51108 νϑγϑινναθη,, (167" 
διε, τ.) Οαἰθηνι8 τι. Νιιηιθ 718 
μαοΐν αοην διυῦϑέ. γἱοέοί, αὐ} ἀαϑ5 
δον ἀα8 ᾿οϑβϑοϑϑὴν δοφῖο]έ 1,2. 9 Ὁ 
14,200 αὖὉ,4 (980,92): αὐτός (μᾶι- 
79); ηι. ογϑογνωζργολν. τ) ιν)! 67. 
7} αἷὸ σγίοεμ. Ποβοαίνα ΝΜ ὃ,4 

,. 9,35 460,53.601 7,4.17.18.958 μϑιυ. 
(μὰ 9). --- 15. 5108 67" βοἰρϑέ " 
αὐτός 1,ὅ,1 7,19 (Σ Κ 15,28, 5110Ὸ 
Ῥαΐα ο. ραΐα 5! ρο θη αἵθ5 αὐτὸ 
τοῦτο Κ7,11 α 9,10 (εἰς αὐτὸ τοῦ- 
το ἴῃ βϑιητη8 51101η ὁὗθην ἀξ 
Ἡ 13,6) τ. τοῦτο αὐτό Καὶ 32,9 πος 
Ἰρβαιη ἀοΐρσ νρ Κ2,1. --- αὐτο- 
μάτη ἣ γῆ καρποφορεῖ ἐγᾶφέ γ»ΟΉ, 
δο 05 ΕΥ̓ ἰλουί6 “ 5110 0 αἰτθα ἃ ΚΙΆΠ 
θα Μο 4,98; αὐθαίρετος [)᾽61- 
τοὐϊίρ ̓  5110 8. νυ] πὰ 5 Καὶ ὅ,17. 
ΙΠ Δ ΠΠ5 Θένα (ιλουανός: Ν. 

{ΠῚ1 | 1 19. 
Β᾿Παπἰ πποὶϑ Μῆῖα (1821) αὐτόπτης 

«ἀπιφοηφοισο: Ν.ΡΕΪ. 05 1,1,2. 
ΠΡ 118 447}.2}. αὐθαίρετος 

Πγοτιυσ: Ν.ΡΙ. -οβ. Καὶ 8,9. 
511 6416 ]}Κ Νὰ θάμβος δέαινωμφιθγν, 

γογισιγιαογῳ Ν. 1,ὅ,9. 
5116416 1 Κ͵8 5ι0.7.1 1. ἐγαηδίυ. 

θαυμάζειν τι αϑιδύαμη θην, δοιυιη- 
αἀογη, 1,7,9 51. 8,11. --- ὁ, 2,.- 
ἐγαγϑὶί. ϑδέωμγθηι, δ᾽οἷν τοιϑια! 67,1: 
θαμβεῖεθαι ΜΟ1,217 (Ζιβαές, υσί. 
ΝΜ 9,38) 10,389; ἐκπλήεςςεεθαι 
Το δ. ογ.}) 4:39 ΜΟΌ Ὁ 17:57 
11.18;,. θαυμάζειν (γ8., «407. 
Μ8,10.927 9,8 (ομίθαάπῃη 51144161- 
16 πα 8η5  ἐθαύμαςαν, παοΐν 1, Ὁ,20 
Νο 2,19).39 297,14 μϑιυο. -- αὖ- 
μὰγσίφ: Οη. (268,1) ΚΕ) ἐπί τινι 
1,20,20; 8δη8 7,. 1)α . α50]. 1,9.,88 

οἰ ηΐθ 5. 

ΜΝΜοεΊ192,17; Ὀ1ην. Αμῖ. ἀδοῖ. 1,4,29͵ 
92. 9,48 μ. περί τινος 1,9.18; ἴῃ 
γι. ὅασοη. διά τι Μοθ,6 ἐπί τινι 
ΜΟΊ11,18; δἱ ηην.ὄ 1ηπα. ὅτι ἃ 1,6 τ. 
7. εἰ Νε 15,44: ὠνα)". ΕΥασοϑαΐς 
-ἰαθ πῃ) Τῦα Ἰα 1641 ἐθαύμαζον 
ἐν τῷ χρονίζειν αὐτόν 1,1,91. 
5116 4]6 1 Κπὰπ διυ. Κ.4 θαυμαςθῆναι 

ὑοισιηα]ογ: τρογαφη, ἴῃ 1,10. 
5110 816 1} Αα)λα θαυμαετός 6)"- 

δέωνγ τον, τοι ογῦαγ: Ν. ΜεοΊ19, 
11 Ν Νοιί. 19,380 καὶ 11,14. 

ΒΙ]οα. (ιλωάμ σ΄. -ἰ5 19,7.11. 
ΒΙΠΠῸΤ Νὰ ἀργύριον δὲϊδογ: Α. 

1,19,15.28, 6. Ν6ῃ8,15. --- δαί. 
Ρζων". Ὑ 5:1 τα ᾿ ἀργύρια ΝΜ 27,0 
ἦγν [51  ΊηΠ8.}} φῖν ἄγια67")ν, υσί. 
ΗΖ. 48,162. 

ΒῚ ΠΥ ἷη5 4α7.α ἀργυροῦς 5110 6). 
Ν.ΡΙ.Νοιμέ. 32,20. -- βογιδέ Κ᾽ 
ἀργύριον Θὲδεογίζηρ, 6. ἘΠ. -ἰΠ 81Ζ6 
(997) ΜῸ7.5. -αἰπαῖζαι Ὁ: 
1).ΡῚ1. [51 τοι πμᾶτη] ᾿Κογ). Κ. Ὁ 5]- 
Ἰὰρνπ Μ.27,5 (5. 5:1} 1]. 

511η]10 Ααν. ποτὲ οἵγϑί, νογαοηὶ 
Ν19 πὸ 915 νου 
(191 9} 

ΒΙΠΔΡΪ5 σον). δέη. ἰαί. 6θγν. σἰπἃ- 
ΡΪβ, είναπι ϑοη 1,17,0 Μο 4,31. 

δἰποῖρθ (50η- Τὔ,1, 9299 7) Α4ἀ7.α 
πρεςβύτης Ν' 1,1,1δ; πρεεβύτε- 
ρος Α. -ὯὯηα Τῦ,1; 4.1]. -ο5 
Τό,2. - διερο). δ᾽ 1518 (189,1) 
πρεεβύτερος Ἃ1627" Αἰξοδέο (Μ6 7,3.5 
αἦόὸ Αἰέογη, Κ᾽" 7) 8}): η1ι. Αγ1. 
ΝΟ. θα] “πθ5 ΝΥ ΝΟ» 
11,237 14,58; 6΄. Ρ1Ζα -ἃἂπο Μο 7,8; 
᾿. Ῥω. πὶ ΜΟ7 10 190} 
Νο8,91 14,45 15,1. -- Οὔ Αγί. 
4..ΡῚ. -ἀὴϑ . 1.5: 1Ὁ. -αὐὺὰ ΝΜ 97.5 
1, 9,292. 

5 ητ6Ἶ 5 (υσί. Ξοἰΐοιηα Κ 11,98) 4. ἀ7.α 
ἐὰσίίοῖι: ϑιηϊοέηο “τὰ ἀδαρθοί- 
πιν 5: 5.10; 713. ἐπιούειθε 
(τουτέετι ὁ ἐφήμερος (ν., εοἵ- 
1] ητι5 1) 4. -ἃη ΜΟ,Ί11. -- 
αν. σἰῃίθιπο (191.442) ἐμιηιου", 
αἰϊοφοῖέ: ἀεί Με 15,8 Κα 4,11 6,10 
ΠῚ 1.19 διαπαντὸς ΜΟ Ὁ {|| 
10: πόντοτε 4710 δ 11Πἤϑ 
φϑι0.; νν Κα 48η5 -ο  ἀγρυπνοῦν- 

τες πάντοτε (ΕΕᾺ αἀ ε΄) Καὶ 0,18. 

ας ᾿ ἥ 
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Θ᾽ θ 5 Μὰ τιγ3ρ7. σα; ἡῖώ" Ἠοοἦι 
φζι7 Βεϊαινη  α67" ἐξογαΐζνογ, Ζα]ι - 
τοὔγο6γ (γναἴ] σοργαμοθέ (197): 
ὅπαξ ᾿ αἰπαιημϑ -ἃ ΚΊ1,95, ἅπαξ 
καὶ δίς ̓  ΔΙΠαΙΠη8, -ἃ, 16 ἢ ἰννα]]ὴ 
Ρῃ 4,16 ΤῈ 2,18; ἐκ δευτέρου " 
8 ραΥϑιηπηᾶ, -ἃ 4 9,,2)4 Με 14,.,2, 
πὸ δεύτερον σ59]. Κ15,8; δῖς 
ἔα ἀἴὰ 11.18.19 .ΝΟΊ14 72; 
τρίς  Ῥτίπη -ἃπὶ Μ 260,75 {13,98 
Νοε 14,712 Κ11,235 19,8; πεντάκις 
ΠῚ -ἃὰ Κ11,94: ἑπτάκις ̓  91- 
Ῥαη -ἀῖη 1,17,4. 

ΝΟ (ιών ἐπάομὶ. Κ΄. 112,100 }. 
ἘΠ 9,39. 11.236. 

δἰροποὶβ Μία μαθητής Θολιϊϊον, 
σηρον Μ 8,18.21.28 9,10.11.14. 
19.397 κμϑιο. (μιᾶι). --- ηι. 1)αΐ. 
(966,23) αὐτοῦ μαθηταὶ γενέεθαι᾽" 
Ῥαιϊητὴᾶ -1ο5 ψψαίγρδη 4 9,27; εὑ 
εἰ μαθητὴς ἐκείνου, ἡμεῖς δὲ 
Μωεέως ἐεμὲν μαθηταί Ρὰ [5 
-οῖὶβ. βϑιημηα, 0 ννοῖϊβ Μοββθ -Ἶοβ 
5] ατὴ 49,98. 

δ ΡΟ Δ δι. Κ.1 τι. 1)αΐ. 7οηιαηα 65 
Θοουίϊ ον" 86)»: ἐμαθήτευςεν τῷ 
Ἰηςοῦ ̓  -ἰάα [Ιαϑσὰ]ὰ Ν 27,57. 

δἰ ΐδῃ αὶ. Υ.ὅ (908) 5ἰΐξογι: καθῆεθαι 
Μ90,9 {1.16 δ0,09.27,19.61 τιδ5)0.. 
ευγκαθῆεθαι Με 14,54. καθ- 
ἐζεεθαι {11.230 1,9.,46; καθίςαι 
1 19.50 Μεθ δ. 10:37.40. 11,2 
(Ρ) ΓΤρὶ. ῬΒΒ. 16,867. 152. 
167. --- αὐπιηισίφ : πὰ ἡ. 17)αΐ. 
ἐν Μ260,69, ἐπί τινος Μ 97,19, 
ἐπ πὸ 9 19:10 εὐ] 7 9:50: 50" 
ἐπί τι Μ 9,9 Μο9,14:; ὈΠ »ι. ΑΚ. 
περί τινα Μὸ 8,39.84:; αν ν]ρ 
παρὰ τὴν ὁδόν [, 18,35. Με 10,46; 
1π ἤν. οὐ. 7. σΥ. ἐν. 

ΔΠ(1-81}0Ὁ}4} δογοιίογ, Εἰϊοϊϑίοζιέ γι6}.- 
ηιθ}: μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ 
τὴν εὐυνείδηςιν εὐγυἐ6)"5ο],ογ1 " ὩΪϊ 
γν]Πι -ἀΔη5 Κα 10,97 ἀαρογον, ἵη, 
εἰογδοίδοη Εἰ σι Δα Γι ϑη- 
ἀΔη5 Κ΄. 95. --- πρόεωπον θεὸς 
ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει πη) 
Εἰἰοκϑίοιέ " ο Ρ τηδη5 Δ ηΠαννα ]"- 
Ῥὶ πὶ -ἰῦ' 69,6 Ἁ (: “81 Β); 
ἄαφι Παγαρί. ἐν ΑΙ: τ]. Κγί. 
ΠῚ δηῃα5α} 0 }]5 δηανγαὶΓ] 5 οὐ 
λαμβάνεις πρόεωπον 1, 90,91. --- | 

ἢ -ἀδῃ5 78 1Π81Ζ6 ὉΠ56] 6 οἶδ 
Βοσ]ιοῖέ 767,62") ηΐοϊέ ϑδο]ιομογα 
5Κ 8,10. 

1 -5᾽ ἴδῃ 7ι6γηγιδγέξογ,, -Ἰ0 00}. 67}: γγ7" 
μη αγί. Ῥγϑδ. δοῖορέ: 8) αὐ). 
ῬΩΙ ΡΟ ΕΙ ἐπὶ πᾶντας, τοῦς 
περιοικοῦντας αὐτόν 88 8]- 
Ἰαΐπ) Ῥ8ϊπὶ -ἄδιη πᾶ ἴ, 1,65. --- 
Ὁ) δι δοέαηέ. Ρί. (159) Ναοθιϑαγ: 
Ν.ΡΙ. -ἀθ᾽ οἱ περίοικοι 1,1,58; 
Α΄. ἃῃὰ 81|8Π5 -4ϑ ἐν πάςῃ τῇ 
περιχώρῳ ἐγν. α67) σαπξοη, ἴἤγη- 
φοσομᾶ 1,1,11; 8Ππ4 4|1Δη5 -αϑ 
( 4161184185᾽ εἰς ὅλην τὴν πε- 
ρίχωρον τῆς Γαλιλαίας Με 1,98; 
α. δηα 8411] σαν -ἀῸὰ ̓  καθ᾽ ὅλης 
τῆς περιχώρου 1, 4,14. 

ἀπε ίαμ ογογοίζοη: ἔλαβεν 1, ὅ,260 
71,10; ἀἸΖ- ἢ -Ῥδη-βαι 5 εἶχεν δέ 
Νο 10.8. 

ΡᾺ ἰδ 5176}. πραγ δοίφοη, Εϊαΐς 
γιοἤηιθη, (ρ67 ὁ]οἐ0): ἐκεῖ ἐκάθητο ᾿" 
761 η 81 σαβαὶ ἐἰ 6,9; καθῆςθαι ἐν τῇ 
θαλάςςῃ ᾿ -δη ἴῃ τηδῇοὶπ Μὸ 4,1 
(91. ΕΒ1Β. 15,87. 152); ἐκαθιςα" 
σαθαν 1.1: ΠΝ ΌΤΙ] 
καθίεῦς πῆρ 14.95.9] τ 0 Ὁ 
(ΡΒΒ. 15,167) εἰς τὸν ναὸν καθ- 
ἴςκαι ἰῇ 841} -82η ἰῃ 9,4, -- αὖ- 
πᾶηρίφ: δὲ8. ηι. Αἰ. ἐπί τινι 
ΜΟΊ, ἐπὶ τινὰ 19:14: τὰ 
ΤΊΔΙ ΘΙ ἐν Με 4,1. 

τπ|5-51 018} 57ον ατιζϑοίξοη, 5δὲο}ν ατὐΓ- 
γιοϊιέογν: ἀνεκάθιςεν ᾿ πιϑϑαΐ 1.,7,15. 

51015 α διὲέε: θρόνος Ν.ΡΙ. (1,16; 
Α.Ρῖ. καθέδρα ΜοΊ1Ί1,15, κατα- 
ς«κήνωεις Ἡοπηίϊ ἐο, Νεοδέ Ν 8,20 
1, 9,58. 

ΒἰπἾδιι 50.77.1 πᾶϊιθη: -Ρ ἃπᾶ 
5ηαραη ̓  ἐπιράπτει ἐπὶ ἱματίῳ 
ΠΟ Ὁ 

δίπκαῃ αὶ. Υ..9 (904) δἰδοἼιογι, Πογ αι 
δοῖηη: κακῶς ἔχων 1,77,2; νοςῶν 
ἸΠΘΙ- ἰὐἀεθενεῖν. {1399 Ἴ9η0 
18,3.4.9, Ππιϑυβ θα ἴημα -8ῃ " 
αὐτὸν ἠςθενηκέναι Ρἢ 2,96 ("5 
ΕΥ̓ ΠΠπὰπ ἰηῆτηηδυὶ ἀ6 νβ, ρ). 
--: Νιω" ἐηι υ"δ. θοϊορέ. 

δίθκοὶ δὴν ἀςθένεια Αγαημποίξ: Ν. 
4.11.4 Α. Ὁ 4:|9: Οἱ, ἈΚ ΕΣ 
Ὁ. Ε15.4: Ὁ ΡΙ Ἐι Θ Ῥ.ΞΞΞ  Ὶ π 
Α γιν ἀςθενείᾳ). 10 ΑΒ. 



- ΒΚ86π5 

99 Θ᾽ ακ5 --- 5ζϑιηβϑη. 

Βῖπκα 4Ἃ2.α κγαηῖ, βοϊησαοί: ἄρ- 
ρώωετος Νοθ,5.18; ἀςεθενής Ν 25, 
899.48.44 1,109. Κα8,,0 11,30 
ΤΠ 5.1. ἀεθενν το 
710 ΜΟοΘ,50 Κα 8119. τ). 2).- 
ϑέγηι. 71)αἱ. δα ΐπα ᾿ νόςοις 
Ι,4,40. --- ο'ακθ ννβαη ̓  ἀςθενεῖν 
ψ ΠΡ Ὁ ΟΣ 8.9 δὴ: ΙΗ ΟἹ 
Ῥη 97. 

πη 5 (7135) ΕΠ Οἰοοϊοιέ, ἀα8 Βοἤοη: 
ἀνάβλεψις Ο΄φδίοσέ, ϑομνα 
Ι,4,19; βλέπειν 1,17,91. --- εἶδος 
Θ᾽ οϑέαίέ, δγν ἀ ἑῖγο Π,)γ5 0], οἸγνης 
ΠΟ θ᾽ απ ΞΕ ἡ 
(1 5,31); ὄψις Αμρορϑοϊιοῖγ, . 1,94. 
--- ὀπταεία Ο'οδγοέ, Κ᾽ δέον 1,1.,29 
Κ19,1; να ᾿πηπ|8 ἴῃ 5 πΠ8]" 
ὥφθη αὐτῷ 6) ογδονίογν ἴ, 1,11. 

ΘΚ 08} αὶ. 6 (3909) 8εϊαῦθθη, 
80}γ67.62.: τι ΚΑΡΊΠ ΟΠ ΑΙ δα -ἃΠ " 
τὸ κείραςεθαι ἢ ξυρᾶεθαι “α5 
Πααγ' αδϑοϊιγνοία!ογν οα67η") 7αϑ162" 67) 
ἰαδϑϑοη Κα 11,6; -διάδα ̓  κειράςεθω 
ΚΟ6]17:0: 

Ὀ σΒ καθ. α80]. (ρον οἱ εν, 994}.: 
ῬΙΖαὶ ὈΙΒΚαΡ8Ποη " τὴ ἐξυρημένῃ 
Κα. Ὁ. 

Μὴ «κιά ϑεπαίίοη: Ν. 
(9.17: 1. Ξὸι 1.1.19. Μ| 4:39. 

Ἐπ ᾺΥ -5 Κα  ν7 (462) 510. 7.1 ἐἰδο"- 
δοϊναϊέογν: 1. ηϊ. 1)α . ἐπιεςκιάςει 
(τινὶ) 1,1,39ὅ, -ἄάζουςα Μο9,7. --- 
2, γι. 4 κ᾿. ἐπεεςκίαςεν (τινὰ) ἴ, 9, 
94. 

5 ΚΑ 78} 51 50.77.1 5ἱοῖν δογοὶέ 
γηαοἤνογν: ὃ μέλλων αὐτὸν παρα- 
διδόναι ᾿ 1Ζ6] -ἰα8ἃ. 51Κ αι ρΡ] ΘΔ ἢ 
1πὰ “10. Δ.. 

δκα δ γ766.}7.1 (911) 5ο]οίάθφη, 
ἐγογνγιθη.: χωριζέτω ΜοΊ0,9; διχά- 
ςαι τινὰ κατά τινος (]018) θηέ- 
φισοῖθη γητέ Νὶ 10,35. --- γοΠ]οα νυ: 
ΒΚ 51Κ΄ χωρίζεται 8107) 87,61- 
ἄοη Καὶ 1,15; ἦην βοίϑογ, δή, οι 
5]|Κ Κα 7,10 (χωριεθῆναι) τ. Υ. 19 
(χωριζέεθω, δῖε πἰρηνίοί θα 
παον ἄθην Πρ οαΐν, αὐι8 αθην 511 
φΖι. δι ρρίϊογογ, 151). 

ἃ }-59Καῖ1 48 αὐδοηα θη, αὐέγθγμγθην: 
ἀφορίςεωειν [,0,99; χωρίςαι 8,39, 
χιυρίςεῖ : “ἃ Εἴϑ.90 (ἀπτῦν 81): 
-- γοβοαῖν, ἰβκαϊ θη 5 δίοῖν ὶ 

ἐγογῆο: ἀφώριζεν ἑαυτόν ᾿ 
-Β Κα 5 Καὶ α 51κ 6 2,19; ἀφορίεθητε" 
Ρ ἰχϑνὶβ ΚΟΘ,17 (ἀπό᾽ δῇ; ἐν 
τῷ διαχωρίζεεθαι αὐτοὺς ἀπ’ 
αὐτοῦ τη] Ὀᾶηοὶ -ϑκαϊβκαϊάπη 
51Κ α΄ ᾿πηχὴᾶ 1, 9,39. 

αἰ5-5 Κα] ἀλη φογέοίζογν: -Ὁ ποίη 5Κ 
5.9. 
85 Κα] ἀλη 51Κ οὐοΐν φιλο οἤνγ 

(ρον οπέϊυ, 2947.): «τέλλεεθαι 
ὑμᾶς ἀπὸ παντός 6ἱ -1} ᾿Ζνν]5 
αν ὑπ 3: Ὁ; 

σα 5 Κα ἀπ 10.77.4 σοϑο]νροα ον 
τ10ογ6}6η, (6) 7 εν, 9947.) χω- 
ριςθῇ  -πᾶὶ Καὶ 7,11. 

514] 5. βκυϊδη 
5Κ4178 5 170 κέραμος Ζέογοί Α. ΓΙ. 

“105 1, Ὁ,19. 
ΚΑΙ Κίμαθθιβ Μἤὲὶ ΜΉ ΟΠ βοΠα , 

1)ιογιοἰ(δαγοῖῃ : δουλεία α΄. ( 5,1; 
λατρεία Οοἰοδαϊοηδέ Ν. Ἐ 9,4; 
ΘᾺ Ππισᾶσθ -τϑ  εἰδωλολατρεία 
αδίφομαϊοηϑδέ Ν. α 5,90 (8,0, 
-αῖι5 (25:3) Τὸ ΊΒΙΕΝΣ 

5ΚΑΙ ΚΟ 5810. 7.29. οἴγιονλ ΟἸ]θη6Ή): 
δουλεύεν Μθ0,3 4 {8,39 (Ρ[) 
115,29 10,18 Ἀ 7,6.95 9,10 (Γμὲ.) 
19.11 14,18 α 4,8(.4ογ7.)9.95 ὅ,18 
Το, ; ἴῃ ααραηῃ -ΟΠδη5 ἐν ὀφ- 
θαλμοδουλείαις (1 3,39. --- ἣμεν 
δεδουλωμένοι  ννϑβϑαη -ΟΠ 85 
α 4,3. -- λατρεύειν (νογ»ν ('οὐἐ685- 
αἱογδ) 1,1.,14. ῬῊ 8,5 1.3. --- εἰς 
αὐτὸ τοῦτο προεςκαρτεροῦντες 
αο οὔογν, ἄαφῖ 17.705 ΔΑ η1165 τὐαἰέρη, " 
ἴῃ βϑιητηδ, 5101Ππ -οπαδη5 ἢ 19,0. 
- ΡΠ αρατη -οπαδ᾽ εἰδωλολάτρης 
σϑιφοραΐογογ)" Καὶ ὅ,10.11. 

τη} -5 Καὶ] Κθοὸη Μη θοθέ δοίη, 
γα ήθγιογν (ηυἷξ " [)αΐ., υσί. 956,2): 
εὺν ἐμοὶ ἐδούλευςεν εἷς τὸ εὐαγ- 
γέλιον ̓  -οὐδ 1η15 1ἴπ δἰ νναΘΘ Θ]]0 
ΠΟ. 

5 ΚΑ ]Κ5 ἴα ΙΚηφο]ι, [)ϊ6γν0)": οἰκέτης 
Ἡ 14.4:. παιδάριον Νβρὴῆ 5,15; 
σοηδέ δοῦλος ΝΜ ῶ,9 10,94.95 
13,10 τϑιο. (μα). --- 5Κα]- 
Καηθ᾽ δοῦλοι Τό,1 ΑΒ ἐη [5Κ4]- 
Κο5] τς ὥμαθγη. ---ὀ Υσί. 58- 
5 1Κ]. 

ΚΠ 8) 511 510. 7]..5. ηιν. ασοη. (96 δῆ 
07. δοϊιηιοη,: ἐπαϊιεχυνθῆναί τινὰ 



Θ8-Θ Κα Πη8η --- 5116 π|5Ὁ, 

1,9,26 Μο 8,38 (4.0γ.πι|.}}1,8.16; 
αὖϑοῖ. {1.12 (Ργ5.). --- αἰεχύνομαι 
γι. 10. 1,16,3. ---- ὥςτε ἐξαπορη- 
θῆναι ἡμᾶς καὶ τοῦ ζῆν 80 ἀαβ 
γτοἷγ' αὐιον αὐτο, 1,οὔογν, νον ζισοῖ οἷ- 
ἐθΉ,  5ύγΆϑυγ 6 -ἃ ἀθθ πη ἢ 5 180 
ΠΡὰΠ Κ1,5 Β (ναοΐν ἰαοαθγοί ΠΟΘ 
1 Ὁ Α γεοιεϊσ: ϑυσάϑνθ δἰθυναρο- 
γυ αὶ νγθϑϑ 8). 

53. “5Κ 1} 51 δοϑοϊιῶηιέ 1067 6167) 
(ρογ [οἰέζυ, 994 7): ἵνα ἐντραπῇ 
οἱ -αἱ δἷκ 18,14. 

5καπᾶα Κὸ αἰεχύνη δεπαηαάθ: ἢ). 
τι. ΕΠ.9.19. 

5 3.-5Κ8}}78} τηγογ. αὶ. 7.6 (909) 
6) οι γογν (ρογἼοϊίέϊνν, 294 07.: 
καῖςο Μο139.19. ἢ 9.10.1 53:9 
494 (1.16 8,10 Τ' 4,3 (αινοῖ, 
Νε 9,231 ἐκτίςεθη 11 αὶ . ϑέοῖϊο 
φοῆ, ἐγένετο, υσί. ατο, Καὶ 11,9). 

ϑΚαυϊοίλῃ Π)αΐ. δέηρ. 5. ᾿βκαυίοίβϑ. 
15. 5 Κα γ͵ : ἀνανήψωςιν ἐκ τῆς 

τοῦ διαβόλου παγίδος ἀαβ 516 
τ ἰο]ιέογγν, τρογ αἱ 6γ., Φιι7' [ 651)ιγυλιγ 0 
ΜοἨ Δ) "67, ατν8 θην ϑ'οιἐϊηψοη, αἰ68 
Τοι[ο15." -Ἰαϊη δι 8. ὉΠΠῸ] 1 Π5 
ψΓαΡΡΌη ἱ 2,20 ΑΒ. --- γογϊοαῖυ: 
ἐκνήψατε δικαίως τὐογαοέ ἐγ 
γοονο17" Ἡ οἶδο γυἱϊοϊνέογην " πι55Καν- 
ἢΡ (τ ηέομέ σαης αἀφιμς}) Ἰφννὶϑ 
θαι ρα Κα 15,344. --- ΟΓΤρῖ. 
νιον νήφωμεν  πηβκανναὶ 81- 
7δῖηα ΤῊ ὅ,5 Β. ΔΒείμρο δοὶ Πῖο- 
ἐθγ" ὅδ. 908 τοἱῖί, αἀο5]ναϊῦ [ϑϑκαι]δη] 
ἄμα! ογΉ. 

ϑΚα 74 Μη ΤΥ Φο]ιδῖογ: ΟΡ]. τα θϑα 
]ᾶπ6 τὰς τραπέζας τῶν κολ- 
λυβιετῶν ΜοΊ11,15; 1). ϊ «ἰ]ὰρ]4 65 
Ῥαΐα 5! αθτ τπϑὶπ ἀπ -ὰπὰ  ἔδω- 
κας ἐπὶ τὴν τράπεζαν αἱ αἱ 
Βαη 1,.19,93, 

δκαίπ Μὰ Οοϊα, Οεοϊασίίϊοῖε: Ραμ). 
ἀργύρια ΜΝ 27,6, ἀργύριον 1,9,3; 
δηνάριον 16,1 19,5 1,7,41 90,94 
Νο19.15 145; μνᾶ Μῆμο 1,19, 
10.18.90.94.. 

ὙβκΚα θα ]ὰ 85. 5κα θα ]ὰ. 
ΚΡ. Νὰ (1466) ἀδικία ϑοπαάρφη, 

{)γυγοἶνέ: Α. Ῥαΐα -ἰ5. Καὶ 19,18. 
ΒΚΔΡ͵Δ τη γοσ.αὐὶ. Κ.6 (209). --- 

δοπαᾷοη: κομίςεται ὃ ἠδίκηςεν " 
Ῥαίοὶ 5βΚὸρ (18,95. 
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5.58 078} (6) ἐ]είῖν, 2947.) οἰγιοηι 
ϑοπαΐοη, σιξίίσοη ὧν (Ακῖ. α. 
ϑαολο ἃ 4,12 ῬὨΠ1 18; ἐημβίγ. 1)αέ. 
1,4,35): βλάψαι 1, 4.35; ἀδικῆςαι 
1,1019.1.7. 6Ὁ.4.19. 8ΒῬΊΠΙ|55: 

ΒΚΆΡα]5 447.α βλαβερός βοααϊέοι: 
Α4.Ρ1. -ὧἰἀῃ Τ᾽ 6,9 ΑΒ; 58 [518- 
Ῥα14)]. ΣΧ 78 καραια (9997). ὁ 
ἀδικῶν αἀ6γ Θεά ατήγον (ἱ 5,25 Β. 

ΒκδπάασαῖρΡ Α41ι. βδῖηψ. ἵἱμας 
Εἰοριθη 1,38,1 6 ΜοΊ1,72 5Κ 8,960 
(11.970. ---- (Υ!. αὐδί. γ 6 Ρ τϑι10. Ν). 

ΒΚκδθη 5" Α47.1|}α (188) οὐἶθγ' στατῦ- 
ΠοΙΘ" (7891) ὡραῖος αηπηρμιϊᾳ: 
ΝΡΙ, δὶ Ἐν 10)}15. Κόοί. 10- 
Π8-5 Και η β΄. 

ΒΚΔΌΓθ 9 ΜῊ ἰαΐ. 5οουρίο, ςἼκορ- 
πίος δζονρίοη: Ο'. ΓΙ. οπο 1,10, 
19. 

ΒΚαιία Π)αΐ. δέηισ. κράσπεδον ΖΓ] 
ΜΝ 9,90 1, 8,44. Νο 6,56. --- (Ὑί. 
αἰδί. σκαυΐ Δ]. 

[15-5Κ8π|8}} Κοη,. [12 Ὁ5- 5 Κα] 8 ; 
9. 

5Κοίπηδη 7) αΐ. Ῥ[ι)". φανός 1,οιο7,6 
418,35. --- (Τϊ. αἶδὶ. 5Κ1Πη6 φϑι0. 
Μη.) 

5Κ6ίπμδ) αὐ]. Υ.1 (205) ο]νοίγθγι, 
ἰριο]ιέοη,: ἐξαςστράπτων στ δ[ήέξογι 
1,9.29: λάμπει 1,17,24, λάμψαι 
κά,0. 

θ᾽ 5 οί 8) τηι]οιιο]έοη.: περιέλαμ- 
ψεν ᾿ -ϑκαίη 1,9.9. 

δΚοίσοίη ΠΕ (1535) ἑρμηνεία 
“«ιιδίοσιιιο, Εγπίαγμηρ Ν. ΚΊ9, 
10: 4. Ξ5Κογϑίη (998) Καὶ 14,90. 

δ᾽. ΒΚΟΙ 7 Δ} 510. Υ΄.1 ον] γ θη (ατιο]ι: 
απο, {ἰδογϑοίσιη ) (ρογγεξέϊυ, 
2947}): ὃ ἑρμηνεύεται  Ὀαΐοὶ 
“͵ααα 19,7; ΡῈ Ργ8. -πα5 5Κ92,18. 
-- ὅ ἐετιν μεθερμηνευόμενον 
τα 8. ἐϊδογδοίϑέ ἰδέ" Ῥαϊΐοὶ ἰβί - 
Νοε 5,41 15,39.84. 

ΒΚΟΙΓ Α4ἀ7.ὰ ο. ἐ|7α (1885) Κίαν, 
αοιέϊίοι: ΝΟ Μαϑῖ. ο. ΕΓ θηι.: ΒΚ 5 
Ὑνβαηαθ 1 ὁ. [υ]ϑᾶπ65] 85Κ 4,19, 
υσὶ. αὖ.; (Ο΄. 5Κ61}15 νγαιγαϊβ 5Κ 
5,6 (ΗΖ. 4:5. 49,61). 

ΚΟΥ Δ) 5:0.}77.1 ὁδδοποιεῖν τοαν- 
αογη Με 2.95. 

ΚΙ πδὲ (10 θυρεός ϑολα : Α. -ἃ 
Ε 0,16 ΑΒ (αἴδ]. 5κΊο αν τἰϑι0.). 



194. 

5111 21». ΕΓ ἸοϊβοἼιογ": ἐν μακέλλῳ 
αὐ} ἄορι Μ᾽ ]οἰδουνναν γέ" αἱ 516|- 
141ηὴ Καὶ 10,95. 

ΚΠ ΡΟ. Μὰ Θοδήήηρ, ϑοϊϊαιιϑ: 
3: ΕῚ. δ 5. Σ ΠΠΡΕΙ ον ΝΟΒΌΣ πὶ: 
ΑΥΟΖΖΟ. 

5κὶν Νὰ δοδηὴ}: πλοιάριον «0,99.2 Ὁ 
Νο 3,9: βοηϑδέ πλοῖον Μ 8,929.94 
46,17.19.21.94 μιὃ. --- τρὶς 
ἐναυάγηςα αγοίγιαί ογίϊέ ἐεῖι 
ϑολῖ  δγάίοῖι ᾿ ὈΥπὶ δή θϑιη τ.8- 
[αγθοη ραίαν τα τι5 βκῖρα Κ11,95. 

ΔΓΕ θη αὖ. Υ.2 (904) τη. 1)αί. 
ἀπώεκεαεςθαί τι ν»ογ5έο(βογν, ὑοῦ, δ[οἤ, 
τρορϑδίο βογν: -5 Καῖ! 87.0]8 5θ᾽ Πδτη- 
τη. ἢ 11.1; ῥίΖαῖθὶ βϑυϊηδὶ -8ῃ- 
σΠαππϑ 1 1.19: 

5ΚΟΙΝ Μ͵ἘὸὼῪ δεν: ὑπόδημα ϑαη- 
Παϊὸ: (..15.1.5,1.6 5... 9.90.1: ; 
σ.Ρί. -ὁ ΜοΟΊ1,7 (αἶδί. 5Κ01 τ510.). 
- γἔσί. 5 Κοηβ, β-5ΚΟΠΙ. 

5Κ01}81] Νὰ ῥῦϑογ (οἶδέ, 1)ἄηιοι: 
δαίμων Ν.ΡΙ. -ἃ Ν 8,91; δαιμό- 
νον ὉἼΕῚ. Κ 101: ΤΣ ἸΟΙΟ θ0: 
-- παπαρφί. ἐν (ΟΑΔ 5ΚοΊ518. φί 
ἈΠ Πα] Ροη5 ᾿ δαιμόνια 1, 8,27. 

αἰ 5:9 τοίη. αὶ. Κ.1 (908) οἔιυ. 
φογγ οὶ βογν: διαρρήξας ̓  -ἀπ45 Μο 
14.,02. 

ἀ15-5ΚΥ 18) 510..71.4 507,7 61 βθη, 
(ἐγυίγαγ.8.}: ἐεχίςθη ᾿ -ποᾶᾶ ΜΆ27,51 
(α15Κν., υσί. 29) Ν᾿ 15,38; -ςαν᾿ 
-ποάράπη Μ΄ 97.51. 

ΒΚ Ἃἢἃ Παΐί. δύησ.: θριξί αὐτῆς" 
τῷ ΒΘ Δ 1118, ηη16 θην Παιρίϊιααγ' 
411,2 19,5 1,.͵7,58.44. (Υάί. αἰϑί. 
σκορί Να.) 

ΒΚηρρυγα (90) Μη ἔσοπτρον 3») ]16- 
ὭΡΙ -απ 19: 

5Κπ14 Μὴν Θογυάγιον, α62᾽) Θοϊνιῖ- 
αἶσο: ὀφειλέτης ΜΟ,190 (5,3 
(ὀφ. ἐςτὶν ... ποιῆςαι γη2ι.8 ἐν)" 
τὰ ἰδί ἰδ 74); αα]9 15. ΘΚΆ]ΔῊ5 " 
χρεωφειλέται 1, 7,41 (υσί. 10,5): 
Ῥαΐθὶ ϑκα δ η5 βἰ]αῖτηδ ̓  τὰ ὀφει- 
λήματα ἡμῶν ΜΟό,19. --- ἔνοχος 
4) οἴηος Κρ) γοο)νθη5 ϑοϊηιίατρ: 
γη. σον. τινὸς Μο  Κ ἼΠ 97: 
Ὀὴ 6ἴγι6᾽" δέγα ὁ δον ατρ: 1η. Οἱ 6Ή." 
τινὸς ΜΘ; 22. 1) τ.  πἰνὸς 
ΝΟ, ΟἽ Ὁ. τινὶ ΜΘ Ρ 199. 2. πὶ 
γη. ΔΠ," εἰς Μοῦ Ξ- πὰ] 

5111 --- 518 8]5. 

υυ βαη 2. ΑΠῖ, ἃ. Β'αοίιο (δειο. αἰοη. 
μαοῖν. Νοσαΐ.) τ. )αΐ. ἃ. ῬΩ78. 
ὀφείλειν Ἀ 13,8. κμ. προςοφείλειν 
τινί τι ΡΠ] 19. -- ολΉρ}. ἴαϊμα- 
5Κα]ἃ. 

5." Υ΄.}γ71.- 078. (290,8) βο]υιϊατς 
8οῖη, δοίίογ: 1. ὀφείλειν τι 5ο7ιεῖ- 
ἀοῆ 1.41 1057. ἘΣ ΕΝ 
ΒΚ] 0 τὰς ὀφειλᾶς ΕΠ 15} - 
2, ὀφείλειν ηεἰδ5θη,, δοίίο 4 13,14 
19.1.1.171. 10 15:10 15. 9 πρτία 
469) Κ12,14 Ἐὶ ὅ,98 [ἢ 1.9; ρ6᾽- 
ϑὅηϊ, ΚΓ) δεῖ 4 9,4 10,16᾽1,92,49 
4,45. χιδιῦ., τ ρ675. γυιιγ Ἀ19,5 ΤΙΐ 
1.11. --- 8. γιεξιγίδο: μέλλειν ΜΙ 11, 
14. 17.335 (2 γα1).99. 1.55 1 ἘῚ: 
ἔχειν 18,296 10,12 1,17,40; τί ἄρα 
τὸ παιδίον τοῦτο ἔεςται ᾿ [08 511} 
Ῥαΐα θδ1η να θδη ἴ,1,66 (8017 ο). 
-- -- ΡΕΡΙ͂. 51.ὺ] ἃ 5. ἃ) ρογϑδηί. 
Κα] 45. ἴπΔ ἐον ηλθβ εὐδιο. ((167" 
αὐ] ῶησίγο Πγηἶη. παΐέ ραϑϑέυθη 
δέν, υσί. 812): ἐγὼ γὰρ ὥφελον 
ευνίεταεθαι ᾿ 1Κ -α5 ννὰϑ. βρη η- 
8η Κι 129,11; δεῖ ὑψωθῆναι τὸν 
υἱόν  -4 δὲ ὈΒΠΘ.Ἴ]8η 58. 51- 
ππθ 19.954, δεῖ... ἀποῦοκι. 
μαςεθῆναι ̓  τι5.158η -α5 ἰδ Νε 
δ,391, ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ" 
γγ615 αἰδιαρΊαη -αδ] β] απ Κ Ὁ,10. 
-- Ὀὴ τὠιρογϑῶνί. 5114 ἰδ 65 
ξῖρηνέ δον, ἡνϊαγν ἡν (ἦγν ἐηέογ- 
γοφ. τι. ποφαί. Θαΐφοη: ἔξεςτιν 65 
75ἐ ογἰατιδέ, ἡταγν 4α7.}}) Ὧι. 1)αέ. α΄. 
Ῥογϑδοῦ “418,51 Μού,18 10 
Κ19,.4; ηι. τη ρογδῦηϊ. διιδ)7οκί8- 
οί. «τί, ἔξεςτῖν τ ΠΠ ἸΞ 
1,00,9, τὰ μὴ δέοντα ̓  ῥοδὶ Ἠξ 
ϑδβιίαα σηα ((ἰὰ 5115110π6) Τ᾽ ὅ,18.4, 
ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆκαι " 
ῬΟΘΙ ΠῚ 5κα]ᾶα, 51η4 τη8Πηη τοῦ- 
8 Κα 19,4; δεῖ 1, 15,32 Καὶ 15,55 
Κ11.30 ἰῃ 8,7 Τ 8,15. --- ἔξεετιν 
Ν927,6 118,91 1,6,3.4 90,,2 Με 
9.0.4. 554. 6.185:109 1 ΠΡ 
51. 6,96. --- ΡΟΝ βκα1αο ἢ 19,7. 

5καχα (6δὅ,1) ΕῸ Θοϊιαιιο): λαῖλαψ 
ἀνέμου Δένγηαρία 5 -ἃ ψ]η6]5 
Ι, 8,235 Νο 4,37. 

ΙΒ» (165) (κύθης Ν. (3.11. 
514 4]15. Μ πλήκτης ΠαινΡϑοία: Ν. 
Π 7 ΘΒ: ἘΠ ΠΕ 



5] ἤδη --- ἀ 5]! ρϑη. 

5] Δ 8) αὖ]. ΚΟ (909) 5οΠ]ασονν: δέ- 
ρεῖν “9158,.239. 111:950; παῖκᾶι 
ΜόΈ60,68 118,10 ΜοΊ14,41: τύπτειν 
1,18,.1.52. Νο 15,19. Κα 8.192 (τύπ- 
τοντες αὐτῶν τὴν ευνείδηςειν 
ἀςεθενοῦςαν 2}, 5ο]ησαοίνο5 66- 
τοΐδδογν, τυογισι θη 5 -ἀ8 5. 1Ζ6 
σα πρ σ᾽ πΚ8); ἰοίΐαπιὶ 5] ἢ ̓ 
ἐρράπιςταν οἠγγεοϊγσίογν ΝΜ 26.67, 
ῥαπίεμαςειν ἔβαλλον Νεο 14,05. --- 
αὐπαησίφ: ἴῃ τ᾿. Αμᾷ. εἰς 1,18, 
1 Κ 11.90. 

ἃ 5] Δ 8 1. αὐϑοϊασοη: ἀφεῖλεν 
5] 0} ΜοΊ 4,47. --- ὦ, ἀποκτείνειν 
6» δοδίϊαφογν 1, 230,14, 4ογ. Νο 12,0 
ΒΕ 2,16. 

5185 ΜῈὶ ϑοϊίαφ: πληγή 15. ῖ. -ἰπὰ 
θ᾽. 1.29: 55] Ἰοπ  βαπιομα 
ΟἸγ[οῖρο Α. 118,32, Α.Ρ"]. -ἰῃ5 
19,3. --- μάςτιξ Ρίασε 1). Μοῦ, 
ΦΟΙ ΘΑ, ΠΡ]. 17,91. 

51 αἱ πΐθ. 4Ἃ1)7.α 8ο]ιϊοϊιέ: λεῖος σίαίέ, 
οὔον, 1). ]. -αἰγὰ 1, 9,ῦ. 

51 π1|ι05 δὴ σφαγή ἦα8 ϑοιαοϊιέοη 
σα. πρόβατα εφαγῆς ϑολίαο)ι- 
ϑοθαξο" Ἰατθδ, -ἃ15 ΒΗ ὅ,36. 

ἃ -5] Δ} 78} 515 8ι0.77.1 την. ΑΚ}. 
αδϑίγοίζογι, αϑίοσον, : ἀπεκδυςάμε- 
νοῖ (τὶ) 19:9. 

Δ -Β] ΔῈ 78 810. 7.1 ἦγν Αηγϑέ νογ- 
ϑοίφοη: ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν ἐεἢ 
ὑήγν ὧν ϑογ06 τορρογν θιο, -ἰ Ὁ 5 
τὴ ἴῃ ἰχυνβ α 4,20; ἀπορούμενοι, 
ἀλλ᾽ οὐκ ἐξαπορούμενοι τγν Κ767- 
ἰορογυιοῖέ, αὖον γιϊοιέ ἐμ Κ᾽ οΥ σισοῖγ- 
ἰμη Πα Ια παὶ ἃκοὶ πὶ -ἰά αὶ 
κά4,8. 

ἃ [-Β] ΔῈ θη λ) 810. 7.4. 67.807} ΘΟ]6Ή 
(ἱγυέγαν.8.}, 810}, οηιἐδοίξοη: -ποᾶθ- 
ἀὰπ ᾿ ἐθαμβήθηςταν Μο 1,97; 
ἐθαμβοῦντο ΜοΊ0,94 (1η γ". α΄ ὁη." 
ἐπί τινι); ἐγένετο θάμβος ἐπὶ 
πάντας γγ81 Ὁ αἰβ αι θηδη «ζ 8Π8» 
4|18π5 1, 4,36. 

Β΄ αν 10. Κ7.8 βοϊισοίρφοη : εἰὐωπή- 
εωςσιν 1, 19.40, ἐειώπων Μο 9,84; 
τὰ 5" ἤρεμος 5{ὐ{1, οἱγιροξορ θην 
Ἰοῦς 

Δ 8.55] ΔΎΤΔΙ το) ϑύ)ηγη θη, (}ογοκέϊυ, 
2394 77.}: ἐπαύςαντο “ -«αἰἀδάπῃη 
τ 4ς, ΟΕ ἢ...15,98. 
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ΘᾺ ΒΙ ΔΎ. ἀ56].: εἰώπα᾿ -αἱ Με ά, 
99, ΕΥ̓] ΠΡΒΒ. 5.29, 

516 10 ΕῸὉ ϑοπαάοη: 811] ἀοπη)ᾶ 
51610ὰ νυῖβαη “ ἡγοῦμαι πάντα 
ζημίαν εἶναι Ῥἢ 3,8; ααγαοῆν τ1)- 
σεδτία οί Γ΄. Ἴ. 

516 1θ6ὶ Ζη κίνδυνος Οεξαἤ»)" Ν. 
ἘΒ 8,85. 

58.516 1 7 51᾽0.}7.1 ῥοϑδοϊιιϊαέρογν 
(ρογγεοκίέζυ, 294): 1. γοβοαϊῖν -Ἶ8 
51Κ ζημιωθῆναι 1, 9,2ῦ Μο 8,360. 
- 2. Ραβϑοὶν ἀεί. Κα 1,9 ῬῊ 8,8. 
- αὐπᾶησίφ: αὐ 1) αἐ. ([ἰϊ7 στ". 
Απκ.) Μεδ,36 Ρη8,8; ἐν μηδενί: 
ἴῃ ννϑῖΐαὶ πὶ ἐη κοῖγν67" Βοςτοη 
᾿ς 7,9. 

516 15 (α) (188) ο. 5161 4615" (1892 11) 
χαλεπός 5ο]ιηνην, σοζὰνἸο]ι: 
ΝΕΡΙ. “-ἀἸδῖ ΜΝ 8,28: ΟΝ ΡΙ͂Σ  Ξα]α 
18,1: 

ΒΙΘ ΡΠ γεα.7.4 (911) ϑ5οαζοη: 
καθεύδειν (Ργ.5.) Ν 8,94 (ΡΙ. 581- 
5160) 9,23,4 Μο4,237.38 ὅ,89 ΤὨῦ, 
60.7.10; κεκοίμηται" -ἰ 11,19. 

ΔΗ 8.551] 6 08 εηἐβο]ιζιγηηιογην, φηΐ- 
δοϊιαξογν, (ρεγ ο]έϊυ, 994 7}.}: ἀφ- 
ὕπνωςεν ᾿ -ϑ6 |516Ρ 1, 8,25; τοὺς 
κοιμηθέντας᾽ β8η5 βαίδὶ -581516- 
Ρὰη ΤῊ 4,14, Ῥ8η5 -ἀ8η5 Υ΄. 15, 
περὶ τῶν κεκοιμημένων ᾿ Ὀὶ Ῥ8η5 
-δὴ5 Υ.΄. 18. 

ΒΆΞΒΙΘΡΔΙ α501.: -Ὡ Πα φΠΟΠδὶ " 
κοιμῶνται ἱκανοί ΚΊ11.30; οἱ 
κοιμηθέντες ᾿ β8ὶ -ἀΔη5 Καὶ 15,18; 
τῶν κεκοιμημένων ̓  -ἀαπο Υ΄. 90: 
-Β 1 2160 (11. 18,898) " κεκοίμηται 
5.41.1} (ΡΒ. 5᾽:95 Χ 3. 5: ῖ}8- 
Ραμ ̓  ἐκοιμήθηςαν Καὶ 15.6. 

516 5 (ΦΠ ὕπνος Θοδίαξ: Α4..11.13: 
δ. 8. 1.2.9 9. ἘΠῚ5:111 ΟἿΟΣ ΨΕῈ 

ΓΔ -511π8Ἃ83) αὖ]. 7.8.1 (908) τηογ- 
δο]ίϊηροη,, τον βο]ιίιοίοηι: ἵνα κα- 
ταποθῇ ᾿ οἱ -«ἰάδι Καὶ .4. 
Πρ 8 αὖ. ΚΓ. (904) ϑο]ιοϊο]ιοηι, 

801 ρ.οην: ἐνδύνοντες εἰς (ἴῃ 
γῃ. ΑΚ.) 1 8,6. 

π|-51}π|0 8} 1. οἱγιϑο]ιοἱογιονι: - ἀπ }5 " 
παρείςακτος «κῃ. {7γιγ60})} οἴηρο- 
ζὰμγέ αϑ,.4. -- 2. ῬΗ͂ -δἰδὰρ᾿ 
ὑπέετελλεν οοῦὺ ϑδἰοῖ, χιγῖϊοῖ 
9,10. 
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ΠΥ (Νὰ) πιότης Μοίἐ: 2). 
ἘΠ 11.117 (ὑφ. τῆϑανρτ, ΨῬΊ. Πδῖτ- 
ὈΓ8). 
Κα Μη εὗκον Μείφρο Ν.ΡΙ. 

Μ7,,.6 1,60,44: 4. Νο 11,18. 
δ ΚΙ θΡῚ5. Μα εὐκὴ ἢ οίφοη- 
δα: Ν. ΜοΊ11.,91: Α. 1,19.4. 
ΝΟ 111-19. 9 0; ΤὉ Μ619:98: 

ϑμιη βία δῖ0. ϑμρονΐ. ἐλάχιοτος α167" 
ΑΚιοίρμδβίο Ἰζ 15.9. 
ἃ ΓῸ εκύβαλον ϊδί, Κοί: 

4.1. -οβ ῬᾺ 8,8. 
Ὀϊ “οἰ δη αί.Υ.]1 (205) ὁε- 

ϑέγιοίολιογν (ρογὁ]έϊυ, 9947.}: ἐπέ- 
χριςεν ̓  -ϑιηδιὶ .9,11]1. 

σα δοίη αὐ 5ἰγοίο]ιογν αὐ (501. 
(ἐπί τι ̓  ἃπὰ 7η. 411.): ἐπέχριςεν 
4 9,0. 

ΓΕ Ή δι0.77.2 (ἀπιιγεἶν Θοϊηγιῖο- 
θη) δοιοῖγ θη: κατεργάζεται ̓  -ΟΡ 
Κα 10: 
ΙΓ ἢ (Νὰ) «εμύρνα Πγνγγλο: 

ἐςεμυρνιεμένον οἶνον ̓  νγϑΐη τη] 
-ὰ Νο 15,28. 

σᾶ “ἴην ἱμάτιον Οαεισαπα, ἡ͵]αη- 
ἰρῖ. 4. ΝΜ 9.16 1,ὅ,98 6 Μο9,21; 
Τοῦ 1 ΝΜ ;10. 

ΒΗ 5 Μ χιών δοώνμιοο Ν. Μο9,9. 
αὐ τϑη αν} Δ 810. 77.1 ἀπ ξαδβϑβοη, ατ- 

γ].γὁηι: μὴ θίγης ̓  πἱ 1415 (2,21. 
Βη 6 θα. αὐ. Υ.1 (908) ϑ8ε]υγιοίαθη; 
ΓΩΣ θερίζειν ΜΝ 6,90 1, 19,21. 
ϑϑς πὲ, Κ Ὁ 78. 

74 [-5η 6 10 8} ς Ταίβπαι ἢ 1, 15,27 ΘΑ, 
φουν -[ογη]αγαΐ ἐγν [π΄ 5810] σ6- 
ἀγα 6γ 1. 

πο θη θῦςαι βοἠαογέογν (ρο7- 
γεμίζυ, 23947..) 410,10 1,18,29. 
[27] ΚΚογ). [7 Ταΐ- 5πα 1} ΟΑΊ. 90 
ἸΌΝ 

ΒΠΪ πΠ}7} 8} 510.77.1 οΐοη: ςπεῦςεαι 
9.10 19,5.6; «πουδαάςκαι 7». 7η7. 
5.7. 04: 

58.558 }Π|} 8} ἤήγοίϊθη, [ΕΟΤ Ή16Ή, 
(ρεογγεκίζυ, 294 97.}): ἄχρι γὰρ καὶ 
ὑμῶν ἐφθάςαμεν “ πηΐα 7140: πὰ 
1χννῖα -ἰαάβράπτῃ Καὶ 10,14. 
ΒηΪ πα ππΠ 40 Ααν. (191492) μετὰ 

ςπουδῆς οἰϊοηα5 1,1.39 Μο0,95; -- 
Κογήραγ". ΞΘ 1 ὰατη πᾶ ὸ5 (1915) 
ςπουδαιϊιοτέρως οἵζφογ ῬῊ 92,98 
ΑΒ. 

Βη ἵγγα αὐ. Κ᾽. (208) οἵϊοη, ὑπάγειν 
{15,16; 5861 Πα [βἰδη - ἀ67 
σφιν κῶηιργογν οὐϊέ ὃ ἀγωνιζόμενος 
ΚΟο,95, --- 5η8.} ἃἂη8ἃ ἴῃ5 δε[ϊ5 
θα α1]5. 66. Παβ Οοἰίος ἐδ ἐἰδογ" 
δΐ6 φοκοριηλογν" ἔφθαςεν ἐπ’ αὐτοὺς 
ΠΟ Ἴ0: 

ἀπεαίβη ἱγγαπ. Πϊηςιιοίϊου: προς- 
ὡρμίεθηςαν ᾿ -ϑηϊναη (92 ΟἹ 
Μο6,59. 
1 γγ 8} 72. [ΔῸΥ φιυυογ]Ο γθγν: 

οὐ μὴ φθάςωμεν τοὺς κοιμη- 
θέντας ̓  πὶ -ἂπη ᾷυΓ Ῥ8η5 ἃπᾶ- 
ΒΙθραηάδηβ ΤῊ 4,19. 

ἔλα ἰθηΐγγαμ ὑον αη ον: αἷς 
αἀα δἰδπδὶ  προάγουςκαι εἰς κρίειν 
Τ΄ 5,23. 
ΔῈ, 5 Ἶγγ η1. 1)αἱ. προλαμβάνειν 

τι νογησοσηνο)ηηθη, Καὶ 11.921 ; γη». 7. 
αἰδρί. ἡ. δ΄. σόν νογατιβ ἐμη : προ- 
ἐλαβεν ᾿ -5π8π δε 14,8, -- ἴδυγα 
-Δ ἢ ̓ προάγειν νογατιϑσοἤνγν (-ἀ πα5 “ 
προάγουςα τογαιιϑοο]ιογιαῖ, [7.67 
ΠῚ 8: 

Θἢ"Βηἶγγ ογοίΐθη, σοίαηφονν 2 
(γρογγοείν, 994 7.}: ὈΪ νοῦ πὶ 
δ εἰς νόμον οὐκ ἔφθαεςεεν 
Ἡ 9,91; ἀπ Ὀϑιηπηθὶ -9 θυ Τὴ " 
εἰς ὃ ἐφθάεαμεν Ρἢ 9,160. 

5Π01}0 δ ςεαργάνη Κογῦ ἢ). 
1611.25: 

Βητίγοὶ Μν εοφία Τοὶϑηοῖέ ἢ). 
ΚΞ 1119. 

Βηηί δ᾽ (1155 «εοφός τροὴ86 1). Ρ]. 
τὴ ἰ, 10,231: 5ιν.Οα. 1. -8Π 6 
Κ͵Ί.19. 

50 Πηη. ξιν 88. 
ΒοΚαγοὶθ ῆέὲ2ὼα ευζητητής « γ7,507,67" 

ΝΟΚΊ 90. 
Βοκοίη Μδὴ|0 (1535) Ζζήτηςεις ἀα8 

ϑμοίνοη, Ν. 5Κ 8,1(. 8.,95).19. 
50Κ78 1 510.7..1 1. ϑιοοη: ζητεῖν 
0,9 4.96 7.1.4. 11.18.1: Ὁ 9. 8: 
971.50 μϑιυ. (μαι), Εμΐ. ὁ 1,54 
5.91 19,35, 407. 1. 1.959 1010 
920,19 {1,17 ΝΕ ὅ,18, ζητοῦντες 
παρ᾽ αὐτοῦ ̓  -Ἰαπάδθη5 αὰ ἸΤηΠη8, 
Μοδ,11; ἀΥΟΓΉΤΕΙΣ Ι,2.,44.. ἐπι- 
ζητεῖν Μ60,392: ἐκζητεῖν 511,1; 
αἰτήςας 1,1,69, αἰτεῖεθε Νεο11,24. 
--ὀ 9. ἀϊορι ον Ή: (απ)ὶ 5Κ 4,9; 
ζητεῖν μετά (1) 4 10,19; εὐζη- 
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τεῖν τινι (1) Μοε9,14, πρός 
τινὰ ΜΟΊ1.,27 9.16; ἀα ,7) πρός 
ΝΟ 9,10. --- αὐμιῶησίψ: 6δἱ τι. Ορίέ. 
ΤᾺ 5). 1. 62,11; δε)" ὀζιῦ. 
ατἱδριίογο: ὈΪ την. κί. " περί 
τινος 710,19: 5!ς 4,2. 

58 50 Κ͵ΊΔ. απ ϑιιοΐνον (»εγοἠρέϊυ) 
εὑρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ζΖητοῦειν, 
ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ ἐπε- 
ρωτῶειν  ὈΙρΙαη5 νὰ Ὀδ8]1ΠῚ 
ΤῊΪΚ πἰ -ἀδη, ϑυνκαη 5. γᾶ 
Ῥδίτη τὴῖκΚ Πἰ βαΐ γα Πα 8 ΠῚ σε- 
7ιωνάοη, ἐσαγα ἐοΐν, οὔνο ἀα β αἴ65 
Ποδιίαέ ατγ οἷν ϑμμοΐνθγν 7. γ οἱ ο]ιέ 
τσογα6ην τυζ2)6; ΟἹ ογιδαν τραγαὶ τοι, 
οἴνιο ἀαβ αἷοα Πἰοϑμζέαί αἰπ7 οἷν 
Τγασοην ογφίοίέ ιτρογαθη, τρῶγο 
(ΕἘΡῚ. 15.101) Ἐδ͵0 0; οὐχ ὅτι 
ἐπιζητῶ τὸ δόμα, ἀλλ᾽ ἐπιζητῶ 
τὸν καρπόν᾽ πὶ βαΐοὶ -Ἶδιι ρΊΡα, 
ἃ Κ -1ὰ ακγαη ῬῊ 4,17. 

τη -50Κ785 91. 7) αἱ. (Ωδ 6,9) ευζητεῖν 
τινι ηνίαϊδριἐο7,6η) Με ὃ,11. 

τι5- 50 Κ͵λη 1. ὁ» }ογδοΐροηι: ἐρεύνη- 
ςον 4 7,59 (μ. 5Κ 8,97). --- 9, ρογ- 
πδὄγοη: ἀνακρίνειν Κά,3 (ἵνα -κρι- 
θυ Ὁ 6 516 511 Ὁ. .7.5.).4. 0.5 
14,24. --- 8, διακρίνειν τιέογ- 
δοϊιοία! 6), δουογφιφοη, Καὶ 4,1. 

ΒΟΚῚΒ δὲ ζήτηςις 7) ͵βριέαΐίογι, 
δέγοϊέξγασο, Ογιϊδοιοὶ: Α. 1. -ἰῃ5 
ΡΟ. ΓΘ: -ἰπν ΣΙΣΊ ἊΣ: 

δοδοϊραΐγιι (ωςίπατρος Καὶ 10,91. 
Β0Ρὰ Παΐ. ϑέηισ. ληςμονή δαἀξῥίσινην 

6.29. 
ΒΔ 5078 8.0. 77..1 ογδαἐέίσον, (ρ6)"- 

Ἰοέῖν, 3947}: 1. μι. Οϑὴς α. 
ϑαοῖνο (960) πεινῶντας ἐνέπληςεν 
ἀγαθῶν ᾿ φγροάαραῃβ -ἰᾶα Ρίαθ8 
11.599. τΞῖ δ. γι. ὑμδὲν. Ι)αΐ. 
(956,1): πόθεν τούτους δυνήςεταί 
τις χορτάςαι ἄρτων ᾿ Τρ Ρ1Ὸ βδη5 
Τ᾽ [85 -18ηὴ Πἰαίθαιη Νίε 8,4 
(υσί. 296). 
ρα Κα] αύπτ (98. .4) ἰαΐ. βρθου]αΐου, 

ςπεκουλάτωρ ϑ'»ὰἃ7}6», Ογαογιηαης 
Α. Μοθ,97. 

ΒΡ σα ἀνα 1)αἰ. δέησ. πτύεμα 
ϑροϊοϊιοὶ 4 9,6. 

ΒΡρασσα Δι ςτρουθίον δ'ογίίης 
ΝΕ  ΜΊ τ θ Ν ΘΙ: 
ΒΡ ΠΣ δ (δἼ κου (160 «τάδιον 

Ποηνη θαι: 1). [5ραυτα] Κορ). [ἢν 
Τ᾿ βρίβι κι οὐ Α ΩᾺΡῚ;, -6 
εν: {9.5 7). 1π|: 1 1115} 

ΒρθΟ νη (Θρονγαπ5 Με 7,39, υσί. 
322 Βὴ) αδί.Κ..1 (208) 8ροΐογν: πτύ- 
«ας -5. Μὸ 7.535, δέσει ΠΕ 6 ἡ. 1π| 
γι. Ακκ.); ἐμπτύειν τινί (4Π8. 7». 
Ακκ. Με Ί0,34 (Εἰ. 14,65; εἰς 
(ἀ59..) Μ 960,67 (4ο7.. 

Δ ἀ-ϑρ ον ὀηἐσοσοηβροῖοη: τὸν 
πειραςμόν μου... οὐκ ἐξουθε- 
νήςεατε οὐδ᾽ ἐξεπτύςεατε αἱ Κ7ε7- 
ϑιοϊιηφ (α.1. θην, Κ᾽ 6. 8ι61)62}"} γι 
ηιῖ7) παδέ τπ7) πῖοδιέ νοϑγαὐοϊιέοξ 
γιοοΐν ἀαὐογ' ατυϑ)οδρίθη " [ταἰσία ἢ- 
781... Πἰ ἔταΚαῃ θα ἢ πὶ -5ρὶ- 
μὰ} ( 4,14. 

θ᾽ -βρθοίνγη δοδροῖθη: ἐνέπτυον 
αὐτῷ  -ϑρίναῃ ἴπα ΜοΊ15,19; 
ἐμπτυςθήςεται ᾿ -8αὰ ἴ, 18,92, 

σα ΒΡ ατδϑροίοη, (6) ο]εέϊυ, 
939477.: ἔπτυςεεν χαμαί ̓  -ϑραῖὶν 
414 19,6. 

Βροά χα Κογηρανγ. νοη βροῤβ 8ρᾶέ: 
ΝΕ ϑρϑιαϊζοὶ (929.4) αἰγΖὶρᾶ 
ἢ ἐεχάτη πλάνη α16᾽" ἰοίςίο Βε6- 
ἐγ ΝΜ 217,64. --- ϑιυρογί. 1. 50 6- 
α1 515 (βριαἰβίδιιη Τ 4,1 Β: βρϑθᾶ- 
ἊΝ, νοΐ. 99 Ὁ): ὕετερος 1.90.3Ὁ 
(ὕετερον) Τ' 4,1; ἔεχατος Νοε 12,6 
Κ 4.9 15,8 (ἔεχατον).52 ἰ 8,1, 5Ρ6- 
αἰδία ἀδρθ ἢ ἐεχάτη ἡμέρα αἴθ" 
7 ηρδίο Τα 4 6,40.44.5Ὁ4 7,51 
11,294 19 48. ---ὦ, ορβαππηϊδβ 
(190,8) ἔεχατος Ν.1΄. Νο 12,99. 

Β0Π4 δῸ ὉὍ1Ταξοῖ: πινακίδιον 
Θο]η"οἱδέὰ [οἱ οἴκεον, 4. 1,1.68; πλάξ 
(Ο οβοἐξοϑ)α οἱ 1). ΕΪ. Κὶ 8,8. 

5011 Να μῦθος ϑαρφο, Παθοῖ: Α.ΡΙ. 
ΠῚ Ὁ δ᾽ - ΤΊ, Ξ 9. 0) {π᾿ 
115) Ὁ 414. 

ΒΡ} Μὴ ογ]εληνα ρον ΒΚ 1.960. 
ΒΡ ]ΠῸῸΘΝ 810. Κ.1 κἰϊθη, διηγήςεαςθαι 

Μοδ.16 9.9. εὐαγτελίζεεθαι 1.9, 
10 Β10,18; τοὺς λόγους μου 
ἐξέφερον αὐτῷ ̓  νγναυταα μ]θ 1 Π8ἃ 
-οἀδάπη ἰπητηα ΝΘ 0,19. 

δα. 10} τυδγλιϊιαογν (ρο» 7 εἰέϊυ, 
2947: διάγγελλε. -ο 1, 9.00. 

ΒΡ  ΡΊ Ποῖ εὐαγγελίζεςεθαι στ έε8, 
ἤγ͵οὔο Βοίδοπα ἐ Εἰ θη 1, 8,18, 
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τι5- 5 }}110) νῬογ)ῖιθη, 67": ]]ογ.: 
διηγοῦ ̓  -ο 1, 8,39, διηγήςαντο " 
-οὐδράπη 1,9,10, --- Κοσί. τη-5- 
5ΡΙ1005. 

γγα 11.510} α150].: 
μενος [, ὃ,1, 

ΒΡ᾿ 81) αὐ. Κ.38,1 (908) 58ρϊγηθγι: 
νήθει ̓  -ἃπα Ν 0,98. 

ΒΡΥαπίο Ασν. (1914.3) 58οϊηιοῖ!, 
ϑαϊα: ταχὺ Μοῦ, 5 1 11.99.1... 
ΘΠ 0 505. ποχεῶς {11:31 
{14.971 10.0᾽ ΟἹ. Ἐπ2, 94. ἀπ. 
Τῦ,99 14,9; ἐν τάχει [[[,18,ὃ 
Τ 8,14 (οὐ αὐτο, 113,97, 100 
Χ ἐν τάχει ἢ} τάχιον οἰίϊτι5 
80})" οἱ). 

ΞΡ Γ ΘΙ 85 Αἀλ. Γι. Μ «πυ- 
ρίδας ατὸ8 Πβέγηϑογ ο. Γαϊζηγυ τέ 6 7, 
σοβοοέοηο" ογ΄ Νο ὃ,8,90. --- 
Υσί. δομοίσο δ, 726---ὃδ. Κίμρο 
Γαῖα αγιαγβ' 1,500.5192. (65 
ἰοσέ Κοῖγν Αηίωβ νον, ηιξ Κίισο 
θὀἶηον Νόοηι. ἔβρυγθρθ5 απφι- 
862:6}). 

ϑίαθοὶθ Νοῦν. ἤΐι". Μὶ ε«τοιχεῖα 
σγιρια 5έο7 6, Πονιορέο: 1). ἈΪ. -ἶγι 
( 4.3.9 (2,20..-- Παμαρί. αἵ 
ἱπροίαη κφν αἱ βίαριιη ἃ 4.3 ΑᾺ 
(5. 4μηηην. φιν)ῦ" ϑέοϊ 6).᾿ 

ἡ πδ-ϑίαρρ Πηρογαΐ. ἔξελε 5707, ατι5 
Ν 5,99 (Δ, ἀαγιὶν ),ρρείγδηιν [5- 
ΒΞ σΡΊ. 

ϑδ ΒΓ ρα 312  5170..}7.1 (ρογ[οκίυ, 
9947.) οἐιοαβ αγιδίοβοη, ατ (πρός " 

εὐαγγελιζό- 

ὈῚ ηι. 1)αἰ.).: προςκόψῃς ᾿ -4]5 
{Ὰ}ΡῚΠῚ᾿ 

δία ηπθ (τέφανος: 6. -ι9 
ἹΕῚ 10, 10: 15:11: 

δίαῖρα ΕῸ διοῖγ, Του: τρίβος 4. ; 
ΤΙΣ 5.5. ΝΜ Ὸ9: 
Ι,14.,,,1. 

δαί 5 4α}7}.α ϑβαχοϑιιδ, ϑέἐθίγιϊρ 
(ΗΖ 25:9260 77: αἴ ἜΙτ " 
ἐπὶ τὸ πετρῶδες Μοά,ῦ, ἐπὶ τὰ 
πετρώδη Με 4,10. 

δία! ποίη 4α7.α λίθινος 5ἐδγ 67: 
Ὁ ΕΙ αὐτὰ 1 38:9. 
Β΄ 78 διτ0. Κ΄.1 λιθάζειν 5ἐοίγυρογν 

1 10.99:99, η. Κ 195: 
δία. Μὰ δίοϊη : πέτρα Μ΄Ί7,94.95 

21,51.00 1,6,48 8,06.153 ΜοΊ15,46; 

ῥύμῃ ΖΦ}: 

βοη δέ λίθος ΜΝ 27,60 1 8,29 10,31 ᾿ 

11.38.99.41 κϑιυ.; 5Κ 7,2 {5[αϊη5 αὶ, 
Οα [ϊγ [᾿δὲ 8115] 61Π1η6Κ. --- -ἃὴ 
ὙΠ Ρ Δ η8η5  λιθοβολήςαντες 
Νοε12,4.; -ἃΠ| δἰνγαι"Ρ]Ρ πἀηβ]5 
καταλιθάςει μᾶς 1,20,6; 5οΚί- 
ἀβάση Ῥὰκ αἰ νγα Γρϑη -ἃ1η " ἐζή- 
τουν ςε λιθάςαι .[11.8. --- Κορ. 
γα ] 5 8- 5 8 15. 

δία 0 ἤν ἀςτήρ δέο)»» Ν.ΡΙ. 
Νε 13,95. 

δία γ0 ΜῊ) ςτεῖρα αἦό {7} [ιο]νἐθα76 
ὟΝ ΠΕ ΞΟ (ΩΣ 

δίδ 5 ()ὲὶ ετίγμα Μαϊ, Ἡγιρναηλναϊ 
4... -πρ 6 0,17. ς 

Δα -5.214 2 γοι. 7.8 (911) οἴγιογι 
φογδοἤνγν ηυὴέ (ἰγη5γ. 1)αἐ., 956,1): 
ἐπιχορηγεῖν τινί τι α 3,5; αἵτινες 
ζητήςεις παρέχουειν α͵6 2)167}7" 
συγ ὶιθο!οΐογν 86] να 7 6γ. ΠΟΘΙ 5οΚη τη 
-η6 ΤΊ,4, 

δ "5181 48} γ᾽ 1067 οη,, 6] ΣΟΉ Ή1ΘΉ, 
(ρεγγοἰίΐυ, 9947: κτᾶςεθαι 1,18, 
19 ΤῊ 4,4. ἐκτηςάμην ᾿ -ϑἰαἰϑία!α 
Ναϑηδ,16, Παρμπαρσί. σαϑίαϊβίϑ! α]αα 
σφι. ΘαθαΙραΙ 6α]8 πα ἵνα κερδήεσω 
Κ9.194:; θλίψιν ἕξουειν ̓  ΔΡΊΟΠ 
-ὰπα Κὶ 7.98. 
αὐ 46)7.α μογιλάλος ἰαϊίοηα, 

ϑίαηιηιοίγια  : Α4. -ἀπ8, Νε 7.32. 
δίδῃ ἀδ φγ7'εγ.αὐϊ. Κ.6 (909; ΡῈ ΡΥ. 

ρα Ἴϑέ167 τοῖν, 8.945) δέου: ςτή- 
κειν ΝΜο11,2 9 14,4 ΚΊΘ0,18 
σοῦ Ρ1 νυ 41 π ϑ τ Ξ 
ἑςτώς ̓  -ἀηἀ5 ΜΘ, 20,719 97,47 
4 19,299 (561 5.00), 18,35 1 1.1] 
5,1... 0.97 18:15: ἑετηκιυα τ» 
(561 οἰορ) Μο9,1 11.59, ἕετηκεν 
ἰ 29,19, ἑςτήκαςει [,8,20, ἑετήκατε 
ΚΊ5,1, εἱετήκει . 7,37 18,5.10.18 
(ΡΙ1.)}; ἔετη ΝΜ 21,11, ετῆτε (2.19. 
ττῆθι 100:5, ετῆτει ἡ ΓΙ. 
στῆναι ΕΥ0,11.1.9; τόξα Ἰπ 98; 
ἐταθείς 5 πᾶ (515 πρὸς 
ἑαυτόν) 1, 18,11 19,8, οὐ δύναται 
ς«ταθῆναι Με 9,9294.95 (υοί. ΒΒ. 
15,87 5... --- ὃ παρεετηκὼς ἐνύώ- 
πῖον τοῦ θεοῦ᾽ 58 -ἀη5 ἴῃ 8η6- 
γγ811}0]8 στια]β 1,1.19 (υσί. 76αοοἶι 
Νε 15.399); 5ἰδπαδπαϑ παρεετη- 
κώῴς (οἶα Ζιβαίε) 4 18,232 ἡη 
[αἰβίδπ 8 η 5] φὴν ὥἄηαθγγν (γα Οἦν 
ΜοΊ14,41.10 15,385), τυσί. Αγ. 



αἰ-οἰαπάδη --- 1. οἴδιδ, 

ΦΏγ" Θέοϊο; {ϑίαπα ᾿ ἐπίετηθι 
14,,Β ἡην ἰηβίδῃα ἃ φιν ἄμα ον. 
- --- οἰδηάδηῃ αἵ ἰϑιθννοη ̓  ἐκ 
δεξιῶν απ ἄν Πἰοομέογν 1,1.11. 

εἰ-ϑἰαπᾶδη αὐοίο]γν, -ἰα88θγ., -[αϊ- 
ἴθη: αὖϑοῖ. ἀφίετανται " -Δηα 1, 8, 
{9 2). θα :: ἀποςζτηςονταῖ τῆς 
πίετεως ̓  -ἃ πα ρα ]Δα οἶπαὶ Τὶ 4,1 
φι. ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτά᾽ αἴβίο- 
Ῥυμ βαίη Δηδδαρηήαιη Κα 4,2; 
γι. ᾿γῶᾶρ. ἀποςτῆναι ἀπό τινος 
πὴ τ Κ195 19.19. . ΤΆ ΧᾺ 
Ι, 4,18. 
Πα - 5 δη 48: οηέρσοσοη»-, τυϊα 6γ 5 ο6ἤγ)ν, 

τοἱα! γδίγοήίον: ἀνθιςτάναι ([γ8.) 
19,8, (40γ.) Μῦ,39 Ἐ6,18 6 9, 
1599: (Ρ  ΈἜ 95|9.15:92 04:15. 
-- ἀντίκειμαι ἃ ὅ,17 (9,4. ΤΊ.,10 
{2.99} ἀντιλέγειν 119,19 
Ἡ 10,231 ΤΙ 1.9, ---- ἀντιτάςεςεςεθαι 
19:9; 

«ἰοϑίδηαδῃ 1. ἀαδοὶ 5ἐοἤη : παρεςετη- 
κώς ́  -ἃπᾶ5 Νο 14,47.70 (παρε- 
ςτῶτες) 15,35.99, ατγ7᾽ο7ν Κογγ)οϊρέιι7" 
[118,29]. --ὀ 2, οἵρμέγοίογν (ἷγ- 
σγοϑ810ὺ) ἐπιςτάς 1,92,3 8 4,89, 
ἐπέετηςαν 90,1. 

Ὀ-5ύδη δη ἢ 67" ὑ)η8ἐ67λγ., εὐτγνγ 1) 60: 
περιεετώς 11,42. περικυκλύ- 
ςουεῖν 1, 19,48. 

Τὺ -ϑἰδηλη 1. ΓΙ) 8. -8παβ " 
προιετάμενος Κογϑδέοθογ" Ἢ 19,8, 
-- ὃ, -ἀη 5. παρεςτ(ηκ)ὠς ἀαϑοῖ- 
δέοθομα 1,19.94. Νο 14,69. 

ϑδ-δίαπ πη (ρογζοκέϊυ, ΡΒΒ. 1, 
87 70 1. ἐγιργοδϑῖν, ϑδέοἼγι δ᾽οίθογι, 
Παϊέ ηιαοΐνου: ἔστην [,6,8.17 
1,14 8,44. 17.129, «τάς ΝΜο 10,49, 
«ταθείς 1, 18,40; ἀπεκατεςτάθη ̓" 
τΤογ616 τοϊοαογ" Πι6γσοϑδίοιἐ 1,0,10, 
ηι. Ζιιδαίς νοῦν αἴϊτα Με 8,5. --- 
ὥς οΠ) οἸέζυ, δοϑέοἼνι, νον] οίϑογι, θ6- 
ἤαγγοη,: ἑςστηκέναι { 8,44 Ἀ11,90 
ΚΊ,9 4, οὐ δύναται «ταθῆναι᾽ πὶ 
τη -82ὴ Νίο 8,260, εςταθήςεται 
1 18,1: «τήκειν ΤῊ 8,8: μένειν 
(407. 8,31 17.1.56 Τ'2.,15, (Ργ5.) 
Κ17,24, διαμείνῃ ἃ 9,5, ὑπέμεινεν 
4.8. 

πεδία δη 1. ὅτι ἐνέεςτηκεν ἣ 
ἡμέρα τοῦ Χριςτοῦ ἀαβ αογ Ταρ 
δουογ δέοι" Ῥαίοὶ Ἰηβίαηπα αὶ ἀδρ5 

Βισοὶ το, Ὁῖρ σούβομο ΒΙΡ6Ι Π. 
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ΧΥ. ἴῃ 9,2, -- 2, κήρυξον τὸν 
λόγον, ἐπίετηθι ἐγ σα 7) οἴγν 
0. 8έ0).6 ἀαφιν" ἰηδίαπα {4,2 α 
(: 7 ϑἰαπα Β). 

τ 5 ἀλη φιϑαγηηθηϑέθ]γν τοτξ 
(Παΐ., 956,2): τοὺς εὐυνεςτῶτας 
αὐτῷ ̓  Ῥ8ῃη5 -ἀΔη5 ᾿τηπηὰ 1,9,32, 

ὑν ἰ5-5δ 48) 5810}ν) ἐγοηηθη, 4- 
δο0ἠιῖοα, γιοἤιον, ὑοην (1) αΐ. 256,9) 
ὑγγιϑοίδπαδηαβ τὰ Καὶ 9,135 Α: {ν]- 
βἰδηαδηαᾶϑ (99) ᾿πηπη8 Β (οἤγι6 6 6- 
το ..γ) ἀποταξάμενος αὐτοῖς. 

τπϑ:ϑίδηαδη: ἀναςτῆναι 51ε}) 67"- 
ἤοῦοη,, αὐ γοοΐνογ, Μ 9,9 4 11.351 
1,1,39 4,10.29.38.39 εϑι0., ατ- 
6γϑέογν 111,95 (Ει|.) 1.,9,8,19. 18, 
99 (Εμἰ.) τι... (ισομ αποῖν Καὶ 1Ὁ, 
59). --- ἐξελθεῖν αὐ οοθοη, Μία 
6,1 11,19, --- ῬΕΗ͂ ἀαβίοῦ. 1, 8,56 
10,25 (99), δοηνδέ ὑββῖορ. -- αὖ- 
πᾶησίσ : απα τι. ΑἸῖ.: πϑβϑίορ 8η8 
51Κ ΘΠΡ8η ογ]οῦ 51ο]ν σοσθην ϑϊοἦν 
8 Ρ8έ" ἀνέςτη ἐφ᾽ ἑαυτόν Νίο 8,96. 

δίαθα Π)αΐ. ϑύγιφ. τῇ ὕξογ, Θοϑβίαασο 
Ι,5,3 Μο4,1. Οὐδῖ)γν Κορ7ίφτογέ 
αογ Βοαροιέμηφ τῦφον, αθη. [5ἷ8- 
Ὁ158] Νἰγ Ὁ βἰδαῖϊ Μο 4,35 ΔΑ, 
Τααῖΐϊ. Βή)αγν. 1,190 (Μ ο. Νῆ). 

δία 5 (ἃ) Μὸὶ δέάέέο, Ογέ (δέει ἐηι 
Βπον 1.4.1] 9.36): τόπος 
αιηι, Ρίαίς 1,14,232. οἷα 91- 
Ῥδη ᾿ τόπον διδόναι Πατλην χοθθη 
Ἐ 4.27, Α40γ. Β19:19:. οὐκ ἣν 
αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι ἐγ 
ον" Ηφγϑογ 6" Τὶ νγἃ5 1ΠῈ ΤΓἼΠ15 ἴῃ 
-αα Ῥαϑιηπηα 1, 3,7. -- 141 Π|5 Ὁ 5ἰδ- 
45. αη8 72θηϑβοίξίφο {7067 εἰς τὸ 
πέραν [(ὐο817ην Τααί;. Βιί)γαν, 1,190 
ἄπαογε δἰ 015] Μοὸ 4,55. --- σὰ- 
Ἰὰρ βίαρβ. εἰδωλεῖον Οδέξον- 
ἐοηιροῖ Καὶ 8,10. Ν. -᾿5 Νο 15,99 
-ἀθ (95 ΟἹ 1,.14.39, 4. -Ῥ 1,9,10 
11.9 Με1,85 15,30 10:6 Β19.19 
Ἑ 4,27 -ἁ (95 ΟἹ 410,40 14,2.8 
ΠΡ ΠΉΕΙΤ; 6. 7 15 ΝΟ ΟΘΌΣ 
Ὄ. -αὰ 16,10225 11.0.30 1,2. 
ΟΠ 912 Ἴ4Π|Ὸ0 190. ΕΠ ὍΝ 
ἘΚ Ὁ ΡΣ 5 ᾿υἀ Θ ὐ Σ 
-ὐ 1.101; ἢ. -ἂαπὰ ΜΟ1.49 
ἘΦ 4. 16 .9:10: 9.8. 

1. βίδπα (71,1) ΕῸ αογεμέ, ὕγέοϊϊ, 
ϑδέγοϊδαοἼο: κρίμα Φ 9.39 Ἀ 11,38 
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150 Ὁ, οἷα --- 5ἰοἼδη. 

Κα 99. 1 9 Ὁ κρίσις 155.91 
419. Φ 7 Ὁ 3 10:8 
15 1.5 Τ 9 4; 51.51.5. δ. -- 
τῷ θέλοντί ςοι κριθῆναι 1067" ηιϊξ 
αν γοοδιέθην τοὐϊ " Ῥϑιητηα ν]]- 
7. πα ]ηὴ τ] 05 -ἃ Μῦ,40; κατ- 
εκρίθη  ἀὰ -ἃ] φσαίΐίδα ϑη5 Ὁ 
ΜΠ97.5: 

. Βίαπε (71,1) Μην κριτής Πϊο]ιί67' 
Μῦδ,25 1,18,23.6 14,8. -- Κοηιρ. 
8 Π68-ϑἰαθδ. 

πἰδποϑίο!α Μὰ βῆμα οι ογ5ἐιι7 
ἴ) 1 97:19. ΠΕ 5 10 1 5:10: 

ϑ'δ "Δα ΚΠ 81) 510. Κ.4 νογέγ ΟΠ) 67) 
(ρογοκίῖυν, 294 57.) ξηραίνεται 
φοθυγέ αὖ - Με 9,18. 

Δ -5 Δα 1 8} 810. Κ1.8 τη. Α1ῖ. ἐνε- 
βριμῶντο αὐτῇ 51ρ. δοφοϊσέοη, 1}})7' 

ες ζηιρίζογη " -αἰάθαπη Ρὸ Νο 14,5. 
δἰαπίδη γοα. 77.929 (911) 5ίοβογν αν 

(ἐπί τι ̓  δὶ την. 4}..}: βαπίςει ᾿ -] 
Νδ,39; τῷ τύπτοντι ᾿ Ῥαδιημηᾶ 
-8 π6]η [,0,99. 

δίοίσαμ αὶ. Κ.1 (908) δἐοίρφογν: ἀνα- 
βαίνων ̓  586]... -ἰ 10,1. 

δεδίασι. ἠίηαθδέοίσο: κατα- 
βαίνειν (4ογ.) ΝΜ 97,492 {0,41.58 
Ε 4,9 (εἰς ἴῃ γι. Α4Κ..).10, (Ργ5. 
4 6,35.50, (Ρ) 60,42, --- ἀ6140 
αἰδίθιθ κατάβηθι 1,19,5. «-- 
ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον ̓  -ἃ πη 45 [ἴῃ 
5κὶρ Μ 9,1. 

ϑσα-δίοίρα. Πίηοϊγδέοίγσοη, (}67610- 
ἐΐν, 2947): ἐνέβηςαν εἰς τὰ 
πλοῖα ̓  -σΠθαη ἴῃ 5κΚῖ|ρᾷ «0,24; 
τίς καταβήςεται εἰς τὴν ἄβυςςον " 
1085 -ἰρ ἴῃ αἴργαπαϊθα ἢ 10,7. 

πιΐαγ᾽ «5.6 δ σα) 1) 67) ΘΉγ007 5ἐοῖ- 
σον: ἀνέβηςαν αἱ ἄκανθαι ̓  -5.1- 
Θ.η ρ8] βϑυ!πη]α5 Μο 4,1. 

πϑοϑίοΙρ οἸηρογ᾽δοίσοη: ἀναβαί- 
νεῖν (407.) ΖΦ 0.17 1 1ᾺΔ0 1.5;19 
194 ἈἘ4,8.9.10, (μὲ) Ἡ 10,6, 
(Ργ5.) ὁ 6.02. Μὸ 8,15 (πδίδ1ρ., 29). 

οὐ δ φωνή ϑέώηηιο Ν᾽ 97,40. 
50 410,3.4. πϑιο. 

[π|ϑ.501Ὁ 5] 7ηιρογαί. αδί. Υ.8,1 (905), 
Ἰζογ,). Κ. 1 5-ϑί δον (5, ὦ): 

δίϊρα8) αδ!.7.3,͵1 (905) 5ἰοβόοη: 
πορευόμενος εὐυμβαλεῖν ἑτέρῳ 
βαςειλεῖ ατιϑηιαγ δοϊνογ ον, τη 

ἘΘ 

Θἴγιογη, ἀγα 671) Καὶ ὅγυῖ τιν καηιρ ον ἢ 

θαροϑησϑ 
Ρίαάδῃ 

(σιυϑαηηηι1ογφιιϑέο β6}}) " 
ἢ ψ|ρῖὰ δΔηΡ ΙΔ η8, 
[.. 11.4.51. 

θ᾽ σού ραδη απϑδίοίβογν ατν (σγ". Π)αί.: 
σοί: 1. 4κκ.1,0,490; 9. ἀὰ Β9,39 - 
9. ϑοη)ϑέ ὈΪ Ὧι. 1)αἰ.}: προςέπεςον 
Μ1,25; προςέκοψαν ΜΝ 17,27 
Ἀ 9,39 (ϑἰαρρααῃ, 98); προςέρ- 
ρηξεν 1, 0,48.49. 

ϑεπδίρθαδι (980) αηϑίοβοην (ρ67γ- 
7εοἰέϊν, 2947.) αὖϑοῖ, προςκόπτει " 
ἹΡ 411,9.10. 

Β.Ι5 Τα ποτήριον ΜΒοοἤνογ7', ἸΚ οἰοἤι: 
Ν: ΚΊΘ 10 1195; ΤΠ ΊΘΗΙ 
ΜΟΊ0.58.99 Και 91 ΤΠ ΟΣ: 
σ. ΚΊΘΙ 1128. 7 ἡ σι» 
Ν- 9.41: 6.ΡΙ. Με 7,4.8. 

ΒΚ (Μὴ δέΐοῖ,, Γιρί: ἐν ςτιγμῇ 
χρόνου ἴῃ -ἃ 116115 ἦγ, ὀἴηθηϊ 
«ἀπρογίϊεοκ 1.4.5. 

5.181). αὐἰ. Υ.4 (907) 5ἰοθίοη.: κλέπ- 
τουεῖν " -ἃηα Ν 0,,)0; ἵνα κλέψῃ " 
-αἱ 110,10. 

δύϊαν (765, 115,23) Μα Βέλογ: μόςχος 
Καϊδ: Ν. Νοδ,18; τ, ἘΠ 
Ππ|5.99.Ὁ 7.30 
δύ 784) 510.77.1: 1. «τῆςαι απΐ- 

δέοίίογ, σοίέοα τηαοίνο Ἑ 10,8. 
- ῶ, περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται 
τ0ογ" 1 6γ 56 Βοϊνανιρίμγονν, απ - 
δέοίϊογν" ὉΪ Τῦὰ -ἰὰπα ΤΊ,7. -- 
Κσί, τιϑ- 5 11}1}08, τι5- 5116]. 

δύ 1 Νὰ ὑπομονή Ο'οαπμα, σο- 
αμϊαϊροεα Εγέγαφου: Ἃ΄. [-]15] 
Το). {2 7 -Ἰοπ5. (ἢ 1,4 Β (υνα7ι7- 
δο]οῖγ!. αὐτοῖν Α; ἀ(α8 γοῦ. 12- 
γγα 715 ογ φιοηγέ αἴὸ Αγπαογμ 6); 
1). -ὰ ΚΊ.6 0,4. 

δ 8, -51 06 }.8. διυ. Κ.1 απ απο, αη- 
Πιθῦοη.: ἐναρξάμενοι πνεύματι ηγη1{ 
αοην Ο᾽ἷοὶδέ, ηι (ὐοίϑίο ἤωέ 1}),7)" 
δοσοηγιθγν ̓  -Δ πΠαϑη5 Δῃπηϊη ἃ 8,8; 
-Ορθ  ἱποῖρι ΤΉΟΙ ]}ουβοῆν. ; 
ΡΙΡγδ. -απα9 5Κ9,4 }' -Ἰαπαοῖ 
5Κ 4,9, 

ἀπ-:ϑιοα ἢ αϑσ[.: -Οἱρ “ ἱπεῖρὶΐ 
Ἰὸ ΠΤ ΕἸΠΡΕΙΞΟΗΓ,; ἤρξατο τ ἴΠπ 
1,14,50; προενήρξατο ᾿ ἴδιτα -ἰά8 
κ 8,0. 

βίοζαμ (Ργέ. βἰδσΐαα, 71,1) κρίνειν 
(Ργ.5.) 1 7.2 481 δήθ 19:18: 
0 19,47 1,0,371 Ἡ 14,3.4.5 (κρί- 



θ8-5[ 078} --- 5.78. 

νει ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν δοιγέοίϊ 
οἴμμον 1 αγαθγ8 αἷδ (]6γη, αΉ- 
αἰογγν " -ρ ἀαρ Πἰπάδι αἀδρα).10. 
Ππ Κ4.5 δ᾽ ὉΠ Κρίνεςθαι 
ἐπί τινος Π δοἼι γιοἤγηθη, δῖ" -8 
τη) 10,29 518,11 (( 8,29), (ΕἸμέ.) 
19.3.8. 1,19.99 9Κ 518, (4072) 
118,31 1,7,485 εἰ διεκρίνομεν " 
74.081 -Ἰαδαδίπηα, Καὶ 11,91. 

σδ.ϑἰοἼαπ εἰν, {γέοϊ! αὐοούεγν {ϊ}67" 
(.41:1..), ὃ6-, (υϑγ)εγἐο1οη, (ρ6γ7ὁ]:- 
{ΐυ, 994}. : ἤδη κέκρικα᾽ 7 -Ξἴδπ- 
14ἀ Καὶ ὅ,9; ἔκρινα ἐμαυτῷ τοῦτο 
ον δοϑοϊιοββ αἶο5 ὑοὶ ηγυ17 -οἰϑαϊαα 
Ῥαΐᾳ 5100 αἱ τηῖβ Κ2,1. -- - ἀπὸ 
τῶν ἀτόπων... ἀνθρώπων νοῦν 
αν τον πομγίο, Μορϑοΐοη, " αἵ 
ἡ σα ΞΟΠ πατῇ (ὁ). σα). ΕῈ Ὁ 
ενν ΤΠ ΠΠ81η ἢ 9,2 (μηυογϑίαγια- 
ζὶςο}). 

δίο15 Μὰ θρόνος δέμἼι), ΤΠγοη: 
ΝΎ 591: 1396} 5 ΕΠ. 
1,1,59, --- Κοριρ. βἴαμδ-βἴο]β. 

βίοιηΐη Παΐ. δήπου ὑπόςταεις Κ77- 
8θη, α'γοηιδίαηα, Ζιυογ)᾽, 5107, .Π}7- 
τὐαγέμη 9,4 11,17. 

[5 8-ϑίο 8} Κοη). 3) ρρϑείδηι8. ΚΓ} 
 σαβϑίοραμπδῃ ἢ 14,4. Α: εςτῆςαι 
(67 ο]οίυ) αὐ γϑονέ ογ]ναίέοη. --- 
Υοὶ. τ- σα βίο 5. 

Βίγ π78η (Ρέ. βἰγαννιᾶα, 752) δι. Κ.1 
γι. ἐγιδέγιι. 1)αΐ. (256,1) 5ἐγοιίθη: 
τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔετρωςαν εἰς 
τὴν ὁδόν ᾿ νυνβίζοτηῃ βϑί παῖπῃ βίσα- 
σὺΣἀθάπη ἃπἃ τυῖρὰ (969) Νίο 11,8. 

δ᾽δ σα 8 δοδέγοιιοη, (067 οἰοέϊυ, 
2947): ἀνάγαιον μέγα ἐεςτρω- 
μένον 7η1{ Τορρίοϊνον, δοίοσέ ο. 
σορἠαϑίέογε ΚΘ Κπὶ ταὶ Κι]αΐα -ϑἰτα- 
ψ]Ρ Νο 14,15. 

τι -ϑύγ τι} 8} 91. ἐγι5 γ (75. ]) αὐ (950,1) 
ααγηογδίγοιο, τπέογ δγεϊέογι: 
ὑπεςτρώννυον τὰ ἱμάτια αὐτῶν 
ἐν τῇ ὁδιὺ ᾿ -οἰγανν θά τνϑϑβί- 
Ἰοτμ βϑίηδὶ πὶ πᾷ ἱρὰ (969) 
1,19,36. 

δύ Μὴ δέον: μία κεραία᾽ 
αἰη5 -5 ΝΜ 8,18. ; 

δύπο πι5 27). κονιορτός ϑέαιιδ: Α. 
πα ραπδ. [.10:11- 

5111} ΕἾ) τοῦ] Ἰαΐ. Βο1θα, κανδάλιον 
ϑοἠῖο: 1)... ἥοτὰ Μοθ.9. 
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58..5117}8} (ὕ ο. τ Ὁ) 510. 7.1 θεμε- 
λιοῦν “8 Πιααηιογέ Ἰοχοην, θε- 
σγία ον, (ον είν, 99477.}: Ρΐδῳ. 
!αξ885. τεθεμελίωτο ἐπὶ τὴν πέ- 
τραν᾽ -ἰ νγὰβ 8η8 5ἰϑίηα Μ 7,2, 
-Ἰὰ ννὰβ τϑιυ. 1, 6,48; τεθεμελιω- 
μένοι -ἰάαἱ Ἐὰ 8,18. 

ΒΙΠΉΔ Ααν. 1. οἴγιδί, οἸνοηιαῖ8 ποτὲ 
ἘΠ 50 ΠΥ ΡΙΘΙ ΘΟ 
, ἐκ μέρους ϑέϊοκισονῖ Καὶ 13,9. 
-- 9. ΒΕΠΊΔΗ --- ΒΕ ΠΊΔΠΈΠΠΌΔΗ --- 
ΒΌΤΠΘΠΙΠΌ ΔΗ ἐοίΐ8 ---- ἐοὲ8 --- ἐοῖ18 
ΞΘ. 

ΒΚ. (ΘΖ ρῬ8η Καὶ 11,91 Α, 5υ- 
ΙΩΒ ΖΆΡΡαη Εἰ 4,11 Α, υσὶ. 168. 
24,175, Τιαοῆη. (176) ἐγφοπα 
οἴγ67", Θΐγν, ψοιτοῖ586)", 7οηιαηα!, οἴγν6γ", 

ΡΙνυγ. οἰμῖσο; 685. δέο)νιέ 84) αἰζοῖγν 
911,1 18,239 1,8,46 9,49.57 μϑιν.: 
Πὴ αα7οϊρέυίδον θεοὶ ογθην ΝΝΟΉ 167) 
7.41.6 δι πο 110 15.585 
16 0 1 δι 9 19.19 ἘΜΟ 51 
Το Δ; 6) τ᾿. ραγί. Οϑη. (07. 
σε. οἱ ἐξλ ΝΜ 9.5 97,4 40:64 
1,235 κμϑιυ. (μὰ 0); α) τι. 5 ἐκ 
ἘΠ1.15-: ς ἐδογδοίσέ: τὶς 
Ν9,3 27,,7Ὼ 16,64 7,90.44. μϑιο. 
(μαι 9); εἷς ἐν ϑέήηηιθ υορ, τὶς 
πο. 90. ΘΙ Θ᾽ 15: 
15.96 90,ὩὨ. ΜοΊί4,48. --- ἀπὸ 
μέρους φτὖὴὴν 1161} ὈΪ ϑσαμπγαία 
ΚΊΒΙ Ό Ξυΐ πη ΡΟΣ 
Βαχηδία φὺ ογσὥηφον, ἘΠ 11,95]. --- 
- οὶ Ανιξειίιηφονν δέ] στη 5 
-- ΒΌΠῚ5 6167) Θἴγ,6 --- οα67'. ἀπά 676. 
1) 1. σἰορα ειὐὶγα Ἡνίξιγιἐο67" 
Τα 15 (μέν), ἄδην 2. -ῇ ο. -τἢ- 
Ῥᾶπ (υρὈαη). οὐδγ ϑοϊα θη -τὰῇ 
(-Π) πιὴηεισοξίσε: ὃ᾽ μέν --- ὃ δέ, 
ὃς μέν --- ὃς δέ, ἄλλος --- ἄλλος, 
τὶς --- ἄλλος, τὶς --- τὶς; απο 
ΔΏΡαΥ, πηδηᾶραὶ, 58ὲ ἔλα π βία 
ἐγοίου τὶ ϑύτηβ, δηέβρυϑοϊοηα 
ἕτερος (δεύτερος), πολλοί, ὃ 
πρῶτος. 

ΘΠ 0 (ἀν. (191.443) αϑοοβοηαογέ, 
δοϑοΉ 1 6).5, αἰϊοῖ: κατὰ μόνας 

1,.9;:18 ΜοΦ)|Ί0: ἰδίᾳ. Κα 15.},7 
κατ᾽ ἰδίαν 1, 9,(10 10,29 Μο 4,34 
χ 9 9 9 ῶθ ΟΦ 

διὰ 1170 Τα» ]οῖέ: ἀλήθεια 
ΙΪ 18,39 14,6.17 «διο. (μα 0) ; 

' Ἔ 
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ἀληθῆ 10,41, γΝἴϊν" ἀληθῶς 1,9, 
97... δειότης [0 1. 710. 01 :]8}} 2.) 
ἩΓα ιν») οἱέ ἀληθῶς Μ 90,78 97,54 
Φ6,14( κμ.ὃ., ἀληθές () ἢ, νογῦχῃ 
«ποπίϑιη ἃ, νου ααΐα τα) Τ 0,7; 
ὄντε 01.539 ΑΘ Ἢ 9;5:Ὁ. 
10; -1ὰ ἰαυ)]δηδηθ ἀληθεύοντες 
ΙΗ 4,10, -Ἰὰ σαἰθι παπᾶς ἀληθεύων 
αἷο ἩΤαϊιγ]οῖέ Θργοονοννα ἃ 4,10. 
 ηΙ͵ Ὑ Ρ 8 (9387 ὕὙἰ. ν. Νρὰ- 

Ρ6Ι (ἰαέ. Τοαΐ ΘΠ] Ὑ1α 15). 
5Πη 70 5 4α7.α εὐαΐνγ, τραθγ θα: 

ἀγαθός .17,12; ἀληθινός 66,89 
1,28 15,11,10,11;; ἀληθής 7,18 
8,18.10.26 Νεο 19,14 καὶ 6,8 Ρἢ 4,8 
{1.15 ΝΕ 7.2; 51 0.11: 

5115 447.2}α (1821) ᾿τοαθ νη α : 
ἀληθής ΝΙΙΦηι.. -ὰ 4 8,14.17 
(οα6γ" ἐδέ 5] ϑιεϑϑί. Ὁ) ἀληθινός 
Α. [-ἰ8η8] Κἄομ). Κῶν Ὑ.-ὰ ΟΑ 
17,9..--- Αανυ. 58 784} (191.41) 
ἀληθῶς ὧν Ἡαμγ]οῖξ “ἢ 9,19. 

51 Π 01. 810. Κ7.9. ογυἐϑοϊηιϊαήρονν: πά- 
λιν δοκεῖτε ὅτιὑμῖν ἀπολογούμεθα 
ααβ τοῖν τὐηι8 Ὁ017) ϑιοἶν θη ἐβοϊιϊ- 
αἴρογν " οἱ -οτπὰ (Α: Ὁ -Ἰοάδτηᾶ Β) 
ὯΠ5 ὙΠΡΙ8, ᾿Ζυν5 Καὶ 12,19. 

5.5 5ΠῈ} 0}. 760] ἐζογέϊσογ, (06) [ὁ]έϊν, 
994 77}: ἐδικαιώθη ἣ εοφία ἀπό " 
-Ἰοα 8 νυν} Ππαηααροὶ ἔἴγαμῃ 1, 7.90. 

5Πη7]0}5 Κὴὲ (1595) ἀπολογία 776)"- 
ἐδ) 7 Ἃ. ον ΕΠ Ρν: 
“οὶ Ρἢ 1.106 {4,10. 

5Π 10 ΠΝ (μοι έγ'.. (σ᾽ ὁ5ο]ιἰφο]νέ γναον 
Βϑ 01} [}.19,391 5757. ἥλιος Θοηηε: 
Ν. -οἹ, 4,40 αὶ 4,,6 Ν6ἢ 7,3 (αν) 
Εἰ μι. Ν οἴη); 4. το βϑίμ Ν ὅ, 
45 (ΠῚ; 1). -ἰὰ Μοά4,0 10,2 (}). 

515 Δαν. αἰδρωϊα, ριδέςίϊο, αἱ 
οἰγηναί: ἀπὸ μιᾶς [,14,18; ἐν 
ἀτόμων 1 ϑς τέξαύπης ΕΒ 95: 
εὐθέως Μ 8,8 90,74. 27.488 μϑιυ.; 
εὐθύς 118,9.ῶ ΜοΊ,98, ΟαΙΪ 
5.5 581 Μο 1,19 [6],. Βα πβαῖν]}; 
ἐφάπαξ Κὶ 15,6; παραχρῆμα 1,1, 
04 ὃ,44.47.52ῦ 18,43. 19,11: 55 
ΤῊ] ᾿τηγτηᾶ [7 ὅμα εὺν αὐτοῖς 
φιιβαγηιο τἷέ ἱἤηο, ΤῊ 4,17 
(υχί. Αγ. ζιιγ ϑἐοίο). --- Ζιδαΐίς 
Ι, ὅ,399 (μας, Μοῦ,13). 

5Π Βα ἾΥ ἍἀὉν. δοσίοϊοι: παραχρῆμα 
1,4,359 5,26; 8οῃϑὲ εὐθέως 46,91 | 

ΘΠ] 1085 -- σιν. 

9:0 ὁ, 99.50.50 0.5 ΒΞ 7.55 
8,10 9,15.20.29 11,2.8. 14.48.40 
{3} 1} 

ΒΠΠ56Ὶ γοίαί. [ΚοΉ,). ὡς βοθαϊα αἷ5 
(859). 4Φ11:20:99:59.59. Π012} 
19,41. 

ΒΠΠῚ5 77ι:ι υἱός ϑολην (567." ἄμ 6}; 
δοαοϊέο Ν. -ἀὰϑ 1,4,38; Υόοῖ. -88 
ΝΜ 8,929. 9,297 1,8,3 8. 18,39. Μοῦ, ἡ 
10.488 μκ. -ἰ 1,18,38: σ΄. -ἰϑ 
Β4,,.[834 α 9,,204; }. -ιἃ 1,9,38. 
(Υγσί. 34) 

ΒΊΡΟΙ 510. 7.92. τοἴΐγαογν: ἐν τίνι 
ἀρτύςεται “ 10ῦ6 ϑᾳραᾶὰ (98 “) 
Νο 9,50. 

ΒΆΞΒΠΡῸΠ αδί. (ρογ οἰίϊν, 802 α) 
ἐν τίνι ἀρτυθήςεται " [06 -οὔδ 
1,14,.54. ὃ λόγος ὑμῶν... ἅλατι 
ἠρτυμένος  νγατα ζυγὰ 5818 
ΟΡ 51141 ἃ 4,0 [ϑβΈΡΟΡ] Κοη., 
7 ϑάβιςορ ΑΒ. 

Ὑ5παᾳ πὶ σόν. δύ. Πωπαφί. ἐγν Α 
ΒΌΘΠΪΒ φὴῷ αἰρααθ: ἴῃ αἰρϑαβ 
Ῥοὶπῖα διὰ τὸν «τόμαχόν «ςου 
τρογθη, α οἴγιο5 Μασθη8 Τ' ὅ,29, --- 
οί. Λϑαϑύᾳηορ (4,0 ΑΒ. ῳ 

ϑαβδηπδ (ζουςάννα Ν. [, 8,3. 
ΠΝ (ἅ ο. πὉ 47.174 (188) ο. ἑα 

(1859.11}, 7115. ΠΣ ΘΙ ΞΙΡΙΝ 
(95. ΕΣ νοΐ: 1855 γ.- ἘΠῚ ΟΠ ΠῈΣ 
ἐπιεικής παοϊίορῖο, τα Ν. 
13,3 ΑΒ; 4.7 ιν. ἵνα ἤρεμον 
καὶ εύχιον βίον διάγωμεν “αηλιέ 
1017 οἴγν 5ΟΉ {68 αὐγνα γη]υῖργ 685 1,6- 
δθγν Γἰ]γ θη ̓  οἱ 5] αν πα θη 180 
βαΐ7αὰ. 814 ὈῬϑαδίτηὰ Τ' 2,9 ΑΒ. --- 
- Κοριραν. 5120 Ν ἀνεκτότε- 
ρον (». ογ'. σοί. [)αΐ.) ογ ἐγ σἰ᾽07γ67" 
ΜΊΊ1,24. 1,10,19.14. Μού,11. -- 
Κσί. πῃ-ϑαίϊ ἢ, 

5Π θ74 50.77.1 ὁ. 5 0]0η 8ι0. 7.2 
βίέφοῖη: κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν 
αὴν Οδγ φσοβῖξξοίξ ᾿ 5υ ρ]Δ πα ϑη8 
(ΔΑ), Βα Ῥ]οπαδη5 (Β) μαπβοίη ἱ 4,3. 

δύ Αἀαν. 80 οὕτως (86},7) παι), 
συγα 718} ̓  οὕτως καί ΤῊ 4,14 κ.ὅ. 
78} σὰ “ ὡεςαύτως 18,8; 7557|ὰ 
δἰῦγοηα αν έοίίο νοῦ 2|738}7.. 
οὗτος, 7,14 ἄφοην οὕτως ἐπ α167᾽ 
ΘΟ Ἔ σνογισοοθιδοῖέ τὐογα θην, δέ 
15.5υ9 (ἀα]ογ [58] “Μαβηιαλην 
4.(.}; [5νγἃ] οη). ατὸ8 ἡ ϑυναϑυνθ 
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α1,06. --Ἠὀ πάνου τη πονγγοῖα- 
ἐΐνοη, Υ ον ναόν 1 13,10 (καί) 

Σ Τν.17.34. ΚΊ19.19. μοῦ. - ΥΟΥ 
Αἀ}). νι. Αανυ.: σνὰ ἢπ΄ το- 
εὐῦτο 1105} 1.15:299 998: 
συγ βατηδίοῖΚο᾽ ὡςαύτως Κ11,25: 
δύνα ΠΊΔηΔΡᾺΙ ᾿ τοςοῦτοι 4 6,9 τ. 
5. 7,0.125.. - ον -- 5}]8 7). 
φισὶϑοἸιογδίοποηθηι Αα7. 80 -- 
5 ὕεος (ἂν) 70:11 10.8.10.1.3 
1,9,10 Με 9,19 8,238 6.56 νπ»ὅ. 

δυγαθὶ οη). ὥςτε 50 ἀαβ, ααἤιον,, 
αἶδοὸ (πογϑοίριιῖυ, 861): Ππαμηρ. 
Ε τοἱγαὰ ηιθῖδέ ηη. α΄. 1παϊ. συϑγ- 
διυπάίοη, τι. Ορί. Ῥγ8. τῶ ΒἈ 1,6 
ποθ ρὲ ῬΡέ Ἐ5:7 8,6; 
ἦην Ναοϊια]ηνί ἀ65 αἰ γήθοι. ἠ1. 
πῖον. Τὰ. Κα. τὰ 9,4. -- ἢἰ 
βυνα ΔΚ 6ἱ ἈΠΡαΓαΐ τη ̓ πι5118 " οὐ 
γὰρ ἵνα ἄλλοις ἄνεεις ἀα)ητ ατ- 
αογην οἷηπθ Εἰ ]οιοϊνέογ φιίοὶϊ 
106γ66 Κα 8,18. φοῖσέ Κ᾿ οἵη ὁ Τηιοϑὲβ 
γοῦν 5ύν8 61, ἰα αἴο8 πο (α58 ἤηιαῖο 
ἵνα τοϊοαογίϑέ. 

αἴ -πυγαρ ον ͵  Δ 510. ΚΥ.1 δουισαηκοηα 
γιαοίιοη (Ὁ): ὥςτε ἐξαπορηθῆναι 
ἡμᾶς καὶ τοῦ ζῆν 80 αἀαῇ εὐ)" 
8096)" αὴὐ 1ωοϑθγν υϑγφιροϊ  οἰέθγι " 
ΒΥΤΆΒΥΘ δἰθυναοουν δὶ ννγθβθ  Γη8. 
761- ΠΡ Κ1,5Α; ἄἀᾶζὰ Μαπαρί. 
Και Ι ἀθαρίχηδ, αἰαϑ εἷο)" 1,ο5α7 
φονν Β : ϑκδιηδι θαρθίτηδ ἢ 5. θηΐ- 
ϑργ οί. 

ΒΎΥ8}} 4αὖ. 80 (ατιςε}}}: οὕτως 1,14.38 
Νε 13,29: κογγοϊαΐίυ σιν --- βυνδἢ 
415,4, ϑννᾶθυνα --- 5 (καϊ) 
915. 17:18; οὕτις καὶ ΚΊ ΠΟ 
κ8,6 Ε,24: οναθνα --- συ 
78 (οὕτως καί) 1, 17,236. 

ΒΥ τὰ Μη, πενθερός δεμηοίορον- 
ναΐογ" Ν. 118,18. 

ΒΎΥΑΙΠγΟ Εν πενθερά δεγηιοῖορο)- 
γυμέοῦ: Ν. 1,4,.38 Νο 1,30; 4κ«. 
τοῦ ΜΝ 8,14 10,35. 

Δ ϑυγαἶθ αὶ. 77.8.9 (9060) αὖ- 
τοϊβοιοη, ατιδϑοϊιοη: ἐξαλείψας ̓ 
-ηα 5. ( 9,14. 

Ὀἱ-βυγαῖγ θ) αδιοϊδοϊιοην, -ἐγ Ο]ογιθγ), 
γεὶέ (ἱγι5έ)". 1) αἑ. 2586.1): ἐξέμαξεν " 
Ἔν {19,3 Ε1,7,88.44, ἐκμά- 
ξοςὰ ὁ 11.2. 

ΒΎγ ΔῈ ΡΒ (α) ργοη. 4α).α τοςοῦτος ᾿ 

80 σγΌ: 4. ηι. -αα ΜΝ 8,10 1,7,9 
5Κ 4,14. --- (ὧδ Νοιίγ. ηι. α΄η.: 
-α τη6 115. τοςοῦτον χρόνον 80 
ἰαηγοὸ Ζοῖξ 114,9 κ᾿. -ἃ πη|6]15 
56 ἐφ᾽ ὅςον χρόνον ( 4.1. 

ΒΥΓΔΙΟἾ ΚΘ δέ. ργοη. 4 Ἃ17}.α 80 ϑοβοθα- 
76, οἷν οϊοϊογ " τηλικοῦτος 
κ- 110; 8οήϑέ, τοϊοῦτος ΜΘ ὦ 
49,16 1,9,9 18,16 μϑιῦ., σ8] 6 ὶκ 
βυν ] Καί τηϑπᾶρ 5 παρόμοια 
τοιαῦτα πολλά »ἱοὶ «ἰ6γίοίοιθηι 

Με 71.8.18. -- συνά οῖκο σνα (ϑνγ6 
58 1615) 50 δοϑοϊιαγοη, τοῖο οἷος 
Νο69,3 15:9. ΚκΊοῦ; 
ΒΥ Α(ὐλκ. δίηρ. 

ϑοισαην, Μ 91,48, 
10,806. 

ΒΥ) αὶ. Υ.6 (909) 8ο]ιηιυδγθη 
ὀμόςαι Μῦ,34.36 (ἐν ̓  ὈΪ »». 
Τα) ἘΠ 1 15: ΜΦ θ0,3 8: Ἐν ΜΟΊΑ, 
71, ὀμνύειν Ν᾿ 26,74; -ἀ ἀπ᾽ μεθ᾽ 
ὅρκου Μ96,72. --- αδηᾶγρίρ : 
Ῥαΐδὶ τι. 1πᾶ." ὅτι (855). 

1 «ΒΥ 8 δοβοϊισῦγοη: -ἃ. ΡθὰΚ ὈΪ 
σιαάᾶα, πὶ Ὀα]ν]αῖσ τΐβ  δρκίζω 
ςε τὸν θεὸν, μή με βακανίεῃς 
Μοῦ,7: -ἃ ᾿ἰζν 5 ἴῃ 80} οἱ 
πϑϑιρουνγαϊααιι 50. αἱρίβίϑ!θ " τῷ 
ὑμᾶς τὸν κύριον ἀναγνωεςθῆναι 
τὴν ἐπιετολήν ΤῊ ὅ,27. 

τι 1 Ύγ αγ8) {αἰ 50}. Ξοϊυιοῦγοιν: οὐκ 
ἐπιορκήςεις " Πὶ -ἃἷ5 Μ΄ 5,38. 

ΒΎΓΔΓΟ (-Οἱ ΚΟ,1 Β: -6 4, υοῖί. 22 ΑἹ 
οἴιο για, νογροθθη8, εἰ 50γη.8ὲ 
δωρεάν 9,931; εἰκῇῃ Μ.92 
Β15,4,., ΚΊ15,2 ἃ 8,3. 4.11 (2,18; 
εἰς; “κενόν ΕΠ αὐ 9:5: 
μάτην Νο 7,1. --- ξἃν 4.47. κενός 
ΚΊ5Ρ,14 μ. μάταιος Καὶ 15.17. 

δυγαῦ ἶσα (Δ) τι. βυνυίΖια (Β) αέ. 
ϑίηρφ. τὸ μέλαν Τί πέο καὶ 8.3. 

δυγασΐΒ Αἀ7.α μέλας 8εμισαγξ Α. 
Νομί. ϑσϑννατὶ Μῦ,86. 

ΒΎΥΆΒΎΥΘ 1. γε. 4 αὖ. βοιρῖο, οἱοίο]ι- 
τοῖο, τοῖο; δοὲ Ζαϊιογι: σόσοη (1 6, 
10:19. 1Γ19 τ ΜΌΙΤΞΕΙ 
8,15. τὐϑιὸ. (πάμΠ9); ὡςεί 16,410; 
ὥςπερ Μδ.48 0.2 κ.ὅ.; ὡςπερεί 
ΚΊδι.8; καθά ΜΟο7.10: καθάπερ: 
Ἀ124. Ε΄ 14. 5:13:18.., 998 
4 δι; καθό Καὶ 8,72; καθώς ὁ 6,31. 
᾽.5. 12,338 8,28 μιο. (567. 

ςπόγγος 
σὰ Μο 
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ἡᾶδι 9); Ζιδαΐς 11,28 (ναοΐν 
αὐ οἷ. ὙΠ ). 3 (9: 
ΘΎγα5Ύν} 6 ΓΔ] ]ΠΟΠ 65. αν δέοι ο 90}, 
κατ᾽ ἐπιταγήν Καὶ δ, παεσΐν 85] 
ΠΡ ΟΥἢ5. 1 Ρ]61}), ϑύνᾶϑυγθ αἰ θη 
ἰδὲ " κατὰ τὸ εἰρημένον ἷἴ, 9,94. 
κογγοίαίεν 4. 1.40 ΚΊ,7; 1,117.26 
ᾳ 4,99. --- ὁ, κοηπδοκαΐί. 01. 
(361) ὥςτε 80. ἀἄα!β: 8) ν. Τηᾶ. 
9. ΜΙ 9 ΠΟ: 8.98 
Ο7.1.4.. ΝΟ 1.Δ 3,.3.19.3.10.20. 4;37 
Ὁ 15:9: τὴ. ΟΥ̓ ΣΡ): 

1 13.9. ΡΟ) ἈΠ ΙΕ 
γι. Πι. (ισῖὸ σγ.) ΝΜ 8,,4. ΝΜο 4,1. 
θὰ Καὶ ὅ,12. αν. σιν ῃ- θη 

80. λ))). 
ΒΥΓΔῈ (οἸοοϊδιἰδίρ, 755) α.1. 5ννὰ -Ἐ 

Εγαρσοραγί.-ἃ οὕτως; 50 . 18,32, 

5006 1. γεἰ. 4ατυ. τὐῖο: δοὶ Ζαἤιογ.- 
᾿ς φηροϑογ σορθη (1 0.19 [,1,50 

9.25. διΆ48᾽ ὁ 12.928 Μὸ 5:19. ἃ,9): 
ὡς ΜΘθ,29 7,239 10,235 τϑῖῦ. (56})7 
πο ὥς καὶ 7.8; δε 
ἄν 10,9: ὡςεί Μ 9,56. 1,1.,56 
9...0.99.914.985 Μὸ 9.90; καθώς 
119. 9 ἢ. 9 καθ ε κοὶ 
ΤῊ 4,18 (σα 1ὰ 5,91); καθάπερ 
ΚΊ2,12: 518 Υϑ1ῃ{15 ὥςπερ Καὶ 8,7; 
Γἰ" Ποίαΐί. ὅ Ν᾿ 14,12, 10 πὰ 5:8 
ἢ]ΔΠ 45 ἡσολ Αἰ ὡς δὲ ἐχθρός 
αλὸ ὅέοίίο νον, ὥςτε ἐχθρός α 4,106: 
αγὰ δέοίίε νον καὶ Τ 4,7; κογγοῖία- 
ἐΐυ: 5..6 --- 8 ᾿ ὡς --- καί Μ' 6,10, 
56 -- συ 1 καθάπερ. -- 
οὕτιυς καί Καὶ 19,19, ϑνγὰ 84} --- 
συνο ̓  οὕτως -- ὡς Κι ὕ,98. ---- 
2. Κορ ͵ιωηκέϊοην 8) ἐθηρογαἶ 
(2610): τοῖο, αἷδ, ἀα ὡς 4 0,10 

11.0. 18.0.11... Φ:ὃ5. Νὴ 4.30; 
ὭνικοΣ ΝΘ Ὁ, 10, ὦ.1: 7... (δὴν: 
αὐδοί. πλεόντων δὲ αὐτῶν ̓  βᾶ- 
ἢ Ῥ8η 56 ἰαυἀθάπῃ [, 8,23. 
- ἢὴ ζκορϑοίμίν (3561 ο): 80 ἀαβ 
1, ὅ,0 (ναοἦν ἄθηι αΓ7. Το). 1; ἦγ 
Ναεϊναϊυηγνιύγ αἰο5 σγίθολ,. η,.. {ην. 
17 50. 

ϑυγοσηΐθα ΓΚὺ ἀγαλλίαςις «7ηδοί, 
ΤΡ γοθίοοϊον, Ν. 1.1,14; Ὁ. σὶ5- 
ὩρΡ8ὶ (92 ΟἹ 1,1.,44. 

ΒΥΓΘΡ 781 (συνο- (ἃ 5,10 5. 0,6 α.ἡ, 
ὁ Ὁ,50, τοῊοῦῖ. 22 ΟἹ 510. 77..1 7μδοῖη, 
ὁγ"110᾽)1»]γ1627)86η: βραβευέτω ̓  [-8]]} 

7. 7-1 3,16; ἠγαλλίαςεν ᾿" -οἰα 
11.417: -ἰάςᾶτο “ -ἰἧη ΓΜ]: 
«ἰαθῆναι ᾿ -4η 5|κ 6,6 (. 5,36). 

ΒΥ θη. αί.Κ.1 (2905) αδίαϑ5θ), 
(),». 1.7... υοἱ. 8.35): ΤΠ] Βύ αι 91Ὲ 
Κακ]αη " οὐ διέλειπεν καταφιλοῦςα 
Ι,17,45. -- Υσί. ὑππ- νυ δ Πα9. 

γί Νὰ χοῖρος ΘοἸισοὶγν Ν. Ρΐ. 
1,15,16; 4.1, 8,38 15,15 Μοῦ,14: 
- 8,90.91 90 ΤΡ ΘΟ ΜΙ ῊΗΣ 
ΒΘ Δ 520. Κ΄.8 οἤγοη: δοξαςθῇ " 

-δἰάδι «19,23. ἡγεῖεθαι ΤῊθ,18 ; 
τιον 5ἰ δ.10.95 Ὁ 0.9.9) 8:19 
1; 18.290. ΝΜ 1,0β.10 1010. {|| 
“ΠΡ 

ΒΔ ΒΥ ΓΙ. Ῥ67.].6)γ}11ε]χ0η, (67 [6]0- 
ὑὴν; 294. 77,.): ἐδοξαςξθη : 9 
Ὑγ Ὁ 413,91, -αἰ 5 νγὰϑ 419,10. 

ΤΠ} “507 0 18} Ὁ)62᾽,0)ι6.7.6γν, 650] ηνρ- 
οι: ἀτιμάζετε “ - {ὃ,49; 
ἀτιμάςαντες ̓  -ἃπάδῃηϑ 1, 90,11. 

ΒΎΓΟΥ θὰ ΠῸ τιμή 10,56: Ν. ΤΊ,11, 
. ΒΟ 8.91. τ ΠΟΥ 
5 5.1: δὲ Το τ Ν; 
σ.ΡΙ.9,.,3.-- ΙΚοηιρ. τη -ϑυν 1 θ8. 

ΒΎΥΘΙῚ 4α).α ἔντιμος σροίνγέ, σο- 
ἀΟΙ οι: Ν. 7.2.5 Δ. ΕΠ Ξαι τ 90. 
Ἰζαξατ) {9.9 0: ΡΠ ἀππ ΙΝ 
29. -α Μογηρ. ὉΠ-5ΎΥ 5. 

. 505 (115,1) 4α7.α οἴφοθ, αν.- 
σοϊιδγῖφ, ἦγν Κ᾽ ογθγαζυν υἱέ τα θ] 
φαδϑεμ (ὁ 0.9 Τ ΘΠ 
1.3): πρὸς τοὺς οἰκειοῦθν τὴς 
πίετεως τοἱα 6)" αἵο ('ἰανογϑοο- 
γι) 0556}.  ὙΥ]ρΡΓἃ -58 η5. ΘᾺ Δα ΘΙ ηδ] 
(966,92) ἃ 0,10; 5οηϑὲ ἴδιος ι 10,8. 
19 15,10 1,0,44. Μο 15,230 γϑι. 
(Ρο -ϑοηὰ 1οἰΚὶβ. Κα 9,10. οη:β}})"1ο]ιέ 
τὰ ἴδια τοῦ εὠματος ΡΓΟΡΙ8 
ΘΟΟΥΡΟΙ5 ἀ οἵρ' νρ]. 

2, βού Να. ἐϊφογέιν,, Κ᾽ ογην φθΉ : 

οὐεία, Α΄. 1115,15; βίος ΕἸ ΠῚ 
19.590. 

ΘΟ ΡΠ δοηεοδοῖνο Ῥαγί. (587) 
αοοἶ, ξισαλ", τοογυϊρϑδίοηδ: 1. αἰοῖγν: 
πλὴν ΜΊΊ1.29.2 41.1.0 .95 ἘΘΠΠ 
14.90: μέν Με 9,19 (9,95 (5ΚΊ1,9) 
γ:. θγυΐ5ρ7. δέ Νίο 10,39 Ρἢ 9,1.14; 
71) δέ Ν 7,15. --- 9, τη Υδγδῖγ- 
πη ἢν. ἀπά ον, αν κοῖνν: ΔὉ- 
Ῥδη. εν. πλὴν 199. ΕΠ ΟΝ 
4.14. ἀλλὰ “μὲν οὖν ΕἸχ 9 Ὁ» 

τως 
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{πέν τὸ 12.192]: ἀρΡῆαπ πὰ 50. 
(ὥςτε μέν Ἡ 7,32: ΔΡῬδη ὅ8νν- 
Ῥᾶιπῇ πὶ οὐχ οἷον δὲ ὅτι Κοῖη68- 
2008 αα.β, τΐοέ αἷ8 τορον Ἠ 9.6; 
ΘΌΡδη 5'νν. 74} αἱ] " ἐάν τε γάρ ΚΊΟ, 
ὃ... ΘνΘΡδαἢ 6ἱ " εἰ καί οὐϑοἼιογι 
Κ19,15. -- Ὁ σϑνοραπῇ ᾿ πλήν 
Ι, 18,8, -- 71.081] σννθρααῇ ̓  εἴγε 
2σογ, απᾶογα ἘΞ 3,2) 4,21 (1,98, 
14.081 5νν. (14) εἴγε καί τὐθγγν 76 
κθ,3; βυναρᾶθπῃ 1808] εἴπερ 51: 
χιΐάοην Ἀ 8,9. --α ΠΙΡῬ8η 5ν6- 
Ῥαϑῦη " οὐδὲ γάρ ἃ 6,13; πη] Ῥδη 
ΔΙΠΒηθὰη 97. " οὐδεὶς μέντοι 
ἰ 7,13. --- Ῥαπὰῃ Ῥ8η ϑορδῦῃ᾿" 
ὅμως μέντοι αδγηοοΐ, Κγοὐϊὴοῆ, 
{19.42͵, --- πηΐθ βυαρϑαῃ ὡς 
ὅτι το} γε» ἴο}, ἰκ ὅ,19. 

5101. Πλαΐ. δέ. θεῖον Θο]ηιρο[οῖ 
7: 99. 

ΒΥγ101}4 Ὁ Μη αὐλητής ΓἸδέογιδρίοϊο7": 
ΠῚ. Μ|9;95. 

ΒΤ ΙΡΊΟΘΙ 510. Κ.2 ΕἾ δέο δίαβοη, απ 7- 
ϑρίοϊο: ηὐλήςαμεν ὑμῖν " -οὐο- 
ἀαπη ᾿ζννὶβ ΝΜ 11,171, 7,32. 

5 ἰδ ἶ θ 9 ΒΥ 1578} 5. 5υγ68-. 
ΥΪ Κποὶ δν. Ποϊγ]οῖξ, ΓΚ οιιδοἸιιοῖξ: 

ἁγνεία Ν. αὕ,235 (ΟἾἜΚα ἀεΐνσ 
νὴ; ἢ. Τῦ. -- ὀγνότης Ὁ. 
Κ11,35 (ΘΠ ΒΕ τα οἡ. 

ϑνΥ Καθ δ Μὴ ]0 καθαριςμός Ποῖ- 
γ͵σιψ: Α. Ὀϊ ϑυνικηθίη " περὶ 
καθαριςμοῦ 51 3,8 (( 8,,05)] 4,2. 
(γιδίοϊιογ; ᾿δηιέθ αὐιοἶλ σὺν συν Κ- 
πρὶ μαοΐν 1571 ρο]δγ θη). 

ΘΥΪΚηὶρὼ ΓΚῸ αδερὶ. δγνεία ἢ). 
π  ν ἀγνότης 2. 1 0:6: 

ΘΚ Αἀ)α γοῖη, ειγηϑο]ιιατρ: 
ἀν οο Μ ππδιύν: Ἐ ΠΕ: 
ἀθῶος τη δέν [11]. 4. Νοιέ. συν Κα 
Ν᾿ 7 δ. δεῖς ΜΡ  Ἴ ῶ.8..- 
Αανυ. 5 Κη θΡἃ (191.4.1) ἁγνῶς 
γοΐμοη, Ηογϑοηβ ΡΗ 1,17. 

ϑασΑ Ἰ Κα Β7λ. 5ι10.77.1 φέιο. δ6- 
καρηΐ σοῦοη, (ρογζοϊέϊυ, 994 0}.: 
ἀναφαίνεςθαι (319) 1, 19,11; ευν- 
ιςτάνειν Κ10,18; φανερὸν ποιῆςαι 
Μο8, 19: φανερῶςαι (1,926 1,10. 

ΘΙ Κα 8 (5νν6-ὀ [, 8,17, 922 7) 
Αα]α οὔ οηλιιατρ, οἠορθαγ,, ὃ6- 
Καπηί: ἔκδηλος 3,9, πρόδηλος ᾿ 

Τὔ,24.936, “ἐμφανῆς Ἢ 10,90: 
φανερός 1,8,17 Μού,14 Καὶ 14,95 
α 5,19 Τά,158. -- γ,.. ψίβϑαη πε- 
φανερῶεθαι Καὶ 5,11; η1. γαῖ ΓΡ8η 
φανερωθῆναι Κά,,1 (8,4. Ξ τι. 
εἰς φανερὸν ἐλθεῖν Μοά4,299 (ἀα- 
Γ ἴθ ϑυνθκαηθπΊηα, (Αἰ ΠΊδ] 
Ι, 8,117). --- φανερούμενοι ὅτι᾽ 
-ἱ Ὀαΐίοὶ Κ3,,3,),.Ὰ σὺ 5 κα 
Ῥαίοὶ ὥν Β σεᾶγαογί. --- Αἄαύυ. 
ΒΥ ΚαΠ 8 Ρ8 (1914) οἤοηθαν, 
οἤξοη Πιογαιι5, αοιἐϊο}ν: παρρησίᾳ 
411,14. Μο 8,539; βητῶς ατιδαγΊιοϊο- 
ἴον Τ 4,1. - ΒΚ 9.9 8,11. -- 
Κοηιρ. ὉΠ-ϑυ Κα 5. 

ΒΥ Γ08η αὶ. Υ.8.2 (906) νι δέ67- 
θη, ἴΐοφοην; ἀπέθνηςκεν ̓  5νγ8}} 
1, 8,42 (υσὶ. ΡΒΒ. 15,99 7.. 

ΒΑ ΒΥ ΠῈ} Δ 5έογθον (ρογγἤοϊέϊν, 
ΡΒΒ. 15,99 ἢ. 147 [)): ἀποθανεῖν 
Ν 9,234 10,49 11,14.16.80 19,94 
10:7 ἘΣ 8.05 55 109 9 ΟΊ ΘΘΙΞΙΣ 
90. Μοῦ ὁ. 0. ΤΡ 7 9: 
11:18. ἘΠῚ Ὁ ἘΌΠ5: ΟἽ 
ῬΠ 915 “90 Τπ4.11. ὉΠ|0; 
ῬΣ9: 9 18.535 ΝΟ 9.90 1 19:91.50 
Κύ,9. --- τέθνηκεν Μο 15,44, --- 
ἐτελεύτητεν Ν᾽ 9,18, τελευτᾷ 
Νοε9,44.4θ. --- κοιμηθηςόμεθα 
ΚΊ5,51. --- αὐπμᾶηρίρ: 1)αΐ. “οἴγ.67" 
ϑαοῖθ αδϑίογϑοη (2.19 (υοί. 
ἀπό 8. 3.90). 

π} -σαβυν 1 ευναποθανεῖν Καὶ 7, 
354 (]Ὁ- ἦν Β ατϑρφοξαϊ θη). 

ΒυγΪθοἱ Κη δέάγμο, Κγαξέ: κράτος 
ς΄ 1. 1.51 Ἰεχύυετ α.. Ἐυωτ νοῦ 
(μιῖογ" κράτος ̓  τη 15). 

ΘΑ ΒΥ ͵δη δέάγμοη, (ρον εϊέϊυ, 
2947): ἐν πάεῃ δυνάμει δυνα- 
μούμενοι ̓  ἴῃ 411] τηδηΐδὶ -Ἰα 8] 
(1.11. 

1π- δ ἢ θ7 4} 810. Υ.1 βέάγοη (}67- 
ζοπέϊν, 294 7.) κραταιωθῆναι 
ΒΕ 3,16 Α, υσί. 8123 (: σαβνν θη 8 
Β); ἐνδυναμοῦντι Ρἢ 4.13, ἐνδυνα- 
μώςαντι Τ 1,12; κατίεχυςα " -ἰᾶάἃ 
Νρ ,10. --- γοὔίοαῖυ: -ἾΔη ΒΚ. 
ἐνδυναμοῦςθαι 81ε]ν βέαγῖς ογισοῖ- 
δον Ἐ3Π6.10 9.1. 

ΒΥ θη ἢ 80.7.4. βδέαν δ τοογαθΉ: 
ἐκραταιοῦτο ̓  -ποίὰ 1,1.80 9,40. 
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Θ᾽ “ΒΥ θη κραταιωθῆναι 67- 
δέαγοη, (ρογζοίϊυ, 294.) Ἐ 8, 
10 Β (: ̓ η-ϑ νυν] ἤδη Δ). 
δ θ5 447).ἃα 5έαγὶρ, γὰρ, σο- 

δια: δυνατός 118,9; ἰεχύων 
Μο 9,17; 8οηϑδὲ ἰςχυρός Νο 8,27 
Κ4ά10 ΚΊΟ,0. --ὀ ἈΔΔοριραῦ. 
βγη ΡοΖ᾿  ἰςχυρότερος ἴ,3,16 
ΜΟΙ ἸἸΟΣ ΒΕ 9... {Ὁ 5:11 
ΝῈῸ1.); 

ΘΥΓΙπίαν 17 ἀδελφή ϑεϊισοδίον": Ν. 
1 11. 99: 105,99. Κα 18: ἈΞ ΔΕ 
ΠΡ ϑι Κα ὁ Ὁ... Οἷς ἴθ 1111; 
ἾΝ ΕῚ. -τῆῦθ 111:5. Μ|615.59 0.9: 
ΑΙ. -ταῦϑβ 1,14,2 0 ΜοΊ0,30 Τῦ,9. 

υγαΐοη (υμεών: Ν. 1,9,95.34 
Ὁ. ΞΞ 9. 50. 

ΒΥ ΠΡ ΟΡ [ἃ β5᾽ (α) Μὸλὶ ἀρχιευνάγω- 
γος ϑυγηαφοφοηυογϑέθ]θ): Ο'. -ΑἸ5 

Μοῦ 98. 2. -αὰ Νίοῦ,50.90; 
σ.ΡΙι. Με 5,232 (υσῖ. [αυ για Ρ1615 
ΒΥ ΡΌΡΟΙ5. [7 ἀρχιευνάγωγος 
1, 8,49). 
ΒΥ Ρ ΟΡ ΘΟ Ρ' εὐυναγωγή: 4. -6η 

ΜΟΊ1,21 3,1: -οἴη (19,5) 1, 4.16 
θα ἡ Ξε 1 να 
ἀποευνάγωγος γένηται οἱ αἱδηἃ 
-8 15. ννα γθ81) 1, 8,41, Ὀὴ -οἷ5. (α.7, 
ευναγωγῆς, 19,8) 1,8,40 (παρὰ 
τοῦ ἀρχιευναγώγου [τὰ 15 
[8] Δηη 8 0 1615 -οἰ5); 2. 8) - 
86,59 Νοθ,2: Ὁ) -οἡ ΜοΊ1,23.29, 
-οἷη (19,8) 1, 4,230.928.33;. ἡ -ἱὶ 
Ι,4,538. 

δυγπΐν Κοὶ (υντυχή : 4. -οἰη α.ἡ. 67. 
-ὴν (19.838) Ρἢ 4,9. 

Βυοσ δ δι0. Υ.1 ςτενάζειν 56μ0- 
φογν Κα ,9.4. 

δ "ΒΥ ΟΡ] Δ} 510. Κ7.1 ογϑοΐξζουν (}67- 
ζεκέϊυ, 9947.: ἐςτέναξεν ̓  -Ἰἰᾶἃ 
Νοε 7,34. 

αὐ ϑορἾδ αι δοιίςτοη, (α501.): 
ἀναςτενάξας" -απα5 Μο 8,12. 

γα" (υρία: Ἃ. -ἰαῖ5 1,92,2. 
ΒΥ Π| Τα γα 0] Μὴ (1875) ἀθην 

Τοάς πα: -Ἶὰ «“ ννὰ5.» ἤμελλεν 
τελευτᾶν 1,77,2. 

ΒΥ} 15] (συν τη5] 19,7, νοοῖ. 810) 
Νὰ κολυμβήθρα Τοῖΐεον: Α. τη 
Ῥαΐα -8] 19,11 ἴῃ -58] 19,7. 

Ἱ: 

1Δ01] Νὰ θρίξ Πααν: Α. Μῦ,36: 
ΝΕ: ΜΕ] 30: ὩΣ ΜΟΙ Ὁ: 

[Δ Νὰ δάκρυ Ζάϊγο, Τγἄηε: 
Α4ΡΙ. τᾶ; α΄. ΕἸΤΑ; Ὁ ἸΠΠΠ 5ΞΒ5 
44 Μοε9,94. 

ἱὰρ 78 510. Κ.1 τροΐγιολν: ἐδάκρυςεν " 
-ἰαὰ 1 11,85. ἣ 

{78} 10.77.1 γοίβοη, 267} γι: 
ςπαράςςειν ([)γ.5.) 1,.9,39. (.4.07..} Μο 
1.90 9,320.96: ευνεςεπάραξεν [,9, 
42: ἐςκόρπιςεν 5ἐγομίο ατι5 Κὶ 9,9. 

α15-12}}}8}} φογ δέχοιο: «κορπίζει. 
10,12, «εκορπιεθῆτε᾽ -ἰδα 4160, 
ὁ. διεςκόρπιςεν 1,1,51, ἐ..8.. νογν 
νογϑομισοπαάίοη, 1,15,13, (ΡΥ 5.) 
10,1. --- Υοί. α15-ἰ8Π61Π5.Ψ 

1. {Αἰ ϑυγα 5ι0..4.4].α δεξιός γοοϊιέδ 
(1 ἰαῖῆθννο αἱ [ἰθο]ιίθ): Ν.1᾽ 
ΜΌ,90 6,3 1,60,6, ΜΝομέ. Μ' Ὁ,29; 
4.1 Μῦ,39 Νομί. {18,10 ΜοΊ4, 
47, [).1΄ αὖ -οη΄ ἐκ δεξιῶν 21,7" 
Τὐρολιέογ, 1,1,11. 90,42 Μο10,97.40 
19,30 14,02 15,27, ἐν δεξιᾷ ̓  1ῃ 
τοῦ ἢ 8,54 1.90; 4.ἘῚ. Ὁ ἃ Ὁ 9; 
ΕἸ] ΝΟ οΙ. ἰς ὍΣ]. 

2, {αἰ πϑυγα Κὸ ἣ δεξιά αὐο Προ: 
. ΜεοΊ10,5 (8,1. 

(αὶ ἢ. ἡπάομί. δέκα οὔ Ν. 
1.171.19.1..1 ΜΟΊ" 1: ΠΡῸΣ 
15.1.0 τ 9 4:95: ΘΡΡ ΠΣ 
91 19,17. ---- Κοριρρ. ἤάννου-, 
Πιηΐ-ἰαἸ πη. 

ἰαϊ παπᾶ ἢν (1627) Φοϊνηΐο: ἃ [(811]8. 
ΟΠ 6181] 4115 ἀποδεκατιὦὼ πάντα 
θη ἐγ ϊοϊιέθ σον αἰϊολγν αθηι Ζο]νγινέογι 
1,18,2. --ὀ Ο ΔδΔΚοηιρ. ἢιηΐα-ἰ81- 
Παπάδ. 

αὶ ἐπ ὐαὶ πα μα 105 4ἀ).α (196) 
ἑκατονταπλαείων διηπαογ [ἀρ 
ΑΟΝ 1,8,8, 

ἰαὶϊππηςομππα ἐηαοϊοῖ. 4. 1,15,4 μι. 
τα 1 Πππίαπ πα θυ: 1110 
6.7 ἑκατόν (ἀοἰαασ δβο]ν65) Πιυραογ. 

{αὶ πη ΐονυνγοϑ 4 α)ίω (182 [ΠῚ φοἸνη- 
γοϊλιῖρ: πεντακοείοις ἀδελφοῖς " 
πη παπάδιη -18π}Ὲ ὈΤΟΡΙΘ ἡ 
ΖΓ το] οἰϊίσον, (αἀοίρασ 56,6}}} 
Ηιραογί Κα 10,06, 06)" Ζιϑδαΐςξ 
γϊ7υγέ σοῖν οἴγρθηι Ο]οβϑαΐον 116)", 
υσίὶ. 1945. 
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ἴαῖκη Νὰ ἔνδειγμα «Απεοϊονον, Ν. 
[81,0 (ἀοοῖν κῦγέο αν {7 90), 8ο267᾽ 
αὐ Εν ηι αὐιοΐν αἱ8. Α ρ. αὐΐσγοξα δέ 
ἤαῦόη, 50 αἰ Βεοφίοίνη απ 
ἰῖ Κηβ  ςημεῖον πήοϊιέ την σίίοῖι 
τὐζγ"). 

{αἰ κα πη σι. Κ..1 οἵμιθηὶ οέιυ. σοίψθη: 
δείξει᾿ -οἱἷὸ ΜοΊί4,15 Τό,15; 
δι0.4. Ῥὲ. Ργ8. -απάδῃ 5 ὅ,3. - 
ἐγκαθέτους ὑποκρινομένους ἕαυ- 
τοὺς δικαίους εἶναι Αι }α5567, 
αἶο τυ οοϊνέο σὺν 8θῖγν Πιϑιμο]ιο 61." 
Γου]αηβ, 85. τ5 ᾿αἰοίη -Ἰ Πα δη5 
51Κ ρα ΐδηθ υυνῖθαη αἷδ ατι8 
Ηοιιοϊιοϊοὶ 51 εἶν οἱ8 (αἰ ὁγοοἸνέο φοϊσέργυ 
1,90.90. 

δα: Κη} πη. οἷν Ζοϊοϊνοη, σοϑθγν, 
δοϊοϊγοη, (ρογ 7 ε]ίῖυ, 994}.): τίς 
ὑπέδειξεν ̓  -ἰάα 1, 8,7. 

πιϑεΐαὶ Κα δὴ δοςοὶοϊνγνοη: ἀνέδειξεν 
1,10,1; ἀπέδειξεν " αὶ. Καὶ 4,9; 
5Κ. 1,192 ὁ.4 ὅ,,27, ατιδφοὶοϊη θη, 
5. 8,24, --- ἐνδείξαςθαι ογιροίβοη, 
τ Καὶ 8,534.:.-5ὃ.5 7.117: (ἀπ: 858 
γη..1λ.}; τι. 1)αέ. οἴγιοηι οέισ. ἱ 4,14. 
τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἣμᾶς 
αἰθ6γ") τἢ8 τηηηι67 ϑδίοσου, ἰῶβέ" 
Ῥαπμηπηα, βἰπίθίπο -ἀπαὶη ἢτγοθοί- 
ΘΔΠ5 ἸΠ5 α16)"} 4078 ΤηιΏ167) αἷδ 
ϑέρφο)' ογσοῖδέ, Πογ νον σον [ἀ βέ 
κΚῶ,14. --- γοξίοαϊυ: -ὰη 51Κ 
δὲοἶ, ο)ηροῖδον, αἷδ " παραβάτην 
ἐμαυτὸν ευνίςτημι ̓  χηϊδϑαϊα]Δη- 
ἀδῃ τὰκ 5] 8 -ἰὰ α 3,18; ἐν 
παντὶ ςυνεςτήςατε ἑαυτοὺς ἁγ- 

. γνοὺς εἶναι" -ἰἀ6αἀ} ᾿Ζνν]8 ἈΠ α ΤᾺ ἢ 5 
υνῖβαη Κ7,11. --- εὐνιςτῶντες 
ἑαυτοὺς ὡς θεοῦ διάκονοι ̓  -]Δη- 
Δ η5 ὉΠ5 5.326 ἡ αἶθ. ἀηἀραϊοβ 
κο,4; τῇ φανερώςει τῆς ἀληθείας 
εουνιςτῶντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶςαν 
ευνείδηςιν αν ον Κι μα ιαοἸοιης 
αἰογ" ἩΓα ιν] οὶξ θην [ο]υίθηι τοῖν" αἰγι5 
07" 76θην (ἰδιρίδϑοη, ̓  -Ἰὰ Πα Δ 5 
ἘΠ5 5110 }}5 τὶ Δ]]Ί τὴ τ] νυν ̓5β τη 
κ4,2. --- Κοῖ. υϑ-ἰαἸ Κηοίη8. 

δίκη δὶ ςημεῖον Ζοϊοίιογι, ἩΤιωι- 
αδρε ΟΝῚ πον 41.90.14.49..8 
ΝΜ 68.11.1 11: ΟΞ 54: 
ΝΕ κά ρα ΘΟ 1.51 
9,16 Νο18,22 5Κ6,21; α. 16,80 | 

10,4,1] 19,37 Μο 
1.19.9: 

αἰπ}ο “ἢν κόφινος (Το ἀοη)κονὉ 
ΝΙΡΙ ΤΣ ΒΚ 1,10: 5. 8.0.15 
μ. 51. 7,235 Νο 8,19. 

ἰαἰη5 Μα κλῆμα Ζιεοῖσ: 6.Ρ]. -ἃ 
15.232. -- ὀ Κορῖρ. νγϑὶηδ-ἰ81Π5. 

αἰδιταίτ απ αὶ. Υ.4 (907) ξονγ οἱ βόγι 
(ρογγοκίζυ, 29457.}: ϑήξει 1,3,37, 
ῥήςεςει Με 9,239; -ἰρ  δολοῖ ν»67-- 
ζἀϊδοθέ ο. ζυμοῖ αἰπο"οδίιογ 
α 5,92 (δολοῦντες ̓  ραϊ]αρ ἰδπ- 
Ἰαπάδη5 Κά,3: ζυμοῖ᾽ σα Πθοϊβίοιρ 
Κ,6). 

σδτία  Γἂ) “677 οἱ βθη., σογ'δέζγογν, ατι- 
Πιοῦογν (ρεγ 7 οἰέϊυ, 294},}): λῦςαι 
Μ5,19 47,298 10.535 Ε9,14; κατα- 
λύειν (Ργ8.) ΝεΕ15,299 Ἡ 14,290, 
(ιὙΜο14,58, (40».}) Μ 5,117 Κὖ,1 
α 9,18; καθαιρεῖν ΚΊ10,5; καταρ- 
γεῖν (8,9). Κ8,,4. 1} Κ 15:5, 
{0} μοι Τ: (4ο») Κ1, 94 Ἐ2,15 

8,12) ΚΊ1,20; Ρ. 

ΤΑΙΕΙΙΩ Τέρτιος, Τογίϊα5 Ν. Ἡ 
10.230. 

(αἰ ὑπ Κ6 5 τετράρχης Ν. 1,8,19 
Ἷ 

ζ]ο ρα ταλιθά (α.1, κοραςιον)ὶ ασα- 
ἰοΐγν Με ὅ,41. 

α] σοὶ δ᾽ ΕΟ (1595) παιδεία 1,67.76, 
{ὐγυἐογ"ισοὶδιη : [. -αἱ 9,10, 

ἰ81χΖ} ἢ 10.77.1 [ἰοἤγθη, τιο]ιθηι, 
μγζογ)))οέοη: παιδεύειν Κ 6.9 
δὲ. νουθετεῖν (ἰ1:28..86 
ΤῊ ὅ,14 [ἢ 8,18. 

{812} ἃ8 διεδδέ. Ραγί. πᾶ (19) 
ἐπιςτάτης 7.6ἢγ82: Υοϊ. -Ἰαπὰ 
5.5 5 4.1 09.55.49 17:18: 
δα Ἀ] χ͵αη δοϊο]γ"εγ., ὁγ 2 ἸοἼθη, (}61"- 

ζοκίῖυ, 2945..): ἵνα παιδευθῶειν 
μὴ βλαςφημεῖν οἱ -Ἰαϊηαδαὰ ηἰ 
γγα]ὰ  Θυ͵ Ὁ 1,90. 

σϑτίδ Δ). 5.0. ΚΓ.1 δοςὰ]ιιοη, δ6- 
φισίησου: οὐδεὶς ἴεχυεν αὐτὸν 
δαιιάςαι  Τηᾶηηἃ πὶ πιϑἢῃΐα ᾿ἰπἃ 
-η Νίο 5,4, 
ἰδ 5810. Κ.1 δγθηγιοη, ἠϊαοἼιθγι, 

(αη)εϊ θη: ἅπτει 1, 15,8, ἅψας 
18 0. 

σα: δηλ. ἡεἱέ οἴποὴὶ Βυαπανηιαῖ 
νογδοῦυ (ρογγοκέιυ, 5945}: 
κεκαυςτηριαασμένων τὴν ἰδίαν 
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ευνείδηςσιν᾽ -ἰάα Πα δ 6 5υνθϑα 
τ] ν]ββϑίη εο ἔγι ἐγ ολην (σ᾽ ὁγοῖ5567) 
σοὺγωπαγιαγμε δἱηα Τ 4,2. 

1η- 8} 8 ἐη .υαγαί βοίξοηγ,, υ61"- 
ῥγοηιογν (}ογ κέν, 99477.): κατα- 
καύςεϊ 11.8.17. 
σελ ἢ ͵Ἴλ. 510. 7.1 Δ θη οἱ ο])θΉ, 

(ρογγομέϊν, 9947: ἐδειγμάτιςεν 
ἐν παρρηεςίᾳ 5ἐο{1 6 516 ὄξοηέϊ. αἡὶ 
ἄοη, Γγαλνγ67"" -ἰαα. ῬΆΙΡαθΡα (12,19. 
--- τοῦτον εημειοῦςθε αοδθγ) 
᾿ογνηφοῖοἼυγιθέ, ἡνογέ {}.νγν φιοΐν " 
Ῥᾶπᾶ -181}0 ἢ. 3,14. --- κατεγνως- 
μένος ἢν 62" τ΄Ὸ΄᾽α7" ογβαηηέ α.1. 
φογγέοέ, σογτοϊνέοί "5 -ἰῦ5 ννὰβ 
( 9,11. --- εἶχον... δέεμιον ἐπί- 
εήμον οἴγιο)ν ατιϑροφοϊοϊηιοέθγν αἱ.1. 
δεογ"ϊοϊἐϊσέονν σοζαμονθη ̓  Ὀδηα- 
718Πη. -ἰίαηα ΜΝ 97,.0. --- Μαρά- 

᾿ς σίο586 ἤη,. Α σαίαυῃ]ρ τὴν συν Κα θ᾿ 
ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔεται᾽ 
τοἱγα ΟἹ θγθαγ ἀπ 1 1ΖῈ σψ]- 
Κα να ΓΡῚΡ 9.9. --- σαἰαγΠ]δη 
7. δαβᾶκαη Ρὸ αἵρπαοη Παϊβί 
αογην χοξέίοϑογ Θὲ) οἱ σιν σογημγ ἐθτζθγ, 
44. (56ἴγ.6)" [πιο] οϑίσίροὶ!) τὺν {8 67"- 
Κλ] γογν Θς 4.90. ᾿ 

ΤΑΥΤ 78 810.77.1: δῆξον δ» ήον 108, 
ὑγῖοζν ἐγ ϑιιθοῖ ατι5᾽ ἰαυῖηοὶ α 4,97. 

δ᾽ ΓΔ 5810. Κ7.1 δογαινδοη, (}67"- 
ζοκεῖυ, 9947): ἀπεετηρημένων 
τῆς ἀληθείας οἷο α16)" ἩΤαΖινγ οὐ 
δογ αὐ δὴ,, ΟΙ͂ ΤΥ. 07 δ δὶ 
ῬαΙπη6ὶ -ἰ ρ ἰδὲ σι] ρον θη θη) (6 
Τα υγ]ιοῖέ σοποηηηθη, δέ 1 0,5. 

ἰλπὶ (71,1) Νῆα Ἡγογῖ, Ταΐ ἔργον 
18,41; ἐνέργεια Εὶ 3,7; ποίημα 
τ 0ὺ: πράγμα ἸΕ31: πιράξῖε 
ΕΒ... (0: ΝΠ 1 Ὁ: 
Β19,4., 7). Ῥαιητηᾶ ἴο]α ἦ)ν αἸἦ6567'" 
ϑαοίο Κα 1,11 ὈῚ ἰο]α παρῆν α67" 
Ἡλι Ἐὶ 3,1; Α4..Ρ}. ἰο]8 4 ὃ, 
41. 70. ΤΟ] πη (9.0: 

{78 510.7.1 (Ργέ. ἰανιάα, υσί. 
89,9) ἐπίγν, φιαοΐνογ, πράςςειν ἢ 7, 
15.19. 15... 1 0.231. σ΄ 5,21. ΕἸγ4:9 
ἘΠ 41 (107 }» ἘΠ ΤΊ: νὰ πε- 
λειώεω 81 0,8 (([ 5.90); ποιεῖεθαι 
πῦ 959. πα ΠΟ. 
80η5ὲ ποιεῖν (ἡιοῖδέ Γγ.8., ιν 067" 
πον 40γ. «ι. "ιιί.; ἀα8. δΊίριρίοα 
δέογιέ ἐἰδο7γ᾽ αἰ], τ΄00 αἵὸ Παραζιγ 

1η-ἰ Π]Δ ἢ --- σὰ- δα]. 

ατυγαὐίυ απ ΐγοξα βέ τρογ6η,) ΚαΉΉ, 
Ὁ. Ὁ ἘΒ.Β:. 15,95. 19 55 
165 [.): ιὐηιδο]υγ οί ογι65 ατυγ αἱ. Εἰ μέ. 
ἰδ] ὰπ παρα 1 
Βοαοίο: ἀκα ἰδπαδη καρπὸν 
ποιεῖν Πηγμοθέ ἰγασῶν Μ 17,19 
1,0,49. ὃ, (407..); -8ῃ ΔΙ ἢ 811- 
ὮΡα Ὀὶ 2η. 7)αΐ. " ποιῆςαι ἔλεος 
μετά τινος [5αγ7 1] νογφἸρίοῖέ Ἰἰθ θη, 
αγν 1,1,712.; ΔΙΤΉ8ΊΟῊ -]8Π΄ ἐλεημο- 
εὔνην ποιεῖν ΑἸηιοδολν 806) 6) 
Μό,1.9.Ὁ; 1605 -18ῃ δοέογι 1, Ὁ,39 
12,1 μιἃ. --α ἰδυδη αἰὐδγυΐ ΦΏΉΥ 
{9,507 νγο7δι : ἃ) θα ἰδυ7]δη 
ἀγαθοποιῆςαι (τινὰ  7)α1.) Α4ογ. 
τ ΜΞ; Ῥῆο 1Π0:}5 90: 
ΠΡ -1Δη “ κακοποιῆςαι 1, 6,9 
Νε 3,4, νγ81]ὰ -δη . καλοποιεῖν 
1η: 9,15. χ. “καλῦς ποιεῖν τῖνϊ 
ΝΜ ὕν.44. 1,6,97 μ. εὖ ποιῆςαί τινα 
Νο 14,1, μαγάπθᾶ (Β : -ὰΡ8 ΑἹ) ἰ8ὰ- 
78 " ἀποτόμως χρήεσεωμαι 5ἐγ 670,6 
φογζαΐγοη, κα 13,10. --- Π) ΠῚ νγαϊῃὶ 
Ῥοίοβ 515 ἰδυ)]αη οὐδὲν ὠφελεῖ-ς 
εθαι Κα 13,3; φσα!αρ' -8 ἢ νγαυτχα " 
δολοῦν τὸν λόγον Κά,2; σαν ῖγ 1] 
“78 εἰρηνεύειν Καὶ 13,,, οὐδοῦ 
εἰρηνοποιήςας (1,90; ΠΡΔη -8} " 
ζωοποιεῖν . 0,65; 5.η]}8 -Ἴ8 " 
ἀληθεύειν [ἡ 4,15; νγΊ ΤΆ 6 1Κοὸ -18 " 
ἀνδρίζεεθαι Κα 106,18. --- --- [απ] 8 
τοἷγ γναοΐν ογ'. Κ᾽ ογϑέϊα! ἢν. 40}. 
Αι. νογδιριάθη: δίγνθην τῆν θέιυ. 
γηαοἤνογν 4 8,53 19,19 Ἀ 9,98 Κά,2, 
ἑατογιαίϑο)ν απ αγυδέατέ α165 φιυοτξθγ, 
Ακῖ. 46,1)5 10,38. βοισΐο {1} εἴς 
τὶ 5.1. 

οϑεΐαπ Ἴδη (10 γ1.-ἰἀνν 148) (ἐμ), ϑοἕ]- 
ὑγήγγογν, ὑοιοΐγ ρθη, (96) [ὁ έϊυ, υσί. 
ῬΒΒ. 15,95. 190. 1555 ΤΟΘΙ͂ΘΙΣ 
κατεργάςαεθαι Κὖ,3 Κ7,11 19,19; 
πρᾶξαι Κῦ,10 19,21; 8οηϑέ ποιεῖν 
(ιυοέ ἰἰδογισϊοσοηα 440)., μί. 
113. 95 ΝΟ 17: ΠΕ ΤΠ. 
97. 19:15 Ὁ Ἰ Π  Ν 
751. Ἐ͵ςα. ΜΟ Το, ΠΡ 0.2 
Μὸ69,0 6.90, ΤΑῚ 1 ΝΜ ΟΠΘΘΝ 
--- ΜοαοἼο: αἰσαπα ϑοάα -ΠΡ 
ὑγῖηοέ σψίο Εγομέο Μ 1,117 -- 
{7ηγ,57.γ6 1 ιιη θυ: 100 8115 
Ῥαπια σαίϑα]! Ὁ 515 πιδπηᾶ τί 
γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος τρα8 

βυφυαχ ἐλ... ν 
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ηὐϊίσέ 685. ἄθην Μογϑοιθην 1, 9,25; 
5861 ννϑαγβίννοιρ' -ἰάα Ῥαϊίγαα ̓  ὃ 
ἐνεργήςας ἸΤέτρῳ σογἐϊον εἰθγν 
Ρ, Ἱψιγπϑαρυϊοῖί ἃ 3,8; -ἰαβάπῃ 
ΔΠ Δ ΚΙ]. 8185" ἀνέκλιναν 
ἅπαντας 1,9,1 (ΒΚ 7,9); τοὶ 
-181  περιςςεύςεαι ΤῊ 3,12; ΠΡΔη 
ρ΄ Ζωοποιεῖ 5Κ 5,8}. ( 5,21); 
γν 8 15] 8 -1α]  αὐξήςει Κὶ 9,10. --- 
ϑαϊαυ)δη 72η,. (00. Α πᾷ. (ιοΐο )γ) 
σ΄ γοδοϊν.): φθέιο. σιν ρέιυ. Ὠγναοΐιθγν 
Οὐ) Ὁ 107]... 3 5 
1,15,19; αἀνγαῖὶα -ἰᾶὰ ΠΑΠαΠΡΟΙη " 
ἐμώρανεν τὴν ςοφίαν ΚΊ,90; 
ΘΑ Δα θΘῖη τγᾶπὰ -ἰἀρα αη ((ἰαϑέέ- 
σίϊοη)" πίετιν ἠθέτηςαν Τῦ,12; 
τη ἃ0Κ ὨΪ νγα] ΐ81] ΓΚ ΓΤ] ΠΠ1ΖΟ 
-8Π λογίζομαι γὰρ μηδὲν ὑςτε- 
ρηκέναι ΚΊ11,5; απηϑίαΐξέ 65. ργῶ- 
αἰκαΐ. Αἰλ. δἐοθνέ ἀὐὶ (αϑιροϊοϊνογνα 
φορῦ σγῆδθοἶ.) 1,19,40 ΜοΊ11,17 
12,14. 

τ ἶδϑα 8} ἃ}. 21,7) 4. ῬῈΡ8. τηΐβ- 
βαϊαα]αηδη 5 παραβάτην {70εἰ- 
ἰἄέογ. α 9,18. 

αἰ πη 8} 510. ΚΥ.4 αὐγοὶ βοη (ἰγ)ἐγ..): 
εχίζει  -Π14 1, ὅ,596. 

ἀἰδιϊλασ δ φζογγοῖβο (ἰηέ7..}: 
ῥήγνυνται οἱ ἀςκοί  -πᾶηα ΡΔ]- 
σοὶβ ΝΜ 9,17. 

σὰεύδα  καταργεῖςθαι τ 67:67 ν67), 
απ ὔγοη. (ρον 7 οἰέυ, 2947).: 
γνῶςεις καταργηθήςεται Μ᾽ γ)ογιηέ- 
γηδ τοὶγὰὶ ἀμ ὅλον Καὶ 13,8; τὸ 
ἐκ μέρος καταργηθήςεται αα8 
ον. ἀὦ. ας. 1Κ135.10; τὸ 

καταργούμενον τὑα8 «τ. ηϊο]ιέο 
τοἱγα, ἄα8 Κογσαηοίϊοινο." θὰ 
Ξαα ΠΝ. 1 8:11.-ὼ Ἐ8.2.18. 
Τοὶ θα πα. Τιβέριος Ο΄. -ἀὰ5 1,39,1. 
σατίοῖ δ αὐ. ΚΥ.1 (205) ἀπεοῖρθη, 
νογ] οι υαγονν (μογ[οἰέϊυν, 994}. 
ἀπαγγεῖλαι Ν 8,33 11,4. 1,7,18.299 
δὃ,230.34.56.472 9,56 14,91 18,37 
Μοῦ,14 6,30 16,10, (5) Κ14,95; 
ἀναγγέλλειν (.4ο»..) Με 5.19, (μι. 
61060,138.25, (Ργ»5.) Κ7.1. διαγγεῖλαι 
θῖν  κουταγγέλλειν. (1.98; 
εὐαγγελίςαςθαι ΤῊ 8,6; ἣν κεχρη- 
ματιςμένον ᾿ννὰᾶβ. -ἰαῖ πὰ) 1, 2,26. 
- ὑπιδοϊιγοῖδιιηψοη : βαα]α -ἀ Πα5᾽ 
ἀληθεύων ας Ἰ]Γ αἰ») οἱέ δασοηπα 
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α 4,,6; αἰ. 4]1 58 σαγαϊῃίοζα 
(ππαρὶ5 {π8πΔ Ὀ6ΘΓΠ21]1 4) σαία- 
Ὠδη8᾽ δεδικαιωυ μένος γεγο] ογέϊσέ 
1,18,14. --- αὐ]ιγισῖσ : 1Π 7). 1)αέ." 
εἰς Μ. 8,33 1,8,34. Με ὔ,14; δἀπα 
ἐν 29:17: 

ἔλατῷ - σαΐο πη το) } γον ῖΐγ)ι- 
αήφογι, υογ))ογδασογι: προλέγω -8ἃ 
113,2; προείρηκα -ἰ81ῃ Με 13,23. 

θ κα 5. ἰβθκϑῃ. 
Τοϊπαἶπ5 Τιμαῖος 6. -ἀὰ5 Μο 10,406. 
Τοϊπβθαῖπ5 Τιμόθεος Ν. ΚΊ0,10 
ἸΣΚ υκάκαις 1.190. 5.2. 
γον α  Βριομ γΞαι, ΤΊΜΟΙΣ 
φρο ΑΒ ΟΑ  τ ΣΥΓΠ 99 
ΠΊΕΘΙΕΣ 

Ποῖα. Τίτος τ ν. 19.185. 6253 
ἱ 4,104 (: Κτίβρυβϑ Β); 4. -α Καὶ ὃ, 
9. 10.18.19... ὁ. ΙΓ Π (Τίτον) 
5. ἈΒ. 5. ΑΒ τα: -8᾽ 7. 
6.15. 816» 9 -πὺπ Ἐ7 3 ἘΒ 
( θυβοῆσ.) 1.4: Τοιίδαη Καὶ 7,144. 

ἴθι γ6α.-αὐἱ]. Κ. (212,1) ηι. ])αί. 
(955) αγινγγοην: ἅπτεςθαι (0 γ5.) 
Ι,1,599, (407... 8,45.460 (ΡΥ ἰδ]- 
10) Μοδὅ,80 (ἀ801.) (ἃ 9,921 (ἰεἰ- 
Καὶϑ, 22 4). 

αὐττοῖκαι 7η. 1)αἰ. (955) δ)" 1776: 
ἥψατο αἰαιίοκ Μ 8,3.15. 9,90. 
9. 75.5.15. 1.14. 8.44.11.: ΚΟ. 
Ἀγ ΝΟ. Νοϑ0. 5, 8:..6.50 
8.2.. (ΒΡ η8ὴ) ΘΗ 0. 18,15. 1 
(αθο)" ἅψηςεθε [ΧΧ)]. 

ον 7Ο) τάγμα Ογαγιης: 1). ἴῃ 
σϑιηϑὶ -ἱ Καὶ 15,98. 
δας ον λη 80.7.1: ΡιΡῇ. -ἰθ5᾽ 

χειροτονηθείς αἰ) 6}, ἩΤαΐιὶ θε- 
δέϊηιηιέ, υογογαηοέ Κ8,19. - Υοί. 
ἀη-Θαΐθυνὶ "5. 

ΤΙ αἰ Δατι [)αί. δέηα. Τιβεριάδι 
(Ν. Τιβεριάὴ {6,25 (. -ἃἀὰ ηαοῖι 
αϑη. 7. τος σοί. -ἀ5, υοί. ἼΥΑ- 
Καπηϊ]αδιβ Τραχωνίτιδος 1, 8,1, 
ΚΖ..1,171): 

Πα ἀοὶθ. ΔΝ ΡΙ. (168) Βοιρο]ιο)" 
φον Τὶϑογίαβ: ὈΪᾺΥ τηϑγθὶη ΡῸ 
(6 }1416 18 “ΓΙΑ 6 πέραν 
τῆς θαλάςεςης τῆς Γαλιλαίας καὶ 
τῆς Τιβεριάδος 60,1 ((Ζ. 41, 
4724). 

{Ἰρ} π5 Ὁ Νο)η. Ρίιι. τι, Ποκαάφη; 
ὀιϊαοέ οἷο Ζοιγνθ)" το 90--- 6Ὸ 
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ἈΝ Π27.35. 0 5.8:9 7 
Με, 19 κιι,94; 
.: ᾽απι 1,14. 51 

οἰ βολί.: 

7.41 9,ι14 16,6 

ΘΟ. να 1, το τον 

ΓΓΊ5.9. 

ἀηα -{110}} 510. Κ77..2 ηι. 1) αἰ. οἵηρηι 
αππαη ον: ἑνός ἀνθέξεται  ἃ]- 
ΠΏ] η8, ΟΡ 1,10,19, ---  ἴταυ]α 
ΟΠ 5. 1Ζ6 ΠΕ] ἤθη δγοΐ ἡ) 765 
{᾿γυυογ δίας. αγνοθιηηοηεί Ὧϊς 1.1. 

0110) ογίαησόν (ρογγοζίῖυ, 
2947}: ἵνα... ευτηρίας τύχωειν᾽ 
οἱ ραηϊβϑί -ομδ ἰἱ 2,10. 

σα - σας] 9 φηϑαηηη θη [Πσοην (φοΉ, 
σά 115}: ουναρμολογουμένη᾽ -οὐᾶ 
ΒΕ 2.21, αορὶ. Ν Ἐὶ 4,10. 

{1 Ακῖ. ϑέηησ. Νὰ (4α7. ο. διυιδ5ι.): 
ἵνα εὕρωειν κατηγορίαν αὐτοῦ 
ααηιέ 516 οίγνο, Αηβίασοσγια 
σοσοη. ἐν. βάγια θην " οἱ Ὀϊροίθιηδ 
(Ἢ ἂὰ νυ ΟΠ]. ἱπᾶ ααηυῖέ 516 
Οοἰορογυϊοῖέ ζἄγναιοην, ἐμην ατφι- 
ῥίασογ ἴ, 0,7. 

5 Ὁ π8.} αὖ. Κ. 4 (907) φοετθηιθηι 
{7 (1) αἰ.) τῷ παλαιὼ οὐ εὐμφῳω- 
νεῖ τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ" Ῥαϊητηᾶ 
[αἰ] ὨΪ -ἰὰ ΡῬαΐα δ΄ Ῥϑιηχηᾶ 
ὨΪα71η 1, 8,960. 

{Πππ|η 0 0}8} 5. {ἰπητ]Δ. 
{ἰπγοῖηβ δὴ] (1535) ᾿οἰκοδομή 

(ἡ. 8. γον, οἰκοδόμηςιεο) Μ᾿ γϑαιιίης 
(Τ 1,4. πιαοἦν ΔΘ ἸΠοδ ΟΠ 6. 1ΐ Ρ]): 
Οσ. -αἷθ Β14.19;: 0. -αἱ Καὶ 14,26 
᾿ Ὁ δ᾽ 1. 
Κοηιρ. 58-ἰἸΠΓΘ] 8. 

{πη γ 74 Μη, Ζ1ηηγιο) αν: τέκτων 
Ν. Μο,3; Ν.ΡΙ. οἰκοδομοῦντες 
Βαινίοιμίο 1,390,17 Νο 192,10. 

{ἰὴ γ78 (ἰΠπι ]8η 1,14.,28.80, νσί. 
81α) οἰκοδομεῖν δαῖμον (ἦγν αἰ6Ή. 
Εἰρίδέοίγν, ηιοέα 7078.) 8. 1,0. 
48. 14.90117.238. ΚΠ 0 95. 18 

ἘΠ 511, Ἄν. Γ᾿ ΟΡ ΑΘ. 198. ΤΠ. 
οἰκοδομηθήςεται εἰς" -1Δὰ ὅἃ 
6γη γέ τοογά θη, σὰν Καὶ 8,10. 

Δ Π8"ὉΠπηγ }]8η ααγ αι θαιοη: ἐποι- 
κοδομηθέντες ἐπὶ τῶ θεμελίῳ " 
81 ἃπὰ ρου πα πανγαα]αα 12,20, 

Δ ἘΠΠ|Υ}] 8} ογραιίο (ρογοἰρέϊυ, 
2947): ὠκοδόμηςεν Μ 7,394.26 
ῃ.ῦῶ Με 12,1 ᾧκοδομήθη ̓  -ἰάα 
Ὑ8Ρ Νεῖ 11 (0χ.].. ἘΠ ΔΥ: 
οἰκοδομήεω Με 4,58, ῳᾧκοδόμητο" ᾿ 

«6 -]ο0) --- ρα- ΠΏ 8η. 

-ἰάα νὰ 1, 4,29. --- αὐηᾶησίφᾳ: 
δὴ, 7. ). ἐπὶ πι Μ|ῦ ὺ; 
ἐπί τινος 1, 4,99. 

τι  - ὉΠπη 78 ηη1{-ογ δατιοην: -1α 8] 
ΘΙ] ᾿ εὐνοικοδομεῖςεθε αὶ 2,29, 

{πη αὐί. Υ.2 (204) φτοἤιι, (ισορὴ- 
ζγοην: δδηγεῖν 1, 6,99; ᾿ἀπατά- 
γέτε ἀεφαλῶς᾽ - «αγπὶρα Μο 
14,44; ἄγειν 1,4,1 {18,238 (ἄγου- 
εν ̓  ἰδ μα) (5,18 κ. ἴῃ αὐπδὰ- 
56 1η Χυϊβίαιβ ἐἰὰπαπάδηβ᾽ εἰς τὴν 
ὑπακοὴν τοῦ Χριςτοῦ ἄγοντες 
(τα) Καὶ 10,5 (υσί. 5Κ 4,11), ἐμέ. 
ΤῊ 4,14, 40). ἐκέλευςεν αὐτὸν 
ἀχθῆναι ̓  ΠαϊΠαῖ πὰ ἔπ Πδη (8179) 
Ι, 18,40; [γὰρ {ἰπῃ8ηά 
αἰποἰηδ. 1 3,6 παοῖν ἐαρίϊναβ ἀποπηΐ 
᾿ νρ; ἴγαπὶ Ῥϑιητμηθὶ ρα 8 η8] 
ἰἰὰ παπᾶς, (Β: μαραπάδ ΑἹ αἴδϑι" 15 
ψ]Π]Πιὴ ἱ 9,26: Α παοςῖν 46 νρ Αυρ. 
8 4πὸ οδρίϊ(ν1) ἰθηθηΐαι σθοθη- 
ἄστη (84) ᾿Ιρβϑῖτβ γοϊππηίαίθιη, Β 
φτοῦ, ἱ 3,0 δοοίηηι βέ. --- αὐπαησὲρ: 
1ῃ 724. Ακῖ. εἰς ᾧ 18,,3 5 κ“". 1ῃ 2,. 
1) αἱ. ἐν 1,4.1; α88. 21. ζ))87.. 
θα. ἃ 5.,.1.8ι 

ἃ «-{ἰπ|18.) τοογείοἼνι: 
Ι,ῦ,3; προελαβόμενος 
-ἃΠ45 ἴη8 Νο ὃ,92, 

αὔτ] π]|ᾶπ Πογϑοϊίτίοθηι, - Δ ]γθη, 
-δυίησον, ἀταγεῖν 47,45 1,19,30.95 
ΜεΊ11,32, Ργ8. 119,4; εἰεάγαγε 
1,14.21 κι. αἰ ᾿ππ΄ εἰσήγαγεν 
18,10; ἀἈ]Ὰ 0 αἰζαπϑη  κατ- 
αγαγεῖν Ἀ 10,6; προςεάγαγε 9, 
41: φέρουειν ᾿ -ἰὰπππη Νο 15,20. 
-- αὐπὥησιίρ ἅμα τι. Αἰ." ἐπί 
τὶ ΜΟΊ, 29: δ αξο πρὸς πινὰ 
1 1 Ὁ} ϑν δ 

ἰηπη.αὐ {π|18} ἡγε γι τοἼνγν, - Εἰ ]υγ θη: 
ἐν τῷ ποτὰ ᾿ς ΤΡΌΠΟΙ 
-ἰἀὰπαῃ 1,9 ο ἢ 

1 πη 1. (ων 810}}) τὐηι]νθγ- 
γπγο: ἀδελφὴν γυναῖκα περιά- 
γειν᾽ 5 βίαν αἰποη -8η Καὶ 9,5. -- 
ὦ, περιῆγεν τὰς πόλεις Ν 9,3 
τὰς κώμας Μεο6,0 απγομεος αἐθ 
ϑέαίο, [ὅν 76 -ἰαὰῃ ὈδυΓΘθ5, 
γγ 6158. 

σαν ὐπ δι ἸσορείοἼιγν, -  ἰ ]γ θη, (}7"- 
Γομίϊν, 294}., ΡΒΒ. 16,18): 
ἤγαγον [,4,9, ἄγουειν ([0,,8. }͵5έ.) 

ἐπαναγαγεῖν 
αὐτόν" 
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49,13; ἀπήγαγον Μ27,2 118,18 
Νο14,559 15,16; καταγαγόντες 
Ι,5,11; ὅτι κατεκρίθη αα 67" νε7"- 
μγίοίϊέ τραγὰ  Ῥαΐθὶ ἀὰ σἰδαϑὶ 
Θαίϊϑα δ η5 Ὑγ8 7} ἀαβ 67) νοῦ 6΄6- 
γίοιέ σοφοσοη τὐωγαὰ Ν 21,3. --- 
αὐΠιαησίφ: ὅ08 7... ΑἸ." ἐπί τι 
ΤΠ ΠῚ 71: ΠΑ ἴδ ιεῖς ΤΆ 9. 

χη -ο αὐ η ηη{{- ογ πίον: Βαρ- 
νάβας ευναπήχθη᾽ -ἰϑα δ 5 γγ 8 Ὁ 
α 9,18 

τιϑι 8 1. ήγαιι8-, το 767, 
ἐξάγειν 110,3 ΜοΊ15,20 (ουεῖν " 
-ἰδαΠπΠ), 40... 8,238; ἐκβάλῃ " -ἱρ 
4 10,4, ἐκβάλλει  -ἰὰὰῃ Με1.12: 
ἀναγαγών 1,4,5, ἴὰ} υϑίϊμΠδη " 
ἀναγαγεν ἘἈΊ10,1; ἀναφέρει᾽ 
-ἰααθῃ ΜΝο 9,)3. αὐηᾶηγίσ: 8ἃπ8ἃ 
γη.. ΑΙ. εἴς τι 1.4, Νο9,2; 
ἴῃ γι. Ακᾷ. αδοὶ. Με1,12. -- 
Φ΄ι ογεέγτοϊιέογν: φόρους τελεῖτε " 
ΘΙ. δίσα -80 ΗΕ 185.6. --- 8, ὁέιο. 
αὐ ἱϑ]γ γι, υοἱ  γγσογι, υοἱϊογιαίογ: 
τελεῖν (4ογ.) ΜΊΟ,28 90,1 1,9,99 
αῦ,16 Νρὴ 6,15, (Γμὲ.) 1,18,31, 
(ΡΟ 4,1; ἐκτελέςαι 1.14.29.90; 
ἐπιτελέςαι Κὶ ὅ,0.11, (Ργ8.) Κα 7,1 
α 8,8; ευντελέςαι Μ7,98 1,4,2.18, 
(Ρ»5.) Β}9,38: τελειοῦν (47. 
917,4 1,9.48, (Ρ[)9 117,28, (Ρ»5. 
Κ192.9; καταρτίζειν Καὶ 13,11 (Ρ6. 
1,9,40 (-ἰῦ5 Παμαάρί. φις ϑϑιηϑδη- 
νἱΡ5. κατηρτιςμένος), (407.) ΤῊ 
9,10; κατεργάζεται ̓  -Δ8 (γηοαϊταϊ 
“δοινήγκῦ, υοῖ. 198) καὶ 7,10 ΑΒ; 
ἵνα παραςτήςῃ (,». ἄορρ. ΑΚ. 
ααγιῖξ 67) Πογϑέοϊϊο " οἱ -ἰϑπῃϊ 
Εῦ,27. -- ἀὰ -8η΄ εἰς ἀπαρ- 
τιςμόν “10 Κοϊοπανηρ 1, 14,28, 
-- ἈξΡΙ͂. αϑίϑα δ Π5 υοἱ ον )γ167." 
πελεῖος! ἰἰ 19 Ὁ Κα 1510: ἄρτιος 
18,17; Ρὸ 56] αϑίϑιπαπε παρα 8 
γαῖ θη ἴγαπη ἰγαι])]η ΘΑ ΘΠ5ἢ 
αογν, Ποϊδρίαγ, α67γ) νοὴν [677 
νοϊομαι!οέ τοογα θην, δοἰϊίο ΘΙ 1,1. --- 
4, οἷν Προ ηοἠηηθη: τὐβίϑ ἢ " 
ἰαΐ. Θχρ οὶ ἈΚΚΕΑῸ(ΟΘΊΙ ὕπίοτ- 
ΒΟὮΓ. 

ἸΤοθοΐαβ Τωβίας Ν. Ν4η 6,17.19: 
1). -οἷἴη Νρῆ 6,17. 

Ττακαπποί ἀπ Ον. δέηρ. α.1. 
Τραχωνίτιδος 1,98,1. 

ἰγαπδαῖηθ 11 (1595) Τογέγαιοη, Ζι- 
νογϑίοθέ παρρηςεία Κα 7,4. ΡΗΊ1,90; 
δοῃϑδέ πεποίθηςϊις; Ν. ΚΕ 7.4; Α. 
τ 9. ΠΡ ϑΡῖ δ. 1  5λδϑ0. 
ἘΠ ΕἸ ΠΉΓΟΘΣ 

ἰγαπα 510. 7.8 ἐγ αμοη, Ζιέγατθη, 
Ππαϑοη: πεποιθέναι Ν᾽ 97,43 (ἀὰ " 
ἐπί τινα) 1,18,9 (Ιαΐ. " ἐπί τινὺ 
1,9 .]16 8 ἐπί  πινο ΕΘ 
γη. 1) αἰ." ἐν). -- αὐηᾶησίψ: οἱ 
1,18,9. 
σε πΠ8 ἢ) σογίγοωνοη, (67 ε]ρέῆν, 

9947): πεπεῖςεθαι ἢ 8,398 14,14 
11,5 (ΘᾺ 0-Ῥ8η-ἰτασδ΄ πέπειομαι δέ, 
υοῖ. 282,2).12; πεποιθέναι Καὶ 2,3 
10:7 (Ὁ ̓ΘΈ  ΕΙΡ ἢ ἀὴ Ο 919 
1ῃ 9,4. ῬΗ1191; θαρρεῖν Κῦ.6.8 
ΨΊΘ ΤΌ, (Δγὴ 10:2:.-- 155: 
ϑαίγαυιϑὶ δὲ Τη15. 7217) ἐδέ ατῃ067- 
ἐγαμέ  πεπίςτευμαίΐ τι α 929,1: 
ἐπιςετεύθην ΤΊ,11 ΤΙ 1,3; ἐπι- 
ς«τώθης ἰ 3,14. --- αὐμᾶησίφ: 1)αΐ. 
ΡΝ ΡΏ}91: ΠΡ 7: 
Ἰ)αΐ. ἐπί τινὰ Κ,.9 1. 5.1. εἴς 
ΚΠ τ ἐν πὶ 15 κα Τὸ 
ῬηΦ,94 85,8. ἌΧ. τι. 17. 10,1; 
Ῥαίοι 8,38 14,14 α 5,10 α 5,10 
11,5: Ῥϑιητηοὶ (Αγ αἰέϊοτ, 8555 
ΒΦ 1.10. εὐ 1Ππ|9.3- 

Τυλπδδὶ αἱ. δέηφ. ξν Τροάδα 
κὸ 19 Τροῦδὶ 14.138: 

ἰγαπϑὶὶ Να διαθήκη Βιϊγηαγῖϑ, 
Βιρα: 6΄. -οἷβ (1465) Ὁ 9.19. 

ἰγίσονγα (90) ΕΟ διαθήκη Βηγαηΐο, 
Ῥοα Ν ἘΠ ΕΚ 0 95: :ὴ 5: 
τ ΞΟ Υ ΝΕΕΣ ΒΘ 
α 4,94. 

ρον (90) πιςτός ἔγϑιι, ξιυ67"- 
ἔάϑϑεσ ΕΝ  ἸΟΤΟΥΤΘ Καὶ 
“Θ᾽ 1: 7 ΤΟ 5:5: 
5 ἈΝ ΙΝοΝ: ἀπισον. 1115 
προ 1 1 ΟΠ Β 
(: ἰροννθ Α, 5. 4ηη);}; Ν.ΡΙ. 
106 1:1 ΝΞ: ΤΕ ΤΣ 
Β1,1 (9743). --- δι:0.Ν. ἘΠ,21 
( 4,1; ἢ. (4,9. --- 4αυ. ἱτὶρὉ- 
γᾶρ8 (1914.1) ἐγοιογι, φιιυο7"- 
ἰὰϑϑῖφ: πεπειεμένος γάρ ἐξετιν 
(ὃ λαός)᾽ -8 θὰ ρα ]δα]αηὰ 1,90,6: 
τοῦτο πεποιθὼς οἶδα  ἨὈαΐα 
-ἀθὰ νυαῖΐ ΡῊ 1,95, --- Κοριρ. ὰη- 
ὑγροῦ. 
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ἰυτὶροὸ δὴν 7 ναῖον: ἐκ λύπης ἃ5 
ΟἹ ατι58 {Πηιιδέ 19,7. 

ἀπ ἴθ αὐ. Κ.8,1 (906) οἴγιογν 
ῥοαγάησον: ἐπικεῖςθαι αὐτῷ τοῦ 
ἀκούειν " -ἰγ 1} 1ἴπ8 τι Ὠδιι5]8 
1 1 

ὑγῖπι (69,92) Νισα ξύλον Ποίς, χγὶἷ- 
σοὶ: 1).Ὀ. -ννάσα Μο 14,4.48, -- 
Κοηιρ. νγϑὶηα-ἰγππι. 

ὑγ νοΐ Αἀ7α ξύλινος Πδίςογ: 
Ν.ΡΙ.Νοιμ. 19,90. : 

ὑνπᾶάδη μη γοσ.αὐϊ. Υ.4 (207) ἐγνοίοη: 
πατεῖν ἐπάνω ὄφεων." -8ἃΠ τι[81Ὸ 
6 1,10,19: αν ϑέοίΐθ ψνοῊ, 
αϑ85. -ἃ πὰ υθΙ Πα 5]. τσογ 67) 
Ἡ οὐηίγανθοη, σοίγ'οέοηι αἰ... γοϊροίἐογ 
τρυγῶςει «ταφυλήν ἐΐοδέ ηιαγν αἦ6 
Τγαωνο 1,0,44. (υγί. 4 ηη1.). 

σα πὐδη δογίγοίογν (ρο) 76έϊυ, 
-. 9942}: κατεπατήθη  -8)ῃὴ γγ81} 
Ι, ὃ,5. 

ἐπ. {Ὰη 5 98} τ71760. 5{.-540. αὐ. Κ..8,2 
(206) οἱηρῇγορζοι: ἐγκεντρίςαι 
ΗἈ11,28, [α88. [. ἐγκεντριςθῆναι 
ΠΟΘ, ΤΕ  π  ΕὔΒΞ ΒΟ, 
ο χ: Π: απ. ΒΕ 98. Ῥα35. 

9. ἘΠῚ ἤλπισα. ΕΗ 11 99, 1 7). 
ΚΟ  Ἐσ89.. ϑυϑηρε ἘΠΙ 19; 
ῬΕΡΙΣ ἡ πα, ὙΠ ΠΕ ΡΊΕ 5 
ψνναῦϑὶ Η 11,94, Ὁ) βοϊμισαςῖν -ἰν τὰ5- 
5105 να δὶ ἢ 11,117 (ἢ ηη. 41}... 

πα οὐ πΒ 78} 810. 7.1 ἡἰδογ᾽ 5 γ᾽ Ετι6γι 
ΡΕΡν5. -ἰὰ πάδηβ 5Κ 9,16. 

πὰρ 5] (Νὼ σοϑίϊγην: Παπαᾶρσί. οἴ 
ἱπροΊθη σὺ πὖ οἰ ὑπὸ τὰ 
«τοιχεῖα τέο Ἃ16γ) ἐυἰθηιογέθγ) 
α 4,34 (υφί. 4Ἡ 1... 

τπρρὸὺ Μη γλῶςεςα Ζηηγο: Ν. 1,1, 
0: Ὁ ΝΟ ς: Ὁ. ΜΘ 599: 

{α]ρῖρα ΠῸ ἀεφάλεια 1 εἰρ Ποῖ, 
Θἱοϊογ]οῖέ Ν. ΤῊ ὅ,3; ἑδραίωμα 
Τιιααηιομέ (Οαγιαζοδίο) Ν. 19, 
15: ὀχύρωμα Μ᾽ θέε, Βοίζιοο)λ 
6.1 Ἰ ΤΟΡΙΣ 

ἐπ] οἼαη 5ι0. 7.1 Κοϑέίροη, δἰγ]οη: 
κυρῶςαι Κ9,8; «τηρίξαι ΤῊ 8,18, 

σϑτ πολ δοζρϑέϊσογι, δοϑέζγ θην 
(ρογγοκέῖυ, 2947): βεβαιῶςαι 
ΤΠ 5.3: Ὁτηρίξαι 9 5 {{π| 7. 
ΤΠ. 2 ποὺ ἢν ΤΠ 

ἘΠΠΠΞΘΞ τ τ ΘΟ τ ΘΟ 5 ΘΟ ΘΕ ΘΟ. δ νυν τσ στ σ τ τ τ τ 

ἰγ]0Ὸ --- ἰγγϑ! [61Π8. 

5'Κ ἴῃ ἘΠΡΆΙΔΙ 6 Π8] 5 ἐὰν μὴ 
ἐπιμείνωςειν τῇ ἀπιετίᾳ τρφη), 8516 
γμήοϊνέ ἐην {]}ρησίαινιογ, θο αν,  Ή 
Ἠ 11,99. (Υ. 29 ἐὰν ἐπιμείνῃς τῇ 
χρηςτότητι ̓  7140 81 βα]νΠνν 1515. [ἢ 
56161η). --- ΓῚ.ΡΓ. σφαία]ο!θ5 {68ΐ, 
ῥοοίηαϊφ: ἰάτοῖρα αὰ φσϑηϊδβίδιὶ 
Ἰάὰ ̓  ροθηϊίθηϊαη ἴῃ 58] {611 
Βίδ!Ποὰ ἀοίσιη νρ Κ710Α: 
Ἰάγοῖρα ἀὰ ραηϊδίαὶ -ἰ481] Β. γιέ 
Βοφτογηις αὁ5 4.α]. αὐ! εὐτηρίαν 
αηϑδίαϊξέ αὐ. μετάνοιαν: α8. «- 
τοἱα 677. {{|ε|νΔ2 δίεθογο Ποῖ; βέ- 
βαιος ΚΊ,0; ἑδραῖος (1,23. 

ἔα] ρ τι 5. 4 4}... (1847) [68{, δοσίηαισ:, 
ΝΡ οι. «τερεὸς θεμέλιος -θῈ5 
ΡΥ α]ὰ5 2,19; ΝΜ 
ἑδραῖοι ̓  -1ἃ1 Καὶ 15,58. 

τὰαπᾶη δ 510. Κ.4 δγοηηθη: οὐκ ἐγὼ 
πυροῦμαι 1| ΠΙ -παὰ Καὶ 11,99, 

ἱπατπη ἢ} τνογ γ᾽ ηγ6} γι {7 718. 
(ρογ}οκέϊε, 99477.}: κρεῖςεον γάρ 
ἐετιν γαμῆςαι ἢ πυροῦεθαι᾽ 
ῬαΐΖο ἰδὲ δὰϊ πρᾶη Ῥδὰ -Πδῃ 
ἀν 

ἵπηρι5 77ιι ὁδούς Ζαΐη Α. αι. 4). 
Ν 5,538: 2." }]. Μοῦ 18. Ὁ. 18:19: 

ὑγγαϊ αοκί. Ζαϊίεονί, Εἰραΐον, 1942; 
ἠϊδ67γ) 6΄ογι. ὑνγδα α]6 4 8,17 Καὶ 13,1 
Τῦ,19 (ἰνν8α76 Α) 5..9,21 νοὶ. 87; 
ἰἰϊδο" Νοῦῆι. Ποηι. 1ἡνα15 να 
Ῥαβαηα]α ΝΘ 7,19 νοὶ. 1945 2555, 
ααγοῦοη, Ν. Εϊυι". 1 ἔνσος Ῥαβαπᾶ- 
705 δίοῦ,13, ὑνοὸβ 1,.17,35. α 4,24. 
--- Ῥαἰδίγηϑριιῖν: ὕνσϑῃθ ᾿ὐϑΏΖΙΠ ̓  
δύο δύο 76 φιροὶ Μεοθ,17 τ. ἀνὰ 
δύο 1,10,1 (1958). --- ἰνγ8] {15- 
3 -εἴκοοι ἢ ΠῚ ΠΡ 
απ ἢ  ΠΠο-: 

ὑπα  ν ἰπύσιιβ (11΄. 18,895 κι. 24, 
176) ἐτῶν δώδεκα εἰουδιζ)άμνῖρ 
Ν. 1,9,49. 

ὑπ 11} (0 Ν. 1,8,1; 4.1,0,19, υσί. 
95 Βα) δώδεκα φτοῦ: Ν.Μ [[,8,1 
οἵ, Ε΄ 1119: ἘΜ ΜΊΘΗΙ ἹΠῸΣ 
19.911 ΜῸ9.95 1099. δ 9. 
Ν1,8,435 Μεοῦ,95; Ο. Μ' -ἰρὲ 460, 
7111,8,42 Νο14,10.435, Ν Μοῦ, 
ὅ0- 1). ΜΠ ΜΊ ΤΙ ΠΡ τα 
ΤΌ Μοῦ 10: 

1 9,17 (ἴῃ 7». 1)αέ. ἐν), Ε'ιί. 163,3. 1 ὑπο  οίπα Κη (1525) ἀα8 Ζιροϊξοίγ: 
-- γοξΙοαίν: πἰρα σαίαϊοαπα | χωρὶς διαλογιεμοῦ οὔηνο. Βοα θη ]:θη" 

ἱνἃ - 
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1Ππ} -οἷη Τῦ,8; προςελαμβάνεεθε 
μὴ εἰς διακρίςεις διαλογιεμῶν 
γμοἤηηέ ἐΐην απ, οὔποθ πη ζῖ 
Ζιυοΐζοίγ, ἦγν αἰδα αγΐεθγν σὺν νου αΉ- 
ἰαϑϑθν (ο.: οὔπα ὉἸααηποη- 
γ]ο]ιέογοὴ" τ ἃἀ -8ὶ τη] 066 
Ἀ 14,1. 

ὑννο ΠΠ 8 510. Υ'.1 σισοϊοίγ ο. Ζιοοί οί 
6γγογοη ὃ 5’. 06,10 (υψί. Αγιη31.). 

{νος ΠΥ Αὐι. δίηρ. Ζισοίξζοῖ: ἴῃ -]} 
αἰαάγαια 5Κ 2,14. 

ὕνγοῖ αὶ 1. ζοϊϊοϊίζυο5 Ζαϊιιρογέ: 
τὴ ἰννθῖπηδὶπὶ τηϑῦκοπὶ ἀνὰ 
μέςον τῶν ὁρίων φισίβοϊιοη, δοϊα θη, 
σγορφθη ΜΝ ο 7,31. -- Ὁ αὐδίγιφι έν: 
ΠΠ Ῥδη -πὸθβ ρϑίάοβ μᾶρϑῃ΄ 
μήτε ἀνὰ δύο χιτῶνας ἔχειν γ1ο7ι: 
26 τιυοὶ δοκε ᾿αϑοιν 1, 9,3. (υσί. 
1952). 

ὑνϊϑϑίηθθ (115,1) Εἰ διχοςταεία 
Ζιοϊξέϊγίροῖέ Ν. ΕἸ. -58615. α ὅ,20. --- 
Υοί. αἵ-, υδϑίαϑϑ. 

ΤπΚοΙΚκαΣ Ν. Ε6,231 (4,͵.4Α: Τυ- 
Κοῖτιιβ Β (929 ΒῚὴ) Τυχικός; 4. -οἰΚαὰ 
4,19. 

Τυγ" Τύρος: 4. -ἃ Μοϑ,8; 2}. -4] 
1,10,13.14. --- μι" αθη. Τύρου 
6γδοϊοῖγε στα 1,6,17 Με 7,94. 
πο γι Ἰ)αΐ. ὑξύρῳ, Ττῖτη 
ΜΊΊ1,22. (Ναοῖν ΚΖ. 41,170. ἀο» 
γοϊμδηανηα ὧν ϑέοίίο (65 δίααί- 
παηιθΉ8.) 

Ἴ.: 

ῬΡαδάκςϊπο Θαδδαῖος: 4. -τι Νίο 8,18, 
Ρδάρὶ γοίαί. Αἄν. (1991) τοο]ριΐν: 

᾿ς που 101. ὅπου. 1. 8:91.2 9.15, 
99.960 14,4, ὅπου ἐάν ίο 14,14; 
αογ ιν τροὸ ὅπου 46,092 Με 6,55. 
- ῬΙβυδάπἢ Ῥααθὶ τοίη, γι)": 
ὅπου ἐάν (ἄνλ͵ Μ' 8.19 1,9,57 
Με 0,526 υοί. Ῥβιυδάπῃ Ρ6ὶ Με 
0,10 (ὅπου ἐάν) Καὶ 16,6 (οὗ ἐάν). 

Ραρ ἢ 5. Ῥαμῃκ. 
ΒΡ Κη (δάροκοὶρ Μοϑ8,17 νμ'. 

Ῥϑηκοὶρ [,14.,31, τοί. 980 κ.α.) 
ιγοῦ. δι. ΓΦ (Ργές δῖα. ῬΈΡΗ. 
Ῥδηΐβ, υσί. δ8.228) αἀφηζεονι, ἐϊδο)"- 
ἴοφοην: βουλεύεεθαι 1, 14,391 (γι. 
ἤσ. -α΄ εἰ οὐ) Καὶ 1,11. ---- ἀπορού- 
μενοι (ηι. αὖὖν. Εγαφοβ.) 118,99. | 

διηπόρει 1, 9,7. --- εὐμβάλλουςα 
Ι,9,19. --- λογίζεεθαι Μο 11,31 
Κ10,7.11, 40». Κ 8,59 (ἀφ᾽ ἕαυ- 
τοῦ «κ΄ 515. δ] θη ἀπγ ον 5107 
δοἰ 5); διαλογίζεςθαι 1, 3,15 90, 
1{Ἀ Μοδ,160.17; ευνελογίςαντο 
Ι,90,5. --- γοἤίοαῖυ: Ῥαβίδ 515 
Τ 6] 6 Κα νγ651] 50 φβοϊθίηβ.. διε- 
λογίζετο ποταπὸς εἴη [1,1,99: 
-Ἰα Ππάϑη5. 55. διαλογιζόμενοι Με 
2.0. 

ὉΠ 4-ΡαρκἬήλη 1. γοβοαίυν -Ἶὰπι 511: 
ἔγνων τί ποιήσω 51) [ἀ{Π οἴγι, 
τσα8 τοἶν ἔτι 80. -Ῥῇῃϊα τὴῖκ 08. 
ἰαα]αὰ [, 16,4. --- η»ν. αοη. «ἃ. ϑ'αοῖι: 
δΐ6]ν αγν οίιτρ. 6γ1ηγν67., -ἈΡΡΈΆ])ΔΠ- 
4Ἰηὴ5 (980) 59κ 156 νυν] πίη 615 
5Κ 7,1 ΚΓ --- ἃ. οὔνγιὰ 5ικ αδ0ῖ.: 
γγαΙ Ίο5. ᾿δβαυθῖβ -Ῥαρρ ] Δ Πα5 
5Κ 7,5. -- οί. 8π68- 8 }ῃῖ5. 

θ᾽ θα» 74) δέου. δοαφηζοη.: τί δια- 
λογίζεςεθε ̓  1ῦᾶ -61}0 1,8,29, 

ΒΑ αΐμ 5 ΕἾ (1555) ἀα8 Θο]υιιοοίσοη,: 
ἠευχία 9. 8 12:19. 

ΒΆΠ 8 810. Υ.5 βοϊησοῖφονν: ἐςίγηςαν " 
-ἰάθάπη 1, 9.36; φιμώθητι ̓  -αὶ 
δοὶ δέ ΜοΊ.95; εἰωπᾶν 1,.1,90 
Νο8,4 14,061, 4ο᾽. 1,18,39 (ἵνα 
εἰωπήςῃ ̓  οἱ -Δία6 6] φσοδοέ την 
Θο]ισοῖσοη: οἱ σα ρα δι θα] ἡταην 
δον ἐν φηῆλ ΤΥ 67, 8ἐμ))1))167., 
«Αι ιδγοη, σὶν δοιοοσον, Νο 10,48. 
Νά δΥ85. ΒΒ: 15,99]. 
ΒΡ 8. τογϑέμηιηιοη, (ρ6) [εἰεέϊυ, 

ΡΒΒ. 1,98}: ἐείγηςαν ̓  -ΔΙαΘα πῃ 
φογϑένμηιηιέοη, (8 δοϊεισοίρσοη, ἐγ 
6γ8ὲ οἵη, δέ ηϊοϊιέ αἵ Εογία ατι61" 
οἴηιο5 [γον Ζιδέαηπαϑ) 1, 90,96 

(υσί. 1, 9.36 ἐείγηςαν  ᾿ᾶμαϊάο- 
ααῃ 816 ϑδείξίοη }))) ϑοισοῖίρθη, 
{ογέ, δοσαγηοην γυτο]ιέ σις 57) 60]16}}} 

ε«ἷἴωπήςῃ Με 10,48 (5. Ῥ8 81). 
ΡΒ Ὸ (55) δῖ πηλός 1, οἤηι: α΄. -ΟΠ5 

ἘΝ 9.91. 
Ῥαϊδπίοὶπβ Θεόφιλος: Κοῖ. -ἃ 

Τ 
Ραΐν Ργῶρ. "ιν. ΑΜ. (26 8.40) ἀτι»ο]ι: 

1. γα. διά τινος Νὶ 7.13 8,298 
4 8,59 κϑιο. -- ὥ, ἡ δογέγ ρον Ξιι)" 
Βοςξοϊοϊννιεη (65 Δέϊέοῖβ ει. Ἡ ογ- 
Θθι5. ἃ) αὐτὰ δέοίίο αο5. ον". 1)αέ.: 
τῇ ἀποχρήςει ̓  ῬΑ βαΐθὶ 15 
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ῬτακΚΊ] απ ἀαάηιγοῖν ααβ γἸηΠαΊν 68 
φοῦγαμοέ (ἃ δ,29, Ὁ) Νἶἰγ ὑπό 
τινος Κὶ 10,90. 0) δια τῇ 111.18 
Ἐ5,6 α 4,18 (8,6; 5. 7,5. ἀ)ηηοἶϑέ 
7. διά τινος (ρογϑδῦγι. ει. βαρ). 
ΝΜ 8,7. 27. δι 1 5. 190 
Ι,1,10. μϑιο. (δοῖαοβ. πᾶ 9); πὰ 
ρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῶν οἰκτιρμῶν 
τοῦ θεοῦ ἐών δοδοϊιιυῦγο πον ἢ οἱ 
4167") θα), ηι]},0γσίροῖέ (ὐ οὐέθ5 " Ὀ1α]8 
1χυνῖ5 δα Ὀ]οΙροῖμ Ἡ 19,1. 
κατὰ Λούκαν “ βαΐῃ [μπκῃ 
1 ΠἸΠΡαυϑοην. Ὁ - 8. Αὐοῆε δια ἤν. 
6ογν. δοὶὲὶ Ζζοἱξῥροϑέϊ)ιγηλυγγθγν, 80 
2761: 667) οί. ΤΟΣ αὖὸ Ῥηῶ. 
φη)ν Ἰογ ιν: δι’ ὅλης νυκτὸς 
κοπιάςαντες ᾿ 8118 ἡδηΐ βαῖγΠ8γ᾽- 
δια] ηάδη5 1, ὅ,5:; τοί. ατιον ἣν 
διανυκτερεύων ᾿νγᾶβ Π8ῃΐ ᾿α11- 
γα Καηα5. (97) 1,06,192. 

ΠΑΝ ΕΟ Νη τρυμαλιά Ποεῖν, Νααεοῖ- 
ὅηγ: 4. -ο1, 18,95 Νε 10.95. 

ΒΆΣθαῖβ) αὶ. ΚΥ..8,2 ᾿ φΡ67"- 
αογγθην (ρεγ γον, 99477.): -Ῥδυτ- 
σᾶ η8 Παρ η 5 ΠδΠ6Π ̓" ἐξῃραμ- 
μένην ἔχων τὴν χεῖρα Με 53,1.2. 

ῬΑ δ] πο καὶ 7)αἰί. ϑέηρ. ἰαΐ. 
ΤΉ ΘΘΘΘΙΟΠ]Ο86, Θεςςαλονίκη Ρῃά, 
10 ἱ 4,10. 

Ῥα ββδιδπποί καὶ Οορ. Ρίμν". Θες- 
ςαλονικέων ἰῃ 1,1; 0. -οἱκαΐθτη 
ΤῊ {Πππέριβοῖν. -ἰκαίαπη (ἢ ἴΠΡοΥ- 
ΘΟΠΓ, Α (: -οκαίαμῃ Β) τ. - οἰ Καὶ τιΠὶ 
10 πο βεῇγ, Β. 

Ῥᾶμ 1. αἀοηιογϑίγ. Ζοϊααν. τότε 
ααην, αν (αγν 1. δέοι 4 15,.1 
ΚΊ0,2 Κ1910:; ὧν 8. δὲ. 9,10, 
δ0η δὲ ον 3.):} ΝΜ 1,235 9,.1]15 413,37 
μι.ὃ.: 50 αὐοΐν οἴνο Τογριϊα την 
Ναεβδαίς 41,38 1,2,492 10,29. 
- 2, αηγοϊ)οηα - αἀνογϑαί. ᾿ΚΟΉ,. 
(385): δέ (υυγιοηγιοΐγν, ἸνιιΠ9}; 567" 
ΟΕ τιρίοῖοῖ, ηυῖέ -ἢ (8882; καί 
179. 97 Κ᾽: δὲ καὶ Π|9.1 
ΜΡ: οὖν ΜΠ 17 0:19 
1,16 μϑιυ.; -ἢ Ῥᾶη γάρ ΝΌΟ,92 
46,04 5κὅ,11 (( ὅ,299) κν.ὃ.; ἄρα 
Κο Τὺ; μέν 11.6δ. ΚΙ ΟἿ 65, 
2 9.. Μοϊδέ αὐν 2. δέδϊϊθ, αὐ ὅ., 
τ0θγη1η,) οἷγι8 (167) 007,67. 6]})6γ16 167, 
Ἡδγ 67) οἷγν ΠΟΥ 007. δέ ΟΟ167" 
φοῖάο θη φιιβαγιριθηφοϊὥγογ, φ.Β. ἢ 

Ῥαΐϊγκο --- Ρᾶηάο, 

Μ927,15.45 1,60,0 20,16 Μο8,0.91 
Τ 3,10. (Δν6η" ἡ δογ αἰ! σοσοη, αἷο 
Γογίαφο; Πιϑιυσο)" 17,2) Φη 8}7:6- 
οἸνογα). Ῥϑη τοὶγα υἱοϊξαοῖ, τέ 
αηαθγ Ραγεοίη τογϑι) ]θΉ), 
ῷ.Β. Ῥδη δυκ, δὺκ βᾶπ, Ῥδῃ 
8, 18 θη τ ϑῖυ. --- 8, γοϊαΐ.- 
ἐθγη}007. ΚΟ]. (89) ὅταν τΤϑαΉΉ,, 
80 ἰαηγο αἰ8: ΝΜ 0,2.5.6 9,15 φτϑι0. 
(ματι); ὅτε αἷ8, (α ΝΜ 1,238 9,90 
4 0,94 γιδιο. (πὰ 9); ὁπότε Ι, 6.3; 
{17 Οἴοη. αϑϑοΐ.: 10 Ῥ8η βϑῖρα 
γγ8 10 ὁ ὀψίας δὲ γενομένης Ν 
Φ1,ῦ7. Μοῖδέ ὧθ 1. ϑέοίο, εὐὶθ 
ἦι. Ογίρίμαϊ:; αν 2. 5.:. οηΐ- 
5Ρ17᾽ ϑοογια, καὶ ὅταν 4 10,4 1, 5,90 
Νο 14:17; σοσονν ἀα8 αἰ γήθοῖν. γυἽγηγιέ 
685 αΟἷό 2. δέ. οἵη, τὐθγη, Οἷη6 
απμαᾶθγὸ Κογ). αοὴν 1. Ρϊαΐς, νϑγ- 
ἰαηισέ «..8. 4115 Ῥ8η " ὅταν γάρ 
ΜοΊ12,95, 8Κ ϑῃ ᾿ ἀλλ᾽ ὅταν 
Ι,14,10.15; 10 Ῥᾶη ᾿ ὅτε δέ 
1,15,30 κ.α. 
Ραμ 5 Δαν. τυοὶξο)", ἡνοοἾν, 2167)7": 

τοῦ λοιποῦ ( 0,117; ἔτι ἦγν ΚΓ γασε- 
ϑἀϊξεν ΝΜεΕῦ,30 14.095. (5,11, 
»ἱθοηαϑί. 1ὰ Ῥεηδηη815 (αον ΝΟ.) 
10,23; μι. Νερ. [7 οὐκέτι Νο 
15,59, μηκέτι Ἡ 14,138, γρίοομαϑί. 
σαν 7 Ῥαπαπιαῖβ ΤῊ 5,1 Τ,29. 

Ῥδμαβοῖθ5 Ἅ4αν. τυοϊΐογ, Ἠοοἶν: Τὰ 
Ῥϑηδβοῖρθ..... 766] ᾿ 
δογματίζεεθε (1 9,20: 8ογηϑδέ ϑέοίβ 
γι. Νορ. (η1 Ῥϑηαβοῖ 5 οὐ)" Ρ8η8- 
ΘΘΙΡ5 πῇ ἢ. οὐκέτι γτέοϊνέ Ἡ167)7" 
414,19 10,10.95 μϑιν, μι. μηκέτι 
ΝΜοεΊ11,14 κα 5,1 τἰϑι0. ---- ])ορροῖέο 
Νοσ. τὶ Ῥϑπδβοὶρθθ ἢἰ ΘΠ " 
οὐκέτι 4“ 10,21, Ὡ] Ῥδηδβοὶθ5 ηἰ 
Καππατη ̓  οὐκέτι Κῦ,10. 

Ρᾶμπάᾶθ (οἱ 1,1,34 10,3, Ἀ11,10.21 
( 6,10 ΡῺὨ 1,18) “Κογγ7. γοῦν 17,37. 
ἐοριρογαίογ Βοαοιέμηρ, φοιυδἼγιΐ. 
Πῳμροιιοίίδοῖν σοξᾶγθέ (559): 1. 80 
ἰαηθ αἷδ ἕως 419,35.36; ὡς 
α 610. ὃ. ὅὰ , ἐπεί ἴἱ 1.34: 
9. τσοηη, εἰ ΝΜ 0,390 45,41 8,46 
1911. 6 3,90 εἰ δὲ ἘΠ ΠΟ 
α 4,7 (Ὁ); εἰ γάρ ἢ 11,91. 4. καιτι- 
δαΐ: τυοῖΐ ὅτι 9,16 1,2,30 16,3 
ΞΟ ( 5.38). “Ὁ: πλὴν ὑπ 
απβον ἀαβ ῬΗ 1,18. 

᾿ 



Ῥαποὶ --- Ὀαίοί. 

Ῥαμποὶ Κοη). (8359) 1. ὅτε τοαηη 
49,4. --- 2, ἐφ᾽ ὅςον ̓  18: Ῥ8ηθὶ 
τοἷο υἱοί ΝΜ 25,40.45. 

1 Ὁ πᾶ 510. Κ.1 ατυϑαοἤγνοη,, 8. 
σιιϑϑοίγοοκομ : ἐπεκτεινόμενος ἢ). 
1)αΐ. " -ἀπα5 ἀὰ Ῥἢ 8,14; ὑπερεκ- 
τείνομεν ἑαυτούς᾽ πίϑγαθθϑια -78 1 
5 1017" 8ἐγδοΐρογ, τιγ.8 τἰδογ γι βὲρ 
αὐ καὶ 10,14. 

Ῥδηκ (98α) ΑΠ 1. ϑίγυφ. χάρις αν 
1117,9 (αἷδὶ. Ἐὴ. 

Ῥᾶμππ Ἅ{αν. 7ω, τυο7}1, αἷδο ἀαγηηη: 
ἄρα Μο4,.41 Ἀ7,8 Κῦ,15 43,29 
8111, ὅρῦγε ΜΊ.20; 7 50}. {10} Ὁ. 
σα (6917 0195: 24527,);}; ϑετε 
Κῦ,8ζ.(. Ζιβραίς Νοῖ4,6 Καὶ 6.3. 
- Ῥαηπα πα΄ ἄρα α 4,31; ἄρα 
νῦν᾽ Π. 8,1; ἄρα οὖν Β9.10.18 
14.19.19 (α 6,10 ΤΙι ὅ,6; λοιπὸν 
οὖν ΤΗῃ 4,1; ὥςτε Καὶ 4,5. --- Ῥδη- 
πὰ πα 781] Ιη8ΠηΠ8 ᾿ μενοῦνγε, 
ὦ ἄνθρωπε 7ατηοον Ἐ 9,90. 

Ῥάμπα 1. ἄορι. Αἄν. τότε Μ 8,26 
9,6.14.29.87 μϑιρ.; Ῥϑηπῃ 188} " 
τότε καί (ἰ 3,4; ῬαπαῦρῬαη αἀϑοί. 
ΚΊ5,28; Ῥδῆὰῃ ρϑη΄ τότε οὖν 
11.1.4. 19.1, τότε μέν 11,6. 
Τ)ογηιογ5ΐ7". τοο]νῖ ἀὐιον Ῥϑη ἢ [17 
ὅτε 6 16,95. --- 2. ΚΚοη7). αϑο᾽", γί: 
δέ ΝΝ 9,95.389 106,12 γχϑιρ.; οὖν 
46,13.84.592.60.68 μϑιυ.; καί Ν᾿ 9,2 
(καὶ ἘΝ ΝΜοΟΊΟ0,138 Καὶ 14,95 (καὶ 
οὕτως); Ῥᾶπαῇ ΠῚ ΘΙ ΡΔΌΙ᾿ 
ὅμως ἱμέντοι᾽ αοδϑογηηροαο]ιἐοί, 
αογννοοῖ, 119,42, --- --- Ζιδβαΐξ: 
“ 19,36 18,38 (παν Ραγαϊοῖ- 
δέοϊἰοη); Ῥᾶπαῃθ [Ι᾿αδι ΡΠ 1,28 
400} Αγτκοῖ; Ῥάπαπ. Κα 15,184 
Γγ ἄρα, τυο]ιῖ νογ8ο]γήρθογ, Κ᾽ 
Ῥάᾶππα. --- Κοί. πϑα ἢ-Ῥα ΠΏ. 

ΡᾺΣ Ααυ. (192.4.32) ἐκεῖ ἀογέ 1,9,4 
Νοθ0,10. 

Ῥαγὰ Θάρα ((. -ἰῃ5 1, 8,34. 
Ραγθα κὸ Μαηροῖ, Αγηνι: ὑςτή- 

ρηςεις 1). ῬᾺ 4,11 ; ὑςτέρημα (φοέ. 
7. 7 ϑῦνν ΠΣΡῚ, Ἐ8,,4. 1.9} 
-- 4. -οβΒ Ρυΐδῃ ᾿ ὑεςτερεῖςεθαι 
ῬΠ.4:19. 
ΒΡ Δ (510. Κ7.8) ηι. αθη. (965,1) 

δέον ομιἐ]ιαϊέοην: -ὰῶ ταδί " ἀπέ- 
χεςθαι βρωμάτων Τ 4,39 ΑΒ. --- γ,6- | μΡαϊίοὶ 

Βύσρινθοιρ, Τίθ σοιβομθ ΒΙΡ6Ι ΤΙ. 
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[16 α τυ: 81115 511ς ρα θγ « 8.»Ὲ}ΌὈ΄ 
πάντα ἐγκρατεύεται Καὶ 9,238 Α. 

θᾶ θ5 Α4ἀἋ}7).α 1. πδέφ: ἀναγκαῖον 
ἡγηςάμην  ἢ8Γ} (8577 τηυπάδ 
Ρῃ 9,95. --- 2. δοατγ ἐγ (Θἴγ,67" 
ϑδαοῖδ: Ὅοη.. 965,9): 58ι0.4. ΕῚ. 
Ῥ8η8 -8δη5 οἰ Κίηαββααβ 1, 9,11. --- 
ϑιρδίαηέϊυίδϑον: τ ἃ πτωχός 
Βεοέξίογ' (1876): ῬΙΖῈ -8η6 4{192,6; 
-ὰὴ 19,59 Νο 10,21. --- Κορ». 
818 Ῥγθᾶ. 

βαγοὶ γη61. Δαν. τ᾽Ὁο: οὗ 411,41 
1,4 1017 πο εἰν ϑῖ:; 
δογηυδί ὅπου ΜΌ0,19.90.21 μιδιυ. 

βΡᾶνῖ 5. Ῥαυγραηἷ. 
βΡαυ 5 (Ὁ) 4). α. ἄγναφος φτγε- 

τραϊκέ: Ἠμ Οθη. ὈΑΥΠ5 τυτέ 
φιαοϊφοίγασοποην 1 Μ9Θ,10, ἀ167" 
γον ογϑηῖδ υογαἀολέϊρ (49,92). 

Ῥαγἢ 1. αοηιογϑίγ. Αἀαν. ἀα: ἐκεῖ 
ΜΙ δ Ο Ἰ ΘΗ Σ 
Υ καί 7,45 (μ. 51κ- 8,5) 419,2 
51. 5,1 Ἅ. 8,935); ἰδού Μ9,18, Ῥᾶ- 
ΤᾺΝ 5881 καὶ ἰδού 1,17,12.57. --- 
ὦ, Ραγέ. γ' οὖν πη 4 0,5.10.14. 
21.4.28 μϑδιρ.; δέ αδονῦ 46,20 
18.15.18 μϑιῦ., γιὰ Ῥϑ8ῃ δέ 
Ι,8,28. -- Ζιβαίς: {13,37 14,5. 
9:99 10.329 18:- 

Ραΐα 5. 588; βαΐδ- ῦ8ἢ 5. βα}δΖαῇ. 
Ραϊαΐη (α.1. θα. αἰπ, 892) ἀα5 εἴγε: 

ἕν 19,95: τοῦτο μόνον 6 8,9. --- 
1 Ὀαίαϊη --- 8Κ 714 οὐ μόνον 
- ἀλλὰ καί γτἦοῖνέ γι} --- ΞΟ ΟΥ̓ Ή, 
αὐτοῖν Τ ὅ,15. κ. μέ ΕἸ ρ86. ἴηι 
1. ασἰοα: τὰῦ Ῥαΐδϑὶη, 8Κ 7188 " οὐ 
μόνον, ἀλλὰ καί γοϊέ γι) ὅα5, 
δοηογην, ατἰοῖν Β 9,10 Καὶ 8,19. 

Ραϊαϊμοὶ (6 51,10, νοὶ. 323 Β) 
Ααν. μόνον πηι" Ν 5,47 8,5 9,21 
μϑιυ., Ζιδαίς Μ 10,98; μόνον μὴ 
τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ 
ς«αρκί ἀοον 1716 πΐομέ ΕὙοϊοτξ, 
μην αθηι Β' ο͵δοῖν (ἰ οἰοσογἼιοῖέ τὶν 
φοδοη " Ῥαϊαϊποὶ ἰθαὶ βῬᾷπα ἔγοὶ- 
815 ἂὰ Ιονγὰ [οἰκὶβ ἰδ) 
6 ὅ,13. --- ΠΙ βαίαϊποὶ --- ἃΚ 18} " 
οὐ μόνον --- ἀλλὰ καί γτο]ιέ γι)" 
-- δοημάογην αἰοἢ, Ἀ9,984( 19,17 
18,5. τἰϑιο. (γι) 8Κ 5Κ 4,25 5,14}. 
115}. 

1. Νεοιιῖν". υ. 5861]. --- 2, γεαί. 

10 



140 Ῥαϊ-ἰδὶ -- 1, θαυ δ. 

ἸΚογ. ᾿ 55.) ὅτι “α (μγιγοηιθῖη, 
πᾶν φ); τὶ Ῥαΐοὶ οὐχ ὅτι ττο]ι 
ααβ, γὐἹοῖιὲ αἷδ οὗ 40,4,0 7,29 
τ 1.94.9 Ὁ. ἘΠ 9:19.4.11.7. 19.9 
5Κ 4,159, δοαοθμέο: μὴ τῶν βοῶν 
μέλει πὶ Ῥαΐδὶ ὈΪ δι Πϑαπὶ ἃ5... 
Κ9,9. Ῥαϊοὶ αη ϑέοϊθνοη εἰΚ 7,16; 
εἰ μήτι 65 56ὲὶ ἄθηγν ἄαβ᾽ ὨΪΡ8 
Ῥαᾶι βαΐοὶ τι. Ορί. 1,9,18, -- 
Οἱοῖοῖν ὅτι γνὸ» αγοίίο" Πραθ 
(555. --- δ'αδέ απγοίησορ ἡαοἦν 
γογϑογν ἢν. Αἰῖ.; δεὶ ϑοϊοϊοη 
7... θη. ὁ.. θα... ΟΝ -«41- 
ἐγαϊέϊξοη, (348) απο, Ὀ1Ζοὶ ο. 
Ῥϑιητηοὶ (355. -- ἩἩιοάοται- 
γμαΐηηο ρον, οἱ αν ον Ῥαΐοὶ «(13,299 
(υγγιρ οἰ], : ἩΊΘαΘγαἸ [" α])16 Ὁ. 
Ῥαΐθὶ απο οἱ 15,1). --- ᾿αΐθὶ 
γι. υοἰτέϊξνυ ΘΉ) ς 5Κ 9,20 
(868 ϑολωι β). 

Ῥα εϊδύ (α.1. Ρα! ἰδ, 892 ἄα8 ἐϑέ, 
πᾶριϊοι: 40,,9 Μο7,)2 Ἡ 7,18 
Οὐ ϑ: ϑϑ ΒΊΟΣ 

Ῥαΐπ]ι 85. 58}. 
ῬΆΡΙῸ «Ἅἀὐὖ. (1923. 8Β1) 1. δγηϊίοι: 

αἀαἤιογ, τον αα: ἐντεῦθεν {7,3 
14.531 18,36 1,4.9 5Κ 6,28, Ζε- 
δαίς 1,4,29, --- 2, φοίξτον: ἀαγ7- 
αὐ: ἔπειτα ἃ 1,91 9,1 Β (: -οἢ ΑἹ); 
ῬάΡτο Ῥϑηῃ ̓ αϑ0ῖ. ΤᾺ 4,17; λοι- 
πόν δίῃ ογέ, [7 αὐὸ Ζιιοιθηγε 4,8, 

ῬΑΡΓοοὶ γε]. Α αὐ. ἐξ οὗ νον τραρ- 
γον, Ῥἢ 9,90. 

ῬΆΡΓΟΝ Ααν. 1. δγεϊεἼι: ἐκεῖθεν 
φοῆ ἄα, αἀαἤνοη" 1, 9,4. --- ὦ, φοϊέ- 
ον: ἀαγαμ: τότε 1, 4,9 (γναο) 
Μ 4,5), ἀπὸ τότε 1,16,16; εἶτα 
18.419 ΜῈ. 17.985 895 19 195 
ἔπειτα Κα 15,06. ῬδΡΙῸ βδϑῃ: 
ἔπειτα, 4Ἐ{{π. ΠΟ Ὁ 
ΚΊ10,7 μ. Ῥαριορ- θη Καὶ 15,28; 
οὖν 418,7, Ῥάρτορ-Ρ8η εἶτα 
ΚΊ5,7.24; καὶ πάλιν Καὶ 7,5, ἀεΙη- 
46 (ἀ οἷ νρὴ Κᾶ,5. (: βᾶθγοῃ 
Ῥβ8ῃ Β.). 

Ρδι (ραυσῃ 411,39 Νε 10,15 13,290 
Ξ- ΘΒ ρα ΤΣ 97 ἡ 
1. παοῖν Κοηνραγαΐξίνογν, αἷδ: ἤ 
ΜΊ11,24. 1,5,,08 10,19.14; ψϑιν.: 
ἤπερ 12,45; παοΐν οδίξίἝυ (ευἷο 
ἦγ, Ογῆθο]..) Μο 9.48.45.47; οννα 
- ρβαπ΄ οὕτως --- ἤ οφογν8ο567}7" 

- αἷ5 1,15,1. --- 2, ἑην φισοῖξογῃ 
Οσ!οα οἶμοῦ 20»ροίξγασο 
(582,3) ἤ οὐογ: ἃ) ὅηι ϑοϊθοίζγ- 
αἴφον αἰϊδγικί. ΕὙασολν 5ἐο]γξ 
ἦην 1. Οαἰοα -, ἐην 2. σί. Ῥϑὰ, 
Πυϊηίογ" αθην -τι (-ἢ) τοϊοαογἼ]οῖξ 
τ0ἷγ (Ατιϑηαηιο 4 18,94) 1 17,117 
17 1990 69.9.9 ΠΡ ΜΡ 
1,90,4 Μο 11,30 ἀρ Ι, 20,22 
Νοε 12, 14 (δα ηἾὰ); βϑ8α --- -ἰἰ 
ὀγϑοδιοηΐ απεῖι, ΡΟ} Χα 5. 1. (ΥἹ 
φζίν ογσάηφοη, 15ἐ: Καὶ θ,06, ρῬᾷὰα πἰὰ 
ΒΕ. 991 ΚΊ35.9.Α.0: μευ ἀπ|0 
Β). -- Ὀ)ὴ ὧν τηυο[δἐγναΐσογν α178-- 
7τνέϊυογη ΒΕ  αροην, αὖ δἱο, αὐν ὦ 5 
Τηξογγοσ αἰλνιην θἴγιθ8. Ὁ07}67- 

σοθογάοηη τοἱ δἰ γνα ἶσον ΒγΎασε- 
δαΐφοβ τ δον ῖοβοη: ααϑ 1. 6ί. 
ὀίοϊδέ οἴη (ἡναγ αἰρίογ δίθ) 
(Δ ινδγηνανγιὸ: 49,2), ἀα5 2. τοϊγαὰ 
ατρ"οἷν θα (οἢ.γν6 -- ) οἱἰγι γε οἰξοί : 
Μ9,5 97,317 1,6,)9. Μο2.9 Β 8,88. 
- 8. βᾷι ἰοϊέοέ αογν, Ναοιβαΐς 
οἴγι65 Βοαϊτη ιν δϑαΐξ65 οὐγι(5 67,5): 
8) Ῥᾶὰ αὐ δέος νοῦν ἄν 4,40. 
8,19.42 9,41 11.91.39. μδιρ. Ὁ) 
Ῥᾶι ᾿ οὐδέ ΜΟ,15 ΜεΊ11,26; οὐ 
μή Μῦ,90 ΜεΊ10,15. --- 4. 4αν. 
αοοἶν, τοο], φέισα: ΚΓ οΥ. ἄν 
(κἄν: 1,946 Μοῦ, Κα ,0 
Κ11,16; οὔηα αἴγοίο Πίγυί5ρ76- 
οἴη 1,9,133 Κὶ 15,29 (καί). --- 
Ῥδὰ φιοΐβοϊον γὰρ. τιν. Κ ον θυ) 
οἴηφοδοϊιοῦον, ἃ ὅ.40 (252,7). 

Ραμα ͵αθαὶ ᾿οη,]. τυϑηγν αἰιοῖν: εἶ 
καί Κ͵7,91 κ4,16; 51.4.91. 

Ραπθδπ Υ΄.»γ71.-ργ78. (920,5) δέϊσ' 
ἤναϑογν, δοα τ) ὁγην, Μαγροί ἰολαθη: 
χρήζειν ΜΜ 6,392 κΚΞ,1; ἔχω ἀναγ- 
κην ἡμιᾷβ 1,14,18; χρείαν ἔχειν 
ΜΘ, 9,.12 20,05 418,29 10,30: 
7,5,51. 10.1. Μοῦ 7 Ὁ κε 
91 π' 4.98 ΤΠ 4,0.19 601. ἸΕἸῸ7:) 
Νο 2,25. --- 4 }ογηιθηδοϑίωμα 
220,5. --’ [9090 αογ, ἸἩΦοϊιδοῖ᾽ 
νοῦν 7 τι. ὃ (βατί --- Ῥϑυγθαμ)). 
182. 

. βαυτβ 44}).α. (μγ8}γ. ΡΙ.Ρῇ.. 
σιν ῬαυγΡραη ἢ: ἀναγκαῖος η δέ 
ΝΙΡΙ. -αἱἰ ΚΊ9.,32; ὠφέλιμος 
πρός τι (ἀπ) “᾽ν θέιυ. ηὐϊέσίλοἶι. 
ΝΡ. οι. 18,106. -- Αοριραγ' 
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ϑι0.ΝΟΝο. Ῥαυγίίζοζο (188,2) 
ἀναγκαιότερον ποίιροηασογῦγ ῬὮ 
1,24, --- Κονιρ. πιασαϊ]- ῬαυΤΙ5 ὃ 

Φ, Ραυυ5 ΖΓὴὶ Μοαϊιγγγν8, Νοί: 
χρεία Ν. 1,19,34; 6. -ἃ15. ῬΗ 2,26 
5! 7,18. - ἀνάγκη σα. Καὶ 7,290. --- 
τὰ οὐκ ἀνήκοντα αἀα8 πέοϊέ 6΄6- 
φἱοηιθηαθ᾿ ῬΟοὶ ἀὰ -ἃὶ πὶ [8]1- 
τ ηδ πα καὶ 5,4; τί γὰρ ὠφελεῖται 
ἄνθρωπος τὉΌὰ85 μΐίξέ 65. ἀἰθῆν 
“ΜομϑοἼιοη " 00 8}115 -ὸ ραΐβῃ)!ρ 
515. Τηϑηηᾶ 1,9,25. --- Κοννρ. 
Πϑπα ραν 5. 

Ρδαγπθίηθ 447.α ἀκάνθινος φοῊ 
ον: Α4.Βοηι. Νοε 15,17; 5ι0. 
Α.Μαϑῖ. 4 19,5. 

Ρδπγ 5 Μη ἄκανθα 2)ογη: Ν.ΡΙ. 
᾿πϑ.. ΝΟ 7: 4: 1.814. Μ'ὸ 4. 1. 
ΠΟ ΤΠ]: Ὁ. ΝΜ ΤΙ 9,2 
Ι, 0,44. 

Ἀπ» 411. δήησ. (Νὰ) ἀγρός ὃε- 
δαιίοβ 1πα, Αεμκον ΝΘῊ 5,16. 

ῬδαΆἾλη 58ι0. 7.1 8) τὐιρογϑῦηϊ. 
ῬΑΌγΒΟΙΡ τὶκ (927,1) ηιΐοῖν αἰϊὶγ- 
δύδ οὐμγὸν ΑὉγ. 0.55) γ9: 
61,31] ἘἈ19,20. --- Ὀ) ρογϑδῦδηϊ. 
Ῥαυγβιδὶ " διψιῶῦμεν τ077" αὐγ5έθη, 
δέγναὶ ανιγϑέϊρ Καὶ 4,11. 

ἃ [απ γ ΒΔ (ρογγοκίίνν, 2947.) 
(υογ) γ᾽ 8έοηι: ἐδίψηςα ̓  -ἰῦ5 ννἃ8 
ΝΜ 95,,2; ΑΡῸΡΓ, -ἰάθηα δι- 
ψῶντα Ν 95,44, 

σα θ ΠΥ η). 510. 7.4 νογ 107 76Ή), 
νογίγοοϊηον, Ὃρογ οί, 2945}: 
ἐξηράνθη ̓ -Π|ῦ «15,6, -ποᾶᾶ 1, 8,6 
Μεά4ά,0 ὅ,29; ἐξήρανται ̓  -ποᾶξᾶ 
ΜΟΥ: 

Ραπγϑίοὶ 
ἐς 

Ῥδπυϑιδ 467. κι. (184): ξηρός αἰἴλ77' 
ΝΟοην. Ὠαπάτι5 15 850 ἰδίῆϑνγο 
γγὰ5 ρϑιγθαθ [1,6,06,Θ, 4. -͵8 
Πα Ραμα πᾶπᾶπ 1, θ.8ὃ; ἐξηραμ- 
μένος νογέγοοϊκηοέ Α. τα κκὰ- 
ῬΆΡΤΩ -ὰηἃ τι5 ννϑτισίϊτη Νο 11,90. 

Ρ6 Πιυιδέ)", Νοιέν. (571.1671. 9565) νοῦ 
οἱηοην οριραγ. τῆι 80: πὶ θ8 
ΠΑ] 15. γμὐο]υξ τρ)η. 80. Ἠ167}γ", Ἰροἴγι68- 
1068 ὃκ 4,232, γοΐ, Ὀϊ-Ρ6, ἀπ-6, 
80 -Ρο. 

ῬΟΟῚ αἀαγηη, ἀα β᾽ γι." παοῖν Νορ.: 
πὶ Ῥθϑὶ ἃ) οὐχ ὅτι μῆο]ιέ αἷς οὐ 

ΒῊ, δίψοξζ. υγϑεὲ 2). 

19,6, --- ) οὐχ ἵνα ητονέ (168- 
παὶϊδ ἀαβ 4 6,38 Κ, 4, 

ΡοΙ(1675, 8455) 1. Ποϊαξένραγέ. (345): 
πα ᾿αΐα [06 1105 Ῥοὶ " ἐφ᾽ ὅςον 
80 ἴαηο αἷ8 Μ 9,15; βοηϑέ Ἰηογ' 
μομέγαίοην ἐπαοῦ. γοη. (υἴηέθ7'" 
γηαϑῖς. τ 1, 4,6): Ῥαίβυδῃ Ρε]-" 
Ἴσα5 απο, ρηῆιοῦ ὃ ἐάν 415,7, 
ὅ,τι ἄν 415,16; ῬΙδΙυ8 θεῖ ὃ 
ἐάν ΜΟΙ 929: ὅεα. ΠΗ. 5. ὑεα 
ἄν {11,22 10,23 (᾿Ξ 08} Ἀαίοὶ " 
πᾶν ὅ,τι. εν (5,25). .8118|5 
ῬΙΒῦ8 ἢ Ὀοὶ πάντα ὅςεα ἄν Μο 
11,234; (411 ῬΙβΙῦδῃ Ὀαίοϊὶ ̓  πᾶν 
ὅ,τι ἄν ( 8,17). --- ῬΙΒΙυΪΖὰ ἢ 
Ροὶ ὃ ἐάν Μοθ,22. -- Ρ15- 
Τὰ οὶ “ ὅπου ἄν (ἐάν) 100 
ατιοἷν ὥρηοῦ Μο 9,18 14,9. -- 
- βΡιβϑιυδαθῃ ἢοὶ αδρί. τὐο]υῖη, 
αὐτο, ὥριο Μοθ,10 οὗ ἐάν 
ΚΊΘ,0 Α: Ρ6Β (Ρίβιυδῃ βαίοὶ 
ὃ ἐᾶν ΜΟΤ.11: ὃ ἂν α 5.17. ν΄ῦὶ- 
8453). --- --- 2, Κοη,)., ἧι 66- 
ὑγαιοῖ, ραγαϊϊοί ζ΄. οἱ, ααβ 
1. ὅτι: 8ἃ) γι. Πναϊΐκ. Ῥγβ. ΝΜ 6,26 
4 :1:..95. ἡ ΠΕ 109. Κατ 
ΤΟΣ ΚΑ.) τ 
ΤΠ ο». Εἰμέ. 4 1,35 (Ἐπί. ἩΜΓΛ, 
80η)8ὲ Κορ]. 407.) 16,206. --- 9, ἵνα 
ον, ἡ. Ογὲ. 40.1.12. 15.395 
10:99: “8: λέγω ττοῖς οὖν μῇ 
ἀλέκτωρ φωνήςει “ {φ|ἠῦὰ Ρὰβ 
Ῥ6Ὶ πᾶῆϑ8 ἴθ υυκοὶρ 4 13,38 
(9597): 

Βοΐπαι (δ4,2) αὖῖι. Υ.1 (208) γε- 
αοῖθη, Πογίδομγιξίεο ηιαοἠη: 
ευμβιβάζεεθαι διά τινος (ρ 11) 
( 29,19; προκόπτειν τινί (Πα .) 
Ι1,9.,52, (Τἱ.) ἐπί τι (ἀ) 18,9.19; 
ςοὗ ἣ προκοπή αἵ, Κογ βο  γ " 
Ῥαΐθὶ Ὀϑὶμαῖϊβ μι Τά,15. -θ- 
Ῥαίθὶ ἴῃ ρα] θ᾽ ηδὶ -8η Παραϊαὰ 
Ρογίβοϊιγο ηιαοίιοη, δος ὃΚ 9, 
17 κι. Ῥϑὶπαπαοὶ 4.10. 
ΒΔ. ΒΟ Ιλ φογιοὰγ ἐδ)οηληλοη, (ρ67"- 

γζοκέυ, 2945): ὅτι ἤδη ποτὲ 
ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν 
αἀαβ τω) Ππορυογδργῖοβοη, ἰΐοβοέ 
Θμμ67γ6 ϑογοο ΚΓ ηνῖοῖν α.ἢ, ἀαβ 
Θ1.2}86 Β0706 τοϊρα]67" ἔηι8. Π,οϑοη ἐγαΐ" 
απΐθ πὶ Ἰῦδη -Ῥαϊπιρ απ ἴαυτ 
τῖκ ἔνα θ]απ ἀκα β 1)" σφι ΒΟΥ͂σΟ 

τοὶ 
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Γγ ηυοῖν σοίαμίοέ ΡῈ 4,10. -- 
15 156105: «τ. 88 Δ|15η8. ΤΠΠΠΞ 
Τα ηραγα ρα ραὶῃ, δηα «(8πα]» 
Τυαυ]αηο Ῥμδηαὶ " 816 νογϑγοϊέρίο 
δέον {ἰδοῦ αογν, σαηφονν γα κγοῖ8 
ιΐγι, ἐἰϑογαἰ ᾿ογἐδομγξίο ἡναοϊνογαὶ 
5κ 4,10. 

πίατ' -ΒοΙαη ἡδογίγ 7 6ηγ.: -Δ 6] 
Τα {15 τυιτοα]β. Ὠγα πϑίη 5Κ 9,21}. 

Ρ61}}8 (ὅ4,3) Νὰ Ζεϊῖέ: εἰδότες τὸν 
καιρόν ̓  δαίβ. θ61ῃ5 ἢ 13,11; 
περὶ τῶν χρόνων καὶ τῶν και- 
ρῶν ὈΓ Ρο -88 78Π τη6]8 ἠΐδ67" 
Ζοϊξον, τι. ΕΥ̓ δέον, ΤῊ 5,1. 

ῬΘΙΙυο (54,9) δὴν βροντή 17)ογ)67": 
19; 6. Μὸ5.17- 

ΡΟίη5 [088655. σον (165; 279): 
ὁ εοὔὗ Μῦ,28.24.9ῦ.99.50.33.36. 
59.40.48. μϑι0.; ἴῦϑ. Πδῖη0 β6]η᾿ 
τί εοι ὄνομα Μο5,9, ἁ]γιὶ. 1,8,30; 
ςὐός ΝΜ 7,29 111,9.10. 18,90. 1.5,95 
ρ 90 159.9.. Μοῦ 8. ΚῚ 1 τῇ 
Ῥοϊπδιητηδ, 8 ̓  ἐν τῷ ἰδίῳ 
ὀφθαλμῷ 1, 0,41; Ζιιαίς Καὶ 1,10. 
-- Οοέ ἦν σοί. αὉ7' Αγ κοί 
φΟγ 58, 80 5ἰο)νέ Ῥϑὶη5 δϑέθέβ. Ἠαοΐῃυ 
ἄθην Νοηιον, 1,39,4 δὃ 9.41 19,42 
τἰδιυ. -- ςοῦὔ αὐτῆς τὴν ψυχήν ́" 
Ῥϑῖπα 9] θοπ5 ϑαΐνγαία [, 2,30 
(2980). 

Ρουγΐϑα γι... Νὰ δοῦλοι Μηοοβίο: 
Κγοῖ. (3,35: ). -ἀτὰ (ἃ 4,1. 

αὐ. θἴηϑα αὶ. Υ.3,1 (9205) Πογαη- 
σίου (ρογγεοκίζυ, 2947) «44ογ. 
ἐὰν μὴ ... ἑλκύςῃ αὐτόν ᾿ ὨΪΡα] 
ἼΡ ἴη8 46,44: Χμξ. ἑλκύεω πρὸς 
ἐμαυτόν" -ἃ ἀὰ τη15 19,92, 

Ρίβηπ Α4ἀν. μάλιςτα τηηιοῖδί, υογ- 
φίϊοιοι, ἃ 6,10 Τ' 4,10 ὅ,8 14,13 
ΠΗ 510 

. ΡΒ απ! Ααν. 8) ηι. ἢ. Ῥϑάοὶ 
ὅπου ἐάν (ἄν) «τοο͵νγν, ατιοἶν ἐ))1Ή)167' 
Μ 8,19 1, 9,57 Νο 0,56. --- Ὀὴ) 7). 
Π. Ῥοὶ αδοί. ὅπου ἐάν Με60,10, 
οὗ ἐάν ΚΊΟ,6Α (: Ρ6 Β); υσί. Ῥ6ἱ. 

Ὀ δυα} γι. ἤσ. δὶ οαθ)" Ῥ8ΐδι τσαδ 
γ,107) {η)12),67" (58. 61). 

ΡΒ ΒΙυα ἢ Ῥ6Ὶ 100 αἰιοῖν 
Με 9.18.14.9 (5: Ρε]). 

ΡἰβυαΖπἢ τι. ἢ. 8) οἱ ὃς ἄν 1067" 
απο, ἔηηηιοῦ Ν. Μο 11,23 Ὁ) Ρεϊ: 

92} 67" 

1.. ῬΙΒΙσδιηιηθῇ Ρεὶ ᾧ ἐάν 1,4,6 ᾿ 

6) 5861: Ῥ᾿β δι 6 ϑ8θὶ ὃς ἄν 
- αὐτῷ Μο 4,25, ὈΙΒΙ Δ ΠΟ 5861" 
ὅςτις ἄν --- αὐτόν ΜΊ0,95; Νομί. 
ΡῬΊΒΙσΔ ἢ βαίοὶ ὃ ἐάν Μο 7,11, ἃ ἄν 
α 9,17, βοηϑδέ 6] (5. σογέ.). 

Ρίαθ! Νίωῳ κλοπή Πιορδίαθι! Ν.ΡΙ. 
“Ἴα. ΜΙΟυ . 

Ρὶπ}}]9 Αἀν. (191.42) νογδίολζθη, 
Ποίγιϊενν: λάθρα 411.238; ἐν 
κρυπτῷ 18,20. 

ρΡίπάὰ μὸ 1. ἔθνος οί: Ν. 
4.18.5;: Σ([4. 175; οἷ᾽ ἸἈΠΠῚΞ 
ΤῊ 1615 -οϑ ἐθνάρχης Κα 11,32; 
[. Β10,191;19).ΕἸ. ποιοῖ {112 
(υσί. αὐτοῖν τὰ ἀμ Ρίποπ " ἐπ᾿ οὐκ 
ἔθνει Ἡ 10,19). --- 2. τὰ ἔθνη 
α͵6ὸ Ποίαοη Ν.ΡΙ. ΜΘ,32 Ἡ 9,30 
15,12 Κ 10,20 ΚΕ 2.11 4,17 ΤῊ 4,5 
ΝΟ η ὁ,10;..4. ΕἾ. 9 Ὁ. (2 
9. (: Ξῦιη .Β). 8.13... ΟΣ ἘΠ1 9: 
10.1.1: σ: ΕΠ ΠῚ τ 
{11|; 10.9.59. 15.950 Ὁ] ΟΨΗΙ 
11.11.12. 15.9.12. Κα 195: ἢ 90 
985. 62,2. Β -οϑ᾽ Α).9:10. 10 
(1.97 Τὰ 5.10 1 9. 10 ΕΙ Ὁ 17. 
- ὃ. ἐθνικοί Προίαοφγν ᾿ Ῥα1 Ῥίπαο 
ΝΜ ῦ,46 (υσί. 4ηηι.) 0,7. --- 4, Ἔλ- 
ληνες Πεοίαομ: Ν.ΡΙ. Κα 12,158; Α. 
7.50: 1755 1. Ο  ΚΟΊΕΡΗΙ 
10,39. ---- Κορ. απἰ- Ιααδ. 

Ρἰσπαδηραγαϊ Μκὴῦ 1. βαειλεῖον 
ΙΚὔγιροϑογίοβ 1). Ϊ. -Ποτὰ 1, 7,25 
(οἱγφῖψο Ρίιιγ αἰ ογ1). --- 3. βαει- 
λεία δηνίρφγοὶον (γυῳ" 59.)} Ν. 
Ν60,18 11,12 1, 0,20 μϑιν.; 4. -Ἶ8 
ΜΝΜ7,31 1,4,48 8,1 μϑιυ.; (, -]ο05 
Μϑ,19. 9.35 118,99 Ὁ 
-1ἱ Μ5,19.90ὺ 8.11. 11.11 γχὃ: 

Ρἰπάδη0} 910. Κ7..2 Πογγ δοίη: βαςι- 
λεύεῖν (5) ΚΊ5 ΤῸ 5 
(51) 11.1.35, (ογ.) 119 1 9 ἢ 
Κά,8. 

τη -Οἰπάδηοῃ ἡ». Π) αὐ. γ»υ͵1].677.80]} 67), 
γεἶέ: ευμβαειλεύςομεν ἰ 3,12; ἵνα 
ενς ὑμῖν τ-ττωμεν Καὶ 4,8, 

Ρἰπάδμηϑ Τα βαειλεύς Αι δγυῖρ Ν᾿ ὅ,35 
11.8 95,40 27,11 «0,15. ὠϑι0. 

Ρἰπαϊπαϑϑιθ Μη: 1. ἡγεμονία ἐο- 
σίογη α΄. 1,38,1. --- 2. βαειλεία 
ΙΚδιουργοῖοῖ, Ποῖοῖ: Ν. ΝΜ 0,10; 
Α. -α Μο9, ΚΊ15,24.60 4,1, 
-οὐ (92 34) 11.9.27; α΄. 1. 1.95 ὃ.10: 
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Ρἰπαϊθκο Αἀαν. (191.442) 
Ποϊαηίδο, ἃ 23,14. 

μα) 5" (Ὁ) Μὰ Τοῦ: λῃςτής 6. Ι. 
Ὅς 1,19,4; κλέπτης: Ν. -Ὁ5 
1010. 1.0.5. ΤΙΓ5;9. (25:8); Ν. 
ΡΙ. -᾿οβ Μ6,19.20 410,8. 

Ρἰπιρη5 Μη παῖς Κρποομέ: Ν. 
ΝΒ ΘΗ 5.77.1; 6.:.-- 5: 1..1.09; 
. -ιἌ (248) 1,1,54. 

ΡΒ Μιυὰα (1472) Ἡαιιδοκίαυο, 
7 ογιογ). παιδάρια Ν.Ρ]. Ῥῖνγοϑ 
[99) ΝΘΙ 5,10; οἰκέτης. 6: ΓΙ. 
Ρῖνε 1,10,18. 

ΡὶαΡ (Ὁ) Νὰ τὸ ἀγαθόν ἀα85 Ομ έο, 
α͵θ σία ϑασθ, ῬΙ, Οὐϊέοη" ((. 
6 1,1,55): Ῥία ἰδυδη ᾿ τὸ 
ἀγαθὸν ποίει Ἡ 13,3; ἀγαθο- 
ποιῆςκαι 1.6.9 Μοϑ,4, ἀγαθο- 
ποιεῖτε ἴ, 6,90, η". 1)αἰ. ἀγαθο- 
ποιοῦντας (τινὰ) 1,06,395 --- (Πτ- 
ρον). --- Κοριρ. ὑπ-Ῥία ἢ. 

Ρἰπροῖρθ Α4ἀ)λα σιυΐ, σοργίοβοη: 
εὐλογητός 1, 1,068 Νεο 14,61 ΚΊΊ1, 
91; καλός ΜΊ7,18; ἀγαθός ΝΜ 7,18 
1,0,45 18,18.19 ΜοεΊ10,17.18 Ἀ7, 
12.18, -- ΡῬΙαροϊσαιιη Παραφί. 
σιν σοαδίτη ᾿ ἀγαθοῖς Καὶ 9,10. 

Ρἰπροίηϑ ΕἼ|6(1535): 1. ἀγταθωεύνη 
σή 6. -ἃ15 561 ΠαῖΖζοβ (ηαοἷν ὈθΟἢΪ- 
ἰαἰ15 σιδα [,41.}) (ἢ 1,11. --- 9. εὐλο- 
γία ϑόσογν 1). -ἃἱ Κ9,6 (ῃ -αὶ, 
ὋΒ -ἱ “ ἐπ᾿ εὐλογίαις, ἐπ’ εὐλο- 
Υγίαις φτγνέο7" ϑοφθη5ρ7 110], 6Ή) Κα 1,8. 

Ρἱπρίαᾳϊδβ5 (116,1) Εἰ εὐλογία Θεγόη 
σα. -55815 Καὶ 10,10. 

Ρἱυ Ἴδη 810. ΚΥ΄.1 δοσηόη, 8) ηι. 4 ΚΠ. 
Νδ,44 1,1,64. 2,34 60,398 Β 19,14: 
δ) αν 1.99 ὅ 98 ΜΟΊ10:16: 
εὐλογεῖν Ργ8. ΜΝ 5,441, 1.64 0,28 
6 10:10. Η΄19,14. -34.0»..1.23.98. 
94, ΡΕΡῇ. εὐλογημένος 1,1,98.42 
19.958. Μὸο 11 9:10: ΡΕΡΕ.. εὖλο- 
το τ Εἰ κ1.3: .--Ξ 
ΡῬαΐδὶ ϑδυνὰ ῬίυθΙα ἰχαὶ 1,1,929 
μαοΐ, ἀπο (6 «πἰ|8) 5ἷς Ρθπηθ- 
αἰχίββοι (6 θβηραϊχ!!) θαπὶ ἃ 06 
14, Ἐ- 

δ. Ὀ Ὲ 741) οἴγιονη (4.5 1.) ἄοην 8:- 
9θην) φούθη. (ρον εομίϊν, ΡΒ Β. 15, 
616): εὐλόγηςεν 1,9,16; εὐλογή- 
ςας᾽ -ἸΔηα5 Με 8,7, 1Ζοὶ -ἰάὰ Εὶ 1,3 

ἐθνικῶς [ (: εὐλογῶν ᾿ ῬΙΟΡ]Δηα5 1, 1,604); 
«44 51 7,192. 
ΠΗ. θ᾽ θ7Δη ΜμοἼνογ: 
1} ΒὮ 12,14. 

Ρἰνναάνν Αλκ.δέη. δουλεία “Κη φο]ι- 
βοαῖς ἃ 4,34 (γναοῖν νυϑυυβίνν, 
ϑαϊᾶνν αἷ8δ Ν αγιφινδοίςθΉ). 

ΔΗ Δ. Ὀ γγδη 810. Κγ..8 αὐ θ᾽] οοἤνθγι, 17. 
1)1ογηϑέδαγποῖξ δγίήγγοη, (ρον ὁ]έδυ, 
29457.: δουλαγωγῶ ᾿ -ἃ Κ 9,27. 

δα θῖνα α8σί.: οὐ δεδούλωται " 
ηἰσδὶ -δἷαὰ9 Κα 7,1,5; καταδουλοῖ᾽" 
τὰ ΚΊ1,,2 0 ἵνα καταδουλώ- 
εὠνταῖι᾿ -«Ιαοαοῖηα ( 9,4; ἑαυτοὺς 
περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς 
αν γομθομγίον 5160}. τέ υἱοῖογν 
Θο]υιογ θην " 51Κ 5108 η5 -δα θα ππ 
ΒΘΙΓΔΠ Π] Πα τη ὁγ'αο]νέογ, 5107} 
“γ10.' αἀα8Θ ὕοοῖν νὸν υἱοίθη, 
ϑοημογσο, 6,10; ἀνδραπο- 
διςταῖς ϑϑοίοηυο) αι 67. τηϑη- 
Π8η5 -ἃηάειῃ Τ' 1,10, 

ρΡὶντὶ Εὴὸ Μαγαᾶ: δούλη 1,1,58.48, 
δοηδὲ παιδίςκη: Ν. Μ 26,609 4 18, 
17 1,188 Μο14.09; 6σ. Ὀϊυ]05 
(98,92)1, 1,48 ἃ 4,30.31; .)0. ΡΙυ]8] 
α 4,29.28.80, 

ΡΙΔΠ 574. 810. ΚΥ.1 80], γδοἴροη: ἐκφο- 
βῶν ᾿ -Ἰαπάδπδ Καὶ 10,9. 

5. ὈΙΔ πα. 510. 7.4 ἐμίγαηδ. 67.- 
δο γϑοίοη, (ρογγεκίϊν, 994).}: διε- 
ταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ ̓  -ποᾶ8 
Ὁ ᾿ηπαίρα αὶ (παοΐν ἴῃ ᾿πίσοῖία 
8. 0 σ1α).1.1,90. 

δΆ ΣΡ] 1 8 γοα.7.1 (911) 1. αὖ- 
δοίμέ: παρακαλεῖν ογγπαγοη (Ὀγ.5.) 
κοῦ ΤΑ ν .} ΕΘ 
ἱ4,2 : παραμυθούμενοι ηγη1} ἐγ ϑέθη- 
αἄοηι Ζιιϑργμοῖ, ΤῊ 9,11. --- ὦ. γι. 
1)αέ. (555) παρακαλεῖν τινα δἰ)ι61)ν} 
φημ 5ργοοἤθη, τη ἐγδϑίο Κ 1,0 
Τῦ,1; ἐναγκαλιςάμενος ἦγ αἴἷδ 
«Αγηι βοϊιϊοβοηα (αἰ [οὐ οϑιη) 
ΜεΊ10,16; προνοεῖ (τινὸς) Τ΄ 5,8. 

ΡΙΔαθ Α4{Ἃ7.1ι ἁπαλός καγὲ Ν. 
Νο 18,298. 

ΡΙΔαἢ 5 Μὴ φυγή ΕἸκοέ: Ν. 58 -5 
Νοε 13,18 (υσί. αἷδί. πρτ Μὴ. 

ΡΙΪ ἢ αὶ. 9 (2904) φεύγειν 
1095 Το 1 οι 
(Δ Ὁ) ΘΝ, ὔμμ) 10: 

καταρᾶςθε᾽ 



1500 ΔΕ ΡΙΠαΠ δ --- ἀϑ- δ υϊαΐδη. 

αι «11 πΠΠ8 ἢ} τροργτον, (ρο»γ 7ε]ρεῖυ, 
2947) φεύγει" -ἰ 10,18. 

ῬΆ τ θλ 8 αἷς ΕΚ ιοέ 67,07 6 [6γν, 
ογέπίονη, (ρον [ὁκέϊυ): ἔφυγον 8.80. 
ΜΟΊΦ ΕἸ ΜΝ 8.59 18.953 
Μεϑ,14 14,90 10,8 (ΙΚοριρ. γι} 
ἦην ζ., δίηνρί. γι" ἦν Γγ8. ὃ6- 
ἰογί, υσί. ΓΒΒ. 1δ,1δ7). --- αὖ- 
πάηρίγ: ἀπό τινος ́  αἵ ΜοΊ0,8; 
ἴδια Νεο 14,59. : 

πη 8. ]1 1} ἡ... Αλῖ. οηίπέοἤν, 
οἴγμεθην ογἔγγηθη.: ἐξέφυγον τὰς 
χεῖρας αὐτοῦ ᾿ -ὈΙαὰ Πα Πα Πη5 15 
ΚΊ11,335; οὐ μὴ ἐκφύγωειν ̓  ηἰ 
- 1 1] 9.9. 

Ῥοιμαβ Θωμᾶς Ν. 11,10 14,5: 4. 
8 1, 0,15 Μο 8,18. 

Ρυλίδίο 5 10 (1596) παράκληεις 
Τγϑϑίμη Ο. -αἱὸ Ἡ 10,5. -- 
Κοηιρ. σ8- γαίβίθι 5. 
Ῥτα δ 7 Δ 510. Υ..1 ἐγ ϑίθη, ηνα]ηιολι: 

παραμυθεῖεθαι {11.391 ΤΗη 5,14; 
παρακαλεῖν 1,9,18 ΤῊ 4,18 5.11; 
ἐνουθέτουν Νρὴ 6,14. -- γἐἠ- 
ὙΠΟ Υς 378 1 911 οὐ. ἐγ ϑέθην; 
συίοη, Μιυίο5 δον: θάρςεει Ν 9,2. 
9 1, ὃ,48 Νο 10,49 -εῖτε 4 16,98. 

Δ 8 θΥ 57} 8 ογχιίεκοη: ἀνέψυ- 
ξεν {1,16; ἀνάπαυςόν μου τὰ 
ςπλάγχνα ἰαβ ηιοῖη, ΠογΣ Φ107' 
Τὐννο ΚΟΊ))16Θγν " -Οἷ ΤΠ Θ]1105 ὈΥαΒὶϑ 
ΡΠ 90. 

ΦᾺΣ θΥΔΒ7}4η (6) οἰίΐυ, 9947.) ἵνα 
παραμυθήεωνται αὐτὰς περί᾽ 
6] -Ἰάθαβίηα 1105 Ὁ 7... ΑΚ ΐ. 
μη, ἐπηθν ἽἋ{708ὲἐ σιν ὀγϊηθηι 
11,19; ἀνέπαυςαν καὶ τὸ ἐμὸν 

πνεῦμα ᾿ -ἰάθδάπη 1840 1Τηθ᾽ηδηἃ 
ΘΗΠΔη 516 ῥγαοἼἝίοη, φι0) Πιι6 
ΚΊ0,18; παρακαλεῖν 6γ)10γ{677ν, 
Γα88. γοϑδέ οριρζαησον (0 γ.5. 
κι Ρ ὰ.15: (ΘΙ) 
0,9. 8. Τὰ 3.1 {πῶ,17. 

Ρταρ Δ 810. 7.1 Ἰαιζονγν: ἵνα τρέχῃ 
1ῃ 3,1; δραμών ΜΝ 27,48 1, 15.920 
Νοε 15,960. 

1 Ρταρ δ Πογδοϊϊαιοη: προςδρα- 
μὼν ἔμπροεθεν νογατι5-, Πἴγφιυ- 
ἐαμξονα " -ἀπα 5 ἴϑαν 1,19,4. 

ΡΥΔιμδίοὶ Τὴν ἀκρίς ΠοιδΟ  ο6 
ἌΞΕΙ ΜΟΙ Ο: 

θΥΔΒα ΡΟ" Τὴν δε οἴξδιοῖέ: Α. 
-οἴη 5 ὅ,11. 

ῬΥΘΙΠα. (54,9) αὐ]. ΚΥ.1 (208) ἀγἅη- 
σον: θλίβειν Νο 8,9 Κ1.6 4,8, 
(Ρέ. ΕΓ. Ῥτθπδηβ ϑοδνηναὶ ΜΝ 1,14; 
ἀποθλίβουειν 1, 8,4 δ᾽; ευνέθλιβον 
Μοῦ,24 4.Ρι. ευνθλίβοντα Γ΄. 81; 
ςυνέπνιγον 1,8,42, Ρα88. οὐ 
ς«τενοχωρεῖεθε ἐν ἡμῖν 7) 1718 
ἴ8έ 65. 17) οιμοΐν γυλονέ θη) 6 " ἨΪ 
- Πα. 715 ἴῃ πῃ5 Κ6Θ,19, 

ϑΆΡΡΤΘΙ 8). ὑθαγαγισοη (ρογ ο[ίΐυ, 
294 577.: τοῖς θλίβουειν ὑμᾶς" 
Ῥαΐτη -Δ Πα 8 ΠῚ ᾿Ζνν]5 {ἢ 1,0. 

ῬΓΘΙΠ51 (Νὰ) ς«τενοχωρία Ὠγαηο- 
δα: 1..Ρ]. το θαι Κ 19,104 
( ΓΡ]6ΙΠ 5] ῖη Β.). -- Κκί. συσαμη8] Ν. 

ΡΙ615 ἀοἰῖ. Ζαγι.ὶ τρεῖς αγοὶ 
(194,,)ὴ: 4.Μ Ῥτίη5 ΜΝ 27,608 
1,1,36 9.48. Μο 8,23.31 9.5 14,08 
10.929. ΚαἼ 97. Τρῆ: τ ΞΟ, 
Με δ᾽ κ135.1. ΤΌΘ. ΨΕ 
Ῥτὴ βίη θϑιη " τρίς αγοίηναϊ (197) 
Μ90,715 13,98 Μεο14,712 κΚ11,95 
19.8, Νομί. 1,4,28. ---- ὈΓΘ6Ι15 
{1515 τριάκοντα αγοίβίφ: Α. 
Ῥτίηθ ἴρπηβ Μ27,39.9; 6. Ὀ11|6 
ἐἰρῖννα 1, 9,25. -- ρτ17]8 μα πα ἃ 
Ακμ. Νε 14,5. 

ΡΥα7ἃ διυ. τρίτος αν αγϊο: Ν. 
1,20,31 Νο19,91, δον. Νο 15,25; 
Ἧ. ΜΌΟ7 04: [χ 90:19. 1 19. ὙΣ 
1 9. 18.359. ΜῈ 9} 
ΚΊ15,4. --- «ἄνογῦ. Νομέ. θ᾽. 16α]ο: 
τρίτον -ἰΟο βαΐα φημ αἰγήθγ- 
γιαὶ Καὶ 19,14; τρίτον τοῦτο ἔρχο- 
μαι φρήη, αγτέξοφγηναϊ ᾿ογληνθ τον 
αϊοϑηναΐ  ὍτΙα)]ο ραΐα Καὶ 13,1. 

ΡΥ ΐβα αὲ.γ.5,, (906) ἁλοᾶν 
αγοϑβογιονν: 4.Ὀ1.Γγ.5. [αὰῆθαὰ -8η- 
44] 1Κογ7. ΚΓ Ὁ δᾷδα -81 8] 
Κ, 9,9, ἄατιν αρμαρί. ἐγν Α 8... ... 
δι... τ ἃ. ἡ οῖ; ΠΣ ΘΟ αΠΠΠ5 
ϑαῖν -Ὡπαΐη. 
π5- θυ πΐϑ αὶ. Υ.2 (204) ην. 1)αΐ. 

οΐηθηι Βοβοησοναο ὑγίγιψονν: κόπον 
ο. κόπους παρέχειν 1, 18,5 ο. Ν'ίς 
14,0; ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων 
ὑμᾶς . ὈΪ ῬᾶπβΒ -ἃηάδηθ ἰΖΥΡΪ5 
τρθσογν (1676), αἿ6 οιον [ἄγἶρο θ6- 
γοϊΐοη, Ν Ὁ,44. 

στό ΨΥ Ὁ ΡΟ ΡΝ 

ἕ 



ῬτΟΡ]δη --- ρυβαπαϊΐα 5. 151 

Ῥτοβ͵δη 8ι0. Κ..1 ἐἡϊδοην: γύμναζε " 
-οἱ 7 4,71. 

ἘΒ-ΡΓΟΡ) πη. οὐηίϊδο (ρογοἰέϊυ, 
299417.}.: μεμύημαι -ἰδ5 ἴτὰ ΡΠ 4, 
12, -- γροί. τι8-ὈΥΟ οἰ Π5. 

ὈυΠ1511 (65,1 Νὰ λέπρα 41ι- 
5.5: Ν. Μ 8.5 1.Ὁ,,.5 Μοί; 
ΑΙ. -Ἰ Βα ραηα5 " λεπρός ατιϑϑέσίς 
ΠΝ ΟΊ 10:; 6. 1,ὕ,12. 

θυπίθἢ 15 4ἀ).α λεπρός ατδϑαέςιρ: 
ΠΤ. ταὶ. ΜΊ11,5. Το 9 57:20 
{ΠΡΊΩ. 

ῬὺῸ εὖ ἄμ (164. 1)6γ» Κόοῖ. δύηφ. 
16 μι). νυογίγίέ ὅ{678 αἴθγν 
σγίοοῦθ. Αγίἠοῖ: Μ60,9 11,23 
1,10,15 Με 9,95: 185 (656) Μ 17,28 
Ὁ 5.41. 1.0.930ρ.21.95. 5,95 0.9 
62,21 (,.3,18.931. -- Ζιμβθαΐ: 
418.98 16,30 1,4,25. μϑβιο.; Ἰζοσ- 
ἐαδϑι α65 γ᾽. Γγοη.: «οὗ 1,.5,2Ὁ 
(ναοῖν Μ 9,5), ὑμεῖς 4 8,46 (παοῖι 
γ. 45), ὑμῶν; ΡῊ 4,7. 

Ῥποΐ Ποϊαΐ. α16)) φισοίίοη, ἘΡΥ ΒΟΉ: 
ΟΕ αν (1 79. 9): Ν. Ἰν 14:4... 4. 
Ῥακοὶ 88, Παπαρί. σὶρ ἴῃ ῬαζΖοὶ 
γγα 11, ΘΙ Καὶ " ἐν ὦ εὐδόκηςα 
ΜΟΙ ΑΙ τὲ ΤΡιΖοῖ  1.8,239 
ΔΙ ΝΡ ἡπχει 110,40 
"8.10. }.9.15:-17 σΧὅ5.4. ΤῊ 9.19; 
Ἴ): ἸΖα 201 9.1. 

Ῥηυρκ͵α (ρυρρῖ- 110,2). ΜοΊ0,49, 
τοί. 2980) τὐγορ.ϑδιυ.Υ.1 (γα. 
Ῥπηΐα, 9]. ὁδ,)2. 928). 1.267 
δῦηϊ. δοκεῖν σἰανδογην, τη)61γ, 67) 
Πϑ1 8: Ὁ 5. 99. να δ:5 ΒΗ 9.,3, 
(4.)..) 10,2; σοϊέογη, οἱ δοκοῦντες 
ἄρχειν αἷς αἷ8 ΠΟ} 7.801)67) σοίξοη, 
ΜοΊ10,49, οἱ δοκοῦντες ετῦλοι 
εἶναι αἴό αἷ5 ϑάμίοη σοϊέον, (ἃ 3,9, 
οἱ δοκοῦντες αἷθ6 ΑἸ 656] 6 6Ή, 
α 9,2 (ρβαϊππθὶ ρα ΐα).Ο; ἀπὸ τῶν 
δοκούντων εἶναί τι αἷθ6 αἰ δέιο. 
Βοαφιίογοβ οοϊξοη, τὐοίϊοη, " αἵ 
Ῥαϊτη -Ἰαπάδηη υυϊβαη ἴθὰ ἃ 2,6; 
εἰογν Α πη ϑο)οίη Παϑόη, ἵνα μὴ δόξω 
ὡς ἂν ἐκφοβῶν Κὶ 10,9, 5ΚΊ1,17 
4,199 6,3.11. ---ὀ φαίνεςεθαι 6)"- 
“οἸγοίγιοη, σοίέοη οὐχ ἵνα ἡμεῖς 
δόκιμοι φανῶμεν. καὶ 13,1, Καὶ Ὁ π- 
ὑΘΊΒΟΉΓ, --- -- ὦ, μρρογβδηϊ. ῬαΡ- 
ΚΟΙΡ τηῖβ ηηέοῖι αἰϊηι κέ (258,1): δο- 
κεῖ μοι Μῶ6,06; φαίνεταί μοι | 

ΜοΊ14,064, 5οη8ϑέ δοκεῖν (ρ675.) 
Μο,1 1. 1951 019. 1919; 

Ρυμπίπϑ (65,9) Μιν εὐυνείδηςεις 66- 
τὐἰϑδθη: Α, -ὰα Κ 10,29 (ψ. ρυῇ- 
ἰὰρ-Ῥ8η); 6. -8ὰ5 (1 2,295 (Πιέθ7- 
γοϊαΐίογ, ΑΒ, υσῖ. 4.) - “5 
ΚΊΟ,98. 

Ρυ]αΐη5 Μὴ (1595 ἀα8 7 ϊάθη, 
1,ράοη, αἵ αφαπία: πάθημα 6. 
ΡΙ. -ὁ ΚΊ1,5.6.1 ΡᾺ 3,10. -- ὑπο- 
μονή: 4. - Β15,4. Τ0,11 5κ9,2; 
σ. -αἰϑὶ ἘΠ] Θ5᾽ ΘεδΣ;. 19: Ξαῖϊ 
Ι,8,.15 Κ19,12 9,10. -- Κοριρ. 
5- Ῥ]Δ 15. 

ΡΠ] 51:0..71,.85 ἀπίαοη: ςτέγει᾽" 
Ρ Κ΄9,71; ἀνέχεεθαι (γ.5.) 
ϑ,..59. 3 ΠΟ ΜΟΟΗΌΣ 
θα θοΘ ββυΐδῃ  ᾧὕετερεῖεθαι 
Ῥμ 4,19. 

ϑΆ θα] Δ ογαμίον (ρον ο]ρέϊυ, 
2941.) παθεῖν 1, 17,25 (ΓΆ1ὴ " 
ὑπό τινοῦ Νο 5,96; εἰ ὑπομένο- 
μεν 1808] -ὁτὴ ἰ 3,19, 
15. ΒΡ α]8η ογανίαοη, ογέγασον: ἀνέ- 

χεςθαι ΚΊ11,1.4.19.90 Καὶ 4,2) 1ῃ1,4, 
Γι. 14,5; [γ ἀντέχεςεθαί τινος 
810]ν αὐ 6]νηγλθγν, (ϑἐημγηέ γον σο- 
πα Τηδ,14; ἐνέχεεθαί τινι 
α ὅ,1; ὑπομένειν τινί Ἡ 19,12: 
ὑπήνεγκα᾽ -1ῖ68 ἰ9,11; ςτέγειν 
ΤῊ 5.1.5. ΡΕΡϑι θα 8 “ἀνεξίε 
κακος σεαμίαϊρ, Βῦδβο8. ογίγασοηα 
9.94, --- (φαραυγθ) ηρϑΓα 
Ῥαῖγ Ῥυν8}] -ἃη αἷδ οἴη φισοῖξο 
(Ο'οϑιιγ) ατγ οἷ, αἷό Γαι 6 σὺν 67- 
ζαπγον 5Κ. 9,8; 8ὃ,13.25. --- Ργί. 
ἈΒΡαΪαΐαα ἰ 8,11 Β: -ἰᾶαὰ Α. 

Ραβαπαϊ (65,1) ΕΟ χίλιοι ἐαιϑοηα 
(194): Νϑσ. Νδὰ 1,17 (Ῥὰ- 
5. Πη8 «1.»).34.40.41.49: ΝΡιι. 
]'ϑηι. (αα 0.) ἴννα Ῥαβαπα]α ΝῊ 
7,19; ΝΡ". ἵντοβ -Ἴοβ Μοϑ,18; 
(9... τοὺ Νϑὴ 7,38; Πάνγου -Ἴοβ 
Νε δ,9; ἢπηΐ -οβ 6,10; 6. τὰῖρ 
ἰνναῖϊηη ἰἰσατη -ἴοὸ 1,14,31;:- Α. 
Πτηΐ -ἰοβ 5Κ 7,9; 22. ἤατνοῦ -Ἰοτὰ 
Με 8,90, Πιηΐ -Ἰοπὶ Νίο 8,19, ἰα]- 
Ὠπη -Ἰομὰ 1, 14,31. 

ΒαδαπαὶΆ (α) ΜῈ χιλίαρχος 4Ὧ- 
Κ ]γο" τοὺ Ταιδοπα: Ν. -Ὁ5 
18,129; 0. }. -αἷτι Νο 6,21. 
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Ραϊπδαν Νὰ ςἀλπιγξ Τγοηιροίο: 
ἢ) Κ 5:90 ΠΗ: 
Ραμ αγ 78) 510.7.1 ἱἐγοηιροέίογ: 

ςαλπίςει ̓  -Ο Καὶ 15,52, 
Ρυαδη αὐ. Υ6 (209) 1. ἐγαηδίί. 

οἔιο. τραϑοϊοη : νίπτειν τοὺς πόδας 
19,14. εἰ... ἔνιψεν ᾿ 714 ῬΟΙΙ 
ΤΌ,0Β; Μεοᾶ. τὸ πρόεςωπον 
νίψαι Μ 0,17, ἐὰν νίψωνται τὰς 
χεῖρας ΠΝ ΠΡ ΞΞῚ τ᾽ ΘΟ; 
τοαϑοἼιογυ: ϑαθρ' -ὰη “ ὕπαγε. νίψαι 
9,7. -- Υγσί. ὑη-Ῥυνϑῆϑη8. 
ΡΠ ο͵ε}, αϑινραδοίιογν (ρο7- 

{ομέϊν, ΓΒΒ.15,1δ5): ὕπαγε νίψαι 
καὶ ἐνίψατο᾽ φαὰρο ᾿υναῆδηῃ ... 
7184: δ ϑυνοῃ 4 9,7, ἀαφοσοη Γ΄. 11 
ὕπαγε νίψαι  ραρ αἰβδιυνδῃϑη; 
ἐνιψάμην ̓  «ἴδοι Κ΄. 15. 

Ὀ᾿-ρυνπδη αἀ8σί.: νιψάμενος᾽ -Δη65 
ΚΠ 1 ΕΒ: 15:16). 
π5. ΡΥ 8} 81} οέτσαϑ αὐι8-, αϑισαβο]ιρλν: 

ἔνιψεν τοὺς πόδας 413,19, εἰ 
ἔνιψα ὑμῶν τοὺς ᾿πόδας, καὶ 
ὑμεῖς ὀφείλετε νίπτειν ᾿ 1808] 
«ΚΣ αβρνοῖ... 716 785 βΒκαϊα 
Ῥυαπαη 13,14. --- ἀπέπλυναν 
τὰ δίκτυα  -Ὀ νγοππαη παί͵ὰ 1,ῦ,2. 

ῬΎΔἊὮΙ (Νὰ) λουτρόν Βαά, Τα: 
1 τ ις 9 8: ἢ). πΠ:90-. 

ναοὶ Κὴν Ζο)γν, δέγοϊέ, Θὲγοῖ- 
ἐϊσἰοῖέ: ἔρεις ᾿ Ν.ΡΙ. -οἴη5 Κ19,90; 
θυμός 4. -οἰη (ἃ 8,8 (ὀργήν, θυ- 
μόν" Παί15, -6]η); ὀργή Ν. Ε4,31 
(8015 18 -οἱ " θυμὸς καὶ ὀργή); 
σ᾽ θ᾽ ἡ ΞΙ ΘΕῚΣ 
Π|19 19. 2. -οἰπ ἘΠ Οὐ. 708; 
μημίαγ, οὐ Ακῖ. ο. 1)αἰ. ἔπ νγ6]- 
ἰδη 45 Ἰὴ -6]η ᾿Ῥϑιητηδ, 101] ἰδα- 
Δ Πα] “ ἔκδικος εἰς ὀργήν αὖε7' 
Ἰαΐ. η΄ τὰ ἘΝ 15.4.. ἡ. ΘΠΠΠῸ ἮΙ 
αἰ σΡ δ] 8η8 -6]η " ὃ ἥλιος μὴ 
ἐπιδυέτω ἐπὶ τῷ παροργιεμῷ 
ΕΒ 4,90. --- ἢ. ἐπὶ ἔθνει ἀευνέτῳ 
παροργιῶ ὑμᾶς ἴῃ Ρίπαα. 1» 
πη γα Ρ]8 Πα θη ἴῃ - οἱ 1Ζυν]5 Ὀτῖσϑα 
ἐεἾν δγίηγο θιοἶν ἦγ, Ζογην Ἀ 10,19: 
μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν 
ΠῚ ΦΊΔΙ] ὈδΙη8. ᾿ἰζνατα ἀὰ 
-Θῖη γοἶφέ θγ6 ίηα!67" τϊοϊυξ φυιη)ν 
Ζογη, (,,8,91. 

βυγαῖγβ Α4ἀ7).α φογηῖφ: ὀργίλος 
ἽΝ ΠῚ 1 1 ὀρηιεθείς Ὁ Π01: 

Ῥυϊπααγῃ --- {}1]5. 

Ῥνναῖ γαῖ Ρ-Ῥδη 51}410  ὀργίζεςεθε " 
ΒΕ 4,26 

Ῥυγαδίρα ΕΚ ιἱοϊιογ]οῖέ: ὑμῖν δὲ 
ἀςφαλές ̓  10 ᾿ἰΖυννῖ -ἃ Ρἢ 8,1. 

δα θυγ βίη δοζοδέίσον, (ρον είν, 
2947.) κρατειοῦςθε  -ἰά δ] 5178410 
ΚΊΟ,13; τεθεμελιωμένοι ᾿ -ἰ δ] 
(1,25; ὃ βεβαιῶν ἡμᾶς" -]α πα 5 
ἀη5(15) Κ 1,21: καταρτίζετε -τὸν 
τοιοῦτον ᾿" -11} Ῥᾶηᾶ ϑυνα!θκϑηᾶ 
(τ 

Ρυνπΐδμια, Μωα θυμίαμα Παλοῆη-- 
Ὄρ δὴ. ἀςΈ -ἰὰῶβ ΤΠ1 ΜΠ 

ΤΙ. 

κὶὶ (-αἢ, ἡιομγ  αοίν ἐγ 1)ορρεϊ [γαφον: 
Μ11.3. 11.111 ΘΟ Με 9 ὺ 
υσί. 27) οημμίϊέ. ΠΥ ασοραν οί, 
δον αγν ἄα8 1. Ἡογέ (65 ϑαΐξοϑδ 
αγιϑοϊιτοβοηα, ΜΜοῖϑδέ ἐ5έ αἴ6565 οἴη, 
γογϑινην; σοι Ὀϊ-, θὰ- ἄδην Κ67- 
διίην υογαῖιδ, 50 τοῖγ ἃ τὸ φισίδοἤνθγν 

Ργᾶβα ει. Ῥογῦ οἱγηροδοϊναϊέοί : ὈΪ- 
ἀ-ΘΙἴα]  ἂρα εὑρήςεει [, 1δ,ὃ ; 
θ8.-- Δ 0] 5 πιετεύετε Ν᾽ 9,98 
Ῥὰ ρ8-υ-ἸΔαροῖ5  εὺ πιςτεύεις 
4 9,396 ρα-τ|- 8.56 10] " εἰ τι βλέπει 
Νο 8,28; ἁπηί. Εϊηϑοϊναίέμηρ φιοῖ- 
δόμον, ᾿γῶροβ. τ. Νοηιθγυ: 80 - 
Ῥὰ5 5] 01 418,94, ἀΖ- νυϑαγβί- 
ὙγΆ1η, ΘΠ ΔΒ ηδὶ (ἃ 3,9.5, [τ τὰ- 
-ἢ σαᾶα 4 7,17, τιΖ-ὰ ΠΙτ Ϊη8, 
ὉΖ- ἢ τηϑηπϑιὴ ἴ, 90,4. Νο 11,90 
(282) σνογϑοϊηγιοίφοη ἢι. υογωι8- 
φοϊοηάοην ἃ: θὲ ΜΊ11,5 1,1,19.20, 
Ἰ18-θ8η Μοε15,44 (665); δοῖ νογαιι5- 
φομογάθηιν 8, 1 ἰδέ Ζιροϊδιίφίροξ 
αγυφιγ ἤθη: 58- ὁ 9,3.19, συνατα 
{18.20.75 (9:5; τὰ 
υσί. 75, 765, --- -α ογ'5ο)ιοῖγέ 80- 
το ἦρι οἴηξζαοίιογ" ΕΎασο (528,1) 
αἷϑ ανοῖν ἐγν αὐδ)ιυγκέϊνονν ΒΕ  αφθγυ: 
1. ἐγν δοἰδεγιαήγονν αἰ͵8). ΕῪ. δἐοἼυνέ 
-ὰ ϑοισοῖ ἔην 1. Οσ΄ρα αἷ8 αὐτοῖν 
γμαοῖν Ῥὰὰ ἕην . 6!ἱ. (4νιϑηαἼηι6 
4 18,34); 2. ἠην 1. σι ρα ὠρρηυοίί- 
ϑἐχηαΐσογ α͵5). ΒΕ  ασολν 6θγ 50 θη 
-ὰ γι.) 4 9,2 (552,8 α.Ὁ); υσί. ατιοῆ, 
βαυ. 

ὉΠῚΠ5 447. ἰδεῖ, ὑῦϑε: κακός 
ΝΜ ο 7.21 Β 1,19... 19.11.19 .9:|- 

τ κο μδι ρων ὐβ νον, οὐ»  δοδινι, μα. υνν...,.... ....... 
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“5 13:5 10,39 ΚΕ18,.7. (8:9 
15 ΤΌ: 10 1:15; πονηρός 
5.5. Ο9..7171.18 δ). 
ς«απρός Μ7,17.18 1,60,435 ΚΕ 4,29. 
-- 001} «ἰΡᾶηα5. 7». 1)α͵. κακο- 
λογῶν Μιεομοηὰ Με 7,10; 16}}]} 
ΠαΡαπμάδη5᾽ κακῶς ἔχοντας αἴ 
80}. τοί θοβηαοηαογ,, οἷο γαη- 
μον, Μ 8,,ῶ6 ΜοΊ1,39.34. 6,55. -- 
ϑιυρδέαηέϊυϊδο: Ὁ αῖα Ὁ}1] 4 18, 
95 1: Β58 010... ΔΙ 5,57. 0,49; 
ΝΡ». Με 7,,)8). --- --- Ααῦυ. 
ἌΡ. ΡῈ (19141) κακῶς ἀδοὶ 
8 18,238 Μο 2,17. 

ΠΡ 1100}15 4α7.2}. ἡ δοϊίἀἐογϑο!ι, 
ϑιδέ. ἰ] οι έογ: Ν. κακοποιός 
918,90; κακοῦργος ἰ 2,9. 

ΠΡ 1] πγ 781} 5. -ὑυδυγαδη. 
π Ὁ 1] γα π 75.447. α λοίδορος βο]ηνὰἼι- 

δινοϊέϊο Ν. Κα,11. 
πρϊχηναῦ Εὖ «τοά Παῖϊϊο 1). -αὶ 

“ 10,23. 
πΓ (α-αἢ, 111. 3832) Ῥγῶρ. εὐηΐθ7' 

(208}α) 1. τι. Ακᾷ. (Εϊοϊιέιη): 
ὑποκάτω τινός 1,8,16; 5οηϑέ 
ὑπό τι; ηιθῖϑέ ὅγεϊο,: σα] ΟΡ] 
αἴ οἰὰη5 Καὶ 15,25, αἱ Ἰίστ [σ8]- 
ΒΘ ΠΡ 1,8,10, υοἱ. Μο4,21, αἵ 
ἢγοΐ ἱπηραρραῖὶβ Μδ,8 1,7,0, 
ΓΗ Παῖννάἃ τ ᾿πὰ Ρο 4118 Καὶ 15,27 
υρί. ΚΊ5,28 (00 ἀοην σοί. τ 1Π8 
γι. αὐτῷ οηέδβργ ον) τι. Καὶ 15,26 
Ἑ 1,99; ἡδονγίν ασογν γ1.7) ΤΉ ἤτὰ- 
Ῥαυη5 αἱ [γαννδασηΐ Ἡ 7,14. 
--- 1 μι. Τὰ. (Πυ6): 1. ὃ) ἘΝ 
6}. ὕπο. τὶ οἵ ἸηπΗ [1117:.9.4.ἅ 
(1,28, αὐ πη] Πγ]η ννοϑαη Καὶ 10,1, 
5076 57] αϊηα αἰ 1 ΚιιΖἼαὶ Ὁ 5 Κα Κα 5 
ΤΟΊ τὰ ϑκδῦδι 15. ΡΑΡΔΌΒΠ 
Μο 4,39, 48] αἴ τηθ688 ̓  ὑπολήνιον 
ἸΚοϊίογ" Με 19,1; 2. φοϊέϊοἶ.: ἐπί 
τινος τ{6}" ὑπο α.ἡ. χι.)" Ζοὶξ 
7οηιανηαβ 1, 4,,7 Με 2,26 Τ 0,18; 
9. ἐϊδογίγαρφοη,: ὑπό τι Παραπαβ 
αὐ τηβ Β]η 1, 7,8, Παρὰ Πα 5 αἴ 
νυ] ἀπ! η]ὰ ΜΝ 8,9, τῇ να] αἰ η]ὰ 
ϑαβα αθ 1,7,.8, υὐ σἰαρίτη... 
ὙγΘΘ 1] βκαϊ Κἰποπάδη9 (ὁ 4,8, 
ὙνὉ Ῥαΐπη αὖ υυϊϊοάα εὐδ10. Κ9,20 
ἅμηϊ. Ὁ 4,4.5.91, αὖ ταρὶ Π]δτὰ 
ιδὶ αἱ 4.2, υἱ θα ΚαηΡαὶ 1, 8,28. 

αἰαὶ θοὶθ Αα7.1ὰ ἔνορκος ιν | 

Εϊα νον ῇηλονοί, νογϑιρνάοη, Ν. ΕΪ. 
-11 Ν6ἢ 0,18. 

πίλν ἐγῶρ. δον" (968}8α) 1. τι. 
ἄκκ. (Πἰονένηρ) 1. ὅγεϊ. ἐπάνω 
τινός εἰδίδπαδηα5 πἴαγ 118 1,4,39 : 
πέραν τινός φσαϊαὶρ -Τὸ ΤηϑΊοίη 
Ῥο (816 1116 4 0,1, -τ’ ἰδυγάδπα 
Φ 10,40, Ιαα]οαὰση Ὁ ΤηΔΙΘΙἢ 
506,17, υϑδι46]}Δ Ὑ τπποὴ ΡῸ 
Καιάσοη 4 18,1; ὑπεράνω τινός 
᾿ιϑϑίδ]᾽ -Τ' 8118Π5 ΠΙτηΪη8Πη5 Καὶ 4,10, 
- ὦ, ἡϊδογίγαφονν ἐπί τινι Εἰ 6,16 
(3,14; ἐπί τι υἱδηπαδη 5. 5ἱΚ 
“ΡΠ  παρῦ τὶ .1)5:139 
ὑπέρ τι ΜΊ97 ΚΘ Ἐ1 8 
8,3 19,18 5,20 ῬΗϊΠ16 ΝΕ} 7,2. 
πο αἴαι πὰ 15 περιςςεύει ΚΊ,5; 
Ῥδῖπη -Ἰ ΤὨΪΚῚ] τνὶβϑηαδη ̓  τῶν 
ὑπερλίαν αἴὸ τἰφογσγοβον, Κα 11,5; 
αἴ ᾿αΐοθὶ 72η16}))) αἷ8 τσα8 Καὶ 4,6 
᾿ς 19.6. ῬΗΙ 91;.--- ΘΙ 6,12.7,11-. 

, -- πὶ Π. »». αί. (ιν) 
ΠῚ γε Ἐς π| 3 5 πππδτυ "ὁ 
οὐράνιος ΝΜ Ο6,14.20.92: ἐπί τι 
τ Ὁ ΓἸ( 15 -Ί 8118] αἰσραὶ Ν 27,45. 
- 2. ἡδογίγαφοη ἐπάνω τινός 
Ὑγ 8] απ] ἤαῦθηαθ -ἸΦΞΟ ἰαϊμππῃ 
Ῥαυτγρίη 1,19,17; ἐπί τινος 586] 
ἰδ τ 8|16]΄τὴ Ἡ 9,5 Καὶ 4,6: ἐπί τι 
Ῥιυάδηορ Ὁ ραγᾶα 1, 1,99 ἄπρί. 
1,19,14.927, νυν] ἢ] -Ὁ 8]] αὐτὴ 
1,9,1; ὑπέρ τινα ἰδ 5ΙροπμΘὶβ -τ 
161587]8 τϑιυ. Μ 10,24. 

πη 8557} 8} δι0.77.1 1. ἐγαγϑῖξ. τ 7- 
Πὲοβογα, ἐἰδογι5οιισαγοίϊλοῖι για ο]ιθνι 
οἱ δηϑβϑὶβ δυν πα -1ὰ1 ἵνα ἣ χάρις 
τὴν εὐχαριςτίαν περιςςεύςῃ Καὶ 4, 
15; τηϑῃξοιρθ ἰδὲ σὰ ἢ 411 δηβί 
Ἴδη ἴῃ ᾿ἰΖυνὶβ  πᾶςαν χάριν πε- 
ριςςεῦςαι εἰς ὑμᾶς αἰΐὸ απααᾶο 
γοἱοἸυίτοἶν ἐδ ογ φυιοΐν ατιδαισίθ θη, 
Κθ,.8; ὑπερεπλεόναςεν ἣ χάρις 
τὐαγὰ1 ἰδ) γο᾽ο)ι τον " ἈΠΪΔΡΆΞΒΙΡ 
« μ8ΓΡ.» δηϑίβ ΤΊ,14. --- 9, ἐη- 
ἐγ" αἼ.8. ἐἰδογ Πεβόη, ἑηι {δον ἤιβ 
νον αηπάοη, ϑ86ῖγν: -Ἶαῖρ ̓  περις- 
ςεύητε Κ9,8, ἣ διακονία ... ἐςτὶν 

. περιςςεύουςα γ»εε}ιγὲ δίεἶι, ἐγ σέ 
Ζινιϑονι " ἀΠαΡ ΒΕ ἰδὲ “6 π6ο Κ9,12, 

ΠΓΆΓ 5515 ὅς {νον πιιβ, {δον "πα 8: 
Ν. περίεςευμα Καὶ ἃ,18; ὑπερβολή 
ΕΑ, 7; πὰ ὑπερβάλλον μέγεθος 



δά ἘΪΑΥ 116] --- ΠΤ Ὁ", 

τῆς δυνάμεως -ὸ ΤΙ ΚΊ]6 1 5 τη δἢ- 
ἰα15 Κ1,19; περιςςεύει τὰ παθή- 
ματα΄ -ϑ ἰδὲ Ῥυϊαΐπο ΚΊ1,.5. - 
α. διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώςεως 
σόφογ, αἷἦο ἐἱδογισα γοηαο σγῦβο 

«16γ" Εν] γγγιἦ8  1Π -ἃτι5 Κα Ό]15 
ΡΠ 9,8; ἕνεκεν τῆς ὑπερβαλλούςης 
δόξης 07" α162" {ϊδογυὰ ἐγ για 67, 
Πογγ ]ο]ροῖέ 5 ἴῃ -ἃἀὰθ σα] ρϑα5 
Κ9,10; διὰ τὴν ὑπερβάλλουςαν 
χάριν "ἴῃ -ἂπ «(5)» δηδία!β Κ9,14. 
- 1). αἰδταββαα {)η, {}7δ0 γι}: πε- 
Ὀϊςεοτερς ΚΕ΄,19 04. 7.15. 11:95 
1915 ΤῈ 29,17; ὑπερπεριςςῶς 
Με 7,317; ὑπερεκπεριςςοῦ ΤῊ 9,10 
ὅ,13;. ὑπερβαλλόντως Κὶ 11,98; 
καθ᾽ ὑπερβολήν Ἡ 7,13 ΚαΊ΄.δὃ; ὈῚ 
τῶ αὶ. Κ4,11 τὴν ὑπερβαλ- 
λουςαν ἀγάπην ̓  βο -ἃὰ τη] ΚΊ]ΟΠ 

. ΠΑΡ νὰ Ε3,19: ὑπερεκτείνο- 
μεν ἑαυτούς ̓  -ἃιι αἰ ῬΡαη]Δη τ Π5 
ΚΊΟ,14; χάριτος ... ἧς ἐπερίς- 
ςευςεν εἰς ἣμᾶς " δηϑίαϊδ... θοοὶ 
1 ΘΘΠΟΙΙαα ἴῃ ἀη5 Κα 1,8; εἰς 
περιςςείαν “ ἃ -ὰ ΚΊ0,15; τῶν 
ἐν ὑπεροχῇ ὄντων 6)» πη Αη- 
867}}γ., δἐο]ιογ ὁγν (ΒΒ 6]ι7γ᾽ 6)" Ὀδ]Π) 
1 -Ὧι τῇ]ϑαηάδη 1 29.. --ὀ 4. 
τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον᾽ -ἃ 
σα 6 η5 ἢ 9.7; περιςςεύειν  -ἃ 
Ππᾶρᾶη Ρῃ 4,12, περιςςεύουειν 
ἄρτων -ἃἀὰ (9244; οὐδη Π)αΐ. 9 
1)αγ)ν τοᾶγο Ὠ]αῖρ6 παοΐν 962,1 
σι δοιυγίοῖϊ6}.}) ΠαΡαμα Ὠ]Δ106 
105,17: Ν 

αἰαυ ποῖ Γη ΤΕΡΙ ΘΙ τι {767"- 
ΠΔ116, Τὐυογίνβ [). -οἷπ 1, 6,4. 

πίαγπ 15. 4α7.α πεπιεςεμένος {8ὲ- 
σοαγίϊοκε αἱ, ἐϊδογυοῖί Ν. Εϑηι. -ἃ, 
1..0:398. 

πίανρπαα Π}. ἀρχιερεύς Οὗ ο᾽- 
Ῥγϊοϑδέογ" α.ἡ, ΜΙ οσίϊοα αο5 ϑδγγη16- 
αγίονϑ: 1[).Ρῖ. ατὰ Μο 10,39. 
πα ϑοη5 Μὴ] 0 (152) αα8 

{7 νον] γον, ἀογ' {]ηρφοϊογβαηι πᾶ- 
ςαν παρακοήν ̓  8}1 -οἴηο Καὶ 10,0. 

τ ἢ 1 πα ππ ἀ5 447.α ἐπουρά- 
νιος δ τηι δον: δι0.Ν. 88. -ὰ 
(ΟἸιγἱδένι5) Κα 15,48; 50. Ν.ΡΙ. -αἀἢ 5 
οδά. (Υ΄. 49 ἐπουρανίου ᾿ Πἰτη]ηδ- 
Καπαϊηβ, 100 τυἴατ- τοοἢ ηνἷξ 4Ὁ- 
δο]έ τρορφοίαδϑθη, 8). ᾿ πἰδυγ!]]θίη5 ΕΟ 

πΠΥ 7] ἃ σανονγϑίοιίο Ποαοηβανγέ: 
αἰαγ δον Ὠΐηαιιϑ: εἰς τὰ ὑπερ- 
έκεινα ὑμῶν εὐαγγελίςαςθαι ἐὐδ67' 
θι.02γ"5 ΟἸ'οδίοέ πίη α5 Πναη- 
σοίζιγγν ἐγαρογν" τ, ΖΝ 15. αἰνγαρ- 
ΘΘ]]0η. τηθη]αη Καὶ 10,160. 

πίδυπ οὶ ΜΚγν Κ᾽ γ᾽) γο55 θη] οἷς: 1). 
-οῖη 5Κ 6,4. 
πτ π6 ] οἷη5. 50 (1555) ἐπιγραφή 

{ον 80],»{ Ν. Με 19,16. 

παν  }} Νία ἀ50ὶ.: Ν. Νε 15,26; 
Α. 1,20,34, 

παἴαγτο 1. 4αν. (1922) αἀαγῖιθογ": 
Ὁ τὶϑᾶπαθη ὃ’. 4,13: ἰδίῃ 
ΠΤ] θ᾽ 4ἃ νγᾶϑ -ο ̓  λίθος ἐπέκειτο 
ἐπ᾿ αὐτῷ «11,38, -- --- Ἰ]. Ργᾶρ. 
δ) ἼΣ Θ΄ η. (ΚἸο]υξαιη 9) ἰδ 67) οέτυα8 
ἐπάνω τινός: ἰγαδη -ο ἡ ΔυΓΠ8 
1,10,19; ρσαβαίάα ἴῃ ἰδ συν. 
ΒΘΙΠ8] ἴῃ ΠΙΠΊΪΠΔΠ] -Ὁ 8|]81ΖΘ 
ΤΟΙΚ] 6 1,231. ---ὀ Ρ) 7». )αΐ. 
(1 υω.6) ἐϊδογ) οἴγιθηι, οἴγιογ" ϑαονο 
ἐπάνω τινός: βρὲ 511415. -ο Πηνγῇ 
ῬϑαΓρΊμ .1, 19,719; πλιὸ 8] ΄1ὴ 
1ϑὲ 5Κ 4,13 ([3,31).19; ἐπί τι ν]- 
ἰϑ η 485 -Ὁ Παιγάδὶ 1, 9,8. 

ποθ Μὴ (153) 8ε- 
8ργ γι: [).ΕΪ. -ἰσὰ 5Κ 9,10. 
ΠΥ 5. δὶ ἀπαρχή Μ᾽ γϑἐέηρδ- 

{ιολέ: εἰ ἣ ἀπαρχὴ ἁγία τροηη, 
αἷὸ Εἰ. Ποῖϊ ἰδέ " Ῥδηαθὶ -ϑ 
γγοῖῃα, ἢ 11,10. 

αἰαγδυγατα Μη ἐπίορκος Μοϊη- 
ο᾽αῖσοῦ: 1).Ὀ]. -ἀὰ Τ' 1,10. 
πιο ΠῚ 0 (1595) σοἠογϑαΉι: 

ὑποταγή Ψ. -ι ΚΠ} 6 
ὑπακοή Ν. ΚΊΟ,6; }. ΡΠ] 91: 
Ἅ- ΚῸ 15. 10 δὲ 

πἰ πα ἰνγ οἴ Ν Δ Ὁ 
{]Πη, 6707 ΜΉ, 
(2.Ὁ: ; 

τπ|ϑ 1] ἐργογηναηιο {Π1|κ. ν. ΝΡ. 
ιι70: περιςςόν μοί ἐςτιν τὸ γρά- 

φεῖν ὑμῖν 65. ἐ5έ ἰἱδον  δϑὶγ 7" 
ηνῖον οιοΐν φὺν 50] οῖθθγν ᾿ το 
τη ΐβ ἰδί Ἃἃὰ τη6]]8Π ᾿ἰχυνὶθ Καὶ 9,1. 

αὐ καὶ Νία ἐπίγνωςις Μἰγκονγέ- 
γῖδ8: ΟΘ΄. -5. (146) Ἐ 4,13; 29). -ἃ 
Ἑ1,17 Α1,10 8.10 Τ΄ 2,4 12,25 
ἘΠ 1. 

(1595) ὑποταγή 
σοίογϑθαν Α. 

(1535) φυείωεις 

δ δον αν" ..τ - οι τ - τ χαν»». 
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Αμ ργοθ]αβοηἼ)οῖϊί, Ποοίϊν Ν.ΡΙΊ. 
τοϑ Κα 19,90 Α ((οε ἘΒ). 

πϊι Δαν. οΥὝ: πολλάκις 4 18,2 
Μοῦ. ον κ 8,99. 911. 95:96.2 
ὉΠ 15. 10; πυκνὰ 1ωῦ,99 
ΜΟοΩ,9 (Β1πὶ ρ1..2] νο], ἴῃ ὈΐΖο -ἃ 
βαα ηΐΘ θ θ᾽ Πἃ1Ζο ᾿ διὰ τὰς πυκνάς 
ςου ἀεθενείας Τ᾽ ῦ,3)3: σὰ -ἃ 
5.76 αἸἼΡ ΚΑ] Ρ ὁ. τηαί]α! Ὁ ̓ δεάκις 
ἂν πίνητε ο. ἐςθίητε 50 ΟΠ αἷ58 
Κ11,25.260. 

πἴο (92) 4αν. υἱοϊϊοὶοιέ: 1061 αὐΐο 
μήποτε ΜΌΩ7,64, --- Υσῖ. «αἰἴο. 

πΠυγαΐγα Νορ. Β'θηγι.: -ἃ (6η5 ἣ 
ὕπανδρος γυνή αἱό νογ]ιοὶ)"αἰοέο 
Τγαι ἢ 1,2 (αγν 67 50] γνγ οἱ ον. τα 
Ὑγ8 118). 

ΠΡ ΙΝ (αροκὶβ Ν᾽ 9,92,7 117,21 Με 
10,95, 988) Ακᾷ. Π)αΐ. γι. ἡμᾶς, 
ἡμῖν τἢ8 δοϊαο(η) (164): Α. 
7:2 0}:.1... Ψ17:21 Μολ0; 
ΘΟ Καὶ 4.0, 

“πὶ (52,3), πιαοΐν Υ οἴραῖογν -Ὦ, θη οἴτ{. 
αγή. μὐγννα, φιίν, αἶ5ο «ἃ. (899,2); 
ἐγ, γοἴγν, Σογρη Τα ἐΐυ 67 Βοαφιέιης 
νθγ δίγνα!οέ -τιῇ Κ᾽ 67 ὃ ὦ »υἱέοϊγναγθγ, 
αἱ 9}9ὃεγαη 5 ραγϊοῖ ἐγ 65 
απο, α᾿ν Ργοποηυΐηα κ᾿. Ργοηο- 
ηυϊποϊακ)οκένα, Ργὰροδίξἑογθηι, 
αΑὐνογρία ϑοισῖο νογοίγσοῖϊς ωΉ, 

Νοριΐηα. --- Εἰ5 τοὶγα βἐοίς ἄρηι 

ἐγδίοηη Ἰογ ϑοῖημοβ βδαΐζοβ. αγ- 
σοξίσέ (ανιοῖ, 1, 15,26. Μο 8,1) τι. 
ἐγ 8) σισίδοιον, Ῥγῶβα τι. Κεγ- 
διίηι: ἸΏ- ὉΠ -ϑϑηα!αθαθη 4 7,99, 
ΠΖ. ἀπ πὸ} 4.11.1 17 ἀχὰῃ- 
114]1'Ὴ 4 10,238, Δ η-Π-Καχηθοὶ 
1,17,1, ἈΡ- ἢ -τυνορῖαὰ 1,18,38, αὐ- 
πη-οα 4,8; 98-Π-Ἰη 0188 1,1.,08. 
Ῥὴ) Φιοϊβοἤιογν γι ροϑδίξίογν τι. Νοηιοη: 
Δ ηα-ἢ} θᾶ Πὰ ἰαἰβὲ 51 ὅ,6 ἔγαηυ- ἢ 
Ραμ 4 19,19, 1Π-} ἸαἸ Πα ττη8 
1η6]1. ΜΊ1,35, Ζῇ ἨὈαμπηηᾷ 
τη6 ]α 6,66 μϑιῦ. Υόσί. 382. --- 
5 δου εν καὶ 7.9 171 
18,33 Νε 2,11 14,13, καὶ αὐτός: 
8 (168) 19.858. (καὶ αὕτη, ᾿Κ) 
5,41 1716 19,2, υσίῖ.. 11.4.8 
(βαΐπῃ : καί), οὕτως καί 5νναὴ 
ΚΊ5,09 κδ,6 Ἐ Ῥ,84 (γηοϑθην ϑινὰ 
8 Καὶ 19,12 Κὶ,5 κ.δ.), υσῖ. ατιο}ι 
1.9 ὲ 17.195 ἘΠ οὖν 716,18. | 

-- δέ ΝΜ27,44( {110,20 Ἐ4,32 
ἰῃ 3,12, -- τ σν. Αϑηηαρφίοη, 
ΜΊ11 5 Ποὺ 19:9. Τὶ ΝΜ 
10,7: ΤΟ 7 40,5:.21. δ 0.:.-ΞὉ 
Ριοογιαϑέϊδονν οὶ Γαγήφίρταϊκοη- 
δἰγιυκίίοηογ, 1,105,20 Μο 8,1 Τ' 6,8. 
- --- -ὰῇ την Κ᾽ ογῥίγαινη ην. ατ- 
αὁγγν, ᾿ωγεἼοῖγν: 4) -ἢ Ῥδη (-Ρ 
-Ῥδη, 96 ΑἹ, υσῖ. θη; -αἢ Ῥδη ἐγ 
φξιρίϑδοθοη Ργῶβα ὠπὰ ογθιηι: 
αἰ- ἢ -Ῥδη-ο αἵ Μὸο 14,44, ἀ1Ζ-ἢ- 
Ῥϑη-βὰι Νε 10,8, αἰ ρ-Ῥ8η-σαρ- 
σαπα Κ14,25: δη-Ρ-Ῥ8η-Π 7810 
ΒΕ 4.23, υὑΖυΡ-θ8η-14α]6 ( 9,2; 
Ὀ1-Ὀ-Ῥαη-οΐαπαα Καὶ 18,15, σὰ-Ὁ- 
Ῥϑη-ίτασα ἱ1,5; δϑαοθέο ατιοῖν 
98- -Ῥ8η-τη1}0-ϑ Πα] θα πη Καὶ 8,1 
Β (: φρ8-ἢ-Ῥ8η-Π}}}0- σ8]βαηα αθ- 
ἄστη Α) (882,23... -- Ὁ -ἢ 
δἰ γὰρ ΜΘ. 1 εἰ 1 θη ρυε 
αμοΐν Ἀ 18,6). -- ὁ) τῇ 4115. γάρ 
Ι,0,42. - αἡ -τἢ ζοϊρέ απ ῇ 1Ρ, 
δοἠιϊτοβέ δἱον αὔὸ7" ηἴ6 αγὺν αἰἴ6868, 
ΒΟΉ ΟΥ̓, δἰοίβ ατὶ ὅ(α8 Πῳ. Κ᾽ ὁ) θδιυμ)ην, 
αῇ  9.9.11.98.. 11.411. Ὁπ||55 10.1.19 
φιδιῦ. --α 6) ἐη Κεγϑίμαηφ τι 
78}: -ἢ --- 14ἢ 116,28 1,60,8; 14} 
τ ρίἰοογναδέϊδοϊν γιοἰογιοῖγναγν6167" 
ἈΒΏΔηΡ ΠᾺΡ 18}} αἰ-αἢ- σα  οΊΡῸ5 
Ἐ4,8 (υσί. 8293. --- [ὺν Ἃ167" 
δ κοῖγοὶη 8 ογϑδοϊιοῖηέ αἰἰοῖγ- 
δέο)ογηῖοβ -ἢ αὐ ἢ. δίοϊρη: 
᾿π-ὰ ἢ ῬῚ5 τινα ἀοϑηαὶν 1,95. 9. 4, 
9.14 8.98 4.6.12 0,117.99. ἀπά ἢ 
Ῥᾶπᾶ ἰαἰδὶ ὅ,0; ηἱοιέ τὐγυηνϊ οἰ θα" 
ἠν16).}.02" σο]νδγιοη, 58 ἢ 3,12, Ῥαΐαῃ 
1.158, Ῥαισαὰῃ 5,37. -- Οὺδοῦ 
ἢ ἐἶγ -ὰ ἐην 1)ορροίξγασον, υσί. 
27 α. 

πῇ οάτπι 5. οραπῆ. 
πῇ ΐοῖρ5 (6 δ.2) 47. οὐΐοδιι5, Ζοϊξ 

παδοπα : ἵνα ςχολάςητε (Κ -ζῃτε 
ΚΙ, (δν. εὐϑι0.) τῇ νηςτείᾳ καὶ τῇ 
προςευχῇ οἷ -ἃ1] 51]1410 [ἀβίδῃ 
8}; Ὀϊαΐαη Κα7.5 Α. ---ὀ Δᾶν. 
ἀἢίοῖρο (1914429) εὐκαίρως φηώ)" 
γϑρομέογ Ζοϊξ ἱ 4,29 Α (: οὨίεῖρο Β, 
νοὶ. 95 Βα). --- Κοηιρ. ἀπ - ἈΠ Θ]ΡῸ. 

τι ἰπισβ (65,9) Α4α7).α ορρογέιηλιιϑ. 
φοίογοη: ὅταν εὐκαιρήςῃ δοϑαϊα 
68. ἐδηι σοίοροη ἐδὲέ" ὈΪΡ6 πἰζϊαρ 
ΚΊ16,12 Β. 
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πηΐνγο (6,2) δὴν Μογφογια ἀγη)6- 
γ {0 : 411 το " σο7" ΤΤαφοδαγδγημοῆ, 
πρωΐ ἔννυχον λίαν Κγ1}7ν η107.9.67,8 
ἤμην 1 μοῖη, Νο 1,35. 

πἰθαππι ἢν κάμηλος 
-ὐϑ ΜῸ1.Ο; 7): -δὰ 
Μο 10,295. 

πῆρα Γι. γ8. Κι" οἰνέϊοα Εἰϊγ' 
ἀφόβως Καὶ 10,108 (: -Δἀη5 Α, υσί. 
9. ΟΥ̓ Ν ΕἸ -ἀπαϑη5 ἘΠΊ: 

πηδρ οὶ αανογῦ. 7)αἰ. ἀφόβως 
Γυγοδίος 1,1,14.. 

πηρ 5 4α7).α ἀνόςειος «τὐγ]ιοϊϊρ, 
οί ἴῶ5: ΝΟ “αἱ 39:9. 8: 9}. 
ΞΞΏΞ Α΄: ἢ) “αἰὴι ΟΡ: 

ΠΠ Δ 1815 447). ἀνεπαίεχυντος 
αἷο7γ 51. μῖοθέ φν ϑοιᾶηιογ, 
ὑγαιιοίιέ, οι ϑεοίννααθ Α. -ᾶἃ 
ΤῸ 10. ; 

ππαπαϑίπηἷΐθα Ααν. (191.441) τρι- 
δἱοϊίθαν" ΘΚ ὃ8,2. 
πηϑ Πα ἰδ (α) 5ι0. ΡΕΡΓ. ἀνακα- 

λυπτόμενος τορι ἐν Ν᾿ Νοιί. 
Ὁ Κ,14. 
ππὲη θα κα5 ΡῈ ΡΓ. τὐυδοδίγεξέογ: 
ΝΡ Ν οι. 5Κ 6,15. 
ἘΠΕ Π ποκα τοοὐΐ Α447.1}}]ὰ (188) 

μγθοϑδίγοίέφαγ᾽: 4. Νοιί. -κ 5Κ0,19, 
πηϑίρηΐθ (δ8) 447]. ἀπρόεσιτος 

μηφιφαηοίίο]ν: 4. Νοιμέ. -ὐ Τ 6,16. 
πη θα π 615 [.. γ8. πὲοϊι ἐγασοηα: 

411 Ρ᾿εαρηθ -8ἃπ6 ἃκίδῃ ᾿ πᾶν 
δένδρον μὴ ποιοῦν καρπόν 1,23,9; 
Τόηι.. 580 -οἱ  ἣ οὗὐ τίκτουςα 
αἷο τοι σορῶ)ηα 6 (ἱηιρ67 [οἐϊυ) 
α 4,21. 

πα 85 441}.α ἄτεκνος ἀίηπαργ- 
ἴ05. Ν. 1.20,9.8.99. 

πα Γἢ5 ΓΙ ΓΙ. τρσοϑογθγν, (ἰ)γι- 
ρογγοκεϊν) 1). -ἀγτήτὴα 5Κ 5,20. 

πη οἰ δύοὶ" δ ἀα5 {)ηφοδαιιογ δον: 
ἴῃ -οἷη: ἐν ἀζύμοις γη"1ξ αἰθγν «{η- 
σοδάμογέοη, βγοίογν Καὶ Ὁ,ὃ. 

πη 6157} 5" (α) 510. Ὀέ. ΡΥ. ἄζυμος 
“ηφοϑδῶνογἐ: Ν.ΡΙ. -οὐδὶ Καὶ ὅ,7. 

πη ίν" Νίῳ θηρίον τού 65 ΤΊογ,, 
Βθοίδ Ν. ΤΙ 18. Τι 119. 

πη 1 1501 5 (ἃ) 9.0. ῬΡΡΙ. ἀνεξ- 
᾿ιχνίαετος τηαιζορίϊγρανγ, «ι- 
7 ὙΠ]. Ν. ΕἸ δὶ ἢ 11.595. 

τ δ᾿ Νὰ ΝΤοιἐθο5ο!ηνοί της: 

ζαηιοὶ: 6. 

Τρ δ 

ἀκροβυετία Τογ]αμέ 10. -ἃ, (62,13. | 

' πηθϊπιαϊἑαμα ΓΙ. εὐγιϑδο]νγυξέογι: 
οἱ λεγόμενοι ἀκροβυεςτία ̓  βαὶ 
ὨδΔΙΠ 485 -ἃἱ ἢ 9,11. 

ΠΥ ΠΚ5 (6ὅ,7) 47.17]ὰ (188) 
ἀχρεῖος μηϑγαμοδδαγν: Ν.ΡΙ. -Ἰεὶ 
ΤΙ 10 ΞΕ ΟΠ 5:0} 

πη Ργᾶρ. (968 Βα) 1. ηι. ΑΚἢ. 
(ΠἸογένι) δ᾽5 φῷ: 1. γαιρηϊ. 
ἕως τινός [Δ αγ 8 ἢ αἸ5(5) Κα Ποα8, 
ἸᾺΡΑΡΥΟ πα ἀ4|ὰ0 (4ἀν. ἀ67" 
Το Μ 1.51 ΝΜ Ο 5158; 
Ῥαιϊγηραρροαίτηα ἀπα ΒΘὈ]Δ δ τα 
Ι,2,15, Ῥιδῃίθαθπη πὰ ἀπά 88- 
Παπϊδίο ᾿ὶ5 [δἰγραη]}5 1, 4,29,. 
4ϑηθη πἀπὰ πᾶ Ϊ,4,42, πἀπὰ 
ΠΙΤΪη πϑηϑ]ᾶο 1, 10,18, ππά 
411 ᾿σαάγϑαβίαζα ορα., ἴγϑχη 
8 Π0]6 τὴ αἰτθοβ πα 8Π6] ὨΙΠ]η15 
ΜοεΊ13.,27, ἔγαννα] νη δ πᾶ τπιΠ6 Ὀ1]α- 
18 Ὠπηΐπ Κ 19:9, 7 πα 1188 
Τα] ρα ρα ρα] 5Κ 4,10 δφ'ῃν 
δ655.7γ, ἦγ, [ᾶ8πα}]; ἄχρι τινός 
τ 0 [αἰ πηϑη θη ἀπ 188 
1Ζγνα Κα 10,18, ἀλη. Υ΄. 14; εἰς: 
ΠῚΔ ᾿Ζννὶθ φΘΒΏΪΠ)] ΘΟ ὉΠ 
ΚΊ0,14. --- 9, φοῖξί. ἕως ἄρτι" 
πηα π1|ἰὰ Μ11,19:110,94. Μο13,19 
ΚΊ5,0 ΒΚ 4,11, ἕως (τῆς) εήμε- 
ρον πᾶ πἷπα ἅἄδρ Ν᾿ 27,8 Καὶ 8,15 
μ. ασί. ην., απ Ῥαΐθὶ ἀ5] 6 θ}Ρ " 
ἕως ἂν παρέλθῃ ὁΐβ ἀαβ Μ5,18, 
ἕως ἀνατείλῃ ὃ ἥλιος ̓  πιηα βαΐοὶ 
ἈΤΙΠΠΘΔΙῚ ΒΌΠΠΟ Νὴ 7,3; ἕως 
ὅτου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ ̓  ταπα Ὀαΐοὶ 
80 ἰαηφε αἷδ ΜΌ,295, ἄχρι τῆς 
εήμερον  τπιπα Πῖπα ἀρ Κ,14, 
ἄχρι ἣς ἡμέρας ̓  ἀπα Ῥ8η8 ἀϑϑ, 
οἱ 1, 1,390, 'παὰ βῬ8πηεὶ ἀδρ 1,17,27, 
ἕως πότε᾽ ππηὰ 18 1τ016 ἰαηφε 
410,24 1,9,41 Μο9,19 τ. ασί.ηι.; 
μέχρι τῆς εήμερον ᾿ ππα ἴπ8 ἀδσ 
ΜΊ1,238, μέχρι τῆς ἐπιφανείας " 
ἈΠᾺ {ππὶ Τ 0,14; εἰς τέλος ᾿ απὰ 
8.16] δο]οβίϊον, σιν σιιέογν 1,οἐφέ 
1,18,5, δῖ5 φιιϊοίσέ ΤῊ 2,16; ἐφ’ 
ὅςον ἀπ Ὀαΐα Τρ 6] 1905 Ρ6] 80 
ἴαηο Μ9,158; ἐν ὦ ᾿ αἀπα Ἀαΐοὶ 
ἀεὶ. Με 2,19. --- 8. σιν Βοφοοῖ,- 
γα (65 σγαᾶοδ: ἕως σἸρα ᾿ὲ5 
ἈΠῸ Πα ]Ρα θ᾽ αἀδηραγα]α ΜοῦῸ,26; 
μέχρι πη4 ἄδιθα αἰποιαα ΡῊ 2, 
50. ἀτραϊα]α ΠῚ θα πα 5 Ὁ Ὁ. 
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πολλῷ μᾶλλον τἀπᾶ ἢ]ϊὰ 1η8]5 
11.5.99 95.9.11 ΡῈ1.25:᾽ πόςῳ 
μᾶλλον᾽ υηἃ ἴὕϑη ἢϊὰ 1η8]5 
ΜΊΟ,25᾽; οὐδὲν διαφέρει "ἰ ππὰ 
γγαϊῃΐ 1π81]Ζζὰ ἰδὲ α 4,1. -- --- 
11. γηκν. ᾿) αὐ. γἴγ, τὐὴν δέιυ.: ἀντί 
τινος Δ10ΡῸ πα διρὶη Ν ὅ,98, 
ὙΠ τπὰ 1ΠΠ8πττΛ ἘΠ12,.17 
ΤῊ 5,15; εἰς αἱρθρυη 1π5 υπά 
τα Καϑ]1η5 Ν 27,10. 

πηᾶδαν ἢγῶρ. ην. Απᾷ. (Εϊοιν) 
ὑπό τι τγ67 οἔιυ.: οἱ αἱ τη θ δ 
βααϊααι ἃἰρθᾶὰ ὑπᾶϑ] ἸΙρΤ ̓ 
ὑπὸ τὴν κλίνην Με 4,91. 

Ππιπααιδῖ᾽0}] ογοϊοένι" ΚΓ Ὑ ατ- 
ἀατγαϊβδίο ἢ 4,94 ϑηρογῖ. 4.Ν τὰ 
κατώτερα μέρη αα8 7] Ή 676. 

πη 87] 617} Μη. ἐλαχιςτότερος (167' 
ΑἸογσογηρϑίο 1). -ἰὰ Εὶ 8,8. 

πΠ]γ0 Ργῶρ. ιν. 1) αἰ. ὑποκάτω 
τινός τηέογ" Με6,11 7,98. 

πα απχπἰπαΐβ ΜῊΗΨῚ ἄριετον 1 γ}}- 
δέϊϊοῖς α.1, αἴθ σιν ΜΙ αρϑδεοὶξ οἵγ- 
σοηοηιηιθηι6 Μήα]φοϊέ: 4.1, 14,12. 

πηαἰνγαποὶ 1“) ἀθαναςία {Πηι5έογ- 
ΠΟ οὴ;» ἈΠ 010: ὩΣ Κη5)59 
“. ὅ4. Α ([οὐνϊέ ,͵θ᾽") ἦν Β τοῖο ἴῃ 
ΕᾺ (ρὴ. 

ΠΗΐΔΡΥΒ Α4ἀ7).α τη ραδβδοηα: ἀχά- 
ριςτος μηααγθαγ' δι0.1). ΕΙ.1,6,535. 

πηΐαϊτ μηδ, οι0..4.4]. ἄμεμπτος ἐααοῖ- 
705. ἈΙΡΙΟΝ ΟΝ. ΤΠΘ ΘΙ ᾿αϑοὶ. 
πηΐαϊσ πα ΤῊ ὅ,,9 Α (: υ8- Β) 
ατν δίοῖο θα Ααν. ἀμέμπτως. 
-- Κῦργί. Ααυ. τηϊαὶ τ] ηοᾶδθὈδ. 

πη αὶ ἱμοάαθα Α4αἀν. (191.441) ἀμέμ- 
πτῶς τηξασ οί ΤῊ 2,10. 

πηΐαἰ  ] αἰ ϑ 5 (ἃ) 8. ΡῈ ΓΙ. ἀν- 
εξιχνίαςτος τγναν 8ριϊγαγ,, κιγ167-- 
ζογϑοϊίοῖν δι0. 4. ΒΕ θην. -ἰάοῃ Κα 8,8, 

πηι 4α)7).1}}Ὼ φλύαρος σγε- 
δοϊιοδέσίο, Ν.ΡΙ. Εϑην. -ο5 Τ΄ὅ,18. 

πηΐδηνυγοὶβ (115,1) Α4α7.α τρυον- 
δαἐφίτο],, ον ον ϑοα αὐ: 8βιυ.(. 
ΡΙ. -ϑαπθ 515 8,14. 
πη] απ α5 ΓῈΡ 8. ἀσύνετος τη- 

νογδίζηαρ: 1). Εϑηι. -οἷὰ Ἡ 10,19. 
πηΐτοϊἀοὶηβ 15 (1595) ἀφειδία 

δοποηιηγδίοδίρκοῖξ, Η γέ: 1). -ἰ 
2.28 ᾺΑ (: υπίγοϊαοὶ.,. Β). 

πονοὰοὶ Γ΄ Πηυογδίαηα, Τον]ιοὶξ: ἢ 

ἀφροσύνη σ. 111: ΒΕ Ἐ{1Π1Ὲ 
51; ἄνυιδ Ὁ..1,0.11: 

πηΐγο δ (4) 4ἃ).α τ νογδίαηαίρ, 
ἀνόητος ( 3,1.3; 5οηδέ ἄφρων: 
Α΄. -ἀ8ὴ8. Κἴ1016:. ΜῈ. -Δδὶ 
ἘΠΟ: 17 αἷσι ΝΟ ΕῚ, 1:85 α Ὁ 9 Α 
(Θολγ δ οἼῖογ,, υσί. 138 Βαιβη. 1); 
ϑι0. Κοϊ. -ἀΔη5 ἃ 3,1 Α. 

πΠΡ Δ Γαἰσ ποθ Γ.Ργ5. ἀνεπί- 
ληπτος ΠΕ Π 08: ἘΝ. 13,39 ΑΒ: 
ἀνέγκλητος τγιϑοϑβεοϊνοϊέο, Ν, ΤΙΐ 
Ὁ: 

πηρ δ Αἰ Γπο 5 (ἃ) 5810. ΡῚ ΓΡ. αεσί. 
ἀνέγκλητος Ν. ΤΙ[1,7; Ν.ΡΙ. -οαδὶ 
Τ 3,10; ἀνεπίληπτος 4. ᾽η. -οὐδ 
160,1... ΝΡ ΕΣ οὐδεν ΤΡ 
(: Τὰυηρϑίδϊταο5 Β]. 

ΠΡ θη 5. 51κ Γι. 75. ἀκρατής 
φίϊοοίοβ, δ᾽ο]ν το] ἢ 6}, 6γγ5οΠ θη : 
ΒΡ Ν ΠΣ ΘΣ 

ΠΠΡΆΠΟΡαΙ5 Κὴ (1525) ἀκραεία 
{)]γνηνὰ βέρἠοῖέ, {7γιογ]ναϊδαηιοΐξ: 
Ὁ 15 107. 

πΠΡ ΑΔΓ 5 4α7.α εὐ ϊσϑαγη, εὐν- 
σοϊιογϑβαλ: ἀπειθής Ν.ΡΙ. -ἱ 8,2; 
ἀνυπότακτοε ΝΓῚ. Τι[1:10:.. 4. 
ΡΙΝομΐ. -ἃ ΤΙΐ 1,6. 

πῆρα Κα Γ. ΡΓ. ἀδόκιμος ηέοϊοέ 
φγοβοϊιαϊῖρ, τϑγηρο)}{16}.: Ν.ΡΙ. 
ταὶ Καὶ 193,5.6.7. --- Καπάρσίοδϑδο -ὶ 
φΖιν ἀΒΚΌΚΑΠ δ] " ἀδόκιμοι ΤΙ{1,16.4. 
ΠΡ] Δ) 65 Μὴ] (1525) δὍη- 

σίαιιο: ἀπείθεια {]ηρεἠογϑαηι 6. 
-αἷϑ 5.0 σι θ. Ὁ: Β1150 
992, --- ἀπιετία σα. Μοθ,6 9,94: 
᾿. Β͵1ιτ.30.95.1..8. Βκ. 8.8; 

πΠΡΆ]Δπ 74 πη 5 ΓΙ. Ργ.8. εὐϑιρίαιϑῖρ: 
ἀπειθών Ἐ 10,291 «. ἀπειθής τ7- 
φοθογϑαηι ΤΊ 1,16; 8ογιϑέ ἄπιετος 
19.241. Νοϑ519. Καὶ 719.15:4.10 
10,27.29 14,299.298.94 καὶ 4.4 6,14. 
15 Τ 5 ΤΠ1 10 ΒΚ 9.10. 6.31. 

πηΡ 818} 5 (Ὀ) 469}7.α τοογέϊοβ: ὃ δὲ 
(εκεῦος) εἰς ἀτιμίαν ̓  Ξαμη πη Ὲ}- 
Ρᾶη ἀπ -Ῥαιηπηα ἢ 9,91. 
πραγ αἰ οὶ Εν ἀνομία Ο΄ βεέε- 

ἰοδίρποῖ, ὥηρσογοο]έϊφ ποῖ 1). 
κΚο,14. 
ΠΡ ΔΒ 1 ΔΝ ΡῈ ΡΓ. τισοβο]ιγι, τον- 

δἱοθέρθαγ: μὴ βλεπόμενος Κ4,18; 
ἀόρατος (11,15 (σαηπαοῖι Καὶ 4,4 Β.. 
16 ἘΠ: 
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ΡΤ ΟΡΒ5. (Ὁ) 44). οὔνηο Κοβίθη, 
ϑίαηα, οὔγο δίοϊφοναιο δἰζίζε: 
ἀςτατοῦμεν ̓  -Ῥαὶ Καὶ 4,11. 

πηρεαΐαϑη (115,71 Α4α).α ἄτακτος 
μηροογαγοέ, σἰϊφοίίοβ: Ῥ8Ὴ5 -558 ἢ 5 
ΤῊ ὅ,14, --- 4αν. ἀπ σα ἴα 558 8 
(1914. ἀτάκτως φπρογαοηέζιοϊ, 
ἀπ 9 0.1 

πηραΐουν ῥ 5 (ἃ) 5.0. ΡῈ. ἐισοογα- 
μοί: οὐκ ἠτακτήςαμεν ἐν ὑμῖν 
τοἷ)") παρόν Κοῖγν τοι 6γ)68 
1, ρον θὲ ριον σοΓιλ].)γ, " πὶ -ἰα ἃ] 
γγΘϑτη 1η ᾿Ζνν]5 (ἢ 8,7. 
πῆραν 5 (6) δι0. ΡῈ ΡΙ. ἀμετα- 

κίνητος τἰγιδοισοφί, «(γιθοιρορ ἤτον 
Ν.ΡΙ. -ἰάὰ] Καὶ 1δ,58. 

πη θα θαπαθ ΓῈ.Ργ5, μὴ ἔχων πον 
πδόη: Τὸ. 23:11 19. 5 0} ἈΞ ΡῚ. 

ἈΠΕ 9.9: 
πη }}} Νία μαλακία Θεϊισὰοῆιο, 

γοαηλ]οῖέ Α4.}Ρ]. ἃ Μ9,35; Α. 
δ. Ῥ8] -ἰ Παραπαδῃβ" οἷ κακῶς 
ἔχοντες ΝΜ 9.12. 

πη 4115 4ἀἃ7. ἀγοημῖ: ἄρρωετοι " 
ἃ Κα 11,90; οἱ κακῶς ἔχοντες " 
Ῥαὶ -Δη5 1,5,91;. τοὺς ἀεθενοῦν- 
τας βδηβ -82ὴ5 1,9,9. 

ἘΠ ἀπυγαπν 5. αὐ]. Ει. ΡΡ. ἀχει- 
ροποίητος τοί ηη16 465» Παπα 
ὉΡη Οῆ: ΑΜ ἘΠ; ΑἸ ΠΝ 6 
14,58, 

ἘΠ ΠΥ γοἶθ (115,1 447.α ἀν- 
υπόκριτος τ) ε]νθιιο]ιοῖε 1). Ε' -581 
πο 1 1.0: 
πη γα ΐποὶ Κη ἀκαθαρεία {7η7οἱγ10- 
Το τ (5. 

πη γαῖ ρα ΓῸ ἀεὶ. Ν. ἃ ὅ,19; 
α, ἘΠ 109-: 7). 19 5 ὙΡΕΥΤ: 
ΝΕ αἰ Ξ 5 πὰ 5. 

πΠ γα 46).1{}Ὶα (188) τηγ ον: 
ἰδιώτης φτρροὺϊίαοέ Ν. ἰι 11,6; 
ογφᾶαγιφε νοῦν Ο],.. «ζ 08 ππῃχϑίη 
θη» ἢ τὶ κοινὸν εἶναι 
Ἡ 14,14. 5οηνδέ ἀκάθαρτος: Ν. 
Ι, 9,39 (Ζιιϑαίς παρ, Υ΄. 49) αὶ ὅ,5; 
Α΄. -ἰηὰ 1,4.295 Μοϑ,380 1.25; 
ὍΣ -ἰειστηα ΜΟΠῚ ὅς ϑΣ 5.0 
κο,17; ΝΡΙΝΟΝ. “8. ἸΟ ΤΑΣ 
ΓΦ Ἰδὴ ΝΟ 3: ΕΠ ἸΟ ἸΒΙΖΘ 
Μεθ,7; 20. -Ἰαΐπη 1,6,18, --- δι0.Ν. 
ὁ ΜΟΊ1.290; οι ΝΟ 1.95. Ὁ.8; 
Ῥ. -ἰπ 1,8,29 9,49 Νο 9,25; Ν. ] 

πηραϑίο 5 --- ἈΠ ΠΡ 5. 

ΡΙ͂. -ὰη5 Μο 5,13; 20. -ατὰ 1,4,36 
ΜΟΊ 97: 

ἨΒΠῸ]1ρΡ8 Μη, Πὺ}η]οῖϊα, Τοιο1: δαί- 
μων 1,8,29; δαιμόνιον [, 4,30 
8,99 9,49, εὐτανᾶς Καὶ ὅ.9; διθ- 
βολος Μ95,41 4,27 6,11 (Καπά- 
οἱ. ἦν. Α σιν αἰδρυ]δι5) Τ' 8,6.7 
6:9 τ 90: ; 

πα] θῸ Μὴν {Ἰυϊοϊαϊη, 1) ἄγιοη: 
δαίμων Ν.ΡΙ. Με 5,12; 5οηϑέ δαι- 
μόνιον; -Οὐ Πᾶδη “ δαιμονίζεεθαι 
{10.9.1 ΝΟ 595. ΝΜ» 
1091 Μὸ 7.99; 4. {1.2 0.8.5: 
49.592 10,20.21 1,7,58 Νο7,90.80-: 
σ- 13.353; ΝΕΡῚ. ΓΑ ΤΣ 
99.595. 1017 ΜῸ Ὁ; ΠΝ 22 
9.94 Τ, 8,97 (Παγνά σίοδθ56. 5Κο115]8) 
9.20. τ 1{-39.3 2:90 Ὁ 5 Ὁ 
098 10,9; ὁ ΜΘ ΠΟΘ 
ΤΠΠ|: ἢ 1  ΟΘν: 

ἘΠ] πη51805 4α7).α ἄσπονδος οἶδ 
Ο»γονγ,, εὐγυυογ 5) οι: Ν.ΡΙ. -ὶ 
ΕΘ ΩΣ, ἶ 

ΠΗ ΡΠ απ 45. Γί. Ργ8. ἄεβεετος φη.- 
αιμδίδοομίίο,, ΑΝ Μοϑ,45; Ρ. 
ΠΣ 7. 

πη 106 118. 50. 4.α]. ἀδιάλειπτος φτ- 
αὐ δεῖς, Ν.} Ἐ 9,2. 

ΠΗ Κα1}8 5ι0..4.α]. δογίοβ: μὴ ἀμέλει 
τοῦ ἐν «οἱ χαρίεματος σο)γναο7:- 
ἰῳμδϑίφο τοί αἱ ααθὸ ἔπη αἰ7 " 
ΠΪ 517815 -ἶὰ ῬΊΖοβ ἴῃ θ5 ϑηδβίαϊβ 
Τά,14; Ῥᾶη φϑηδιιβ]θηα -͵8Π5 
(ναοἷν, αὶ ποο]θσθηΐθι νΘΥΡῸ ΠῚ 
Βα ΒοΙρΙαπΐ 4 Γῳ) Μο 4,15. 

πηκαπτο 5 ΓΚ (1595) ἐν παντὶ 
ἀβαρῆ ὑμῖν ἐμαυτὸν ἐτήρηςα 167» 
Παῦο τνῖοῖν 1γν αἰΐοην τη θοϑοἼηρ67:- 
ἰϊον Αἱ δυο, σοϊναϊέογν, δογιονη- 
γήθγν ἴῃ 811 ]1ἢ - ΘΙ ΠΟΙ 1ΖΥνῚ5. ΠΪΚ 
ΒΡ 5 [αἀϑίσιαθ ΕἼ 10] 

πηκ͵ι Μη ἰαΐ. πποῖα ἔὔηϑο (Πωπά- 
για. 8): 6.Ρ]. τπϊϑηο ὕτκ. ν. 
ΑΤΘΖΖΟ. 

πη κα π 5 ΡῚ..}γ5. ἀγνοῶν πολέ 
Κοργοηα,, εὐιυϊϑϑοηα : Ν. 5Κ 2,12; 
Ὥ. 5Κκ9,,38; ΝΕ ΕΙ͂. ἘΠ10:9. ΕΟ; 
ΞΟ 

πὴ καὶ Νία ἀγνωςεία {ὔηλιηιαο 
Α. Κ15,84. 

πη κπη 5 467.α (ΡΙ.Ῥΐ., υοί. 990,4) 
μρηϑοκωγηέ: ἤμην δὲ ἀγνοούμενος 



ὉΠΙΘΩ͂Ι --- 

τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκληείαις 
ἐοἢν δ οῦ ἀογν (ἰθηηοῖμαθη Ὁ ογν 
«Αγ φοϑίο)ι μγιϑοϊραγνην " νγαϑα - θη 
-Ῥ5 νυ ]ΐα δἰκκ] ϑήίοη ( 1,29; Ν. 
ΡΙ. -Ῥὰὶ ἀϑρί. Κὶ 0,8. 
πη ]0 1] Νία πτωχεία 4γηϊμεέ: Ν. 

Ῥαία ἀἴαρο -ἰ Κα 8,2: }. -ἃὰ Κ,9. 
ππηϊοῤδ᾽ (ἃ) 447.α αγὴν: πένης Ν. 

Ρι. Κα 9.9, βδοηδέ πτωχός, πηι. 1)αΐ. 
“αῃν θέιο. 1, 6,20 (Δῃτηϊη, Ζιδβαΐφ 
ηαοὶν Ν ὅ,35): Ν. π8]665. (95 ΟἹ 
ΠΟ ΟΣ ἘΝ. ΕἸ. -ἀὶ Μ|Ι|15; 4. 
1.1..:159.921..1).1..4.18 18,39 19,8, 
Ὄπ ΓΙ 10 9 Χ{ΡΙ. 

-ἀδὴ5 {19,8 ΜοΊ14,7; Υγόοῖ. δὰ- 
ἀραὶ 115 -ἀδὴβ " μακάριοι οἱ 
πτωχοί 1,6,20: 6. -ἀΔης α 9,10: 
7. -ἀατὴ 413,29. 

πὰ} 1 π2 5 (0) 4ἃ7.α οὐκ ἢἤγαπημένος 
μηροϊτοθέ, εὐγιϊοῦ: Α.80.}'οηι. Ῥο 
το Ἡ 9,925. 

πη] ἱπραῖ β5} (ἃ) 510. Ρὲ. ΕΓ. ἄγαμος 
μηνογ)οῖγαΐοέ: 17)... - 14 8] 
ΚΊ711.Α, αμἡῇ 46 η81 δοφίρίϊοῖι; 
τον σιν ἀἰγναογγν. ἦγ, [-8168]. 

πῃ} πρῶ "5 ΡῈ. Ργ 5. ἀψευδής φτο]ιέ 
ῶρομα Ν. ΤΙ11,2. 

πη] πΐϊ5 447. ἀνυπόκριτος τη- 
σοϊνοιο]νοῖέ, οἤνγιο Εἰ αἰδοῖ: Ν. ΒΕ Ήι. 
πος το σι  ΕΕῪ [τ] 

πΗ} τπιδύτπι5 ΜΠ. {7}η8ὲ ἵνα μὴ ἀθυ- 
μῶειν ααηνέ 8ϊ6 ηϊοϊιέ τη 5 
τ0ογ616γη." οἱ πὶ νυ ΓΡαὶπα ἴῃ -ἂὰ 
(9.91: : 

πηπδ τοῖα 47}. οἠηηνὰο]εϊρ, 
δο)ιοαοῖ: ἀςθενής Καὶ 4,10 9,29; 
ἀςεθενῶν ΗΠ 14,1.9 Καὶ 8,9.11; ἀδύ- 
νατος φγηηδρίτοϊ, 1, 18,27 ΜοΊΟ, 
927 Ἢ 8,3; πἰϊϑδί ἀπτηδῃίοὶρ σαδ " 
οὐκ ἀδυνατήςει 1, 1,97. 
πα ΐθ Εὶ Οἠηηιαοϊιέ ἀςθένεια 

ϑοϊιοᾶοιο, Κγαρκ]οῖ: Α. πη- 
ταδί Παρπαρί. σι βἰακοίη " ἀςθέ- 
νειαν α4,,3,Α; 4.Ρ1. 59 Μ8, 
ΠΡ ὰ  κ ὅ. 

ΠΗ ΠΥ Ἰρρυν αὶ Νοῦι. Γι". 8.9 Β: 
αἰρυναὶ Α ἀνήμεροι τρροςὰ7ιιέ, 
τοὐἰαὶ οὐἶθγ" “Ἡ [γοιιγνα Ἰοἶν, θαγϑοῖι. 

ἘΠ ΎΝ 4417... ἀπαραςκεύαεςετος 
μηυογϑογοῖξοί: Α. Ρ]. -νν]ὰπ5. Κὶ 9, 
48Β (:- πῇ]. Α, υσί. 81). Τί. 
ΠΊΔΏΥΥΊΙΒ. 
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πΠ}}114}Δ:} Νοηι. Ϊν7. 
ορίοβ ἱ 3,9. 
ΠΗ 72 η5 Αι. ΡΓγ.ΜΟ Τ 0,9: τρι- 

ηῇές, ἐδγίοθέ: ἀνόητος. 
παοιὶ δ (ἃ 51᾽0..ΡΕΡΙ. ἄταμος 

φμηϑοιροῖθέ: 8ι10.1). Ὀ]. -ἀατὰ Καὶ 7,8. 

ΠῚ ΘΡ5᾽ (Ὁ) «Α41α).|}α (ἢ υσῖ. 188) 
ἄρρητος τιατι55}γ7 60] εν: Α. ΡΪ. 
Νομέ. -Ὀ7)8 Καὶ 12,4. 

ποσσὶ Μη ἀφθαρεία {7πὉὲ7- 
σαηρσίοθικοῖ; 4. 11,10; 6. Καὶ 15, 
0; 7. 115 55 ἘΠ 0᾽94.. 

πηγ 615 Α46Ἃ}}2.11ὦ (182 1 ο. υαἢ- 
ΤΊ υΥβ 467. ἡ])]α (188) ἄφθαρτος 
μηνογσάησίίον: 4. -ὰπα Καὶ 9,25 ; 
ΤΌ ΤΊ ΝΕ ΒΙ ἘΡΙΞΟΘΘΣ 

πηγ 07} πᾶν ΡῈ. γ5. ηΐοϊέ γοαθηα, 
δίμηνην: ἄλαλος 4.Ρ]. Μο 7,31; 
Ν᾿ Μ6995: Α΄ ΜΟΟΣΙΙ: 

[ππϑϑ ἢ 898] ον). [7 Ὑ ἀΠ58ῃ- 
Ῥᾶρᾶὰ Α Αανυ. (1914.1) τἰγιθοδίγτέ- 
ἔοη, δμολογουμένως Τ' 3,10. 

πη 58] υπ 45 ΡῈ. }»85. μὴ βλέπων 
μου δοροηα Ν.]. 4 9,99. 

πη δ 85 ΓῚ. ΓΙ. ἄναλος τγηγοδαϊφοη, 
ζγα ἶο5 ΝΟ Νομέ. Νο 9,90. 

ἄςετοργοι 

ΠΠ581 (115,3) ἡμέτερος, ἡμῶν 
“7.567: (16δ). Ζ7 δέοίζηρ υσί. 
2.70: 12 

πηϑο] οὶ δ Βοδ]οῖέ, Θο)ιοοεϊρ ἠοῖ: 
κακία 4. (8,8, Ρ. ΕἙ 4,31. -- 
ἀδικία, 1... 19.19; πονηρία Α(1.: 
Ι,90,285 (παοῖν Ν᾽ 99,18, νυσῖ. π6- 
Ταϊ απ ἃ 61) (ΘΚ 8.9.10); σ. ΚΌ,8 
ἘΠ 0,19. (Βκκ. 8;12.25);. 0. (61 1:99): 
ΡΥ ΝΡ Μο ὥϑ: 

ΠΉ5615 46)7.1} (188) ἐἰδοὶ, Ῥῦϑε: 
ἀφιλάγαθος ΝΡ Ι. -1αἱ ἱ 3,3; πο- 
νηρός Ν᾿ Νοιέ. -561 ΝΜ 6,238 Μο 7,99. 
--- διο ολ. 1,19,9ῶ9; (΄. -561]1Π5 
ΕΘ6,16 Α (: -βϑ]θὶπβ Β) . Μ ὃ,39 
δ 7. 10 ΠΡ  θέξο: 
πη Ὁ} 15} 4α7}.21. (1893 .Πὴ «ἰρροβοίς- 

Ἰΐοεἶι, σοξέϊοα: 1). Ρ]. μετὰ ἀνόμων " 
110 -ἰᾶὰ Μο 15,298; ἀςεβέει᾽" 
“Ἰαῖὰ Τ 1.9 ΑΒ (Ναπαρσί. ἐν ἃ αἵ- 
σα Δ] Π1). --- δι0. 4. ΕΓ. Νοιέ. [-Ἰ0Π8] 
ἸΚονι). [2 Ὑ λθα " τὴν ἀνομίαν: 
ΜΝ 17,28. 

ππϑ και (89,9): πη Κανναὶ 5] αἰ πη8 ἡ 
νήφωμεν ἠαβὲ τἰγι8 γἱϊο]ιξογγν δοῖγι 
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ΤῊ ὅ,8 Β (γμέοϊιέ ὧν ἔυιϑϑίκανναὶ το 
ἄγιαο᾽))). ΥΓσί. τι5- 5]. υ]. 

πη δι} (ἃ οὐ)" τ) Ν7α (ἐα) ἀκα- 
ταςταςία Απζοίαπα 1)... -Ἴγὴ 
κ 0,5. 

πηϑυγοὶ θα μθ ΓΆγ5. τρπαι "ῦν- 
εν: οὐ παύομαι εὐχαριετῶν ᾿" 
-αα ἀν Ππ6ο 1,10; ἀδιαλείπτως 
προςεύχεςεθε ᾿ -ἀΔῃ5 ὈΙ4]41Ρ ΤῊ ὅ, 
117, ἀἠιγνῖ. ΤῊ 9,18; ὡς ἀδιαάλειπ- 
τον ἔχω τὴν περὶ «οὔ μνείαν᾽ 
Τραῖννα -ἀο Π8}08. ὈΪ ῬὰΚ φημ] Ὶ 
{3 

ἽΠΒΘΙΟΙ Δ ἀτιμία {ὕὥζηεο!γε Α. 
κ 0,8. 

ἩΠΒΥΘΥ ρα ΜΚῸ αερὶ. 1). Κ11,21. 
ἘΠΙΒΎΓΟΥΒ 46α7.α ἄτιμος πτοϊνέ σοαοῖ.- 

ἐοέ, νογαοϊίοεί: Ν. Μεοθ,4; Ν.ΡΙ͂. 
ἃ Κα 4.10; ἃ δὲ εἰς ἀτιμίαν " 
ΒΌΠΠΌΠΡ- δὴ ἀπ ὉΠϑυγου τ (86. 
Καϑϑηη) ἰ 9,90. 

ἘΠΘΎ ΚΠ 5 4α7.α (990,4): οηι- 
ραν. ΝΙϑηι. ἀπ συ Κα Ρ οΖοὶ 
γίγυϑοϊαγγιέογ" ὅς 6,1. 

πηΐ8}5 Α4α7.α τη [σϑδαηι: ἀνυπό- 
τακτος τρηϑοίμι βί 1).Ῥ1. -αἴτη 
ΤΊ,9; ἀπειθής τι γο]ογϑαήη, 4. ΡΙ. 
-8η5 1,1,17; ἀπαίδευτος τργοῦτί- 
αοί, ἐδγοιέ δι0. Ν. ΕΪ." ἱ 3,28, 

πηΐρ Κορ]. 1. ἐοριρογαί (559) δῖ8; 
80 ἰαηο αἷδ: 8) ἤϊ. πὰ. Ργἄδ8. 
ἕως 19,4. Τά4,18; ἕως ἄν Μὅ,18. 
20 10,29. μϑιο. ἕως ὅτου 1,15,8; 
ἕως οὗ 13,358: ἐν ᾧ 1,ὅ,934, 
Ργᾶξ. ἕως ἔεω εἰς τὴν αὐλήν " 
αηΐθ 6810 ἴῃ βεαχσάα Νῖίο 14,54: 
ἕως ὅτου 49,18, --- ἢ) τι.Ορίέ. 
8. ἕως ἔρχομαι  απίθ «ΠπΠη8 
1,19.19.- ἕως ἄν Καὶ 4,5; μέχρι 
᾿ 4,18; ἄχρις οὗ ΚΊ11,26 α 4,19. 
- -- ΤΠ. καμδαΐ, αὐτῇ αὁγ' ΟὙΘΉ26 
φιοϊδοϊιοη. Ραγαΐαχο τι. Ηροίααο 
δέομαί (340); αἀἰθγνην, τυοἱΐ, (ὦ; 68 

μη ϑδίοίβ αϑὼ 1. ΡΕϊαΐξ᾽ οἴη: 
γὰρ ΜΟΙ 95 ΟΠ 0. 95 
20)᾽,42. γιϑιυ. (867.γ" μι 9) καὶ γάρ 
Κῷ,10. - ὅτι Ν Ὁ,34.35.30.45 
0,5.15. μιϑιρ. (ημοοΐν Πᾶν οῦ αἷ8 

γαρ)ς διότι. 1.1 ΒΒ’ δ 6 5.10 
πο 0 τ κοθύν ΠῚ 
19,9. --- ἐπεί ΝΜ 97.6 13:99 
ΜΟΊ Κ᾽ ἘΠ 8:..15:9; 

ὌΒΞΕΓ --- πΠννγοΐϑ. 

ἐπειδὴ Κα 1,21.99 15,231 ἘΠ. 90. 
ἐπειδήπερ  αηΐθ Τα] {15 1,1.1. 
- τοῦ τη». ΖΓ. ῬῊ 8,291; διὰ τό 
γῇ. 17. Τ 9. ΜΔ. 0 5.4: 

πη {1} 1} 155 4ἃ}7.α προπετής ῬΛὉ᾽ογ- 
οἵ, τὐγυδοδοηιονν Ν.ΡΪ. -ἃἱ 3,4. 

πηΐγ ρον (90) φίγοιι; ἄδικος 
“μη γογ 6οἾγέ: 586. ει. δι0 Ν. -τἶῦθ 1“. 88 
-ννὰ 1, 10,10. 

πηρὶπἂὰ ΜῸ οὐκ ἔθνος {Πηνοΐβ, 
Ντολέ- ον 1).Ρ 1. -οὰὰ Ἡ 10,19. 

πα} (Ὁ) Νὰ τὸ κακόν ὅα5 Βῦϑε; 
-Ὁ ἰδυ]δη  κακοποιῆςαι [, 6,9 
ΝΜο 8,4: 4.1,0,9, Μο 9.3... Ἡ 19:91 
τ .10; 6. -1ῖ5 ΒΟ ἘΣ 
Β 19,91; ἍΡΙ. -Ῥὰ 4.14. 

πηυγαπᾶπ5 ΡΕΡΙ ἄνιπτος τηρε- 
τρωβοΐνογν 1). Π].5᾽ -ἰτὴ Μο 7,2.. 

πη γα 5 Γγ5. τι. )αΐί. 
ἀπρόςκοπος 7). 1). τὐναη ἐδ βὶρ 
ἍΈΕΙ- Κ 0:59: 

πηππΐοῖὶρο (6,9) Αἀαἀν. (1914) 
ἀκαίρως φη.2" {7ηεοῖέ ἱ 4,2 ΑΒ. 

ἘΠῚ1514181}5 (4) 50. ΠΡ, μὴ μεμα- 
θηκώς φτρηϑοίοϊνγ Ν. . 7,15. 

πΉΠ5501110} 5} (ἃ) 51:0. ῬῈΡΙ. τϊοῖι 
ατιδαιογ φαἼ]ογν: ἀνεκδιήγητος 510. 
σα. Ροηι. 9,15; ὠρραδϑοημα {7 
ἀνεξερεύνητος {677 ογϑο]ϊοῖ: 
Τυαῖννα -οὐδ 51η6 5ἴδιαοϑ ῖ5 ἢ 11,95 
(υγί. 4)).). 

ΠΠΎΥ]8Β 4417}.α ἄμεμπτος ἐασοίϊοϑ8: 
Ν.ΡΙ.Ν οι. -σϑμα 1,1,6. 

πηγαὶ θα θὰ Δαν. (191.441) ἀναξίως 
μηιοϊαὴρ (ηι. α θη. Υ΄. 21 Ὁ) ΚΊΊ, 
97,29. 
πη οὶ ΜΉ, 

εἰλικρίνεια 1ἰογ]ιολέ, 
6.5.8: 

ἨΠΥΥΙ15..4ἃ17.α ΠΦοίροη-, ἐωαοίϊοϑ: 
ἄςπιλος 4." φῆι. -ἃ Τ' 0,14; ἄμω- 
μος ΝΡ. -ἃ, πὶ ὅ,217; Ν.ΡΙ. -δὶ 
Ε1,4; 4. -δὴ5 (1,29. 
πη ο ἢν ἀγρή τέῳ, 

πη βὲς Ν.ΡΙ. Τ 5,13, 
πηγγοὶϑ (115,1) 447. ἰδιώτης τη.- 

σονηϊαοέ, τιοΐϑϑδοηα: Ν. Καὶ 14,24; 
ΝΕ. -οὺὶ Κα 14.925, ἌΞΕΙ οῦ 
θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν  ηἰ ν]- 
Ἰοίπηδ, ἰΖυγ]5 -ϑ8η5 Κ1,8 Τὴ 4,18, 
ΠΪ νυ]]|8ὰ ὠϑι0. Ἀ 11,25. 

{)ηδοποοκίοϊε: 
Τα ίογποῖξ 
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ΠΗΥΥΘΗΪΡΡῸ Αἀν. (191.443) πη67- 
ταν τοί, ρἰδίφίε, Κ2 (86 Αα7. 
αἰφνίδιος ΤῊ 5,3. 

που οῖη 411. ϑέη. 1 ἀγανάκτηεις 
{]γιοΐ!6 τ 1,11 ΑΒ (Ν. τ΄οολΐ τἀη- 
τ οἱ ἢ, μΐομθέ ἀνθ 6] η5ἢ. -- 
Υκ!. ὉΠ.- 6 78. 

[πη γν 155} (715,1): ἂὰ [ἀπ 1558 1η- 
Τη8] Κοη). 712} ὙΠ ἸΞΘΙΏΙη8 " 
ἀδήλως ποιοῖ β, ἦγι8. {7γι)οιυῖβ86 
Κ 9,264. 

ππυγὶία Μη, {7γιιτυϊδϑοηα 1, {7ηνο7- 
δίἀηπαϊρον: ἀςύνετος Ν.ΓΙ. Με 7, 
Πα ὐφρν Ν: ΕΊ9.60411 ΑΤῚ. 
Κ11,199.. -- ϑνᾶβυγα -ἃ αἰρ8᾽ 
παραφρονῶν λαλῶ ΚΊ1,95. -- 
11 ὙΥ]]}74π 1Ζνν]ὶ5 -8η5 οὐ θέλω 
ὑμᾶς ἀγνοεῖν Καὶ 10,1. 
πη μ α ΓᾺγ8. πηιυϊβϑθη6: 

ἀγνοῶν ΤΊ,135; υηἰθ Πὶ 5]7}01ὴ 
-Δ 5. ΤΠΠΠ]15 15 οὐ γὰρ αὐτοῦ 
τὰ νοήματα ἀγνοοῦμεν Κὶ 9,11. 
ΠΗ ΠῚ ΔΝ α {]γιιοϊδ5ογἼοῖ, {7 η567.- 
θέ: ἀφροούνη ΜΝ ΝΟ 7,29: 
ὥνοϊια ἽΝ. 8,9:;. ἄγνοια  (. -115 
ΒΕ 4,18. 

ΠΠΎΓΠ 845 ΓῚ..)5. ἀδημονῶν δε- 
ἀηγϑδίϊοέ, δοκῖϊηιηιογὲ Ν. ῬῊ 2,90. 

11 Γγῶρ. 8. 8. 
ἘΓῚΪΒΙ5. (ἢ ἔγερεις “4675 ἐο]μιη 
Ὑ Ὑ5 ΜῈ 5: 

ὈΤΓΠΡῚΒ 4α7}.. υϑγ)ησο) θη, (9): 
Παρασί. πϑϑαίθι αὶ ΣΤΡ ΚΑΙ φο 
νυν Ἰβίαὶ θα σ δ. Παῖ1Ζο ᾿ φύςει τέκνα 
ὀργῆς Εὶ 9,3 .Α. 

. ΤΠ ΠῚ (715,1) ΜῈὋ ἀνατολή (8οη- 
μοηὴ)αιζραηρ, Οϑβίοη. Ν. 1, 1,18, 
ἀπὸ ἀνατολῶν ᾿ [τη] -ΤΌΠ 58 
Ν 8,11. --- ἀφεδρών Αέ»τ 10). 
τσαηβα Μο 7,19. 

Φ,. ὙΣῚ 125 (115,1) Εἰ ἔξοδος 4:|5- 
ϑαηφ: Α. οΡη ὉΥΤᾺΠΒ 15, βΡοοὶ 
ΒΚα]ἀα Ὁ5}Ἀ]]|]|ὰ 1, 9.31. --- γί. 
948-85. 

τὸ (υΖζὰ - 6 8,2.5, ἀΖ-ὰ} 506,66 
Ι,6,45 90,ᾳ4Δ Νε11,80, ερῖ. 114: 
ὉΓ-σαῖΖα κά ΑΒ, υοί. 96 Ε) 
γὰρ. ἠι. 1)αξ. ατι8, νοὶ (---- Π670: 
ἐκ (μγιροηιοῖγ Πιιι 0), τοῖν ὃγ - 
[ϊ.]., σι Βοφοϊοϊιγιίη α685. 177- 
8} 7,08, οἴηποβ ραγέϊίσοη Τ6γ- 
ἢ Πἰγυῖδδοδ; τοῖοι: δοῖΐ, σἱοίο]ι 

--- 

Βιτοίῦθοτρ, Πὶρ σοίβομρ ΒΙΌ6Ι 11. 

μαοῖν 46,64.66 9,1] ,18,231 Νο 
10,50 511,18: τιδῆαὶ! Μῦ,51 
45.110 |0.Ὁ} ΜΟ611.30 15.9θ9:59 
17 1951 051:5.Κ 9. 5.92 .5.11.15 
9.6.7 ( 8,25 κν.ἄἃ. --- ἀπό γἄμργηϊ. 
τ δον ΘΔ ἸΠΠΘΥΟ 
9.8: 10.1.84 ἜΡΙΣ οα 
Ὁ,17, τ ἀδυβρϑίμη ̓  ἀπὸ νεκρῶν 
ΜΉ7,04; χφη|:7γ οφ. 465 {ΠΥ ΡΥ ΜΉ 7.5 
Ι,8,3, εὁ5. ραγέϊί. Υ ον] ἐγ18865 
1,9,38 19,39; σοί. τὰ ῬΥ]5Κ]8 " 
ἀπὸ βρέφους ἰ3,19. --- υἂἱ αϑ΄ 
ἔξω τινός 1,4,29 90,15 Μοῦ,10 
(09) 11,19. 19.8, -“--- κατά τι: 
115 ὈΘΌΓΡΊΤη κατὰ πόλιν [, δ,4, 
Ξ βΆΡΔΟΥΡΑΙ ὁ. νυὶδίαὶ “ κατὰ 
φύειν Ἡ 11,21.94. --Ἐ ἐν Κ3.98Β 
(: ἴῃ. Α) 9,7. -- τ ῬδΙΠ]5Κ]8 ἡ" 
παιδιόθεν Μο9,9Ί1. --- γϊγ σγίοοῆι. 
σόη. ΚΊ2,19 (ἃ ὑπὸ οοΥ̓ΡΟΥΘ 
α6, ἐκ 9“, παεῖν Υ. 15). ---ὀ δοὶ 
{7η180]υγοϊϑησοη: τιϑαυιβοὶ Ῥὰκ 
5 ὑυϑαγ πηι  ἐκριζώθητι 1,17,6; 
Ῥ8Πη5 ἃ ᾿Παΐθὶη ἰδ ΚΠ] Δ 85 5Κ΄ 
ὑποκρινομένους ἑαυτούς α͵6 816} 
γνογ δέοι 6... 1, 90,20: τ5 Ἰυβίαπ) " 
κατὰ ἑκούειον ΡῺὨ]] 14. 

ΠΒΌΔΙΡΟΙ δην ΕὙΦοϊ]οῖξ: διαπαρα- 
τριβή ζογεοᾶηγοηαο Ζάηκογοὶ Ν. 
ἘΠ 1 9.5: 

πϑθ ῖση 6 1 1 μακροθυμία Θ΄ απ, 
Ῥοποηε: ΙΝ. αὕ,2 9... Ἀ 0 9}10 
[0 1 1:16: 

πϑθοἰβποῖρα 4α7).α σεσιϊαήρ, ἰαηρ- 
ηυϊϊέῖρ : -οἷθ8. γυῖα ᾿ μακροθυμεῖν 
ΝΕ οι. -οἷσα Κα18,4; ΝΡΙ.Μ 
-οἷραᾷὶ ΤῊ 5,14. 

ΠΝ ΘἾση5 Γὶ ἀποκαραδοκία Ε}- 
τοαγ της 1). -αἱ ΡῈ 1,90; μακρο- 
θυμία στα α, 1, απρφηιιέ ἢ. Ἐ 4,2 
σαἹἸ 1 510. 2:9. 

π5- Ὀ]οΐοῖ 5 ΕἼ (1695) παράκληεις 
Βιὲξο., ΕἸοβ: 1. -«ἰ Κ8,4[ὁ) }κ 
(: πϑΡ] ΟΡ οἰ παὶ Β, τοί. 89 α). 

πδαδπαοὶ δ΄ προςκαρτέρηεις 4τ|6- 
ααπον 1). ἘΘ,18; «πουδή ΕἾ6}" 
ἈΠ ῈῸ 1 11:19 516: Ὁ ΘΙΒΥ ΝΣ 
ἘΠῚ9.5.11: Ἐ 8:7. 

πιδᾶδλτι 5" (ἃ) 4ἀ).α «πουδαῖος εἰγ- 
γῖρ: Α. -ἀδὴ8 Καὶ 8,29, --- Κοηιραγ.. 
᾿ιϑαάβϑααοζὰ Ν Κ8,17; 4..κ 8,29. 
-- Α4αυ. αβϑάδπαᾶο (191.43) οἱγ- 

ἘΣ 
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γῖσ: «πουδαίως 1,7,4; Ζιιδαΐε 
Τά,16; σιροὶ οἰ [Ὁ πϑαδπάοθο- 
44 {1,17 ΑΒ: Ποδὲ πιαθ τ- 
ἀαπο ϑοκίάα, 80. θηἐβργ ον 
ς«πουδαίως (Ρ ἃ οἴρσνρ); ἐαβὲ 
γιαη αἰἶο δογοίδιη αἷδ πιϑᾶδι- 
Ἃο «5» 5οκίάβ αὐ, 80. ϑἐγηιηιέ 
δίρ φιν ςπουδαιότερον (ΚΙ, (Πη]. 
πϑα στ παϑύϑ ([)1: ΝΟΡΙ. ἀϑαγαβίθὶβ τρα- 

χεῖαι (5.. δδοί) γανἼι6 Ἡορο 1,35,5. 
πϑίαῖ πα, 5ι0. 4). ἄμεμπτος ἑαάεῖ- 
5 ΝΕ ΙΟΣΑΒ: ἸΡΙΝΘΊΝ. 
πϑίαι πο πα, ΤῊ ὅ,29 Β (: απ- Α); 
- 5  ἀνεγκλήτους (1,99 ΑΒ. “--- 
Υοΐ. τπ- αἰ τ πδ. 

πϑίαγθο Πν Αι5{α].} (Ὁ) -οῇ δσὰ- 
ἰδυνα τ5 5κῖρα ᾿ ἐναυάγηςα 67-- 
{πὲ Θοιυ δυο, κα 11,95, 

π5 1} Νὰ Μοργαδγῖδ: ἀπ -ἃ εἰς 
τὸν ἐνταφιαςμόν Νο 14,8. 

π5Π1 1) 510..4.1)]. 6780]. γ0οἤρθη., ογιΐ- 
δοίφέ: ἐξεπλήςεςοντο ἐπί τη). 7)αί. 
δῖ6 ογϑοίφέθη, 51εν 17" " -Δ 5 
γα θη 8η8 ἢ). 7)αἐ. 1, 9,43 
Νο 1,29. 

πϑ 61 δ ἔκεταςις μη ἐδβοέςοϑη: 
Ν. 1.5,2396. Μο 0,8: 

πιϑίο οἰ "5 (1525) διατροφή 
Ναϊη Α. Τ Ο,8. ᾿ 

πϑ 116] π5 Πδὴ|0 (1526) πλήρωμα 
μαι: Ν. Ἀ 19,10 α 4,4; 6. 
-αἱβ Εὶ 1.10. 

πϑρ 7 510..4.ἃ]. τιιϊοβ: νγαῖτ- 
Ῥᾶῃ -8η5 ἐκκακεῖν ὅ6ην Μοΐ 
νογίϊογοη, 1, 18,1 Κ4,1.16 1 3,19 
(α 6.9 [ἢ 8,13 (4ο».. 

πϑῃ ἰδία, 5ι0υ..4α1]. ὑετερηθείς Μαρ- 
σοί τροφαὶ Ν. Κ 11,8. 

ποκα ρ5 4ἀ}Ὶ. (ΡΙΡΙ; 220,4) 
ῥοαμηί, οἠγξοηθαν: -Ὧ5. ἰδὲ " Ὑυι- 
νώεκεται Ϊ, 6,44... ΞΟΚΕΙΡ 51Κ -ὰ ἃ 
νυ βαη ̓  ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρηεςίᾳ 
εἶναι ϑδιοέ 51... ϑοϊραηγιέ ζῖ 
γηαοἤνογν (1 1,4: -ἃ. 51181 φανερωθῇ 
Κ4,10; οἱ -ἃ ψϑυγΡὶ 5 φανῇ 
Ἡ 7,13; -ῬὉ ν8ϑ᾽ ἐφάνη Ν 9,32. 

τπι5] ποῖ Γὴ0 (1ὅ9) Εγδϑινης: 
λύτρωεις 4. [,.1,08; ἀπολύτρωεις 
(11. 34,188) 6. -α15 Εὶ 4,30. 

τιϑ ] 108, 5ι0..4.ἃ]. (187,6) σιο]υεθγ" ἰο]υῖρ, 
ΟἸο]εὀγονῖσογ: παραλελυμένος 
Ι,5,18,94. παραλυτικός ΜμΜδο 

9.9.0. Μοὸ 2,5.“ ῦ:9. 10. Ὁ Ζ ΞΩ5 
1, 5,20 (ναοῖν ΝΜ 9,5, τοΐο ()). 

Τ 5] ΚΒ. 5. τπ|5-ῈΚαη. 
π51π|Κῦ ( οὐο)" ἃ Ὁ) Νὰ (1Ζ. 43,596) 

ἄνοιξις γον, Οἠηι 1). 
-ὰ 0,19. 
πΒΙ πη ἰδ 10 1 γ}]ὔϑι 4. -οἷπ 

ΘΚΊΡΟΣ Ξῷ "γχϊ-: {ΠῚ 

πϑιοΐ Νὰ (ΚΖ. 4Ἢ452,53260) ἀγωγή 
1,οροη δ ἀν 1). 9,10. (ἄαφιυ, 
7586 5ιάαὰ ΑΒ οἶμο ἐμ, ἄοη Τοχέ 
φούγηνθηθ (Τἰ0556); ἀναςτροφή 
1,δοηϑιναμαοί [). 1ὰ 4,22 Τ 4,12. 
πολιτεία Βιγρογγοοθέ σ΄, Ἐ1 9,12. 
-- 6." ]. ῬῖΖα ἴῃ βαάδ πϑπιοίθ᾽. 
τῆς ἐνθέου πολιτείας (65 Ἰαη- 
αἰοἴ5 ἦν αοέέ 511,28, ἃ ]γιῖ. αὐνγαο- 
ΘΘ]]ΟΠ5 τ 5Κ 1,96. 

54.155 (115,1 Κὲ κατηγορία δὲε- 
ϑο]ιιιαϊσινηγ, Αγκίαφο 1). -558] 
ΤΙ 1,6. 

πἰϑϑαίοῖηθ Κ|0 (9695) {7γ»8ργηης: 
1). -ὦ τὐγαρκαὶ ογι μονα ο Παηά- 
οἷ. σιν νυϊϑίαὶ θαυ πα. Παί1Ζα Εἰ 9,5 Α. 

ΝΘ Πἀο 4(ν. (191.442) μάλιετα αν 
ηιοϊϑέθη, θοβϑοηα θ1,5 ῬῊ1] 10. 

[πϑϑκαγγ8}} ἐδογη ιδϑῖφο ᾿Κογμοϊοξυ" 
7 ἀηϑίζανσαὶ ΤῊ ὅ,8Β; 5. α. 

πϑϑίαδϑ (115,1) Γ"ὴὶ Αιιξργϑέογηνης: 
ἐξανάςεταεις 7). -Ξ581 ΡῺὨ 3,11; 
δοηιδί ἀνάςταεις: Ν. 411,25 Κ 0, 
19.15.21; 4..-851.9 0.9 7 ΜΟΙ ὃ 
9.18: «(σ᾿ -οθαι5 ὐϑ Θ ο 
Ῥπ5,10: 7.11.2 4. 1..9.94. 0.» 
Νο 19,23, πϑίαϑϑαὶ (99) 1,14.,14.. 

πιϑϑίλιγοὶ ΜΚ ἀεωτία Ζιϊγοίοϑῖφ- 
κοῖς, 714 ογἰοκοί Ν. ἘΠ ,1δ; 
(1 Ὁ: 

τἸιδδύϊαν θα, Δαν. (19141) ἀεώτως 
φίϊγοίίοα 1,15,19. 

τιϑία! Καοίηϑ Κὴ0 (1526) 4͵“ι5-, Βε- 
φοϊοϊνψ: ἀνάδειξις δεϊαγηΐέ- 
φιαοϊηνη (6΄. -αἰβ 1, 1,80; ἔνδειξις 
«Απηεθίοϊθη, Βειυοῖ Ν. ΡΗ 1,28: 
4. καὶ 8,3 4.; Ν. 515,16. 

τπιδίαπ ΐβ Γὴ Υ οἰϊογτ : κατάρτι- 
εἰς Κ)ογνοι κοριηιγμι) Ο΄. -15 
Κ13,9: καταρτιςμός 10). -ἱ Ε 4,12; 
τέλος ἴπαε Ν. ἘἈ 10,4: τελείωεις 
Εὐγμρις Ν. 1,1,45. 

ΠΒΡΓΟΡοΐπθ Χὴ δ (1635) γυμναεία 
{]ϑιηψ, Θεά Ν. Τ 4,8. 
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ποΡπ] απ Τὴ (1535) ὑπομονή 6ε- 
Ὁ)... 1. -ἀἰ ("1.11 16.9.0. 

τπιβυν δα ΓᾺΡ. ογισαοβθη, (}67- 
{οὐοίῖν, 9947.}: -ἀ 5. δὲ " ἡλικίαν 
ἔχει 4 9,,31.29, 

πϑυγαϑίβ (ἢ αὔξηςις Ἡαο)ιϑένγν 
Α. Ἐὶ 4,16. 

πϑυγα!οῖη 10 (1525) {Πηιιυᾶ- 
φῆ: δῆγμα Ζιδογιηιθηδέμγς Ν. 
Ι, 6,49; καταςτροφή Ζ6γδἐδγηη, 
{]ηιογσαη 1). -οαἱ 9,14. 

πϑνγμα Ὁ Κὴ ἀα5 Αδιροηπάοφη,, 1776- 
ἰολέογν: αὐ Ἰἰδί ΘΙ ΡῸΠ -]81 81 ΓΖθί 5 ἡ 
πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης 
φην ἽΤγμρϑδρίοῖί (1070 ΤΥ [6,76 
᾿ 4,14. 

1. πϑυϑα 4Ἃ7}.α δίκαιος σε- 
γθο0]νε: Ν. θην. -ἃ σα ἀογηϊᾶα, ννα Ὁ 
(Πα ηαπιρ 61) ᾿ ἐδικαιώθη 516 τογ66 
σογθοΠἐξογεϊσέ ΝΜ 11,19: ὥ]νηΐ. ΑΜ 
Ἰυ 10 29: 4.ῬΠ1ῇ -αὐϑι Μ|9.15 
Νε 2,17; 5ιυ.α΄. ΡΙ. -ὰα 1, 14,14. 

9. πϑυννδαβ δὴ δικαιοσύνη 6 ε- 
γοοϊιέίσκοῖέ: Ν. -ναυγίθ (927) 
κ 9,9 ΒΒ; 6. -τνδασΐαὶα Καὶ 9,10. 

τπιϑυγ πιὰ ΓΚ Ατιδιρι)}: ἀποβολή 
γογιρογζμηρ Ν. Ἡ 11,15; οὐδὲν 
ἀπόβλητον γοϊνέβ ἐδέ υ67γ1007 67." 
Ἢ ναὶ ἀὰ -ὶ Τ 4,4, --- ἔκ- 
τρωμα Ζο)ιρσοθιγἐ 1). Καὶ 15,8. 

πϑυνοῖϑ 4α7.α αὐτο)" αἀογ ἩΤοῖΠ6: 
βέβηλος ετὐγ]οῖϊγ, ργοξαη, 1). ΡΙ. 
κα ΤΊ,9; 8ι0.4.1Π. Ν ουί. -ομἃ 
Ὁ» 

πϑυγοιδ, 8ι0..4ἃ]. (1876) πο ηῖρ8- 
ἰο58: ΝΟΡΙ. τὶ ννα]ηΐαὶβ -ἃ 5 μη- 
δὲν ἀπελπίζοντες 1, 0,30: -8 5 
ὙαΓθδηδὶ  ἀπηλπικότες (ὉΠ, 
ἀδθρογαηΐθθ ἀ οἴρτη νρὴ Καὶ 4,19, 

τπϑυν 85 (115,1) Α4.4α7.α ἰοδροθιινα θη: 
Ῥαϊοὶ ὈῚ ϑια)αὶ -ϑθαὶ πβιηθίπῃ 
αἷδ τη θοίγο ῦ" αὁγ) Τα] ]ιοῖξ 1085- 
σοϑιναθη τρανπια οἰέογ," οἵτινες περὶ 
τὴν ἀλήθειαν ἠςετόχηςαν αἰἷόο τΛὉΟΉ, 
αἰο)" ῬΑ ιν] οὐέ αδοροκοηιηιοη, δἔμα 
12,18. 
τυ 55 1 Νὰ ματαιότης [ΙρϊοΪιέ- 

ζογεϊροϊέ, Εἰέοϊοῖξ: 1). -ὰ Ἐ4,11. 
εὖ͵ (65,1 Ααυ. (199 08) "ήμαιιδ, 

Πογαιδ; ζοϊφέ αἰ αα5 ΚΤ ογϑιιηι 
(αιιβ6» ΝΜ 9,392 1,14.,35}): ἔξω, Ηἰτὶ 
αἰ δεῦρο ἔξω 411,48, αἰϊαπα | 
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αἱ " ἄγω ἔξω 419,4; 65 εἐοἶιέ ΓΙ 
ἐξ- νην γογθαϊποηιροδίξέθ αἰϊα α] 
αἱ ἐξῆλθεν 118,,9 (γκν. ἔξω 

19,4), σφαϊϑῖρ υἱ ἀ8οὶ. 18,350 
18,38; ἀ8σὶ. Εϊὺ ἐξ- ηοϑϑγν τυϑ7- 
δαΐογν τυι- Κογηροϑίἑηθ ὈΪΡ6 αἱ- 
π516 4] απ οἷβ αὐτῶν ἐξερχο- 
μένων Μ9,32, υβρασρδηᾶβ αἱ 
ἐξελθών {18,4 1,15,98, ἄγη. 
18,16 ΜοΊ,95; ποῦογν ἀθην 67". 
Κοριρ. τέ ἐξ- δἰοἶνέ ἔξωυ, σα Ὧν 
σοί. υ5- --- υὐἱ ΜΏ26,725 {0,37 
9,34.355 19,351 15,6 (ἐκβλήθη ἔξω 
ΑΙ 19,51, 8,54 14,35 (αἱ αϑνναῖτ- 
Ῥαηᾶ " ἔξω βαλλουειν), Κ7γ ἔξω 
τινός 5ἐοἴνέ πἰ τὰ5 7». 1) αἱ. 1, 4,29 
20:15. Μο 11,19. 19.8. 

αἴ (6ὅ,1) Ααν. (1929.441) ἔξω ατι.867γ- 
παϊῦ, ἄἀγαμβον Μ' 26,09 418,10 
11.10.82 0. Μ|Ὸ1.45.9.91:95 411| 
1.4: τὰκ. 1915. 4:51. 42:19. 
ἀπὸ τῶν ἔξωθεν ᾿ἴτατη Ὀ8]1 
εἰἰτὸ, ΠΥ Θεη: 

πΐδηα (65,1 Ααν. (1928) τνοῆ 
ατιβθγν, αὐβοη: ἔξωθεν Κα 7,9:; 58 
αἴδϑηθ ΒΔΓ Τη8Πη8 ὃ ἔξω 
ἡμῶν ἄνθρωπος τ,.867 ὥιι βογ 67 
Μορϑοῖ κἀά4,106. -- γι. ΟΘ΄ θη. 
(968 Α ῶ αὐτο βογ]αῖθ: αἴϑηα ννϑὶἢ- 
515 ἔξω τῆς κώμης Με 8,99: 
αἴϑηϑ ὈΙΡΑΌ Τρ 815 5 9,15; αἰὰ- 
8, ΒΘΥΠΑΡΌΡΕΙΒ 5 ἀποςυνάγωγος 
ατι8 (67 ϑυηγηναάρφοσο αὐιϑρφοϑβοϊιοϑ56Ή, 
9 9,22. 

πΐΑΡτῸ (6δ,1) Ααν. (1921) ἔξωθεν 
φονν απ βο, Μο,,18. --- ηι. ασ ἐη. 
(968 4 οἡ ατιβογηαῖϊθδ: οὐδέν ἐςτιν 
ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου ᾿ Πὶ γγα]ῃ 5 
ἰδ αἴαρτο πιδηβ5 Νο 7,15. 

πισοία "Ὁ (ΜῊ) φάτνη Κγίρρε: 1). 
ἴῃ 1,3.1.12.10. 

1|Χ..1|9. 1751} 5. 118. 

γΥ. 

γγαὶϊ Νῆα ἀρραβών Ρίωπα: Ν. 
ΒΤ 4 ἘΚ 920. 5.0: ΝΟΣ. 
5Κ 0,29. 

γα] ΌΟΚΟΒ ΡΊτω.. Εὖ χειρόγρα- 
φον Παπα-, δϑο]ιιαβοιοῖν, Α.ΡΙ. 
α 2,14. 

σα Δ]ΟΝ διῦ. 9 χιβαηιηιθη- 
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1ρ4 ὙΥΔΡΟ]ἃ, ---- τνδ] Πἰ5. 

Ειϊσονν, νογοῦοη: ἣρμοςάμην ὑμᾶς 
ἑνὶ ἀνδρί " -Ἰοάα ᾿Ζννῖθ ΔΙ Π8Ιη1η8 
πνϑῖσα ἰς 11... 

γγαρΡαγ ἦα 17) αΐ. δῖη. προςκεφά- 
λειον ΟΡ Κέβϑοη, Με 4,98. 

γρΡ (Μὰ) παράδειςος ᾿αγααίο8 
Α. κΚ19,4. (αὐδί. νϑΏΡΥ Μα). 

γγαρ͵αι 10.77.1 ϑο)οηιείοῖην: Υϑυβ 
ἴγαιη. ψιπᾶα -ἰααία ΜΊ1.,7, -ἰὰ 
Ι,1,24.- ςαλευόμενον; -8 1Ζνν]5 
ΑΓ ΔΠ1ὴ ̓  ς«αλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ 
τοῦ νοός ᾿ 5510}ν τὩραη οὶ Ἡϊα- 
οἤοη, ἰα580η), μη ἰ}2,2. 

ἃ ἔτ 9] 8) δοισορθη, αὐῥγήημροη: 
μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπί- 
δος ΠῚ -ἰδ] αἱ σγθηδὶ 2229)67- 
ϑοιϊἐογνε ἦγ, αὁγ Ποη (ἃ 1,98. 
σι Ρ 7) οἴηόθ ἦν βεισο)ιμγ 

ϑοίφοη, (ρο) είν, 2947}: οὐκ 
ἴεχυςεν εαλεῦςαι αὐτήν ᾿ ΠΙ τηϑῃϊΐα 
“8 1ἴᾳ 1, 0,48, αἱ δυνάμεις «α- 
λευθήςονται ᾿ -4πα8ὲ Νὸ 13,25, --- 
ὃ ἐξ ὑμῶν ζῆλος ἠρέθιςεν τοὺς 
πλείονας ᾿ σαγναρΊαδ Καὶ 9,2 Β (: υ8- 
νναρ]αδ Α) ογηιμηέογίθ, γθσίο αι; 
ΒΟΚΘΙΠΒ. -ἰάὰ οὖν ϑμοιθη, δῖγι6 
ϑέγοηξγασο ισαγαὰ απ)ογοσέξϑκ 9,18, 
--- οί. τη-ϑανναρ] 5. 

1 Ὑγ8 9] 8) 677,606η, απυῤιοϊοσοίγι: 
ἐτάραξεν ἑαυτόν ᾿ -ἰαἃ 51Κ 5108 Π 
411,38; ἀνέςειεταν τὸν ὄχλον 
-ἰἀάθάση Ρὸ πηϑπᾶροίη ΜοΊ5,11. 

πι5- ἃ 518} 67 γ6σθ᾽ν: ζῆλος ἠρέθι- 
ςεν τοὺς πλείονας  τπιϑυνα 9168 
ΚΟ. Α (: ρανναρίαἃ Β); κλυδυω- 
νιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι 
παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδαεςκαλίας 
ρου 76 οην Τίμα 167) 1,6}}}}6 67"- 
γοσέ αὐηνα  νΐγν, τινι 1.67) σοΐγ ον. 
8] 111 αν ρα] πυὶηᾶα 
Τυϑιηθ ἢ 856 1 η815 Καὶ 4,14. 

ὙΥ ΔΝ 78 τγλγ6. αὶ. Κ.Ο (909) 1. ἐη- 
ἐγαη8. αὐξάνειν τΤσαοΐδοη, ΜΝ 6,92ὃ 
7,1,80 9,420 Μοά4,8 ΚΊ0,15 Ε9,91 
(9.10 51.2.1.0.0.2. 05.3,50}. (Φ{07:) 
ΙΒ 4,10. ---ὀ ὁ, ἐγαην5. αὐξήςει τὰ 
γενήματα τ01γΧ αἷόὸ Μ᾽ γΈιοἼνέθ 
Ἰτραο]νδοη, Ἰαϑ885θ7., ὑ67),6])76γ7. " -8 
ϑαΐδ)αὶ ἀταπα Κὶ 9,10. 

τι Υ εὙγ 8} 578} Τἰδογαιιδ τ0α 0756}, 
δε, δίανῖ φογηιθἼ]γοη.: ὑπεραῦυ- 
ξάνειν᾽ -Ε (81,9. 

τιν 5] Δ 5. ΡῈ ΕΓ. υὐϑυνα πβδ8. 
γΥ δὕπο 11 ΤΠ κο]5: αὔξησις ἩαοἾ,5- 

ἐμή, 1). (1 2,19; ἡλικία Αὔγρε7- 
σγθβο:" Α.. ΜῈ 0,21; 6. ἘΠΊ ΒΕ 
1,2. 56Ὁ 19,3. 

γγα ύγγο [1)αΐ. Γζιγ. Γ΄ οηι. ἩΤαεῖιο: 
φυλάςςοντες φυλακάς᾽ νυν απαδῃ9 
το 1. 9,8. ᾿ 

γγδὶ 17]ηὲ6)7. 1η͵. 71) αἰ. (ιοἷο φγθο7,.) 
26,6 (Νὶ 11.291} 6 4: ΦΟ 105 
Νιςο 13,17. --- Κοί. ννϑ]- ΠΘ]. 

γα 18) γοα.-αὐὶ. Κ΄. (212,2) τὐοἤηι: 
πνέοντος᾽ -αἴη .« 0,18; ἔπνευςεαν ᾿ 
γγαϊννοαη ΜΝ 7.95.97. 

Ἀ᾽τυγα θα 510. Κγ7.1 τὐιιοΐγθγι, τι))1- 
σούοη, πη! θην: ευνέξουείν 
ςε΄ -1Δ Ὁ Ρᾳὰκ 1,19,48; περιβε- 
βλημένος εινδόνα᾽ -15 οἴη (Παί. 
9ὅ6,1) Νε 14,51, ὥμηϊ. Με 10,5. 

τ 1464] Μη. {ὺ7γοι(ο7: λῃςτής 
πᾶμϑον: Ν. 10,1 18,,0; }. Νε 
14.328; ΝΗ]. ΝΜ 21:14: 110,8; 4. 
10.350. ΜῸ 10,97; τ ΜΟΙ 
ΘΠ 0] 

γγαΐο δ μάχη Καριρῇ: Ν.ῥ᾿ὈΙ. 
Ὁ: 
γε ῖ δία Μη, γωνία Τήγ οί, ἤοίο: 

σι “ἰη5 1. 017 ΝΜ Ὸ 19: Ὁ ΕἸ: 
-αὴ Ν 0,5. 

γα] ϑἰαδίαϊρ ἴα ἀκρογωνίαιον 
Εοεἰϑέοῖμ 1). Εἰ 9,90. 

γεδὶπύ Δ᾽, τι" γι. Νιο. ἩΪ -- νυγαῖῃΐ 
μηδέν Μ.97,19 (ἃ 0,3, δοηνδέ οὐδέν 
μοι (υσί. [Π΄. 18,404); ἀαἀϑ.Νομί. 
75 πηι) ογ)ορμηθαγ,, τὐϑγγν ὩΪ --- 
γα ϑιδ)οκέ: ΜΊΟ,90 27,19 
πϑ, 1.1... α.6 Τ 4 3’ ΤΙ 
οὐον" Ργααϊκαΐ δέ: ἃ 6,9.15. --- 
γκυί. ναι ηΐβ!] 

γΔΙΐ5 1. Κὸὺ Πῆηρ, ϑ'ασ]ο, Πξισαδ: 
πρᾶγμα 1,1.1 51. 7,11; εἶδος 
ΤῊ 9,29; τὶ Κα 10,230 (Πηλγοοί.); 
ἴῃ ῬίΖοζθοὶ τυ] ΐδ]5 σθδἠαϊ" τού- 
τοῦ χάριν 8,1 ΤΙ 1.5 (9272) 
μ. δι ἣν αἰτίαν ἱ{1,0. --- σο- 
τυὔ)νηϊ. ηοἷέ Νορ. πὶ ΚΕ οὐδέν, 
μηδέν ΜΝ 27,19 {6,00 μϑιὺ. (567)7" 
ΠΟ; μή τὸ 0010. ἢ 
5. 7,, 4, Ν. ΚΊΟ,20 (μηιέο»γοί.), 
ἡϊ67) Ὡ] νυ] ηΐβ 5. μ. 3.; 4. Μ27, 
12 16,08 7,26 8,98 μϑι0υ. (νι 16}: 
α: πὶ ῬΡίΖοχδιν 815. ἘΠ Ὁ 
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ΤΙ 1,5, εἰ -815 1 10,23.24 1,06,8 
920,40 ἢ 13,8; 10. πὶ -ἀἱ ἐγν γυἱο]ιέδ, 
ατυγοΐνανι5 πΐοέ 4 0,12. κι. 5Κ 7,24 
ΙΔ 90 18.534. Με ῦ.96.9.29᾽ Κα)" 
1.9 11,0 (δεῖν Κορήραγ. “Μη 
μον 5) 12,11 (ἀ891.). (ἃ 6,14 ῬΗΊ, 
20.928 4,6 9.14 51. 7,11, δοαονέο 
αἀα ΠΙ -ἃἰ εἰς οὐδέν {9,14,, τρῶ.- 
γοηα 8οηδέ αἷο Νοργαΐζο, (167 
Ργῶροϑβ. νογαιϑροῖι ὡ. Β. τὶ ἴῃ -αἰ 
ΡΠῚ-ΟΘ.28. ν'α,; .«4:ΡῚ. -ἴη5. 1.1.1; 
α. -ὁ ΤῊ ὅ,29 (μαρν αὐτο, Φινὴνι 
1. σοϊνδγ θη). --- -- ὥ, Κοηϑ. 
Πογηνον (160): 6. ναὶ ἦν 
ΠῚ φαΐ (11’. 18,401}. 4 8,34 
ΜΟΙ 7:10. 159.. Ὁ 9.1.9. 3 
ΤΊ να Πϊ5 5. 2:95. 

γγά 1. (502) Α ἀν. τοοιῖ, σι: καλῶς 
8,458 13,18 18,293 μϑβιο., τοο]ϊαγν 

Ἐ 1190; εὖ,1.,.19.17: ΠΣ βέλτιον 
(αν ϑέθῖϊα νὸρν τῇϑ]5 Ὁ) {1,18; 
Παραᾶρσί. οἱ νυ 118. σὺ οἱ Τυαΐννα 
ἵνα πάντως Καὶ 90,32: νγ8116 δι " 
κἄν αοοίν τοοὐ Κ 11.106. ---- νγα 118 
ὩΠἀϑηθηη5  εὐπρόςδεκτος αἮ6- 
μοΐγη, εὐ ]ογηθη, Κ 6,2 8,12; -ἃ 
ΓγΓὰ ρα  εὠφρονεῖν δοϑΟΉ 6). 
861γ, Ὦ 12,3; -ἃὰ Ὠυρήϑη »»"ν. Π)αΐ." 
εὐνοεῖν τινι 7ουυγνα ον «γοϑίγνηί 
ϑοῖη, Ν᾿ 5,95; -ἃ σἈ]οι κα  εὐδο- 
κεῖν 567. "οἰ γοξαϊογ, ἤηνάοη, 1.3, 
90 ΜοεΊ1,11, εὐάρεετον εἶναί τινι 
οἵγθην 100 Προ ἀ  Π0 δοῖν, Ὦ 14,18 
Κῦ,9; -ἃ αἰΙΡαη (ἰΖυν 15) καλῶς 
εἰπεῖν τῖνα 1,6,396; -ἃ ἰϑ]8Π 
καλοποιεῖν (ἢ 8,13, καλῶς ποιεῖν 
τινι Ν ο,44 1,6,,37, εὖ ποιεῖν 
τινα Μο 14,7. 

γα 65 (4) δ εὐεργεςεία ἩΤολ- 
ἐδ: Ὅς. “6]9 Τ 6.2; 
γα] ΔΙ ΘΟ δ (Ὁ) εὐφημία σιιέρ)" 
Ιι: Α. Ῥαῖτ τνα]αιηθιθῖη 18} 
-οἷη Καὶ 6,8 (ἀδηηΐο απο παοΐ, 1572 
σιν γα ] ΘΓ η5. σοϊιῦγοη; αοοῆ]ὲ 
ὑοαοθίο ον Βεοαοιινηρϑιιέο)"- 
δο]υϊοα)). 
γι οΥ οἷ Εἰ (1535) κήρυγμα 

γογκαναϊρσιρ: 6΄. -αἰα Καὶ 1,91. 
--- Κρ]. νὰ ]8- ΠΟ ΘΙ Π8. 
γα] Υ οἷν 46}}.1α (182.11) τ0ο]ι1- 

ἰαιιέοημαῖ, ἰδθϊοῖι: ὈΊΒΙΔ ἢ Ὀαϊἰοὶ 
“ἸΏ 6 1]  ὅεὰ εὔφημα ΡῈ 4,8 Β. 

δ λα ἶθ5 (115,,),) Μὲ εὐλογία 
ϑόσονν 4. καὶ 9,5 (υσί. τ.5-{[55). 
ὙΠ] ΔΥν Ἶ 25 ΓΕ υἱοίνι5, σέο Ναἶι- 
γῆ 1). συγ τη η ρα] 8 ΠΟΠ] Δ η 5 
Ἰὴ5 -ἱ 7,1, ϑουΐοί Ναϊιγις 816 
ὑογιοαϊφοηα ὃ 1,19. (ὑσὶ. ἀπάδ- 
γγ1ΖΠ8). 

γαῖ} 5 (ἢ τὐραοινέϊον, τηδοίϊοι 
τοὐἶγ6 ατοἷν αἴ6 1, οϑιη ὑγα 1 Π8 5, 
αἀασοφσοη, ηϊοέ ἔνσαῖηαρ5) ἊἋ17.α 
ταλαίπωρος οἰομα, σορίασέ Ν. 
Π| 7.9 8ς 

γγαϊποὶ 7η16᾽. ὄφελον ο ἀαβ ἀἄοοῖι, 
Ἰρόη)ν ἀοοἶν: τι. Ορίέ. γί. Καὶ 4,8 
ΙΕ 11,1, 2. Οφί. Ῥ.3: ({2. σ». ἘΠ 4.) 
αιΡ,10. 

δι" -Ὑαΐ θη δι. ΚΥ.1 νυογθὶγια θη: 
βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώεεις ̓  8π}- 
ϑαῖν ὈΥΒΚΘΠ 1 τη πὶ -Ἶαὶβ 
Τ,18. Υοὶ. ατἰοΐν αἴὸ Παπαρί. 
δὴ. ΟἿΑΙ Ν τινε σστ ὦ γγα]Ρ|] .. 5 
τ᾽ 5:..ὅτν. ... ΠΡ ἘΠΕ 

γγαΐὶρ5 Η «ςτέφανος Κγαηξ: Ν. 
ΡΠ 41 Τηϑ 9. ΒΌΑΣ 19 .ν 
Κι 5: 

γγαΐτ (11ὅ,2) Μὰ ἀνὴρ Μαπη: Ν. 
1) 8,237.98.41. 17,5.Κ15..1.τ5.28 
Νοι 7: 4. Μοῦ. ΕΜ ὉΑ: 
Ἐ 9 Κ1 9 4159 Ὁ Ο Ὁ ΝΞ ΕἸΣ 
50,10 1,7,20 9,30 Ἑ ὅ,28 ΝΕ 7, 
ὧη---89. 4..1,90.,89. 19,8: Το. 
Ἰπδς 9:19: 179. 1 ΞΕ ὩΣ 
}. (3,18. --- Κοῖ. αὐνναϊγα (αἴ 
γγ8 118)  ὕπανδρος ἢ 7,2. 

γγαϊγ] οἶκὸ ἀαν. (191.44.2) »ιἄηη- 
ἰϊοῖν: -ο ἰαυ)αὶρ  ἀνδρίζεςθε εεϊά 
Μάᾶρμηον Καὶ 16,18. 

γγαϊγἀὰθβ Μη ξένος Ο΄αϑ [οι ηα, 
Ηαιιδιοὶγέ Ἀ 10,28. 

γαῖ οι 1) αΐ. ΡΕίτι)". Β'ὁηι. χεῖλος 
122ηὈε ΝοῚ,6 Κα 14,91. 

γγαγΡἂ αδὶ. Υ.8,3 (906) τὉ0ο» Γ6η: 
βάλλειν (Ργ5.) Μο1,16 15,34, 
(4ο».) Μ 5,29 1 8,5ῷ29 1,4,9 Μο4, 
0 7,27, βλήθητι᾽. γαῖῦρ 5 
ΝΜε11,25; 51. 8,10. -- χαλάεωμεν 
τὰ δίκτυα ̓  -ἃτὴῇ παί]α 1,5. --- 
λιθοβολήςαντες ᾿5΄αῖη η) -ἀδῃ5 
δἰοϊυϊροιὰ Νο 19,4; ἐβάεταςαν 
λίθους, ἵνα λιθάεωειν αὐτόν" 
ΠΘΠ.ΠΠΠ δ5ἰαίπαηβ, οἱ  ΌΓροίηα 
πα ὁ 10,31 (υσί. ὅ 8,599). -- - 
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αὐἠαγγῖρ : τγϑίγηηι. 1)αΐ. (956,1) 
ΜῸ11:95: τ ΜΟΙ Ὁ; 19.31.19: 4.: 
Ακκ.- “Οὔ. (9562 1,4. δ, Μοεΐ, 10 
5Κ 9,10. --- 8η8 79ν. Ακᾷ. ([ἰΐ7 σγ,. 
ΑΜ) 9 1091; ἐπί τινος 
Με 4,20, ἐπί τι 8,599 Ν- 15,94. 
--[ἢ γν. Ἀπ." εἴς 1η ΤΠ ΓΘΙΉ 

(411) ΝΜ 11:98. Ἐν ΝΟ Ὁ; 
ΘΙ 10: 

ἃἴ-ναῖγ θᾶ 9ι. 7)αΐ. οέιο. τοθριρο7"- 
ζοη : ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον ̓  -Δ Πα 5 
νναδί)αϊ Μὸ 10,50; δ α88. -ἃἰάαι 
1ΖΥ15 ἡ ἀρθήτω ἀφ᾽ ὑμῶν τΤ067γ616 
τυογφογιογλγηγν, τροίοΐο Ιὰ 4,31. 
βοκιαθάπη Ὀὺκ αὐιγαίγρδη ταῖς. 
Π8 ΠῚ" ἐζήτουν ςε λιθάςαι 4 11,8; 
ΤῊ ΠΡ ΘΙ σἰδίηϑη) -ἰ πη8515᾽ ὃ 
λαὸς παταλιδάςξι ἡμᾶς 1,90,0. 

ὐκγγαῖθλ δήμιον θη, 1. ηι. 1) αἱ. 
α(οΥ ϑαοθο: -ἀβ ῬδΠη 511π- 
Ὀγ « εἷπ » δῖη ᾿" δίψας τὰ ἀργύρια 
Μ27,5. -- ὃ. γι. 41. αον' [ΚὈ67- 
80): ἔβαλεν Μο 9,22: βληθῆναι" 
τὰ (3512) Μο 9,,(Ζ; ἐβέβλητο 
πρός -ᾶῦγρθη5 νγὰ8 ἃ 1067" 
Πήγηγοδίγοοιί, ἰαφ 1,10,20. --- -- 
αὐ)ιᾶγσίρ: ἴῃ τες ΑΕ." εἰς ΝοΟ, 
90 47, ἐν ΜΝ 27,5 ([ογηνοίί φισοῖ- 
αομἐερ). 

{γ 8 -Ὑγα 08} 1. τφο)}06776η, 567-- 
ϑέγιοιίογν: ἐρριμμένοι ̓  -ναγρϑΠδὶ 
Μ9,36. --ὀ 2.. τσοφιρο) 67η.: εἶ... 
βέβληται εἰς τὴν θάλαςςαν ̓ οἱ. 
τυ η5 ΜῸ8Ὶ ἴἢ ΙΒ ΓΘΪΏ 
Μο9,42. 

σα τ γαῖ θα. δέμινογ θη, (ρογγοἰέζυ, 
ΡΒΒ. 15,169): βληθῆναι -8ῃ (3512) 
Νε 9,45 (εἰς᾿ ἴῃ 21. 415}; βῖψαν 
αὐτὸν εἰς μέςον ̓  -ἃηα5 ἴπἃ ἴῃ 
τη] α]8ῖη 1.4,95; ῥήςεει αὐτόν" 

- τἱρ 1 γοῖβὲ 7ιῖνν μρνα Πι6ν" Νοθϑ, 
18. 

ἴπη -Ὑγαΐρϑη λήηοὶγηνογ} 6: τὰ βαλ- 
λόμενα ̓  βαίὰἃ -τυϑαγρϑᾶηο ὁ 12,0. 

τε γ αἰ Γθ ἤήγιαιι8-, τ0θ01067"6Ή0, 
ατιδέγοήφθη: ἐκβάλλειν (γ.85.) 
Μ 8.91 ΠΝ 1.59. 515. ΡΟ 110 
(ὅον- ΝΕ δ 8 9 19,4. 35 
Ι,60,29.49 Με 1.34 ὕ,.4017 96 9,47 
19,8 6 4,30, (Γμέ.) Ν 8, 19᾽ 1 19.991. 
(Ρίδῳᾳ.) ΜοΊ10,9; 5. 5. ΠΔΡΌΡΘΙΗ 

Εν ΓΡδη --- ὙγΊ ΓΌ8η. 

-8 η8]  ἀποευνάγωγοι 419,49..- 
ἐβλήθη  -ἀὔὰ 15,0, ἔξω βαλ- 
λουςιν αἱ -ἀηα 1,14,3. --- ἀπε- 
δοκίμαςαν σογισαγγον Νο 19,10. 
- ἀποθώμεθα αδισογἤογν., αὐίοροη, 
Ἡ 13,12. -- ἐπιρίψαντες ἀαγαι- 
τΤοογγοηα 1,19,5. --- --- αὐ]: 
1: Τα. (950) Φ9. 54 5 ΠΣ 
40. 14:85 Νεο 8,99 5.10 Ὁ 19 
8.10 ἢ 13,12 6 4,30. --- 2. 41. 
7.29 8:16. Ψ 0.37 ΘΟ ἼΘ 
90 1 Ὁ Ὸ 1 55.590. 8.18 ὦ Ὁ 
11,150 10,9; φισοϊαφινέϊο, -ἰ8 ὍΠ5 
Ν 8:31. -- εηδ 72. ΦΠ7: ἐπὶ 
τι 19 90: π᾿ ἢ. εἰς 
ΝΜ 10. 

ψαΐθ ἈΚοηιραγ.-Α αν. (1911) 
δ] ηιθγ: μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον 
ἐλθοῦςα ̓  1815 νν8 115 Πϑρεϊᾶδ 
Νο 5,20. 

γα ΓΒ1 χὰ δορρίοεἶνον" ΚΚοηηρα)". τιν 
Ἁ0115, χείρων 5ο]ζηγιηιογ: Ν. 
ΝΜ 10 ΜΟΦ.91 1 5.8. ΝΥ θηΝ. 
-οἱ Μ 27,04; 15. Νοιί. 13,18. 

γα 411. ϑέγρ. τιμή Ργοῖδ {Ππ|. 
τ ΝδαΡ.: 7... - ΠΟ 9: 

γαῖ θ 8) αὐί. Κ.8,2 (900) γίνεεθαι 
4067 67) αἰ.1. ἦγ, αἵ Εἰγ80],οἸγυγι, 
ἦη.8 1) α8θῖγ, ἐγοίογ, (ρογγοκέϊζυο5 
δύηηρίοα, 296;} ΒΒ. 15,104), 
(α͵ν.61" ἐ.5. γόνυ σοθογθγν 1067 6167}, 
θη ϑέονογν, οηηηθην, ϑδέαϊἐψηγαργν, 
φοβοιοἼνγι, διοΐν ογσίφγνογν εἰ. ; θ6- 
αὐ] νὰ ϑαβκαρϑηθ ἐγένετο 
Μο 9,97. --- νναῖγρα σίϑέ ἀα8 97. 
1. ἔεομαι τοἦθε6γ᾽, τ0Θγ,7,, 65. }67- 
ζοίζυο δέν παέ: ΝΜ ὅ,21.90 
0,239.95 Κ᾽ 19 11 9 ΟἽ πο 19 
:1.14.15.59.595.40 Φ'΄᾽1Ο 8.5 47 
60,35.40 9,48 10,19.14 14,14 117, 
ῶ4,.96.30.34.85. Μο12.95 19. 10195 
ΒΟ. 15:19. Κα, 10: Ὁ ΠΕ 9 
1511 ΤᾺ 17 19:91. 9: Ὁ ἘΞ ΟΣ 
15,155; δϑοαοίνο ὑμεῖς λυπη- 
θήςεςεθε ᾿ 715 5δυΤρα Δ 5 τγ811- 
ΠΡ 410,20; αἰεχυνθήςομαι ̓  σὰ- 
αἰ ϑκοῦ5 σναῖγρα ΡῈ 1,90. 
γγα Ὁ 7». ΓΙ. Ρῇ. αἰογέ ἦγν 71 Γ΄ θη, 
φιιγ7') {]ηι50]ν)οἸθεύη αἷ65. 7). ρα8- 
ϑίυθη Ἵη0η ο5ϑίυθη Αογϊὶδίβδ, τη, 
4 μ'ἀϊογν σι" {7ηι80]υγοφρινλ οἷ65 
Ῥᾶ85. πὰ Φ10.1 ΝΟ 5,20 



ἔγατ-υν 8 η --- νυν] ΠΊΕ]. 

7.19. αἴθ, ὧν 7 ΤΠ δην 2.7’ 
{Πηη,5ο]γοἠφιύη α685 ρα88. 1067. 
18. 895 9.25. ΝΜ 6 1.29} 6.5 
ΠΡ {Ρ8Β8:.:. 15.160]. 
-- - να γρθᾶη ατοηί σφι ἴ7ηι- 
80) γοήδινηγ εἰμ αονον ον". ογϑα: 
ἀπηλγηκότες ᾿τιβυγθηϑη5 Ὑγ811}"- 
Ῥᾶπαὶ Πὶ 4,,9; δικαιοῦται  -ἰῇ 
ΘΓ ηἰ5 (ἃ 2,16 (ὥδγν]. οϑα. ὅπη, 
2 τοορϊέογη, Εἰ ἃ 16}; ἐκκακεῖν ᾿ -8 ἢ 
ἈΡΤ α]8Δη5 1, 18,1 ἄμ, κι 4,1.106 
515. δὺ.9 [.1.3,15: “ἐξεπλῆς 
ςοντο᾽ π5Π]|1η8Π5 ννϑασ θα 1, 9,49 
Νοε 1,29. καθαρίεθητι “ νγα 0 
ἢγαη5 Μϑ8,53 1.5,.138. ΜΝοΊ,41 
ἀ]υ. ΝΜ 8,3 11,5 1,17,15 ΜοΊ1,42, 
κατεδίωξαν ̓  ρα] ἰδία η5. ΔΌΣ 
ΜοΊ1,356; κενωθῇ ᾿ νναυγθὶ ἰᾶυβ8 
κ9,3; ἐκινδύνευον ᾿ θ]ΓΟΚ] αὶ 
γα θα 1, 8,233; κληρονομήςω " 
8 0]5 ἃ 110,95: ἀδηϊ. 1ω.1.8:18 
ΝΜοΊ10,17 ΚΊ5,50 6 5,291; μεθύου- 
εἰν ᾿ ἀὐπρκαηδὶ -ἀηα ΤῊ 5,17 (οδϑη- 
80 μεθυςκόμενοι); μωρανθῇ ᾿ 
Ὀαυα -ἰ 1,14,34; ἐναυαγηςαν " 
πδαϑαᾶδὶ νϑαγθαη Ὁ 1,19; ὁμοιώ- 
θημεν ̓  ρα θικαὶ νγασιθοηᾶ ἢ 9, 
29: ἐπείναςεν  φο,Θαδρθ ὙὙᾺΓΡ0 
Ι,4,.2 ἁθρῖ. 1, 0.25: περιςςεύςῃ " 
τη Παρ ]Ζο -ἰρ ΜΝ ῦ,20; πλανᾶςθε 
αἱ ρ αἰγΖ)]ὰὶ 66,1; ἐπληρώθη᾽ 
[1115 να 119,9; ἐπλήςθηςαν " 
{Ὁ]18] να θαπ 1, 4,28 ὅ,26 6,11, 
ἐνεπλήςεθηςαν 586 αἱ τυ θη 
6,1.) Β5κ7,238; ἐπλουτήςατε᾽ 
ΘΆΡΙΡαΙ ααΓΡΡ Κα 4,38 ἃδμηϊ. 
κΚδ,9 Τ 0,9; εὐνέλαβεν ̓  ́ἴπηΚ||Ρὸ 
Ὁ 1,1,94; ςωθήςεται ̓  8115 
Ρ 611,12; ὑσςτερεῖεθαι  8]8- 
Ῥάᾶγρθα νναϊγρθαῃ 1. 15,14: φανε- 
ρωθῇ 8) νυν καπ5 -ἰρ (8,4 ἃδπηί. 
κι 4,11, Ὀ) θαϊγΐὰ ὑνααγ θ οῖπὰ 4 9,3 
ἀ]ιῖ. ἃ 3,4; φθαρῇ ᾿ τἴαη]ᾶ -ἃἰπὰ 
Κ11.,3; ἐφοβοῦντο  ἰδαγῃϊαὶ 
να θη Νο 10,329; χορταεθή- 
ςεςθε  58αδὶ - 1,6,231 ἀδηί. 
Φ 6,206 Μο7,27 8,8 Ρῃ4,12; ὠρ- 
γίεθη ᾿ τηοᾶὰρβ νὰ} [ 10,298. 
-- - ὕδον" ἄογν ργδἃαϊ) αξέυθη 
Νοριϊηπαΐέυ δοὶ νυν 8 τι. ἃ 8 
αν 86ἴγι67) δέοῖἰο ογ8ο]ιοϊηοηα ἀπ 
υρί. 949. κι. 9421; {ϊδογ" νγναισθδη | 
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γι. αφη. 964,1. νον ἄφθη Τ αἱ. 
γι. 1ηῇ. θεοὶ ΜΑΙ υοῖ. 818. 

ΓΓ τ γα θᾶ νϑγαογϑοη, (1γ17.}, Ζιι- 
σγαίε σοἼνυ: ὙηᾺΠΠη8 5 -ὙὙ8ῈΓ- 
Ῥϑηδὶ δῃϊπ “ ἄνθρωποι κατε- 
φθαρμένοι τὸν νοῦν ἰ 3,8. 

γγαϊγρίάα 1.0 ἱκανότης 7 ο] ρ]ροτέ, 
ἘΠ ΟΙ Ν. 8,5: α. ΒΕ σ; 
7. Βικῦ,39. 
σεν αἰν θ͵δη ει0. ΚΥ..1 το 8 ]γ16Ή) 
γέ (ἀυ): τῷ ἰδίῳ ἀνδρὶ καταλ- 
λαγήτω 501} 5ϊεν) νογδῦ]νηθη  αἀα 
8 ΌΙΠ οἰ ΠδΙητη8, αἰΐτα -14η Καὶ 7,11. 

σα Ρ γα ΒΔ 510.γ7.4 τι. 1)αΐ. 
8167. τνθ7᾽ 8) γνθην, ηυἷέ: καταλλαάγητε 
τῷ θεῷ ᾿-Ὡδη βυᾶα Καὶ 5,20. 

γαῖ θ 0} 510. 7.2 8ο]ναᾶίσο: τὴν 
τιμὴν τοῦ τετιμημένου ἅη [γ6ὲ8 
α168 Θ΄ ὁβοιἐφέογν ᾿ δ ἀδνγαῖ" Ὁ] 15 
-οὐη5 Ν 97,9. 

γγαΐ 5 4α7.α τοογέ, τοϊγαἶρ, ἐατι- 
ον: ἱκανός Ν᾿ 8,3, 1.8.160᾽ Τῦ 
ΜΟ11 ΚΊ 5.9 εὐ ο 30 
5... 8,25;. ἄξιος ΜΝ 10,37.985. 9} 
3.40.7... 10.19.9}. ἘΚ ἼΘΙ 1ΠῈ5 
11,15: 4.9 Ὁ;18 613. -Ξ- οἵ Κῦτα- 
ξιωυθέντες τοἰλγα ἦν τηαοΐνοη, ᾿ Ῥα]οὶ 
Κα  5πα 10,55. ἵκανιίυξεν." 
-ἃ 5 Ὀγαπία Καὶ 9,60, ἀξιώςῃ ̓  -8Δὴ5 
Ὀτῖρραὶ {πΠ1,11, εἰς τὸ καταξιω- 
θῆναι ὑμᾶς᾽ ἀπ -8Π5 ὈΓΊΡ ΘΗ 1ΖΥΝῚΒ 
1 1,5, ἠξίωςα αοὐιέοέο [7 τοὐϊγ αἷς 
Ξ πα ὙΠΉΪΠ 5 ΕΓ αὖ- 
πάρη : αθη. τινός 1,10,7 181,5. 
11 1,19. 49 518 ΘΗ} ΞΞ-- 
Αἄν. ψαῖτρθαρθα (19141) πηι. 
στη. ἀξίως τινός τ06γΐ, τοῖν ατρ 
Ἢ 3.1. ῬΠῚ1. 27. ΘΝ. 
- Υσί. πῃ - να ΡΆρΡἃ. 

γα 5. συιίϑη. 
γγαϊίοὶ Ααύν. υἱοϊοϊο]ιέ, οέισα: μήτι 

ἐγὼ ᾿Ιουδαῖός εἶμι δύηη τον υἱοῖ- 
ἰοϊοι οἵη, “πα α.1. ἐεν δύη ἀοοἾι 
Κοῖγν, “." νναϊϊοὶ 1κ 1. 'ἴπὶ 9 18,85: 
πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν παραμενῶ ̓" 
ἸΡ αἱ ᾿1Ζυνβ υναϊθὶ 581] Καὶ 10,6. 

Δ) Δ ο οἱ δ δυςφημία δο]ιφο]ιέο7" 
ΝΡ Α4. κΚθι5 (Καῆηρηὶ. ἐογηιοῖϊ 
ατἰοῖ, φρν [Π. φο]ιῦγοη, αοο]υ 
ὑοαοϊιέο αἷὸ Βεοαοικίμηρ); Ο. ἴῃ 
-ΤΊ Θ᾽ η5 περὶ βλαςφημίας {4 10, 
99. ἐδέ παοῖν 1571 σιν δοιιγἐοϊϊονι 



108 γα] ΘΓ 6] Π5. --- ὑγρὰ. 

εἰ... αἰτιγ εἶν Κ᾽ ογηυἱδονί ἡ (θην 
ἐ- ϑέαηιην εκ ογ ἐγ θγ. 

ὙΥ Δ) ΔΘ ΘΟ Ἶ 5. Δ 10 (1536) βλαςφη- 
μία. 1 δίογῶ: ΟΝ. ΜΝΜο 
Β 4,31; 4. Μ2θ,0 Νεο14,64; 6. 
-Ἰη γθ]η5 (παοἶν 167), 10,399, υσί. 
ΠΟ 

γα Κα αὖϊ. ΚΥ.Ο (209) ισαοἼιογ.: ἀγρυ- 
πνοῦντες  ννακαησδὴθ ΕΚ 6,158 
(: Τα πυννὰ Καπαδη5 Α); γρηγορεῖν 
τραονογν, τσαοϊδανν, δοῖγν Καὶ 10,13 
(4.2. 4π|5;0.10: 

Ραΐν συγ κϑῃ αι)" ο]ισαονον,: ἀγραυ- 
λοῦντες τέο)" Γγοίον ἢ ηιγιοί 
ἐἰδογηναοϊιογα!, διισωκιογομα 1,23,8; 
ἣν διανυκτερεύων “ ν͵ὰ5 πῇΐ 
Ῥαϊγννακαπαβ (970) 1,0,19. 

τι 5 Ύγ Κ͵ 8). 50. Κ..1 ογισεοκον: ἵνα 
ἐξυπνίεω αὐτόν “ οἱ -Ἶἶαᾶὰ [ἃ 
1 11.11: 

σι ΚΠΔΗ 5,0. Κ.4. ογισαοίνονν (ρ67- 
{εκίϊν, 994 9): διαγρηγορήςαντες᾽ 
-ἀδηϑ5 1, 9,39. 

γ] δ γε6.77.8 (211) τι. [1)αΐ. 
τραζέογ.: ἀρκεῖςθε τοῖς ὀψωνίοις 
ὑμῶν". -ἰρ 8ΠΠῸΠ ᾿Ζυν ΑΓ 117) 
Ι,5,14 (Κπαμαᾶρὶ. σα ΠΟ Π]81 5174 10 
ἰα βέ οιοΐν σογυϊφοη); σαγάδ, νν8]- 
ἀδη ((Δ 5} Ρ]106)  οἰκοδεςποτεῖν 
ἠναντιδ)ναζέογν, (θην Παιυδιρόϑογν ν07"- 
ϑέοθγν Τὅ,14. --- Υοί. 411-, σατ- 
(8- να] Δ ηα5. 

σὰ τυ Δ] 1 7,2. 7)αΐ. 51εἾν 16)" Π1677- 
ϑοίναξ θοηιζο]νέίγοη, οἴγνθην Ὁ67- 
σοισαζέρον (ρον ἐέϊν, ΡΒ. Β.15,91): 
κατεξουειάζουειν αὐτῶν ᾿ -ἃ Πα 11 
Νοε 10,49. 

γα ἀπ] Νία ἐξουςία (ὐοιναίέ, 
Μαοῖνέ τον: Οσθη. τινός 1,4.0 
Μοῦ ΒΟ 88. 77... ἈΠ Σ 
κάτον αἰνὸς 19.111. π|9. 7... 1 
ἐπί τινα 1,9.1, ἐπάνω τινός 
ΠΤ ΠΕ ΟΝ: 
191: τ ΜΠ 99. 9.0.8. γον»: 
α. 15 Κα ΤΡ 9... Ξαιβ 5. 7.9 
(126): ἢ..-,ῈΔ. Μϑ, 1.4.59.350 
ΝΕ 35. 1 0  ΘὉ 
δ... 6 ἀπ 1 9} 8 
ΜΟ61 1 890. 99 ἘΠ 1 9 ἘΞ 
9510. 

γγ 15 510.4ἃ7]. (187,1) Ὑνήειος 
θοἶέ, Ἰαμέογ: όοῖ. Ε΄ -ο σα]πκο 

ΡῈ 4,9, Ν Ρᾶγῃ τηθ]η -ο΄ τέκνον 
μοῦ 2.1 {πον Τ1 2) πῇ 
1 ΠΡ: 
γα 1 78} 510. ΚΥ'.1 το] ἴοι : εὐδοκοῦμεν 

μᾶλλον ᾿ -8Π| τηδ]5 77.. 1)αΐξ.γ». {Πγ. 
κΚο,8; τί αἱρήςομαι " Ἰρᾶθβᾶγ -]αὰ 
ΡΙΝῚ Ὁ, 

δ σγ 178) ογηοῶἼῖον (μογ [οἰ έυ, 
9947): καταλεγέεθω  -]αΙάδα 
1,9: ἐκλέξαεθαι 0,710 13,18 
15,10.19 1,0,18 αὶ 1,4, ἐκλεκτός 
ατιϑογισῶγ " -ἰῦ5 1 18,7 Νε 18, 
90 ἀπ σὴν 
ΤΙ1,.1 Νὴ ὅ,18.. -- αὐπάησίφ: 
τ5. εἰ 15,19, ἀπό 1,0.15: 

γγ8 {78 σι. ΚΥ7.1 (ἰγιέγ᾽αλν5.) ὁ᾽οἦ, τὰ - 
Φοην: τὰ κύματα ἐπέβαλλεν εἰς 
τὸ πλοῖον 5{ϊ γ᾽ Φέογν απ ἐαϑ8 δον 7" 
-ἰάθαπη ἴῃ βκρ Νο 4,97. 

π|5- 78} 0} (ἐγ αγι5.) θέτο. τὐγνιοὰ θην, 
-οέϊγφοη: ἀνατρέπουειν ἰ9,18 ΤΙΐ 
1,11 ; κατέετρεψεν "-ἰαὰ Νο 11,15. 

πε προ 18} 80.7.1 Πἶγν αν. Π)67" 
τοἄϊφο: περιφερόμενοι παντὶ 
ἀνέμῳ γον» 766ὁην Ἰέγνα 6 ]νΐγν τι. 
ἢι)67} σογίοθογι " -ἰ4 δὶ νυῖπ δ, Τυϑιη- 
τη6 ἢ Καὶ 4,,4ᾷ. [216 ΙΚοηἼοϊέν" [π5- 
ΠΠ81191481}}] 86 τορηΐρ δἰγησοηιῶ β. 

γα] 5 Μη ῥάβδος δέαδ: Α4.ΡὈ]. -5 
ΠῚ Ὁ 9: 

ὙΥγΔ] υγ 50} 510. 7.2. [εν τοὰἠφθη: 
ἐκυλίετο ᾿ -οὐᾶ Μο 9,90. 

ἃ ἢ -Ὑγ] γγ} 1: 50.7.1 ιτροσιοϑ το: 
τίς ἀποκυλίςει ᾿ [γ85 -1ἃ1] ΜΝο 10,3; 
ἀποκεκύλιεται  -ἰρ5 οἱ Νόο 10,4. 

ἃ τυ να ἢ ήηφιιοάϊθον: προς- 
εκύλιςεν ̓  -ἰάα Μο 15,40. 

ΓΔ π|1-Ὑνὐ  } γυ 7 νογισαίφοην (ηι. ζ)υ- 
ϑέγιι. 1)αἱ. 156,1): προςκυλίςας 
λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ εἴϑθ)ν 
φγοβοη, δέοϊγν τοῦ αθην Μησαη 
τυὐἱἰφοηα ᾿ -Ἰα πα 5 ἰδία 1 Κ1181η- 
τῆϑ ἀαα ΓΟ 5 (ιυὔγί .) την οἴγθην 
σγοβοη, ϑέοζην τοῦ θην Μη γαν 
ιυαϊεοα α1.ἡ. ἐδην νυογϑο]ι{ο βογνα 
Ν 27,600. 
γα ΕΟ Βαιιοῖν, Θοῆιοβ: γαςτήρ 

ΝΟΙ͂. ΤΠ 1.119. φοηϑὲ κοιλία: ΤῊΝ 
Ῥηθ τ 91 ΠΟ 9 
Εἰς 9. 1115 9. 1 ΞΘ 
15.44. 51. 9,13. 

“νυ. χω 

ἫἜ ΕΥ̓ 

μόδα ὅν .» 



ὙγΆΙΠΠῚΘ --- {18- να Γ ] Δ, 

60 Ἃόη. Εΐμ7. «πῖλος Μοοῖς 
Ἐυῦ 97. 

ἈΠῈ τ ὙΥΔΠ 178 510. }77.1 Φοβοοίροη: 
ἵνα μὴ μωμηθῇ οἱ πὶ -ἰαϊάαα 
αἰ αὐνῖξ 65 κοίμοη, Μ᾽ Ἰοοίρον, ῥείρονη- 
γη6 κ 0,3. 

πῃ Νὰ Μαηροῖ: ἕν «οι λείπει 
(ὑςτερεῖ)  ἃἰη15. Ῥ5 νὰ ἰϑὶ οἵγν5 
761 ΟἿν 1..18,39. Με 10,91. 
γα η5 δὲ (1525) ἥττημα Μαηφοί 
1110; 

γγϑ 1 11} δι0. Κ7..1 τρϑηιάφη: ςτρέψον 
Μῆ,39, ετραφείς᾽ -18η65 51Κ1,7,9. 

αἴ οὐνα πα απ αδισογηάοη.: ἀποςτρέψει 
Ἡ 11,26 -ουειν ἰ 4,4:; ἀποςετρεφο- 
μένων τὴν ἀληθείαν ̓  -Ἰδπάδϑη8 
515. 51η]6 αἷο ἡ αϊιγ]οῖέ νον, δἱοΐν 
αὐισομαοηα ΤΙ 1,14; γοῦρίοαΐὶυ: 
-αη. 51Κ 7 σφ». Ῥα885. ἀπεετρά- 
φηςάν με΄ -ἰάράη 51Κ αἵ τὴΪβ 
11,15, πἰ -ἰᾶα 51κ 59,8. -- 
τούτους ἀποτρέπου αἴόδ6. Ὁ67-- 
τηοῖ46 " Ῥδη8 -οἰ ἰ5,ὅ. -- μετα- 
τίθεεθε ἀπὸ τοῦ καλέςαντος ... 
εἰς  -ἰαπάδ. αἵ Ῥαϊημηᾶ ἸαΡοΠα 
εν: 6:1: 

αὐ τνγδ 1} πιοοηάθη: ἐν τῷ 
ἐπανελθεῖν αἷδ᾽ 67" φιὐγϊοθο ρον " 
ὈΠΡ6 -ἰάα, 51κ 1,19,15. 

1 να 7 υογ)ηιοίά θη: «τελλόμενοι 
τοῦτο ἦα8 νογηιοϊα γαῖ καὶ 8,20. --- 
κενοφωνίας περιίςεταςο᾽ -οἱ {9,10. 
- παραϊιτοῦ -οἱ Τ4,7 (0,11) 
Ὁ. ᾿ 

δα τυ ἀλη (ἠἱη)ιοοηάοη, (ρ6)761:- 
ὑΐυ, 2947): 1. ἐγ αηνϑδίέέξυ: ἐπέ- 
ςτρεψεν τὸ πνεῦμα αἷο ϑθοῖο 
κοθμγίο φιγῖϊοῖς (Ἰἐγγ5.) " -ἰάα Δἢ- 
Τη8 67") τορι αἰϑίθ φιλεῖς (ἐ7 αλι5.) 
Ι, 8,5ῦ, ἐπιετρέψαι ἐπί τι (() 
Πηϊογίδοη, δοίρο]ιγλονν 1,1,11, ἐπι- 
στρέψει αϑο. 1,1,16;. 515: 1,17. 
ἀπέετρεψεν σαῦὺ πφιιγηϊϊοῖ; ΝῚ 97,8, 
ςτραφείς φοισομαοέ ̓  -ἰ 5 (πρός᾽ 
ἀυ) 1. 10,21.93, --- 9. ἑπέγαηεὲ- 
ἔλθ: ςτραφείς ̓  -Ἰα πα 5. δέον τοθη- 
αἰγὶ 1, 9,55 ; ὑποςτρέψαντες τι).- 
κοινοὶ " -ἰαπάδηβ 1, 17,18; ἐφ᾽ 
ὑμᾶς ἀνακάμψει 6)" 1017] φιν εἰιοἶι 
Φυιγ οἰ  γθγν" ἀπ 1Ζυν 5 -1 1 1.10,6; 
ἵνα ἐπὶ τὸ αὐτὸ ευνέρχηςθε ̓ 
ΒΌΙΏΔΌ -Ἴαἱ ἢ ααηιεὶέ 1717" Σιιϑα)η167.- 
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κοριηι Καὶ 1,5; ἵνα ἐπιετραφῶειν " 
-ἰαδαθίπα ἀαγεϊέ [6 υὐηιοοηαἰϑέθη, 
51...) ϑοκοχγίον 412,40; ἡνίκα 
δ᾽ ἂν ἐπιετρέψῃ πρὸς κύριον" 
1] ῬᾶηΘΙ -οἰἱρ ἀὰ ταυ]η γον 
φιιην, ΠΟ 7. ᾿ιϊγυισοηαφέ, 5. θοίοἼν» 
Κ3,16; Ὀαΐϊῃη -Ἰαπάδπι ὅογ)ν 5816}, 
δεοκοθγοηπάονν 5Κ 3,18. -- 83, γ6- 
ἢ] οαΐυ, -δῃ 51 Κ ἃ) δον τυθηα θη, 
ςτραφείς᾽ -Ππα5 51κ1,7,44 14,25; 
ἐπιετραφείς αὶ. ΜΝ 9,,)92 Με 5,30 
8,39, ἐπιετρεψάτω [, 17,31; ἐκ- 
τραπήςονται 4,4. 6) 51ε]ν δε- 
Κι }γ7"6η) ἐπιετρέψῃ ᾿ -]αἱ 51Κ 1,17,4, 
ἐπιετρέψωειν Μο 4,19, ἐπιετρέφε- 
τε ἃ 4,9. οἡ φιγηοίοίγογν ὑπο- 
ςτρέψαι 1,1,5ῷ6 29,20.39.45 4,1.14 
Πρ ϑιϑ 9:10: ΠΟ ΕἼ ΡΤ 
(7 5.).2.35. 

ἴπτυγα Ἶ8) μεταςτρέψαι σε) 6]00) 

π55 8} 8} σον Ἰτροσισοηθη: μὴ 
ἀποςετραφῇς οηέφξτοϊιο, αἰἴο]ν γον: " 
ΠΙ -Ἶα]5 Μ ὅ,42; ἐξετράπηςαν εἰς 
νογοίοη, αὐ  -ἰαράὰπη ἀὰ ΤΊ,6; 
ἐξέκλιναν 51 1,1 (ΗΒ 5,19). 

γα ατ5 ὅ7ν Πὐμέο: -πὶ πβρίπρν- 
γγ85 νὰ ̓  ἐρραβδίεθην τὐιιγ616 
ηυῖΐέ Πὐέογ, σοδομίαφον, Κα 11.325. 
Δ Ἶ 5515 77. ὑςετέρημα Μαηροί 
( ἸἸΟ ΤῊ 9.10 ΒΕ 1.30: 

ὙΓ8Ν 467. ηιαηοίπαέ, Κοἠϊοηα: 
ῬΙΖα -ἱ ννοϑϑὶρ αι ΔΗΡΑΙΟΚ "ἡ 
ὃ ἡττήθητε ὑπὲρ τὰς λοιπάς τ0- 
γήη τ} αεην απαᾶ 6) σοφογιῖϊθε1" 
ὀροηαοϊιεέοιζ σε τοᾶγοξ κα 19,18; σὰ- 
Ἰδα θη -ἃ ραίανν ἀθάαη (ἰαϊίηι 
ἰ686)"110}}}  πίετιν ἠθέτηςαν 5816 
ὀγαοΐο, αἷοὸ Τγομο Τῦ,19; οἱ 
-αἷὰ αἰραγα 7 ]5 ἵνα τὰ λεί- 
ποντὰ ἐπιδιορθίώςῃς ααηιῖ αι 
αα8δ ἰὑὐδγίρο, ΠΕ μίοηαθ τυοϊϊοηαὶ 8 
ἵν Ογαγησ ὑγίηροϑδέ ΤΙΓ1,5; 
Πάνου {ἰριιηθ5 ΔΙ ΠΔΠΠΠ]ἃ -8 5 
τεςςαράκοντα παρὰ μίαν εἰογισῖρ 
ἐσϑηῖφο)" οἷη5 Καὶ 11,94. 
τ 7 Μη, ἩΓὰο]ιέο)": Α.ΡΙ. “Δ ῃ5" 

κουςτωδίαν Ἡαοῖιο (παςΐν οαδῖίο- 
ἀ65 Δ . ΠΠΞρίῳ Ν 97,68. 

{τ ἃ - σῶν ἀΔ) 510. 7.1 το) 67} 6) 
(ἐγαν8.}): ἐφθείραμεν “ -ἰαράπιτη 
κ 7,2, Παπα παπαρί. σὶρ τἰαυ]απὰ " 
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φθείρουειν Καὶ 15,385 Δ, διεφθαρ- 
μένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν᾽Ὡ 
-Ἰᾶ41Ζ6 86 8δηϊη Τ0,ῦ. -- 
ἀφανίζει ᾿ -ΕἸΡ το) 6170 ὲ, ογυἐϑέοι 
Μο 90. ἘΠ: ΜΕ 05:6: 

ὙΓΩΤῸΙ ἤν πανουργία ΤΊίϊοϊο, ΚΤ ο7- 
δομιαρσογοῖξ 1). Καὶ 4,2. 

γα θα ΓῸ ΤΥ ογαηνηη δι γ το, 
Γγογιγἐοϊϊη κρίμα 4. Ἡ 13,9 
αν: κατακρια σ: 8.1; 
κατάκριεις 6΄. Καὶ 3,9. 

ΘΔ σὙΥΥΡἼ Δ 810.}77.1 οἴηθην 66)" 47"- 
ἐοίζογν τὶν ([1)αἰ.) (ρογο[έΐυ, 2947}.: 
κατακρινοῦειν αὐτὸν θανάτῳ ̓ 
ἰδ ἃ ἄδϑαραα Νο 10,38; 
κατέκρινεν ᾿ -ἰᾶάὰ ἢ 8,9. 
γα Ἶ8 ἢ) 5.0. Κ.1 τροἤγον: κωλύειν 

τινά (Ργ5.) 1, 9,50 18:16 Μο 9,39 
10,14 ΤῊ 2,10 Τ 4,3, (4407.)1,6,29 
9,40 Μο9,538, --- αὐπιανσίρ: ΑἸ. 
αἰ. ϑ'αοϊο Ὃ 4,3, ααγοῦογν 1)αΐ. ἃ. 
ργϑογν (ἀπό τινος) 1, 6,29: 2) αἰ. 
α΄. ργϑοῦν (αὐτόν) 1,9,49. Με9, 
9 5. Ἰ: ἃ: Ῥοηϑο 2 18.10 
ΜοΊ0,14. 
ὙΠ 7 πὶ 510. ΚΥ..1 τυᾶἄγηηοηι: θάλπει 

᾿ Ὁ,29; γ6}1φατΐῖν, 5167ν τρὰγηιογυ: 
θερμαινόμενος -ᾶὰπα5 51κ 118, 
18.925 ΜοΊ14,54, ἐθερμαίνοντο 
-ἰἀραπη 51Κ 4 18,18. 

γᾶ ἱ Νολη. Γι. 4.α1)}.α δο]ιιἐδαΊ), 
γυϊο]ιέθγγν.: -1 51]8 1 ἃ  νήφωμεν 
Ππηππ 0: 

γγδ 5] Δ δι... 7.1 4) ἐγαηϑίξίυ, δἴγιθγ, 
κιρίάοη: περιεβάλομεν Ν 25,38. 
. Γεγ8. 43; ἀμφιέννυειν “ -1Ρ 
ΜΌ0,90; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς 
ἱματίοις ἠμφιεεμένον  Τη8 8 Π 
ὨπΠαΒα] Δ ΊΤὴ νγαβϑίίοιη -ἰάδηᾶ ΜΊ11,8 
(υσί. Αηηι. «ι. 9565). ---- Ὁ) ἐη- 

- ἐγαηδίζυ, 5͵οἷν ΚΙοίάοη: τί περι- 
βαλώμεθα᾽᾿ 108 -Ἰαίτηα Ν 6,31; τί 
ἐνδύςηςεθε᾽ Ὁ6 -0 Μόθ,25, 
ἄμ. Μο 6,9. --- αὐμᾶγρφίγ : γ.- 
ϑέγμηι. 1) αἰ. ΜΜ11.8 ΝΜοθ,9; 1»- 
ϑέγιώη. 106 Ν 0,295.91. 

Δ 4 τον βήαι οηέκίοὁγν: ἐξέδυςαν 
αὐτὸν τὴν πορφύραν᾽ -ἰαδαπῃ. 
ἴηἃ8 ὈΪΖαὶ ρϑῦγρυγαὶ (τη), 7)αΐ. 
σι. 956,5) ΜΟΊΡ.9Θ: 

δ Ὑγ 8578 (ρογ οί, 2947.) 1. 
ἐγιαγνδίῆν, δοϊίοίαογν τέ (ἐγι85{7". 

1)αΐ., 256,1): ἐνδύςεατε αὐτόν " 
Ρ ἴηὰ 1, 15,29, ἐνδύουςειν αὐτὸν 
πορφύραν ᾿-ἰάρααη ἴη8 ῥΡϑ8α1- 
Ῥαγαὶ Νο 15,17, ἐνέδυςαν αὐτὸν 
τὰ ἱμάτια ̓  -ἰάβα πη 1π8ἃ ννγαϑίοτη 
Υ. 30; ἐνδυςεάμενοι ̓  -ἰᾶ81] Κα ὕ,3; 
ἐνδεδυμένος ̓  -ἰρ5 ΜοΊ,6; ὅταν 
εὐς ἐνδύςεηται ἀθαναείαν " ῬαπαΡ- 
Ῥδη -δ αι ἀπαϊνναποίη Καὶ 15,54. 
- ἱματιςμένον  -ἰάϑηα [, 8,90 
Νεῦ,15. --- ἱμάτιον πορφυροῦν 
περιέβαλον αὐτόν ᾿ νγεϑί)α! ρ81- 
Ῥαγοᾶδὶ -ἰαράπη ἴηἃ 419,2. --- 
ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύςκετο ᾿ νναϑί- 
701 "1 -ἰρ5 νγὰβ 1, 8,297 ἀρ. 
1,10,19. --ο ἄνθρωπον ἐν μαλα- 
κοῖς ἱματίοις ἢμφιεεμένον ̓  πηδη- 
Π8Π (1Π) διαβαήθϑιη τνγαβίζουη 
-ἰἄἅδπὰ ΜΊΊ1,5 (1, 7,95). -- -- 
ὡς, γεοβοαῖν, 510], δοίοϊαγν: περὶε- 
βάλετο" -ἰάὰ 51κ ΜΌ,29. -- -- 
Ὁ. ἡηέγαγδήν αδοἰ.: ἐνδυςώμεθα 
τὰ ὅπλα ᾿ -Ἶᾶῃ βαινναμι ἢ 13,19. 

ψυχὴ ΚΙοα : ἔνδυμα Ὁ. Μγ7, 
1: στόλη .(: 1010: ἜΣ ΜΙ: 
Ὁ; χιτών 4.}Ρῖ. Νεο 14,09; ἱμάτιον 
Ἄ. Δ ΜΌΜ 1195 Ππ0Ὁ9 
ΜοΊ13,16; 6. -ο5. ΜῬΘ9,20 1, 8,44 
Μοῦ σο; ΨΦ. ΞΜ 
Νοεῦ,97 10,50; Ν.ΡΙ. -ο5. Μο 9,3; 
Ἅ. 1159:10 9.95. ΜΟΙ 
ΤΌ 4; 7). -ἸΟ ΜΠ 8 1725 
19.530 Μὸ 9 8:9 0 11. 8. 1: 
-- Κἰοϊάνηφ: Γίιν. [7 ἔνδυμα 
Α.ΡῚ. 'Μ ῦ.938, Ὁ. ΜΘ: ΜῊ 
ἱματίοις 7.1. 1 7.95 ἘΣ 
᾿Ἱποότίον Ἐπ 897. 

γὰΐο τηγοῦ. Νὰ (155) ὕδωρ 
Ἡ͵αβϑοῦ: Α. 1,1,44.. Μ᾽ ὼ 9.29 1 Ὁ, 
ἽΝ Ἰς Ὁ ΟΣ 1 5 τς ὦ 
4 1.58 1) 8:93. ΜΟΙ π|5 
0; Ὁ). 1 5.10. ΜΟΊ ΘΠ ΒΚ 
4.19 (( 8,5) 8,,34; 7). ῬΊ. νυϑίμϑτη. 
Ν 8,32 1,8,95. 
γα Νὰ Π7ογ: ῥῆμα ΜΌΘ90,1ῦ 

27,14. 1 ὅ,47 μϑιο. (νι 9}; 80η 8 
λόγος. Μ59 19 4 0.98. δ10 
260,1 τἰδιρ. (8ε}»γ" ᾿νᾶνι 0). --- Κοηιρ. 
ΘΑ ΡΘα ᾿-ναυτα. --- Κσί. Ἰδι58-, 
1Πππρη8-, Ὁ} 1]-υατιΓα5. 

παν 45 Α46).α: τ8 νγαυγδῃδὶ 
νυβίδὶ το] θ᾽ 8677,6η) το) 1 )ι0- 
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ἐΐσοη, Ναί σοηιῶ β, υσί. λογική 
φύεις (ΑἸητη ΟΠ] 115) 5Κ 4,18. 
γα γ ἀ }πκὰ [Ὁ λογομαχία Τογέ- 

δἰγοὶξ Δ.ΡῚ. Τ 6,4. 
ἈΠῸ απ}. 8} 510. ΚΥ΄.1 τυἱα67)). 8} γ6- 

οἴμθγν: εὖ τίς εἴ ὃ ἀνταποκρι- 
νόμενος τῷ θεῷ ̓  Ῥὰ 1085 15, οἱ 
-1α]5 σαᾶα ἢ 9,20. 

ἢ] -Ὑυϑγ 78 υἱοὶ ΤΠ ογ 6 τιαο]ιθΉ: 
μὴ βαττολογήςητε᾽ ηἱ -1410 ΜΌ,7. 

τ|}} 1] ται δ ηι. ])αέ. 5οἤγη ]νγν: 
κακολογῆςαί με ᾿ -ἰαὰὰ τηῖ5 Νο 
9.99 

ΤΔΠΥΚ͵Δη τε. 510.7.1 (γί. 
Ὑγϑαγΐα, 928) ηναοΐιθγν, τοϊγ ρθη: 
ΠΟΙΕΙ͂Σ 5.75) 1.9.4. 14:1918 
ΜΠ 9 1 1710 Κ 11:94. 00 
ἘΠ 1 16 9.15; (4.07γ.) 7 0,10.17.4 
1.85.8 Μοϑ,385 4.5, (Εμἰ.) Κ 15, 
29, (ΡΩ 418,18. --- ἐργάζεεθαι 
{8 Ν 1.95 δ .6,237.:28.30}}15.10 
9.0 16.10 Ὲ4.28 60,10 (3,25 
ΠΉ 11 Υ 1π|8.5.10.11.19. 0Μ60}.} 
ΝΜοῖ4,6; κατεργάζεεθαι (γ,.5.) 
πο 7 10:17. 417 Ἐῶ 98.. Τὴ 
αἰζέ. ϑδέηιην, 1981) 9,11. ---- ἐνερ- 
γεῖν (ΑἋκί. Μοα. Ρ).5.) Μοθ,14 
π 7 ΚΊΟΗ Π4 19.})1.11. 9.90 
α 8,5. ΤῊ 2,138, Παμπαᾶρσί. νϑυτῃ- 
ἰ8...2 χιι σαίανν 12 5 ἐνεργήςας 
τ. ἐνήργηςεν ἃ 9,8 Α. 

Τα ν᾽ Ὑγλγ ͵ δέου. ογηοϊγ θη: 
περιποιοῦνται ᾿ -απα Τ' 3,13. 

ἔνα συγ Κ͵ 8 οἦηο διδιαο δογονθηι: 
ἁμαρτάνειν (4ογ..) ( 9,3.8 1, 15,21 
17,3.4 Καὶ 7,28, (Ργ5. Καὶ 8,12 15,34 
Ἐ4,206. -- γοξίοαῖυ -Ἶ8 515 
(9δ5) δέον νον δι ἴσον: ἥμαρτον ᾿" 
-ϑυτΐ τὴ15 Ν 97,4 1, 15,18. --- 
προημαρτηκότες αἱδ. γὉ07)})6)" σε- 
δια ρέ αθοη, " ἴαστα -] Π Δ ῃ5 
πα 91 19:2. 

Θ᾽  τὙγπ Κ͵λη δ6-, ογιορίγϊροη, δ6- 
γοϊέοη, (ρογζοκέϊυ, υσῖ. ΒΒ. 18, 
1δ6): ἐποίηςα (80. }.) 4 9,6.11.14 
19 .2 1,1.68. 8.19. ὅ,239. 14.16 
19,18 Νο 8,14, ποιήεωμεν 1, 9,399 
Νο 9,5; 5861 ΠῚ ρϑυνϑαγκ)αὶ (αὶ 
ΠΟ ἴδοῖὶαὶ (8661) 1.9,530 (7»- 
ἐογροϊαΐοη), υοῖ. ατιοἶν σαν αν ΐο- 
ΟἹ 5Κ1,0.18, --- προςειργάςατο 
ὑγαοιίο Ζίμβοη 1,19,16; κατειρ- 

γάςατο ἢ 7,82 κατεργαζομένη Γ΄. 
13, κατεργάζεεθαι Γ΄. 18. --- ἐνήρ- 
γήςεεν Καὶ 1,20. --- διεπραγματεύ- 
ςατο ογ)ωπαοίίο 1,19,15. --- -ΟΡ 
11 8ΠΔΚΌΠ ] Δ ᾿ κατακλίνατε 
αὐτούς ἑἐαβέ 516 πϊοραογ δέ 2 6Ή, 
1,9,14; Ῥὸ {Γαρϑαμίαθοκα ἔγϑηη 
τη15 σαννϑαγΐα δέθἰϊέθ ἡηιοΐη 7 5618 
αὐο Ὑογανζϑιεγιηαο αὐ ἴὙ1Κ. 
γ. Ατοζζο. -- --- γοβίοαίυ: 
ΤΠ βαννϑανηἰθαπη 515᾽ ὥρμηςεν 
Μ' 8,352. 
πϑ-Ύ Δ Π 1 Κ͵ΊΔη οὐρα 77 6γ., τοὐ Τδγῖγ- 

σόν: κατεργαςάμενοι ᾿ -Ἰδησδη5 
16,19. - οὶ: ᾿αα7. ῬΕ. ἀξ: 
ὙΥΘΌΓἢΐ5. 

γγΔΠ1 5 (7) ὄφις ιν ηιν, ϑομίαηφο: 
Ν. 11.959: σ:ΡΙ 119. 

γγδυγδίν Νὰ ἤογκ, Ταΐ; γὴν - 
δαηιμοὶέ: ἐνέργεια Εὶ 1,19 4,16 
Ῥη 8.9 1 1.29.9 Μῶ. βοηϑὲ ἔργόν 
ΜΝ ὅ,16 11,2 1 6,28.99 φϑιο. (567)7" 
μάν). --- Υσί. 8ιυ.4ἃ7. 4118- 
γναυγϑίννα. 

γγΥ πΐνγα Μη ἐργάτης «44γΡεῖέο7" 
Ν. Τῦ,18. -- οηιρ. σα-νγναυγβίννα. 

γα ϑύνγοὶ Κν ἀα5Β Τυ: Α. δἱ- 
ΘΘ θη Δ] 161 η 1 -Οἰπ ̓  παρέ- 
δώκαν τῇ ἀςελγείᾳ εἰς ἐργαείαν 
Ε4,19. 

γγϑπγ γγ οὶ 5 46}7.α τοϊγβδβαηι: ἐνερ- 
γής Δ. ΚΊθ,9; ἐνεργούμενος 
ΝΡ σὺ; ϑιρ ὈΥ::Ξ.- 
νγασγρίνν οἱρ σαίΐαναδ η21.7)αΐέ. (οἷο 
σγῖοοἾι.)  ἐνεργήςας τ. ἐνήργηςεν 
ϑδοποηκίο Κὐαῇξ ἃ 9,8, 
γα [7ην Αγ ϑοῖζολ: γεωργός 

Βαιιογ, Ἡγζώηξον 1 15,1 1,90,9 Με 
129,1.2.7.9 (ἀαὐὶγ" αἸΥθο5 -]α ἱ 2,6); 
ἐργάτης ΝΜ 9.37.38 1,10,2. ΚΊΊ, 
1 Ἐπ 9:15. 
ΠΤ 5 δὲ ῥίζα Τι :ο1: ΚΕ) αἰ θη 

σγίοοι. 5. δέοϊιέ ἐηι οἰονεῖ. δέν 
167" σοί. Ρίιι)". 1, 8,9 8,78 Μο 4.6. 
11 (Νἷΐο 11,320 ἤηαοὲ ϑ51οἦν αἰτίου ἴηι 
Ογσίηαϊ α6)" Εΐιι7..), οϑϑγηιβο σοί. 
Ρίμιγ. οὔγπὸ σγίθενι. ΚΓ ογϑὴϊα θεοὶ 
ἐκριζώθητι ̓  πιϑἰαιιβοὶ ΡῈ Κ ἃ -ἰη 
117,6: ὧν ἡ δογίγασοηο)" Βοάοι- 

ἐκ ογυέβρυ οι αϑηι γι. δήηιρ. αα- 
σοφόν α67γ) σοί. δίηφ.: Ν. Ἐ 11, 
160.18 15,12 Τ᾿ 0,10; 4. Κγπνϑυσγίβ 
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Τὰ» [ψναὺὰἢ}] ἈΕ11,.58., .}. 
{νναυτ θα [7 [πυνϑαγία]})] ΒΕ 11, 
114: Α.}1. νναυτίίης 1, 8,.8 Νο 
4.0.17: 1 αυτῖσ, {9:9 1.710 
ΝΜοΊ1Ί1,90. 

γγΟΟ5. αὶ (1465): 1. δέηφ. εειεμός 
Εὐγϑοϊνϊϊεογινυγ, δέμγην Ν. Ν 8,24. 
κλύδων ἢ εοἰϊογιδογίας, Βυαηαάιης 
1). 1,8,,) 4. -- 9, Ρίωιν. κύματα 
Ἡγοσονν: Ν. νϑρος Μο 4,37; ἢ. 
ὑνορη Μ 8,94 (958). 

γγοῖπα, Μην ᾿γίοβέθγ" Δα ΠΤ 1515 -ἃ" 
ἀρχιερεύς Οδογργἱοδέογ 1 18,18. 

1. γγοῖ μη αὐ. ΚΥ.1 (908) κί ρἤον: 
τα 81 -ἀ ἢ ̓ λογομαχεῖν ἱ 9,14; 
Ἃἀα αἀἸαΖζΖαῖη τνά!ἢ “ ἐθηριομάχηςα 
1 15.599. 

4 ἢ «τ ῖμ  τὐγο. αὐ]. Υ.1 (908) 
τισὶ ογ δ γοίέου: Ρ(Ργ8. 4. Ν᾽ ν]- 
10 .. . ἀηανναϊ παηο ψυ]ζοᾶδ, 8}- 
Τη1Πη5 νόμον ἀντιετρατευόμενον 
τῷ νόμῳ τοῦ νοός Ἀ7,295Ὰ 
(-τνϑῖδηαο οηζισε 67" αἷ5 Θοϊνιοιηνα- 
δέν ογ[ογὴν σιν αὐια!. ὉΒΆΙ-νγ ἢ 81) 
αἷδί. νϑρὰ φῦ ϑἐθίϊογν οὐΐθ)ῦ τη 
[γνϑὶ 8 40] φῖν γι 67).); διναισαΐἤἼῃ 
(απ α- αἰδιεζίον, -Ἰοαΐδν ξαϑδέ τὉ67- 
ὑ]ϊο] θη) Παρπαρί. σιν Π]ΔΙαἃ ̓  ἐμί- 
εηςα 9,15 Α. 

Ὁ γἡγοῖ  διυ. Κ.8 τοοίΐνογν, Προϊϊροη: 
ἁγιάζω 417,19, ἁγίαςον Υ,΄.17, 
ἡγίαςται᾽ -ἰάδ οί Κὶ 7,14. 

σ ἃ γ 8 ἀεί. (ρον οκέϊν, 9917}. 
ἁγιάζειν ([).5.) Ὁ 4,5, (40γ.) ὁ 10, 
9 πῦὺ, {π 5,29, “ἘΠ: Εα55.) 
Κ 7,14 12,91; εὐλογοῦμεν Κα 0,10. 

ποῖ θα Κὸ Πγοῖθο, Ποϊζιργιιγ, 
Ποϊριοῖέ: ἁγιωςύνη Α4. Κὶ 7,1 
Ὁ Τπ| 9.19; ἁγιδομός Ν᾿ ΨΠπῚ1:.9; 
ὙΠ ΡΠ Ἢ: ἢ; ἢ Πῶς 
᾿δειότης Ὦ. Καὶ 4,94. 
γγοῖ ἢ 81} 5.0. 7.4 Ποϊϊρ 

ἁγιαςθήτω ᾿ -πὰ] Ν 6,9. 
1. γρῖ]θ 4ἀ7.( Ποὶϊίφ: ἱερός 

3.15: ὅειϊοε 11|1.ὃ Ὁ ἡγιαεενος 
17,19; ἐγ ἁγνός Ῥη 4,8 (πναοΐ, 
βαηοίαβ ἢ; ἅγιος Μ27,59.53 
9 7.99 17.111 91. {15 
ἢ). --- Αἀν. αοῖὶπε θα (191 41) 
δείως Ποῖϊν ΤῊ 2,10. --- Κοριρ. 
Ὀ5- γ 615, 

2. οὶ 5 Νὰ ον Γ, 

τσογα ον): 

Ἡγοΐϊον": εἰς 

τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς " 
1Ϊη. Ῥϑαγρ 18} 1ὴ ννϑ θὰ ἴἰ, 8,94 
(υσί. [ἰ) ἀθην σίοίονθην ον. Τοσέ: 
ἴῃ Ραιγρ 188 ἴῃ Παϊπηλοση Νο ὅ, 
14), εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ 
τοὺς ἀγρούς ΄ῇΏ Ρο5 Ὀ]Βαη͵]Δ 8 
Ὠαΐμηοθ 18} νγοίηϑθα, [,9,12, εἰς 
κώμας ἢ πόλεις ἢ εἰς ἀγρούς" 
ἴῃ Πδίτηοβ δῖίρ αι θαυγρθ Αἰ ρ Ῥαα 
1η νυ ϑῖηϑα Νο 6,50. --- 5δογνδέ κώμη: 
Α. ἴὰ ραία ψνϑῖῃβ Νοὸ 8,26; 6. 
-οῖβ. Νο 8ὃ,239, 22. -ϑὰ 1,42 11,30 
νοῦ (929.8) Μοϑδ,326; 44.Ρ[|. 
Μούῦ,6 ἴῃ ψϑῆβα (92 8) Μοϑ,97. 

γγοίη Νὰ 1αΐ. νἱηαπη, οἶνος Τ᾿ δἴγν: 
Ν: 9 17 Πρ δι9 ἢ ΝΟ ΡΈΕΙ ΕἾ. 
Μ 917. 11 15 Ὁ 9 1.58. 7 3 ΜῈ 
9.99 15.995 Νβϑιν 5, 15:18; Ὁ 
Ὁ» ΠΣ ΠΡ 8.1.8: 

γα θα5ὶ Νηα Τγοϊηθοογο: ευλ- 
λέγουειν «ταφυλάς (Β΄Ὶ.85 (ἠτν ἰΐ 
γ9)ὴ οὔον «ταφυλήν (Κ)  ᾿Ιδαπά8 
«Ῥ85]6 ΜΝ 7,16; τρυγῶει «ταφυλήν 
(ΡΙιγ. ὁ 6 [ὴ  ἰγτυαάϑηᾶα -ΡὈ85]8ἃ 
Ι, 0,44. 

γγοϊη ρα ἀβ Μηπὶλ ἀμπελών ἤθοῶν- 
σαγέογν, -όγῳ : 4. 1,20,9.16 Μο 
9.19: 10 13 Ὁ Ό; 
ον, 7) Ὁ Ὁ ΤΟ 8: 

γγοϊπαΐαϊη5 Μὰ κλῆμα Ἡγοίγιγοῦο 
Ν Φ15.4|ὸ: ΝΠ Ξος 3 1Ὁ.0. 

γγοϊηα γί (89) Νησα (147) ἄμπελος 
οϊηβίοος Ν. 4 158,1.5 }. -ἰσῖννα 
15,43 Ρίμγ. ἀμπελών Ἡγεὶγ- 
φαγέογν, -ὃογῷ Α.ΡῚ. -ἰσῖννα Καὶ 9,17. 
γον πρκ 7 ἃ ἤη, οἰνοπότης Π δἷγ.- 

ἐγήγη1ιογ,, δά)» Ν. 1, 7,54. 
γγοΐῃηδϑ (ἢ πάροινος ἐγιμηλοην, 

Τγιγικοηδοία: Ν. Τ 8,39 Β (ὧν ἃ 
γ101") ὙΥ6Ιη... 5 ογκογηδαγὶ, ΤΙ 
118. --ὀὀ ὕρρϑίγθηιδ 1,θϑιη 
ἜγΘΙ 1115. ραν γι) οἷ ᾿ΚοΉοῖ- 
ἐν) φοϊέοη, 6))}7έ αὖο)" ατον αὐ 
ϑοίοο ἀααιγοῖν Βοαθηβοη, ἀαβ 
-5. δογιϑέ ηι7) αγν Κ᾽ ογ δα δέζι γλην6 
217: 

γγοῖρᾶ αὶ. Υ.1 (9058) ζγάἄγιαθη, 
ζἐγὄμοη: «τεφανοῦται᾿ -848 ἱ 2,5. 

γΥΟὶΒ τοἷγ, 4.1). τη, πη515. 6. πη- 
σαα, (164). 
ΠΥ γ 1578} 5:0.77..1 ἐἰδογ γα θΉν: 

πείθομεν ̓  -1ἀ1ὦ Κ,11. 



σ8.- [ὉΠ] νυν οἸβ]ϑη --- γυ6Π78η. 

Θὰ {11} 6 15]8} σοϊοη εν ΟὐοΥ 
δοσίαινθίγογ (Ὁ) (ρογγομίΐν, 994}.): 
περὶ τῶν πεπληροφορημένων 
ἐν ἡμῖν πραγμάτων ἡϊδεγ ατὸ Πγ- 
οἰρηῖ880, Οἦθ δἱοἶν ϑοὶ τη.8 νοίΐ- 
οηαοέ Παϑόηι ο. ἰϊδο7 α6 δὲ 247,8 
ϑορϊαινϑίγίογ, Βοργοοη]ιοίίοη ᾿ Ὁ 
Ῥοβ -ἰᾶοῃϑβ ἴἢ 5 ννα]  1Π5 1, 1,1. 

ΒΔ Υ ΟἾ501} 810. Κ.9. ηι. ὅοη. (968,1) 
ἠοϊηιϑδιονθγν, δοϑιιοΐνθη, θ 6507) 6Ή 
(ρογοϊίν, 929477.); ἐπεεκέψατο 
1,1,.08 7,160, ἐπιεκέψεται 1, 1,18, 
2. ΡΙ.Α4ον. Ν᾿ 95,48; ἐπεεκέπηςαν 
816 τὐιγαοθη, τέ αἀὁγ Αι ϑιολμ 
ῥοίγαινἐ" -οὐδὶ να θη ΝΘ 7,1 
(ογιφῖργογ' ΕΓ αἰ οἦηι65 ρεγϑῦη!ί. α8- 
ϑῖυ5 δοὶ οἴγνογν Τ᾽ ογϑιν ἡλ. (θη. 
941; 2566]. 

{τ -ποϊΐῶ αὶ. Κ.1 (208) οἴγοηι 
Προ σον ϑοθα οη, 1, γον 
αΉἢ (ἀπᾶ 7». 1) αΐ. " ἀπό τινοο): 
ἐκδικῆςαι 1,18,,ϑ9. ΚΊ10,06, (Π΄μ.) 
1,18,5; -ἃ 5 ἔκδικος γαεΠορα, 
ϑέγαζοηα Ἐ 18,4. ΤῊ 4,6. 

πενία οἷο Γγοδι 515, Κ᾽ 67- 
6)» ογροΐϑογ., δοργ τ βοηι : ἢςπά- 
ζοντο αὐτόν᾽ -ιίαπ πὰ Νίο9,15; 
προςκυνεῖν τινι (Ρ)8.) ΜΝ 8,9 
915. ΜΟΊ. 19. ΟΣ.) 119 90 
1,4,1 Μοῦ,6, (Χ{.)1,4,5 ΚΊ4,95. 

ἔα ν Ὑγοῖ 7} 81 50. Υ΄.1 ἀτενίςαι σο- 
ϑραηηέ Ἰυϊγδιτοίρογ, ατὐῇ (τινὶ ̓  ἀπ 
ε Φ.90. εἰς" απ Κὶ 837. τῇ δ. ΑἸ. 
κ 8,19) Καὶ 8;7.18, ἀτενίζοντες 1,4, 
920. -- μὴ «κοπούντων ἡμῶν τὰ 
βλεπόμενα τὐθηγν τ0ἷ7) ηοδέ αἰ ῇ 
ἄα8 διὲοϊέθδαγε αὐ σοῦθη ᾿ τὶ 
-ἰὰηάδιη ῬΙΖοὶ βραβα ραηδπ6 Κά, 
18. --- περιεργαζομένους 510}, 
Πογιιηνγοδοηα!, σα θη " -ἸΔ Πα 8 5 
ἰῃ 9,11; περίεργοι (1 ν»ογιροϊέτίρ, 
γιοθιισίογῖρ ᾿ -ὰ πα ρίη5. Τ' 5,18. 
αν 718} ϑ8οἠηηὰθηυ: τι. ΑΚ. 

π᾿ 1 9 5 ὦν. τ ΝΜῚ1 Ὁ 97. 44. 
Νοε 15,39 (955); ρογδδηϊ. Ῥᾳ5858. 
Τ 4,10 (941): ὀνειδίζειν (Ρ).5.) 
ΜΊ1,90 97,44. (τὸ αὐτὸ ὠνείδιζον 
αὐτόν ᾿ Ῥαίπῃ βᾶπηο -ἰαθάπῃη ἰπ|- 
τη οδόηϑὸ ϑδοϊηιὰπμέοη, ἐπ) Μία 
15,32 ΗΒ 15,8 Τ 4,10; (4»..}1.6,22. 

γγοϊἑυυοάοὶ 1) Ζοιρηῖδ: μαρτυρία 
- Βοσοισιηρ, Ζοιισηϊδαδίοφιηρ Ν. Ὶ 
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ΤΠῚΠ||9: μαρτύριον ΨΝ: ΕἸΊ,19 
1.10. 51. Ὁ;19.. Ἀ:- 1 9 σ᾽ 20}- 
γοϊαφιέϊ, καηη αποΐν σὴν ἢ. 
σοϊιδγον; αοοῖ, δοαοθέε αἷό Βε- 

αι ο). Υῖσί. 1572. 
γγοϊ γοάοίη5 ΚΊ|0 (1525) Ζοιγτ5- 
αϑίογ, Ζοιμγηῖα (1577) Ν. 
5Κ 6,19. 

ψποϊΐγγοα! Νέα Ζοιρηΐβδ: διὰ πολ- 
λῶν μαρτύρων βδ] 1 τπϑηᾶρὰ 
-1ὰ {9,2 (67 {)δογ 5οέ267" υϑγδέοσγιαῖ 
“γὲο7 αθγν “Ζοιρον αὐ Βο]γήβέογν 
65 ΑἼ΄., νυσί. αἷο 1ηὲ6γ ροϊαξϊοη, 
φασίν νγοιϊνν οα]α: νναῦσαα ο 615). 

γγοϊΐοαϊθα ΓΚ μαρτυρία Ζοι- 
γι ͵ δαθδίοριγ, Ζριρηῖξς Ν. 4 8,13. 
1Ζ:171. ΜοΊ14,5Υ; 4. ΝοΊί4,.55 
Τ 8,7 [5κ 4,21] ὶ 8,39: 7 ννεϊϊννο- 
4168} 0,7 (5 5,90); ΝΕΡΙ. ΜΟΊ ΟΣ: 
--- μαρτύριον Ζοιργῖβ (αἰ. 11,8 
7. ΝΜ, 8,41,5,,4ἅς 9,5 ΜοΊ1,44 6,11. 

γγοὶϊνν 73} 510.77.1 φοιφοη, Ῥε- 
Φοισον μαρτυρεῖν (γ5.) 4Φ7.1 
8:19. 1095 1917. 3 
Ἐ ΊΟΥΚ 8:5. 6 4 15 3. ἘΠῚ 
19 5κ 4,11.920 ( 8,539) 6,9 (9 ὅ.36). 
10.18 (( 8.37: μαρτυρεῖ ἢ 1), (Ρ) 
5Ις 4,4 (( 8,26), (4ογ.) 4 18,21 18, 
95. 1 15:15 15 6:15 ΤΊ 
καταμαρτυροῦειν Ν᾽ 97,138 ΜοΊ4, 
60 15,4. --- μαρτύρομαι Β' 4,17; 
α 5,8; διαμαρτύρεεθαι (γ.8.) Τ ὅ, 
91 9,14 4,1, (4ογ.) ΤῊ 4,6. -- 
ΘᾺ] Παρ τυοὶἐτνοα!ἀθάπῃ ̓  ἐψευδο- 
μαρτύρουν Με 14,56.57. --- αὖ- 
μᾶηρσίγ: ΑΚ. σαῖαρ Νο 14,56.57 
Ῥαΐα ᾿ τοῦτο 514,20; Ταΐ. (ισἷο 
ΟΡ ΟΠ 4 18.371. Δ ΉΤΟ 
σ 4.15... 5.9 (4,159 ΒΚ4.3{1}) 
0:10: Ῥ,α»». 

τη ἷ -τό οἱ ὑνγο 73} γηὐξσοισοη: εὺμ- 
μαρτυρούεης μοι᾽ -Δ πα 61] ΤῊΪ5 
ὯΝ 9.1. 

γγοὶἑτγο δ᾽ (6) Κορ. (16114) μάρτυς 
Ζοιρο: Α. - ((Ὡ5 ΟΥ Καὶ,28; 6.6". 
-«αα Ν 96,00 Νε 14,68 καὶ 18,1 ΤΆ, 
19 6,12. --- Κοριρ. ϑαϊϊαρα-νν οὶ - 
νγορβ. 

γγΘἾ δ 510. ΚΥ.1 τοαγέοη, ΠΟ ον απ ῇ 
(4κκ.)»: προςεδοκᾶν 1,38,1 (αὖ- 
δοϊμ), 1.19.90 (τὶ); ἐλπίζειν ([Ργ.8.) 
1. 6.594 ἘΠΊΘ 107 ΚΊΘ ΘΗῚ1 



174 ἔα Γα- νη] Δ --- τ] ]8ῃ. 

150 Ῥη 9.95 7 5:1. ῬΙ ΓΒΥὴ 
Φο,45 Καὶ 15,19 ΚΙ, 10 Τὶ 4,10 ἢ,ῦ, 
(ΡΙ͂ Β τηϊῃ ο. 4ον. "Κ) Κα 8,5, (Γι. 
Ἡ 15,12. -- αὐπμᾶηρσί οἱ τι. Ογίέ." 
ὅτι Κ1,18 13,6 ( (:Α Ρ8ἴ6:) ῬὨ1199; 
γηη. πᾶ. Κα 10 (554,1). 

ἔλατα-τγοἾδα 74. ἴῃ 12». 1)αἰ. απ ῇ 
θἴγηθη, φογἾ.6)") ποθ: προηλπι- 
κότας ἐν τῷ Χριετῷ “ -ἸαηΔῃ8 
10 Χυιβίαιι 101.12. 

δΨ ΓΘ 8) ογη ρα) θη, (ἸΔ7)67}})16Ή),, 
(ρογζοκέζυ, 9942.}: ὑπολαμβάνω 
ὅτι ὦ τὸ πλεῖον ἐχαρίςατο ᾿ Ῥ8η8 
-ὰ ᾿ῬδΙΠΊΠΠ6Ι τη8Πη801Ζο ἰτᾶραΐ 
Ι,17,43 

γΓ6η5 Πὴ ἐλπίς Ποἠηηηρ: Ν. 1,06 
51.156. 1.271 ΤῊ 9.19; 4. 15,4 
κ 9. 10.10.15; αἃ.19.. 4.4. ΤῊ 4.15 
ὑπ ΤῸ; 6. -αῖϑ τα ὅτ. {Γ{Ὶ; 
ΞΕ Ὁ ΡΤ Ὁ 153 
9. ΤῸ Ὁ: 

γΡηὰ ἐγ. Νὰ ὅπλα. ΤΠ αὔοη: 
ὌΝ ΕΟ ς “1: Ὁ. Ὁ ἢν ΜΠ 8.5: 
αὶ Ἀκλ. -Ὧη Κα] (99. ΟΚέ.. 
{πχ 0 7] 510. 7.1 φιροϊ οῖγυ: μὴ 

διακριθῇ ᾿Πἰ -1ὁ1 Μο 11,29. 
ΠΗ ΘΙ Δ φγυοὐ 0 δοΐηι, φἰϊ)  6Ή: 

ἀγανακτεῖν ΜοΊΟ,41; ἤγανα- 
κτήςεν ᾿ -ἰᾶὰ, Νε 10,14, ᾿ 

ας άδη αὐ. Υ.ὃ (908) φιιδαληηιθ7.- 
ὀήηναοη, υογϑρίγναθη: ὃ οὖν ὁ θεὸς 
ευνέζευξεν  βαίΐοὶϊ πὰ ΘΓ -ὰρ 
ΝεΊ0,9. 

᾿πευγἀ σογ οιιηογν: ἀρνοῦνται 
ΤΙ 1,16, ἤρνηται Τ,ὃ, ἤρνη- 
μένοι 3,5; ἀπαρνήςῃ ΜΌ6,75 
( (: αἴδι κι5 Α) Νε 14,712, ἀπαρνη- 
ς«άεθω Μο 8,94. ---- ἀθετεῖτε οὁ;- 
μἰῶγέ [2 αὐγιι ἐν Νο 1,9. 

γα πυγαῖγ πὰ" (48). Μη ὀρφανός 
Ἡ͵αΐδο: 4.1. -Ὧη5 4 14,18. 

γυϊάπνο (τ άοννο 1, 7,12, υοί. 95.8Β0) 
Τ χήρα Ἰγήδρο: Ν. 1,2,51 (7,19) 
1.8....9. πὶ Ὁ, 9.» τὲ 0: ΝΕΗΙ: 
ΠΟ ἢ ρον Ὁ ἢ 9 ΠΟ: 
(Υ. 11 μ. 10 λαῖν ἰθ5θα7); 6. 
“4... ὦν. ΚΠ ὃ: 

γε σαἀοΐποι 1)αἰ. Ρίιγ. Β'οηι. ἄκαν- 
θαι Πογηρῇαπεοη, Ν 1,10. 

ϑασνρ αὐ. ΚΥ.ὃ δοισοχονν (ρ67- 
ζοκέϊν, 399417.}: μέτρον ςεςαλευ- 
μένον " τηϊΐαα5 σανίραηδ 1, 0,98. | 

[5 8η8] 7) αΐ. δέγ., 
7 ψρα ηὰ ΟΔ, [τυῖρὴ] ἅπμαογέ 
Βογηαναέ: ἀπ [υγίσδπ8] " εἰς πό- 
λεμον φην)ν γίοσο 1,14,91. 

5. Μὰ δδός ἵζερ: Ν. ΜΊγ17,13.14 
414,6; 4. Μ δ,98 11,10 414,4. 
2,510... Ὁ. ΝΜ ῦ. Τϑ ἡ Ὁ": 

ΕΙ ἘΠ 135; Ἢ 1118 14,28; 
7..1,3,5. -- γί. [γ81η- -]618. 

ὙΠῸ Κη: ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφη- 
μερίας αὐτοῦ {2 α6γ Πἰοϊ]ιον οἶσε 
ϑ6ῖη,.67) Ταρφοδίίαβϑϑο, (ὦ δοΐῖηο 1 α- 
φοδίίαβϑο απ (67 [ἰοῖδμ6 τραν} " Ἰῃ 
ὙΊΚΟΩ ΚαπΠ7}15 5θη15 1, 1,8. 

γΥ11} Μὴν Ἡγι|: θέλημα ΜΌ,10 
4,21 πϑιυ.; βούλημα ἢ 9,19; πρό- 
θεεῖς Κα 1.11 (αδ0,. Γ΄. θέλημα); 
προθυμία Καὶ 8,12; [ΠΟΙ 8η8 -1Δ ἢ 

ἸΚοη). ΤῊ 

56 ΙΊη8Π8, ᾿ φιλήδονοι ἀ(α5 767- 
σηϊγϑην ἰορογα ἰἱ 5,4. --- εὐδοκία 
ἩΠοΠίρσοζαίογ, Ἀ 10,1 ΕΝ 1.,9 (αϑ0ί. 
Γ. θέλημα); ααγηῆν σοάβ ψ11]8 
1,29.14 ΡΗ 1,15 (ραεοίο: κατὰ 
τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐὖ- 
τοῦ “ ὈῚ ΘΙ Καῖπ8ὶ -] 15 561η15 
Ι 1,5). -- Ζιιβαίς, νΥ]])] 8. ἡναοΐι 
νοϊπηΐαΐθ δοΐ. 

ὙΠ} 8106 1 Μὴν Ραγέοϊϊιοἠοῖε: 
προςωποληψία Ν. Ε 0,9. ( 5,295 
(-οἴη Β, τυοί. 157; πρόκκλιεις .). 
ΠῚ. 

ὙΓΠ|Π718} αἰδθηι. 7. (980); α6)᾽" Οίέ. 
δέ αγν δίοίίο αὁ5 1ηπα. γ8. 4ε- 
ἐγοίοη, (γέ. νυ1] 48), τροίϊογν: θέ- 
λειῖιν (Ρ»5.) Μδ,40.40 8,23.3 9,19 
μϑιὺ. (γυδσοδαηιέ ὅ6 δέοί(6η), (ον... 
σοί. χε) 1.18.4. 1997. Μοῦ Ὁ 
(11,27 ΤῊ 29,18 51 6,6 (( ὅ,85). -- 
βούλεεθαι (,.5.) {18,39 1,10,29 
ΜΟΊδ:15. Κι9.11 10 198 
9,14 ((δϑθ]]. 06). --- Παραρί. 
Ῥυκοὶ ν 1188 σὴν 1 ῬΖΘΙ νγ8118 σἃ- 
αι Καιάα " ἐν ὦ εὐδόκηςα ΜεΊ1,11. 
-- ὅ,τι ἂν εὐοδῶται ϑονϊοί οἰισα 
σοίίγηγογι ἡαρ  Ῥαΐθὶ 1} Κὶ 10,2. 
--- 5108 νυ] απαβ αὐθαίρετος 
7) οἱνοϊ ἑὴν ἰ 8,11. --- --- αὐηᾶησίᾳ 
6ἱ ηι. Ογέ. [ἸὩ2 σν. ἸΚογῃ. ΝΜ 21,11 
1,9,54(. 18,4,ἱό ΜΟΊ0,51 14,12 
15.109: ἡὴῶγ ἵνα ΦΊ17,9 4 18:99 
(ΑΒΙΧ τ. οὔῆὸ ἵνα) [46,31 
Μοῦ. 9.50. 1099: 7 ΠΣ 
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ἢ 15,)5:559») 3}; ΝοΊὰ. 21... 17. (9916 
σγίοον.) 4 9,,7 Νε 9,35 10,43.44 
ΤΊ,7; Ακκ. ηι. 1}. (υυἷθ σγῖθο}..) 
{{| 1.09) 19,14.27 Μο 7,24. 10,30 
Π7..7.10ὺ 50.11.5. σ᾽ 6.1.5. Ὁ 9.4.8 
Ὁ,14. --- {ὀβανν}}} Τῦ,4Β: ψ|}1 Α. 

ὙΥγΠ7ΑΥΡ Ν ὕτκ. ν. Νβᾶρ. 
ὙΓΠΠΠΡΟΙ5 Αα7 τα εοὐά: Ν. -οὶ5 8ἃ16- 

γα θαρΊη5 ἀγριέλαιος τοὐαγ Οἱ- 
θανή, Ἀ 11,17; 15 [νΠ} 61}5] 416- 
Δ ΡΑΡΊΩΪ (Τ ψ1]Ρ61ῖ5 Α) ἀϑ0ί. 
Ἡ 11,924. --- ΑΝ ΜΊΠΡΙ Παπαρί. 
φὺν ΔΙΊ νν5 ἄγριον ΜοΟΊ,06Α. 

ὙΥΪΠΠ γα ΜΉ (1875) ἅρπαξ γἀπϑογήδοἶι, 
ρὐ θο Ν. Κ 11} ΝΕΡῚ. 1.48, 
{1 1). (5:10: 

ὙΥΪ ἢ αι. Υ..8,2 (906) γαινιϑθη: 
ἁρπάζειν (6,15; διαρπάςαι Νε8, 
27, λύκοι ἅρπαγες᾽ τγα]ο5. -8η- 
ἀδη5 Ν 7,18. 
αἸΒ τ Πγγ} ἀαπδρίϊϊαογη, ὃε- 

γομθοη: διαρπάςῃ ̓  -ἃἱ Με 3,27. 
γα γι 7ογίγ οἴ βονν: ευνηρπάκει 

ογ0γ}}} τη, σοιοαϊέδανην, γ᾽ ἡ] 
7ογέ" -ναῖνν ἴ, 8,239; ἁρπάζειν 
(Ργ»85.) Μ11,19 110,19, (Σ'με.) 110, 
928 ΤῊ 4,17, (4ο7.) Κ19,3.4 (ῃ »»". 
Απκ." εἰὸὼ. 

1 -ὺϊπάδη αὖ. Υ.8,1 (2906) τηι- 
τοπαάοη: ἐςπαργάνωςεν ετὐϊοϊεοίέο 
οἴη " -πνὰ πα 1,92,7, ἐςπαργανωμέ- 
νὸν -πιπαδῃ 1..2.19 --- ἐγεί- 
ληςεν  -ψ82ηα ΝοΊ15,406. ---ὀ Οἐν- 
ετύλιξεν α5οἱ. Μ 27,59. 
ἀπ-ρ αν πἀ 511 ηι. ])αἱ.: ἐμπλέ- 

κεταιῖ ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις 
φογηρϊοίροίἐ δ1ον ἦγ, (οϑοϊ [6 α165 
Βυοἐογιυογδϑ᾽ -ἰ δ 51Κ σαννααγκΊδηη 
ῬίΖοβ δἰ ἀαἱβ ἱ 9,4, 

τι Ὑν 1π 2} Π6ο]έοη, (ρογοπέϊν, ΒΒ. 
15,168): πλέξαντες -υπάπη 
19,2, -ἀπάδη5 Νο 15,17. 

ὙγΪπα5 Μα ἄνεμος Τγῖπα: Ν. Με 
4,50.41. 6....8.28. Νὼὸ 4.97;.... 
ΝΊ11,7 10,18 1,7,94 8,,4 Νοά, 
ὍΝ ΤΙΣ ΜΕ 5.97 Θι τ Ν' 
ϑ.20 1, 8,95 Μο 13,27. 
τ ἶὰ 175 νομή Ἡγοϊᾶο: Α. 110,9. 
υΥΐππῶ Κὸ πάθος Ποΐάφρη: Α4. (18, 

5.ῚΑ (: ψϑίπποη ΒΒ). 
γᾶ αὶ. Υ..8,1 

ὀδυνώμενοι 
(908) ἰοϊαοφνι: 

ϑοθμοῦςΣ ἰοϊαοηα "Σ᾿ 

- Παοηα 1,9,48;: πάεχειν ().5.) 
0 ΡΗ1 99. {η1.5.1.19, (407 
1,90.900᾽ Μο 8,351 9,192. ΤῊ} 9.,14:; ἐν 
τοῖς παθήμαςει ᾿ ἴῃ βαϊτηθὶ ]Πη8 
(1,24. --- νυ Π8 Π 685 ἴῃ 8} 8]- 
Ἃἀ81 Α (: Ῥεῖ αδὶ Β) ἐν κόπῳ 
καὶ μόχθῳ Παγέ τι. 580}ι1067 α7- 
δοϊίοα ἰῃ 3,8. -- ἵνα... μὴ 
διώκωνται᾿ οἱ ΓΚ], νυν] ΠΠ 81η8 ᾿" 
Τγογοἰσινν ἰοίαοη, (ἃ 0,12, διωχ- 
θήςονται ᾿ Ψ͵ΙΔΚΟΒ -ἃπα 9,12, 
θλίβεεθαι 2)γαηρϑδαί ἰοϊα θην" ν᾿] ῃ- 
Π8 ἢ ΔΡΊΡο5. ΤῊ 9,4; ΔρΊοῃβ -8ἃ π 
4 ΠΣ 
ὙΠ) ογ]οάεηη (γον εβίϊυ, 

29477)ὺ: τοςεαῦτα ἐπάθετε εἰκῇ ̓" 
συγ ἢ]π -ῦ ΠΡ 5σνατο (ἃ 5,4. 

ὙΪππῸ Μν πάθημα 1 .ε᾽άφη: Ν. ΡΙ. 
ΤΠ» 2). ΘΑ. (ο.: Φι ΠΠΕ})} 
--- πᾶθος 80. 9.55. ππῇ- 
η8, Α). 

σῇ ἰηΐσπ5 Μη 1. χειμών Τίπέο)" Ν. 
10,292. 1... -ὰ ἐηι γέμον (267) 
Νε 13,18; τυιῖηΐσιι τνῖβα ̓  παραχει- 
μάεω τρογα 6 τἰδογιοϊγνέογη, Καὶ 10,6. 
- 2. δοὶ Αἰέογ,5- τι. Ζοϊξαγιψαθογν 
Κγ ἔτος «7α7ι)": ὈΪ]ΟΡ ΑΓ Πα 6] 
ἽΡ᾽ -ῖϑ Μ|9,20; ἀδαίαι Τ8]Πηο- 
ΠΟ νᾶβ ᾿Τ͵η8 5006 -ἶνγθ ἔνα! !θθ 
1,88,4, - Αἀα). Κοριρ. ἴνν8}10- 
ὙΥ]ηἰ 115. 
ὙΥΪΡ ΙΒ ΓΟ δ πτύον "7077: 

βομιαιοἶ: 4. 1,3,11- 
αἰπτν  θ78π 5ι10.77..1 φογηναζηθγι: 

λικμήςει αὐτόν᾽ -6]Ρ ἴπᾶ 1,90,18. 
για 170 «τέφανος γαηε: Α. 

41.9.0.» ΝΜΟ:1.7: 
γἱϊ Νὰ γαλήνη Μοογοδϑίϊιο Ν. 

1,8,24, νυν ]β τὶ κἢ}] Μ 8,26 ΝΜοά,39. 
1. νῖδαι (),8. ἴτη, 929) 8οῖη, αα- 

δοἴγιν, οαϑέϊογογι (γυλολιέ ρογ [οέϊοϊο)"- 
δαγο8 1)ιυγαίΐίυ, 997): ηιοῖδέ εἶναι 
(γι γοηιοῖν, πᾶ 9); πάρεςτιν ̓  ἰδὲ 
1,6, παρών νυιβδαπαβ Κα 11,8; 
ὑπάρχειν 1,7.25 8,41 9,48 10,14. 
ὁπ Κι ,92 0. 1 ΚΘ 17 1976 
2.14. Ῥε ϑ ο ει θ᾽. γίνεεθαϊ 
(}55).1, 195.1.00 Καὶ 10:39. 1190 
Τὺ 4:1. ΤΡΙ  Μ.6:15.1.9.}15 8.9 
(.4ο».)1,1,2.5 19,17 ΜοΊ,4 16,10 
Ἀ11,34 ΚΙΊ6,.10 66,14. ῬΗ 8,6 
( 4,.1 Τῇ 2,10 8,9. -- Εἰ)" μέ- 



170 

νεῖν δοῖρογλ, ().5.) 419,54 14,10. 
Ὁ. 15:10. Ἐ]Τ Ἴ9.0:. 7) 
{15.2..1.11 1 8. {Ὁ υϑ τὺ: 
"Πο ογσαῦθ αο5 «απή αἰΐνθγν 
ΒΒ 95. 25): 
1801] πὰ 5.Π5 ἰΖυγ 15 [Ὁ]]8 5 
ὈΥΙΘΡῚΡ (ἐλευθερώςῃ), ὈΪ 578] 
{{|7]81] 5} (ἔςεςθε) «{δ,36; 18 
5] 1Ππ8 (ἔσονται) ῬῸ ἔννα ατι οἰ κα 
βαπη Νο 10,8 κι.α.2). --- {ην. α67" 
{)]γυϑ8ογοῖθηφ ρα 8581Ὁ5671 Κ᾽ ογϑαί- 
7ογογν δέοἰνέ ννὰβ ἐν 17 1 ἀϊίογ, 
αη Οίοίο α65. 1ηι}ρογ 7658, ἦν. ὃ 
αην 46)" (65 Εἰ δῳφιυιαηνρον οἰ 5, 1) 
42 Κὺ ἀα8 Γργζομέ, οὔϑηϑὸ οἵ 
7 αογν, Αογὴδέ; ἰδ ογϑοϊιοῖηέ 
δθηιαΐ αγϑδίαίξ “1695 δ οβίϑ, 
δθηιαΐ αἷἱ8 γϑαίξ αο5 “ογ]ϑβίβ, 
νοὶ. ΓΡΒΒ. 1δ,1600}. --- νίϑϑῃ 
7η. Γ:.Ργ5. Πποδὲ ἀογν αἰ 7 αὐυθ61) 
Οπαγαἰκίογ" αὁγ) Παγια  η [67 07" 
(υσί. οηφί. 1 ἃγὴ βοΪ ΠΡ); 65. θηΐ- 
807,10} {[αϑέ ανιγ᾽ ο]ηισορ (61 σἰοίονθγ 
{)γη 80)" οἱδ 65 Ογϊρίηαςδ, τιη.- 
αὐπᾶησίρ ὑογν αὐθδοηη. ἐγ1έἐ 65. απ: 
οὐ... ἀγνοοῦμεν ̓  Π] 5170} τῃ- 
γυ] απαδη5 Κ 3,11; μέμνηςθε: 
ΘΒ ΠΏΔ ΠἀΔη5 σα ΚΊΊ,2. -- 
2) Γοογμαίοην ]Πηιρογαὐἦυ ογ᾽δοίφέ 
ἄἀογ Ορίαξέίυ (999ἢ. --- ὉῬΙΡΗ. 
{6716 (2081, 5.242). --- {9ὃ67γ ννΊ58 ἢ 
γι... αοην 1). α6᾽. Μοίοίζ γε 
φοῖ. 295ὅ8, {ϊδοη) αοην Οἰ6ην. 6167 
Ζιιγοιῦγηρίοῖ 964. --- [)θη1 Ογ- 
σίμαϊ σορφογιϊθογ" Εἰ αἷό {{06"- 
δοίζηιη μῶν αἷὸ οριία Φηι. 

αἰ-τδᾶπ αἰαὶ 567): αἰϊδὶ  παρέετη- 
κεν Μοά,29, ἐφέετηκεν 4,6; 
ὅτι ἐμοὶ τὸ κακὸν παράκειται 68 
ἰογέ γη17' φῦ Παηπα  ππίθ 115 
εἰ 19} 911. Ε 7.91. 

Τα γα τ 58) καθάπερ ἣ προθυμία 
τοῦ θελεῖν ̓  σννᾶϑνν [ϑυγαῖθί χη 15 
Ἃα τυ] 8 νογἠαηαάφθη δέ Κὶ 8,11. 
-- [τ 58} (86. 181561Π) ΤΠ Π1- 
ἀρθάσθῃ 516 "ιοϊέογ, (α 17, αὸ 
7,6}.7γ0 γαρ6 ἤνογυον ὅΚ ὅ,12, 

ἔχ β 75... 7)α:. τν΄ογ γα ο]θΉι, 
φογρφοιαογη: δαπανήςαντος αὐτοῦ 
πάντα ̓  ὈΠΡ6Ὸ ἴτανναθ 8]]81η1ὴ8 
Ι, 15,14. 

ἐπ τ ν 58} (Ὁ) δουογδέθἤνι (Ὁ): ᾿πυνβαπ- ἢ 

11} -τὐῦ 58} 

αὐ-νν θα --- ΤῊ] -θαινΊ5δη, 

αἴ «5» βϑαθραεαία ἀδ915. χϊ7 δια- 
γενομένου τοῦ εαββάτου αἷϑ (161 
ϑαδθαΐξ νογϊθεγ" τυα7' ΜοΊ10,1 (υσί. 
«4 1)... 

ὑοϊδέοίγν, ο΄ ΗΠ6 
Μοριηιθη : οὐδείς μοι ευὐμπαρεγέ- 
νετο᾿ πἰ 1ῃ8Πη8 1η15 ΤΠ νὰ 
4.16. 

1 81 τοῦ ἱ8 ἢ} ἐϊδο7 7 αφοηαὶ 5οΐγ.: περις- 
ςεύει  -ἰοί Κϑ,9. --- ἐξουείαις 
ὑπερεχούςαις αογ), ἐϊθγ7) 607 1- 
μορίου δε ι)ὔγα θην " να] ἀπ []8 Π} 
-ϊβαηάδιῃ ἢ 13,1; ἢ εἰρήνη... 
ἣ ὑπερέχουςα πάντα νοῦν ἐϊδο7"- 
δέοῖσέ " ΘαννΑΙΓΡ]... Ῥαΐθὶ -ἰδὶ 81] 
δΔῆδπθ Ρἢ 4,7. 

. Ὑ 58} δ]. ΚΥ.5 (908) ηνξ τι. οἤνγι6 
γγ8}18Δ 510) 77 ομθη, ϑοϊησοίφοηι, 
δο]ηηαμδθη: εὐφρανθῶμεν ᾿ νν]ΒΆ 1 
νναῖα 1, 15,233, εὐφρανθῆναι" 
γγ 8118. να Κ΄. 99, εὐφραινό- 
μενος νν81]1ὰ ψυ]βαηαθ [,160,19. 
-- ἤρξαντο εὐφραίνεεθαι  αυ- 
ΘΌΠΠπΠ θα 1,15,24, --- Υρί. 
ΥΥ]ΖΟη, ἃ Πα 8-ν]Ζῃὴ5 ὀψώνιον, 
χρεία, νυν 1] 8-νν]Ζῃ 5 υἱοίμι5, σανν]2- 
ΠΘΙρῈ πη΄ ἥδομαι (11΄.99,807}.. 

1 δὰ αὶ. (ρογγοκίυ, 994}: 
εὐφρανθῶ᾽ ΒΡίννοο]αθ 1, 15,29 
(11. 22.808). 

. τΐδα (07,5. νν158) αὖ. Υ.ὅ (908) 
τὐοίίοη, ὀίοϊδοη: μένειν ([),5.) 
0, 7 05. 8.90 15.17.95. ΠΌ 
ΠπΊ|01 τ. 711 ΠῚ 
9,95 9,15 8.14 51 6,94. (' ὅ,58), 
(40...) 41,90 12,46 15,4.0.9(.11 
μείνῃ “Κ ὦ. ἔ, ἢ ΑΒ 1, ατρβογ" 
Γ, τοὺ Ἰ"π19 :  ππὸΣ 
διέμενεν ̓  νὰ 1,1,29. ἐπιμένειν 
ΡΠ 1,94, ἐπιμενῶ δέ νυθαῃ Ῥ8ῃ 
ΚΊΘθ,.8; προςμένουειν ̓  νγΘΘη 
Νο8,2. --- ἐνδημοῦντες Το] ηθηα " 
γν]βα 85 Καὶ Ὁ,0. --- τυ]ηίγα υνῖ58 ἡ 
παραχειμάςω τ0607γ616 ἰδογηοτη 67, 
ΚΊΘθ,6. -- ΡΕΟΡΙ {]ν, υοί. 
2081. 5922. 

ΘΒ “ὙΥ}58}) σογήροίϊογ, τὉογ]οῖϑογι 
(ρεγγοκίῖυ, 9947): ἐν οἰκίᾳ οὐκ 
ἔμενεν ἴῃ σᾶταδ ηἰ φαννὰϑ 1,8,27. 

πὴ σαν δα τι. 1)αἱ. (956,9) τηνὲ 
δίγιεγ)ν, φιιϑαΉ1 167, τογηροίθγη.: τοῖς 
ταπεινοῖς ευναπαγόμενοι 5707) φὺν 



Ῥαῖγ- θα --- 

γἱοαγήφον, (1) 60) ΠογαφτοἼνη, 
ἰαϑϑοηα " απ Πηδίννϑιη -Δ 85 
19:10: 

ῬΑ ἢ -υνἰδδμ νογρ]οίρογι, υ67]. 7.767}: 
μένει 9,41; Ῥαϊ νυ ῖβαὶ παηπαρί. 
σφι, σαβίδησαι διαμείνῃ ἃ 9,54; 
ἐπιμένειν (Ργ8) (1,298 Τ 4,16, 
(4ο».) Ἡ 11,292; παραμενῶ ροτ- 
Τή8Π6Ρο ἴὑ νρ ΡΗΊ1,95: προςμένει 
Τὔῦ,5. 

Υγϊδίϑ 1 φύεις Τόδόγη,, Ναί: 1). 
ἃ] Ἡ 11.294. Ἐ9.8. αἰ 4.8 5Κ.29.,91 
4,10.18;. 7). 1. -ἰτὰ 5Κ 3,29, --- 
γνϊβίαὶ αρϑσοξαϊίογν ἃ 3.15. 

γὶϊ Νοηι. μαϊ (95 ἔγόη. 61" 
1. Ῥρογϑβοῦν (164). 

1. γυϊΐδη Υ΄.»γ1.-ργ8. (᾿γ8. νταῖὶ, Ῥγέ. 
ννῖ5θα, 990,1) τοΐδϑοην: γὙινώεςκειν 
8. ΜῈ 30 Τ 7 οἼΒ1Ὁ 
1Τ 101 18:34: Μά 15:10 .Κ 15:10, 
(4ο».») ΜῸΟ,3 118,28 160,19 19,4 
1,2,48 19,42 Νοε 7,234 9,30; ἐπι- 
«τάμενος᾿ -ἃηα5 Τ 0,4; ευνίετε᾽ 
γὰρ Μοϑ,17: ἐδ μαθεῖν α 3.2; 
ϑ8οη)δέ εἰδέναι ΜΟΘ,8.89. 9,4.6 90,2 
271,18 40,0.6164 17,28 πιδιο. 
(ϑοἤγ' πᾶμῇ). --- ἀγνοεῖτε ΠΙ 
νι 17,1. --- Μογμιθηθοβίαηα: 
320,1. ---ὀ αὐπᾶρφίφ: οἱ ΚΕ) σγ". 
εἰ Κ1,16 οὐον»" ὅτι 7, 9.25 11,29 
10,,0 ῬΡῃ 1,19 μπᾶ Ῥαίοθὶ " ὅτι 
(5Ξοἢγ" Ἰνᾶν 0) τι. Τηατζ. (855). --- 
Κρί. τἀπ- να πα. 

πὶ ἵδη: - οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ 
εὔὐνοιδα τοῖν δῖνν ηυῖγ' μιϊοϊυιέβ θὃ6- 
τοι βέ " ὉΪΠ νγαῖῃΐ ἀπκ τηΐβ 510 ]1η 
μὰ] ρυναὶὶ Καὶ 4,4. 

ῷ, ψυϊΐδη 50. Υ.8 ηι. 1) αΐ. αἴ οἔιυ. 
867), αοἷνέ σοῦθη, 68. δοισαοϊιοηι, 
᾿ἰέοη, οέιο. ᾿ναϊέοη.: ἀςφαλιςθῆναι 
τὸν τάφον᾽ νυἱίδῃ βαπιπηᾶ Ὠϊαῖννα, 
Ν 27,04, ἀςφαλίςαςθε  υυἱαϊ ἢ 
γ΄. 05. -- τηροῦντες τὸν ᾿Ἰηςοῦν ᾿" 
-Π8η5 [Ιϑϑυὰ Μ 97,54, τὸ ςἀβ- 
βατον οὐ τηρεῖ ΞαὈΡαΐθ ἀαρὰ 
Πἰὶ -ὶ 9,16; παρέτηρουν .... 
εἰ ̓  -ἰάθάπιη 74ὰ 1, 0,7, παρετη- 
ροῦντο αὐτόν, εἰ -οαπη ἱτηπιἃ 
Βα] Π]ἀραϊα Μο 8,2, ἡμέρας παρα- 
τηρεῖςθε΄ ἀαραιὴ -ἰρ (ἃ 4,10: 
ευνετήρει αὐτόν᾽ -αἰάα ἰπΠηἃ 
Νίο6,90. --- ἐφρούρει τὴν πόλιν ᾿ 

Βυσοῖύοσρ, Πρ σοιβομρ ΒΙΌ6] 11. 

ΜΊΡΤανν αἰ 05. 1717 

Δαμαεκηνῶν  -αἰάα Ρᾶυτρ Ὠδ- 
τη ΘΚ] Κ11. 3. .-- τ δντ καὶ εὖ 
φυλάςεςου ̓  ̓ δΙηΠΊ16 1] 780: Ρὰ -8ὶ 
4,15, φυλάςςοντες φυλακάς... 
ἐπὶ τὴν ποίμνην᾽ -ἀπάδη νγϑῖ- 
ὙΟΤῚ τι81]Ὸ Ὠαῖγάδὶ 1,9),8, 

γγ7 οὐαί βίο Μία νομικός 6Ὅε- 
δοἰφοδιιπαΐοον Ν. 1,10,25; Ν.ΡΙ. 
1,17,390. 

ψὶοαα] αῖθαγοῖ Μία νομοδιδά- 
ςκαλος Ο΄δεέξοβίοθγο Ν.ΡΙ. -Ἴο5 
᾿ {2 5: ὙῊ Κα ΤΩ 

γυτοάλ]αι5 447.ὰ ἄνομος φσοϑβοίς- 
ΘΝ ΓΚ ΝΗ. -αὐτὰ ΒΕ’: 
ϑιυ..Ρ]. Καὶ 9,931. --- ΥάΎσί. νιἰϊοα!ς 
απ οδᾶ., ΖΖ. 82,457. 

γγτοαοὶρΡοὸ 4ἀυ. (191 4.3) νομίμως 
σοϑδοίειτοῖν ΤΊ, ΒἘ (: ννἱοάς ΑἹ 9,5 

γγϊΐο (ἃ) Νὰ νόμος ΟΘ΄ δείς: Ν. -᾿ 
Μη 9 1115. 9 75.941 2 9, ΠΌΣΙΝ. 
ΝΜ 57 17.19.40 1970 2515; ΜΕ. 
-155}}.9.97. 10:17. 7,3 ΒΨ. 
μιῦ.; 12. -ἀα Μῦ.18 48,17 10,34 
19,34 κδιυ., ψιιϊοᾶα νομίμως 
ΤΊ,8Α (: νἱἱοάοῖὶρο Β). --- νἱΐῖο- 
415 βα γα θῖπ5΄ νομοθεεία σ΄ εϑεές- 
φοϑιης Ὦ 9,4. --- Ὁ ἰηο  Χα]8- 
ἰδιι5.᾽ ἔννομος Χριςτοῦ Ε7 [1η- 
νυ 5] Καὶ 9,21. -- Κοηιρ. ἀγδαῃ- 
{ἰ-ν Π0Ρ. 

γεϊταθπὶ Νέα Ὑνῶεις Ζογιηέγς5, Π)}7- 
κορριέμίβ: Ο΄. -5 Ἀ 11,35 (1461; 
ὉΠ ΒΓ ΚΙδ,14ι 

ΡΟΣ 510. Κ7.9 ςο]ιϊξξοῖν: κινοῦντες ᾿ 
-οηάδῃς Νο 15,99. 

ΡΥ Ργᾶρ. ἢν. Απῖ. (968 Α ὃ) 
ἐὐἱαο7', σοφόν 1. γινεῖν, το 7", 
φορφθη το)": πρός 1,1,13 Νο 4,1 
48.19.8 5.3.9 ΟῚ Ν πιαρῶν τι 
1,8,19 Μοά,15; δἰ)" σγίοοθ. 1)αί. 
Κ19,19: εἰς ευνάντηειν τῷ Ἴη- 
«οὔ ψι|ρτὰ ἴοθα Μ 8,34. ---- 
ῷ. ἡ δογέγαφον, σοφόν ἔγν Κγ οι]. 
τοῖο ἐμ {οἱπαϊ. δίηηυ: πρός (ἃ 0,10 
ἘΠ 6.9 ΤῊ 14. 1 8.945. Μ'27.14 
1.4.4 6,3 ΜοΊΟ,5 κ.ὅ. εἴς τινα 
ΤῊ 5,15:;.: Καὶ 812: κατα; “τινος 
ΜΊΟ,385 1,9,.50 Μεο9,.40 11.95 
μ.ὃ. ἐπί τινα Με 8,94.905, ἐγ 
σγίοοῖν. 1)αἑ. 1,.14.31 Καὶ 9,3. 
ΡΥ Ρ5 ΑΠ67). σερεονῖϊδον"- 

Ποφοηα, οηϊρφογοηφεδοίςσ: Ὀαΐα 

12 
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Ὑ] ΡΓανναῖρο τοὐναντίον 7))) 
αοσορίοϊ, ἀαφοφον ἋΑ 2,1;. ὃ 
κατέναντι 1, 19,390, τινὸς σοί. 
Π)αΐ. (5915) Μο11,2; ἀντίπερα 
τινός , ὅ,90. 
γα 5 Μη (Τα 67}: ἀμνός 1, αηλην 
ΝΟ (Ὁ 1599): 

γγΐζοι (186) 510. ΚΥ.2: ἣ «παταλῶςεα 
αἷό ϑοϊησοίφοηαθ "Ὁ 950 ΨΙΖΟΠΕΘΙ 
1ηῃ ἃζΖθοίζδιη Τ ὅ,θ0. . 

γΥ]αἰΐο 5810.7.2 51ε},) τἰηιϑοἼ: 
περιεβλέπετο ἰδεῖν : -οὐδ 581} 8 ἢ 
Με ὅὉ,32. 

Ἡ1ΠΠ[3.. Μ Απηροϑίοῖέ: πρόσωπον 
ὙΠ ΜΟΙ 05; σ᾽ Ἰ  Ν 1..9:} 
αΊ1,90. -- ὄψις Ν. 11,44. -- 
μορφή «4 86]ν)ι, Οἰϑεέαίξ 4. ΡῈ 2,1. 

ὙὙ11Χ.7 8 810. ΚΥ.1 ιν. Α.: ὑπωπιάζῳ 
δοίιϊασο ἴγν8 σ᾽ οδτοϊέ, καϑέοϊο (9,21. 

Ἡαιαϊμ απ Ὑμέναιος 9,178, 
5. ἩνυΔ᾽Π8 118. 

γγΘΚαΐη 5. Πὴὲὶ (1525) ἀαδ᾽ Ἡαοϊνογι: 
ἐν ἀγρυπνίαις τέο)" Ἡαο]ιθΉ, " 
Ἰηππῖ Ὁ. 419: 

γι ἢ) καί. δίγρ. 
{9:09 

γΓ0Ρ 78 510. 7.1 (αὐϑοΐ. ο. τη. Αἰ κ.: 
ηϊ... θη. γ 10 1,32) γι θη: 
φωνὴ βοῶντος 510 Πη8ἃ -]Δ 15 
[,3,4 ΜοΊ.59, τῶν βοώντων πρὸς 
αὐτόν᾽ ᾿Ῥδη5 -ἰαπδη5. ἀαὰ 515 
1,18,7, ἐβόηςεν φωνῇ μεγάλῃ ̓ 
-ἴαὰ 5 η81 τα] ΚΙ] αὶ Μο 15,94, --- 
φωνεῖν (Ρ,5) ΜΟ7,42] {13,13 
ΜΟΊ. 15:30, τ 07... ΧΦ 11.928 
19.117 18:99 1.8,54.19.15 (αὐτῷ 
αἀὰ 515. φῇ δ.}}) Μο 14,68.79 (νον 
Αγαἤνοη, (65. Πα]νγ5). ---- προςφω- 
νεῖν τινι οἴγιοηι, φιγ[6᾽.: -οὔῦςιν 
ἀλλήλοις  -ἰαπᾶδιη ϑθῖηα 1η1550 
(Οογν. 268,1) 1, 1,39 (Μ11,10 ἐδέ 
-ρογ 5 1) ιο[ἢ). 

αὐ τυ οθ͵αη πον ϑοϊγζ6γ.: προςεφώ- 
νήςεν τοὺς μαθητάς -Ἰαὰ 5Ξ'ροῃ- 
14π5 1,0,19; φωνῆκςαι 4. 9,18.94 
Π.10,, Μο 9,35 10.49. 

τι -τορ απ (α-Π-τνορίάα 1,18,98, 
υγί. 252,1) ατὐ 86] ,γϑέογι, ατι57"[6γν: 
ἐφώνει ἴ,8,8; ἀνεφώνηςεν φωνῇ 
μεγάλῃ Σ2᾿--ἰᾶαὰ 5 Ρη81 τηϊ Κι] 
[,1,.42. --- ἐβόηςεν 1,18,38; ἀνε- 
βόηςεεν 1,9,38. 

τόκος Ζ2[),8 

ὙΠ] ΡΙΙ5. --- Ρ8- ΠἸΚδη. 

γγοθοὶδ" 467. 1α (1823 11ὴ αγιγοηοἼηι: 
Χριετοῦ εὐωδία ἐςεμὲν τῷ θεῷ 
ΟἸυγ δέ οὐ σογηιοῖν ΚΓ Οοἰέ" 
Χυιρίααϑ ἀδὰηβ5. απ ΜψΟΡῚ (7) 
ϑαάα Κῶ.15; εἰς ὀςμὴν εὐωδίας᾽ 
ὧα ἀδπηδὶ -1α] ἃ ὅ,2., 

σγοβϑῦ (ἃ) 4417. τοἰϊϊέογνα, ῥοδο58ο}ι: 
5861 νγἃ8 γγοᾶβ (9ὅ ()" ὃ δαιμο- 
νιςθείς Μεῦ,18; βᾶπᾶ -ἀλπ΄ τὸν 
δαιμονιζόμενον (τῷ -ῳ) δΝίο 5,15. 
10. 

γυῖα 5. 47). εκολιός ζγιήνην ΝΟΝ 
Ῥαΐα στϑῖαο 1, 3,ὅ. 

Κα ΚῸ διωγμός Υογγοίσιυγ 
ἯΡ].. -οϑ 8.11 δὲ ῦ Δ Ὸ 10) 
380. -- ψυάκος ΜΙ Πη8ΔΠηα [Κ767- 

Γοϊσιυιψοὴ ἰοα θην διωχθήςοδνται 
ὑϑ, 

πα κ͵α 170 αεοῖ. Ν. Μο4,17 Βὃ, 
90; 2..Ρῖ. 11,4. 8,11. ---- ἵνα μὴ 
διώκωνται ααηινῖέ 816 Κοῖγο Κ᾽ 67- 
Ποϊσιιῦ ἰοίαθη " οἱ ὑυγὰ ]α Ὠ] 
νυν] ηηδίηδ, ἃ 6,19 ΑΒ. 

τΥ ΔΚ] Δ 5:0. Κ.1 νον οἱ] σολν: διώκων" 
-δη45 ῬῊ 9,6. 

815 ΜΙ διώκτης Κύογοϊσον Ν. 
ἀν ἘΣ 

τυϑίοδπβ ἤν ὁδοιπορία ἤοῖδο 
1. 11:90. 

τ δύο 80. Κ΄.1 γοΐδοην: ἐπορεύοντο 
Ι,9,41, πορεύωμαι Καὶ 10,0: διώ- 
δευεν 1,88,1. 

0 Κοὶ Μη διωγμός Κογ[οϊσιης 
ΠΣΡῚ: Καὶ 9.10; 

[πΎ 6015] Κοη. Εἰ νυῖὶραβ, (α8 
μαοίν 929 Οὐ φιι δοιυιγἐοίζογ, ἰδέ, Μ 
ἀγέλη Πεγαο Ν. 1, 8,599. 
Κα αὐϊ. .δ (908) νεγγοίφο)ν 

(ἡ ρογ }οἰέϊυ): διώκειν ([γ.8.) Μ ὃ, 
44. (υγί. 4725.) Β19,14 κά.9 αἽ, 
98 4,29 5,11, (.44ογ.) 115,20 Καὶ 15.9. 
(1 {.) 115,90. - ΡΙ͂ νγὰκ Κα15,9 
αΊ1,98 4.29, νγθκαῃ 4 15,20, Ρέ. 
Ρῇ. συικαηδὶ Καὶ 4,9. 
Γγα- υ Καὴ τνογοίσον (ρον 7οἱέξυ, 

9947): ἣμᾶς ἐκδιωξάντων ̓  τὰἢ5 
-σόκαη ΤῊ 9,15. 

α ΠῚ Κα δοοίγαξοι, Πα οἼ6 ἡ οἤ)- 
γιό, αηὰ (4 καἰ.) (ρογζοεβέϊυ, 994}.): 
οὐ μὴ ποιήςῃ τὴν ἐκδίκηειν τῶν 
ἐκλεκτῶν ̓  πἰι -ἃ] Ῥᾶπ5 σαννα!!- 
ἄδη5 1, 18,7, ποιήςει τὴν ἐκδίκη- 



θα -ἸΤ568 ἢ --- ΧηΙβίαβ. 

ειν αὐτῶν 1,18,8. --- μὴ ἑαυτοὺς 
ἐκδικοῦντες " πὶ ἰχυν]5 5085 
-ἀηάδη5 ΒΚ 12,19. 

σα ΓΙ δα 8 τοοὐ! αὐ]. Υ.8,2 (906) 
Ῥγημοθε ὑγίηφοη (ρον οκέϊυ.9947.): 
οὐ τελεεφοροῦειν᾽ πὶ -Δπὰ 
Ι, 8,14. 

γα ΜΩ) κεραία δέγτοῖν 4. αἰπαηἃ 
γύτιι 110,17. 
θη 5. [τ θα]. 
ὙΓΓῸ 78 51᾽0.77.1 απλίασοη, δ6- 

δομιιαίσον κατηγορεῖν (γ8.) 
Μ 97,,20 25,45. ΝΟ 15,9. (40᾽.) 
Με 8,2, (Ορέ. 7. Επέ|.) ὁ ὕ,45. --- 
ἵνα εὕρωειν κατηγορίαν αὐτοῦ 
ααηνὶέ 816 οἵγνα ἀηβρίαγο σοσονν 1], 
ζὰηαοην . οἱ θὶροίθιπα 1] ἀὰ 
ὙΥΓΟὨ͵]η ἰηὰ (Ο'δἰορθτ οί, θέισαϑ 
Ῥαϑϑοηαθβ ἐμὴν απφικίαφοη, 1,60,7. 

γα τ ΤῸ} νον ]αφοη, νον ο}.- 
ἐΐσογυ: οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς 
διαςκορπίζων τη. α67) τριγ ὁ 
ἦν απροφοῖσέ, αα.β 67) 8οῖη, Κεγ- 
γηηῦσογν τνογδοιϊοιθγ 6 5 88. -1 5 
γγ ἀὰ ἰπηπηὰ οἱ αἰβίβ 466] 
μἰϑι0. 1,16,1. 

ὙΓ015 1ὴὶ κατηγορία Κίαρο, 4η- 
κίαρε σοφῶν (κατά τινος 88 
μι. ΑΚ. 1 18,,90. ο. Ἀὶ τη. Ακᾷκ. 
Π 1)... ΠΡ 9 ΟΣ:ΡΙ. Τοῦ. - 8 
ὑπ δῦ. 

ΓΠΡΡῸ ΓὉ0 παγίς Θεμίησο ἢ). 
ὦ 20. 

γγΓπ18}} τ7 ὁ. αὖ]. Υ΄.4 (3907) τοαϊΐϊογι, 
δίραθη: τῷ πνεύματι Ζέοντες" 
ΔΏΠΪη -ἃπάδηθ5 ἢ 12,11. -- ὃ 
λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν 
ἕξει πγθὸ [,οἢγ8 τοῖγαὶ τοῖο οἷγ, 
᾿γορδροϑοϊυοῖδν εὐὴλν δή0]ν) [γ᾽ 6556Ή," 
να" ἢ 1ΖῈ 5,ὕΧὲ βρη ψ}}Ὁ 
Πρ 

γγ1}}15 Μα λύκος Το: Ν. 110,19; 
Ἂν 0 1 ΝΡ ΜΉ; 6: 
110,8. 

γγΓΠ11ἃ ΓῸ ἩΓοῖϊο: ἢ). -αἱ 5Κ3,106. 
γΥΠ] ]γ6ἷ5 ῆ2ὼα γναφεύς 7 ο]ισαῖο7" 

Ν. Νο9.3. 
γγΠ]}Π} 85.5.4 ἃ7.α πον Το]: παράδοξος 
τη ογϑαν ΑΟΡΙΝ 1,Ὁ,36: οὐ 
δεδόξαςται τὸ δεδοξαςμένον οἶο 
δ» ]1ο]ι ρος ἐδέ το πον  Ἰοῖι, 
816 Ὁθγϑοϊιοίη θέ " τὶ ννὰβ να ]ρὰρ᾽ | 

12,9 

Ῥαΐὰ ψυ]ρᾶροὸ Κ3,10; ἔνδοξος 
απ γοϑβοἤνγν, [67 γ]16}. Ν.ΡΪ. Κὶ 4,10, 
7... 1.1 5: Ἐπ δι 57 Ὁ 
γα] ρᾶρ ᾿ ἐγενήθη ἐν δόξῃ Κ38,1. 

γγ 00 1χ Κοηιραγ. τρεγίνοίον: 
οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε 
αὐτῶν φεϊοίνγνοέ τ} φιοἶν το 
ΟΥ 26ηθη ατ8, 8616] {7 τοδί 
τρογίυοϊἼο7" αἷ8 516. ὨΪ 715 ΠῚ8]5 
“85 570 βραΐίῃῃ Μ 0,96. 

ὙΓΠῚΡῚΒ Εἰ γον: ὩΪ να ]πΐ 115 
γν] 1815 ἰδὲ οὐδέν μοι διαφέρει 
68 ἰϊογέ ην17) γυΐο] 5 α΄ αγ᾽αΉν, δέ Ἠ117᾽ 
σἰοϊοθισι ἐφ ἃ 3.6 ΑΒ. --- Κοί. α͵όὸ 
Ἀ] 1 γ65 66), Ργαοζαξίϊο Ὁ Β.], 
ΓΙ. 

ὙΠῈΡ Μὲ δόξα ΠΠοργολοῖξ 
Νοῦς 11.210 Ί “ἢ τ Βρη. 
(μαι) Ν. 

(- -ἰἰ8 Β)» Τ᾿ πὶ 1, 9.96. 192. 8}: 
γαῖα ΚῸ ἁρπαγμός Πομ Α. 

ῬΠ9 Ὁ, 
[5 τ Υ 40} 510. Κ.9 το) οι» ΘΉ, 

(ρογ 7εκέϊυ, 99477.)}: τοῦτον τραυ- 
ματίςεαντες ̓  ρῬᾶπ8 σαυγοπα 8 5 
(9285 Β0) 1,30,19. 

γι 15 4α7.α τοινα!: ἐκεῖνον ἐκε- 
φαλαίωςαν 516 ηνὶ[;β],αηπα! οέοη ἐδ 
(ατιγ εν, ΒΓ ατιδέδοϊοο ἔηι5 ('οβιο) " 
Βα νναηᾶδη (μα ] Ρυσαπαάδῃ 
Βογημαγαξ 1884) Ῥταπίθαση δία 
19. 4. 

σα απ Πὴ0 (ἩΓμηα) μαάςτιξ 
σεοϊβοῖ, Ρίασο: 4.Ρ]. -ο5 ο 8,10. 

ὙΓΠῚΠ5 Εἰ πάθημα 7}. οΐαάοη [). ΡΙ. 
ΞΘ: 

ἋἊε 

Χαῆνη Χαφειρα (Νοΐ τη 74.106. 
184 Ἠο.) ἡμαοκῖ. αϑη. Νὴ 7,99. 

ΧΎΘΒΚαΒ Κρήεκης 4.10 (: Κιι- 
ΒΡ5 Β, υσί. ΑηΉ1.). 

Χυ δία Χριςτός ΟἸὐγεξδένι5 αὖρε- 

κῶγσέ Ν. Χβ, Α. Χυ, 6. Χϑβυς, 

1). Χαι, 183 (86}.)»" ἄτι 6}: Ν. -ἃἂὰ5 
ᾳ 4,19 ΒὨ (: -ϑ Α); 4. -ἃὰα ΚΘΙΊΑ 
15,57 Α (: -ι Β) ΡΗ3,5ΑΒ; ῥΡ. -ὰἃ 
Ἐδ,24Α αδ,6Β: υσί. 9448. --- 
ἐν Χριετῷ ἈὮ 9,ἹἫ ἐολμῖέ (υσί. 
ΑἨη)1.). --- Κονριρ. δα! Ππρὰ-χτιβίαβ. 
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«Ὧὺ5 (94.4) Κ8,235Ὰ ; 



ξωσυσυῃυῃ 

180 Ζαραι αϊαθ --- Ζο]οίος. 

Ζιε 

. Ζαϊθαϊάαῖϊπ5 Ζεβεδαῖος: 4. - 
ΜοεΊ1,20; Οσ. -αβ ΜΉ7,506 1,Ὁ,10 
ΜΟΙ 19.9.17 10 159} 

ΖΑΚΑΥ 5 Ζαχαρίας: Ν. 1.,1,5.12; 
τ άπ 1 ΘΟ ΥΟ ενΞια ΜΠ): 
σ. ΖαΚαυηβ 1, 1.21.40 μ. Δαχἃ- 
σα 1 ππΠ θ 12. 

Ζακκαῖηβ Ζακχαῖος: Ν. 1, 19,2.δ; 
γι -π (94 ΟἹ) 1..19:5. ν 

Δαπγ 8 Ὁ Ζοροβάβελ: Ο΄. -ἰ5 
5,9 7. 

Δαχχαΐπδ Ζακχαῖος: 6΄. -ἀἰ8 Ν6ἢ 
7,14. 

ΔοΙοΐοο" Ζηλωτής Μἴξογογ, Βεῖ- 
μαῆιθ ο8 δίηιοη: Α. -Θῃ (εσΐό 
σγίοον.) 1,0,15. ᾿ 

ΖυβεῦζΖθ. 

δ. 10 παεῖν απᾶϊχιι αι δοϊνοῦο οἷη: [σ᾽ 8 }λ}}}) 5. 7 σ8- πῃ ρ]8}. 
5, 49 Κΐρο σιν γι ἄλη δέμσ: Β 12,19.Α υἱεϊϊοϊολιέ γα 114} 

φν ἰοδρη. 

᾿ 95, 65 Ζ. 47. υ. τι. 105: σ8-Ἰαγτεϊσοαάπη. 
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