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ΓΕ ΑΡΟΕΟΝΥΡΗΑΕ ΞΟΣΡΕΕ. 

ΟΣΕ ΚΕ ΗΕΡΙΝ 







Αἴμας ημερα ετατ] ος λε ών 3 ο να. ας ος ώς 

υμᾶς . ών, ὃ ο ΟΕ μή, 
κά νά, Ίνα ) ον 

29 ο 

» η ΣΑποήμθνωνωνττας 
ο ενώ ο 

Εν 

. ον 

ν “ 

ο. 
ων κο δοααςωσὰ 
κ ολο ον φαν 

. ον 

να Ἠμωωνἳ 

κ Ἴδγζουῃ, ως. | ο ήνω ο | θα μΒνοέρν ὁωνντρυῖς . μενει «ο. ς 

Ὕ Ἀλοιυφνέτὸ αν Αη. 

κάππο ντοδνρλιλν! ο ως. 
μισο 

ᾧ ας . ο Σ σΝὸ. α 



σας 

σι. 
«ᾗ μα Ὁ ο ροῥεθ-εωτακοι οιηέω α 

ή τακ η μμύόηεν νο βομγ-λεις δω σομωμµά. 
Ἱή ων, γι : λος σατεξρ τον Κεν χρωομμν]κτοζ θεπάννζ.μ 

| , τν ς. ιν ποπ 

απ ντος ἁμιδως Ὄνος μαζι αόνης 

νκεςν Κ-δι(Εκντον]μωφο Ότο" λα πουθέσνηνλό- 

ο. ον ενωτφο ζΕνΘυμτε Οικ μτές ες Θο/ τον 

ορ ν μπες Εκ λο μκονενζ πωλκεντη]ω νκατοζσῃ π]ω ο ο... ... ο... 

ἔ 

ο κ. ο ου... Αν 
Ἄ άν κ ρά : 

ΑΝ ος ο. 
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. νο μῶ : ί . π ἡ 

νο. Ἡ : ’ ΐ γλ ων 

κ ι- 
ή [ 0 [ 

ν |! 

ν Φαπιυτίσπε: 

ΡΕΙΝΙΕΡ ΕΥ ο. τ Ο1/ΑΥ, Μ.Α. ΑΝΏΡ 6ΟΝ5, 

ΑΤ ΤΗΕ ὉΝΙΝΕΕΡΙΤΥ ΡΕΕΣΣ. 



Έ ἴμο επά οἱ ΝονεπιΡετ, 892, 5Ποτί]γ α[τει {ο αβρρεαταπος 

οἱ Μ. Βουτίαπίς εελήο Λποβς, Ι Ριδ]ςσμεά {ος {πα 5ο ο{ 

δίμάεηίς α ἱεηίαίϊνεΙγ οοτΓοοείεά ἰεχί οἱ {πε πεν]γ ἀϊδεονετεά 

{ασπιεπί ΟΓ {πο Ρεϊτίπο (αοδρε|. ΊΤΠίς τερτίηί ννας ἰδιες αραίῃ 

ἵῃπ ΕΕΡΙΙαΙΥ, 1593, ΙΕ δοπ]ς οοιΓεσίίοης οῬίαίπεά {οπι {πα 

Μ5. {Ἡτοις]ῃ πο Κἰπάπεςς οἱ {με Ἰαΐο Ῥτοίεςδςοι Ῥεηπαίγ, «Ώοςδε 

τεοεπῖ ἀεαίῃ Πας Ῥτοισᾗί προπ α]] 5ειαάϊες ο{ εμῖς Κἰπά α Ιοδς 

ΥΥΠΙΕΗ 1 ἶ5 ἱπιροδδίβρί]ε {ο οδεπιαίε. ΤΠε {εχί ν]Ώ]ο]ι Τ πονν οῇει 

{ο ἴἹαε Ρριβ]ο Πα5δ Ῥοεῃ τενίδεά {Πτοασμοιί Ὦν ἴπε αἰά οἱ ἔῑε 

Πε]οσταρΠἰςο τερΓοάιεοίίοη οΓ{πε Μ:5. Ια5ί ριρΗΙςΠεά ὃν Μ. Ἐνπεςέ 

Γετοιχ ο{ Ῥατῖ. ΤΠτοισΏ {Πο οοιΓίεδγ οἱ Μ. Τετοιχκ 1] απι 

αΡ]ε {ο απΓίοὰ πι Ῥοο] υνΙ α 5ρεοίπιεηπ οἱ {Πῖς {ασδίπι]]ο. 

Το Ιπιτοἁάμοίίοηπ απἀ {πε ποίες ΥΥΠίοΠ Πάνε Ρεεπ αἀάεά {ο {πε 

τεχί αἴο Ῥαδοά οὐ Ιεείμτες ἀε]νογεά ἵπ {πε ΠΙνιπίψ θεποο! αἲ 

θσαπιρτίάσε ἁπωτίπσ {πο Τ,επε Τετπι ο{ ἴπο Ρτεδεπί γααΓ. ΤΠο 

γεδι]ίς αἲ ννπῖοα 1 Πανο νεητατεά {ο αΓΓῖνο ΊΜατε Γεαςῃμοά ἵῃ- 

ἀερεπάαπ{]γψ, Ριαΐ ἰπ ριερατίης πιγ πιαϊεγία]5 {οΓ {πε ΡΓεςς 1 Πανο 

{τεε]γ αναϊ]εά πιγδε]{ οἱ αἱ] επε Πέεγαίατε αροῃπ {πε 5α]εοῖ ΥνΠίο] 

μας {αἶ]εη Ιπίο πιΥ Παπάς. Τε ἱ5 ἁῑπου]έ {ο ἀῑδοιιπιιπαία ἵπ αἱ] 

ζα5ες Ώοδίνεεῃ ἀείαῖ]ς νυΠῖο; Ἠανε 5ασροδίεά {πΠεπιςε]νες ἀῑτεοί]γ 

απά {ᾖοδα ΥΥΠίοΠ πανε Ῥεεπ σαΐμογοά {Ποπ οίΠεΓ 5οµἵοοςδ; Ῥιαΐέ Ι 

ηανε επἀεανοιτεά {ο αεκπον]εάσα, ἴπ ραδδίηςσ, ἴπε πποδέ ἵπῃι- 

Ροτίαπί ο{ ἴμα ἀαὈίς ο{ ν/πΙο 1 απ οοηδοίοιι». 



νι 

ΤΠο 5ασσοςίϊνα ]οοίιτο ο{ Ῥτοίεδσοι ]. Αιπιασε Ιοβίηςοη, 

νΠΙοἩ αρρεατεά αἱπιοδε ἱπιπιεάίατε]γ αΠεΓ πιγ τερτπί οἱ Μ. 

ῬουγίαηΏς {ἰοχί, απἀ Ῥτοίαδδοί Α. ἨΠατπασκ)5 εάίοηῃ ο{ ἴμα 

Ρεϊτίπε Πασπιεηίς, αδαἰσίοᾷ πιο ἵπ ἴπε εαΓ]ΠεΓ ρατῖ οἱ πιγ ἵῃπ- 

γοδβραίίοηι; Ἡ 1 απ ο ἱπάεὈίεά ἴο Ῥτοίεδδοί ΤΠ. ΖαΠπ)ς 

{οαςεΙ ΙΙ ας ἢΒείγς, ἵτ ἵδ Ώοσαιδε πεαΓΙγ ἴΠε Υυνπο]ο οἱ {πα 

{οἱ]ονπσ Ῥασες ν/ας ἵπ ἴγρε Ρείοτε ἴπε ριρ]ςεαίίοπ οί 1 2α]ιη)ς 

Ψοικ. Το Μι Ἱ. Ἐεπάεὶ Πατης, Ἑεαάει ἵπ Ῥα]αεορ{αρΡΏγ 

αἲ Οαπιρτίάσε, Ι οἵνε πο ΟοΠΙΥ ΠΙαΠΥ να]αρ]ε 5ασοεςίίοης 

ἀωπίηπςδ {1ο Ῥτορτεδς οἱ ΠΙΥ Ῥοο], Ριΐ πιΙο Ἰκίπά αθθἰδίαἠσαε ἵπ 

ἴπο Ππα] οοτΓεοίίοη ΟοΓ {πο ΡΓουοί». 

6ΑΜΡΕΙΡΟΩΕ, 

αγ, 1593. 



οΟΝΕΝΕΣ 

ΙΝΤΚΟΡΟΟΤΙΟΝ 

Ι. Ρείτίπε εΠησς 

ΗΠ. ἨἈε]αίίοπ οἱ {πε {τασπιεπί {ο {νο 6 αποπίσα] (αοβδΡεἰς 

1. Όξε οἵ α ΠαΓΠΙΟΠΥ 

ΠΝ.  Οπτοποἱἰοςθγ ο πε Ῥαδδίιοπ-ΠΙ5δίοτγ . 

Ψ. ΑΠαδίοης {ο ἴπε ΟΙά Τεδίαπιεπί 

ΥΠ.  ΚἘείετεποςς {ο (πε Παρπιεπί ἵπ ΟΠΙΤΕΠ-ΥΝΓΙΙΕΙ5 

ΥΠ. (ϱοππρατίδοη πΜΙΙἩ οίπες αβοε/γβΛα 

ΥΠ. ὨὈοειτίπα] (επάρησῖες οἱ ἴμα {ασπιεηπί 

ΙΧ. Τπετατγ εματαςίεΓ 

Χ. ΄ ΡΙασο οἱ οΠρῖη απά αρρτοχϊπ]αίε ἀαΐε 

ΧΙ. ἈὈεδοιρίίοη οἱ ἴπε Μ.9.; 15 ΡτοβραδΙε αρα 

ΧΠ. Ιπιογαίατε οἱ ἴπε Ῥοαΐτίπε (1ο5Ρρε1 

ΤΕΧΤ ΑΝΡ ΝΟΤΕΣ 

ΤΓΕΑΝΦΙ,ΑΤΙΟΝ 

ΙΝΡΙΟΕΘ 

χχν 

χχνΙ 

Χχν]Ι] 

ΧΧΧΝΙ 

. Χχχνιϊ 

ΧΙ1ΠΙ 

χ]ῖν 

χΧ]ν 

χ]ν]! 



υ 

τετρόΜορφον τὸ εἴδγγέλιον, ἑνὶ δὲ πνεΥΜατι εΥνεχόµενον. 



Ιχ 

ΙΝΕ ΝΘΡΕΙΘΡΙΘΗΝ: 

Εδεδίας’ επιιπχεταίες οκ νογίςς αἰἰτριαίαοά (ο Θὲ Ρείε---ίννο ΕρΙδί]ε», 

ἃ (ἄοβΡε], αΏ Αροσα]γρςε, α ῬοοΚ οΓ Λοῖς, απ α ῬτεαοβΙηρ. Πε τερατς 

πε Πτςί Ἐρίςί]ε α5 απάουδίεάΙγ σεπαῖπε, ἴπε 5οεοπἀ αδ ποί ἀεβηιίεΙγ 

σαποπῖσα!; {πε τεδί οἱ ἴπε Ῥείϊτίπε γτίῖησς ατε ἀῑδίποί]γ ουίδιάα (πε 

(0αποῦ, απά {Πε (.ο5Ρρε] ἶ5 οἱ Πετείῖσα] οτἰρίη. 

οη {με σεπεταὶ ορίπΙοπ οἱ ἴπα ΟἨιτοῃ. 

Η15 Ιαάσειπεηί 15 Ραδεά 

Ἠη]ε (πε Πτςί Ἠρίςί]ο τνας 

αοκπον]εάσεά οἨη αἲἰ Παπάς απά ἴἶπε 5εοοπά γα νΙάε]γ ἀδεά, πο ΟΠάτο] 

ντίετ Ἰαά αρρεαἰεά {ο ἴπε Ῥείτηε (ἄοδρε!, Δες, Ρ[εαοβίης, ΟΙ 

ΑΡροςα1γΡρ5ο. 

1 7. Ἠ. ΠΠ. 3 Πέτρου μὲν οὖν ἐπιστολὴ 

µία ἡ λεγομένη «αὐτοῦ προτέρα ἀνωμολό- 

γηται.. 

οὐκ ἐνδιάθηκον μὲν εἶναι παρειλήφαμεν, ὅμως 

τὴν δὲ φερομένην αὐτοῦ δευτέραν 

δὲ πολλοῖς χρήσιμος φανεῖσα μετὰ τῶν ἄλ- 

λων ἐσπουδάσθη γραφῶν. τό Ύε μὴν τῶν 

ἐπικεκλημένων αὐτοῦ Πράξεων καὶ τὸ κατ᾽ 

αὐτὸν ὠνομασμένον Εὐαγγέλιον, τό τε λεγό- 

µενον αὐτοῦ Κήρυγμα καὶ τὴν καλουμένην 

᾽Αποκάλυψωῶ, οὐδ' ὅλως ἐν καθολικοῖς ἴσμεν 

παραδεδοµένα΄ ὅτι µήτε ἀρχαίων μήτε τῶν 

καθ᾽ ἡμᾶς τι ἐκκλησιαστικὸς συγγραφεὺς 

ταῖς ἐξ αὐτῶν συνεχρήσατο µαρτυρίαι». 

Οοππρ. ΠΠ. 25 τῶν δὲ ἀντιλεγομένων Ύνω- 

ρίμων δ) οὖν ὅμως τοῖς πολλοῖ...Π.. 

Ἠέτρου δευτέρα ἐπιστολή....ἐν τοῖς νόθοις 

κατατετάχθω .. ἡ ἀποκάλυψις Πέτρου... 

τὸν κατάλογον πεποιήµεθα . «. ἵν εἰδέναι 

ἔχοιμεν αὐτάς τε ταύτας [ία οαποπῖσα] 

νγ]ησς, απά ἴἩε αε{1/όσο/πεμα], καὶ τὰς 

ὀνόματι τῶν ἀποστόλων πρὸς τῶν αἱρετικῶν 

ο. Ε. 

προφεροµένας, ἤτοι ὡς Πέτρου καὶ Θωμᾶ 

καὶ Ματθία, ἢ καί τυων παρὰ τούτους ἄλ- 

λων εὐαγγέλια περιεχούσας . . ὧν οὐδὲν 

οὐδαμώς ἐν συγγράµµατι τών κατὰ τὰς δια- 

δοχὰς ἐκκλησιαστικών τις ἀνὴρ εἰς μνήμην 

ἀγαγεῖν ἠξίωσεν. Π]εγοπιο αάάς α 5ενεπί]ῃ 

Ροο]ς, (χε ’' Γαάσεπιεπί Ἰ: ἵπ Πὶ5 εδ πιαίε ο 

Ώνε Ῥείτίπε Π{εταίαχε Ἰε [{οἱ]ονύς Εαδεῦίις 

Ραί ἰτεαάς νυν α ΠΤΠΙΕΓ 5ίερ: αε 11177. 

{111967 Ἱ. ΦΙΠΙΟΠ Ῥείτας . . δοηἱρςίί ἆπας 

ερίςίοἷας αάαε οαίΠο]σαε ΠοπιΙπαπ{Η1, 

απατά. 5εοππάα α Ρ]ετίδαπε εἶας Πθ- 

σαΐαχ Ρτορίετ 5] οὔπη Ῥτίοτε ἀῑδδοπαῃ- 

Παπι. ες αἱ ἘπαπσεΠαπ Ἱπχία Ματοπῃ, 

ααὶ απάἰίος εἴας εἰ Ιπίεχρτες ΠΗί, Ἠαῖας 

ἀἰσϊίατ. ΠΗθτί απίειη ο οπίδας πας Ας- 

ἔοταπα αἷας Ἱπδοηλδίίας, αάς Επαπρε], 

(αγίας Ῥταεαϊσαίϊοπί5, απατία5 ᾽Αποκαλύ- 

Ψεως, ααιπίας Ταά1οΙ, Ιπίετ αροοτγρῃας 

φοΠρίατας τεριάΙαπία. 



Χ 1ΥΤΑΟΡΟ677ΟΝ. 

ΟΕ πε (οβΡρεΙ, Ῥείοτε ἴἶο ΤΘοονεΤΥ οἱ ἴπε ΑΚΗπιῖπι Παρππεηί, ποί α 

οἶησ]ᾳ φεηίεποε ἵα5 ΚΠΟΝΩ {ο Ἠανε 5τνῖνεά. Οτίσεη ἵπάεεά αδεετίς 
ελαί ἴἼλοςς νο Ἠε]ά εινα Ῥτείητεη οἱ ἴπα Τοτά {ο Πανε Ῥεεη 5οη5 ΟΓ 

]οδερ] ΒΥ α Πτεί νε, Ῥαφεά (πείτ ἴπεοιγ προη εἴίμετ {Πε (οβρεὶ ος 
Ῥοΐετ οἵ {πο “Ῥοοκ οἱ Ίαπε5’.”. Ῥεγοπά ἰΠῖ Ρτεσατίοις (Ε5ΗΠΙΟΠΥ 

ἔπε οπΙγ τείετεποε {ο ἴπε Ῥείτίπε (ο8ρε] ὮΥ πνπίετς εατ]]ετ παη Ἐαδερίας 
15 {ο Ῥο {ουπά Ιηπ α Πασιηεηί Οἱ Φεταρίοη Ῥτεδεινεά Ιη αποίπετ Ῥατί οΓ 

ενα Ζαζείαςέκα) {ἱογ”. ῥεταρίοη 5 δεἰσπίἩ ΒίςΠορ οἱ Αποσῃ, 

ειοσθεάϊηπσ Μαχἰπιίπας απάἀ Πἱπιδε]ξ 5αοσεεάεά ὮΥ ΑΡειερίαάες'. Τί ηα5 

Ῥεεη 5ΠΕΝΏ ὮΥ Βί5πορ ]αρμάοοί (ἶπαί Βεταρίοπ) ερίδεοραίε Ῥερατ 

Ῥδίθεη Α.Ώ. 189 απά 192: ἴε ΥγεαΓ οἱ Πὶ5 ἀεαίῃ ἶ5 ]ε5ς εετίαῖη, Όαί ηε 

56επης {ο Ἠανε Ῥεεπ 551] Ἠνίησ ἁπτίης {Πε ρετδεοµίΊοπ οἱ {πε ΟΠιτεΙ ὮΥ 

δερίπηῖας Θενετις(Α.Ρ. 292---4)”. Όπ {ε ν]ο]ε Πὶ5 Ρρετίοά οἱ ερίδοορα 

αοϊνΙίγ ππαγ 5α{ε]γ Ώε Ρ]ασεᾶ ἵπ (πε Ια5ΐί ἀεοαάε οἱ ἴπε 5εοοπά οεΠ{ΙΣΥ. 

Τίς ΦεταρίοΏη Ἠαά εί α {τεαίῖσο τε]α!πρ {ο ἴπε (ἄοδρεὶ οἱ Ῥεΐετ 

ποπι ψυΠῖοἈ Ἐπδερίας αποίες α {Εν 5εηίεηοθς. Τί αΡρεαῖς {ο Ἠανε 

Ῥεεπ α ραρίοτα] Ιείίετ αἀάτεσδεά {ο {πε «ΙεΙΤΡΥ οἵ Ῥεορ]ε οἱ Έπος», 

οοηβίςίίησ οἳ α σεπετα] οτΙΙοίδπη οἱ ἴπε (πο5ΡεΙ {οονεά Ὦν εχίταεί5 

ποπ Π. ΤΠε Ῥᾶδδαρε Ῥτεδειτνεά ὮΥ Ἐπδερίας εχρ]αῖης {Πε οἵτοιπι- 

σίαποες ππάει ΠΙΟ {με ἹΙείίετ Ίνα πηίεη. 1Τπ ἴπε οΟµἵ5ε οἱ α 

νὶδί {ο Ἐποδιας πε ῬίςΠορ οἳ ΑπίιοοΗ Ἱεατηῖ {μαί 5οππε Ῥίετηεςς Παςά 

αΤἱδ6Π Ὠείνγθεη πιεπηΏετς οἱ {πε ΟΠιτο] προηῃ {λε αιεςίίοη οἱ {πε ΡΗΡ]ο 

πδε Οἱ {Πε (ἄο5ρα] οί Ῥεϊε. Ἡε ρ]αποεά ΟΝΥεΙ 15 Ῥᾶρες, απἀ ποί 

αδρεοίίηρ {Πε εχἰδίεποε ΟΓ αΠΥ Πετείῖσα] (επάεπογ αἱ Ἐμοφης, απίποπίσεά 

τε τεαάῖηςσ οΓ ἴ1ε ῬοοΚκ. Α{οτ Πς ἀερατίιτε Ἱη{οτπιαοη τεαε]εᾶ ΠΙΠα 

Ἰ (0η. η Λα. ἰ. Χ. 17. τοὺς δὲ λεχθέντων µοι, σπουδάσω πάλιν γενέσθαι 
ἀδελφοὺς Ἰησοῦ φασί τινες εἶναι, ἐκ παρα- 

δόσεως ὁρμώμενοι τοῦ ἐπιγεγραμμένου Κατὰ 

Πέτρον εὐαγγελίου, ἢ τῆς βίβλου Ιακώβου, 

υἱοὺς ᾿Ἰωσὴφ ἐκ προτέρας Ὑυναικὸς συνῳ- 

κηκυίας αὐτῷ πρὸ τῆς Μαρία». 

5 17. ὄ. νι. 12 ἡμεῖς γάρ, ἀδελφοί, καὶ 

Πέτρον καὶ τοὺς ἄλλους ἀποστόλους ἀποδε- 

χόµεθα ὡς Ἀριστόν' τὰ δὲ ὀνόματι αὐτῶν 

ψευδεπίγραφα ὡς ἔμπειροι παραιτούµεθα, 

γινώσκοντες ὅτι τὰ τοιαῦτα οὐ παρελάβο- 

µεν. ἐγὼ γὰρ γενόμενος παρ᾽ ὑμῖν ὑπενόουν 

τοὺς πάντας ὀρθῇ πίστει προσφέρεσθαι' καὶ 

μὴ διελθὼν τὸ ὑπ' αὐτῶν προφερόµενον ὀνό- 

µατι Πέτρου εὐαγγέλιον, εἶπον ὅτι Βἱ τοῦτό 

ἐστι µόνον τὸ δοκοῦν ὑμῖν παρέχειν µικρο- 

Ψψυχίαν, ἀναγινωσκέσθω. νῦν δὲ μαθὼν ὅτι 

αἱρέσει τιὶ ὁ νοῦς αὐτῶν ἐνεφώλευεν ἐκ τών 

πρὸς ὑμᾶς' ὥστε, ἀδελφοί, προσδοκᾶτέ µε 

ἐν τάχει. ἡμεῖς (7074. ζερ. ὑμεῖς) δέ, ἀδελφοί, 

καταλαβόμενοι ὁποίας ἦν αἱρέσεως ὁ Μαρκι- 

ανός, καὶ ἑαυτῷ ἠναντιοῦτο μὴ νοών ἃ ἐλάλει, 

ἃ µαθήσεσθε (/074. ζᾳσ. ὡς καὶ ἑαυτῷ ἠναντ. 

μὴ ν. ἃ ἑλάλει, µαθήσεσθε) ἐξ ὧν ὑμῖν ἐγρά- 

Φη᾽ ἐδυνήθημεν γὰρ παρ ἄλλων τῶν ἀσκη- 

σάντων αὐτὸ τοῦτο εὐαγγέλιον, τουτέστι 

παρὰ τών διαδόχων τῶν καταρξαµένων αὐ- 

τοῦ, οὓς Δοκητὰς καλοῦμεν---τὰ γὰρ πλείονα 

φρονήματα ἐκείνων ἐστὶ τῆς διδασκαλίας--- 

χρησάµενοι παρ᾽ αὐτών διελθεῖν, καὶ εὑρεῖν 

τὰ μὲν πλείονα τοῦ ὀρθοῦ λόγου τοῦ Σω- 

τῆρος, τινὰ δὲ προσδιεσταλµένα, ἃ καὶ 

ὑπετάξαμεν ὑμῖν. 

ο. ων. το ο. νι πα. 

4 σμαζήες, Π. Ῥ. 459 Π. 



{Ν7ΛΟΟΕΙΙΟΝ. χί 

πΏ]ο] (Πτεν α πε; ]σΏί προπ (λε ππαίίεΓ απἀ ἀείεγπιϊπεά Ἠίπα {ο νὶδίί 
Έμοδις αραίη νΠίποιί ἀε]αγ. Ἡε Ἱαά Ἱεατηί ἴἶαί ἴε (σοδρεί Ἰαά 

οπΠριπαίεά απἹοης α Ῥατίγ ΚΠΟΝΏ {ο Οαἴμο]ίο ΟΜτϊδίαης ας ἴ]α /λοίσε, 

απά ννας 5{1]] ἵπ δε απποηΡ {Παί Ρατίγ, ΨΙΙΟ αρρεατ {ο Ἠανε Όεεπ ]εὰ αἲ 

Έμοςφας5 ΡΥ οπε Ματοίαπις’; απἀά οη Ρτοουτίησ α ΟΟΡΥ οἱ {πε (οδρε] 

ποιη οίμεγ ππεΠηΡεΙς Οἱ ἴλε ρατίγ απά εχαπηπίης 1 η ἀεία], πε Ἰαά 
{οαπά (λαί {ο Ῥοοι, αἰίοισὶ ρσεπετα]]γ 5οµπἀ, οοπίαϊπεά οθτίαϊπ 

αοοτείῖοης οἱ αποίπετ οἨαταοίετ, δρεοίπιεης οἱ γΙΟἩἈ Ἶε Ρτοσεεάεά {ο 

Ρῖνο. 

Έῃοςας γ’ας αἲ α Ἰαΐει ἀαίε οπε Οἱ {Πε 5εε5 οἳ Ο1]οῖα Φεοαπάα”; α 

ΒΙ6ΠοΡρ οἱ Ἐμοςις θίσπες {νε 5γποαϊσα] Ιείίετ οἱ εἶε Οουποί] ο6 ΑπΟΕΟΙ 
ἵη Α.Ρ. 363”. Αί ἴιε επἆ οΓ {λε 5εοοπά οἙΠί{ΙΤΥ ἴἩε {ο η ΡτοῦαΡΙγ παά 

ηΟ ΒΙΞΠΟΡ ο 15 ΟΥΝΗ; Ιη ΑΠΥ σαδα Ιὲ Ίνα5 απάετ ἴπε αιί]λοτΙίγ οἱ (πε 

ρτεαί πεϊρΏρουτίησ 5ος ΟΓ ΑπΠίΙΟΟΝ, νηο5ε Ἰαΐετ ραίτίατοβα] ]ατιδάΙοίῖοη 

Ἰπο]ιάεά Ροῖ] Ο1Ιοῖας'. Έλμοςδας οίοοά ]αδί Ιηδιάε ἴε Ῥαγ οἳ Τ55ις 

(ια πιοάετη (ι]Ε οἳ ἸΙςκεπάεταπ); {ο ἴἶε φοπίλ-υνεςδί, ΠΠΥ πιῖ]ας 

ο, Ίαγ {πε οχιτεπϊίγ οἱ ἴμε Ίοηςσ απ οἱ ΟΥΡρτΙδ; ΑπΟΟΠ Ίνας ποῖ 

αβονο (ΠΙτίγ πχ]]ες {ο {με 5οπίἩ οα5ί, Ῥαΐ 1ο{γ ἨΠ]5, α οοπΏπΙα Ποπ οἱ {πε 

ταΏηϱο οΟΓ ΑπιαπΙ5, Ῥτενεπίεά ἀῑτεοοί εοπιπηπΙσαίΙοη ΙΙ ἴπε οαρίία]. 

Τ{ να η ἰΠὶς οὔδοιτο ἀερεπάσπογ ο ἴ1ε ρτθαί Ογτίαη 5εο (μαί (λε 

Ῥειτίπε (οβρε] Πτοί αἰτασίιεά ποσο. Το ΦοταρίοἩ ἵξ να οἶθατ]Υ 

άΏΚΠΟΥΝΗΩ 11 ηε δαν’ Τί αἱ Ἐποσδις. Υεί Θεταρίοη ν/α5 ποί οΠΙΥ ΒΙ5ΠΟΡ οί 

ἴπε πιοδί Ἱπιροτίαπί 5εο Ιη {πε Ἐαδί, ΡΗΐ α πιαΠ ΟΓ εοπδΙάεταβ]ε αοϊϊνΙίγ 

1η Ἰείίεις, απᾶ α οοπίτονετρἰα]Ιςί”. Τε 15 παίιτα] {ο Ιπίε (ναί {λε οἰτοπ]αίῖοῃ 

οἱ {με (ἀο5ρε] Ῥείοτε Α.Ὀ. 199 ν/α5 νοτγ Ππίες, απἆ ΡρτοβαβΙγ οοπΗπεᾶ {ο 

Ώπε ρατίγ {οπι νΏΙοὮ 1έ επιαπαίεᾶ. Ένεπ αἱ Ἐπορδις απ αἰεπιρί {ο πδε 

1{ α5 α ΟΠιτοἩ Ῥοοκ ηαά Ῥτονοκεά ορροφίοῃπ. Ππεη Φεταρίοη ν]δμεά 

{ο Ῥτοσιτε α 6ΟΡΥ, πε 5αοοεεάαά Ιπ ἀοῖπρ 5ο οπΙγ (Πτοιβῃ ἴπε {ανοιτ Οἵ 

ΙΠάΙΦΟΓΕΙΙΟΠ ΟΓ ΦΟΠΙ6 ΨΠΟ Ῥε]οησεά {ο ἴπε Ρρατίγ. ΑΙ ΙΠῖ5 Ροῖηίς {ο α 

Ώ«ΙΤΟΝΥ 5Ρ]ετε οἱ ΙπΠιεπος, απά ΒεταρίοΠ’5 οεΏδΙΤΟ Υγοι]ά α55ιγεᾶ1γ πανε 

οπεοκεά {πε α5ε οἱ {λε Ώου] Ιπ {Πε ἄϊοοεςο οἱ ΑπίΙοοἩ. ΄ΤΠΙ5 Ιπίετεπος 
16 οΟΠΗΤΠΙΕ{ Ὦγ {πε οχίτεηε 5οαπίίπεςς ΟΓ 5αΏδεφιιεπί τείετεπςες ἴο (πα 

Ῥεϊτίπε (οβρε]. Τί ἶ5 πιεπίίοπεά Ὦγ οπΙγ {οι νυγίετς 1π ίΠε πεχί (τος 

οεηίατίε5, απά Πο Ρειδοπα] Κπον]εάσε οἱ {πο ουκ 15 Ἱπιρ]εά ἵπ {πεῖτ 

ποίῖος. ΤΠε ἰεδίπιοπγ οἳ ΟµΠΡεΏ, Επιδεῦίας, απά Ἱετοπιε Ίας Ώεεῃ 

αποίεά αἰτεαάγ. ΤΠεοάοτεί παιιδέ ὂε αάάθά {ο (επι, Ὀια{έ Π]5 5ίαίεπιεηί 

λαέ {ηα (.ο5ρε] αοοοτά(πᾳ {ο Ῥείεί γγα5 α5εᾷ ὮΥ {με Ἡαζατεπες 15 Πατά 

{ο τεοοποῖ]ε νηἩ θεγαρίοπ’5 Πγοί-ηαπά αοσοιηΐ ος 115 (επάεποίες’. ΤΈ]ετε 

1 ἜμΠε Αιπιεηίαη νεΓδίοη Ρῖνες /ζα57071 5 90ΟΥ. 11. 25. Μαη, 11. 370. 

(Βοβίπσοη, Ρ. 14), Ὀαί ἴε ο«Ἠαησε ας 4 Νεα]ε, {ούν Σα (γε, Ἱ. 1. 6. 

Η{ί]ε ἵπῃπετεπί ΡτοβαβΙ]{γ. ον. του νι- το: 

3 Ἐαπιραγ, Ασία /έπογ, Ρ. 356. 6 Τμεοάοταί. αεγ. Γαὐ0. Π. ο οἱ δὲ Να- 
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ΧΗ {ΥΤΚΛΟΟΕΖΤΙΟΝ. 

15 α γεί στεαίετ ἁθατίῃ οἱ οενιάεποεε Ιπ {πε απεϊεπί εαία]οριιες οἱ ΒΙρ]σα] 

Ψπ]ίηςρς. Ένεηπ ἴλοδε απποης ἴπεπ ΥΠΙος Ιπο]αάε οθτίαῖη αροοτγρῇῃα! 

ῬοοΚ5 ατα ψΠίἩ οπε εχοερίοη 5]]επί α5 ἴο {πε Ῥεϊτῖπα (ποδρε]. ΤΠε 

Ῥεΐτίπαε ΑΡροοα]γρςσε Ηβπάς Ποποιταβ]ε πιεηίοῃ 1π ἴπο Μιταίοπίαη Παρ- 

πιθηί απά 1π ἴητεε οίμετ ]ςί5; ἴἶπο (πο5ρα[ ἶ5 πιεποπεά οΠΙΥ ΙΠ {Πε 

ού δα (22ο αβοςγβΛογΙ/ αἴασ]αά ἴο ἴπε (εἱαδίαη εσεήη αἄε 

12γής εοζῥίεμιαἡς εί 101 7εἰῥίομακς. ΤΠ ἀοοαπιεπί Ίνας Πτσί ατιραεεά 

ιο (εἰαφίας Ὦγ ἨΗϊποπιατ οἱ Ἐμεῖπις, απά {λοιρ] 1 ΡτοβαῦΙγ οοπίαῖη5 

οἰάετ εἰειησπίς, ἵΏ ἵέ5 Ῥτεδεηί {ΟΙ 1ὲ εαπποί Ῥε Ρ]ασεὰ εατ]ῖετ ἔἶναπ ἴπε 

εἴσ[ίᾗ οἱ πΙπίὮ οἙΏΓΙΙΥ; ΝΠείΠετ 1Ιί5 τείετεποἙ {ο {πε (3ο5ρε] οἳ Ῥείει 

15 {ο Ῥε ἱτασαά {ο {πε ννοτάς οἱ Τετοπης, οἵ Ρροῖπίς {ο {ιο οἰτοι]αίοη οί α 

ΤΑ{ΙΏ νεςΙοη 1Π Ἠ)εδίετη Ἐπτορε αἲ {πε Ῥεριπηίηςσ οἱ ἴπε π]άά]ε αρςες, 

πηιιδί {ΟΥ {Πε Ῥτεδεπί τεπ]αίη αποετίαίη. Το Ἰαΐετ αἰίετπαίῖνε 5 πο 

Ἱππροβδϊρία. Τμε Μαπίομεαης οἱ Αίοα απά ἴἨα Ἰλεδί ρπΠάεά (ἴπεπῃ- 

ε]νας οΠ {Πε Ροββεδδίοη Οἱ ΠΙΊΠΕΤΟΙΙ5 αβοὔὝβΛα, 5ΟΠΠΕ Οἱ ΠΙΟΣ αρρεατ 

{ο Ἠανε Ρε]οηρεά {ο {πε Ῥοίΐτίπε ρτοιρ”. 
ΤΈ]ετα ἶ5 πο Τεαδοη {ο ἀοιρί ἴμαί (πε ΑΚΠπιΐπη Παρπιοηί γνας πβΏί]γ 

αβδίσπεά Ὦγ Μ. Ῥοιτίαπί {ο {λε Ἰοδί (πο5ρε] οἱ Ῥεΐε. 1Ιί οἰαίπς {ο 
Ρε]οπς {ο α Ρετ5οπα] Πατταίῖνε ὮΥ εναί Αροςίϊιαο, απ 1 {οτπ]εᾶ, 5ο {4Γ α5 

νε σαπ ]πάσε, α ρατί Οἱ α οοπηρ]είε (1ο5Ρε] απἆ ποί πΊετεΙγ οἱ α Πϊςίοτγ οί 

(λε Ῥαδδίοη, {ΟΙ Ιέ α8βδΙΠηες απ αοιαϊπίαπος ΟἨΠ {πο Ρατί οἱ 15 τεαάεί5 

Ψ(Ὦ 51ο] οἰγοιηδίαποες αξ {πα οποίος οἱ ἴε Τννε]νε, ἴε παππες απἆ 

οοοιραίίοη Οἱ {ΝΟ οἱ ἴπεπι, απᾶά {πεί οοππεχίοη ΥΠ (αμ]εε. ᾖή1Τί5 

(οπάεΠΟΥ 16, ΠΙΟΥΕΟΥΕΙ, ΙΠ ΠαΤΙΙΟΠΥ ΨΙΙ Θεταρίοπ’5 αοοοαπί οἱ (πε 

Ῥεϊτίπο (αοβρε]. Οατ Τιοτά 15 Ιπνατίαβ]γ σα]]εᾷ ὁ κύριος Οἵ ὁ υἱὸς τοῦ 

θεοῦ. ἩἨε ιπάετροες Οτιοϊβχίοη γπλοαί αΠοτίηπσ Ῥαϊηπ; Ηῖ5 Πίδεη 

Ῥοάγ αδδιπιος 5αρεΓπαίυταὶ Ρτοροτίίοης. ΤπΠο5ε απἆ οἴπετ Ρρατίου]ατς 

ἆτο αἲ Ἰεασί οοηβὶσίεηί ΥΠ α Ὠοσείίο οπρίπ; γεί οὐ {ταρπιεπί 15 

οτίποᾶάοςκ ἵπ Ιΐ5 σεποτα] ίοπε, α5 Ῥεταρίοη αἁπαῖίς ἴπε ὨΏοσεείςο (3ο5ρε 

ζωραῖοι Ἰουδαῖοί εἰσι τὸν Χριστὸν τιμώὠώντες δὲ οὗτοι ἐχθροὶ τοῖς ᾿Ιουδαίοι ὑπάρ- 

ὡς άνθρωπον δίκαιον καὶ τῷ καλουμένῳ Κατὰ ἍἈχουσυ. 

Ἠέτρον εὐαγγελίῳ κεχρηµένοι. Αοοοτάϊησ 1 ΜΙρπε, 2. 7. Ιχ. 

ιο Ἑρϊρμαπίας (κκὶκ. ϱ) πα Ἀαζατεπες 5 Οοπιρ. Ῥμϊαςίτ. ᾖαε. 8δδ Παδεπί 
απεά {πε Ἠεῦτενν ΄ Μαίίπενγ᾽ (ἔχουσι δὲ 

τὸ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον πληρέστατον 

Ἑβραϊστί). Ἑπδερίας 5αγς οἱ {πε Ἐλίοῃ- 

τες (27. 3. Π. 27) εὐαγγελίῳ δὲ µόνῳ τῷ 

καθ "Ἡβραίους λεγομένῳ χρώμενοι τών 

ΙΓ έλε 

ΊΝαζατεπες τεα]]γ οἰτοπ]αίεά {πε Ῥείτίπα 

(ο5Ρε1, ἴΊιε [αοί ννας ΡοβδΙρΙγ ἆπε {ο 1ΐ5 

απίϊ-]αάαίο ἴοπε; ο{. ἨρίρΗ. Ἱ. ο. πάνυ 

λοιπών σμικρὸν ἐποιοῦντο λόγον. 

Μαπϊςοβαεϊ αροοτγρΏα Ὀεαίῖ Απάτεαε αΡο- 

5ίοἩ . . εἰ αἰΠ ἴα]ες Απάτεαε Ῥεαίι εἰ 

]οαηπίς Αοίις ειαηρε]ῃσίαε, ὈθαίΙ εἴ 
Ῥεϊτὶ ΦΙπαϊΠίεχ αροδίοᾷ: Απς. ς ῥζαςέ. 

ΧΧΧ. 4{, Ὑμετε Εαιδίας 5αγς, ΜΠίο επῖπι 

οείετος εἰαδάειι ἁἀοππϊπί ποςίτΙ αροςίο]ος 

Ῥείταπι εἰ Απάτεαπι, ΤΠΟΠΙαΠΙ εί . . Το- 

ΑΏΠΏΕΠΗ...5εᾷ Ἰο5 απἶάεπι τί ἀῑχι Ῥταε- 

ἔετθο απῖα εος τος εχο]ιςὶ5εῖς εχ 64ΠΟΠΘ. 



{ΥΓΛΟΟΕΟΛ. ΧΙ 

ο Ἠανε Ῥθεπ. ἸΤμα5ί]γ, Ιὲ Ῥεατς Ιπίετηα] ενἶάεποε οἱ Ρε]οπρίηςσ {ο α 
γοτ] ΟΓ {Πε 56οοπά οεΠ{ΙΠΥγ. ᾖΤί5 5ίγ]ε απἆ ολαταοίετ τεδεπηβ]α {ποςα οΓ 

οἴπει 5εεοπᾶ οΘηἴΙΙΥ αβοσγβΛα, απᾶ ἵε Ἠα5δ α ποίε ο{ οοπιραταίίνε 

5ἱπρΙΗΕΙίγ απά 5οῦτίαίγ υνλῖοὮ ἵ5 παπίηςσ ἵη αροοτγρΏαὶ ντῖηπσς οἱ α 
Ιαΐετ ἀαίθ. | 

πἹ. 

Ἡ/ε π]αΥγ πονν Ῥτοσθεᾶ {ο εχαπιῖπο {με οοπίεηίς οἱ έλα {Πασπιεηί. Τί 

ΟΟΥΕΙΡ ἃ Ροτίῖοη οἱ {με (ο5ρε[ Πϊδίοτγ τοαρΒ]γ εοττεδροπάϊης {ο Μαϊ. 

ΧΧΝΙΙ. 24-- -ΧΧνΙΙ. 156-- Ματς Χν. τς--Σχνι. ὃ- Τα ΧχΙῃ. 24 -ΧΧΙΝ. 

ΤΟ-- 1οἨἨ ΧΙΧ. 14--ΧΧ. 12. Α 5ιρετῃοῖα] οοπιρατίδοη 5Ώθιης ἴΠαί ἴπε 

Ῥεϊτίπο αοεοιπί 15 οοπςΙἀρταΡ]γ {πε Ιοηροςί οἱ ίΠε ἤνε, απάἆ εχοεεᾷς ὮΥ 

αΌομί οποα {ουτίΏ {πε ανεταςε Ιεησί]ῃ οἱ ἴ]με {ου οαποπ]σα] πατταί]νες. 

1η ναί τε]αίίοη ἆοος {Πῖδ πει απἆ Ἰοηροςί ΠΙ5ίοτγ οΓ {πε Ῥαδδίοι 

σίαπᾶ {ο {πε Εοιτ (1ο8ρεί52 ἨῬοτ πϊπαίο ἀείαι]ς ἴπο τεαᾶετ 15 τε[ειγεά 

{ο ἴΠε ποῖες αἰίασμεά {ο ἴἶο ἰεχί; {οτ {πο ρτεδεηί Ιέ γη] Ὦε πεοεδδατΥ 

ΟΠΙΥ {ο Ροῖπί οι {Πε σεηετα τεδυ]ίς. 

τ.. πε Ῥεϊτίπα Ῥαδδίοπ-ΗΙδίοτγ τε]αίο5 α Ίατσε ΠΙΠΙΒΕΙ ΟΕ οΙτοΙπ]- 

φίαποςς ν]ΠΙοᾗ ατα ποίῖ {ο Ῥο {οππά ΙΠ αΠΥ οαποπῖσα] (αοβρεΙ. ἜΤπε 

{ο]]ονίης ατε {Πε πιοςδί Ιπιροτίαπί ΟΓ {πε πεν’ ΙποΙάεπίς. 

(6) Ἠετοά απά ἴπα Τεννϊδη αάσες οἱ ἴἶπο Ποτά αὐφδίαῖη ΠΤΟΠΙ 

Ψαδῃίηρ {Πεῖτ παπαᾶς αἴτετ Ῥηαίε”5 εχαηρ]α. 

(ϐ) ΈΤΠε οτάετ {οι ἴπε ΟτιοϊΠχίοη 15 σίνεη Ργ ἨΗετοά. 

(ὁ Αι επί Ιαποίτε ΤοδερἩ, Νο 15 α ΠΙεπά οί Ῥηατε, 5εε]ς 

Ρετπη]δδίοη {ο ῬΗτγ ἴε Βοάγ απᾶἀ 15 τε[ειτεά ὮΥγ ΡΗαΐε {ο Πετοά. 

-.Ἠετοά τερ]ες ἴπαί {πε Ῥοάγ ννου]ά ἵπ αηγ οαδε Ῥε Ρητιεά Ῥείοτε 

ιιΠδεί, ΙΠ αοοοτάαποθ ψΠΙἨ ἴπο Τεν1δῃ Ἰανν. 

(ὦ  Ἠετοά ἴπεπ ἀε]νεις ἴπε Τοτὰ {ο ἴε Ῥεορίε, ΝΠοΟ Ρρι5] 

ΗΙπι Ῥείοτα ἴΠεπα εχο]αΙπηΙης, /αί 5 ᾖαΐε {6 501 οὗ σοα. ᾿ΤΠΕΥ δεῖ 

Ηῖπι οἨ α 5εα οἱ [ιάφειπεπί 5αγίΠ6, / πάρε /{ςΛ/εσι/Υ, ἔλοι Αἴπς οί 

/αε. Φοπιε ρτίο]ς Ηίπα γέ α τεεά; οἴ]εις 5εοιτΡε ΗΙΠΙ 54Υ1ΗΡ, 

7719 οί 15 0Ο {ᾖε ο) οἵ (ο. 

(ϱ. Αἲ ἴ]ε πιοπιεπί ο{ οταοϊβχίοπ Ἠε ἶ5 51επί, α5 Πεε {Τοπι 

Ραῖη. 
«ϱ ΤΠε Οτοςς 5 εγεοίεά, ἴλα ρατηιεηίς ατε βΡτεπά οἨ ἴ]ε 

στοιπᾶ Ῥεπεαίῃ ΙΙ. 

ϱ) Τ]ιε «επδήτε οἱ ἴε ρεπίζεπί πηα]ε[ασίοτ ἵ5 ἔατπεά Ἱπροη 

πα οτΙοίΠεις, Ίο τενεηρμο {Πειηδεῖνες Ὦγ ἀἰτεοίπο (μαί Πΐ5 Ἱερς 

σ]α]] ποί Ὦο Ὀτοκεη, νΙ(Ἡ {πε νίενν ο Ρτο]οπρίπρ 5 5αΠετίηρ». 



χὶν {ΥΤΚΑΟΡΟΕΖΙΟΝ. 

(4) ΤΠε Τεν τερατά ἴπο ἁατκηεςς ΥΠΙοἩ επνε]ορες ]αάαεα 

αἳ ποοπάαγ α5 Ιπάϊοαίης ἴΠαί (πο 5απ Ίας αἰτοαάγ εί, απά «ΑΙΤΥ 

Ίαπιρς ας ΙΏ {Πα πηἰσΏέ; 5οππθ οἱ {πεπα {α]]. 

(ὃ Αι {πίς ροῖπί {Ί1εγ οετ {πε Τ,οτά σα]] παησ]εςά γ(Ἡ νιπερατ, 

αρρατεπ{]γ {οτ ἴπε Ῥιτροςε οἱ Παςίεπῖης ἨΗῖς Ὠοαίῃμ. 

(3 ΤΠε Τιοτά ἶ5 ίακεπ αρ α[ετ πίτετίης {πε Ἰομά ο Λ4ν 

}/0τ0ε7, 4Υ βοτυσ, {01 Λαςί Γ075αβε; 6. 

(4) ΈΤΠε παῖ]5 ατε ἄτανη Γοτίῃ Ποπ ἴπε Παπάς, απά ἴἶνε Ῥοάγ 

15 ]αϊά οἩ ἴπε εατίΠ. ΤΠε εατίμαπαΚκε εη5αες; {πο 5αΠ {πεη 5Ἠ]ηες 

οτί αραῖη, απά 1έ 15 {ουπά {ο Ῥε {πα πΙπίΠ ΠοιΤ. 

( ΈΠε Τενς ἵπ (Παίτ ΙΟΥ ϱίνε {πε Βοάγ ἴο ]οδερΗ, πο 

Ψαδηες 1. ΈΤΠε (οπιῦ ἵηπ υπίο]ι Τὲ ἶ5 Ἰαιά 15 Κπονη α5 ΄ Τοδερ]”ς 

(ςατάεη.᾽ 

(0) Ῥτεσεπί]γ ἴἶε 1ΟΥ ἵ5 (ατπεά Ιπίο 6επετα] πιοπτηΐης. Τπε 

ΡεοΡρ]ε Ῥεαί {πεῖτ Ὀτεαδίς εχε]αϊπαϊῃπρ {ΐε τυας 21σίεομς, πεῖτ 

Ίεαάετ5 οἵγ [1ᾳε {ο ο οὖπ/ ἴπε ἀῑδεῖρ]ες, 5αδρεοίεά οἱ ἀεδίρης 

προπ {πε ΄Γεπιρ]ε, 5εεΚ α Ῥ]αςεε οἱ οοποεα]πιεπί. ΜεαπιΠῖ]ε {Πεγ 

Κεερ πρ {μεῖτ {αδί απ] (Ίε Ραῦραίμ. 

(1) ἨΝιΙν ινε αβδιδίαποε οἱ α παϊΠίατν ραατά απάετ (πε «οπῃ- 

πιαπά οἱ {πε οδπίτίοη ῬείτοπΙα5, (πε Τενν]5δῃ Ιεαάςτς το]! α 5ίοπε {ο 

Ώιο ἆοοί οἱ {με {οπιρ. Θενεη 5εα]ς ατα Ρ]αοεά οἩ {Ώε 5ίοηε, απά α 

τεηί 15 5εί πρ οἶοδε αἲ Παπά {ΟΥ ἴπε 1δε ΟΓ ἴε γαίοπ. Όπ {πε 

5αὐῦαίἩ πιογπίηρ {Πε 5εα]εά 5ίοπε ἶ5 Ιηδροοίαά Ὦγ ἃ οτονγά ΟΕ νΙδΙ{οΙ5 

ποπι Πετιδα]επα απά {με 5αρτῃς. 

(ο) Ἔ]ε πεχί πἰσ]ί, γΠΙ]ε νο οἱ (πε νναϊεὮ ατε ΟΠ ριατά, 

στεαί νοίσε 5 Ἠεατά ἵη Ἠεανεηπ; {πε Πεανεπς ατε ορεπεά απά {νο 

γοιησ ΊΠπεΠ ἀεσοεπά, ο]οίπεά ἵπ Ηβῃί, απά αΡρρτοᾶοΏ ἴπε {οπῦ. 

ΤΠε 5ίοπε πηονες αφίἀε, απά {λε ἔνο εηίετ. Ῥτεσεπί]γ ἴπε οεπίατίοῃ 

απᾶ ἴπε Πεννῖσ]ι ε]άεις, νο Ἠανο Ῥεεπ ανακεπεά ὮΥ {πε πναίοῃ, 5εε 

ἴητος ΊπεΠ οἱ 5αρετπαίυτα] Πεϊσηί ἴδια {ΤΟΠΙ {πε {οπ1Ρ; οπε οἱ {πε 

(ωτες, Ψ1οςε Ἠεαά τεασ]μες αρονοα ἴε Πεανεπς, Ρεῖης 5αρροτίεά Οἵ 

Ἰεά ὮΥ ἴἶε οἴμει νο. ΤΠε ἴἨτεε ατε {οἱ]οπεᾶ Ὦυν α 01055, απά 

Ποπ Ιέ «ΟΠΊΕ5 4Π ἀΠΘΨΕΓ Οἱ αδδεπί {ο α 5οεοπᾶ νοῖοε ΠΟΠΙ εανεῃ 

νηῖο]ι 5/5, 77ο οἶῶσί ῥ2εαε; {0 {λε {ᾖαί «εδ. ΤΠε 5εεοπᾶ γοῖοε 

ἶ6 «Ἱοοεεάεά ὮΥγ α 5εοοπά ορεηίηπςσ οἱ {πε Ἠεανεπς, απἀ αποί]εΓ 

Ἠάππαη {ΟΓΠΙ ἀεεοεπάς απά επίαις {πε {οπιῦ. 

(2). με Τενς προη {Πί5 Παδίεη {ο Ρηαΐε απά οοπίες», 7710) 

{ή τυας 1ῇε 50” ο «οσ. Ῥϊήαϊο τείοτί, { αἲη εἶεαἨ...ἔᾖμε 5ε2- 

{2η τυας 075. Αί ἴπε εατηεδί ἀεδῖτο οἳ ἴπε Πεν Πε Ῥίπάς 

πο νγαίοΏὮ {ο 5ΕΟΓΕΟΥ. 



{Ν7ΛΟΡΟΕ6Ζ7ΤΟΛ. χν 

(0) Τε πποππεη, ΠΙέπετίο Ρτενεηίεά Ὦγ {εατ οἱ {πε ᾖε]νς, Παδίεπ 

αἲ ἀαγΌτεακ οἩη Ῥαπάαγ {ο οΠετ (λμεῖγ Ἰαδί (τιριίε αἲ ἴα ἴοπιὈ. 

ΤΠεϊγ οοπνεΙδα!Ίοη ΟΠ {Πε αγ ἶ5 τεροτίεά αἱ 5οπιε Ἱεηρίῃ. Οπ 

ατπῖνίηςρ απᾶ ΗπάΙηρ {πε ἆοοτ ΟΡεΠΗ, ἴΠεγ 5εε α γοῖης π]αῃ 51 ]πς ἵπ 

ἔπε πιάᾶ]ε οἱ (πε {οπρ Πο 5αγ5, ᾖε ᾗν ϱΟπε {ο {λε βία οι 

ζ0/ε6ς ᾖ1ε τυας 5εή. 

(2) ΤΠε Ίασι ἆαγ οἳ ἴῑε Ἐεαρί Πανίηπς ατηνεᾶ, ΠΠπαΠΥ αἴ6Ε 

τοΙτηΙης Ἠοππθ, απά απιοπςρ ἴΠεπι ἴπο Έηε]νε, 'ο ατα {11 

πιουτη!ης {ΟΥ {πε Τοτά. ῥῬίπποη Ῥεΐετ απἀ Απάτεν ἴακε {Πεῖτ πείς 

απά ϱο {ο {με θεα, αοοοπιραπΙεά ὮΥ Τ,εν!, 

1: 15 ενιἀεπί (παί {πε πει’ Ιποϊάεπίς τεοῖίεά αΏονε τεδί π1ροπ ἴε 
Ῥαδἱ5 ΟΓ α 5ίΟΥΥ ΙΥΠΙΟΗ ἶ5 ἵπ {Πο ππαῖη Ιάεηίῖοα γη] (Πας οἱ {πε οαποπίσα] 

(ῴοδρείς. ΄ΤΠεγ Ρτεξαβροςε (ε.ς.) ίπε Ιπίετνεπίϊοη οἱ {πε Πενν! Ἱεαάεις, 

οἳ ἨΠετοᾶ, απά οἳ Ῥιαίε ἵπ ἴπε ἵτίαὶ ο ἴπο Τ,οτά, ἴπο ΜοοΚετΥ, (με 

ΟτασΙΠχΙΟἨ, {πο Τμτος ἨΠοιτς’ Γ)ατκπεςς, ἴπο Ἑιτίαί Ιπ ἴε σατάεη-ἔοποῦ, 

ἴπε ἀεδεεπί οἱ Απρεῖς, πο ΕΚεδιττεοίοη (π νλαίενετ 5επΠ56), {πε νΙδίῖ 

οἱ ἴε ΝΟΠΙΕΠ {ο {με {οπιῦ, ἴπε ἀερατίατο οἱ οεγίαῖπ οἱ ἴ]πε ἀῑδείρ]ες ἴο 

(α119θ. Α οατεΓιι] 5ίαάγ νν]] «εν παί ενεπ ἀείαῖ]ς γγπίοὮ 5εοπΙ {ο Ὀε 

επ{ΙτεΙγ Πεν, ΟΓ ΙΥΠΙΟΗ ἀἰτεοί]γ οοπίταᾶἰοῖ {πε οαποπῖσα] παιτα(ϊνε, ΠΙΑΥ 

Ώαγε Ῥεεπ 5ισρεςίεά Ὦγ Ιε; 5εε ε.ς. (0, (6), (9), (24), (ᾳ). Αι οἴἶνετ 

Ρο]ηίς νε «απ ἀείεοί (πε ἵπῃπιεπεο οΓ {πε ΟΙά Τεδίαπιεπί ((), (4), (1), 

οἱ Ναιν Γεδίαπιεηί Ῥοοκς οἴ]ετ ἴμαπ (λε (αοδρεἰς ((6), (0, (0), απᾶ οἱ 

Άγπιης οι οἴπαι Πατρίσαι {οτπις ((2), (ο). Τί 15 νοτίἩγ ο{ εδρεοία] 

τεππατί ἰΠαί ἴπο Πασπιεπί ἆἄοες ποί γΙε]ά α 5Ίησ]ε αςγαβΛο, [οι ἴλε 

σαγίης ἵπ (2) 15 οἰεατ]γ Ώασδεά οη ίΠε ΕΒουτίῃ ἨΜοτά {τοπ ἴπε 01055. ἈΝος 
Άτα ἴἨετο αΠΥ οετίαίη Ιπάϊσαίίοηπς Οἱ απ Ἱπάερεπάεπί ἱταάΙΠοη 1π {Πε 
οἴτοιπηςίαπίία] ἰγεαίπιεπί οἳ ἴπε Πϊδίοιν. πας ποἰνηδίαπάϊης (πο 
Ίατσε απποιπί οἱ παυν πηαίίετ υΥηῖο] Τε οοπίαΙη5, ἴπετο ἶ5 ποίλῖηρ 1Π {ίς 
Ροτίίοη οἱ {Πε Ῥείτιπε (πο5ρε] ΠΙοἩ οοπηρεΙ5 15 {ο α55ΙΙΠΕ {με δε ος 

Πἱςιογῖσα] 5οιτοες οίμετ {Παπ {πε οαποπῖσα] (αοδΡρε!». 

2. ΤΠε Ρείτίπε Ῥαδδίοπ-ΠΏΙδίοτγ οἩ ἴπε οἴπει Παπά οπηίς ΠΙάΠΥ 
Ἱπροτίαπί ἀείαῖ]ς νΥΠπΙοΏ ατα τε]αἰεᾷ Ὀγ οπε ΟΙ ΠΟΤΕ Οἱ ἴε Το (1οδρε!5. 

Τε {ο]]οννίης ατε ἴἶε ρηποῖρα] οἱ ἴπεδε οπ]!β5ίοη5; Πε εαοῖ κ] Ῥε 

{ουπά α τείετεηοε {ο ἴπε Ἐναησείϊδί οἱ Εναηρε]]ςί5 {ο ΠΟΠ νε Οοἵγε ΟΥ 

Κπον]εάρο. 

(α) Τ]ε πιοσοκετς ἆο Ἠοππαρο {ο {πε Τ,οτᾶ, 5αγΙης {α1, Απο 

οί {λε /ετυως (Μι., Μι.). 

() ΈΤΠε Τιοτὰ ροες {οτί Ρεατίης ΗΙ5 Οτο5ς (1].). 

(ὁ Τε ἶς αὐσεαπεπί]γ Ἰαιά οἩ ΡΙπΙοη οἱ Ογτεπε (Μί., ΜΚ., 

ηλ 



ΧνΙ {ΝΥΤΚΑΟΡΟΕΖΙΟΝ. 

(6) ΈΤ]ε νοπιεπ {οἱ]ου’ ν(Ὦ Ιαπιεηίαίίοης (1..). 

(ο. Τ]ε Οτιοϊβχίοη ἴακος ρ]αοε αἲ {λα επτά που (ΜΚ.). 

(4) Τπε Τιοτά τείαδες ἴἩε Πῑδί Ρροίοη οΠετεά ἨΠΙπι (Μ., 

Μικ.). 
(ϱ) Τ]ε Εἶνσί Μ]οτά ποπ {πε Οτος5ς (1). 
(4) Ῥήαίε τεῄαδες {ο οἩαησε {Πε 5αρειδοΠρίίοη (].). 

(2) Τιοῖδ ατε σαδί ΕΟΥ ἔπε χιτών ΟΠΙΥ (].). 

(ἡ Τε Οτιοϊβεά 5 πιουκεά ὮΥ ἴἶε Ραβ5εις ὮΥ απά ἴπε 

Ῥτίεςίς(Μ., ΜΚ., Τ,.). Ἡε ἶς τεν]]εά αἲ Πτ5ί Ὦγ Ροἱμ (πε πια]ε[αοίοτ5 

(Μι., ΜΚ.). 
(0) Έα θεεοπά Ὑ]οτά (1..). 

(ϐ ΈΤπε Τμιτά ἸΜΤοτά (1.). 
(0) ΈΤΠε οτγ 21 15 πηςίαΚκεῃ {οί α οα]] {οτ Ε]Ιας 1: ΜΚ.). 

(1) Α 5Ροηπρε Γ]] οἱ νιπερατ ἵ5 ριαῖ {ο ἴπε 1ιοτά” Πρ (ΜΙ., 

ΜΚ.). 
(ο) πο ΕΠΙ /οτα (].). 
(2) Τ]ε ΘικιΠ Ἠ/οτά (1.). 

(60) ὍΤπε Βενεπίῃ ἸΜοτα (1... 

(2) ΜαηΥ οΓ {1ο ἀἆθαά οοπηε Εοτίῃ {Τοτη {λεῖτ στανες (Μ{.). 

(9 Έ]ε οεπίυτίοη αἲ ἴἩε 0055 οοπ{θ5ςες {πε ἀῑνιπιίγ (Μ., 

Μ]«.) ος ἴἶπα ἵπποσεποε (1..) οἱ ἴπε Φ1ῇ6ΤεΥ, 

(9. ΊΠο Τιοτᾷ”5 ΒΙάε 15 ρίετοεά (1.). 
(1). Νιοοάεπις ἴακες ρατί ἵπ πε Βατία] (1.). 

(4). πε ΝοΙπεη γίπεςς {πο Βιτία], απά τείπτη {ο Κεερ ἴε 

ΦαβραίΏ (1.., Τ.). 

(7) Απ οατίμᾳπαΚο αἴτεηάς {με ἀεδοεπί οἱ ίπο Αηρε] (Μ1.). 

(5) ΈΠε Λησεὶ απποιποες, {7ε σε δείογε ου {πίο (σαὐλεε 

(Μι., ΜΙ.). 
(αι) Τε Νοπιεη οατΙγ άΐπρς {ο {ο Αροςίϊε5 (ΜΙ., Τ..). 

(0) Τ]ε (οππῦ 15 νὶειτεά Ὦγ δὲ Ῥοΐστ (1.), απά δέ ]οῦη (1.). 

Το (Πῖδ δι οἳ οπιϊδίοης Ποι]ά ΡτοβαβΙγ Όε αἀάεά ἴπε αρ- 

Ρεαίαποςς οἱ {πο Ἐίδεη ΟἨτῖί οηπ Ἐαδίει ΤΏαγ απἆ οἩη ἴπε Πτοί 

Φιπάαγ αἴιοτ Ἐαδίετ. Ῥιΐ {ο ἆθαὶ υ( ἴποςε νΠῖοἩ ατε Ῥεγοπά ἆῑς- 

Ραίε, Ιέ πιαγ Ῥε οΨμδετνεά {λαί οἱ (νθηίγ-εενεη ΟΠΙΥ ἴητεε Ῥε]οηρ ἴο 

ἴε ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἰταάιΠοη οἳ ἴπε Θγπορίϊδί5, νΠ]]ςί ποί α 51ηρίε οΙοΙΠ]- 

σίαποε ΥΠΟ) 15 τε]αίεά ὮΥ ῬοίἩ ἴπο Ῥγπορίεςδίς απᾶ δί Τοµπ ηας Ῥεεπ 

α]ιοσείπετ Ισποτοά Ιπ {Πε Ῥείΐτίπε παττανε. Όπ ἴπε οίπει Παπά σἰκ- 

ἴθεη Οἱ {πο ΟΠΙΙ55ΙΟΠ5 οσσῖτ Ιηπ {Πε ο.δε οΓ ἀείαῖ]ς τεοοτάεά ὮΥγ οπε 

Εναηρε]]δί οηΏΙΥ (]., 9; 1., 4: Μι., 2; ΜΙ.., τ). 



1Μ”ΤΑΟΡΟΕ67ΤΙΟΝ. ΧνΠ 

4. ἸΙ,εῖ π5 πεχί οΟΠΙΡαάΤΘ {πα Ώνε αεοοιπίς πμ {ο νῖενν οἱ ἁς- 

οονετίηρ Ἠον πΙΙΟὮ ος {Πασπιεηί ας ΙΠ 6ΟΠΙΠΙΟΠ γη ἴἶε οαποηῖσα] 
(οδρεῖ. ΈΤπε {οΠονίηρ αἴε ἴε οΟΠΙΠΙΟΠ {[αοίς. 

(α) Ῥῆαίε ναδῃΏες Πῖς παπάς (Μ!.). 

(ϐ)  Ἠετοά ρατιοῖραίες ἵη {χε {τία] οἱ (πε Τ,οτά (Τ..). 

(ὁ ἜΤπε Τιοτὰ 15 ἀε]ίνετεά ουετ {ο {πε Ρεορ]ε (].). 

(ῶ) ο ἶ5 αἴθτας ἵπ Ῥιτρίε, ετονπεά ψί {ποτης, 5ραί προη, 

Ῥαπειεά (Μι., ΜΙκ., Τ.). 
(ε  Ἡε 15 οτιοϊβεᾷ Ῥείνεεπ ἴνο πια]είαοίοι (Μί., ΜΚ., 

π., |.) 

(14) Ἠε ἵς επί (Μι., ΜΚ., Τ., Ῥαὲ απάετ οἴποτ οἰτοιτη- 

5ίαηος5). 

(6) Α 5αροετεοτρίοη 15 Ρ]αεεά οἨ {πο Οτοδ5(Μι., ΜΙ., Τ.., ].). 

(0) ΈΤΠε Τιοτά’5 ρατιπεπίς ατε ἀῑνιάεά (Μι., ΜΙς., Τ.., ].). 

(ἳ)  Οπε ο ἴπε πια]ε[αςείοτς5 αεκπον]εάςες Ηἰ5 Ιπποοεποε (1,.). 
(2) Έπετε ἶ5 ἀατκπεςς ΤΟΠ ηΟΟΠ {ο 3 Ρ.πι. (Μι., ΜΚ., Τ.). 

(4) Α ροίοπ 15 αἁπι]πίδίεγεά {ο {Πε Τ,οτά 5Ἡογί]γ Ῥείοτε Ηἰς 

ἀεαίμ (Μί., ΜΙς., Τ.). 

( Ἔπε ΒουτίἩ Μ]οτά οπι (με ΟΤοςς (Μή., ΜΚ.). 

(7) ΤΠε νεΙΙ οἱ ίπε Τεπιρ]ε ἵ5 τεπί (Μι., ΜΙ., 1). 

(1) Απ εατίπαααΚκε {οἱ]ουνς ίπε Τ,οτά”5 Πεαίμ (Μι.). 

(ὁ Ἠε ἵ5 Ρυτίεά Ὦγ Τοδερα (Μι., Μι., Τ., 1.) ἵπ α ρατάεῃ 

4: 
(2) ΈΤΠε 5ρεείαίοις ατε 5εῖζεᾶ νι] τεπηοῖςε (1). 

(0) ἜΤπε Πεν]5δῃ Ἱεαάετς τεαιεςί Ρι]αίΐε {ο 5εί α νναίϊο] αἲ ἴ]ε 

ἴοπηῦ (Μ{.). 

(2) Α στεαί 5ίοπε ἵ5 το]]εὰ {ο ἴπε πιουίῃ οἱ (πε (οπιῦ (Μι., 

Μι.). 
(9 Ένο Αηροὶς ἀεσεεπά (1.., Τ.). 

(ϐ  Οποα Απρο] ἀεδεεπάς (Μ1., ΜΚ.). 

(ι) Ματ Μαράα]επε απᾶ οἴπεί ΊνΟΠΙεΠ ν]δι {πε {οπιῦ 6ατ]Υ 

οη Ἑαδίει Ώαγ, απἆ Ἱεατῃ Ποπ απ Αηρε] {μαί Ηε ἶ5 τίδεη (Μί., 

ΜΕ. Τ.). 

(4) Ῥοπιο οἱ ἴΊε ΤΠἱδεῖρ]ες ἀερατί {ο (α1]εε απᾶ τείΙτη {ο 
Ώνεῖτ Ηςλίης (Μι, ΜΙ.], Τ.). 

ΑΠ απα]γσῖς οἱ {5 ΟΟΠΙΠΙΟΠ πηαίίετ Υ]] «Πε (μαί οἱ (ννθηίγ-ίννο 

Ροῖηίς γνηίοΣ {με Ῥείτίπο Παδπηεπί 5Ώατες ψΠίἩ οπε οἱ Ίποτε οἱ ἴε 

σαποηῖσα] (ἀοβρεὶς, ἔομτ ατα {ο Ὦε {ουπά ἵπ αἰἱ {νε (ἀοδρεῖς, 5εγεη ἴπ 

ἴπτες οί οἱ {πε {ἔοισ, ἴητθε ΠΠΟΤΘ αΤθ Ιπ Ῥοίμ οί Μαϊίπενν απά δί Ματ], 

(μτεε ατα ΙηΠ δί Μαϊίπεν οπΙγ απἀ (Ἴτεο ΙΠ Ῥί ΊμιΚε οΠΙγ. ϱΟοπιρατίπς 



ΧγΙ] {ΥΤΛΟΡΟΕΖ/ΙΟΝ. 

ἴπεςε τεδι]ές5 νυν] {ηοςε οδίαϊπεά απάεγ {πε ηεαά οΓ οπι]ςδίοης (Ρ. χν].), να 

ραΐἩειτ {Παῖ εἶνε Ῥείτίπε παπταίίνε ]ατσε]γ επιΏοάϊες ἔἨε «ΟΠΊΠΙΟΠ ΠΙΔ{ίΘΓ 

οἱ ἴπε οαποπῖσα] (1οδρεῖ5, αστεοίηςσ υ(Ἡ ἔπε Ῥγπορίϊδίς ἵη εἰσΏί ρατίϊοιι- 

1415, απᾶ οπηεῖης οπΙγ ἴἨτες γΥλΙο]Ὦ {εγ αἲΙ τε]αίε; απά Πτίμετ, ἴπαί 1έ 

μας ἀῑδΗποί Ροῖηίς οἱ οοϊποἰάεποε ΨΙἩ «πε οοπιθίπεά νέπεςς οἱ {πε 

Ε]τοί απά Ῥεοοπά (οδρεῖς, απά νψέῃ {πε δεραταίε νν]ίηεςς οἱ ἴπε Εἰτεί 

(σοδρε] απάἆ οἱ ἴμε ΤΠϊτά. Τπετε ατε ΟΠΙΥ (νο οἵ ἴἨτεε Ιποϊάεηίς Ιπ {πε 

Παστηεηί ννΠΙεἩ ἀῑτεοί]γ 5αρρεςί αοηιαϊηίαπος νη(Ώ {πε πατταϊῖνε οἱ ἴἶνε 

ΕουτίἩ (ἄο5Ρρε[, αἰίλοάρῃ, αξδ νο 5πα]] Ῥτεδεπί]γ 5εε, ἴπετε ατα Ι5ο]αίεά 

εχρτεδδίοης ΥΠΙοἩ τεπάεΓ 516] απ αοαιαϊπίαποε Ρτοβαῦ]α. 

4 Ἠε ΠΙΔΥ ΠΟΝ Ῥτοσθεά {ο α νετρα] οοπηρατί5ο. 

Ώοες ἴπε πεν Πασπιεπί Ρείταγ 516 α ἀερεπάσπος 1ροη ἴπα ποτάς 

Οἱ ἴε «αποηῖσα] (οδροε]5 α5 {ο ]η5δ[γ (με Ῥε]αες ναί (εγ ἵγετε Ῥεί[οτε 

ἴπε Ῥείτίηε ηπίετ» ΈΤΠε ντίίετ, 1 15 οἶεατ, ἶ5 ποῖ α ΠηἘτθ οοπρ!]θί ΟΓ 

Πατπιοη!ςί; ἨδιαΙΙγ Ἠε αρραατ» ἴο ανοῖά ἴπα Ρτεοῖδα ποτά οἱ ἴἶε 

οαποπῖσα] ΠατταίΊνε, απάἀ νΝΠΕΠ Ἡε ϱΟΠΙε5 πθατεςί ἴο ἔπαπι, Ιὲ 15 Πἰ5 

Παρί {ο «μαηρε {με οτάετ οἳ πα ενεηίς, ο {ο Ῥτεα]ς ἴπα 5επεποε ΡΥ (πα 

ΙΠΙΤΙΦΙΟΏ Οἱ ΡΗΤΑ5ΕΟΙΟΡΥ {οτεῖση ἴο ἴε γτίίεις ο{ (πε Νεν Γεδίαπιεπί. 

Η]5 πατταϊῖνε ἶς εν γβοέ/εκ{ οτὶριπα], {οτ 1 5 αειτίρα{εὰ {ο Φί Ρεΐες; απά 

πε οοι]ά ποῖ οοηβςίεπί]γ να {5 αβθαπιρίίοη πανε Ῥοιτονεά (πε 

εχαοί νογάς ο αΏΥ εχΙςίῖης (οδρεΙ. ΕΒαϊ (5 οοηδΙἀεταίίοη αἀάς νειρῃί 

ἵο αΏΥ νειρα] εοἰποείάεποες ΥΨΠΙΟΣ Παγ τενεα] {πειηδε]νος. ΦΙς6Ι οοἵή- 

εἰάεηποες εχῖδί, απ ἴε {ο]]ονήηρ ἀεδετνο εδρεοῖα] αἰϊεπίῖοη : 

(α) ἀπενίψατο τὰς χεῖρας (Μ!.). 

(0) προσελθων τῷ Πειλάτῳ ἠτήσατο 

τὸ σώµα (ΜΙ., Τ,.; ο. ΜΚ.). 

(ϱ) τὸ καταπέτασµα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη 

εἰς δύο (Μι., ΜΙ.; οἵ. 1..). 

(4) ἐνείλησεν τῇ σινδόνι (ΜΚ.). 

(8). πενθοῦσι καὶ κλαίουσιν (΄« Μι.). 

(00) συνήχθησαν 

οἳ Φαρισαῖοι πρὸς Πειλᾶτον 

πως 

3 ο) 

οἳ ἀρχιερες καὶ 

(0) µή ποτε ἐλθόντες οἳ μαθηταὶ 

αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτόν (Μ!.). 

(4) τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ 

τῆς θύρας τοῦ µνηµείου;...ἦν 
γὰρ µέγας σφόδρα (ΜΙ{.). 

ἐνίψατο τὰς χεῖρας (Ρ.). 

ἦλθεν πρὸς τὸν Πειλάᾶτον καὶ ᾖτησε 

τὸ σώμα (ΕΡ.). 

διεράγη τὸ καταπέτασµα τοῦ 

γαοῦ.. εἰς δύο (Ρ.). 

εἴλησε σινδόνι (Ε.). 

πενθοῦντες καὶ κλαίοντες (Ρ.). 

συναχθέντες δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ 

Φαρισαῖοι καὶ πρεσβύτεροι πρὸς 

ἀλλήλους...ἦλθον πρὸς Πειλᾶ- 

τον (Ρ.). 

µή ποτε ἐλθόντες οἳ μαθηταὶ 

αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτόν (Ρ.). 

τίς δὲ ἀποκυλίσει ἡμῖν καὶ τὸν 

λίθον τὸν τεθέντα ἐπὶ τῆς θύρας 

τοῦ µνηµείου:...µέγας γὰρ 

ἦν ὁ λίθος (Ρ.). 



{ΥΤΛΟΡΟΕ6ΤΤΟΛ ΧὶΧ 

Γ{ οαΏ 5οατοε]γ Ῥε ἁοιρί{α] ναί ἴηεςε οοϊηοϊάεποες Ιπρ]γ ἴπε δε ΟΕ 

πε Εἰῑσί απἆ Βεεοπά (ἀοδρεῖ5, απά ἴἶιο οοπε]ιδίοπ 15 εοπβιπιεά ὮΥ α 

Ποςί ο{ ππιίετ οοττεςροπάεποες νΠῖοὮ ν] Ῥαε {ουπά 1πΠ {Πε [οοίποίες; 

ἴπαί ΠΙαηΥ ΟΓ {Πεςε ατα 5οαίίετεᾶ (τοις οοηίαεχί5 οίπετνΊσε ψΨΙάεἰγ αἲ 

Ίδιε γ(ῃ {ης οαποπῖσα] {εχίς, 5εἴνες ΟΠΙΥ {ο αάά 5ἰτεηρίῃ {ο {πε οοη- 

νιοιοηῃ. 1ΙΠ ἴπε ο.5ε ο {με ΤΠπιτά (ο5ρεΙ ἴπε Ῥατα]]εἰ ατε ποῖ 5ο 

οοπηρ]είε, γαί {Πεγ ατα σι{ΠοΙεπ{]γ οἶοςε {ο οτθαῖίο α 5ίτοηΏς ΡτεδιπΙρίΙοΏ 

η {ανοΙτ Οἱ 1ΐ5 ἆ5δε; οοπρατε ϱ,6.: 

(α) σάββατον ἐπέφωσκεν (1..). 

(ϐ) ἤγοντο δὲ καὶ ἕτεροι κακοῦργοι 

δύο (1..). 

(ϱ. εἲς δὲ τῶν κρεµασθέντων κακούρ- 

γων (1..). 

(6) Ύου ἴο 5.. Ώ6οβίδε οἱ ΟἱΙΓ 

ἶας (Ἠ., θε). 

(ε) πάντες οἳ...ὄχλοι...τύπτοντες τὰ 

στήθη ὑπέστρεφον (1..). 

(00) ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος 

ἦν (1..). 

(6) τῇ δὲ μιᾷ τοῦ σαββάτου ὄρθρου 

βαθέως ἐπὶ τὸ µνῆμα ἦλθαν 

(1). 

σάββατον ἐπιφώσκει (Ρ.). 

καὶ ἤνεγκον δύο κακούργους (Ρ.). 

ο τν - » ’ 

εις δέ τις των κακονργων ἐκείινων 

(Ρ.. 
᾿ ΔΝ [ο ς ΄ ε - 

οὐαὶ ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν (Ρ.). 

ε ον 4 / Ν / 

ο λαος απας.. κΟοπτεται τα στήθη 

(ρ.. 
ἴδετε ὅτι πόσον δίκαιός ἐστιν (Β)). 

ὄρθρου δὲ τῆς κυριακῆς...ἦλθε ἐπὶ 

τὸ μνημεῖον (Ρ.). 

εί τ15 πεχί οοππρατε {πε Ῥεϊτίπε Παρηιεπί ν(ῃ ἴπο Εουτίῃ (οδρε[. 

Ἠετε (Πε ἴτασες οἳ νειβα] Ιπἀάερίεάπεςς ατα [αἰπίετ, γεί {Πε {[οἱ]ονῖπς 

ΟΟΟΝΗΓ. 

(4) παρέδωκεν αὐτον αὐτοῖς (].). 

(ϐ) ἡ ἑορτὴ τῶν Ιουδαίων (].). 

(ϱ) οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ ἐμοῦ (].). 

(ῶ) ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος (].). 

(6) ἐμαστίγωσεν (].). 

(70) λάχωμεν περὶ αὐτοῦ (].). 

(6) κατέαξαν τὰ σκέλη (].). 

(4) ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή...τετέ- 

λεσται...ἵνα ἢἡ γραφὴ πλη- 

ρωύῇ (1). 
(2) ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον 

τών ἥλων (].). 

(2) ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη 
«ες Ν.5 - , ὼ 

κήπος καὶ ἐντῴκήπῳ μνημεῖον(].). 

παρέδωκεν αὐτὸν τῷ λαῷ (Ρ.). 
α ε - ς δι Ἐν 

τῆς ἑορτῆς αὐτῶν (Ρ.). 
Ε] / 3 μι / ἳ ἐξουσίαν αὐτοῦ ἐσχηκότες (Ρ.). 
3 / 2.4 3 Δ /Φ / ἐκάθισεν αὐτὸν ἐπὶ καθέδραν κρί- 

σεως (Ρ.). 

ἐμάστιζον (Ρ.). 

λαχμὸν ἔβαλον ἐπ᾽ αὐτοῖς (Ρ.). 

ἵνα µη σκελοκοπηθῇ (Ρ.). 
β , , Ν 3 / 
ἐπλήρωσαν πάντα, καὶ ἐτελείω- 

σαν... (Ρ.)]. 

3 / ΔΝ μή 3 Ν ο) 

απέσπασαν τοὺς ὖλους ἀπὸ τών 

χειρών (Ρ.). 

τάφον καλούμενον Κῆπον Ἰωσήφ 

(Ρ.). 



.ος 1ΥΣΛΟΦΟΕΖΙΟΝ 

(4) ὁ κόσμος χαρήσεται (].). ἐχάρησαν οἱ Ἰουδαῖοι (Ρ.). 

(0) ἐπέχρισέν µου τοὺς ὀφθαλμούς(].). ἐπέχρισαν ἑπτὰ σφραγίδας (Ρ.). 

(21) διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων (].). φοβουμένη διὰτοὺς Ἰουδαίους(Ρ.). 

(1) τία ζητεῖς; (].). τίνα ζητεῖτε; (Ρ.). 

(0) παρακύψας βλέπει (].). παρέκυψαγ...παρακύψατε (Ρ.). 

(0) εἷς τῶν δώδεκα (].). οἵ δώδεκα (Ρ.). 

(0) ἐπορεύθησαν ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον ἕκαστος...ἀπηλλάγη εἰς τὸν οἶκον 

αὐτοῦ (΄].’). αὐτοῦ (Ρ.). 

(2) ἐπὶ τῆς θαλάσσης (1].). εἲς τὴν θάλασσαν (Ρ.). 

Η ποπε ΟΕ {μεςδε ρατα]]εἷς 15 ΡΥ Ι{δεΙ{ οοπνΙποίης, γεί {Πεῖτ οππιπ]αίίνε 

{οτοε 15 οοηδἰἀεταβ]θ. 1 πιαγ Ῥε αἁπιιιεὰ {λαί με ΡῬεϊτπε υνίετ 

ἆοεςδ ποῖ 5Π6ΕΝ αἂδ ΠΙΠΟΙ [απηΠατΙίγ νίπ {πα Εουτίῃ (αο5ρε] αξ νηίἩ 

ἴπε Θεοοπά, οἵ ενεηπ γη {πο Γηϊτά; οι Ρείπαρς τὲ νοι]ά Ὃε πιοτα 

εχαοί {0 5αΥγ ἰμαί Πο ας {οτ ννπαίενετ τΘᾶδοπ ανα]]εᾷ Πϊπηδε]{ πηοτε {Τεε]γ 

οἱ {ιο Ὀγπορίο (αοδρεὶς ἴμαπ οἱ δι Τομπ. Ῥαΐ ίΠαί πε Ἰαά αοοςθςς {ο 

οί Τομ 15 αἱ Ἰδοαδί ρτοβραβ]ς, ποί ΠΙΕΤΕΙΥ οἨη {Πε στουπά οἱ (πε νετβρα] 

ταδεπηρ]αποες, Όμέ Ῥεσαςε αἱ 5εγοτα] Ροῖηίς {πε Ῥεΐπποα 5ίοτγ Ρτεδαρροςες 

(νε [ομαππίπε οτάςτ ος οματαοίετῖςίῖο {εαίμτες ο{ {πε Πολβαπηίΐπε πατγα[ῖνο. 

Τπις ἵπ Ῥεΐετ ας Ιη Θί ]ομη {Πε ενεηίς αἱ ἴπε Ο0Τοςς Ρερίη 1Π (Πῖς οτάε: 

(α) εἶνε ογιοἰβχίοη Ῥείννεεπ {ε νο πια]ε[αςίοίς, (2) ἴπα 5είῆπς πρ οἱ ἴπα 

Πτ]α, (4) πα ρατίης οἳ {λε ε]οί]ες, {πα τε]αίινε οτάετ Ιπ Μτ., ΜΚ., Ρεῖπς 

(4) (2) (1), απάἁ Ίπ 1,., (1) (3) (2) (1:οἆς, Ρ. 29). ῥΦΙΠ] πιοτε τεπ]ατκαΡ]ε 

15 Ῥεϊει’ς αἀοριίοη οἱ δὲ [ομπ”5 νΙεν’ ας {ο {Πε τε]αίῖοη οἱ ίΠε Ῥαδδίοη {ο 

ἴπε Πτςί ἆαγ οἱ ὈὉπ]εανεπεά Ῥτεαά. Τ,α5ί1γ, ἴΊνε τε[εγεποες 1Π Ῥείετ {ο 

ενα Ῥωγια] ο {πε Οτιοῖῃπεά Ῥείοτε (πε Ῥαῦβαίμ, (μα 67121αΡΖΗ2Η, ἴπε 

ρατάεη-{οιηῦ, ἴπε [εατ οἱ ἴπο Πεννς ΥΥΠΙΟΠ 5εἶζεά ἴ]ε ἀῑδειρ]ες αἴτετ (Πε 

Ῥαβδίοη, απά ἴπε ἀερατίιτο ΟΓ 5οιπε οἱ 11ε ἀῑδοῖρ]ες {ο ἴΠε θεα οἱ (α1ιεε 

{οτ {πε ΡΙΤροδε οἱ Π5ΗΙΠΡ, ΠαΥ πιοςδί παίυτα]]γ Ῥε τερατάεά ας ἀερεπαῖπρ 

προΠ φἰίαίεππεηίς ΡΥ οἱ Τομη, υνπίοὮ {Πεγ ἀῑδίοτί οἵ οοπίταΚ[εῖ. 

Οἱ Ιπνεςισαίίοη ας ἴπιας [ατ ορίαρ]δηεα α 5ίοπς ΡτουαΡΙ]γ ἴἶναί 

1Π ΟΠ6 {ΟΓΠΙ ΟΓ αποίΠε {λε οαποπῖσα] (αο5Ρε]5 Ίνετε Κπονη {ο {πε Ρείτίπα 

ντΙίε;: α ΡτοβαβΏγ ΥνυΠίοῃ αρρτοασῃες {ο α οετίαϊη{γ 1Π {Πε σαδε οἱ {πε 

Φοοοπά (οβΡε], Ρος5ίδΙγ αἰδο οἱ {πε Εἰῑδί απά οἳ (πε ΄Τηϊτά, απ νγ]]ο]ι 

ενεη ΙπΠ {Πε οα5ε οἱ ίπα Εουτίῃ (σο5Ρε1 15 5αΠποιεηί {ο Ἰπ5Πίγ αςςεπί. 

ΤΠ]. 

Βιΐ αβειπιίηρ {Πῖ5 δε οἱ {πε (αοδρε1», Ιὲ 15 51] ορεπ {ο οοπβΙἀεταίΙοη 

νλείπετ ἴπευ Ίνετο επιρΙογεά ας 5εραταίο ἀοσιπιεπίς οἱ 1η α Πατηιοηίσεά 

{οτπῃ. ΙΠ οτε ἴο δεῖ 4Π ΑΠΦΨΕΤ {ο ἴΠε αΠεδίοῃ, 1εί 5 Ιη {Πε Πτι 



1ΝΥ”ΤΑΛΟΟ6ΕΤ7ΓΟΛ ΧΧΙ 

Ρίαοε 56ε υΠαίπει αἲ] ἴἶε Ρροῖπί ΥΙΟΙ (πε Ῥείτίπε {Παρπιοηί ας Ιπ 

ΟΟΠΊΠΙΟΠ ΨΠίὮ οπε ΟΓ ποτε ο {λε οαποπίσα] (οβρε]ς ατα ἴο Ὦε Εοιπά {Ἠ 

Ώιε οΠ]γ 5εοοπἀ οθηΙΤΥ ἨατιποηΥ ἴμαί Ώας 5ιτνίνεά. ΙΓ ννε ίακεα ἴἶε 

Ροῖπίς α5 ἴ1εγ πανε Ῥεεῃ αἰτεαᾶγ επιπηεταίεᾶ (Ρ. χνίῖ.), απά «οπιρατε 
ἴπειη ν] ἔμε Αταδίο νετδίοη οί Τααπ΄ Ὠἱαίεςδατοπ, ἴα τεδι]έ5 Π1ΑΥ 

Ρε {αρα]αίεά ας {ο]]ονς : 

(1) Ίπ Τ. (α{ετ ο). 

ϱ) ἵᾳπτ 

()ὁ ἵτπ Τ. (αίτετ α). 

(αν ἵα τ. 

ϱ ἵπ Ἑ ποπ, 

(0) Ἱηω Τ. ποπι Με, 

(ϱ) απ Ὅ ποτῃ Τ: 

(4) ἴπ ἨΤ,. ποπι Τ. (α[τε ϱ). 

ϱ)  α Τ. 

ο) ἵπ Ῥ ποπΜµε Τ, 

(4). Ίπ Έ. ποπ Μι., ΜΚ., Π. (αίτει {). 

(ϐ ἵπ Τ. ποπ ΜΙ. 

(0). Ίπ Ἑ. ποπ Μί. 

(Πω Ἑ. 

ο) Τατ. πσηι Ἐ, ΤΕ. ΜΕ, Με, Μης, Τ. 

(4) Ίπ Έ. (Ὀείοτε ο). 

απο 

(0) Ἱπ Τ. ποπ Μι. 

(ο πα Ῥ. ποστ Τ. (απενταπα ας). 

(6) ΄ἵπ Τ. ποπι Μι., Τ., ΜΙ., Μι, 

(ω) Ἱω Τ. ποπ Μι. 

φ (4) ἹπΤ. ποπι [Μι., ΜΙς.,] Ἱ. 

Τ]ας Τὲέ αρρεατς ἴαί ἴ]ε ΏΙαίεξςαΓοΠ, α5 τερτεσεπίεά Ιπ {πε Αταδίς, 

αλοιρΏ Τε ἄοες ποῖ εχμααδί (λε οαποπίσα| πιαϊεγίαίδ, πΙρΏί Πανο 

{Εαγηϊσηεά ἴ]ε νηπίετ οἱ ους Παρπιθηί νε αἰ] νε Ιποιάεηίς ΠΙΟΣ πε 

6αγες νἩ αΠΥ οἱ ἴἶιο ΕοιΓ (οδρεῖ. Τπο οτἀςτ ἵπ Ρείετ 15 ποί αἱναγς 

{ης 5απ1ς αξ 1ΐ{ 56ΕΠ5 {ο πανο Ῥεεπ Ιπ Γαΐαπ, Ρατ ἀιῄετεποες οΓ οτἆεΓ 

πιαγ Ῥε ἀΙδγερατάεᾶ ΙΠ ΟΙ ΕΠ4ΙΙΤΥ, 5ιποξ {Πεγ ατα εαα]1γ επραταδδίης 

1 γε 485ΙΠΠΕ {μαί {με υπο Ὠαά τεοοῖτςε Το ἴπο (σο5ρεῖς α5 5εραταίε 

Ῥοοχς. 



χχι! {Ν7ΑΟ2σ67/ΟΝ 

Ύ/ε ΠΠαΥ πεχί ρτουςεὰ ἴο «οππρατε ἴπε ΠΙαίεβδατοΠ να οἱχ {Πασπλεπί 

ΠΙΟΓΕΘ ΠΙΙΠΙ{ΕΙΥ, νΤίΠ {με νίουν οἳ αδοοτίαϊΙπῖηςρ νΠείλετ ΤΓαϊίαπ γγοι]ά πανε 

Ρτονιάεά (πε Ῥεϊτίπε υντίίετ γη ἔε συογ ννΏΙεἩ Ἡε 5εεπᾳ5 ἴο Ἠανε 

ἁἀορίεά Ποπ ἴπο Εοιτ (οδρεῖς. Ίε ν]] Ρίαοε δἱάε Ὦν δίάε νι ἴἶνε 

Ρεϊτίπε παιτταίνε ἵπ οεγίαῖη οταοἶα] ρας5αΡες ἴε οοτγεδροπάίης Ροτίίοπς 

οἱ ἴπε ΓΙαίεδκατοΏ, αρρτοχιπια!ε]γ τερτεδεηπίεά ἵπ (τθεΚ]1. Ι «ε]εοί ίΠα 

ἁοοοιηῖς οἱ ἴμε ΜοΟοΚΕΙΥ, ἴπο Τητεε Ἠοιτς, ἴπε Βυπα], απά ἴἶπε Ψ]ιί 

ΟΓ {Πε ΙΤΟΠΠΕΠ {ο {πο Γοπιῦ. 

Α. ΤΗΕ Μοσκεεγ. 

ΤΑΤΙΑΝ. 

καὶ ἵμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον 

αὐτόν, καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ 

ἀκανθῶν (147α, τὸν ἀκάνθινον στέ- 

Φανον) ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ 

(1.)”, καὶ κάλαμον ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ 

ε..καὶ ἐμπτύσαντες εἲς τὸ πρόσωπον 

αὐτοῦ (ΧχνΙ. 67)” ἔλαβον τὸν κάλα- 

μογ.. 

αὐτοῦ (ΜΙ.), καὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥα- 

πίσµατα (].). 

Ν Μ Η Ν Δ 

«καὶ ετυπτον εἰς τὴν κεφαλην 

ΕΤΕΚ. 
Ν ’ 3 Δ / 

καὶ πορφύραν αὐτὸν «περιέ- 
/ ας ορ Β] Δ 

βαλλογν...καί τις αὐτῶν ἐνεγκὼν 
/ 3” ή ” Ε) Ν 

στέφανον ακάνθινον ἔθηκεν ἐπὶ 
. - . / 

τῆς κεφαλῆς τοῦ κυρίου’ καὶ ἕτεροι 
- - . ” 

ἑστῶτες ἐνέπτυον αὐτοῦ ταῖς ὄψεσι, 
Ν 3 Ν / 3 ο ον / 

καὶ ἄλλοι τας σιαγόνας αὐτοῦ ἐρά- 
“ / 

πισαν᾿ ἕτερι καλάμῳ ἔνυσσον 
ο 18 , Φ) Ν Β / 

αυτον, και τινες αυτον ἐμαστιζον. 

Ῥ. Της ΤΗΕΕΕ Πουες. 

ΤΑΤΙΑΝ. 
κ οκ 4 4 4 ΝΑ 
απὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο 

ἐπὶ [1επιεύγαε οεΓ4βαὈεγΙΜ{] πᾶσαν 

τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης (ΜΙ.), τοῦ 

(1). καὶ τῇ 
ας. ο 3 / ες Ἡ - - 
ἐνατη ὥρᾳ ἐβόησεν ὁ ᾿Ιησοῦς φωνῇ 

µεγάλῃ Ἠλεὶ ἠλεὶ [ αἱ), /αἰ]", 

λαμὰ σαβαχθανεί. ὅ ἐστιν µεθερµη- 

δν 

ηλίου ἐκλείποντος 

νευόµενον Ὁ θεός µου ὁ θεός µου, 

εἰς τί ἐγκατέλιπές µε; (Μ].)...μετα 
- 5 Ν ς 5 - α ” / 

τοῦτο εἶδως ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ἤδη πάντα 

1 ΤΠε Ρρ]απ αἀορίεά ας Ῥεεῃ {ο 5α)ςίῖ- 

πίε {ο Οἶαδσα”ς5 (ταης]αίῖοπ ο{ {με Αταδίς 

Ταίαπ ἴ]ιε οοιχαδροπάϊησ Ροχίίοης οἱ {πα 

οαποπ]σα] (Ἀοθρεῖς. Τμε ἰεχί ας Ῥεεπ 

ἀείεγπιῖπεά Ὦγ α οοπιρατίδοη οἱ Οἶαφοα)5 

Τ απ νι Μοεςίησεις ᾖσαπρε)ίέ (071- 

εογάα {15 ἐλῥοςϊ(ζο απά ἴπο Οπτείοπίαπ 

Ὀγτίας οἱ Ίμικε κχΙΠ., χχὶν. Τί εἰαῖπις 

οἱ οοιχ5ε ΟΠΙΥ ἴίο Ῥε απ αρρτοχίπιαία 

ΡΕΤΕΚ. 
3 Ν / Ν / 

ἦν δὲ µεσηµβρία, καὶ σκότος 

κατέσχε πᾶσαν τὴν ἸΙουδαίαν' καὶ 
3 [ο ΔΝ 3 / / ἐθορυβοῦντο καὶ ἠγωνίων µή ποτε 
ε μή 3 / 9 ὧν 4 

ὁ ἥλιος ἔδυ...καί τις αὐτῶν εἶπεν 

Ἡοτίσατε αὐτὸν χολὴν μετὰ ὄξους 

[εί. Τ., οπῤβα]...καὶ ἐπλήρωσαν 
ιά Ν 3 / ΔΝ 

πάντα, καὶ ἐτελείωσαγ...καὶ ὁ 
3 ᾱ / 

κύριος ἀνεβόησε λέγων Ἡ δύνα- 
΄ ε ΄ / ΄ 

µίς µου, 1 δύναµις, κατέλειψάς 

µε...καὶ αὐτῆς τῆς ὥρας διεράγη τὸ 

απά Ρτον]δίοπα] τερτεςεπία/{ῖοη ο{ {πε {εχί 

οΓίε οτἱσίπα] ννοτ]ς. 

3 Τμα οτάει 5 ἴπαί οἱ Μί.;: 5ο ἶπ 

Ἐρηταίπα (Μοεδίησατ, Ρ. 2390). 

ὃ ο Ερηταϊπι ἵη ἐπὶ οοπίεχί: “οί 
«ριετηαηί Ιπ [αοἵεπῃ εἰς”) (Ρ. 239). 

3. Ἐρηταῖπο: "ΕΙ ΕΠ, ᾳπατε πιε ἄετε- 

Πα ας ϱ) 



{Ν7ΑΟΡΟΕ7Τ/ΙΟΝ 

τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ ἡᾗ γραφὴ 

λέγει Διψώῶ...ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος 

ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Τετέλεσται [ε0- 

ο712/αΐα 5141 ο{α] (].)...καὶ ἰδοὺ 

τὸ καταπέτασµα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη 
3 3 ” ή ών .] / ιν ε 

ἀπ᾿ ἄνωθεν ἕως κάτω εἰς δύο, καὶ ἡ 
- ΓΕ ’ θ ε δὲ ε / Ν 

γῆ ἐσείσθη...ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ 

οἳ μετ αὐτοῦ...ἐφοβήθησαν σφόδρα 

(Μι). 

επ 

ΤατιΑν. 

"Ἠλθεν ἀνὴρ ὀνόματι Ιωσήφ, 

πλούσιος καὶ βουλευτής (Μι., Ι..)... 

ὢν µαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ (].)...εἰσῆλθεν 

πρὸς τὸν ἨΠειλᾶτον καὶ ἠτήσατο τὸ 

σώμα τοῦ Ἰησοῦ (ΜΙ.)...ἐκέλευσεν 

ἀποδοθῆναι (Μι.). 

σινδόνα καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν 

τῇ σινδόνι (Μ].)...ἔλαβον οὖν τὸ 
- α ὃ α 3. ο ΝΕ] Ἀ / 

σῶμα τοῦ Ιησοῦ...ὴν δὲ ἐν τῷ τόπῳ 

3 ΄ 

καὶ αγοράσας 

ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος καὶ ἐν τῷ 

κήπῳ μνημεῖον (1].)...καὶ προσκυλί- 

σαντες λίθον µέγαν τῇ θύρα τοῦ µνη- 

µείου ἀπήλθον (Μι.). 

ΧΧΙΠΙ 

καταπέτασµα τοῦ ναοῦ τῆς Ἱερου- 

σαλὴμ εἰς δύο...καὶ ᾗ γῆ πᾶσα 

ἐσείσθη καὶ φόβος µέγας ἐγέ- 

νετο...τότε ἥλιος ἔλαμψε καὶ εὑρέθη 

ώὦρα ἐνατη. 

ΒύΕΙΑΙ.. 

ΡΕΤΕΚ. 

Ἰωσὴφ ὁ φίλος Πειλάτου καὶ τοῦ 

κυρίου...ἦλθεν πρὸς τὸν Πειλάτον 
νο” Δ - ο / λ 

και Ίτησετοσωμα του κυριου προς 

δεδώκασι τῷ ᾿Ἰωσὴφ τὸ σώμα σ ] μ 
- / Ν 

αὐτοῦ ἵνα αὐτὸ θάΨῃ...λαβὼν δὲ τὸν 
’ ”/ ΔΝ ” ἵς 

κύριον ἔλουσε καὶ εἴλησε σινδόνι 
κ 3 / 3 ”/ ΄ ΄ 

καὶ εἰσήγαγεν εἰς ἴδιον τάφον καλού- 

µενον Κῆπον Ἰωσήφ... 

καὶ κυλίσαντες λίθον µέγαν 
ε - / ε / . ζω) ” 

«. ὁμοῦ πάντες οἱ ὄντες ἐκεῖ ἔθηκαν 

ἐπὶ τῇ θύρᾳ τοῦ µνήµατος. 

Ὀ. ΤΗΕ ΥΙδιτ ΟΕ ΤΗΕ ΥΝΜΟΜΕΝ Το ΤΗΕ, ΤΟΜΕ. 

ΤΑΤΙΑΝ. 

ὀψὲ δὲ σαββάτων τῇ ἐπιφω- 

σκούσῃ εἰς µίαν σαββάτων (Μ.), 

ὄρθρου βαθέως (1,.), ἦλθεν Μαρία ἡ 

Μαγδαληνὴ καὶ ᾗ ἄλλη Μαρία καὶ 

4: 
τάφον (ΜΙ.), φέρουσαι ἃ ἠτοίμασαν 

- Ν 
θεωρῆσαι τον αἱ λοιπαί 

ΝΑ Ν .) Δ 
αρώματα (1..). καὶ ἔλεγον πρὸς 

ἑαυτάς Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τον λίθον 

1 Ἐρηταῖπι (Ρ. 

1αχ. 

3. ΤΠε Οατείοπῖαπ Όγτίας αάάς {ο Τλικα 

257): “ροδίθα ἀεπιο 

ΡΕΤΕΚ. 
ϱ Ε] / ε 

Ἡ ἐπέφωσκεν } 
Αν Ν Ν τῇ δὲ νυκτὶ 

κυριακή...ὄρθρου...τῆς κυριακῆς 

Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ...λαβοῦσα 

μεθ) ἑαυτῆς τὰς φίλας ἦλθε ἐπὶ τὸ 

μνημεῖον ὅπου ἦν τεθείς...καὶ ἔλεγον 
’ Ν 3 /’ ε ο) ΔΝ 

εωωτίς δὲ αποκυλίσει ἡμῖν καὶ 

τῆς 

μνηµείου;... μέγας 

ΔΝ / ΔΝ / Ν 

τὸν λίθον τὸν τεθέντα ἐπὶ 

τοῦ θύρας 

χχῖν. 1 “απά {πετε νετε ν(Ὦ επι οίπεχ 

ΨΟΠΙεΠ. Οοπιρ. ΤϊδοΠ. αἆ ]οο. 



χχὶν 

ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου: ἦν γὰρ 

µέγας σφόδρα...καὶ ἐλθοῦσαι [εί 

ελζεήεε] εὗρον τὸν λίθον ἀποκε- 

κυλισμένον...ἀπὸ τοῦ μνημείου... 

εἰσελθοῖσαι δὲ (1,.)...εἶδον ἐκεῖ (2) 

νεανίσκον καθήµενον ἐν τοῖς δεξιοῖς 

περιβεβλημένονστολἠνλευκήν(ΜΚ.), 
9 ’ . - Ρ 

καὶ ἐθαμβήθησαν.. εἶπεν ταῖς γυναιξίν 

Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖ, οἶδα γὰρ ὅτι 

ἼἸησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον Κζητεῖτε: 
3 ” 9 3 / / - 

οὐκ ἐστιν ὧδε, ἠγέρθη γάρ...δεῦτε 

ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο (Μ{.)... 
Φα 3 Ν - λ ’ 
ἠλθεν... εἰς τὸ μνημεῖον καὶ παρακύ- 

Ἵψας βλέπει...Μαρία δὲ...παρέκυψεν 
5 Ν - Ν - , 3 / 

εις το μνΊημειον και θεωρεῖ δύο αγγε- 

ΝΥΤΚΟΡΟΕ/ΙΟΝ 

ΔΝ δ « ’ Ν / 

γὰρ ἦν ὁ λίθος...βάλωμεν ἃ φέρο- 
, 5 Αα 

μεν εἰς μνημοσύνην αὐτοῦ. 
Ν 3 . α- Δ καὶ απελθοῦσαι εὗρον τὸν 

ά ] ένον: καὶ σελθοῦ ταφον ἠνεῳγμένον' καὶ προσελθοῦ- 
- Ν ε - 

σαι παρέκυψαν ἐκεῖ καὶ ὁρώσιν 
- / 

ἐκεῖ τινα νεανίσκον καθεζόµενον 
ο) / ε - Ν 

µέσῳ τοῦ τάφου, ὡραῖον καὶ περι- 
Ν ’ 

βεβλημένον στολἠνλαμπροτάτην, 
ιά 3 - ΄ / ὅστις ἔφη αὐταῖς Τί ἤλθατε; τίνα 

- Ν / 

ζητεῖτε: μὴ τὸν σταυρωθέντα 
3 ” ”: /΄ Ν 3 [ων . 3 Ν 

ἐκεῖνον; ἀνέστη καὶ απῆλθεν' εἰ δὲ 
Δὶ / 

μὴ Ἠπιστεύεε, παρακύψατε καὶ 
” Δ / ” ” 4 

ἴδατε τὸν τόπον ἔνθα ἔκειτο, ὅτι 
3 ” 3 / / 

οὐκ ἐστιν ἀνέστη γάρ...τότε αἳ 

γυναῖκες φοβηθεῖσαι ἔφυγον. 
- “ 

λους ἐν λευκοῖς καθεζοµένους...ὅπου 
. ν σι - - 
ἔκειτο τὸ σώμα τοῦ Ἰησοῦ...λέγει 

αὐτῇ ᾿Ιησοῦς...τίνα ζητεῖς; (].). 

ΤΠ οοπιρατίδοπ ἆοεςδ ποί 15Ηίγ ἴπε οοπο]ΙδΙοΏ ἴ]ιαί (6 νυτίίει ο 

οἱ [Παρη]επί Ίνας ΗπΙίεά {ο {]νε δε οἱ {πο Γαίεςξατοπ. ΤΠ Ὁ απά Ο πε 

πη]σηί πανο ἀετινεά Πῖ5 Κπον]εάρε ο{ ἴε οαποπίσα] (οβρεῖς Ποπ {είς 

5ο"τοε εχο]Ις!νεΙγ; Ιπ Α απά Τ), οἩ (μα οίπεΓ Παπᾶ, ἴπετο ατα ἵτασες ο 

με Ιπῄεηποε ΟΓ ῥᾶβ5αρες οἱ οί Ματς νἨΙο] ατο ποί Ιποοτροταίεά ἵπ {πε 

Αταδβίο ἨατπποἨΥγ. ΤΗας 1π Α, ϱί Ματς αἶοπε Ίας πορφύραν, ἐνέπτυον, 

απά (ἵπ (ῖς Ιπιπιεάϊίαϊε οοηίοχ{) ἀκάνθινον στέφανον; γεί οΠ]γ {πε Ἱπ]α] 

γοτάς οἱ οί Ματ]ς αοοουπί αρραεαι ἵπ {με εχἰςίίησ Ἡατπιοηγ. ἹΙπὈ, 

αραῖη, ἴμε Αταρίο Ταΐαπ οπη]ί5 {πε εἰαίδο καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον (Ματ] 

ΧΙ. 8), νυλίο] 15 ἀῑδειποί]γ τεβοείεά ὮΥ (ἶιε ο]οδίπς ννοτᾷς Ιπ {πε Ῥεϊτίπε 

αοσοοαπί. Τί 15 οἱ οοσ5α ροδδίρ]ε (αί Ιπ Ροίμ οαςδες {με οτἰσίπαὶ ὨΌία- . 

ἴθ85άΤΟΠ οοπίαΙπεά {1ο οπη]ίθά Ῥαδδαδες, 5ο ἴλαί 1{ γγοι]ά Ώο αηδαίε {ο 

ἀταν αΏΥ περα Ίνα 1Π/6ΓεΠος ΠΟΠΗ ἴΠεςδε εχοερίοης. δ{1]] (πε πιαςί Ῥε 

α]]ονγεά ἆιιε υνεϊσηί ας ἀείτασίηςσ ΠΟΠ {με εοπιρ]είεποςς οἱ {πο ϱ.δε Ιη 

{ανοιτ οί Ρεϊοι΄ Ιπἀάερίεάποςς ἴο Ταΐαπ. Όπ ἴἶο ΊΠοΙε Ίο ΠΙΥ Ρεί- 

Παρς οἰαῖπι {ο πανε 'εσίαὐ]σποά α 5αοης ρτεδαπιρίοηπ ἴπαί (με Ρείτίπε 

τετ επΙΡΙογεά α ΠαΤΠΙΟΠΥ ΝΠΙΟὮ ΙΠ Ι5 6εποετα] 5ε]εείῖοη οἱ εχίταςίς, 

απ ΙΠ 5ΟΠΙΕ ΟΓ 15 πη]πιίετ ατΓιαηςεπηεηί5, ΥΕΙΥ ΠεατΙγ τεδεπιΡ]εά ἴ]α 

ΗαΓΠΙΟΠΥ οἱ Ταταη. ΊΤΗΙ5 15 ποί εᾳνα]εηί {ο 5αγίπρ ἰΠαί Πε αδεά 

ΤαΜαπ, Ῥεσαιδε {ΠεΓθ ἶ5 ΟΠΠ ΤεᾶΡΟΠ {ο ἰΠΙΠΚ ἴαί ἴΠετο ΠΙάΥ Ἰανε Ῥθεῃ 

 ἨΤΙΠΟΠΥ ΟΥ ΠαΓΠΙΟΠΙΕ5 θαΓ]ΙοΓ ἴπαπ Ταιίαπ; πο ἆοες 1ί Ῥτεσ]ιάε ἴπα 

πδε ΡΥ Ρείετ οἳ οπε οἵ ΠΟΤΕ οἱ {πε (ἄοδρε]5 5εραταίεἰγ, ἵπ αἀάῑίοη {ο 



{ΥΤΑΛΟΦΟέΕΤΓΟΛ χχν 

Ἠϊδ δε οἳ α Πατπιοπίσεά πατγαίναε. Νο ασαϊπ ατε νε Ἰδίβεά ἵπ 

εχἰεπάῖπς (λῖς Ρτοδαππρίίοη Ῥεγοπά ἴ1ε Ππηϊίς οἱ {πε πατταίῖνε οΓ ἴπα 

Ῥαδδίοῃ, {ΟΥ ἴἶα ενιάεποε ἀθετινεά Ίοπ {Πε {Τασηεπί οαΙΓΙ65 115 πο 

Πιτίῃετ. Τί 15 οοποείναβ]α ἴἶαί πο ΠαΓΠΙΟΠΥ {ο ΥΠῖοἩ ος ντε ηαά 

αοσεδς Ίνα5 α ΠΑΓΠΙΟΠΥ ΟΓ {Πε Ῥα5δίοη-ΠΙ5ίοτγ απἆ ποίῖ οἱ ἔἶπε ν]λο]ε ογο]ε 

ο{ εναησε]σα] {εαοβῖηςδ. ΤΠοα τεςί οί 5 πατγαίῖνε παῖσηί, 1 τοοονετεά, 

Ῥε {οαπά {ο Ῥτεδεπί αιΠίο αποίπετ 5εί οἱ Ῥμασεποπιεπα. ΊΤῆιας ἴἔἶα 

τε]αίῖοη ΟΓ {Πε Ῥείτιπο νυπίοτ {ο Γαΐϊαπ τεπιαῖης {ΟΥ {πε Ργεδεηί απ ΟΡεΠ 

απε5ίοπ; Ῥιί εποισῃ Πας Ῥθοεῃπ σαϊά {ο τεπάετ 516] α τε]αίίοη Ρτοβαβ]ε 

 Πιτίπετ επαι]τῖος 5Ποι]ά ]εαά τις {ο Ρ]ασε {πε (ο8ρε] οἱ Ῥείΐετ α[ίει {λε 

Ρα ρμοαίίοπ οἱ ἴπε Ἠἱαίεβξατοηι. ΤΠε Πατπιοπῖδίης ἰεπάεπογ οἱ ῬεΐεΓ 

5εεπῃς {ο Ῥε 5ιΠιοΙεη{Ιγ εδίαΡ]σῃεά. 

ν 

Τη Πὶς «Ἡτοποίοςγ οἱ (πε Ῥαφείοπ-μἰδίοτγ {να Ῥεϊίτίπο ντίίετ Γοἶ]οιν5 

οἷοδε ἵπ {πε 5ίερς οἱ δί ]ομπ. ΤΠε Οοπάεπιπαἴίοη ἴαΚκαες Ρίασε οη ἴ]α 

ἆαγ Ὀείοτε (πα ῬαῦμαίἩ (1.6. ἴπε ΥεεΚΙΥ βαῦβαίμ, 5ἵησε 1 15 {οονεά 

ΙΠΙπηεΚΙαίεΙγ ὮΥγ {πε Το ΤΏαγ); απά ἴπΠο βαββαίμ πεχί αἴἴετ {πε 

ΟτιοϊΏχίοη οοϊποϊάες ΙΙ (μα Πτι ἆαγ οἳ Ὀπ]θανεπεά Ῥτεαά. ΈΤΠπα 

ΟτιοΙΗχίοη, {Πετοίοτςθ, οοοιπτεᾷ οη Ετιάαγ, Νίδαπ 14, Ῥείοτα ἴΠε Ῥα5ς- 

οΥεΓ Ῥεραῃ. 

5ο {ατ αἱ] ἶ5 Ρἰαῖπ. Ῥαΐέ ἔπετε αἴΕ «νο ΠΙΙΠΟΤ Ροϊηίς γ]ίοἩ Ῥτεδεπί 

.οοηδἰιάεταῦ]ε ἀππει]ίγ. 

τ. ΑΠεΓ ἴμε Οτιοϊιβχίοη {πο ἀῑδοῖρ]ες ατε τερτεδεπίεά αξ Κεερῖης 

[α5ί νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἕως τοῦ σαββάτου (ο. νΙ.). Ῥίποε ἴπο Ῥαδο[μα] 

ΦαββαίΏ Όεραπ ἴμτεε Ποιτς αῄατ ἴπε ΏεαίἩ οΓ ἴπε Τιοτᾶ, 1 Πας Ῥαεῃ 

Ώποιρμί ἴλπαι Ῥείετ τείεις {ο {πε βαββαίπ οἱ ἴπο {οονΊπρ νΨεεζ, 

απά ἴλῖς νίεν 15 5θηρίπεποά Ὀγ ἴπε κίαίεππεπί αἲ ίπε επἆά οἱ ίΠα᾽ 

Παρπλεπί, ἰμαί οἩη ἴλπο Ίαδῖ ἆαγ οἳ ἴμε [εαδί ἴ]ε ἀῑδεῖρ]ες Ίνετε 5{1]] 

πιουτηϊης. Ῥιΐ Τί 15 ποτε παίυτα] {ο ΙΠπίετρτεί ἕως τοῦ σαββατου ἵη 

τεΓεγεποε {ο {πε Ῥαδοβαὶ βαβραίμ, νπΙοἩ 15 οετίαΙπΙγ Ιπίεπάεά Ιπ {πα 

οοηίεχί (ο, υΙΠ.). Ὑει 1 ἴΠο ῬαδομαΙ βαρῦαίἩπ Ίνας ἴπε Πατίμει Ππιιί 

οἱ ἴε [αδί, νπεη ἁῑά τί Ῥερίιπρ Ὠουρί]εςς ΙΙ (πο επά οἱ ίΠε Τια5ί 

ΘΗΡΡΕΤ, 1.6. αοοοΓάἶηρ 1ο (πο δα] τεεΚοηίπΡ, οη ΓΠιτεάαγ πίρηί. ῬΒαΐ 

πε /ζακεαδία, νγπὶσ]ι ροββΙΡΙγ ταρτεδεηίς ἴΠε Ῥοαΐτίπε οΗΤΟΠΟΙΟΡΥ ἴπ ἴΠίς 

πηαϊίετ, αἱ]ονύς α Ιοησ6Γ Ιπίεγνα], {ΟΙ 1 5αΡΡοβες {πε Ῥαδςονετ {ο Ἠανε Ῥοεπ 

αοϊια]]γ Καρί οη Ταεδάαγ, Νίδαπ 11’. απά ἴπο αττεδί {ο Ἠανε {οἰ]ουνεά 

1 ν. τ4, 17 τρεῖς ἡμέρας πρὸ τοῦ καιροῦ ἐποίησαν τὸ πάσχα, ἑνδεκάτῃ τοῦ μηνὸς 

τρίτῃ σαββάτων. 

κο Ες 6 



χχνἰ {ΝΥΤΑΦΟΟΕΤΙΟΝ 

πε 5απιςθ ενεπῖηςσ. ΊΤΠε εχρί]απαίίοπ που]ά Ὦε 5αες[αοίοτγ ΙΓ 1 αστεοά 

ντ (με ἁἀαία ΊΠ ο. Π., Ὀαί Τε οαηπ ΠατάΙγ Ὦε πιαϊἰπίαϊπεᾶ 1Π Ίαοε ο{ 

Ῥεϊίεγς αιἀεπίιβοαίίοπ οἱ ἴπε Πτοί ἆαγ οἱ ππ]εανεπεά Ῥτοαά νπί (με 

ΦαῦβραίἩ. Μ. Τιοά (Ππ]κς ἴπαί Ῥεΐετ ας (ταπς[εττεά ἴο ἴπε (9ο5Ρε] 

ΠΙςίοτγ {πε οοπάϊοπ5 οἳ {πε ΟΠπσίαπ Ῥαδε]μα] [αφί, Ὀπί {ο πιακε σοοᾷ 

Πῖ5 Ροδίίοη Ἶο Ππας 1 ΠΘΟΕΒΡΑΤΥ {ο {Ταηδ]αίε ἕως τοῦ σαββάτου απ] 

[πο επά οἱ {πε βαῦβαί(μ.”. Τι 15 Ρροβδιῦ]α (μαί νε οαςΏί ἰο απαειδίαπά 

γυκτὸς καὶ ἡμέρας ας τε[αεττῖπςσ ἴο ἴμε οοπνεπίοπαὶ {τεαίπιπεπί οἱ {πε 

Ώατκηεςς ας απ αοίια] πἰσ]Ώέ, νΥΙοὮ αἰ]ουνς {οί απ Ιπίειναὶ ΟΓ νο πῖρηίς 

Απά Ώπνο ἆαγς Ῥείπεεπ (πε Τμαδί αρρετ απἀά {πε Ῥεριηπίπσ οΓ ἴπε 

ΦαρῥαίΠ. Ῥαΐ {με ίτας 5οἱαίοπ ΤΠαΥ Ῥο γεί {ο 5εεζ. 

2.  Ἠ/ηαί 15 ᾖ τελευταία ἡμέρα τῶν ἀζύμωνρ Μ. Τιο, Ρε]ενίησ Ὠιαϊ 

Ῥεΐετ 15 5611 πιονῖηπρ απιοηρςί Οληςᾷαπ Ιάθας, απάθτσίαπάς ἨΙπῃ {ο τείεΓ 

{ο Φαπάαγ, Νίδαη τό (Ἐαρίετ Ταγ). Ῥαΐ ἵ5 ἵτ οοποεϊναδ]α {παί α Υτίζετ 

ΝΤΟ Ἠαά οοττθοίΙγ 5Ρροκεπ οἳ Ἀίδαη 1ς α5 (Πε Πτσί ἆαγ οἱ ἴΊε Γεα»ί, 

γοπ]ά Ἠανε Ρετπαϊτεά ΠΙπιςε]{ {ο 5ρεαΚ οἱ Νίδαπ τό ας ἴπε Ἰαδίρ Τί ἴ5 

οἰθατ]γ Ἠϊς ἱπίεηίίοη {ο {ο]]οιν πε Ταυν]δῃ τεεκοπῖης; απά 15ο, “ἴπε 

]αδί αγ οἱ απ]θανεπεά Ῥτεαά ” οαπ 5οατοεὶγ ε αΠΥ οίπετ (Παπ Επααγ, 

Νίδαη 21. (ϱοπ5εαιεπί]γ ο ππαςί Ῥε απαετείοοά {ο ραςς ονετ νηίποιί 

ποῖῖοε {ε Ιπίετνεπίηςρ Ρεποά Ῥείννεεπ ἴε εαΠΙΥ ΠΙΟΓΠΙΠΡ ο{ Εαρίετ Ώαγ, 

απά {πε Ἐτιάαγ αἴτετ Ἐαρίετ, απᾶ {ο οοηηεοί (Πε τείήτη οἱ {πε 1)Ιδοῖιρ]ες ἴο 

(α1]εε νη(Ἡ {πε Ἰαΐ{ει αγ. ΤΠε εΠεοί ἶ5 ἴο εἰπαϊπαίε αἱ] ἴε αρρεαίαποςες 

το ἴπε ἸΜοππεη απά {ο {με Τἱδοῖρ]ες οἨη Εαδίετ Γ)αΥγ, απἀ ἴπε αρρεαίαποε 

(ο ἴπε Ἐ]ενεη οη ἴε Φαπάαγ α[τετ Ἐαδίετ. ΊΠπεπ πε Παρπιεπί Ότεακ5 

ο νε 56εεΠῃ {ο Ὦ6 οἩἳ {πε Ροῖπί οἱ τοασο]ίης {πε Πδί τενε]αίΙοη (αεσοτᾶ- 

ἵπσ {ο Ῥεΐετ) οἱ {πε Ἐίδεπ Τ,οτά {ο ἴπε πιουτηϊίης Αροςί]ε5’. ΈΤΠε Ἰασί 

γνοτάς αβῥεατ ἴο Ῥε πιοπ]άεά προπ Τομ χχῖ. 1, απά 1ΐ π]αΥ Ὦε Ρρτεδαππεά 

λαί ἴπεγ Ιπίτοᾶισθεά α 5οεΠ6 ΠΊΙΟΓΘ ΟΙ Ί65 ΠπεατΙΥ εοιτεδροπάϊηΡ ἴο 

ἴλαί γνπ]ο δὲ Τοβπ Ρτοοεεάς {ο ἀεδοτίρο. 

γ. 

ΈΠε Ῥείτιπε (9οβρεἱ οοπίαϊη5 πο γεια] αποίαοη Ποπ {πε Ο]ά 

Τεδίαπιεηί,. Όπο Ρᾶδδᾶρε ΙΥΠΙοἩ αρρεατς ἵο ΊηᾶΚε α {ΟΓΠΙΔ] τείετεποε 

το Ώοδἱ{εΓΟΠΟΙΠΩΥ, σῖνες πηετεὶγ ἴἩε 6επετα] 5εῃ5ε Οἱ ἴπε Ῥᾶ558ρε; ἴπε 

Ῥεϊτίπε γετςδίοη οἱ ἴπε ΕουτίἩ Ἰλοτά Ποπ (πε 0Το55 15 α5 {αγ ΠΟΠΏ {Πε 

εχαοί Ψοτάς οἱ ἴ]ε Ῥεα]πι ας Ιέ 15 ΠΟΠ ἴΠοςδε οἱ ἴπε «αποπῖσα] (1ο5Ρε]5. 

Ῥετπαρς ἴπε υπίετ Ἠας Ώοεπ ]εά ὮΥ Πὶς απί1-[αάαῖο δρΙτί {ο αβεοί Ἱπ- 

ἀϊΠετεποε {ο {πα ]α6υν]η Θοπρίιτε5; ἴλετο 15 5Ισηίβσαηςσε 1π ἴπε Ρῃταδε 

γέγραπται αὐτοῖς γΙ] νΙΕἩ Ἠϊ5 οηπΙγ ἀῑτεοί αρρεαΙ] ἴο ἴπεπι ἶ5 ΙΠίΤο- 

1 Τῃο {αδί παά Ῥεεη Ῥτοκεπ Ὦγ (πε Βαυβαίμ; {πε πιουτηῖηρ αἲ ]εαςί ννας τεδαπηεᾶ. 



1ΥΤΓΛΟΡΟΕΖΤΙΟΛ ΧΧγΙΙ 

ἆασαά. ἈΝενετίπε]εςς Ἡε πας ποί Ῥεεπ αΡ]ε {ο ε5δοαρο ΊοπΠ1 {Πε Ιπῄιεπος 

ΟΓ {με Ῥεα]πις απἆ {πε Ῥτορλεί5; Ἠὶ5 νετγ οΡρροςίίοη {ο Γαάαίδπι ηας 

{απηϊΠατίδες Ἠϊπι υνἩ πα (εδπιοπῖας ΨΠΙος ΟΠτίδΠαπς ος ἴπε 5εοοπᾷ 

οεπίτγ νεα ΙΠ ἴε Παδίί ο οἴεῖπς ἵπ επαεῖτ οοηίτονεις]ε5 ΥΠΠ {με Πενν. 

Φενοετα] οἱ Πῖ5 α[αδίοπς ατε οΏδοιτε απά ἆο ποῖ σαἴτγ οοηνΙοίίοη αἲ Πτςί 

φἱσΏί, Ῥιΐί οαηπ Ῥε τεοορηϊσαά ψΠίἩ Ἱπί]ε Περιίαίοη γπεη {Πεγ ατα «ΟΠΙ- 

Ρατεά νν( ἴπε ἀῑτεοί αποίαίίοης ΥΙΟΙ ατε {ο Ῥε Γουπά ΙΠ οίπει νΠΙ{ΕΙς. 

Τε {οἱ]ονΊης ἴ{αῦ]ο ππαγ αξδῖςί ἴἶε φιιιάεπί ἴπ πιακίπςρ ἴΠε οΟπΙραΓΙΡΟΠ ; 

πε ν]] ἀοαῦί]εςς ὂε αξίε {ο αάά {ο ἴἶιε Ιῑ5ί οἱ ραϊτῖςεῖο τε[εΓΘΠ6ΘΕΣ, ΥΠΙΟΠ 

πηαΚες ΠΟ οἰαΙπι {ο οοπρ]είεπεςδς. 

Βεμς χι, σ3 (Το5ῇ. κ. 37). 

Έα. το 

ος τὸ ση.) τ. 

Ἐ ο, (απ) αἲθ. 

Ρ5. Ἱχνί. (χΙΧ.) 22. 

Ῥς. Ιχχ. (Ιχχῖν.) 4, 5. 
ἴρα, Ἱ. 6. 

σι Ἱνῃ. 5 (οἳ Ῥς. Ίχχ]. τ, 

ο ὃς). 

Ηο5εε χ. 6. 

Άπιος ΠΠ. ϱ, 1ο. 

ΖεοΠ. χΙ. 12, Λα. (ο{. Μαιί. 

χχγΙ. 9). 

Ζ5οἩ. χὶν. 6, Ἰ. 

0. 

50. 

Πο. 

ο. 

Αν. 

ο 

συ 

2 ἵς Ἱν. 

ε{. 1. Ἱ. 

Ταν ὰ 

24. Ἱν. 

ος, πι 

. 5. ΠΠ. 

ΣΠ. 

0.4, ΠΠ. 

ρα. 

.Δε/.ν. νΠ. 

Ρο πι. 

ο ωαὲ τη: 

145ε οι ο. ει «α 

το. ΕΡΙρΠ. Λαεγ. 66, δο. 

δη, σε. «ση. 5ο, ὅταν, 

25. (ο]5ί. 4. ν. το. 

Ταςδί. οἶαί. 9ο. Ἐπςδ. 0. 

ἔαχ. ὅ. 

Ῥατη. 6. 7. ἹΤωςδι. αἶαί, ο7, 

αβοῦ Ἱ. 1δ-. Τε. 'μα 

το. ᾖήαγᾳ Ἱν. 42. (0η54. 

4. πο - γε Ἡ. 

σαζεζ/. ΧΙΠ. 26. 

Ῥατῃ. Ἰ. 2---σ. ΦἱΡΥ]]. νΠΠ. 
αοςι εσω δι ν πη. 

Τετ, Ἰμᾳ. το. ας 

42. Ογτῇ. Η. εαέεςῇ. ΧΙ. 

59. 

(ος. 4β. ν. 15. 

Βατη. 5. 14. 

Ταςί. αφο). 1. 15. 

Πποι ο τος. οσα ΕΕ 

εα{οςῇ. χΗΠ. 14. 

Ίτεῃ πι ασ. τ». Ῥει 

1ο. ᾖῇαζε, ἵν. 42. Εδ. 

πε. οὗ. κ. 6. 

Τετι. Λζαγε. ἵν. 4ο. Ογτ. 

Η. εὔή6ζᾖ. ΧΙΙ. το. 

(ωή51. 4. ν. 14. Ες. ζἴεη. 

ευ.Χ. ]. Οντ. Π. οπία. 

ΧΙΠ, 24. 
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ΧχνΙϊ 2ΥΤΑΟΡΟΕΟΕΤΙΟΛΝ 

Τη (πα αΏσεποε οἱ {οτπιαὶ αποία(ίοης 1 ἴ5 Ῥτοσατίοις {ο 5ρεοι]αίε 
προῃ {πε ν/πτεγς 1156 ΟΓ α ΥΕΙΡΙΟΠ. ἨΗΙς τε[εγεηοες {ο Ῥ55. χχΙ!. το, ἸχίΧ. 

22, Ἰχχῖν. 4, 5, ΑΠΙΟ5 νΠΠ. 9, 1Ο, 56ΕΠ {0 Ιηνοί]νε ἴηε δε ΟΓ α νΘΙΡΙΟΠ 

απα. η 5. σπιν. αἲ Ἱεαει, οἱ πε σος. 

γνογάς ΠιαΥ 5ασρεςί αοαιαϊπίαποε γη( ΘΥΠΙΠΙαΕΙΙ5. 

ΎΈννο οἵ (ητεε ν6ιγ ππαδυα 

ΟἨ {πε οίπετ Παπἀ, 

5 τεπάρτίηρ οἳ {πο ΕουτίἩ Ἠοτά Ἱππρ]ίες α Κπον]εάρε ο{ (Πε οπἱρίπα[, 

ππ]εςς ηε Ίας Ῥοττονγεά Τί {ΤΟΠ α 5εοΟΠ(αΓΥ 5οµτοἙ. 

πι. 

Ἡε Ῥτοοεεά {ο επαμῖτε λείπετ ἴΠετε αἴε 4ΠΥ 5ἶσης οἱ α ἰαοῖϊ 

πδα ὮΥ εατ]γ ΟΠατο]-ιντίίετς οἱ ἴπε Ῥείτίπε παπταίΊνε οἱ {πε Ῥαδδίοῃ. 

ΎΈτασες Οἱ 5ιοἩ δε Ἠανε αἰτεαάγ Ῥεεη 5οαβΏί υν 5οπις 5οσθδς ΙΠ 

νατίοιις ἀτεσίιοῃς. ΎΈΠε τεαάςετ νυν] Ππά Ῥε]ον α οοπηραταίῖνε νΙενν οί 

Ώνε 5αρρορδεά αἱ]αδίοηπς {ο Ῥεΐετ ΨΠΙΟἩ Ἠανε «ΟΠΠΕ ἴο Πρι Ιπ νντίηρς 

οἱ {λα 5εοοπά (π]τά απά Γ{ουτίΏ οεπίαγίες. 

(1056ΡΕΙ, ος 32τ ΡΕΤΕΕ. 

/ 3 ” 3 ’ 3 

καί τις αὐτών εἶπεν Ποτίσατε αἲ- 
α Ν Α 8 ΔΝ / 

τὸν χολῆν µετα ὄξους, καὶ κεράσαντες 

ἐπότισαν (ο. γ.). 

ἐπὶ δε τούτοις πᾶσιν ἐνηστεύομεν... 
ε ΔΝ σα / ν / ὅὃ λαὸς ἅπας...κόπτεται τὰ στήθη 

(ο, ν. ντ.). 

1 1 ονε ίο Μι ]. Κεπάε] ἨΗατες (]ε 

τείεγεηοε {ο Βατπαβας, απ 5ενετα] 5ας- 

Ἐ)ΡΙςΞΤΙΕ ΟΕ ΒΑΕΝΑΡΑΣ), 

ἀλλὰ καὶ σταυρωθεὶς ἐποτίζετο 
π ν - 9 , - Ν 
ὀξει καὶ χολῃ. ἀκούσατε πώς περὶ 

΄ / ε ε η) ὰ 

τούτου πεφανέρωκαν οἱ Ἱἱερες τοῦ 
- , 4 λ , 9 - , : 

ναοῦ...τί οὖν λέγει ἐν τῷ προφητη: 
/ . 

Καὶ φαγέτωσαν ἐκ τοῦ τράγου τοῦ 
’ ο) / ε Ν 

προσφεροµένου τῇ νηστείᾳ ὑπὲρ 

πασών τῶν ἁμαρτιῶγ. προσέχετε 
α / α 

ἀκριβῶς Καὶ φαγέτωσαν οἱ ἱερεῖς 
΄ / 

μόνοι πάντες τὸ ἔντερον ἄπλυτον 
Ν ”/ Δ / 3 Ἀ δν Ν 

μετὰ Όξους. πρὸς τί; ἐπειδὴ ἐμὲ 
ε Ν ε ο) / [ο - 

ὑπὲρ ἁμαρτιών μέλλοντα τοῦ λαοῦ 

µου τοῦ καινοῦ προσφέρειν τὴν σάρκα 
/ /” 

µου, µέλλετε ποτίζειν χολὴν μετὰ 
ο ἕ / ε ο) / - λ ” 

οξους, φάγετε ὑμεῖς μόνοι, τοῦ λαοῦ 

νηστεύοντος 

(7. 3---5). 

Ν 

καὶ κοπτοµένου 

Ρερίῖοης νψῇίᾗ τερατὰ {ο Ἱ. ΤΠε νο]ε 
επαρίετ ἴη Β. ν]] τεραγ εχαπιϊπα/ίοη. 



1Υ”ΓΊΧΟΡΟΕ7Τ/ΙΟΝ. 

(0056ΡΕΙ, ος ὢτ ΡΕΤΕΡ. 
3) μμ νς Ε] / 
ενψεπτυον... εραπισαν... ἐμάστιζον 

(ο πμ). 

αὐτὸς δὲ ἐσιώπα (ο. ν.). 

στέφανον ἀκάνθινον (ο. ΠΠ.). 

καλάμῳ ἔνυσσον αὐτόν (ο, ΠΠ.). 

νοµίζοντες ὅτι νύξ ἐστιν (ο. ν.). 

ἐκήρυξας τοῖς κοιµωμµένοις (ο. ΙΧ.). 

(13056ΡΕΊΙ, ος ῶτ ΡΕΤΕΝ. 

τών δὲ Ἰουδαίων οὐδεὶς. . οὐδὲ 

Ἠρώδης .. ἀνέστη Πειλᾶἄτος (ο. 1.). 

”/ ΄ ΔΝ εἰ - - 

ἔλεγον Ἄύρωμεν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ 
ΔΝ ο) / ων. εν. η / ειικαὶ ἐκάθισαν αὐτὸν ἐπὶ καθέδραν 

κρίσεως, λέγοντες Δικαίως κρῖνε, βα- 

σιλεῦ τοῦ Ισραήλ (ο. Π.). 
λ / Ν 9 / 3, καὶ τεθεικότες τὰ ἐνδύματα ἐμ- 

προσθεν αὐτοῦ διεµερίσαντο, καὶ λαχ- 

μὸν ἔβαλον ἐπ᾽ αὐτοῖς (ο. 1ν.). 

1 Τε ρατα]εὶς Ῥείνεεη Τα5ίηπ απἀ 

Ῥείογ Ίανο Όσεῃ πποτε {ΠΠΥ ννοχ]κεά οαί 

ΧΧΙΧ 

ΘΙΒΥΙΊΙΝΕ ΟΚΑΟΙΕς. 

δώσουσιν δὲ θεῷ ῥαπίσματα 

χερσὶν ἀνάγνοις | καὶ στόµασιν µια- 

ροῖς ἐμπτύσματα Φαρµακόεντα. | 
ὃ / δ Β] / ς ω) « Ν ωσει ὃ ἐς µάστιγας ἁπλώς ἁγνὸν 

/ - Ν / 

τότε νώτον, | καὶ κολαφιζόµενος σι- 
΄ ’ - 

γῆσει, μή τις ἐπιγνῷ | τίς τίνος ἢ 

πόθεν ἠλθεν, ἵνα φθιμένοισι λαλή- 
Δ / / ΔΝ 

σει. | καὶ στέφανον Φορέσει τὸν 
3 / ΔΝ / 

ἀκάνθινον... | πλευρὰς νύξουσιν 

καλάμῳ διὰ τὸν νό ὐὑτώ µῳ δια τὸν νόµον αὐτῶν |... 
3 λ Α΄ . Ν ΔΝ / 

ἐς δὲ τὸ βρώμα χολὴν καὶ πιέµεν 
5” ”/ ΔΝ ” / 

ὄξος ἔδωκαν | ...νὺξ ἔσται σκοτό- 

εσσα πελώριος ἐν τρισὶν ὥὧραις | ... 

ἦξει δ εἰς Αἴδην ἀγγέλλων ἐλ- 

πίδα πᾶσιν | τοῖς ἁγίοις (νΠΠ. 288 

5ᾳᾳ.). 

Τύδτιν ΜΑκτνκ’. 
΄ ΔΝ ΔΝ - 

µηνύει [τὸ προφητικὸν πνεῦμα] 
Δ / « “ ω) 

την γεγενηµένην Ἡρώδου τοῦ βα- 
/ 3 / Ν 3 - Γι) 

σιλέως Ιουδαίων καὶ αὐτών Ἰου- 
’ Ν / κε / 3 

δαίων καὶ Πιλάτου τοῦ ὑμετέρου παρ 

αὐτοῖς Ὑενοµένου ἐπιτρόπου... κατὰ 

τοῦ Χριστοῦ συνέλευσιν (αβοῦ. 1. 49). 
Ν 9 ε Φ ε / 

καὶ γὰρ (ως εἶπεν ὃ προφήτης) 
΄ ον Β] / 2 λ διασύροντες αὐτὸν ἐκάθισαν ἐπὶ 

; Φ - - 
βήματος καὶ εἶπον Κρῖνον ἡμῖν 

(αφού. 1. 35). 

Δαβὶδ...εἶπεν ἐν εἰκοστῷ πρώτῳ 
- / η 6: / / Ψαλμῷ...Διεμερίσαντο τὰ ἱἵμάτιά µου 

ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν µου 

έβαλον κλῆρον...οἳ σταυρώσαντες αὐ- 

τὸν ἐμέρισαν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἑαυτοῖς, 

λαχμὸν βάλλοντες ἕκαστος κατὰ 
. / ’ Ν 

τὴν τοῦ κλήρου ἐπιβολήν, ὃ ἐκλέξα- 

σθαι ἐβεβούλητο (ζζαί. ϱ7). 

Ῥγ Πατπασ]ς, ΡΡ. 27-49; οΟπἹΡαΤε Ζ4ΠΠ, 

ΡΡ. 66---Ἱο. 



Χχα 

(09ο8ΡΕ1, ΟΕ 9Ί ΡΕΤΕΕ. 

τών δὲ ἸΙοὐδαίων οὐδεὶς ἐνίψατο 

τὰς χεῖρας κ.τ.λ. (ο, 1.). 

καὶ τότε κελεύει Ἡρώδης ὁ βασι- 

λεὺς παραλημφθῆναι τὸν κύριον (ο. 

τς 

εκ ΑΝ 3) 4 ἡμεῖς αὐτὸν ἐθάπτομεν...γέγραπ- 
Ν «/ Ν [ο] ) Ν 

ται γὰρ...ἥλιον μὴ δῦναι ἐπὶ πεφογ- 

ευµένῳ (ο. 1.). 
/ ΗΝ . . Ν 

παρέδωκεν αὐτὸν τῷ λαῷ πρὸ 

μιᾶς τών ἀζύμων, τῆς ἑορτῆς αὐτών 

(ο μ). 
η) η / » τά 

νοµίζοντες ὅτι νύξ ἐστιν...τότε 

ἥλιος ἔλαμψε, καὶ εὑρέθη ὦρα ἐνάτη 

(αγ. 
3 ΄ Ν ε) / 

ἐνηστεύομεν, καὶ ἐκαθεζόμεθα.. 
Α νι ς / ϱ - / 

γυκτὸς καὶ ἡμέρας ἕως τοῦ σαββάτου 

(ο νΙ.). 

(3056ΡΗΕΙ, ΟΕ 2τ ΡΕΤΕΕ. 

εεντών δὲ Ἰουδαίων οὐδεὶς ἐνίψατο 

τὰς χεῖρας...καὶ μὴ βουληθέντων 

γίψασθαι (ο. 1.). 
Φος κ ΔΝ 3 / ε Ν / αὐτὸς δὲ ἐσιώπα ὡς μηδὲν πόνον 

ἔχων (ο. 1ν.). 

- 3” 

σκότος κατέσχε πᾶσαν τὴν Ἰου- 

δαίαν (ο. ν.). 

΄ 3 [ων ”ν / 

καί τις αὐτῶν εἶπεν [οτίσατε 
3 Ν Ν ν π Ν / 

αὐτὸν χολὴν μετὰ ὄξους' καὶ κερά- 

1 Τπε /2άαφεαῦία πας Ώθεπ αιιοίεᾷ {Οπι 

1 αρατάε᾽ςτεἰταηρ]αί]οη ρεϊπίεά ἴπ Βη5επ”5 

πιαζ. 41ί6- Λέσσεη. Ἡ. 

ΣΝΗ7ΚΟΡΟΟ7Τ7ΟΝ. 

ΤΙΡΑΡΟΑΙΙΑ’ ΑΝ ΑΡΟΣΤΟΙΙΟΑΙ, 
ΟονςτΙιΤΟΤΙΟΝςΡ. 

ὁ μὲν ἀλλόφυλος κριτής νιψάµενος 
9 - Φ . α/ 3 ε 9 

τὰς χεῖρας εἶπεν ᾿Αθφός εἰμι...ὸ δὲ 

Ἰσραὴλ. ἐπεβόησε Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ 

ἡμᾶς (ν. το). 

καὶ Ἡρώδης ὁ βασιλεὺς ἐκέλευσεν 

αὐτὸν σταυρωθῆναι (10. ο[. 4. 6). 

Πιλᾶτος ὁ ἦγεμων καὶ ὅ βασιλεὺς 

Ἡρώδης ἐκέλευσαν αὐτὸν σταυρωθή- 

ναι (ν. 10). 

θάπτεται πρὸ ἡλίου δύσεως(4.6. 

τα). 

9 ο / ο - 

ἐν αὐτῇ γὰρ ἐν µέσῳ αὐτῶν τῆς 
ε ο 3 ΄ / 

ἑορτῆς ἐσταύρωσάν µε (ν. 15). 

ἔπειτα ἐγένετο τρεῖς ὥρας σκότος 

καὶ ἐλογίσθη νύξ, καὶ πάλιν ἀπὸ 

ἐνάτης ὧρας...ἡμέρα (ν. 14). 

οὕτω γὰρ ἐνηστεύσαμεν καὶ ἡμεῖς 

παθόντος τοῦ κυρίου (ν. 10). 

ΟκΙσΕΝ, οι. νι Λα." 

[Ῥήατις] Ίρ5ε απἰάεπη 5ε ]απῖΐ, 

ΠΠ απἴεπη...δο πηΙπάατε πο]αεταπί 

α δαηριῖπο ΟΗΤΙ5Η (ὁ 124). 

η Πῖ οππῖριας [5δο. ρίΠῖ», 
σαἰαππο, ἀε]αδίοπε] απ]σεπ]ία Ί]α 

πτέας ποο]ία Ποπ οδί, ιοπί πες 

Ρᾶ5ρα εί α]απῖά (ὁ τ2ς). 

(επεῦταε {αΠΙΙΠΗ πιοάο 51ΡεΓ 

ΟΠΊΠΕΙΗ {ΘΙΤΑΠΙ Ππάαεαπη 5ιιΠί [αοίαε 

αἆ ἨοίαΠῃ ΠΟΠαάΠΗ (ᾧ 124). 

οἷο [6 5ροπρῖα Ἱπιρ]εία αεείο] 
Ππρ]ευ]έ ρτορΠείίαπῃ ΙΠ 5ε άἰοεηίεπα 

3 9εε Μι Ἱ]. Ο. Ἑ. Μιταγ5 ατίίο]ε 

{σαηρεὐι «ΙΙ εί ἵπ ἴλπε 

{απ βοσίζογ [οι ]απ. 1802. 



{Υ7ΛΟΖΟΕ6Τ/ΟΛ 

ειν λ 3 ΄ 
σαγτες εποτισανγ. και ἐπλήρωσαν 

/ ον / λ ο 
παντα και ἐτελείωσαν κατα της κεφα- 

λῆς αὐτῶν τὰ ἁμαρτήματα (ο. ν.). 

καὶ εἶπων ἀνελήφθη (ο. ν.). 

(«086ΡΕΙ, ος 3τπ ΡΕΤΕΚ. 

τών δὲ Ἰουδαίων κ.τ.λ. ία. Ὦ). 

Ἡρώδης ὁ βασιλεύς (ο. 1.). 

Ν / Ν 3 / ”/! 
και τεθεικότες τα ἐνδύματα εµ- 

θ ε] ο) δ / Ν λ ν, 
προσύεν αὐτοῦ ὀιεµερισαντο, και λαχ 

μὸν ἔβαλον ἐπ᾽ αὐτοῖς (ο. 1ν.). 

3 ’ ’ κ 4 3” 

ηγωνίων μή ποτε ὃ ἥλιος ἔδυ... 
’ ϱ/ ’ 3 / υή 

νοµίζοντες ὅτι νύξ ἐστιν...τότε ἥλιος 

ἔλαμψε καὶ εὑρέθη ὥρα ἐνάτη (ο. ν.). 

/ Φ τα 3 / 

καὶ τις αὐτῶν εἶπεν ΠἩοτίσατε 
Φ Α Ν Ν αι . Ν / 

αὐτὸν χολὴν μετὰ ὄξους' καὶ κερά- 

σαντες ἐπότισαν (ο. ν.). 

1 Μι Ματταγ Ροϊπίς οί ἴπαί Οτίσεη, 

Ἰ]κα (με νυπ]{εγ οί Ῥεΐαετ, τερατᾶς ἴ]ο χολή 

α5 ποχῖοις (7α{4. τ27), απᾶ (να οὔ1121- 

αρ τι/1 α5 αΏ αοί ΟΓ ΏΊΕΓΟΥ (10. 149). 

3 Τπο αἱ]ιδίοιπς ἵπ ΟγπΙ ννετε Πτοί 

πο[ῖοεά («4 εαάσεγ, Ἰεο. 24, 1802) ὮΥ 

Ὃν ῇ. Ἠ. Ῥετπατᾶα, οἱ ᾿Γτιπίίγ ϱοἶερε, 

ΏαρῆΗΠ: 5οπ]ο ΠΙτίΠει ρατα]]ε]ς Ἰανε Ώεεῃ 

Ροϊπίεα οί {ο ππε ΡΥ Μι Α. Ἡ. Βτουο[κο, 

ΧΧΧΙ 

ἆε 5ο ᾖ αεοογιέ 1 691 11161111 

εἱ, εί η κ εα {οίαιίογ1/{ 11 

αείο:. Ιάεο εί 5εοιπά πι ΠοαΠΠΕΠΙ 

οµΠηΠ αεοερίς5εί Ίεδα5 αοθίπα ΟΠΙ 

{ε]]ε ἀῑκις 611712 Σ{1Η211 ος (ὁ 137).. 

ίαίΙπ τί οἰαπιαι]ί αἆ Ῥαΐτεπη 

τεοθερίι5 οα5ί...ροδί ἴτεςδ Ἠοτας Τ6- 

οερία5 οδί ( τ4ο). 

ΟνκεΙτ, ΟΕ ΤΕΚΌΡΑΙ,ΕΜ, αιέζαςῇ. ΧΙ.” 

ὁ μὲν γὰρ ΠΗιλᾶτος...ὕδατι ἄπε- 
/ ν - ε κ. ο γίπτετο τὰς χεῖρας: οἱ δὲ ἐπιβοώντες 

ἔλεγον Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς (8 21). 

ΜἩρῳωδης δὲ ἦν τότε βασιλεύς 

τά). 
οἳ στρατιώται διεμερίσαντο τὸ 

/ 3 / / 4 

περιβόλαιον εἰς τέσσαρα σχισθέν, ὃ 

δὲ χιτων οὐκ ἐσχίσθη...καὶ λαχμὸς 

περὶ τούτου γίνεται τοῖς στρατιώταις, 

καὶ τὸ μὲν µερίζονται, περὶ τούτου 

δὲ λαγχάνουσιν. ἆρα καὶ τοῦτο γέ- 

γραπται;...Διεμερίσαντο τὰ ἵμάτιά 

µου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν 

µου ἔβαλον κλῆρον' κλῆρος δὲ ἦν ὁ 
/ 

λαχμός (8 26). 
/ αν κά Ν / 

µεσέμβολον ἦν αρα τὸ σκότος, 
5 ’ Ν ε Ν ΔΝ / ή 

ὠνόμασε δὲ ὁ θεὸς τὸ σκότος νύκτα. 
ὃ Ν α 3/ ς / Φ 5 ΄ 

ια τοῦτο οὔτε ημέρα ἦν οὔτε νύξ... 

ἀλλὰ μετὰ τὴν ἐνάτην ἔλαμψεν ὁ 
4 ἥλιος (ῷ 24). 

- ” ’ / 

διψώντι τῷ κυρίῳ σπόγγῳ πλησ- 

θέντι καὶ περιτεθέντι καλάμω προσ- 
/ ΔΝ ”/ . Ἀ 5”! ο) ΔΝ 

κομίζει το Οξος και ἔδωκαν εις το 

Όπε οἵ {νο ππαγ Ῥε ἅπε {ο (ἶιε {2ζαφοσδία, 

Ραΐέ οἩ {με νο]ε 1έ 15 Πατά]γ Ρορδίδ]ε {ο 

αοιδί ἴπαί ΟΥΠΙ [αεε]γ πδεα (Πο (1ο5ρεΙ 

ο{ Ρείετ {ο Ἰ]]ηδίταίε Πὶ5 ]εοίπτες, α[ίποιισ] 

Ἡα ν/ατης 5 οαίεοβΙππεΠς ασαϊηςί ἴ]ε 

Ρτϊναίε τοαςῖπσ ο αβοςγγ/Λα (απἐθεᾷ. Ἱν. 

33, 36 καί µοι μηδὲν τῶν ἀποκρύφων ἀνα- 

γίνωσκε κ.τ.λ.). 



χχχΙ 

ἀπέσπασαν τοὺς ἤλους ἀπὸ τῶν 

χειρών τοῦ κυρίου (ο. νΙ.). 

τῶν ἀζύμων, τῆς ἑορτῆς αὐτῶν 

(ο πι] 

κλαύσομεν καὶ κοψόµεθα (ο. χι.). ἐγω 

ἔλεγον [αἱ γυναῖκες]... 

Ν Δ ο ες / 3 ’ 
δὲ μετὰ τῶν ἑταίρων µου ἐλυπούμην 

2ΝΥΤΑΟΡΟΕΖΣΙΟΛ 

- / ” ” ΔΝ 

βρῶμά µου χολήν κ.τ.λ....ποίαν δὲ 

χολὴν έδωκαν :...ἔδωκαν αὐτῷ, φησίν, 
3 / - ἂν Αν ἄ 

ἐσμυρνισμένον οἶνον' χολώδης δὲ καὶ 

κατάπικρος ἡ σμµύρνα (ὁ 29). 
3 /, 3 / ο) Ν ἐξέτεινεν ἀνθρωπίνας χεῖρας... καὶ 

α 
προσεπάγησαν ἥλοις (ὁ 28). 

3 3 να Ν ε / Ν ε α ἐν ἀζύμων γὰρ ἡμέρᾳ καὶ ἑορτῇ 

αἱ μὲν γυναῖκες αὐτῶν ἐκόπτοντο καὶ 

ἔκλαιον, ὠδυνῶντο δὲ ἀποκρυβέντες 

οἱ ἀπόστολοι (ᾧ 25)’. 

εικαὶ ἐκρυβόμεθα (ο. νΠ.). 

ΟΙ (πε γντιίθτς Πο (μα5 αρραεαί {ο εχΏΙΡΙί ΙπάΙσαίίοης ο{ αοααΙπίαποε 

ΝΠ{Ἡ οιγ Πασπιεηί Οτί6εη, ἴπε ντίίετ οἱ ἴπε /λἠζασεαδία, Εμδεῦία5, απά 

"Ογτῇ ατε Ιαΐετ (Παπ ἴπε Ρετίοά αἲ νΥπΙοἩ τε Ῥεϊτίπε (πο5Ρε1Ι 15 ΚπομΠ Το 

πανε Ῥεεπ ἵπ οἰτοπ]αίίοηπ. Όπ ἴἶε οίπετ Ἰαπά Βατπαβας, ]αδίίΠ, Ῥτο- 

ΡαβΙγ αἰδο (με 2Ι0γ]ΙπΠε υνπΙίετ, ατα ϱατ]ες, απά Τε ἶς οὐνίιοιδΙγ ος 

Ἱπροτίαποε {ο ἀθίετπιίηε {λεῖτ τε]αίίοπ {ο ΡεϊεΓ. 

1. ΤΙπ Βατπαβας νο ΠΠ ΡτοππΙπεπορ ΡΙνΕΠ {ο (νο ρατοπ]ατς νυ]]ο]ι 

τε αἶδο Ῥτοηπ]ϊπεηί Ιπ Ρείετ, ἴπο Ροίίοη οΓ πιηρ]ες σα] απά νιἵπεραι, 

αΠπᾶ {πε {αδίησ απἀά πιουτηϊῖηρ ἴπαί [οονεᾶ ἴπε Οταοϊμχίοη. ΤΠε 

{ΟΙΠΊΕΙ τεδί οη Ῥ5. Ἰχίχ. 21, Ὀιί Ὕπετεας ΙΠ ἴμε Ῥδαίπι ἴΠε χολή ἵ5 

τεσατάεᾷ αξ {οοᾷ, ἵπ Ῥατπαβας, αξ ἵπ Ρεΐατ, Τε 15 αἀπιπίςίετοά αξ α 

ΡοίΙοη (ΒαΓΠ., µέλλετε ποτίζειν χολὴν μετὰ ὄξους: Ῥεί., ποτίσατε αὐτὸν 

χολὴν μετὰ ὄξους). δί Μαιίπονν ἀοιδρί]εςς σοες Πα]{ νναΥ {ουνατάς [5 Πενν 

τεαάϊπςσ οΓ ἴε Ῥδα]πι (ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν οἶνον [ν.]. ὄξος] μετὰ χολῆς 
μεμιγμένον), απἆ ῬοίἩ Βατπαβας απἆ ΡεΐεΓ Ίπαγ Ἠανε ατγινεά αἲ 1{ 1 Εῃῖ5 

«πναγ: Όαί 1 15 πλοτο παίΓα] {ο 5αρροςο {μαί οπε ΟΕ {1ε ἔννο Ἰαΐετ ν/γίτεις 

ἀερεπάς προπ {πε οίμετ. ΝΟ Ιπ Βατπαβας νε οαη ἀἴδοονει {Πε τεᾶδοη οἱ 

(Πε δρεοῖα] 5ἱσπίΠσαπορ αἴίασμεςά {ο {Πα χολή; 1 οοπηθοίς Ι5ε]{ ἵπ {πε 
αίμοι”5 πηϊπά ΥΙίΙ οετίαῖη Γεαίυτες ΙΠ {με τῖέια] οἱ πε Έννο ἄοαΐ. ἸΙπ 

'Ῥατπαβας  αραῖπ Ίνα σαΐοὮ α 6]πιρδε οΓ ἴ]ε ποίξίοη Ιον απάετ]ες {πε 

ἰαίεπιεηί α5 {ο {Πε ΓΙςοῖρ]ες᾽ {α5ί; {πε Ὠεαί] οἱ ἴπε Τ,οτά ας (παης- 

{οΓπεά {Πε Εθαςί οἱ ἴο Ῥαδδονεγ Ιπίο {πε Ἐαςί οἱ {πε Ώαγ οἱ Αίοπε- 

Πλεπί. Βοίΐμ 1άθας τεςδί ΟΠ ἴε 5ΥΠΙΡΟΙΙ5Ιη ΟΕ ἔἶπε Τενγῖδη Ταν. Ῥείετ 

1 Τμο Ἰαδί {ουγ 5αοίίοης οἱ {ο 5απηθ 

(6αέεςᾗοτές 58οπι {ο Ὀτὶςί]α νε α]]αδίοπς 

διερραγέν. ὃ 9ο ἔχει δώδεκα ἀποστό- 

λους τοῦ σταυροῦ μάρτυρας. ἃ 4Ι τοῦτο 

(ο οι Πασπιεηπί (5 38 περὶ τοῦ χιτῶνος ᾖ[5ο. ὁ σταυρός] μετὰ τοῦ Ἰησοῦ φαί- 

λαχόντες. ὃἃ 39 οἱ...λαχόντες περὶ νεσθαι μέλλει πάλι ἐξ οὐρανοῦ: προσκυ- 

τῶν ἱματίων (Πετο Ογτῖ] [οτρείς {πε 

ἀῑδϊπαίίοη ε ας 5ο οατεβα]]γ ἄταντ ἵπ 

ξ 26), τὸ καταπέτασµα τοῦ ναοῦ τὸ τότε 

νοῦντες τὸν ἀποσταλέντα κύριον...καὶ 

τὸν ἀποστείλαντα πατέρα. 
ο) Γ-, 

-Ῥαση. τη. 



{ΝΥ7ΓΛΟΡΟΟΖΙΟΝ ΧΧΧΙΙ 

αἀορίς ἴπεπι ηποιί εχρ]απαίίοη; Ιπ Βατπαβας Ίνε σαΠ 566 {Παιη ἰαίπς 

«Ώαρο απᾶά οαπ ἴτασς ἴἨθπι {ο {Πεῖϊγ 5οιςς, Τὲ 5Θεπῃς {ο [ο]]οιν ἴἶαί 

Ρείετ 15 Ἰαΐετ (Παπ Ῥατπαῦδας απά ροβδίρ]γ Ῥογτον5 {τοιη Ἠΐπι, ΤΠ {μα 

Ερϊδίε οἱ Βατπαβας να α νοτκ οἱ ἴἶα Πτδί οἑπέΙΤΥ οἵ οἱ ἴ]α εατΙγ 

γεατς Οἱ (πα 5οεοπά, Ιΐ π]αγ ποῖ ἱπιργοβαβ]γ Πάνα «οΠ ΙΠίο Τε Παπάς 

οἱ {πε ρατίγ ΠΟΠ ΝΠΙΟΠ ἴἩε Ῥείτίπε (ἄο5ρεὶ επιαπαίεά. Τπειγ 5ίτοηβ]γ 

απίϊ-[ιαάαῖο {εππρετ νγοι]ά Ἱανε πας 1{ α νε]οοπια ἀοσιπιεηέ. 

ο. ΤΠε τεδεππΡ]αποες Ῥείνεεηπ οί {τασπιεηί απ {πο ἘΙσΏίη ΒοοΚκ 

οἱ ἴἴε ΦΙΡΥΙΙπε Οτασ]εςδ ατα {οί {πε πηοδί ρατί 5αρετβοία]. [Πε ῥῄταδες 
δώσουσιν ῥαπίσματα, δώσει δ ἐς µάστιγας...νώῶτον, Ροϊηί {ο Ιβαίαμ ]. 6; 

κολαφιζόμενος σιγήσει 15 Ρτοβαβὶγ α τείετεπος ἴο 1 Ρεῖ. Π. 10, 2437 

στέφανον τὸν ἀκάνθινον ΤΠΔΥ Ὃε α τεπιπίδοεπος οἱ ὢί Ματκ οἱ ῶὲ Το]η. 

Ῥιΐ πλευρὰς νύξουσιν καλάμῳ. (Ἠτονς Ἱπιροτίαπί Πρι οἩ ἴε Ῥείτίπο 
καλάμῳ ένυσσον αὐτόν. Τί εοηποείς ἴἶε Ιαΐίει νε] ]ο]η χὶχ. 34 λόγχη 

αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, ν]Ι]ε ἴ]ε πεχί γγοτάς ΙΠ ἴπε ΦΙΡΥ]Ιςί, διὰ τὸν 

νόµον αὐτῶν, 56ΕΙΑ ἴο 5Ώειν ἴχαί ιο ας αἶςο ἵπ νΙενν ἴἶα ἰτοαίπιεηί ΟΕ 

ἴμε ΑΖα27ε] ἀεδεπρεά ΙΠ Βατπ. Ἰ. δ' (Τετ. αο. ζι 14). Ἠετε {λε 

είπε Γοτπι ἶ5 οἰθατ]γ (νε Ἰαΐοτ, {ος ἰέ ἶ5 [ατίμες ἴτοπι δὲ ]ομπ. Τ]ετε 

16 45ο 5ΟΠΙ6 οοπποεχίοη Ὠδίνγεεπ ἴἶο ΦΙΟγ]]πε νὺξ ἔσται...ἐν τρισὶν ὥραις 

απά ἴπε Ρείτίπε νοµίζοντες ὅτι νύξ ἐστιν, Ὀιί Τε 15 Ἱπιροβδίρ]ε {ο ἀείε- 

ΠΠΙΠΟΘ 1Π {]5 Ιηδίαπος ΟΠ ΜΠΙΟΠ 516 {πε ἀεὺί Ι1ε5. 

4. ΤΠε Ρτοβ]επῃ οἱ Ρεΐε’ς τε]ατίοης {ο Παδέίπ 15 οπε 9Ε ρτεαί Ιπίεγοςί, 

απά οἱ 5οππο ἀπΠοι]ίγ. ΤΠ /λία/. τού νε τεαά: καὶ τὸ εἰπεῖν µετωνοµα- 

κέναι αὐτὸν ΠΠ έτρον ἕνα τῶν ἀποστόλων καὶ γεγράφθαι ἐν τοῖς ἀπομνη- 

μονεύμασιν αὐτοῦ γεγενηµένον καὶ τοῦτο...σημαντικὸν ἦν τοῦ αὐτὸν 

ἐκεῖνον εἶναι δι οὗ καὶ τὸ ἐπώνυμον ᾿Ιακὼβ τῷ Ισραήλ. ἐπικληθέντι ἐδόθη. 

Ίη ἰῖς Ραδδασο Τα5ίη τεοορηῖσες {πε εχἰδίεποε ΟΓ οατίαῖπ ἀπομνημονεύ- 

µατα Πέτρου, 1.6. ο{ α Ρείτίπε (ποβδρε]. Ειΐ ἴνε ΄Μεπιοῖτς οἳ Ρεΐετ” πιαγ 

τερτεδεηί {Πο 5οεοπᾶ οἱ {πε οαποηῖσα] (αοδρεί5; απά Ιπ Ματ ΠΠ. τό νε 

{αοί {ο Πίο [αδεῖη τε[ετς 15 ἁπὶγ τεοοτάςά. Τί 15 (εγείοτε πΠπΠοοεξσατγ 

{ο εοπο]αάε (λαί ]α5ίπ τοίετς {ο 4η αβοοτγρ]α] (πο5ρε]; Πο: 15 1ὲ 645Υ 

(ο Ῥε]ίενε (αί ΙΕ ο Ὠοσυείίο (αο5ρε] οἱ 3ί Ῥεΐετ Παά {α]]εη Ιπίο Πὶς 

παπάς Ἡε οομ]ά Ἠανε Ώεεπ ἀεοεῖνοά ψΠίἩ τερατᾶ {ο 15 ίτάε οματασίεζ. 

Γιςπηϊδρ]ηρ {πῖς οοπκΙάετα(Ιοη, Ίνα Ῥίοσθεά ἴο {πε α]]εσεά πδε οἱ ος Πασ- 

Ώπεηί ἵΠ {Πε Πτςί 4βοίοςγ απᾶ ἴπε /2ἰαίοσιο. ΤΠο Πτδί ΙΠπδίαπος (Ρ. χχἰχ.) 

πεεᾶ ποίῖ ἀείαῖη 15; Ιέ πας ποίμίης ΙηΠ οΟΙΗΠΙΟΠ ΥΓ Ῥείθ γΥπίοἩ οαηποί 

δε εχρ]αίπαεά ὮΥ ἔἶνε Ιπῄπεηοε ΟΕ Ε5. Π. απά Αοῖς ἵν. Βαΐ ἴο 5εεοπᾷ απά 

εΙγά ααοίαῖοης τες ἩΊτε εατε[α] ἀῑδοιδδίοη. 1πΠ (ἴπεδεοοπά Πα54π τε]αίες α 

1 καὶ ἐμπτύσατε πάντες καὶ κατακεντή- τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ οὕτως εἰς ἔρημον 

σατε καὶ περίθετε τὸ ἔριον τὸ Κόκκινον περὶ  βληθήτω. 



χχχιν {ΝΥ7ΤΑΟΟΕ677ΙΟΔΝ. 

1απιατκαΏ]ε Ιποιάεπί ννΠΙοἩ Ἡε 5Ώατες νψηίὮ Ῥαίσετ, απά {θε αἴθ ΠΙΟΓΘΟΝΟΘΥ 

Ροϊπίς οἱ νετρα] αρτεεππεηί. Βμΐ (1) ἴἶιε Ιποϊάεπί 5εεπὶς {ο τεδί οη α 

πηϊςιπίεγρτείαξίοη ΟοΓ Το]η χἰχ. 12 ΠΙΕΙ πηῖσῃί Ἠανε οοοττεά {ο Ὀοί] 

γντιίοτς ἱπάερεπάεπί]γ; (λείτ γναγ οἱ σίαππο Τε 5 οετίαϊη]γ ΙπάερεπάεΠί. 

(2) ΤΠε νοτάς ριί Ιπίο {πε ποπ οἱ ἴπε ππουκετς ἀῑῄετ, απἆ 56εΠῃ {ο 

Ῥε Ῥαδεά οη ἀῑΠετεηί ρα55αςες οἱ ἴπε ΟΙά ΄Γεδίαπιεηπί; ]α5ήηπ αχρτεςδΙγ 

ΤΘ{ΕΓς {ο 15αἱαἩ ἹνΙῃΠ. 2, Ῥείει 56ΕΊΠ5 {0 Ώανε ΙπΠ νΙεν/ 5Ιη]]]αί ποτάς 1Π ἴπε 

Ῥεα]πις απάἆ Ῥτονετῦς. (3) Ρεϊει’ σύρωμεν ΏΙαΥ οθτίαϊη]γ Ώανε 5αρσεςίεά 

ΤαςΠ)ς διασύροντες, γαί ἴπε τεδεπαιῬίαποε 15 ΙΠ 5ουπά ταίπετ ἴαη ἴπ 

ΠΙΘΑΠΙΩΡ, απά 1 15 πἹοτε Ι]α]γ ἴμαί διασύροντες α5 5αρρ]ιεὰ ὮΥ νε Οἱά 

Γοδίαππεηί{; διέσυρον ννας 5αυςιιιιεά Ὦγ Αααῑ]α ξοί ἐμυκτήριζον ἵπ Ῥτον. 

1. 30, ΙΧΧ., ἃ Ῥᾶδσασο Ἠηετε ἸλΙδάοπη 15 τερτεδεπίεᾶ α5 πιουκεά ὮΥ 

{οοΙ. ΙΓ οη ἴἶε Ἰπο]ε 1 ἶ5 ἰποιρΏί (μαί οπο οἱ πε νο νπΠίετς παά 

νε οἴ]ετ 1Π νίθνν, ἴπε ενἰάεποε 56εΠ15 {ο Ροῖπί {ο α π5ε οἱ Τα5ίίπ Ὦγ 

Ῥείει; ἵπ ]αδπ {ο νοτάς οἱ Ῥί ]ομΏ ατε σίνεη εχαοί]γ, Ιη Ῥείε {Πεγ 

ἆτε νατιεὰ; ]α5επ΄ς αοοοιπί οἳ {Πε Ιποϊάεηί 15 Ῥτιαί, Ῥείει5 15 πιοτε 

ἀππαςε, αΠίεΓ ἴἩε ΠΙάΠΠΕΙ Οἱ α ΥΤΙΙΕΓ ΥΠΟ 15 νοτκίηπςσ προπ ἴπο πες ος 

8Ώ 6αΤΙΕΙ α{ΠοσΙ{γ. 

Τε (ατῃ {ο {μς6 (ΠΙτά ρατα]]ε]. ΤΠο Ροίπίς ατο Ώνο: Ῥοίπ Ταδέη απά 

Ρείετ 115ε {ο τεπιαΓκαβ]ε Ρῄηταδε λαχμὸν βάλλειν, απά Ὠοίπ ταδε Ιί, ποί 

εχο]αςίνεἰγ 1Π τείετεποε {ο {Πε χιτών, α5 δί Τοἱη ἆοαες, υαί οἱ ἴἶε ἵμάτια 

ΙΏ σεηετα]. ]ποςῬ ἴπε Ρηταδε 15 ποί ΚΠΟΜΠ {ο ο6ΕΙΙΓ ΙΠ αΠΥ οίπει οοἩ- 

ΠΘΧΙΟΗ, απά 15 5ο Ιπ {ἴΠῖς οοππεχίοη 15 Ππηϊτες, α5 {ατ α5δ Νε Κποῦ, ἴο 

Ταδίπ, Ῥεΐετ απά ΟγΤΙ], ΤΕ 56ος ορτίαΙη (Παί 155 οτΙδῖη 15 {ο Ῥε 5οµβῃί 

{οί εἴίλοι ἵπ ἴἶπο εατ]εςί οἱ ἔἶλοςο ΥΥΤΙίΕΙ5, ΟΙ ΙΠ 5ΟΠ16 5οπος ν/ΠίοΠ Ίες 

Ρε]ῖπά {ειη αἲ]. Τ]αϊ 1{ ννας Ῥοιτονεά Ὀγ Τα5δπ Ποπ Ῥείΐε 15 ΙΠΙΡΤΟ- 

Ῥαβ]ε, {ο ἴπε οοπίεχί ἵπ Τα58η 5Ἠενις πο ίση οἱ Ρείτίπο Ιπῄπεησθ; ΟΠ 

ἔε οοπίτατν [αδῆπ 5Ραα]κ ἵη 1έ ο{ ἴ]ε Ρἰετοίπς οἱ ἴ]ε [,οτά” Ηαπάς απά 

Ἐεεῖ, νηεΓθας ΙΠ Ῥεΐετ, ποϊνὩδίαπάϊηςσ Ῥς. χχή. τό, ἴ]α παῖ]ς ατε ἀΓαΙΥΠ 

{οτίἩ οπ]γ Ποπι ἴπε Ἠαπάς. Όπ ἴἶε οἴμετ Παπά 1 ἶ5 ποῖ πεοξδδατΥ {ο 

σιβροςε {λαί Ῥεΐει γνας Ἱπάερίεά {οι {πε Ρήταςε ἀἰτεοί]γ {ο Τα5αΠ. Τί ἱ5 

ἀϊποι]ί {ο απἀεισίαπά ΥΤἩΥ οἰίπετ υντίίοτ 5Ποι]ά Ἠανε Ροπε οαί οἱ Ἠ15᾽ 

γΨΑΥ ἴο αἀορί 5ο βἱησι]ατ 4η εχΡρΓθδρίοη 1 Τε Παά ποί Ῥεεῃ ῬτενΙοιιδΙγ 

ΚΠΟΙΝΠ {ο Ἠϊπι {Ἡτοισὴα απ εατ]εγ τεηάστίπρ ο[ Ῥ5. χχῆ. 1δ. ΝΟΝ 

οί Τοἱη γη λαί ναιςο ΙηΠ νΙεν/ π5ες λάχωμεν’, απά ΘΥΠΙΠΙΔΕΠΙ5 1π {πε 

Ῥα]πα ἰδε]ς τοπάειοά 231 3238) ὮΥ ἐλάγχανον. 15 Τί ονετρο]ά ἴο 
οοπ]εοίπτο ἴαί 1Π αποίΠετ νειδίοη υγΠπΙοἩ {ο]ονγεὰ {πο Ἠερτεν πιοτε 

οἱοδε]γ, {πε τεαςάΙΏβ Ίνας ἔβαλλον ΟΙ ἔβαλον λαχμόν Ένεη Ιπ {ηε σ.5α 

1 Τη Πϊς ραίαρΏτα5ο ο ]ομη χὶχ. 24 απάειρίαπά ἴΠε σαπιε Ι«ΠΟΝ/Π α5 πλειστο- 

Νοππις {ν]σε 1δες λαχμός, Ῥαί ποί ἵπ βολίνδα; οἱ. Ὁ. Ηείῖηςῃ 6χεγο. αἆ Ίος, 

ἔμε Ρῄταδε λαχμὸν βάλλειν. Πε 5εεπης ἴο 
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οἳ ΟγτΙ] 1{ π]αγ Ῥε ἀοιρίεά νλεί]ετ α ἱταάιποπα] τεπάοτίπς οἵ ΡαΤαΡῃταςε 

ΟΕ ἴ]ε Ῥεα]πι ἶ5 ποῖ Ρτεδεηί ἴο Πῖ5 πηϊπά ταίπετ (Παπ Βείει’5 11ο οἱ {Πε 

Ραδδασε. Έοιτ Ἰε ἶ5 οοπιριείεἰγ αἲ ἵδδαε ννί Ρείεγς ΙάεπιΠοαίίοη ος 

ἴἩε διαµερισµός απάἀ ἴἶε λαχμός; ἴλε Πτδί, πο Ῥοϊπίς ομί, τείεις {ο ἴ]ε 

ἱμάτια, ἴπε 5εοοπἀ ΟΠΙΥ {ο ἴἶε χιτών (τὰ μὲν µερίζονται περὶ τούτου δὲ 

λαγχάνουσιν). Ὑεί ε οἶῖπος {ο ἴε ρῄταδε, ενεπ ἴποιρ] Πε Εππάς τί 

ΏΕΟΘΒΡΑΥΥ ἴο εχρ]αίη ννπαί 1 ΠπξαΠ5 (κληρὸς δὲ ἦν ὃ λαχμός). 15 Ιί 

Ρτοῦαδ]ε ἰπαί υνπῖ]ε τε]εοίῖπς {πε φἰαϊεππεπί οἱ ἴπε Ῥείίπε (οδρε], Πε 

Ψοι]ά Ἠανε τείαϊπεὰ απἀ εχρ]αϊπεά α ἀῑβιοι]ί Ῥήταςδο οοπηεοίες ννΙί 1{, 

ππ]οςς (με Ρῄταςε Ἰαά Ροδδεβ5εἆ 5οπΠ16 ΠΙΡΠΕΙ οἰαῖπῃ προῃπ Πῖς οοηδΙάεί- 

αΏοη ἴΠαη 15 Ρίαοο ΙῃΠ απ ἄβοζγγβΛοῃ νου] 5αρρΙΥ5 Οπ ἴε ν]ηο]α 

ἴπετε 15 ΤΘᾶδΟΠ ἴο 5ΙΡΡΟΣΕ {ἴΠαί αἰίλοαςδΏ ἵΠ ἴπῖς Ἱηδίαποςρ ἴπο οοη- 

πεχίοη οΐννθεη ]ηφείπ απ Ῥεΐετ (απά ρετπαρς ΟγτίΙ αἰδο) ἶ α τθα] 

οπε, 1{ Ιπιρ]ας5 πο πποτθ {Παπ α ΤεΙαἴΙΟΠ {ο α ΟΟΠΙΠΙΟΠ 5οἱ168. ΙΠ (με 

Ῥτεδεηπί σίαίε οἱ οι Κπον]εάσε, ἴπῖς εχρ]απα[ίοΏ «8η ΟΠΙΥ Ῥε οοπ]εο- 

σιτα]:. οἩ ἴμε οἴπει απά Τε 15 5αβιοϊεπίὶγ ρτοβαξδ]α {ο ππακα Ἡ5 Ρραµ5α 

Ὀείοτε να αδδετί {μαί Πα5ίίπ Ίας αδεά ἴπο Ρείτίπε {Πασπιεηί, 

Της ἴΊετε 15 αἲ Ρτεδεηί ΠΟ 5αΙδ[αοίοτγ ΡτοοΓ (λαί οι {τασππεπί Ίνα5 

αςεά Ὦγ απγ ντίίετ Ῥείοτε {πε επάἆ ο[ {λε 5οεοπά οεπίιγ. Τ]ο 5ρατίης 

απά υπασκπον]εάσεά δε οἱ Τί Ὦγ νπίει οἱ ἴμε Ώπτα απἀ {ουτίῃ 

οεηίητίες 15 ΙΠ ΠάΓΙΠΙΟΠΥ (1 αἱ] επαί νο Κπουν α5 ἴο ἴα οΓΙβίη απά εατ]γ 

οἰτοπ]αίίοη οἱ ἴ]ιε Ῥεϊτιπε (1«οδρε]. ῥῬιοἩ αἱαδίοης ἆο ποί εοιηρεὶ τς {ο 

πιοΚΙ{γ οἱ Ρε]μεί[ αξ {ο ἴπα τε]αίῖνε]γ Παϊτον ατα Οἱ 1 ΙΠΠΙΕΠοΘ. 

Τε {αοίς ατε οοηςιςεηί ΙΙΙ α ναετγ πιοάεταίαο οτοι]αίίοη γη ΜΠίη [πε 

Ππηίς οἱ Ὀγτία απἀ Ῥαϊεδίπο. Ὀοπιο 5ιηκίπρ οοἰπείάεποθς αΡρεαί ἵη 

πε Ώιάαδοα]ία απά ἵπ ἴπε Αροςίο]ίσαΙι Οοπ5Πιποης, Ροίμ ῬτοβραβΙγ 

οἳ Όγτίαηπ απά Ῥαϊεδίπιαη οτἰσίῃ. ΊΤΠε τε[ετεηοες ἵπ Οτίσεη οσο 
οπ]γ 1Π ἴμε Ποπα]ες ον ὢί Μαίίμεν, ΙΥΠΙΟΗ Ὀε]οΏςβ ἴο {πε Ἰαδί δίασε 

ΟΕ Πὶς Πίετατγ σατἴθεΓ ΨΠεηΠ (αθδατεα απᾶά ποῖ Αἰεχαπατία Ίνας {Πε 
οεηίτθ οἱ Ἠὶς νοικ. 1{ α5 56επὶ5 πεατ]γ οθΓίαΙη, {πε (ἀο5Ρε1 Ίνας Κποινη 

ιο ΟΥΠΙ, πο Κποανν 1 πειεἰγ αδ ΟΠε οἱ ἴπε ΑΡΟΟΤΥΡΠαΙ Ῥοοκς ουττεηί ἴπ 

Ῥα]ερίιπε, ασαϊηςί ΥΥΠΙος Τα νατΠς5 Πῖ5 οαἴεοΠίππεης η] Πα 15 ποί 

πηγη] ης {ο Ῥοί{ον {ΤΟΠ (επ απγ ἀεία]]ς νΠίοΏ 56επιεά ΙΠπιργεδοῖνε ΟΓ 

εἀιγιησ. Τε ἶἱς ποῖ Ἱπιρτοβαρ]ε (λαί ραϊίτιδίίο 5ίαάεηίς ππαγ ίαπιρ]α 

ἩΡΟΠ οίΠεΓ ἴτασες οΓ {πε Ῥεϊτίπε 5ἴοτγ οἱ {πε Ῥαδδίοῦ 1π ΟΠτοἩ ντίέετς 

οοηπεοίεά Ὦγ Ὀϊτί] οἱ οἴπει οἰτομπιδίαποςς ἩΠ ΑπΙΟΟΠ, Οα6δατεα ΟΥ 

Τετισδα]ειῃ. ΟΕ α ἀῑτεοί ἵπῆαεπος εχετίεᾷ ὮΥ Τί προπ Εργρίαπ απἀ 

Ἡαδίετη γ]ίετς (πετε ἶς αἲ Ρτεδεηί πο 5Ηβ]οίεπί ενἰάεπος'. 

1 Νοππας Ῥτενεηί5 8οπε Ἱπίετεδίηπσ (4έΛεπώι, Μαγ τ2) Ροϊπίς οιί οίπεγς ἴη 

ρατα]]εῖς (1. Μ. Ο., δεοἡ σπααία»,  Παοίαπίϊι5; Ὀπί α5 Ρτοοί[ ο[ α ἀῑταςί 115 

Ματε] το. 1803), απά Με Ε. ὮῬ. Βαάμαιιν οἱ Ρείετ ἴΠεγ ατε ποί οοπν]πείηρ. 



ΧΧΧΥΙ {ΥΤΛΟΡΟΕΖΟΝ 

υπ. 

1 15 παίητα] {ο αεπηρί α 6ΟΠΙΡάΤΙ5ΟΠ οἱ ἴἶε Ῥεΐίπε Παρπιεπί ν{ῃ 

οίποι 5γν]να]ς ο{ αροοτγρΏα] (ο5ρε]-Πεταίατε. Όατ πιαεγιαἰς ατε α5 

γεί {ατ {οο Ἱπιρετίεοί {ο γΙε]ά Ίατσε τοδι]ί5: γοαί ἴΊετε αΓε α ΓΕΝ Ρροῖηίς 

ΥΠΙοΙ οαπ Ῥε ο]εατ]γ 5εεη. 

(1) πε (οδρε! οἱ Ρείΐετ Ῥε]οημς ίο α οἷαςς ο! νπέῖησς ν/ΏῖοΏὮ 

εἰαιηιεά {ο Ῥγθδετνε {Πε Ῥειεοπα] πατγαϊῖνε Οἱ οπε ΟΓ {με Αροςίϊες. 

ΦΙΟἨ οοπιροςΙΙοης5 56ΕΠΙ {ο Ἠανε Ῥοεπ οΠατασίθτίδίῖο ΟΓ ἴε (ἀποςίϊο 

φοοίς οἱ ἴπε 5οεοπἀ οεηΙΤΥ; {με (πο5ρε] οἱ ΓταάΙῖοπ ο{ ΜαιιΠίας ε.σ. 

γνας ουπτεηί αΠποης {Πε Βαφι]άίαης, ἴηε (ἀιοβρεὶ οἳ ΡΜΠΙΡ 15 αἰαίριίεά 

ϱγ Εριρπαπ]ή5 {ο α 5οοί ο{ ΟΡρΠΜΙίε (πορίΐο. ΤΠε Ὠοοείαε οἱ Ἰεσίετη 

Όγτία {οἱ]ονγεά {πε {α5Ιοη ΟΓ {Πε ασα ΙΠ ρι(εῖηρ ΓοτίῃἩ α (αο5ρε] οἱ επῖς 

ίΥΡε, νΙοΙ τεορῖνες {πο παπῃε οἱ ἴ]ο Αροςίο]ο {οαπάετ οἱ {πε ΟΠτο] 

οί ΑπιιοσΗ. 

(2) Ἔπε Ῥεϊτίπε (ἄοδρε], ἴο Ἰαάραε ὮΥ πε ΑΚηπιῖπι {ασπηεηί, α5 

α θε ΠάΓΠΙΟΠΥ Οἱ {ο οαποπῖσα] (0ο5ΡεΙ5, ταίμετ ἔπαηπ απ αἴίεπιρί {ο 

τοντῖίε {Πε ΠΙδίοιγ. ἈΝοί α 5ιηρ]ε ασγαβΛοῃ 15 {οαπά 1π νο Παρπιεηῖ. 

ΤΠ15 οἰτομπιδίαπος ΠΙαγ Ιπάεεά ε ἆπς {ο {πε ννγιαι” Ράτροςο ΟΕ Τ6ΡΤε- 

φεηίῖηςρ {πε 1,οτά ας επί ἁωτίπς {πε Ῥαδδίοῃ. Ἑιΐ {πε ΠΙάΠΠΕΙ ΙΠ 

ΝΠΙΕΣ Ἡε Ίας Παπά]εά Πὶς {αοί5 5αρσεςίς αποίπει εχρ]απαίίοη. Ἡε 15 

Ἠπν]]ης {ο ϱο ἴατ Ῥεγοπά {με Ἰπες οἱ {πε οαποπίσα] πατγαϊνε. ἩἨε 15 

Ῥτερατεά {ο 5Η, (Ταπςροςδε, τεδεί Ἠ]5 πιαϊετίαἰς, Ῥαΐί πο {ο Ιπνεηί 

Ππροτίαπί »αγίηρς {οτ ΥΠ] ἴλαταο 15 πο απίΠοπίγ Ιπ με οαποηῖσα] 
(παάοηπ. Τι οααίοας οοπδειναξϊσπι ἁἀῑΠετεπβαίες {πε (ο5ρεἱ ο 

Ῥείετ {Ποπι {πε (ποδρε] αεοοτάϊπρ {ο ἴἴο Εργρίίαης απά {πε (ο5ρεΙ| ος 

Πιε ἨΗεῦτενς, ΥΥΠΙ6], 50 Γ4Υ α5 Νε ΚΠΟΝ {Πεπῃ, ΜεΓε ]αγσε]γ Ιπάερεπαεπί 

οἱ ίμε (απο. 

(4) Τι ἶἵς 5«οατοεΙγ {ο Ὦε ἀοιδίεά εαί οἳτ (αο5ρα] γα ντε ΥΠ 

Όιαο ρύτροςς οἱ Ῥτοπποίίπς Ι)οοείῖς, Ρετπαρς αἶδο Εποταβίε νΙενς. 

ΈΠετε Υ6ιε ΠΙΔΠΥ ππείποᾶς οΡρεΏ {ο ἴΠε ΜΙίεΓ. Ἠε ππΙρῃί Ἠανε «οη- 

τεπίεά Ππηδε]{ ας Βαφιιάςς απά Ψαἰεπίπις ἂρρεατ {ο Πανο ἆοπε, Νί 

εαρΡρ]εππεπίίπς {Πε οαποηίσα] (οδρεῖς Ργ εχρος!ῖοης Ισ] στα[ιεά προῃ 

Όπεπι {πε Ιπίετργείαίίοης Οἱ Πὶς 5εοί. ΌΟτ Πε πιῖρῃί πανε Ιπίοτρο]αίεά 

ία οαποπῖσα] ΠΙ5δίοίγ, ΟΥ, Ίκε Ματοῖοη, Ώανε 5ε]εοίεά οπε οἱ ἴπε 

(0οδρεῖ5 απά 5αυπηϊεά Τί {ο τενϊδίοη. ος ας ποί {οἱ]ογγεά εἶίπετ ο{ 

ἴλθςε Ρτεοεάεηί5. Ἠῖς πιείμοά 15 {ο οχΗΙδΙί α πιαπΙρι]αίεά Πατπιοηγ. 

Τη {οτπῃ, Ἠονενατ, Ες ννοτ]ς 15 ποί α ΠάΓΠΙΟΠΥ, Ῥιΐ α ΡεΓΦΟΠαΙ 5ίαἴεπηεηΐ, 

απά ἴλπίς Πίετατγ Ποίίοη Ίεανες Ἠίπι Ίεε {ο ἴακε ορταϊίῃ Πρεγεῖος 

ψη(ὰ. ἴπα ἀοοαπιεηίς Ῥείοτε Ἠμῃ. Ἠε αἱονς5 ΠΙπαδεΙ αποίμετ Ίῃ- 
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ἀπίσεπος νἩΙοἩ πο ΠἹετο Παγπιοπῖσί οοα]ά Ἠανε νεπίατεά ἴο {ακο. 

Ἡε οππί Ἴατσο Ροτίῖοῃπς οἱ ἴΠε πατταίῖνε ἹΠΙοὮ Ίνετε ιπίανοι- 

αρίο ἴο ἨΠῖ5 νίενς. ἩἨε αἀάᾶς Ἠετε απά ἴπετο α 5αβσεςίϊνε τεππαΓ; 

πε σῖνες {ο {[απηϊ]ῖατ Ιγοτάς α ΠΕΝ ΙΤΠ ΝΠΙΕΙ {νοισ α Ππομ-οθίΠο]ίο 

Ἱη{ετργείαίίοη.  Ἠε Ιπίοάμσες αροσεα]γρίο Ῥαδδαρες ΙΥΠΙΟἩ εχίεπἆ {]ε 

Ιπιρ]εΓ παττα(ϊνε ο ἴλε (αοβΡεῖς η {πα ἀἰγοοίιοη ο{ (ποςίϊο δρεοι]αίίοη. 

Ὑαϊ {Πο λο]ε ἶ5 ἆοπο ΝΙΗ 5ο ΠΙΕΙ 5ΚΙΙ] (αί (Πε Ἰετείῖσα] (επάεπογ 

ΟΓ {Πε Πασπιεηί ας Όεεῃ 5ίοι(]γ ἀεπίεά. ΙΓ 1νε απἀριδίαπά Ἠϊς Ρροβίοπ 

αΠὶσΏί, πε «τιίοτ οἱ Ρείετ Ῥειοησεᾶά {ο α ΠΙΙΠΟΠΙΥ γηοςδο Ρο]ίογ γνας 
εοποϊΠα!ίῖοη, απά Πῖ5 ΡΙΤροδε Ίνα5 ποίῖ 5ο ΠΙΙΟΠ {ο 5ΙΡΡΙΥ α (ο5Ρρε] [οΓ 

ἴπε δα ΟΓ α 5εοεί, ἂ5δ ἴο Ρτοραραίο α Ὠοοείϊο ΟΠτὶδίοἰοσγ υ(ΜΙη {πα 

Οτο] Ποπ ΨΙΕΠ Τε Ἠαά ποί γεί ρατίεά οοπιραηΥ. 

Τ]πής5 (με (αποβδρε] οἱ Ρείετ 5εεπῃς {ο Ἠανα Ἠε]ά απ ιπίαπε Ροβίίοη 

8ΠΊΟΠς6 ἴπε (πο5ρε]ς οΓ ἴπε 5εοοπᾷ οεπίτγ. Το ἰλῖς οἰτοιπηδίαπος νε 

πιαΥ νεπίατα {ο αἰτῖριίο 15 Ηπαεεά οἰτοπ]αίίοη. φΦεταρίοη οπεοκεά 15 

αεοερίαποε ΠΠΙΠ {πε ΟΠΙτοΠ. ΑΠΙΟΠΡ Ρερατα(ῖδίς 1{ Ίνας ποί 5βΠοΙεπί]γ 

ασστεςσίνε {ο 5εΟΙΤε 6επετα] 5ἀρροτί. ΙΓ α ΠατΙΠποΠΥ ο {πα οαποπῖσαἱ 

(σοβρείς Ίνετε ἀθδίτες, Ιὲ οοι]ά Ῥε {ουπά Ιπ {πε ννοτκ οἱ Γαταη : Ίξα πεν 

(οβΡε], 5ίτοπρΙγ Πανοιτεά ντ ἀῑδεποίίνε ἴεπείςδ, ΠΊάΠΥ 51ο] Ίετε αἲ 

παπά. ΈΤΠπε Ρείίπε (πο5ρε] 5Παγεά ἴ]ε [αΐο ΥΠΙο] οοΠΙΠΙΟΠΙΥ αἰεπας α 

οοπιρτοπηϊδε; Ι{ {αι]εά {ο 5αξἰςῇγ εἴίπετ ρατίγ, απα Γε]] Ιπίο περ]εοί. 

ΤΠις ους (ο5ρε[| 5ίαπᾶς ἴο 5οππε εχίεπί αἶοπε αἴποπς {ο αροοτγρῃα] 

(σοβρεὶς οἱ ἴ]ε 5εοοπᾶ οεπίΙτγ. Ειΐ 1{ Πας ππατκεά αΠιηΙες γηἩ οἔπετ 

στοιρς ΟΙ αΡοοτγρ]αὶ νΠίηρς. Τί (ποςδίο απᾶ αροσα]γρίῖο ἴοπε ἶ5 

ἵη {411 «γπηραίΏγ γνΙἩ ἴπε Πεεταίητα νΥΒίοἩ Ῥθατς ἴἩα παπιε οἱ 1,ειοίις 

Οµατίηςς, απά 1 ἶ5 ἁπποι]ί {ο ανοῖᾷ ἴπε ΙΠίετεηοἙ {λαί 6 ανα Ώεί[οτα 

π5δ α Ρτοάποί οἳ ἴλε 5οποο] οἳ νπίεις Ποπ ΥΠΙοὮ ἴπε ως οἱ έλε 

Αοοί[ες ρτοεεεάςεά ἁπτιπςρ ἴμε 5οοοπᾷ Πα] οἱ ἴπο 5εοοπά οεπίατγ. Τί 

Ίνας οὐνΙοιδ]γ ΙΏΠ (Πε Παπάς οἱ {με απίποτ οἱ ἴπο /λήασαα, απἀ Ίας 

Ἱπῃμεποεά {πα «4βοσίο ίσα) (οπφήζζ{ίοης. 1,5ίΙΥ, ἴΊετε ατα Ίαοσες ΟΓ 1{5 

πδε 1Π {πε νατίοας {ΟΓΠ5 ΟΓ {Πε Αοΐς οἱ Ῥηαίε, Ραί εδρεοίαΙ]γ 1Ιπ πε 

{ΓΟΤΠΙ ὙΠΏΙο] 5εεπῃς {ο Ὀε ἴΠε Ιαίαδί οἱ αἲΙ, ἵπε 4ΠαάβήοΟα ΒΙα{ Α 

ΟΟΠΠΕΧΙΟΠ Ἠα5 Ῥοθεπ 5αρροδεά {ο οαχίδί Ὀείήθεη {Πε Ῥεϊτίπε (ο5ρε] απἀ 

ἴπε «49οοπςίο” οἵ /ταἰαή, Ὀαί ἴπε εοϊπεϊάεπεε ἵ5 οπε οἱ Ιάεας οηΙγ απά 

ἀοες ποί εκίεπά {ο {πε Πίετατγ {οΓΠ. 

ΠΠ: 

ΤΠε (.ο5ΡρεΙ οἱ Ρείετ, θεταρίοη {6]]5 Ἡ5, ποί οπΙγ επιαπαίεᾶ {Ποπ {νε 

Ώοοείϊο ρατίγ (τῶν καταρξαµένων αὐτοῦ οὓς Δοκητὰς καλοῦμεν), Ῥαΐ τς 

σεπετα] (επάεΠΕΥ να5 Ι)οσσίϊο (τὰ γὰρ πλείονα φρονήματα ἐκείνων ἐστὶ 



χχχν]] εΟνσκποσσ ο μσμ 

τῆς διδασκαλίας). ΤΠΙ5 (επάεπογ ἀῑά ποῖ, Ἰονενετ, Ιατρεῖγ Ἱπιετίοτε 
ΜΙΤ Τὲς τερτεδεπίαίἴοη Ο {νε {αοίς, Ριιί ννας οΏΙεβγ «Ἠεινη ἵπ αποτίποάοκ 
α4Πίοης (τὰ μὲν πλείονα τοῦ ὀρθοῦ λόγου...τινὼ δὲ προσδιεσταλµένα). 

Ίπ νε Πασππεπί ΙΠΙοΗ 5αγνίνες αοοτοίῖοης ΟΓ {Πῖς οματασίετ ατε Γονν, 

Ῥιΐ (νεῖγ ρήτροςε ἶ5 5αβΠοϊεπί]γ οἶθατ. Ίο πιαγ 5δοµεάι]ε ἔπεπι 1π [πα 
[Ταριηεπί, 45 Ῥεταρίοη ἀῑά (τοισ]ιοιί πε (1 οβρε1 : 

(1) ΈΤΠο 1,οτς πεεάοπι Ποπ ραῖη αἲ ἴΠε πιοπιεηί ο Οτιςῖ- 

(2) Ηις ἀεδετίοη Ὦγ ἨΗϊς «Ῥονεγ” αἲ ἴ]ε πιοπιεηπί οἱ Γεαί]. 

(3) ΊΤΠε τερτεδεπίαίΊοη οΓ Ηϊ5 Ώεαί] α5 απ ἀνάληψις. 

(4) πε 5αρειπαίιτα] Πεϊσηῖ οΓ ἴπαε Αποεὶς απά ερρεοίαΙ]γ οΓ 
Πιο Ῥίδεη (Ἠτῖςί. 

(5) ΈΤπε ρετ5εοπΙΠοαίΙοη οΓ {με ΟΤο55. 

Το ἰπὶς δι Ίνε ουρΏί ρείπαρς {ο αάά ἴπε 5εα]ῖπο οἱ ἴπε δίοπα 

γἩ 5ενΕεΠ θα]. ΤΙ οΓ νίενγ οΓ ἔπε οτε οἱ {ια εγεηίς ἶ5 οοιτθοῖ, {πε 

ΟΠΙΙΦ6ΙΟΠ ΟΙ αἱ] {πε ἘαδίεΓ-νεε]ς αρρεαταποςς πιαςί Ὄε αἰτῖραίεά {ο ἴπε 
5αΠΏε {επάςπογ. 

Ένο οἱ ἴητεε Ρεποτα] ΤΕΠΙαΓΚ5 ΠΙαΥ Ῥε αἀάεά. (α) Οατ Ππασπιεπί ἶ5 

Ιπίεηςε]γ απίῖ-[αάαῖο ἵπ ἴοπε; α οπΙε[Γ ρατροςε ἶ5 ο]εατ]γ {ο {μτον (πε 

Γα1] ταδροηςΙὈΙΠίγ οἱ νε Οτιοϊβχίοη προπ {πα Τεν απἆ {ο ΙπίεηςΙίγ 

(πεΙτ στ. (0) Τί Ρείταγς πο 5ἵση οἱ απ΄ ΕλΡΙοπίεῖο νΙεν; οἱ {πε Ῥεσοι 

οἱ ΟἨτῖδί; οπ {με οίμετ Παπά, Ι{ σῖνος Ῥγοπιίπεποθ ἴο ΗΙ5 5αρετπαίιτα] 

απᾶ Ὠϊνίπα οΠατασίετ. ΒΥ ἴλοδε νο 5Ρεακ οἱ Ηίπι Ηε ἶ5 ΙπνατίαβΙγ 

σα]]εὰ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ: Ὀγ ἴἶπε υτῖίετ Πϊπιςε]{ ἨΗε 5 ἀεδίσπαίεά ὁ κύ- 

ριος, ΕΝΕΏ ΠΕΠ ἴΠα τείετεπος ἶ5 ἴο {πε Ὠεαά Οµτῖί. ΟΕ ἴμε Τητεε 

ΦΠΟ ἴδδις Ποπ {με {οπηῦ, {πε ΟἨτῖςδί αἶοπε {οΝετ5δ αὔονο {Πε Ἠθεαγεῃ. 

(ὁ Τπε (θασβῖπς ο ἴπε Παρπιεπί ννῃ τεσατᾶ {ο ἴ]ε Τιοτάς Ώεαί απά 

ἘοξυττθαοίίοΏ, ΨΠΙΙς οΡεΏ {ο 5Η5ΡΙοίοηΏ, ἶ5 ποί αὐεο]αίεΙγ Ιποεοηβίςδίεηε 

ΜΙΙ Οαίλο]ς Ἰαηριαςσο. Οτίσεη, α5 ἴἶε ποίες ν]] 5Ἠενν, πας αρρατεπί]γ 

ηδεά οἵ αἀορίεᾷ ἀνελήμφθη .ἵπ τείετεπος {ο {πε Ὠεαίμ οἱ ἴπο Τιοτά: 

απά {πε Ρείτίπε νντίίετ ἀῑδαποί]γ αθδετίς α Ἐεσιττεοίῖοη (ἀνέστη). 

Ἡ/ε ΠΙαΥ πον’ οπίεΓ προηπ {με απεςίίοη, Το γηαί {οτπι ο{ Ὦοσείΐδπι 

ἀοες οἱ {τασπιεηί Ιπο]ίπε 

τ. Όπο οΓ {πα οατ]εσί Γοτπις ο{ 56οοπά οεηίΙτγ Ὠοσείΐδπη ἶ5 οτΠ]- 

οἶδες ἵπ {ιε Ιοίίετς οἱ βεταριοπ)΄ς στθαί ρτεάεοθδ»ο: ΙπΠ {Πα 5εε ο{ ΑποσΙι, 

οί Ισπαίῖας. ΕΒΙ5ΠοΡ 1ασ]ιίοοί! ηας οἰατασίετίδεά {πα Ὦοσείϊδιη υνΠΙςο]ι {ς 

οοπάεπηπες ΡΥ {λε Ιρηαίίαπ ]είίετς ας (1) “(οτοιβΏ ϱοίηρΡ, (2) Ταάαϊο.” 

(1) Τι ἀεπιεά {πε τεα]ίγ οἱ ἴπο Ῥαδδίοη ; 1 γνα5 5εαπᾶα]ῖδεά ΡΥ {πε 01055. 

1, /σμαίζες, 1. 373. 



{ΥΤΊΑΟΟΕΣΙΟΝ χχχὶχ 

1σπαῦις πηθεῖς Τε Ὦγ αδεετῆης ἴπαί {Πε Τιοτὰ ννας ἵτα]γ Ῥοτπ, ἵΝα5 

(τα]γ ατταϊσπεᾷ Ὠείοτε Ῥοπέας Ῥῆαίε, ννας (τι]γ ογαοϊῖπεά απά ἵτα]γ 

ἀῑεά’. (2) Ιασ]έοοί πιαϊπίαϊης ἴλαί ἴ]ε Παάαίδιη νο] Γσπαίίας αἴίαοκς 

Ίνα ΟΠΙΥ αποίμοτ διά οἱ ἴἶα Γουείῖο Ἠείοδγ. Ἠίς ατσαπιεηί ἶ5 ποί 

Ρετῃαρ»ς αὐςο]ιαίαε]ν οοπνιποῖπσ, Ὀιε Τε εδίαρ]ῃσηες α ΡτοβραβΙίγ εἶναι ἴ]ε 

Ισπαίίαηπ Ὠοσείαε Ίνετε ἀἱδροςεά {ο ]αάαϊσε. Οετίαϊπ]γ {μετα 15 πο ἵταςε 

η {Πο τείετεποες οἱ Ιρηαίας ἴο ἴποςα Πετεί]ο ΟΓ αΠΥ απίασοηΙςπι {ο 

Ταάαίσπι οἩ (πετ ρατί, νΏ]]ςδί οἩ ἔλο οἴ]οι παπά 1{ 15 ουνίοιις ἔαί ἴπετα 

Ίνετο Ἱπιροτίαπί Ροΐπίς οἱ οοπίαοί Ώείννεεη {επι απά {πε Τιάαἴζετς. 

Τη ἴπε εατ]γ ρατί οΓ ἴπε 5εοοπᾷ οεπίἁτγ {πῖδ οταάετ {ΟΙΠΙ ος 

Ῥοοείϊδπι 56εεπης {ο Ἰανε Ῥδεπ ππάεΙγ ῥρτενα]επί ΙΠ ἴαε ΟΠιτοῃμας οί 

Άδια ΜΙποτ. Τ 15 οοπάεπιπεά Πιοτε οἱ ]65 ἀῑτεοί]γ ἵπ ἴε Τσπαίίαπ 

Ιείίει» ἴο ΄Ττα]]ε5, Όπιγτπα, Βρῄῃεςις, Μαρηερία, απά ῬΠαάεΙρμια; ἴε 

οΠΙΥ σεπι]πο νη(ῖπσς οἳ Ιππαίῖας ΙΥΠΙοἩ ατο εο ΠΟΠ α]] αἱ]αδίοη {ο Ιέ 

αἴε {πε Ιείίετ {ο ἴπε Ἐοππαπς, απά {με ρειςοπα[| Ιείίοι {ο Ῥο]γοατρ. Ὑεί 

ΙΕ ἶς οἰεατ]γ ποί ἴἶε δόκησις «νι ανΠίοῖ ἴε Ῥείτίπε αντε ἶ5 ἶῃ 

«υπΙραίΠγ. Έοτ (1) ε ἆοες ποῖ 5ιᾳροςί ἴλαί ἴΠο πα] απά ἴπε Οτιςῖ- 

ΠχΙοπ Ίνετε ριίαίνε; ΟΠ ἴ]πα οοπίτατγ πε επιρῃαδίδες Ῥοίπ ενεηίς, οΠΙΥ 

τεδειν]ης {ΟΥ ἴμε Τοτά απ ΙΠΙΠΙΙΠΙίΥ Ποπ Ρῃγδισα] ραῖῃ. Απά (2) Πε 

16 ποῖ ΠΠεΤΟΙΥ {εε ΠΟΠ αΠΥ 5α5ρΙοείοη οἱ [αάαΐζ]ης; Ἠς ἶδ, 45 να Ἠανε 

5εεη, αρστοςςῖνεΙγ απῇ- [ἀαα[ς. 

2.  Αί Πιδί δἱσΏί νε Π]αΥ Ῥε ἰεπρίεά {ο οοππεοί οἱ ντε γα 

{πο 5οποο] οἱ Οστιπίμας οἱ ο{ (Οατροοταίο. Αοοοτάῖπρ Το Ίτεπαεις, 

νο ἶ5 {οἰοπεά Ὦγ ΠΗιρροϊγίας, Οεππίμιας ἰαισΠί (μαί, (ΠποιρΏ ΤΠερις 

5ιΠετεᾶ, ἀῑεά απἀ τοδε ασαῖη, νο ΟΠτῖςε Ίνας ΙπραδςίΡ]ε απἀ Ιε Ηίπι 

Ῥείοτα ἴπε Ῥαςσιοπ”,. «(ατροοταίθς, Ιὲ 586ΙΗ5, 5ροΚο οί α Ῥονετ υΥΠίο] 

ας 5εηί ἄοντ ὮΥ (πε Ὀπρεροίίεηπ (οἆ προῃπ {Πε 5ου] ο Ίαδις5, απἀ 

ενεπί{μα]]γ αδοεπάθά {ο 1ί5 5ουτοεῖ. Ιάεας οἱ ἴπα 5αΠ1ο 6εηπετα] οἸαταοίετ 

τε {ο Ὦε {ουιπά Ἱπ οἱ Πασπιεπί, Ὀαί ἴΠεγ αρρεατ ἴπετο Ιῃ α ΠΟΤΕ 

σιατάεά, α ΠΟΤΕ 6ΟΠΙΡΙΕΣ, απά ῬτοῦαΡδΙγ α Ἰαΐίετ {οτπ. ἨΜοτεονετ, ἴ]ε 

]αάαιζῖπς (επάεπογ οἱ ΟστίπίΠας απᾶ {πε Παπιαπ]απαηίδπ οἱ Ῥοί]ᾗ 

Οετιπίηας απἀ Οατροοταίες εχο]αάε {πα 5αρροβΙίοη ο[ αΏγ ἀῑτεοί ἵῃ- 

Ππεπος Ἠανίησ Ῥεεπ εχετοῖδεἀ ΡΥ ἴπεπι προπ Ῥείε ΤΠο εατ]γ 

«ΟρΜΙ{ε” θγδίεπι ἀθεδοτίρεά ϱΥ Ιτεπαεις αΡΡρτοᾶεμες πεατετ {ο Ρεϊεγς 

γιεν. Αοσοτάϊπς {ο (λαί δγδίειη Τεδα5 Ίνας Ῥοτη οἱ α ΨΠτρίη ΡΥ ὨὈϊνιπε 

ορεταοἩ; 5αΏδεαιεπίἰγ πε ΟἨτιδί ἀεδεεπάεά οι Ηίπι, νηιπάτανίηρ 

Ῥείοτε {με Οτιοιβχίοη; αἴτετ ἴπε ΟτιοΙμχΙοη α ΡΟΝΕΙ Ία5 5εηίῖ ἀον/Ώ 

προπ {πε ΟγΙοΙΠεά ννπίοὮ τεδίοιοά ἨΗίπα {ο Πε Ιπ α ΡδγεΠίο απά ερίτιίμα] 

1 ήαρμ.ο. «ἍΆβλ. δ. ᾖ7γα. 9. 33. 

που α. ας. ᾱ, ΠΠ, πα. ιτ. Ερ. να, ὃ Ίτεῃ. 1. σβ.Ἱ. ΤΠΡΡ. ΥΠ. 32. 



Χ] 1Υ”ΤΑΟΡΟΕΟΖ7ΓΟΛΝ 

Ῥοάγ, (πε Ῥοάγ οἳ νε Ἐ]εδί Ἠεῖηπς Πονενετ Ιεῖ Ῥεπίπά). Ῥαΐ (πε 

Ῥείτίπα ἀοοίτίπε ἀῑβετς Ποπ {Πῖς πα πιαίϊοτία] Ροῖηί, ΓΟΓ 1 τερατᾶς (πε 

Πίσλεγ Παίιτε οΓ {πε Τιοτά αξ τοπιαϊπίης νε Ἠίπι οη ἴμε Οτο τρ 

ἴο ἴπε πιοπιεηί οἱ Ηίς ΓεαίἩ; ποτ 15 ἴπετε αΏΥ ἴτασε ΙΠ ΄Ῥείεγ) οἱ ἴπε 

οἵεγ [εαίιτες οἱ ἴἶνε Ιηίτισαίε ρηοςῖς πνΙ(Ἡ ανΠΙοΠ (πε ΟΡΜΙίΕ ΟἨπςίοΙοςγ 

κας ε]οδεΙγ Ῥουπά αρ. 

3. ΤΠε νο στεαῖ 5οποοίς οἱ Βαρηϊάςς απά Ψαἰεπίπας εἰαίπιεά {ο 

(είτ {οαπάετς δρ]πίαα] ἀεδεεπί Ποπ ἴπε Αροςί]ες Ῥείΐετ απἀ Ῥαι] τε- 

«ρεοίϊνε]γ’. Βοΐ] ]εαάει αρρεαί ἴο Ἠανε αοοερίεά Ιπ 5ιΏδίαπες (πε 

(οβρε]ς πον τεσατάεά ας οαποηίσα], αἁπιιίαης ἴλε {[αοῖς ο{ ἴἴιε (ο5Ρε] 

ΗΙΦίΟΙΥ, Ὑ]]]ε ριίέῖης απ Ποτείῖσαὶ οοηδίτιοίίοη προηπ ἴπεπ. ΟΕ ἔνε 

Ῥαφι]άίαπς Ἠιρρο]γίας ΘΧΡΤΕΣΣΙΥ »ίαΐε5: γέγονε πάντα ὁμοίως κατ᾽ αὐτοὺς 

εν ὡς ἐν τοῖς εἰαγγελίοις γέγραπται:. Βαΐ Βαθίιάςες 6ανε απ επ!ϊτε]γ πεν; 

οοΠΙΡΙΕΧΙΟΠ {ο Ὀοίπ {πε ΟτιοΙβχίοη απά (πε Ἐεριττεοίοηπ. ΤΠε ΡαΓ- 

Ρο5ε οΓ {Πε Ῥαδδίοῃ Ίνα5 ἴἩε διαίρεσις οἳ ἴε οοπιροςί{ο [αοΐοις οἱ ἴ]ε 

Τ οτά”5 Ῥοδςοῃ, Πο τοροτεἆ εαςε]Ὦ εἰεππεπί {ο 15 ῬτορεΓ «Ρπετα. ΤΠε 

σωματικὸν µέρος 5αΠετεά απά τείητπεά {ο ἀμορφία, ἴπε Ρδγοβίο γνας 

τοςίοτθᾶ {ο {μα ἨΗεράοπιαά, απάἆ 5ο {οτίΠ. ἵψιΠι ἴπεςδε Ιάεας ία Ῥείΐτίιπε 

Πασπιοηί Ίας ποϊΠῖπς ΙΠ ΟΟΠΊΠΙΟΠ. 

ΈΠα 5Ρ]ετε οἱ Βαφι]μάες ΙΠβπεποε 56ΕΠΙ5 {ο Ἠανε Ῥεεῃπ πεατΙγ Ηπηέεά 

το Ἐργρι. ὙΨαἰεπίίπας ἵνα» ία οεπίτε Οἱ α Ίατρατ πἹονεπχεπί. ΊΜε Ππά 

Ἠϊπι Πιςί ἵπ Ἐργρί, ἴπεη Ιπ ΟΥΡρτΙ5, απά Ππα!!γ, Ῥείνεεπ Α.Ρ. 12δ απἀ 

16ο, αἲ Ἐοπιε. Ἠίς {οἱ1ούετ5 Ίγετε ἀῑνιάθά ΙΠίο {ννο 5οἩοοίςδ, Ἐαδίετη 

απά Ἰλ/εςίετη, ἴπα «Απαίο]ο᾽ απά (πα Πία]ο. ΤΠπε Ψαἰεπηπίαης, ας- 

οοτάϊπς {ο Ηιρροϊγίας”, τεοορηῖ5σεά (νο ΟἨτίςί5, πε αεοῃπ Μο, {οσείπετ 

νὰ πε Ἠοίγ Βρίπί, εππαπαϊθά Ίοπι Νοῦς απά ᾿Αλήθεια, απἀά αποίῃετ 

ΝΟ γ΄α5 ἴἩε «ΟΠΙΠΙΟΠ Ῥτοᾶιοί ΟΓ {Πε γΥπο]ε Ῥ]ετοπια. Το ἴπε Ῥοη ΟΓ 

Ματγ ἴπεγ ατιπριίεά α Ρδγομίς, 9Ἠ, 45 {πο Ἐαδίετη ὙΨαἰεπιπίαης Ῥτε- 

{ειγεά {ο 5αΥ, α ῬΡηειπηαίίο ἨῬοάγ. Τπε Πασπιεηίς οἳ Υα]επιπίαη 

ἱεασλίης εχοετρίεά Ὁγ ΟΙεπιεπί απά τερτεδεηίϊης οΠΙεΗΥ ἴε Ἐαδίετη 

5οΠοο], 4Γε ΠΘΑΤΕΙ Ιπ ἴοπε απά 5επετα] ἴεΠάεΠΟΥ {ο ἴπε Ῥείτπε [ας- 

πιεπί ἴΠαῃ αΠΥ (απορίΐο πέίεταηοες ε ανα ας γε εποεουπίετεά. ΤΠε 

{ο]]ουίπρ ΠΊαΥ Ῥο ἵαΚεη α5 5ΡεΕΙΠΠΕΠ: 

ὁ κύριος διὰ πολλὴν ταπεινοφροσύνην οὐχ ὡς ἄγγελος ὤφθη ἀλλ᾽ ὡς 
3 εν ον Ν κ ψ α 3. 3 να τη ν 2 Ν λ 
ἄνθρωπος... αὐτὸς Ύαρ και ανω φῶς ην και εστε το ἐπιφαγεν εν σαρκι και 

1 Ίτεῃ. 1. 99. 12, 13. γεγόνει Παύλου. Οαπ (αποῖας Πανο Ῥεεῃ 

3 ΟἸσπι. Α]εχ. Φέγομι. ΙΙ. 17 καθάπερ ὁ (ἴἶε παπιε ο {πε 5αρροδεά ἰταηδ]αίος οί 

Ῥασιλείδης, κἂν Γλαυκίαν ἐπιγράφηται δι  ἴἶα Ρεϊτῖπε (άοβΡε], 1.Ε. ἴπε α5διπηεά παπηε 

δάσκαλον, ὧς αὐχοῦσιν αὐτοί, τὸν Πέτρου οἱ ἴπο απί]ου ὁ 

ἑρμηνέα' ὡσαύτως δὲ καὶ Οὐαλεντῖνον Θεο- 5 ΗΙρρ. να. 27. 

δάδι ἀκηκοέναι φέρουσιν, γνώριμος δ᾽ οὗτος 4 ΗΠΠΡΡ. νΙ. 25. 



{Ν7ΛΟΡΟΕ6ΤΓΟΛ ΧΙ 

αν. α 3 ῤὲ 5 4 α 3 39λ / ϱ / 
τὸ ἐνταῦθα ὀφθὲν οὐχ ὕστερον τοῦ ἄνω, οὐδὲ διεκέκοπτο ᾗ ἄνωθεν µετέστη 
ὃ - Ε) κ. ο] Ν / Ἂ Ν Ν - Ν 3 - ’ Ν ο 

εὗρο...ἀλλ᾽ ἦν τὸ πάντη ὂν καὶ παρὰ τῷ πατρὶ κἀνταῦθα: δύναμµις γὰρ ἦν 

τοῦ πατρός (ἐχε. 7. ὁ 4). 
3 Ἀ. ς ΄ ς} / Δ / ΔΝ 5 - 

ἀναστὰς ὁ κύριος εὐηγγελίσατο τοὺς δικαίους τοὺς ἐν τῇ κατα- 
’ κ / 3 ΔΝ Ν / 

παύσει καὶ µετέστησεν αὐτοὺς καὶ µετέθηκεν (8 18). 
ς Ν . ’ ιά - 

ὁ σταυρὸς τοῦ ἐν πληρώματι ὅρου σημεῖόν ἐστιν' χωρίζει γὰρ τοὺς ἀπί- 
- ] ’ - -” ΄ ο 

στους τῶν ἀπίστων, ὡς ἐκεῖνος τὸν κόσμον τοῦ πληρώματος (8 42). 
μὸ 4 4 ας Φ ο) αν ω 

ὅτι μὲν οὖν αὐτὸς ἕτερος ἣν ᾧ ἀνείληφεν δῆλον ἐξ ὧν ὁμολογεῖ Εγω ἡ 
β, κ -ο . . - - 

ζωγ.. καὶ ὅταν λέγῃ Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀποδοκιµασθῆναι, ὑβρισθῆναι, 
ω ε 1 [ω) - 

σταυρωθῆναι, ὡς περὶ ἄλλου φαίνεται λέγων, δηλονότι τοῦ ἐμπαθοῦς' 
Ν / ο / ο) / - ς ο 3 λ / ων Δ Καὶ προάξω ὑμᾶς, λέγει, τῇ τρίτῃ τῶν ἡμερών εἰς τὴν Ταλιλαίαν' αὐτὸς γὰρ 

/ - Ν 3 ο) 3 / 

προάγει πάντα καὶ τὴν ἀφανῶς σωζοµένην ψυχὴν ἀναστήσειν Πνίσσετο 
Ν » / Ὡὶ ω 

καὶ ἀποκαταστήσειν οὗ νῶν προάγει ἀπέθανεν δὲ ἀποστάντος τοῦ 
/ «τα παν ο Α .. 2 / / 3 / Δ ϱ) καταβάντος ἐπ᾽ αὐτῷ ἐπὶ τῷ Ἱορδάνῃ πνεύµατος...ἀναστείλας τὴν ἐπελ- 

θ ο) 3 - . / ς λ 3 / λ Ν / λ λ 

οσαν ἀκτίινα τῆς δυγάµεως ὃ Σωτὴρ απείλησε μὲν τὸν θάνατον τὸ δὲ 
θ Ν ω . Ν / 3 / Ν Ν Ν 3. ϱ/ 
γητὸν σώμα αποβαλὼν πάθη ἀνέστησεν. τὰ ψυχικὰ μὲν οὖν οὕτως 

ο Ν 3 / / Ν ν ς Ν Ν 3 . 
ανίσταται καὶ ἀνασώζεται...Κάθηται μὲν οὖν ὁ ψυχικὸς Χριστὸς ἐν δεξιᾷ 

τοῦ δημιουργοῦ (66 ότ, 62). 

με Ἰαδί οἱ ἴπεςδε εχίταοίς αρρεατς {ο τερΓεδεπί Ἰ/αδίετη ταίπει (απ 

Ἐαρίετη Ὑαἱεπ/ίιπΙαΠΙδΠΙ; α ΠΙΕΠΙΡΕΤ οἱ {με Απαίο]ςο 5ο]οοὶ ινοι]ά Πανε 

5ΡοΚεηΏ ο{ {πε Βίδεπ ΟΠτῖδί α5 ερπαειπια(ϊο) απά ποί «Ῥδγοβίς. Ῥαΐ ίπε 

Ροϊηί ἶ5 ποῖ Ἱπιροτίαπί {ΟΙ ΟΥ Ῥτοδεηί Ῥυίρο5α. ΊψΜε 5εε Πον α Ὑαιεῃ- 

Ώπίαη γυτίετ οοι]ά Ίπα]Κε {Πε {αοῖς οἱ {νε (ἀο5Ρρε] Πϊδίοιγ {πε νεβ]εἰε οΓ 

(ποςίο {δασμίπς; απά νο απἀειδίαπά ΝΥΗΥ ἴμα Ὠοσείῖο απίποτ οἱ ἴπε 

Ῥεϊτίπε (οβρεὶ να οοπίεπί {ο αεοερί ἴπε σαποπίσα] πατταίῖνε αδ ἴμε 

Ραδί5 οί Πὶ5δ οιΠ. ἈΒιΐ Ρερδίάες Τίς, νε τεοοδηίδε ἵΠ ἴπεςε ΝαἰεπΙπΙαπ 

οοπηπηεηίς ροϊπίς οἱ οοπίαοί ΥΠ ου Παβιπεηπί Μετα {Πε Ἰαίίει τεγεα]5 

186 ίταε οπατασοίετ. Ύα οὔδετνε ΙπΠ Ῥοίμ ἴ]α 5αππε ἀῑδίποίίοη Ῥείνεεη 

Ώνε Γπιραρφ]ρ]α Οἡτίδί απᾶ {λε Ῥαρείρίε; 1ἵπ Ῥοί]μ ἴπε Ῥοψει Ποπ αβογνε 

Ίθανες (μα Τ,οτά αἱ ΗΙς ἀααίμ; ἵπ Ροίμ ίπΠετε 15 α Κεδυιττεσίίοπ εΠβεοίπαίεά 

Ῥγ απ εχίειπαὶ αΡΕΠΟΥ απά αρρατεη!Ιγ ποί εχίεπάϊπᾳρ {ο {πε παίπτα] 

Ῥοάγ. ΒοίἩ αραῖπ ατα ε]αταοίετίδεά ὮΥ {λα Ρτοπιίπεποε ΙΝΠΙΟΠ 15 Ρίνεη 

{ο {με Οτοςς απά {ο {λε Ῥγεασ]λίης {ο {πε Ώεας, αἰίποιιρῖι πε]έ]λετ οί ἴμεδε 

Ρατσι]ατς 16 ψοτκεά οί Ιπ {πε 5απΠε ΜΥ ὮΥ {Πε Όνο ΜπΠίετ. Όπ ἴπε 

νο]ς, γί]ς πε ενἰάεποε ἆοεςδ ποί Ἰπς[γ 5 ἵπ τεσατάϊπρ {λε Ῥείτίπα 
τίίοτ α5 α Ψαἰοπίπίαη, ἴπετα ἵ5 ΓΘάΡΟΠ {ο 51ρροδο {παί Πε ας {εἰέ ἴπε 

Ιπῄπεποε ΟΓ {πα ΨαἰεπΙπίαη Ξεμοο]. 

4. ἘῬοῖι ΟΙεπιεπί οἱ Αἰεχαπάτία απά ἨΗιρρο]γίας 5ΡρεαΚκ οἱ α ΡαΤίΥ 

Ὢο Ῥοτθ {πε παπι οἱ Ποοείαε, απἁ 1ο ατε ἀῑδιπριαϊδμεά {ΤΟΠ {πε 

ο Ῥ α 



ΧΙΙ Α1/7ΛΟΦΟΕ6ΖΤΙΟΝ 

γ/αἱεπιιπίαπς απά οἴπει (πορίίο 5θοΐ. Αοοοτάϊπσ {ο ΟἸεπιεπέ', ἴπε 

{οιπᾶςγ οἱ ἴπῖς Ρατίγ ννας Τα]ας ΟαρδίαπιΙς, οΙσίπα!Ιγ α ΠἹεΠΙΡεΓ οἱ οπε 

ο{ (μα ὙαἱοπίΙπίαΠ 5οποοῖς. (Οαδδίαη 5Πατες ΄Γαπαπ)ς Εποτα(ίσπι, απᾶ Π5 

Ιηίεγθςί 1Π Ώουθβςδπι αβρεαῖς {ο Ώανο Ῥεεηπ Ἰα1ρεΙγ ἄιιε ἴο Πῖς Ἐποταίίε 

νίενς. Ἠιρρο]γίας” απ ραίος {ο ἴπε Ἰαΐετ Ὠοεείαε, ΡτεδαππαΡ]γ (πε 

θεοί υνμῖος Οα5δίάΠ οπἱσμπαίεά οΓ ΟΠ6 ΠΘΑΤΙΥ αἰ]Πεά {ο Ιέ, απ εἰαροταίε 

γδίεπη οἱ σποθῖδ, ΙΙΟΠ οοπηβίπες Γεαίητες αρρατεπίΙγ ἀετινεά {οΠΙ 

5ενετα] εατ]]εί δγδίειης, α5 ἴηοςε οἱ Βαφίμᾶάςς, Ναἰεπίίπας, απᾶ {πε Ἀααδ- 

6εΠε5. ἍΊ/ΠεΠ νε οοπΊΕ {ο ἴπε ΟΠτίδίοἰοσγ οΓ ἴἶαςδα Τοσείαε, 1 ρίογες 

{ο Ώε α ομτίο5 5γποτείῖδπ Ῥτεδεπίίπς Ροῖηίς ο{ εοπίασί ΥνἩ οτίοάοχγ 

οη {πε οπε Παπά, απά γη ΠΙαΠΥ {οτπ]ς ος (πορίς 5ρεεμ]αίοηπ οἨ (πε 

οἴμετ. ΤΠε Πϊρμει Ναίιτε οἱ ΟΠτῖςί 15 {πο ΟπΙγ Ῥεβοίίεπ Φοη, Ίο 

ἶ6 οαια] 1π αἲ] τεδρεοίς (σεπεταίοπ εχεερίες) {ο ἴπα Ιησεπεταίε. Τπε 

ΟπΙγ Βεροίίεπ οοπίταοί5 ἨΗΙπιδο] απἆά ἀεδεεπάς (Πτοισῃ {πε Αεοης, {5111 

αἲ Ἰεπσίμ ἩἨε επίεις ἴμε υνοτ]ά απά ἶδ Ῥοτη οἳ ΜαΙγ. Ἔπε Γοοείϊς 

γΥΤΙΘΓ ρτοσεεᾶς: 

ἐγεννήθη τὸ ἐξ αὐτῆς ὡς γέγραπται' γεννηθὲν δὲ ἐνεδύσατο αὐτὸ ἄνωθεν 

ἐλθών, καὶ πάντα ἐποίησεν οὕτως ως ἐν τοῖς εὐαγγελίοις γέγραπται. 

ἐλούσατο εἰς τὸν Ἰορδάνην: ἐλούσατο δὲ τύπον καὶ σφράγισµα λαβωὼν ἐν 

τῷ ὕδατι τοῦ γεγεννηµένου σώματος ἀπὸ τῆς παρθένου, ἵν ὅταν ὁ ἄρχων 

κατακρίνῃ τὸ ἴδιον πλάσμα θανάτῳ τῷ σταυρῷ, ψυχἠ ἐκείνη ἐν τῷ σώματι 

τραφεῖσα ἀπεκδυσαμένη τὸ σώμα... μὴ εὑρεθῇ γυμνή, ἀλλ᾽ ἐνδύσηται τὸ 
5 - ἵὸ 4 ἐβ ζ 3 Ν - Ν 3 τρ 3 / . 

εν τῷ ιοατι οτε εβαπτιςετο αντι της σαρκος εκειγΊ5 εκτετυπὠωµενον σώμα. 

Ὀ π[οτεαπαίεἰγ {πε ἨἩιρρο]γίεαη αοεοιπί Ῥτεακ5 οϐ αἲ {Πῖ5 ροῖηί. 15 

Ἱπιροτίαπος {οΓ ΟΥ ΕΠΩΙΙΣΥ [ες ἵπ {ο γηίηεςς ΠΙΕΙ 1 Ῥεαις ἴο (πε 

εχἰδίεποἙ Οἱ α Ρρατίγ Ιῃπ {λε 5εοοπά Πα]Ε οἱ ἴπε 5οεοπά οεπίατγ ({οτ ἴπε 

γποτεβϊδείο δΡρίτί 1 ἀἱδρ]αγεά οαηποί Ἠανο θε εατ]ετ) Νο οα]]εά 

Ώπεπιςε]νες Ώουείαε Όμί αεοερίεά {πε (.ο5ρε] πατταίῖνε, απᾶ ΥΟ5ε δόκησις 

Ίνας αρρατεπί]γ Ππηϊίεά {ο α Ρε]ίοΓ ἵπ α Ρπευιπηαίίο Βοάγ, ἴπε Ἱπρτεβς Οἵ 

εοιπίετρατί οἱ {πε Ῥοάγ Ῥοτη οἱ {πε Ψταίη, Ίο] Ίνα5 αεα]τεά ΡΥ νε 

Τ οτά αἲ ἴπε Ῥαρίίσπι, απά τεπηαϊπεᾶ ας ἴΊε ε]οίμίπρ οί ΗΙ5 5ου] αἴτει ἴε 

ΟτασιΠχίοῃ. 

1 ΟΊεπι. ΑΙεχ. 11. Τ3 τοιούτοις ἐπιχειρεῖ 

καὶ ὁ τῆς δοκήσεως ἐξάρχων Ιούλιος Κασ- 

σιανό». 

3 ἨΠΙρΡ. νΠ. το 544. ἨἩϊρρο]γίας Ρ]αγς 

α]] τουπᾶ {λε παππα, Ὀι{ 5Θεπῃ5 ποί {ο Ρεί- 
οεῖνα 1ί5 ἴτιε 5Ἰσπ]ῃοαπος: νυΙΠ. 8 ἐπεὶ οἱ 

πολλοὶ τῇ τοῦ κυρίου συνβουλίᾳ μὴ χρώ- 

µενοι τὴν δοκὸν ἐν τῷ ὀφθαλμά ἔχοντες 

ὃραν ἐπαγγέλλονται τυφλώττοντες, δοκεῖ 

ΎΈμετε ἵς πο ενίάεποο ἴπαί (Πῖς Ρρατήσι]ατ ἴΠεοίγ Ί/α5 

ἡμῖν μηδὲ τὰ τούτων δόγµατα σιωπᾷν... 

καὶ τοὺς τῷ δοκεῖν ἀσφάλειαν λόγων κε- 

κτῆσθαι ἐλέγξομεν, οἵγε ἑαυτοὺς Δοκητὰς 

ἀπεκάλεσαν, δογµατίζοντες ταῦτα (ο. 

10. ΤΙ τὸ δοκεῖν εἶναί τινα»...τὰ δόξαντα). 

Ἠ]ϊς εἰαίεπιεπί {αί ία παπι Ρτοσθεάεἆ 

{τοπα {πε ρατίγ 1{δε]{ 15 οΓα Ρίεοε ν(] ἴπα 
εχρ]απαίίοη ΟΓ 1{5 πιθαπῖης. 



{ΝΥΤΚΑΟΡΟΕΤΙΙΟΝ ΧΙ 

Ῥτεφδεηί {ο ἴε παϊπά οΓ {να Ῥείτίπε ανγίίετ, Ριΐ Τέ 15 ποί ἱποοηβίςίοηί νε] 

ΐ5 δίοτγ; ποτ ἆοες ἴπετο αβρρεατ {ο Ῥε αΏγ ἹππρτουαβΙ]γ ἵπ νε 5ρ- 

Ροβίοπ εαί ἴε Ἐποταιίίε 5οοί {οαπάεᾶ Ιπ Εγρίι Ὀγ Πας Οαδείαπις, 

ἴπε Ὡοσείαε οἱ ΗΙρρο]γίας, απᾶ {πο Ὠοσείαε οί Φεταρίοη Ίγετο ο]οδε]γ 

α]]]θά {ο 6αοὮ οἴ]ετ ΙΓ ποί Ιάεπίισα]]γ να 5α1Π6. 

ΙΧ. 

ΤΠε κίγ]ε οἱ ἴε Ῥείτπε Παρπιεπί ας Ῥοϊπίς οΓ οοπίαοί ΥΕ 

(με οαποηῖσα] (αοδΡεῖς, εδρεοῖα]]γ γε ὲ Τακε απ ὃί Τοµη; γεί οη 

νε νηοῖε ἵε ἀῑβετς πιαίετια]]γ. Ἠετε απά ἴπετε (με υντίετ Ίδες 

α Ῥηταδα οἱ Αταπιαϊο ΟΠΙΡΙΠ 5ΙΟἩ α5 µία τῶν αζύμων, ανὰ δύο δύο. 

Μοτα Πεαιεπί]γ Τα πιαπ][εδί α ἴεπάεπογ {ο αρΣβ(ιίε οἶαδδίσα] Γοἵ 

Ἠσ]]εηίδίίο {οτπ. Τ]ις Ίο ΥΠίε5 καθαρεύω {ΟΙ ἀθώός εἰμι ἀπό, απά 

επιρἰογς ἴλε ορίαίῖνε αΠἴεί ὅπως. Τη Πὶς ολοίος οἳ Ιγοτάς ο αρρεατς {ο 

Ρε σιϊάεά Ὦγ 5ο γεν α5 Ῥ]αίατοᾗ, Ῥο]γρίας, Ὠϊοηγρδίας οἱ Ἠα]]- 

εαΓΠαδδΗ5; 6 Ἠανε ὄψεις {ΟΙ ὀφθαλμοί, ἀγωνιῶν {ΟΙ φοβεῖσθαι [ο]ουνεά 

Ὦγ µή, απά ἴπε Ρῄταςες Φλέγεσθαι ὑπὸ ὀργῆς, τετρὠσθαι κατὰ διάνοιαν. 

ΤΠ οΟΠΙΠΙΟΠ Ψ{Ἡ {ηε α{]οΓ οἱ {Ἡε Αοίς, Ψοςδα γνοτ]ς 5εεΠῃ5 {ο ὂε οΠεΠ ΙΠ 

ν]ενν, Ῥείεί 11δες μαθήτρια απᾶ χειραγωγεῖν; Ψ ΘΥΠΙΠΙαΕΛΙ5, {πε Ρετῃαρς 

Πετεί]σα] ἰταηδ]αίοτ οἱ {πε Οἰά Τεδίαπιεπί, Τε 5Ἠαγας ἴἶε νεΓΥ Τατε Ψογά5 

ὑπορθοῦν απάἀ συνσκέπτεσθαι. Ἠε 5Ἠεννς α ρατεαΠίγ [οι ππαδαὶ νγοτάς: 

{ΟΙ σταυρίσκειν απά σκελοκοπεῖν Ἶε ἶ5 αἱ γεῖ ος οπΙγ αΠ{]οΓΙγ; ὑπακοή 

ἵη {λε 5εηΏ5ε Οἱ α «τεδροηςε) ἄοες ποῖ 58εΠΙ {ο οοσΙ εἰδεν]μετε Ῥείοτε 

πε Ἰαδί γαατς οἱ ἴἶε (πίτά οεπίΙτγ, αἰίποισ]Ώ ὑπακούειν ΄ἴο τεδροπά 

6 {ουπά ΙηΠ οἴπεγ αρβροοιγρμα!] ντίῄπσς οἱ ἴπε 5θοοΏά; λαχμός 15 

ΙΏ 1Φε]{ α τατε νοτᾶ, απά ἵηπ ἴμε ῬΡ]ηταδε λαχμὸν βάλλειν 5ΘΕΠΙ5 {ο Ῥα 

Ππίεά {ο ἔνο οἱ ἴἨτεε ΟἨπςίίαη ν/Πίεί. Α οΠαταοίετὶδίίο Παβιί ος 

αΠιχίης απ αἱπηοςδί οἴϊο56 ἐκεῖνος (οἱ κακοῦργοι ἐκεῖνοι, ὁ λίθος ἐκεῖνος, οἱ 

στρατιώται ἐκεῖνοι) αρρεατς αἶςο Ιπ ἴπα Ρείτπε ΑΡροσαΙγρ5ε, απά 1π οἵπε 

αροοτγρ]α] Πεταίατο. Ῥαΐτ ἴπε πιοδί ἀεοῖδινε Ιπάϊσαίίιοπ οἱ ἴπε τε- 

Ιανε]γ Ἰαΐε οοπιροβίῖοη οἱ ο Πασιπεπί 15 {ο Ὦο Γοιπά Ιπ 15 δε οἱ ἡ 

κυριακή. Ίηπ ἴε ΑΡροσαΙγρςε οἱ δὲ ]ο]η νε αἰτεαάγ Ώανε ἡ κυριακὴ 

ημέρα; ἴλε /}ήαεᾖε {οἶ]οννς γη] κυριακὴ Κυρίου; 1σηπαβας 5ρεαΚκς ος 

ἴλοδε ΠΟ Ἰνε κατὰ κυριακήν; ΜεΠίο, ἨΒίδμορ οἱ βατάῖ5, αροιί ἴἶε 

πη]άά]ε οἱ {λε 5εοοπά οεΠ{ΙΤΥ ντοίε α ἰΤθαίΙ5δε περὶ κυριακῆ. Τ{ε Πᾶπιε 

Ίνας (Ἠετείοτε {απλΙ]ϊαγ απηοησςί Ἑαρίετη (τεεκ-5ρεακίπσ ΟΠπ5ίαπς {ΠΟΠΙ 

(πε επά οἱ {ο Πτεί οεπίατγ. ἈῬπί Ῥεΐετ ποῖ οΠΙγ δες 1 Πεε]γ, Ρα 

58ΕΠ15 {ο Ῥε αποοηφοίοις {μαί Τε ἶ5 σι]]ί ο{ απ απαοΠτοπίςίη ΨΠεΠ πε 
Ἱπροτίς {πὶ5 εχο]αδίναῖν ΟΠτίρίίαη ἔετπι Ιπίο ἴπε (οβρε] Ιδίοι. Ἡ 



χιν {ΝΥ7ΓΛΟΟΕΤΟΝ. 

κυριακή Ἆας 5ο οοπιρ]είε]γ 5αρρ]απίεά ἡ µία τῶν σαββάτων, ἴλαί Τέ 15 ἴνήςσε 

αδεά {ο ἆἁθδοτῖρα {πα Πτεί Ἑαδίει Τλαγ ἵηπ α ἀοοιπεπί ἸΥΠΙεἩ ας5πα]]γ 

πιαπ]{εςί5 ΡτεοῖδΙοη ἴπ 51οΏ ΤΠα{ί6Ι5. 

Α πιοτε ν]ία] ἀῑδεποίίοη Ῥείνψθεη ἴ]νε Πίετατγ οματασίετ οἱ πε Ῥείτίπα 

{Γασπιεπί απά εἶναι οἱ {ε οαποπῖσα] (οδΡε]ς ]ες 1η {Πε αβθιπιρίῖοη ο{ {πε 

Πιςί Ῥεςοη Ὦ} {λα γτ]ίετ οἱ ἴ]ε ΕΟΤΠΠΕΤ. ΤΠε ἀεεῖση οἳ ἴἶνε Ῥγπορίϊς 

(σο8ρεῖς εχο]αάες Ρεισοπα] παπταίϊνε; Ῥαΐ Τέ 15 οαια]]γ {οτεῖση {ο (πε 

Ἐουτί] (πο5Ρρε], ενεπ Ἱνπετα τε[εΓοηος 15 παάε Το {πα εναησε]ϊδί α5 απ 

εγε-πΊίπεςς (χἰχ. 35, ΧΧ. 39, 31). ΤΠε ππείμοά οἳ ραίῆπς {πε (οδρε]- 

Πϊδίοτγ Ιπίο {πε πιοιίΏ οἱ απ Αροςί]ε Ῥε]οησς {ο α ἴγρε ο Πιεταίατε 

Ἰαΐετ (Παπ {1 οαποπίσα] (οδρεῖ. Ζαΐπ τεπ]αγ]ς {λαί {πε Πτδί «Ρθοίππεη 

οἱ ἴα ΚΙπά Ἠϊπετίο ΚΠΟΥΠ 15 {ο Ῥο {ουπά ΙΠ {Πε (οςβε) ο {πε 7τυσῖνε, 

αἩπ Ἐριοπίίε αβοςγβ/ΛοΟ” υηῖοὮ Ίνας οἴτοπ]αίεά ἵπ Ῥα]εδίπε ῬτοβαβΙγ 

αΌοιί Α.Ὀ. 17ο’. ΤΠε /2ήζακαια απἆ ἴπε (ος{{ή{οης ΠατηϊςΏ Ἰαΐετ 

εχαπηρ]ες. 

Χ. 

Ὑ]ο Πιαγ ΠΟΥ αΡΡρτοαςΏ {πε απθδίοπ οἱ ἸοσαΠίγ απά ἆαιε. Ίμπετα 

απά νΏεη ἵνας {Πε (πο5Ρε] οἱ Ῥεΐετ νπίεη 

1. ΑΙ πε ενιάεπεε Ροϊηίς {ο Ἰλερίετη Ὀγτία ας {πε Ρίαοε οΓ οτἱρίη. 

Έμε (,ο5ρε] Ίνας τεαᾷ αἱ Ἐποςις ΙΠ ἴΠε Ώπιε οἱ Φεταρίοηπ. 1Ιπ ἴπα 

ηεχί οεη{ΙτΥ 1{ Ίναςδ ἵπ {Πε Παπάς οἱ {πο απίποι οἱ ἴπε /2ζακζαδία, απἀ 

οἱ Οτίσεηπ ἁπτίησ Ἠ]5 τεδιάσησε ἵπ Ῥα]ε5ίπε. Τί παπι απἆ σεπετα] 

οΠαγασίετ Ίγετε {απηϊ]ατ {ο Επδερίας οἳ («αθδατεα; Ογτῇ οἱ Τεγήδα]επι 

λαά ίαάϊεᾶ 15 οοπίεηίς; ΤΠεοάοτεί οἱ Ογιτηας Κπενν οἱ 15 οχἰςίεηοθ. 

Νο Ἰλεδίθτη ἸΥΤΙΓΕΙ «Πενν αΠΥ Ιπάερεπάσπί Κπονιεάσε οἩ {με Ῥείτίπε 

(ᾳοβρε], ππ]εςς ΙἹί θε Ἰετοπθ, ΝΤΟ Ίίκα Οτίδεη Ἠναεά {οτ γεατς ἵῃ 

Ῥα]εσίπε. ΤΠε ἀϊδεονειγ οἳ α Παρπιεπί Οἱ ἴπο (πο5ρε] ἵπ {πε ρτανε 

Οἱ απ Εργρίίαη πἹοπΚ Ῥτονες ποίῃῖης ας {ο α οἴτοι]αίοη οἱ {πε (9ο95Ρ6ἱ 

ἵῃπ Ῥσγρι. ΄ΤΓΠε ΥΠίεί Ίνας ΙΠ ΡοβδεδςΙοη οί α {εν Ίεανες ΟΠΙΥ, απᾶά (πα 

Ίεανες ΟΙ {Πε 6ΟΡΥ Ποπ ΥΠΙΟΗ {Παγ Ίνετε ἀείασπεά ΠΙαΥ Ἠανε Ῥεεῃ 

ῬτοιρΏί {ο ἴε Τπεραιά Ὦγ 5οϊπε εχῖ]ε Ποπ Ὀγτα. 1 υΠ] Ῥε τε- 
πηρπηρετθά ΥΠίἩ Ιπίετοςί ἴπαί 1ἵπ Ἠ]5 Ἰαδί νναπἀετίησς Νεσίοτίας ρα: 

ΠΠΟΤΘ ἴΠαη οπθ νυἱδΗ {ο Ῥαπορο]!ς”. 

2. Τηε (ἀ4ο5ρεΙ οἱ Ῥεΐετ γα ΙΠ π5α αὐοιί {Πε γεαί τοο, απᾶ, 

αοσοτάῖης {ο Βεταρίοη, 1{ γνας ἴΠε Ἰνοτκ οἱ αἲ Ἰθαδί α σεπεταίίοη εατ]ε, 

Γῃας ἴπε {ο Ιης αα ϱ11071 ΏιαΥ Ὦε Πχεά αἲ Α.Ρ. 17ο. ΊΤΠε οἴμει Ππιιί 

16 ποτε ἀἰβῆειι]έ {ο ἀείειππϊπε. Ὑσί 1 (νε ονἰάεποε αἰτεαάγ Ρτοάπσεά 15 

1 ας ζο. εν Βείγτς, Ρ. 17; οἳ. (εσεῇ. 3 Ἐναςι. Θομο]. 1. 7. 
αες Δ. 7. Καποζς, Π. 2, Ρ. 725. 



{ΝΥΓΛΟΡΟΕΖΤΟΝ. χ]ν 

ΠπαδΏψοτίΏγ, 1 οαπ 5οατοε]γ Ὃε τα5ΗἩ {ο 5αΥ ἴλαί ἴπε (ο5Ρε], 5ο {αΓ ας Τί 

ΠΊΔΥ Ῥε Ἰιάσεά Ὦγ {πε Πασπιεπί νΠίοῃ δτνίνες, ας ποῖ πέίεη Ώο[οτε 

ἴπε πιϊάάιε οἳ {πε 5θοοπά οεπίΙτγ. πε ΑΚκΙπιῖπι {Πασπιεπί Ρτεςρ- 

Ρο5ε5 α Κπον]εάσε απἆ α5ε οΓ {με Ἐοιτ (αοδρεῖ5, απά οἱ α ἰεχί οἱ ἴπα 

(οδρεῖς υνῖοΙ 15 αἰτεαάγ πιατκεά Ὦγ α ολαταοίετίί]ο Ιπίετροἰα[οπ]. Τί5 

αιίΏοί 56ΕΠ5 {ο Ἠανε Ἠαά αοσθδς {ο α ἨΗατπιοηΥ πεατ]γ αΚκίη {ο Γααπ΄ς 

Τιαίεδδατοη. ΤΙ Πε 15 ποί αοίια]]γ Ιπάερίεά {ο ]α5άπ, Ἠε 15 ναισεά 

Ιῃπ {πο αρο]οσεῖο Άδε οί οθτίαϊῃ Ῥαδδαρος οἱ ἴπαο ΟΙά Τεδίαπιεπί 

ψΠἨΙοἩ να μτονα]επί απιοηπς Πίετατν (Πηςίαπς Ποπ [αδηπ)ς πα 

Άβονε αἲ], Πὶ5 ἀοοίτίιπα] αβππΙίϊες5 ατα ἴποςε οἱ {πα 5εοοπά Παι{ οἳ με 

5εεοπά οεπ{Ιτγ. ΗΙ5 Ώουδίῖδπη 15 ποί οΓ {ε ἴγρο ννμῖο] νγας [απγΗΙατ {ο 

Ισπαας; 5 ἀποςίϊοϊσπι οοπηεοῖς Ι{5ε]{ ννΙέ {λε 5ολοο]ς οἱ αἱεπίῖηιις 

απᾶά Ταµας Οαδδίαπας; Πῖς απί1-Γαάαῖο κρίπξ 15 ννοτίἩἉγ οἱ Ματοίοη; Πῖ5 

αροσα]γρίῖς ἴοπε βπάς 15 πεατεδί ρατα]]είς ἵπ ελα Πέεταίτα αν]οἩ Ῥα55ε5 

ἀπάςτ {ο παπ]ε οἱ Τ,οαεῖας ΟΜατιπας. ΈΤΠο οοπαΙίοης ατε ἴμοςε οἱ {λε 

ασε ν]ο] {οἱ]ογεά Τα5δήη, απἆ ποί οἱ ἔλαί γΥπΙοἩ ρτεοεάςά Πτι. Ύα 

σηα]Ι ποί Ῥε[μαρς Ῥο ν]άε οἱ {πο πιατ]ς ΙΓ Ίνα ρίαςσε {πε οοπΙροςΙΙοη ΟΕ 

ια Ῥεϊίτίπο (ο5Ρρε] πιπιάνναγ Ῥείνεεη ἴπε Ππηίς αἰτεαάγ Ιπάισαίες, 1.6. 

αροιί Α.Ρ. 165; 6 σαπποί, οοηδΙςίεπ{]γ νι ουσ τοαάῖησ ΟΓ {πε [αοίς, 

Ρ]αςε 1{ Ῥείοτε Α.Ρ. 15ο. 

η, 

Οπ Πὶς ΙοΙΓΠΕΥ πρ {πα Νις, Ῥείννεεηπ Απειοπί απᾶ Άρα (ΙπσεΠ, ἴμε 

{ανε]]ετ Ῥᾶδ5ες οἩἳ {πα Εαδί Ῥαπχ, αἲ α Πίτ]ε ἀῑδίαπος ΠΟΠΙ {Πο δίτεαπῃ, 

Ώπε Ίατσε πιατκεί {ονπ οἱ ΑΚΠπιῖπι. Τί πατκς (Πε τε οἱ οπε οἱ ἴπε 

οἰάᾳσί οἶες οἱ πε ΤΠεραϊιά, ἴἶνα ΟΠαπηπιϊς ο{ Ἠετοάοίας (1. 91), {πε 

Ῥαποβρο]ϊς οἱ ΦίταΡο (ΧνΙ. Ρ. 812). Όποο {Πε 5ἰτοηπσΠο]ά οἱ ἴπε ννοΙΞΠΙΡ 

ο Κµεπι, Ιάεπείβεά νίῃ {με (ατεεκ Ῥαῃ, Ραπορο]ς Ῥεσοαππς ἵπ ΟΠτίςδΠαῃ 

Ώπιες α οεηίτο ΟΕ πιοπαδίίο ο. Απ΄ εχίεηεῖνο ΟΠτίδίαηπ πεοτορο]15, 

Ῥεριπ Ίπ {1ο ΠΠΠΗ οδΠίΗτΥ, Όεατς νγίηθςς {ο ἴπα εοσ]εδιαςίίσα] ἹπροτίαποἙ 

ΟΕ {6 Ρ]ασς ἵπ ἆαγς Ῥε[οτε ἴμε Αταῦ Ιπναδίοῃ, απά ΑΚπιῖπι 15 σα]ᾷ {ο 

οοπίαϊηπ αἲ {με Ρτεδεπί πιο α τε]αϊνε]γ Ίατσε Ρτοροτήοη οἱ ΟΠπδίαπ 

ΙηπαΡΙίαηί5. 

Ῥυπης {πο ππίετ οἳ ιδδύ---7 ἴλα τεδεατοῃος οἱ (πε Ἐτεπο] 

Ατοβαεο]οσίσαἰ ΜΙδδίοη ἵπ Εσγρί ]εᾷ {ο ἴΠε ἀῑδεονατγ ἵπ οΠε ΟΓ {1ε στανες 

οἱ ΟΗτὶδίίαη Ῥαπορο]ϊ5 οἱ α πια] ουκ πιεαςιυτίπρ 6 Ίπο]ες ὮΥ 43, απά 

οοπίαϊηῖπσ 43 Ίθανος οἱ Ῥατοβμπιεηί, 5ίομεά {ἰοσαίπετ Ιπίο οΟΥΕΙ5 ΟΕ 

Ραδίεροατά τοισ]]γ οαδεά ἵπ Ἰεαίπετ. ΤΠε Ῥοο]κ γνας {ουπά {ο οοπίαϊη 

1 Τμαί ἴπε Ιπίετρο]αίίοη ἵπ Τα]κε κχΙἩ.  επαπσίηςσ {πο οοππεχίοη α[ίει Πῖς π5ια] 

48 οτἰσιπαϊεά ντ Ῥείΐε ἶ5 Ιππρτοθαρ]ε.  ἹΠᾶηπει οἱ ἀεα]ῃπςσ υπ εναηρε]ίσα] 

Ῥείογ Ριῖς 1: Ιπίο {χε πποιι{] οΓ {1ε εἰάει5,  ππαίετίῖα]ς. 



Χ]νί {ΝΥΤΑΟΡΟ6Ο77ΟΝ. 

Πασπιεηίς ΟΕ {ο ]οδέ Ῥοαΐτίπε (πο5Ρε] απἆ ΑΡροσαΙγῥςε, απἆ οἳ ια (τεεκ 

ναΙςΙοη οΓ {Πε ῬοοΚκ οἵ Ἐποοᾗ: οπ ἴπε Ιηδιάο οἱ ἴπα Πιτίπετ οονετ 1/5 

Ραρδίεά α βἶπσίε Ίεαί οἳ {πε (τεεκ Λος οἳ δέ ]µαπ. πα Ῥείτίιπε 

γντησς ΟΟΟΙΡΥ {λε Πτδί ΠΙπε Ίεανε». ΤΠε 1Ο οἱ ία Ετσι Ιεα[ Ώεατς 

α ΟορΏο οτο55 5αρροτίεά Ὦγ Α απά Ω; (πε Παρπιεπί ο[ {πα (πο5ρεΙ 

Ρερῖης απάετ α 5ΠΠα]ΙεΓ οἵο5ς ΟΠ {Πε 5εοοπά Ῥαςε, επάϊπσ οἨ [ο]. οὐ, 

Ὕνπετε 15 οοΠο]ΙςΙοη 15 τπαγκαά ὮΥ ἴητες ο{ο5δ5ες τεςίῖπς ΟΠ αΏ οτπαππεηία] 

Ῥαπά. Α Ῥίαπκ Ίεαί Γο]]οινς νε (οδρεί, νΠΙοἩ 15 5αοοεεάεά ὮΥ ἴπε 

{Πασπιεπί οἱ ία ΑΡροοαγρδε. ΤΠε Ἰαΐίοι Ίας αἴίπετ Ῥεεπ 5ίοηεά Ιπίο 

ἴε νοἱαππε αρδιάε ἀοννΏ, ος {πο σαϊπετίηπσ ας Ῥεεπ (ιτπεά ὮΥ ἴπε 

γντίετ; ἴἩε ἴννο {Πασπιθηΐς ατα ΙΠ {Πε 54ΠΙ6 Παπά απά Ίνετο ΡτοβαβΙγ 

ντίεη αΡοιί {θα 5απηε ππο. Τ]ο ντιῖπς νν]] Ῥο ἀαδοτιρεά ρτεδεη!]γ : 

ΠΙΘΑΠΝ/ΠΙΙε 1 πιαγ Ρο τεπιατκεά {]αί 1 οαη Ῥε ἀῑδπσιϊσπεά αἲ α 6ἶαηςε 

Ποπι {πα Παπάς ΙΠ ΥΠΙΟἩ Έπος] απἆ {πε Πασπιεπί οἱ {ἔπο Δοῖς Πανα Ώεθῃ 

Ὑτιτεη. ΈΤ]ε τεδί οἳ ἴἶνε ῬοοΚ ἵ5 Ιπ αποῖα] οματαοίεγς ΨΠΙοἩ αβΡρεατ {ο 

Ῥε ἴποςε οἱ {πα 5ενεπίὮ οἵ εἰσῃίῃ οεη{ίΙτγ; ἴπα Ῥείτπε [ταρπηεηίς ατ6 
ΝΠ(ίεΠ ΙΠ α οιΠδῖνο 5οΠρί οἱ α Ρεοι]ίατ ἴΥΡε, ΡτοβαΡβ]γ Ῥε]οπρίπς {ο {πε 

«ΠΕ Ῥοτίοᾶ. Τί 15 γοτίΠγ οἱ ποσα ἴπαί γΥπῖ]ε εαο] οἱ {πε Ρείτῖπε 

Πασπιεπίς ἶ5 {ο]]ονεά Ὦγ α Ρ]απ], ας 1 {Πο να Ἠαά 5ἰορρεά Ῥεσαιιδε 

Ἡε ηαά τεασπεά {πα οπά οΓ Πὶ5 οοΡΥ, {οτε 15 πο 516] Ῥ]απ] Ῥείνεετ (να 

{Γαριηεηίς οἱ ίπε ἨἘποεὮ οἵ αἲ ἴπε επ οἱ ίπε Οοᾶεχ. Τί νοι]ά 5εεπι 

α5 1 {πε υτίτετ ΟΓ {πο Ῥείτίπο παίίετ Ἠανίης Ιπ Πῖς ΡοββΕΡΡΙΟΠ 50ΠΊ6 

Ίεανες οἱ Ἐποοσμ νΠΙο] Ίνετε ΠεαΤΙΥ οἱ τε 5απ1ε 5176 ΥΠ(Ἡ Πῖ5 ΄Ῥείετ, 

Ῥουπά {λε ν]πο]ε {ορείμετ. Αί πε ἀεαίῃ οἱ ἴἶνε υνπέετ (οι οἱ ἴπε Ἰαδί 

ΟΝΠΕΙ οἱ {πε Ῥοο], 1 1{ Γε]] Ἱπίο οίπετ Παπάς) {πα Ρτεοῖοας οο]εοοῃ 

Ίνας Ῥατιεά ψἩ Ἠϊπι. Έτοπι {με Ροβίίοη οἱ {πα στανε, Μ. Βουτίαπί 

Ἰη{ετς {αί ἴπε Ῥατία] {οο]κ Ῥ]ασα ποῖ Ῥοείοτε {πε Ρεσιπηϊης οΓ {πε εἰσΗίἩ 

ΟΕεΠίΙΥΥ, ΠΟΥ αεί {ε επά οἱ {με (γεΙΠΠ. 

ΈΠε ρα]αεορταρΗηίσα] Γεαίατες νο ἀῑδπσιΙςΗ {πα Ῥεϊτίπε {ταρπιεηί5 

ατε ννε]] ἀεβπεά. ΈΤΠα υτίίης ἶς (μαί οἱ α ταρίά αυτί ΥΠΟ 5ΘΕΠΙ5 

πην] ης {ο ΙΠΙ Πῖς Παπά Ποπ έΠα ΡατοἨππεπί. ἵε ποίῖοε αἲ ἴἴπιες {πε 

ολαταοίεεῖςίϊιο «Ἠπκ1ησ᾽ οΓ {πα Ιαίίετς ν/πΙεἩ πιατκς {Πο Ῥαργτιας ομδῖνο. 

ΜαπΥ οἳ {με Ἰαίίεις Ῥτεδεινε {Τε τιποῖα] {ΟΓΠΙ, 6.6. Γ, Ἀ, Η, ΛΑ, Ν, Ρ, 6, Υ. 

Ῥιΐ {πε νιτιίοις Ρταοίῖος ἵ5 ποῖ ΙΠΙΙΟΤΠΙΣ {ηας ὰλ οσσαδΙοπα]Ιγ αβρρεατς 

αἱπιοδί ΙΠ {πε {ΟΓΠ1 οἱ ᾱ, απἆ Η Ώεοοπιες Ἡ. | 15 οΠεπ ΙποτάΙπαίεΙγ 196, 

κ ἴακες {με «παρε οἱ Κ, ο ἶ5 Ίατσε απά 5ἱπσα]ατ]γ {ογπεά. Τπε νπηρ 15 

εἰίπει πεατ]γ Ρετρεπάἶοι]ατ οἵ Ιπο]ῖπες 5ΗΡΠ{ΙΥ {ο ἴπε Ιε[. Ῥοππε ο{ πε 

Ρεοιυ]απέ]ες {π ἀείαί] οσοι αἶδο ἵπ {πε ΑκἨπιῖπα πιαίΠεπιαίῖσα] Ῥραργτας, 

ΥΙΟ Μ. Ῥαϊ]]εί αδοτῖρες {ο οεπίτγ νυΠ-- νΠ. Βαΐ 1η 15 6επεταΙ εΠεοί, 

5ο ἴατ α5 α ]ιάσεπιεπί οαπ Ὦε Ῥαδεά ΠΡΟοΠ α οΟΠΙΡάΓΙΡΟΠ ΟΕ ἴπε Π{]ο- 

σταρ]εά ρεοίπιεπς οἱ ἴπε Ῥαργτας γἩ {πε Πεμοίγρε οἱ ἴπε Ρείτίπε 



{1ν7ΑΟΡσ677ΟΔ χ]νΗ 

Πασπεηίς, {πε υντπς οἱ ἔἶε Ιαΐίοι 15 αιΠίε ἀῑδεποί; ἰπε Παπά ἴἶ5 {πεςτ, 

Ρο]άστ, απἀ Ίποτε 5αρσοςίνοα ο ἴ]ε ταρ]ιᾷ εχεοιίίοη οξ α ρταςίἰςεὰ 5οτίρο. 

Μ. Τιοἆς ρο]πίς οιί ἴλαί ἴἶιε ντε οἳ ἴε Ῥείτίπε [ΠασπιεΠίς Ίας α5εά 

πε [απη]]ῖατ αρητενίαίῖοῃς ανος, κε, θς, απ ἴἶιαο Ποτιζοπίαὶ Όατ [οι ἴ]λα 

ΠπαΙ ν. ΤΠ οπε Ιηδίαποο α ἀαίϊνο ἶ5 {ο]]ογγεά ὮΥ {λε ι αδοτῖρί; οπςθ αἶ5ο 

3η αροδίτορᾗε οσσΤ5 αἲ {Πε επ οἱ α ΡΤοΡεΓ παππε; ἀοιδίε ἀοῖς ατα 

οοσαβδΙΟΠΕΙΙΥ Ρ]αοεά ονεί ι απἀἆ υ, απά Ο0Πο08 ΟΥΕΓ η. ΤΠετε αἴΑ ΠΟ 

ῬτοδαίΠίησς Οἵ αοοεηῃί»ς, απἆ πο 5ίΟΡ5, εχοερί α οοἶοηπ ΙΠίοΗ 15 δαῖά ἴο 

πιατ]ς ἴπα επ οἱ με Παρπχεπί, Ὀαί ἆοος ποί αΡΡεα ἵπ {πε Πε]ίορταρ]. 

Έμε ΜΕ. ΙΠ Ρίαςες πας 5αΠετοά ΠΟΠΙ ἆαππρ. ΤΠε τί Ίἶπες οἱ Π, τὂ, 

24, 3Πᾷ ἴε Ἱνοτάς Ἰγίης πεατεςί {ο ἴπε τὶσῃί Ἱαπά πηατσῖη οἱ Π. 2ᾳ, ὐ, 

46, ατα ΠΟΠ ἰΠῖ5 «α15ε ΊποΓε ΟΥ Ίο55 ἀῑβιοι]ί {ο ἀεοίριμετ. Έοι ννοτᾳς οἵ 

Ροτίίοης οἱ ννοτάς ΝΠΙΕΠ ατε Π]εσίρ]α ΙΠ ἴ]ο Ἠε]οίγρε, 1 Ἠανε Ώθοῃ οΟΠΙ- 

Ρε]]εᾶ, ναί Μ. Τοἆς, ίο ἰτιςδί {ο Μ. Βουπίαπς τεαάϊπσ οἱ (με Μ5.; 

ἴπαςε ατε Ιπάϊσαίοά ὮΥγ Ὀείηπς Ιπο]οδεά ΙΠ δᾳπατε Ὠτασκαίς5 ἵπ ἴΠο 1ονγεΓ 

πιατ6ίη ΟΓ {πα ἴεχί. ΑΠ Ἰηδεοί ας σπαννεά (]μτοισ]ί ἴπα Βτσί ]εαί, 

ἀαδίτογίπᾳ {Πε ἴορς Οἱ 5οππε οἱ {πε Ιειίετς ΙΠ Γ. τό, Ιπο 2; ΠαρΡΙΙΥ ία 

τεςίοτα(Ιοη Πεία Ρίοροδεά ὮΥ Μ. Γιο» 15 5οατοε]γ ορεΠ {ο ἁοιδί. Αί {ια 

Ρεριπηϊῖης οἱ {. 5ὐ {πε ἡππς 5ιάάεπ]γ Ῥασοπιες Ισ]ίεγ απἆ Ππαχ, απά 

οοπΏίπιες 5ο {μτοισρποιί {πε Ῥαρε, Ραΐ ίππο ἀῑΠεγοηπος αρρεατς ἴο Ὀε ἆπα 

ΙΠΘΓΕΙΥ {ο α «παηςε οἱ Ρεῃ. 

ΎΈπετε 15 5οππς τεᾶδοη {ο {ΛΙΠΚ ἴἶαί {με Ῥρατοηπιεπί Ἠαά Όσθευ αἲ 

]εαδί ἵη Ρίασες ΡτενίοΙδΙγ οεουριεά Ὦγ οἴμει γτίπςσ. Ύτασες οἱ αἩ 

εατ]ΙεΓ οιγδίνε Παπά ατα Ἠετο απ (μετα ἀῑδεονεταρ]ο. 

ΧΙ]. 

Α εοηφἰάσταΡἰα Πεταίατο Πας αἰτεαάγ Ῥοσιπ {ο 5ΡΠης αρ τουπά (Πε 

Ρεϊτίπε Παρπιθηί. ΤΠε {οἱονῖπΡ ατα ἴπο πιοδί Ἱπιροτίαπί αάΙίοης οΓ 

Ώιο Παρπλεηί οἱ {πε (αο5Ρεἱ απἆ Ῥοοκς οοηπεοίοά ν(Η ΤΕ. 

Μόέπιοῖτες ραρ]έ5 Ρατ Ιε5 πιεπηῦτος ἆε ἷα ΜΙδδίοη Ατοπέο]οδίιαιια 

Ἐπαηςαῖσε αἩ (αἶτο 5ος Ἰα «ἀΙεοίοη ἄε Μ. Ὁ. Βουπαπί. Τοπιε 

πευνΙδπης, 15’ {β5οῖοι]ς, 1892: 34 {αδεῖοι]ς, 18593. Ῥατὶῖς: Ἐτπεςί Τ,ετοιχ. 

Ἔποε Αροοτγρῃμα] (αο5ρε] οἱ Ρείΐετ: ἴπε (τθεκ ἴεχί οἱ {πα πεν]γ 

ἀϊδεονετεά {αρπιοπί. Τοπάονπ: Μαοπι]αι απά Οο., 1502. Ἐενῖδεάἁ 
εΙέίοη. ν(Ἡ 5οπηο οοιτθοίίοης ΠΟΠ {Πε Μ5., 1802. 

ΤΠε (ο5ρε| αοεοτᾶ(πρ {ο Ρεΐετ απά {πε Κοενε]αίοπ οἱ Ρεΐει. Έννο 

Ιεοίπτες ὮΥ Ἱ]. Αιπίαρε Εοβίπδοη, Β.Ὀ., απἀἆ Μ. Ἡ. ἹΊαπις, Μ.ΔΑ. 

1οπάοη: Ο. ]. Οἶαγ απά Φοη5, 1992. Ῥεοοπά θάΠ1οΠ, 1892. 



ΧΙνΠΠ {ΝΥΓΛΟΡΟΕΤΙΟΝ 

Α Ῥορι]ατ αεοοιηί οἱ ίΠε πενΊγ τεοογνετεά (οβδρε! οἱ οί Ῥεΐετ. Υ 

1. Κεπάεὶ Ηαττῖς. Ἱοπάοη: Ποάάει απά ΡίοιβΗΙΟΗ, 1892. 

Ἐναησε]Π φεοιπάαπι Ῥείταπι εί Ῥείή ΑροεαΙγρεδεος αἴιαε 5αρεισιπί 

«εκθάἰάΙξ Δάο]ριε Τιοά. Ῥατίδης αρ. Έτη. Τετοισχ, 1892. 

Ῥτισ]ςίῆοκε ες Ἐναηφε[απις παπά ἄετ ΑροκαΙγρςε ἆες Ρείτας, νοη 

Αάοὶί ΠατπαοΚκ. 1,εἰρ2ῖδ: ]. Ο. Ηιητίο]μς, 1893. Ῥεοοπά εάϊποη, 189. 

Ώας ἘναηρεΙαπι ἄες Ῥείΐτας, νοη Τ. Τπεοάοι ΖαἨπ. Ἐπίαηπρεη ῃ. 

Τ,εΙρ2ῖς: Α. Ὠεϊολετί, 1502. 

Ιπιρογίαπί οοπίτίριίοης {ο {πε 5αῦ]θοί νη]] Ὃε {οιπά ἵπ λε (σμαγώίαη 

(Ώεο. 7, 14. 1592), απο (Ώεο. το, 17, 24, 18092), 4{Λεμώμη (Ώεο. 

17, 1892, Μαγ 13, 1893), Ζαβοςογ (]αη., 1593), 6ἱασσίαιί {εευίευ (ΈεῬ., 

1903), «δέ; σμαγάίαη (ἘεὈ. 24 ὅτο., 1893), Σεοίοδε /α/γδςΛε 

(]απ., 1893). 71εο0. {1εγαίισείπης (Ώεο. το, 18092, ]αη. 21, ΑΡΓ. 1, 

1893), 71εο). 7179 (Μαγ, 18ο). 

1 Τη {ια οπεῖσα] ποίες ἴμε {οἶ]ον- ἙῬ.ΞΒοιτίαπί, Η.-- Πατπασίς, Τ,.Ξ Τ.οἆς, 

ἵπσ αὐρτενίαίίοης Ίανε ΌῬεεπ δε : Κ.-- Κοβίπςοῃ, 27.Ξ- Ζαππ. 
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ΙΓ. Τών δὲ Ιουδαίων οὐδεὶς ἐνίψατο τὰς χεῖρας, 
σα Ἰ / ων -- -- -- 

οὐδε "Πρωώδης οὐὸ εἷς τών κριτών αὐτοῦ: καὶ μὴ 

Θουληθέντων νίψασθαι ἀνέστη ΓΠειλάτος. 

Ι τ[ων] 

ουδε τις 

ἀεσίτογεά: τεπιαϊηίης ἴτασες 5αρροτί {λε τεαάϊηςσ αἀορίεά 

1. τῶν δὲ ᾿]ουδαίων κ.τλ.] ΤΠε 
οαΠουςηςεςς οἱ {πε Παινῖςῃη Ἱεαάετς 15 
5Πατγρ]ν οοπίτασίεά γη {πε 5εταρ]ες 
οΓί1ε (επᾶ]ε Ῥτοσιταίοτ. /2ᾷα5ᾳ. ν. 
19 ὁ μὲν ἀλλόφυλος κριτὴς νιψάµενος 
τὰς χεῖρας εἶπεν ᾿Αθφός εἰμι.. ὁ δὲ Ἴσ- 
ραἡλ ἐπεβόησε Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς. 
Οἱ Ἰουδαῖοι ατα πποτο ε5ρεςία]]γ {πε 
Ῥηπατίδεες απἆ Ρτίιεςί]γ Ρρατίγ (οοπρ. 
Ρεί. νι.); πε ΡΏταςε ἶ5 {τοπι ϱί Τοῦη 
(1. το, ἅς.). Ἐνίψατο: Μαϊί. χχν]]. 

24 ἀπενίψατο. ΤΠε 5ΙΠιρ]Ιε νετο ἶ5 
μ5εά αἶ5δο ἴτπ {λατ ὔ. ο απἀ 
Σο. Δέερα. Ἱ. (Β) 1Ο νιπτόµενος τὰς 
χεῖρας. 

2. οὐδ εἲς τῶν κριτῶν αὐτοῦ κ.τ.λ.] 
«Νοτ γεί αΠΥ οπε οἱ Ηϊς Ἰαάσες, 1.6., 
ἴπε πἹεπιρετς οἱ {πε ΦαπΠεάτΙη νο 
Παὰά οοπάεπιπεᾶᾷ Ηίπι (ΜΠατ]ς χῖν. 64). 
ΟἨ οὐδὲ εἷς 5εε ΓΙπει- Μοι]ίοΠ, 216, 
1. 2: 1Τ0ἵ οὐδεὶς...οὐδὲ...οὐδέ 7αΏπ 
οοπἹρα{ες Ματς χΠ. 32. Καὶ μὴ 
βουληθέντων: 5εε ἴμε οτ]ῖςσα] ποίθ. 
ΤΠε τε]αοίαηπσε Ίνας 5Ισηϊβοαπί; ο{. 
Ματ] νΙ]. 3 οἱ γὰρ Φαρισαῖοι.. ἐὰν μὴ 
πυγµῇ νίψωνται τὰς χεῖρας οὐκ ἐσθίου- 
σι. Οτίσεη. ἡ7αΐέ. 124 “ει ἵρ5ε απ- 
ἀεπι 5ο Ἰ]αμ1έ, ΠΠ] αιίεπι πΟΏ 5ΟΙΗΠΙ 
5ο πιιπάατο πο]ιεταπί α 5αηςιῖπε 

ο, Ἑ- 

Ἡ ῃ 
και τοτε 

2 εἷς 15 αποθτίαῖη : ουδ εις ηας Ρετῃαρς Ὀεεη οοττεοίεᾶ {ο 

2---3 Ῥατίς οἱ ἴπε Ιειίετς τερτεςεπίεᾶ Ὦγ καὶ μὴ β Ἠανε Ῥεεῃ 

3 Πειλατης 

6Ἠτίςε, 5εά εἴϊαπι 51ρεΓ 5ε 5Ἡ5ςερε- 
ταπί., 

3. ΦῖποςῬ ΠΟ ΟΠΕ «ποςε {ο {ο]]ουν Πῖ5 
εχαπιρ]ς, ΡΙ]αΐα το5ε πρ {Τοπ {Πε βῆμα; 
Πὶς ρατί ἵη ἴπε Γγία] ννας ονοτ. ({, 
Αοΐς χχνΙ. 30 ἀνέστη τε ἑ βασιλεὺς 
καὶ ὁ ἡγεμών. “'Απά ἴπεῃ ” (καὶ τότε 
οοςΙΠ5 ασαῖη ο. νι.) Ἠετοά α55ιπιες 
ἴπε 261ε οἳ Ἰαάσα, απά οτάετς ἴπαί 
ἴπε Ρτί5οπεί Ὦο6 ἴαΚεηπ ΟΝΕΓ (παραληµ- 
Φθῆναι, «ΟΠΙΡ. Μαϊτ. χχν]]. 27 οἱ στρα- 
τιώται . . παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν ; 
ρα, ο. πι με δριεοξις τς 
ΠΙΙΠΙΠΙΙ5ε {Πε 5ἵηπ ΟΓ ἴπο ῬτοσιταίοΓ 
Ῥνγ Ἰαγίησ {πε ο]ΙεΓ σι]]{ αἲ ἴπε ἆοος 
οί Ηετοά, ἴπε τερτεξεπία(ῖνε οἱ ἴπε 
Ίαυνς (1, 2). Ῥείετ τεπιεπΘεις (λαί 
Ώιο Τιογά ννας ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρῳῴδου 
(1 πε αχ]. 7). Ἠε τεπιεπ]Θείς αἶ5ο 
Ρς, Ι1. 2 οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρ- 
χοντες συνήχθησαν κ.τ.λ., ἰοσείλεί ΝΗΓΗ 
ια «οπηπιεπί Ιπ Αεὶς ἵν. 27 συνήχθη- 
σαν γὰρ ἐπ᾽ ἀληθείας... Ἡρῴδης τε καὶ 
Πόντιος Πειλᾶτος. Της /2ζασεαδία {ο]- 
Ίονν5 Ρείετ (ν. 10 Ἡ. ὁ βασιλεὺς ἐκέ- 
λευσεν αὐτὸν σταυρωθηναι); ἵηπ ἴπε 
6ο ς{1ή1/410115 ἴπε 5επίεηςε ἵ5 τεσαςί ἴο 
5ανε ἴμε αβρρεαταποε οἱ α εοπΒῖοί νυν 
Ώιε «αποπίσα] (οδρεῖς: Π. ὁ ἡγεμὼν 

1 
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/ / « λ - Δ / 

κελευει Ἡρωδης ὁ (ασιλεὺς παραλημφθήναι τον κυριον, 
3 Ν α- ε/ / ”.. ή ει ορ - - 

εἰπων αὐτοῖς ὅτι "Όσα ἐκέλευσα ὑμῖν ποιῆσαι αὐτώ, 
/ 

ποιήσατε. 

Π, 
4 -- / Ν 2 Δ ε/ / ϱ] λ / 

και του κυριου, και εἰδως οτι σταυρισκειν αυτον μελ- 

“Ἱστήκει δὲ ἐκεῖ ᾿ἱωσὴφ ὁ φίλος [Πειλάτου 

λουσιν, ἦλθεν προς τὸν [Πειλάτον καὶ ἤτησε τὸ σώμα 
ων / λ / 4 « -- : / Δ 

τοῦ κυρίου προς ταφήν. καὶ ὁ [Πειλάτος πέµψας πρὸς 
ς / ”/ ἓ) ω) Δ - λ « ς / ”/ 

Πρωδην ἤτησεν αὐτοῦ τὸ σώμα, καὶ ὁ Ἡρωδης ἔφη 
[ 

τ] λ - 2 ᾿ 3 ς -- 

Αδελφὲ [Πειλάτε, εἰ καὶ µή τις αὐτὸν ἠτήκει» η μεῖς 

Ι παρ[αλη]μφθηναι 

καὶ Ἡ. ὁ βασιλεὺς ἐκέλευσαν. Ὃ 

βασιλεὺς Ἡ.-- ὁ τετραάρχης Ο60ΕΙΥ5 1π 
Ματ] νΙ. 14 (ο{. Μαιτ. χὶν. ο). 

2. "Όσα ἐκέλευσα ὑμῖν κ.τ.λ.] ΤΗϊ5 
οτε 15 Ροςςῖδ]γ Ιπίειάες {ο Ιπε]αάε 
ἴπο πιοςΚκετγ. Ἠετος νοτάς ΠΙαΥ 
τείε ἴἵο απ ϱατ]ετ Ροτίῖοη οἱ {πε 
Ρείΐτίηε παττα(ῖνε Ῥαξεά προπ Τα 
ΧΧΙΙ. ΤΙ (ἐξουθενήσας). 

4. ἱστήκει δὲ ἐκεῖ ᾿]ωσὴφ κ.τλ.] 
ΜεαπνηΏ]]ε ]ο5δερῇ, νο Ἠαςᾷ απεϊςϊ- 
Ραίεᾷ (Πε δεηίεηςε, Ία5 σίαπἀϊπς 
ΏΕΑΙ {Πε 5ροί (ο{. ΤοΏΏ χνΙΠ. 16 ὁ δὲ 
Πέτρος ἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ έξω: χἰχ. 
25 ἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ κ.τ.λ.), 
ΤΘ6ΒΚΥ {ο Ρτείεγ Πὶ5 τεαΙες!. ᾿Απὸ 
Αριμαθαίας(Μι., Μ]ς., Τ.., ].) ἱ5 νναπ!ῖησ 
ἵπ Ρείετ, απ 15 Ῥίασε 15 β]]εά ὮΥ οὁ 
Φίλος ΠΠ. καὶ τοῦ κυρίου.  Ἐοτ ]οδερ])ς 
οοηηποαχίοη υίἩ ΄ ϱἨτῖδί 5εε Ματ. 
Χχν]Ι. 57 ἐμαθητεύθη τῷ Ἰησοῦ, ]ο]ῃ 
Χὶχ. 36 ὢν μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ κεκρυµ- 
μένος, απά Γεῖ. νι. Ηϊ5 αοφιαϊη- 
ίαηποε ΝίΠ Ῥῆαίο Ππαγ Ώανε Ῥεεῃ 
Ἱη[εττεά {οπΠι Π5 νεα]Ώ απά Ροςί- 
Ποη (πλούσιος, ἨΜΠ., εὐσχήμων βου- 
λευτής, Μ]ς.), οἵ {ποπ Πῖς Ῥο]άπεςς; 
α ἀῑΠετεηπί αεοοαπί 15 σῖνεηπ οἱ ἴμε 
τόλμα ἵη ἔω. Δήερα. 1. (Β) 11. Ρἰ]αία 
15 ασαϊη Ῥ]ασες Ιπ α {ανουταβ]ε Π5Η{; 
Ἡο ἶ5 α {τιεπά οἱ ἴπο Τιογά5ς {πιεπά, 
Αη Τε επάοίςδες ]οδερ]ἣ)5 τεφιιεςί, 

«οηάΐησ Ἱ οη ἴο Ἠετοά αξ ἴπε 
ΡΕΙ5ΟΠ 1νΠΟ Ρο55ε55ε5 ΠγὶδάΙοίΙοῃ. 
ὌἨτησε: Μι., ΜΠΙς, Ι., ἠτήσατο; Ἱ., 
ἠρώτησεν. Σταυρίσκειν ἶ5 ΙΠΚΠΟΝΏ {ο 
ἴπο Ἰεχίοοηπ5; σταυρώσειν Ἰα5δ Ώεεῃ 
Ρτοροςεά, Ὀαί ΡρεΓμαρς ἀππεσεδσασΙ]γ. 

7. Πρὸς ταφήν : 6ΟΠΙΡ. Μαϊί. χχνΙ]. 
7 εἲς ταφήν. 

9. ᾿Αδελφὲ Πειλᾶτε κ.τ.λ. Ίωακε 
ΧΧΠΙ. 12 ἐγένοντο Φίλοι. Ίπ Πῖ5 
τερΙγ Ἠετοά Ιάεηίῖβες ἨΙπιδε]{ νίὮ 
ἴπε εν: /΄αἰΠοισῃ πο οπε Παά 
αδκεά {οτ Ηίπι, τυε (ἡμεῖς) 5Ποι]ά 
Ῥατν ΗΙππ (1ο: ἴΊπε «οηΣίτιοίῖοη 6{. 
Ίο] χΧΙχ. ΤΙ οὐκ εἶχες ἐξουσίαν...εὶ μὴ 
ἦν δεδόμενον) ; οι Ίαν {οτριάς 5 {ο 
Ιεί (πε 54η σο ἀομΏ οὐ {πε απουγίιεά 
6οἵρ5ε οί α πιτάετεᾶ Ππιαη ; απἀ Ο0ἨΠ 
ἴΠ15 οσσᾶαδίοη να 5Πποι]ά Ὦε ἴπε πποτε 
οατθ[ια], 51ποςῬ (ἐπεὶ καὶ) ἴπε θαυβαίπ 
5 οοπιίης οη.) Εοἵ ἐπιφώσκειν ἵπ 

οι 

Ώμίς 5εΠςε οοπΏρ. Τωα]κε χχΙ]]. 54 ἡμέρα 
ἦν παρασκευῆς καὶ σάββατον ἐπέφωσκεν ; 
απα Ῥεί. Ικ. τῇ νυκτὶ ᾗ ἐπέφωσκεν ἡ 
κυριακή. Ῥείεγ 56ΕΠΠ5 ἴο ΤΕΙΕΓ {ο 
ΊοῦΏ χὶχ. 3Ι οἱ μὲν οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ 
παρασκευὴ ἦν, ἵνα μὴ µείνῃ ἐπὶ τοῦ 
σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ... 
ἠρώτησαν τὸν Πειλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν 
αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρθώσω. 1 15 τε- 
πιαγκαρ]α ἴπαί {με Ρε5ΒΙίο ννογ]κ5 
Ιπίο {Πὶ5 νειδε ἴπα Ρείτίπε Ρῄταδε 
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) λ Ε] / . η 
αὐτον ἐθαπτομεν, ἐπεὶ λ 

και σάββατον ἐπιφώσκει" 

έγραπται φγαὰο ἑ  νόμω ἥλ ] δῦ ἐπὶ ) γέεγρ ι γαρ ἐν τῷ νόµῳ ἥλιον μή δύναι ἐπὶ πεφονευ- 
’ 

µενω. 

ΠΤΙ. 
3 / -” ς - [ο] 

ἀζύμων, τῆς ἑορτῆς αὐτών. 

/ -- - - - 

Καὶ παρέδωκεν αὐτὸν τῷ λαῷ πρὸ μιᾶς τών 

οἱ δὲ λαβόντες τὸν κύριον 

5 τον κυ 

ἐπεὶ σάββατον ἐπιφώσκει, τεπάετίης 

ἐν τῷ σαββάτῳ Ὦγ σσδι-ιτ. απ Ἀ σα, 

έσω} νηποιί 5αρροτί {ΓΟΙΩ αΠΥ 

ατεε]κ Μ5. 9ο ἴοο ἴπα Αταδίο ὨὈία- 
{ε55αΤΟΠἨ. 

2. γέγραπται γὰρ ἐν τῷ νόµῳ] Ὦευῖ. 
χχΧΙ, 23, ΙΧΧ. οὐ κοιµηθήσεται τὸ σώμα 
αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ξύλου, ἀλλὰ ταφῇ θάψετε 
αὐτὸ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. «ἰπι]ατ]γ 
Αα., ΘΥΠΙΠ., Τη9οά. ῥΡείετ Πας τεαἆ 
Ιπίο {Πὶ5 {εχί (με Ιπίετρτεία{ίοη σΙνεη 
{ο Ιῖ Ὦγ {πε Ρτεεεάεπί οἱ ]ος5. κ. 27 
πρὸς ἡλίου δυσμὰς...καθεῖλον αὐτοὺς 
ἀπὸ τῶν ξύλων. Τ{ε (ο2191111ή1015 {ο]- 
Ίον Ῥείετ (ν. 14 θάπτεται πρὸ ἡλίου 
δύσεως), απά Ἐριρμαπίας (/αε}. 66. 
79) ενεη οἷίο» ἴπε Ὠειίετοποπηϊς 
Ίανν ἵη {Πί5 ΓΟΓΠ : ἔλεγεν ὁ νόμος .. οὐ 
μὴ δύνῃ ὁ ἥλιος ἐπ αὐτῷ .. θάψαντες 
θάψατε αὐτὸν πρὸ δύσεως τοῦ ἡλίου. 
ΤΠε σ]ο55 οαηπ Πούνενεί Ῥο (τασεᾷ 
Ῥαε]ς {ο ΡΠΙ]ο απ Ποδερβ115; ο{. ΡΠΙΙ. 
εἰε 5βες. ζε05. 35 φησί Μὴ ἐπιδυέτω ὁ 
ἥλιος ἀνεσκολοπισμένοις, ἀλλ᾽ ἐπικρυπ- 
τέσθωσαν γῇ πρὸ δύσεως καθαιρεθέντες. 
Ίο. Δ. /. ἵν. 5. 12 προσῆλθον δὲ εἰς 
τοσοῦτον ἀσεβείας ὥστε καὶ ἀτάφους 
ῥίψαι, καίτοι τοσαύτην Ιουδαίων περὶ 
τὰς ταφὰς πρόνοιαν ποιουµένων ὥστε 
καὶ τοὺς ἐκ καταδίκης ἀνασταυρουμένους 
πρὸ δύντος καθελεῖν τε καὶ 
θάψαι. Πεφονευμένῳ 5 5ίταηρε]γ 
αἰιτιραίεά {ο Ἠετος, ἴτοπι ΝΠΟΠΙ 8 
5Ποιι]ά Ώανε εχρεείεἆ κεκρεμασμένῳ ΟΥ 
ἴπο κα; Ῥαΐ Ιξ ασγεες ν{] {πο απί]- 
]αάαῖς ἴοπε ο{ {Πε [Γασπιεπί. Τπεςτι- 
οἰβχίοη γνας α ]μάϊσίαΙ πατάει ; Αεΐς 
νΠ, 52 τοῦ δικαίου. . φονεῖς ἐγένεσθε. 
Ίαπῃες ν. ό ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον. 

4. καὶ παρέδωκεν αὐτὸν κ.τ.λ. “Απά 

ἡλίου 

πε ἀε]νετεά ἨΗίπι ἴο {πε ρεορ]ε Ῥε- 
{οτο ἴἩε Ηγςί ἆαγ οΓ απ]εαναεπες Ῥτεας, 
Ππεῖχ {εαςί.  Παρέδωκεν Ι5Ιπ ΜΙ., Τ.., 
1. Όαε ἴς Ῥεί5οη νο ἀε]ίνεις (]ε 
Γοτά ἶ5 ἵπ ἴπε οαποηῖσα] (αοδρείς Ρἱ- 
Ιαΐε; 1η Ρεΐετ, Ἠετοά. ΤΠοε 5αττεπάες 
5 {ο ἴπε ῥεοβζθ, Νο 5πατο {Πε σιυ]]ί 
ο{ {πεῖγ ]εαάςις (Μαίί. χχνΙ]. 25 πᾶς ὁ 
λαός). Πρὸ μιᾶς τῶν ἀζύμων-- πρὸ πρώ- 
της τ. ἀζ. (Μαἴτ. χχνι. 17, Ματ]ς χὶν. 
12). Ρείετ {ο]]ονς δὲ Γο]π)5 γεο]- 
οπ]ηπςσ απἀ πῃα]κες ἴ]ε βτςί ἆαγ οἱ ἴπε 
Ῥαδδονετ οοττεδροπά νῃ ἴπε θα8- 
ΡαΐἩ, απἆ {πε Οτιςϊβχίοη Ρτεσεάε 1. 

Τῆς ἑορτῆς αὐτῶν αἱ5ο ἶ5 Γοπαππίπε, 
ος. ]ο]η νΙ. 4 τὸ πάσχα ἡ ἑορτὴ τῶν 
Ἰουδαίων ; αἱδο ν. 1, νι]. 2. ἘτοΙη ΡεΐεΓ 
ἴπε Ῥηταδε Ίας {οιπά 15 νναγ Ιπίο 
πε /λάαφοαία ν. 15 ἐν αὐτῇ γὰρ ἐν 
µέσῳ αὐτῶν τῆς ἑορτῆς τῶν ἀζύμων 
ἐσταύρωσάν µε, κατὰ τὸ προειρηµένον 
ὑπὸ Δαβίδ Ἔθεντο τὰ σηµεῖα αὐτῶν ἐν 
µέσῳ τῆς ἑορτῆς αὐτῶν (Ρ5. ΙχχΠ]. --- 
Ἰχχιν. 4, 5). ῥίποῬ ἴπε Μ55. οἱ {πε 
ΤΧΚ. 5εεπι ΙπναΓίαΡΙΥ {ο τεαὰ ἐν µέσῳ 
τῆς ἑορτῆς σου, Ιϊ ἂΡρεαῖ5 {αί {πε 
/2ζαφεαζζα, {οἱ]οννεά ὮΥ ἴπε 6221941 
{2411015 (ν. 15), Πας Ἱπιροτίεά ἴπε Ῥε- 
αίπε Ρρῄταςδο Ιπίο {Πε ῬΕδα]πι; ππ]εςς 
ἴπε «παησρε Ῥε]οησς ίο α Ῥγϊπιῖνε 
Ιπτειρτεία{ίοη ο{ {πε Ῥ5α]πι αΠίΕΤΙΟΓ 
Ροί] {ο {πο /}ζακεαδία απ ἴο ΡείεΓ. 

Τη ῬείεΓ τῆς ἑορτῆς αὐτῶν ΤπαΚες 
α Πεςῃ ροῖηί ασαϊηςί {πε Πεν; ἴΠεγ 
οοιηπι!({εά {πε πΙΙΓάεΓ οἩ {Πε ενε ο{ 
{Πεῖγ στεαίεσί 5αοτεά {εδίϊνα]. 

5. οἱ δὲ λαβόντες τὸν κύριον κ.τ.λ.] 
ΤΠο λαός αἴθ {πε 5Ώ]εοί, [ΟΙ λαβόντες 
ἴαῑκες 11 παρέδωκεν---ΕΟΠΠΡ. 08η χΧΙΧ. 
16, 17 παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς (--τοῖς 
Ἰουδαίοις, ϱ{. 14)...παρέλαβον οὖν τὸν 

Γ2 
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2/ ο 1Ν /  » / Δ ε ΑΛ 
ὦθουν αὐτὸν τρέχοντες, καὶ ἔλεγον (υύρωμεν τον υἱον 

- - ’ -- Ε) / 

τοῦ θεοῦ, ἐξουσίαν αὐτοῦ ἐσχηκότες. 
Ν / 

καὶ πορφυραν 
/ 9 η 

αὐτὸν περιέβαλλον, καὶ ἐκάθισαν αὐτὸν ἐπὶ καθέδραν 

κρίσεως, λέγοντες Δικαίΐως κρῖνε, βασιλεῦ τοῦ ᾿Ισραήλ. 
/ 2 - . Δ / 2 / ./ ΑΝ 

καὶ τις αὐτών ἐνεγκων στέφανον ἀκανθινον ἔθηκεν ἐπι 

1 αυτων 

Ἰησοῦν. Τπε 5ο]άϊεγς αἴε ποί Πιεη- 
ΕΠοπεά Ὦγ Ρείετ ενεπ αἲ ἴπο Οτις]- 
ΠΧΙΟΠ, {πο ]εννς Ῥείησ τερατάεά α5 
ἴπε τεα] εχεοι{ΙοΠαί5δ; ϱΟΠΙΡ. οί 
Ῥεϊετς ννοτάς Ιἵῃπ Αοὶς ΠΠ. 23 διὰ 
χειρὸς ἀνόμων προσπήξαντες ἀνείλατε. 
"Ωθουν αὐτὸν τρέχοντες 5αββεςί5 ἴ]ιαί 
γγηαί {ο]]ουνς ἴίακες Ρίαςς οἩἨ {πε ναγ 
{ο ἴπε 0χο55, νΠίεὮ οίπεγννῖδε απάς 
πο Ρ]αοε Ιπ ῬοίεΓ; γεί 5οπιο ο{ {Πε 
ἀείαῖ]ς, ε.ς. ἴ]ιε Ρ]αείπς οἱ ἴἶιε Τιοτά οἨ 
ἴλπε καθέδρα, ]οο]ς {πα οίπετ ν’αγ. ΤΠε 
ἨΥΠο]ε 5οεπε 15 ΙΠ {αοί {ογεςποτίεπεά 
νηίποαί τεσατά {ο Πϊδίοτγισα] αςοι]- 
ΤΟΥ. ΤΠε εαρετηεςς οἱ {πε Ρεί- 
φεοµίοτ5 Ιπιρ]εὰ ὮΥ τρέχοντες Ν85 
ΡείΏαρς ηΟ ΙΠΟΟΠΙΠΙΟΠ {εαίγε Ιῃ 
Ώνε εχρετίεησο Οἱ ία 5εεοπά οεΠ- 
ἴάἵΥ:. οΟΙΠΡ. 7114. Φοζγο. 7 ἐξῆλθον 
ὡς ἐπὶ ληστὴν τρέχοντες-- ἴπε 5Ρες- 
ἰαΐοις ἹΝοπάετίπσ ΝΏΥ ἴπετε να5 
τοσαύτη σπουδὴ ...τοῦ  συλληφθῆναι 
τοιοῦτον πρεσβύτην ἄνδρα. 

1. Σύρωμεν κ.τ.λ. ΤΠε 5εαπεποε 
ὤθουν .. καὶ ἔλεγον Σ. 15 ποῖ νεΙΥ {ε]]εἷ- 
ίοις. ῬΒιίῖ σύρειν νας ΓαπιϊΠαγΙζεᾷ ὮΥ 
Ἱΐ{5 π5ε ἵπ {πε Αοίς (νΙΠ. 3, χῖν. 0, χν]]. 
ϐ), απά 15 επιρ]ογοά οἩ 5Ιπιῖ]αΓ οεσᾶ- 
ἵοπς ὮΥ οίμεΓ αροοτγρῃαὶ υτίεις, 
6-σ. 4οΐα ΡΛ1ήῤῥὲ 15 βιαίως καὶ ἆπαν- 
θρώπως συροµένων αὐτῶν. («ΟΠΙΡ. 
ΕρίρΙ. Ζαε7. 76. 1 συρέντος ὅλην σχεδὸν 
τὴν πόλιν καὶ οὕτως ἀποθανόντος. ΥΝ ΠΠ 
ἐξ. αὐτοῦ ἐσχηκότες «ΟΠΠΡ. 1οἨΠ χἰΧ. Το, 
τή. 

2. πορφύραν αὐτὸν περιέβαλλον] 
Ματ]ς χν. 17 ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν πορ- 
Φύραν. Ίωακε ΧΧΗΙ. ΤΙ περιβαλὼν 
ἐσθῆτα λαμπράν. ]ο]π χὶχ. 2 ἱμάτιον 
πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν. 

3. ἐκάθισαν αὐτὸν ἐπὶ καθέδραν 

κρίσεως κ.τ.λ.] Ῥοδεϊβριγ Ῥαδεά προῃ 
1οῦΏ χἰκ. 13 ὁ οὖν Πειλᾶτος...ἤγαγεν 
ἔξω τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήµα- 
τος : ΤΟΙ καθίζειν ΙΤ4Π5. ΟΟΠΠΡ. 1 «ο0Υ. 
γψϊ. 4, ΕΡΗ. Ἱ. 2ο. Τ16 τε[ετεποῬ {ο 
οί ]οἨη 56εΠ15 {ο Ῥο πιποτα ἀῑγεοί Ιπ 
Πας αφοῦ. 1. 35 καὶ γὰρ (ὡς εἶπεν ὁ 
προφήτης) διασύροντες αὐτὸν ἐκάθισαν 
ἐπὶ βήματος, καὶ εἶπον Κρῖνον ἡμῖν. 
Ὑεί ]αδιίη τείει5 {ο ΄ἴπε Ρτορῃεί; 
1.6. Ι5αϊα] Ἱν]ῃ. 2 (8 Ῥᾶδδασο ΥΥΠΙΕἨ 
Ἡᾳ Ίας Ἰμδί αμοίεᾷ) αἰτοῦσίν µε νῦν 
κρίσιν δικαίαν. Ῥεΐετ ανοϊῖᾷς βῆμα, Ρίε- 
{οτγῖηςσ Ῥετῃαρς α νοτά οί Πενῖδῃ αξ- 
5οοἱαίίοης5(Ῥ5.ον].(ον11.)32 ἐν καθέδραις 
πρεσβυτέρων, Μαϊί. ΧχΙΙ. 2 ἐπὶ τῆς 
Μωυσέως καθέδρας); απά 1 Πε Πας α 
ΡΙΟΡΗΕΟΥ ἵπ νΙενν, Τΐ πιαΥ Ῥε 5. Ἰχχι. 
(ἰκκῇ,) 1, 2 ὁ θεός, τὸ Κρίµα σου τῷ 
βασιλεῖ δὸς...κρίνειν τὸν λαόν σου ἐν 
δικαιοσύνη. Ιπ Ῥτον. χχὶν. 77 (κκκι. ϱ) 
νο Ἠανε {Πε εχαοί Ῥηταςε κρῖνε δί- 
καίως; Ἡατπασ]ς (2716ς{11046, Ρ. 25) 
Ροῖπίς ουί ἰλπαί {ἴΠπδ εοπιρΙπα(ίοη 
ΏΡβΡροατς αἰςο ἵπ 1 Ρεϊ. Π. 23, απἀ «οπ]- 
Ρατες ]οἩηπ νΠ. 24. ἨΒασιλεῦ τῶν 
Ἰουδαίων 15 ἴπε {θε αδεά Ὦγ ἵε 
ΏιοςΚετς Ίπ Μ1., ΜΠς., Π.; Ῥείετ υπίες 
τοῦ Ἰσραήλ Ῥοιμπ Ίετε απἀ Ῥε]ον’, 
ο. ἵν.; «οπιρ. Μαίί. κχνΙ. 42, ]οῦπ 
ει πσι 

5. καί τις αὐτῶν ἐνεγκὼν κ.τ.λ.] 
Ρείετ Ἱπάϊνιάμα]ζες νΏετε ἴμο Ῥγη- 
ορίῖο (1οδρεῖ5 5ρεαΚ Ρεπεα]]γ; 5ο 
Ῥε]ονν (ο. ν.) κα τις αὐτῶν εἶπεν 
Ποτίσατε αὐτόν. ἘΟΙ στέφανον ἀκάν- 
θινον ἔθηκεν οοΠπηΡ. Ματς χν. 17 πε- 
ριτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον 
στέφανον. Ἐνέπτυον ἶ5 Ίοπι Ματ]κ 
Χν. 19, ἐράπισαν ἴτοπι ΜΙαΙί. αχνΙ. 6δ 
(1ο]η χἰχ. 3). Ταῖς ὄψεσιν ϱΟΙΤΕ- 

σι 
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-- . - [« Νο -  . 

τῆς κεφαλής του κυριου και ετεροι ἑστώτες ἐνέπτυον 
᾽ ω. -- ./ λ ”/ Ν / 3 ο 

αὐτοῦ ταῖς ὄψεσι, καὶ ἄλλοι τας σιαγὀνας αὐτοῦ 
/ «/ / » / / 

ἐραπισαν" ἕτεροι Καλάμω ἔνυσσον αὐτόν, καὶ τινες 
” λ 3 / (ο / - - / 

αὐτον ἐμαστιζον λέγοντες Ταύτη τή τιµή τιµήσωμεν 
Π έ 

Ἂν ε 1 - - 

τον υἱον τοῦ θεοῦ. 

ΠΠ. Καὶ ἤνεγκον δύο κακούργους, καὶ ἐσταύρωσαν 
- Ἀ / 5 - Δ / » Δ 5 / ε δὲ 
ανα µεσον αυτων τον κυριον αυτος δε εσιωπα» ως µήοεν 

Ι καὶ ἕτεροι...ὄψεσι καὶ] Ἐοί ἴἶα πιοδί ρατὶί ΙΠ]εσιοίαο ἵπ {πε Πεμοίγρε 
’ 3 /΄ 

2 σιαγόνας ἐράπισαν: οΏδειτα 

«ροπάς {ο εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, 
Μαΐι. αχνι. 67: ἵἴοι αἱ ὄψειςξ-οί 
ὀφθαλμοί, «ΟΠΠΡ. ΖαἩῃ, 4οΐα 7οσ2119, 
245 ὁ ἐπανοίξας µου τοῦ νοῦ τὰς ὄψεις. 
Ῥο]γῦ. 3. 7ο. 12 ἐστερήθη τῆς μιᾶς 
ὄψεως. Ῥ]αίατομ. Υ21. Ἱ. Ῥ. 615 Ὦ 
κύκλῳ ταῖς ὄψεσιν ἐπελθὼν τοὺς κατα- 
κειµένους. ἘιδεὈ. {η δα. ΠΠ. 5 τὰς 
ὄψεις ῥαπιζόμενος. Τὰς σιαγόνας ΠΙΑΥ 
Ἰοο]ς Ῥασεκ ἵο Μαϊί. ν. 39 ὅστις σε 
ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα κ.τ.λ., 
Ῥαΐ ππογε Ρτοβαβ!Ιγ τεςδίς ἀῑτεοί]γ οἨ 

Ι5α4ἶαἨ Ἱ. 6 τὰς δὲ σιαγόνας µου εἰς 
ῥαπίσματα [έδωκα]. Καλάμῳ ἔνυσσον 
σῖνες α Ώπεν {μτη ἴο {Πε εαποηίσα 
ἔτυπτον .. καλάμῳ (Ματς χν. 19, εἵ. 
Μαϊϊ. χχνη. 39), οοπιρ]ηῖης Ιὲ να 
λόγχῃ ἔνυξεν (]οἱνη χὶκ. 34); οἱ. Ο7αο. 
20γ4/. νΗΙ. 296 πλευρὰς νύξουσιν κα- 
λάμῳ. Τ,α5ί1Υγ, ἐμάστιζον 56ΕΠΗ5 {ο ΤΕίΕΙ 
ἴο ]οῦη Χὶχ. Ι ὁ Πειλᾶτος .. ἐμαστίγω- 
σεν---5ο 5ετίοι5 α Ριπίδηπιεηί Ίνας 
Κερί ὮΥ τε Ῥτοοιταίοί ἵπ Ἠῖ5 ΟΝΠ 
Παπάς, Ῥαί Ῥεΐει αἰίτιραίες 1: {ο {μα 
Ίεννς, ἵπ αστεεπιεπί νη(Ἡ Ματ]ς χ. 34, 
ἅο. Έος (Πε {ΟΓΠΙ µαστίζειν 568 Αοῖ5 
ΧΧΙΙ. 25, αΠάἀ ΟΟΠΠΡ. (ο/19111111015, ν. 
6 σταυρῷ μετὰ τὸ µαστιχθῆναι προση- 
λώθη. 

4. ὙΤαύτ τῇ τιμ τιµήσωμεν 
κ.τ.λ. ὁ αν ες Ἱοποιχ ]εί 5 
οπου» ος “Αι (μὶς Ρτσο Ιεί 5 
αΡΡΕΙΖε, ἴπε 20η ΟΓ (οά. ΤΠετε ἶ5 
Ρετῃαρ5 α Ρἰαγ ροη {πο ἆοιδί]αε 
56ηΏ56 Οἱ τιµή απἆ τιμᾷν. Έοι ἴ]πα 
Πςί ννα ΠιαΥ ϱΟπἹρατε (ΜΙ Ἠαι- 
Ώας]) Αοΐς χχνΙ]. ΙΟ πολλαῖς τιμαῖς 

6 ην[εγκον] 7 αυτων τον κν] | µηδένα Ἰ., Ι.. 

ἐτίμησαν ἡμᾶς, απά ἴπε Ρτονετο 1Π 
1οἵη ἵν, 44, Ρετμαρς αἱδο 1 Ροί. Π, 6, 
75 {ο ἴμα 5εσοοπᾶ, Μαϊί. χχνΙ]. 9 τὴν 
τιμὴν τοῦ τετιµηµένου ὃν ἐτιμήσαντο 
ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ. δί Μαϊίπεν οἴίεδ 
ΖεοΠ. ΧΙ. 13 ΝΊετε ἴἩε ΤΙΧΧ. πῃῖδδεΒ 
πε 5επςα, Ῥαΐ Ααπϊια (Εας5εῦ. α. ε. 
4790) Παςὰ ὑπερμεγεθὴς ἡ τιμὴ ἣν ἐτιμή- 
θην ὑπὲρ αὐτῶν. Τῃε ἀοιβία πιεαπῖης 
15 τεοοσηϊδεᾶ ἵπ Τετίπ]]απ {ζαγα ἵν. 
4ο “Ρτείίαπι αρρτείῖαιΙ νε] Ποποἵ{αᾶ- 
{1 ὸ: οοπΠρ. αἶςσο ΟγτΙ]. απ{Θεῇ. ΧΗΙ. 1Ο. 

6. καὶ Όὕνεγκο δύο κακούργους 
κ.τλ.]  Τπε Οταοϊμχίοη {ο]]ον/5 ἵπι- 
πιεάἰαίε]γ προῃ {πο Μοοκετγ. (ϱοπρ. 
Τ]κα χχΙϊ, 32 ἤγοντο δὲ καὶ ἕτεροι 
κακοῦργοι δύο. (οφ{2{µ{1ο15, ν. 14 
δύο κακούργους ἐσταύρωσαν σὺν αὐτῷ. 
Ζω. Λέρρα. 1. (Α) 1Ο ἅμα δὲ καὶ τοὺς δύο 
κακούργους ἐκρέμασαν. Ιπ ἴπε Ν. Τ. 
κακοῦργος ἶ5 πδεά οπΙγ Ὦυ οί Τακε 
απά δί Ρα! (2 Τίπι. Π. ϱ): 9ἱ Ῥεΐο 
ηα5 κακοποιός {ΟΙ 811πε5. ᾿Εσταύρωσαν 
ἀνὰ µέσον αὐτῶν τὸν κύριον ΕΟΙΠΕΣ Πεαἵ- 
εςί {ο ]ο]η χἰΧ. 18 µέσον δὲ τὸν Ἰησοῦν. 
«4. Μαιί. κ. 25: ΜΠ. νι. 31. 

7. αὐτὸς δὲ ἐσιώπα, ὡς μηδὲν πόνον 
ἔχων] (οππρ. Μαϊτ. χχν]. 63 ὁ δὲ Ἰησοῦς 
ἐσιώπα. ΤΠο 5ἴ]επος ο{ 6Πτὶ5ί Ῥείοτε 
Ἠϊς Ἰαάσες Ῥεεοπιες ἵπ Ῥείειγ α 
5ἵ]εηος αἲ {πε πιοπηεπί ο{ ογμεΙβχίοῃ. 
Ῥεΐει οπηῖίς (ν( ΝΑΡ Χ) τε Ετσί 
οἱ {με γγοτάςδ οἩ {πο 0Γο55, αἰίποιρ] 
Ι 8Θ6ΕΠΙ5 {ο Ἰανε Ῥε]οησεά (1. Η. 
αβῥ. 67 {.) 1ο ἴπε 6 νεςίειπ) ἰεχί, απά 
σίοοά ({ατίλες οἨ) Ιπ {ο ΠΙαίεΞ5αΤΟΠ. 
1 γυιοπ]ἀ ποί πανε Ῥεεη Ίη Κεερίπς 
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/ ./ 

πὀνον ἔχων. 
ἃ / ”/ λ 7 » . 

και οτε ὠώρθωσαν τον σταυρον» ἐεπέ- 

«/ ο ε 1 3 ͵ Δ / 
γρανγαν ὅτι Οὗτός ἐοτιν ὁ Βδοιλεγο τοῦ Ιερδήλ. και τεθεικότες 

Αλή σι / ”/ ε) - / λ ἃ 

τα ἐνδύματα ἔμπροσθεν αὐτοῦ διεµερίσαντο, καὶ λαχμον 

1 πόνου Ζ. | ο[....] | σαν : οτι εωρθωσαν ἙῬ.: ὅτε ὦρθ. Ἐ., Ἠ., Τ.., Ζ. | τον 

2 [βασιλευς] σταυρων 

νηίὮ Ἠϊς απίῖ-[αάαῖο Ρροδϊοῃ. Ῥαΐ 
Ἡε ας αποίΠεΓ ΤεᾶςοΏ {ΟΥ ἴπε εχεῖ- 
5Ί0Η, ννΠΙοὮ 15 Ῥείταγεά ὮΥ 5 «οΠ]- 
πηθηί ΟΏ {Πε Τιοτάς5 5ἴεποο. ΤΠε 
ἀεαίλ οἱ ἴπε ᾧοη οἱ (αοἆ πιμδί Ῥε 
Ραΐπιεςς; ἴἶαί Ιέ ννας 5ο, ἵ5δ ΙΠά]- 
εαίεά ὮΥυ Ηϊς 5εποε. Μι Ἐεπάε] 
Ἠαιτὶς Ῥο]ϊπίς οιί {ο ππε ἴπαί ἴπε 
Ουτείοπίαπ Ὀγτίαο 1π Τμικε χχΗ]. 9 
εχρ]αϊπεά οὐδὲν ἀπεκρίνατο ΡΥ αἀάϊπς 
ές 1 ἩἨε νετε ποί ἴπετε”; οοπιρ. 
0ο. Οοἱρετῖ. (ϱ) “απαδί ποή ααάΊεης.” 
ΤΠε εοπιρασίδοη ἶ5 Ιηδίτασοιίνε: ΙῃΠ 
Ρείεγ {με σἷο5ς ἶ5 Ίο55 Ιπποσεπί. Ὑεί 
Ρείει΄ς Ποεείΐσπι ἶ5 5ο ριαατάεὰ ἴπαί 
Οτίσεπ 15 αΌ]ε {ο δε 5ἰπιί]ας νοτάς 
η α Οαἴπο]ίο 56Ώ5ε: /αή1. 125 -' απῖ- 
σαη]ία μἱτίις ποοῖία πο εδί 5]οιί πες 

Ρας5α εδί α)Ιαι(ς..” 
ΕΟΥ πόνος ’ ραίΏ, ο. (αεΠ. χχχῖν. 25, 

15ᾳ. ΠΠ. 4, ΑΡροο. χνΙ. 1Ο, 11, ΧΧΙ. 4; 
απά {ΟΥ ἴ]ε οοηςίτΙςίΙοΏ μηδὲν κ.τ.λ. 
5ες Αροο. τρ οὐδὲν χρείαν ἔχω---ᾱ 

τοίοίοηοε νΠΙοἩ 1 οἵνείο Μι ΜΙΤΓαΥ. 
1. ὅτε ὤρθωσαν τὸν σταυρόν] Α 

ἀείαῖ] ποῖ 1π {πε οαποπῖσα] (1οδΡρε!ς, 
α]ϊποισΗ Ἱπρ]εά 1π ἰΠαῖγ αεεοιπί οί 
ια Ῥεατίης οἱ {πο ΟΓο55 {ο {Πε Ρ]αςε 
οἱ οχοοµίίοη: ϱ{. αἰδο ]οῦη ΠΠ. 14, 
νι. 28, ἅο. ΤΙ ἀοε ποῖ αβρρεαί 
υηεί]πει Ῥεΐε τερατάς (πε Οτάσοϊβεά 
α5 Π{τεά {ορείπει νίἩ ἴπε 0το55, ΟΓ 
αἴίασμεά {ο 1{ αἴτει {πε εἰεναίῖοη; 5εε 
]αδέας Τάρδίας ὤε εὔπες, Ῥ. 52 Π. (εἀ. 
1685). Ἑώρθωσαν, Ἡ 5οαπ4, 15 {ογπιεά 
οἨ ἴ]ε αΠαΙΟΡΥ Ο ἐώθουν, ἑώρακα, ἅο. ; 

Ῥαϊ ἴἩε ε οαηποί Ῥε ἀείεοίεά ἵπ ἴπε 
Ἠε[ιοσταρΠ]ο τερτοᾶιοίίοη οἱ ἴμε Μς. 

2. Οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ἴσ- 
ραύλ] ΜΙ., Οὗτός ἐστιν ᾿Ιησοῦς ὁ β. τῶν 
Ἰουδαίων. Μ]., Ὁ β. τῶν Ιουδαίων. Ι.., 
«0 β. τῶν Ἰουδαίων οὗτος. ]., Ἰησοῦς ὁ 
Ναζωραῖος ὁ β. τῶν Ἰουδαίων. Εεἴει’5 

3 εμπ[ροσθεν] 

ἐπιγραφή 6ΟΠΠεΕς πεατοςί {ο οί Τ1κε”5, 
Ῥαί ἀϊ[εις {τοπι αἲ] ἵῃ 55 Η{α(ῖης τοῦ 
Ἰσραήλ {ΟΥ τῶν ἼἸουδ. ΤΠο Εῑ]ε ἶ5 
τεσατάεᾷ αξ Ίο ποτ] οἱ {πα Τεννς 
(ἐπέγραψαν), ποῖ οἱ Ρϊαίε; απἀ ἴπε 
επαησε 15 οοηβῖςίεηί ΥΠ 15 αδδυππεᾷ 
οΠρίη. Ιπ Μαϊΐ. χχν]. 42, Ματ] χν. 
32, ἴΏε ]6νν5 απάετ {πε (Το55 5ρεακ 

ἀετγ]δῖνεΙγ οἱ “(πε Κίπςσ οΓ Ι5τας]. 
3. τὰ ἐνδύματα...διεμερίσαντο κ.τ.λ.] 

Ρ5. χχῖ. (ΧχΙ].) Ι9 διεµερίσαντο τὰ ἱμά- 

τιά µου ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν 
µου ἔβαλον κλῆρον. Τπε πνοτᾷς ατα 
ααοίεά ὃν ϱοί ]οῦμπ (Χὶἰκ. 24), απά 
οσο νη(Ἡ 5σηί νατϊα(ῖοης Ίπ εας]Ὦ 
ος ἴμε ῬΒγπορίϊο (αοδρεῖ. ῥΡείετ, 
Α{ἴΕΓ Ἠ]5 ΠΠΑΠΠΕΤ, «Ώαησες 5οππείμῖηπς 
---ἷμάτια 5ῖνες Ρ]αςς {ο ἐνδύματα. 1ηΠ 
ΟΟΙΠΠΙΟΠ πΠἩ Μτ., ΜΠ., Τ., πε ἆοεξ 
ποί ἀῑδησαί5ῃ Ῥείννεεη {Πο ἱμάτια απά 
{μςθ ἱματισμός ΟΓ {Πε 5εοοπά ΠΙΕΠΊΡΕΙ οΕ 
ἔπε ρατα]ε]Ισπι, ννΠπΙεὮ οἱ ]ο]μπ 1άεπ- 
εποες νν{Ἡ {ο χιτων. ΤΠε ἀῑδιιπείίοι 
15 Ἰσποτοεά ὮΥ Π[α5ίπ αἶςο, αἰποασ] 
ἴωε Ἱαίίογ αμοίες {πο Ῥσα]πι, απἀ 
586εΠΠ5 {ο α]ιάε ἴο οί ]ομῃ. (Ρεε 
ηεχί ποίς.) 

καὶ λαχμὸν ἔβαλον ἐπ᾽ αὐτοῖς] (οππρ. 
]αφδήη, αἴαί. 97 οἱ σταυρώσαντες 
αὐτὸν ἐμέρισαν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἑαντοῖς, 
λαχμὸν βάλλοντες ἕκαστος κατὰ 
τὴν τοῦ κλήρου ἐπιβολήν, ὃ ἐκλέξασθαι 
ἐβεβούλητο. Ογτῖ] οί ]εγαςα]επῃ, εαέσεᾖ. 
ΧΙΙ. 26 οἱ στρατιώται διεμερίσαντο 
τὸ περιβόλαιον . « ὁ δὲ χιτὼν οὐκ 
ἐσχίσθη « . Καὶ λαχμὸς περὶ τούτου 
γίνεται τοῖς στρατιώταις. καὶ τὸ μὲν 
µερίζονται, περὶ τούτου δὲ λαγχάνουσιν. 
ἆρα καὶ τοῦτο γέγραπται; «.. διεµε- 
ρίσαντο κ.τ.λ. (Ρ5. χχΙι. ᾖ ϱ).. 
κλῆρος δὲ ἦν ὁ λαχμός ϱ{. Ε4γηιοῦ. 
714571. 519. ΙΟ κλῆρος.. σηµαίνει... ψή- 
φους τιωὰς ἐν αἷς ἐσημειοῦντο καὶ 
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2/ . Ε) 2 -- ον / - [ο 2 / ἔβαλον ἐπ᾽ αὐτοῖ.. εἷς δέ τις τῶν κακούργων ἐκείνων 
5 (ὃ 9 λ α΄ ς - Δ Ν ντ. / 

ὠνείθισεν αὐτους λεγων ᾿Ημεῖς διὰ τα κακὰ ἃ ἐποιήσαμεν 
«/ / ο λ Δ / [ο] 

οὕτω πεπόνθαμεν' οὗτος δὲ σωτὴρ «γενόμενος τών 
γ΄ 

ἄγανακτήσαντες 
3 θ / / 1δί ε ο Δ 

αν ρωπων τι Ποικήησεν υμας.» και 

ος 9 νι αν Λ «/ λ - ε/ 

επ αὐτω εκελευσαν ἵνα µη σκελοκοπηθή, ὅπως [βασανι- 
/ 2 / 

ζόμενος ἀποθαάνοι. 

Ύ.. Ην δὲ µεσηµβρία, καὶ σκότος κατέσχε πάσαν 

Ι [αυτοις] 2 ωνειδησεν 

ἔγραφον τὰ ὀνόματα αὐτῶν, ὅπερ καὶ 
λαχμὸς λέγεται. ΤΠε Ἰεχχ. ποῖῖοα 
Ῥαΐ οπε οίπεγ Ιηδίαπος οἱ {Πί5 56 
ΟΕ λαχμός ἵπ ΟΠτϊδίαη Πογαίατα (]ο- 
5ερῃ. /γΦβο/εςί. αρ. Εαῦτίο. ᾖ561- 
εβῖςγ. Ι. 7. 14 ἢ διὰ κλήρων...ἠ διὰ 
λαχμών); Ῥαϊ αάά ἈΝοπῃ. ῥααβήγ. 
Ῥ. 202 λαχμῷ πάντες ἴδοιμεν ἀδηρίτῳ 
τίνος ἔσται(].Μ.Ο., «ο ορ ε{ἐκῷ (ααέα), 
ΜατεἩ 1Ο). Τί 5Ποι]ά ο οὔδεινεά 

ἴπαί ΘΥΠΙΠΙάΟΠΗΙ5 ἐγαπς]αίεὰ Ὀἡ] 1218) 

1η ἴπε Ῥ5. Ὦγ ἐλάγχανον, απά ἴλπαί δί 
]ομή τεργεςδεηίς {Πε 5ο]ά1εις α5 5αγίησ 
η τείετεηςε {ο {Πε χιτών, Λάχωμεν 

περὶ αὐτοῦ. 
1. εἷς δέτις τῶν κακούργων κ.τ.λ. δί 

Τα Ῥερίης ΠπεαΓΙΥ ἵπ {Πε 5απῃε ΙΑΥ: 
εἷς δὲ τῶν κρεµασθέντων κακούργων. 
Ῥιΐ Ρείει5 ἰγεαίπιεηπί οΓ {πε Ιποϊάεπί 
5 νε] ἀϊΠετεπί. ἩἨε ἴσποτες ἴμα 
Ἱπρεπ]ίεηί πια]ε[αοίος; Ἡε οπιῖΐ5 ίπε 
οοηνεΓςσα{Ιοη Ῥοαίννεεη {πο ρεπῖεπί 
απἀά οἱ Τ,οτά, απἀ Τε τερΓεςεηίς 
Πιε ρεπίίεπί5 τερτοοΓ ας {α]]πσ πος 
οἩι Πῖ5 οοπιταάς, Ῥαΐ οἩἨ {πο ᾖενς. 
ΤΠε δρεεοῖ ἶ5 οἰεατΙ]γ απ Ἱπ]ίαίΙοη 
οί Τ1ἷκε χχΙ]. 4Ο, 41 ἡμεῖς μὲν δικαίως, 
ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν ' 
οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν: ε{. Μαίί. 
χχν]. 23τίγὰρκακὸν ἐποίησεν; ΙΏ σωτὴρ 
γενόμενος Νε Ἠανε απ ες]ο οἱ οἱ Γ]κε)5 
σώῶσον σεαυτον καὶ ἡμᾶς (ω. 39). Ῥαΐ 
ἴπα Ὑυτίίετ Ῥοτγονς αἶδο Ίοπι Μι. 
αηΏἀ ἸΜ]. :; ὠνείδισεν αὐτούς 15 [ΤΟΠ 
Μαϊτ. αχχνιι. 44, Ματ] χν. 32, απά 

3 οὗτος] ουτως 6 ἀποθάνη Η. 

ἵνα μὴ σκελοκοπηθη, ΥνΠΙ]ε Τε οοπίτα- 
ἀῑοίς α σίαϊοπιεπί οἱ οί ]ομπ, 15 
ΡτοβαΡ!Ιγ Ῥαδεά προηπ Τε: 5εε πεχί 
ηοΟίθ. 

6. ἵνα μὺ σκελοκοπηθῇ κ.τ.λ.] ΤΠα 
7114612111 ννα5, Ιῖ 5ΕΕΠΙ15, επιρ]ογεά 
Ἰποτασϊμχίοη5απιοησ{]ε Πενν {η ογἀςι 
ἴο οοπρ]γ νὰ ἴπο Ίανν οἱ Ὀοειί. χχΙ. 
ϱοπιρ. ΤοΏή χὶχ. 41, 32, Πείτε αΠ εκ- 
οερίίοη 15 πιαάς ΟΠΙΥ ΙΠ {Πε σαδε οΓ ουΓ 
Γ,οτά, Ώεσεαιςσα Πε ν/α5 αἰγτεαᾶγ ἀεαὰά 
(1. Πάρδίας, Ρ. 109). Το Ἠανο αὔαη- 
ἆοπες 1έ ἵη {Π]5 οα5ο γυου]ά πανε Ώεεῃ 
ιο Ῥτίης αροιί (με νετγ ΙπΙησεπιεπί 
οΓ (ο Ταν νΠΙεἩ Ρεΐει τερτεςεηίς 
ἴπε Ίενς α5ξ απχίοις {ο Ῥγενεηί. 
Ἐ]πεγ Τε πας ονετ]οοκεά {Πὶ5 Ροῖπί, 
ΟΓ Ἡδ ΠΊεαῃπς5 {ο 5ἀσσεσί {παί {Ποαῖγ 
εοπα ιοί ννας α5 5Ποτίδ]σηίες ας Τ{ ν/ας 
οταε]. 1ΙΠπ αΠΥ ϱ35δε ε Ίοοκ5 προη 
ἴνο ο 142414 ΟΓ {πε οτασῖΠεᾶ α5 
4η αοί ΟΓ ΠΊΕΓΟΥ, απᾶ {Πῖ5, Ι{ ηας Ῥεαη 
οβδετνεά, ἶ5 τεσατάεά Ὦν Οτίρεπ αἰδο 
α5 οπο 1 ποί {Πε πΙοΓε ΡτοΡβαΡ]ε οἱ {νο 
αἰἐετηαίῖνο αδρεεί5 οἵ ἴπε Ρταοίϊοε: 
ἠ{αέ{0.149 “ πιϊδετδαπίετσο ]αααε[... 
αιῖ {οτῖε ΠΟΠ ΡΓοΡίεΙ πιΙδεγίοοΓγΊαπαι 
που {εοεταπ{...5εά ρτϊποϊραΠίετ ΡτοΡρ- 
ἴ6ί 5αὈραίιπι”; ο. Νοππας αα ος, 
Σκελοκοπεῖν 5 ΙΠΚΠΟΝΏ {ο ἴπε Ιεχί- 
695, Ριΐ {Ώετε 4Τε ΕΧΧ. ΟΓ σκελοκοπία. 

7... ἦν δὲ µεσημβρία] Μί., ἀπὸ δὲ 
ἕκτης ὥρας: Μ]ς., καὶ γενομένης ὥρας 
ἕκτης: Ἱ.., καὶ ἦν ἤδη ὡσεὶ ώρα ἕκτη. 
Μεσημβρία η επῖδ 5εηΏ5ε οεεΙΙ5 ΙΠ 
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Δ Ε] / λ 2 - Δ ἓ) / / « 

τὴν Ἰουδαίαν' καὶ ἐθορυβοῦντο καὶ ἠγωνίων µή ποτε ὁ 
ε/ ”/ Ν / ”/ / 2 -- «/ 
ἥλιος ἔδυ, ἐπειδὴ ἔτι ἔζη; γεγραπται αὐτοῖς Ίλιον 

µὴ δῦναι 
ε Δ / 

έπι πεφονευµενω. καὶ τις αὐτών εἶπεν 

3 πεφωνευµενω 

πια Ν. Τ. οΏΙγ ἵπ Αοΐς χχΙ. 6. Ίηπ 
ἴμε ΙΧΧ. Ιέ 15 «ΟΠΙΠΙΟΠ, απᾶ {πο ννοτὰ 
15 Ῥοβδ5ίβΙγ ῬΡτε[ίειγτεά Ὦν Ῥείεί οἩ 
αεσουπί Οἱ 15 π5δε ἵπ Απιος νΠ. 9 
δύσεται ὁ ἥλιος µεσημβρίας καὶ συσκο- 
τάσει ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ἡμέρᾳ τὸ φῶς, ἃ 
Ῥα5σασε νΠΙεἩ ἶ5 Ιπίετρτείεά αξ α 
ΡΙΟΡΠΕΟΥ ο{ {πο Τμτεε Ποισ5) ἀατ]κ- 
ηεςς ΡΥ Ειςεὺ. ὤε7η. ευ. Ρ. 456, Ογτῃ ο 
]εγιςα]επα οπέοεῇ. ΧΙΙ. 25, απ Ογτῃ] 
ος Αἰεχαπάτία, αα ζοο. 

σκότος κατέσχε πᾶσαν τὴν ᾿Τουδαίαν] 
Μι., σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν 
(Μ]ς., ΙΤ.., ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν). Έος 

σκότος κατέσχε ο{. 2 Κἰπςς 1. 9 κατ- 
έσχεν µε σκότος δεινόν: Οτίδεπ 
ᾖαέ{. 134 Ιπίετρτείς τὴν γῆν Υν ἴ]ιε 
5418 τεδετνα!Ίοη: “ἴεπερταε {απίΙΠι- 
ΙΠΟΔΟ 51ΡΕΙΓ ΟΠΊΠΕΠΗ {6ΤΤαΠ Παάαεαπα 
συπί {αοίαςθ. (οπιρ. (1α5σα, 7 αέΐαση 
Ρ. 92 “ιεπερτας οεοιρανετιαη{ μπ]- 
νΕΙ5άΠΙ {ΕΙΤαΠΙ.” 

1. ἐθορυβοῦντο καὶ ἠγωνίων] ΕΟΓ θορυ- 
βεῖσθαι ἵπ {ΠΙ5 5εΠΏ5ε οΟοΠΙΡ. Ματ] ν. 
30 τί θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε; Άγω- 
νιᾷν 5 α ΓΟΓΠΑ ΠΚΠΟΝΗ {ο {πο Ν. Τ., 
Ῥαΐ «ΟΠΗΠΙΟΠ 1π Ρο]γρίας, α.σ. 2. 6. ὁ, 
5. 34.9; ἵπ Ώαη. Ἱ. ΙΟ ΙΧΧ. ἀγωνιῶ 
ΞΞφοβοῦμαι Τπεοά. ΤΠε ἴεαι ψα5 
ἴλαί (πο 54η Ἰαὰ αἰτεαάγ 5εί; {ο: Πε 
Ί/α5 γεί α]ίνε, απ {πε Τιανν νοι]ά Ῥε 
Ῥτοκεπ Ὦγ ἴπε ΟτισοΙπεά τεπιαϊπίης 
οη {πε 0το5ς α{ί6Γ 5ης5εί, πε 
τερεΙ{οη οΓ {Πε ν/οτάς γέγραπται κ.τ.λ. 
νηιΏοιί α εοπηεείίηΡ γάρ Ἠα5δ 5ισ- 
σεσίεὰᾷ ἴπε Ιάεα ἴμαί ἵπ ἴΠῖς Ῥίασε 
{πεγ Ώανε Ῥεεπ Ὀτοισῆί 1Π {Ποπ {πε 
ΠΙαΓςΙηΠ απἀ Ὑετε ποί Ρρατί οἱ ἴπε 
οιϊσίπα] ἰεχί. Τη αηΥ ϱἂ5δε ΡείεΓ 
αἀμοτοας {ο {Πε Ιπίετργείαίϊοη οἱ Ώειῖ, 
χΧΙ. 23 ΝΠΙΕἨὮ ο Ἰα5 σίνεη αΡονε 
(ες, 

3. καί τις αὐτῶν εἶπεν κ.τ.λ.] ΜΙ., εἷς 
ἐξ αὐτῶν. Τ{ε Ῥεδί «ΟΙΙΙ5ε ἵνα5 ΠΟΥ {ο 
Παδίεπ {πε ἀεαίΠ, απά Τί 15 αρρατεπί]γ 
νἩ {μὶς Ιπίεηίίοη ἴπαί ἴπε ἀτααφηῖ 
ννΠίςἩ Ῥείετ ἀεδοτίθεςίς αἀπι]ηἰσίετες. 
Οµἵσεπ ᾖ7αΐ. 137 πιαγ Ἠανε Ἰαά 
επ 1Π νίεν νπεη Ἡε 6ΟΠΙΡάΤΕς ἴπε 
«ροησε {ο {πε νυτῖίπσς οἱ απρε]Ιενεις5 
ΠΙ]εά “ποπ ἆε πεΓρο ΡοίαδίΠ πεαε 
ἀᾳ απο Ἰαειϊβοαπίε 6οΓ Ἠοπιϊπ]5 πΠθ- 
απςε ἆε αα ια το[εο(Ιοηί5, 5εᾶ ἆς αἰἴαιο 
οοπίτατίο θ6ί ποσῖιπο εἰ ποηπ ΡοίαΡβῃϊ 
αοείο Ιπίε]Ισιρίῃ.. Νοπηας πιοᾶίβες 
επῖς νῖενν οἱ {πε Ιποιάεηί ὮΥ αδοηρίηπς 
εἶνς Ιπίοη{ίοη {ο οί Τ,οτά: νοήσας | 
ὅττι θοῶς τετέλεστο, θοώτερον ἤθελεν 
εἶναι. Ῥεϊετ5 αεοοἀπί ἀερεπάς Πετε 
ποί προῃ {Πε (ἀοδΡεΙ5, Ῥαΐ προη Ε5. 
Ἱχν. (-- Ιχὶκ.) 22 καὶ ἔδωκαν εἰς τὸ 
βρῶμά µου χολήν, καὶ εἰς τὴν δίψαν µου 
ἐπότισάν µε ὄξος (οοπΠρ. Οτΐρεπ ᾖ α 
κέφι Ἱππρ]εμίε Ῥτορπείίαπι”). ΤΠε 
Ῥσα]πι ἶ5 ποί ἀϊτεσί]γ ααοἰεά Ὦν απγ 
οἱ {πε Ἐναησε]ϊσί5, απἀ {Πο χολή ἶ5 
πεηίϊοπεά ΟΠΊΥ ἵπ Μαϊ. χχνΗ. 34, 
ΥΥΠΙοἩ τοίετς {ο {με ἀταισῃί οΠετεά 
{ο οι: Τ,ογά Ῥείοτε ἴπε (τιοϊμχίοη, 
απάἀ ποῖ {ο {Παί νυμΙοἩ Ὕνας αἀππϊπϊ5- 
(εγεά Ἰαςί Ῥοίοτε Ηίς ἀεαίᾗ :; ἔδωκαν 
αὐτῷ πιεῖν οἶνον (ω. {. ὄξος) μετὰ 
χολῆς µεμιγµένον. Τμπε οοπιβΙπαίίοη 
ὄξος μετὰ χολῆς ἵ5 ποῖί απήςιυα] (ε. 6. 
(ο215{1ή1110718, ν. 14. ἔδωκαν αὐτῷ ὄξος 
πιεῖν μετὰ χολῆς: ε{. ἔν. Δία. Ἱ. 
(Α) τό; {ογ ἴπο {ΟΓΠΙ 5ασσεςίεά ὮΥ 
ἴπε Ῥσα]πι «οπἹραίε Βατπαβας 7 µέλ- 
λετε ποτίζειν χολὴν μετὰ ὄξους: Όγαᾳ. 
«20γζ/. νΗΠ. 393 ἐς δὲ τὸ βρώμα χολὴν 
καὶ πιέµεν ὄξος ἔδωκαν: {:ν. ΔΝέοσα. Ι. 
(Β) 1Ο λαβὼν σπόγγον καὶ πλήσας αὐτὸν 
χολῆς καὶ ὄξους. Ογτ, νο {οἶ]ουν5 
Ῥείεγ ἵπ οἰίῃπς ἴπε ἙῬσδαιπι ἵη {Πῖς 
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η λ λ »] η ; 

Ποτίσατε αὐτὸν χολὴν µετὰ ὄξους' καὶ κεράσαντες 
. / 

εποτισαν. 

- - -- Δ / 

κατα τῆς κεφαλής αὐτών τα αἁμαρτήματα. 

Δ 2 / / Ν 3 / 
και επλήρωσαν παντα, και ἐτελείωσαν 

περι- 

/ ε/ 

ἤρχοντο δὲ πολλοὶ μετὰ λυχνων, νοµίζοντες Οτι νυξ 
» λ λ ε / 

ἐστιν" [τινες δὲ] ἐπέσαντο. 

Ι ποτίσατε αὐτὸν χολὴν: οΏδοιτε 

λ ο / ϱ] / 

καὶ ὁ κύριος ἀνεβόησε 
5---6 νύξ ἐστιν...ἐπέσαντο] ἐπέσαντο ΠΙΔΥ 

ηανε Ῥοεπ τε-ν/γΙ{{εη: {πε 5ογῖΏε 5ΕΕΠῃ5 {ο Ώανα Ῥοριῃ νυξεστινεσ.. ο 
τεαά ἔπεσάν τε, Η. Ρτείεις [καὶ] ἐπέσαντο: Κεἀάραίἁ εοπ]εοίμτος ἐξίσταντο. 

οοηΠεχίοῃ, εχρ]αῖῃ5 χολή α5 Τείε- 
τησ {ο Ματκ χν. 23 (εα{εζᾷ. χΠ. 
20 χολώδης δὲ καὶ κατάπικρος ἡ σμύρ- 
να). ΥΝΙΙΙΊ ποτίσατε.. χολήν ΟΟΠΙΡ. 
Ίεγ. νΠ. 14 ἐπότισεν ἡμᾶς ὕδωρ χολῆς, 
ΙΧ. 15 ποτιῶ αὐτοὺς ὕδωρ χολῆς. 

2. καὶ ἐπλήρωσαν πάντα κ.τ.λ.] ΓΗΙ5 
ΠβΙπιεηί οἱ Ρ5α]πῃ ]χικ.οοπαρ]είες ίπε 
Δεσοπιρ]Ι5δΗππεπί οἱ ἴμο Ρα55ίοΠ-ΡίΟ- 
Ῥμεσῖιες. ΤΠε τε[ετεησε ἶ5 ΡεΓΠαΡρς {ο 
]ομπ χἰχ. 2ὸ Π. ἵνα τελειώθη ἡ γραφὴ 

λέγει Διψώ . . ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος ὁ 
Ἰησοῦς εἶπεν Τετέλεσται (ε0/151έ11{4 
ο ο)ήα Ιπ ἴπε Αταθίο Ὠϊαίεδ- 
ΞΑΤΟΏ; ϱΓ. 28 πάντα τετέλεσται). οἳ 
]οῦπ Ίδες πληροῦν οἵ ἴπε {αἱβ]πιεπί 
οἱ θοτϊρίιτε Ιπ ἴ]ε 5απιε εοηίαχί (χἰκ. 
24, 36). ἩἨΝΙΙ ἐτελείωσαν.. τὰ ἆμαρ- 
τήµατα ΟΟΠΙΡ. (18ηΠ. Χν. Ι6 οὕπω ἆνα- 
πεπλήρωνται αἱ ἁμαρτίαι. ΝΙαιι. κχΠ]. 
32 πληρώσατε τὸ µέτρον. 1 Τῃ655. Π. 16 
εἰς τὸ ἀναπληρώσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας. 
ῷ6θ ΒαγῃΠ. χὶν. 5 ἵνα κἀκεῖνοι τελειω- 
θῶσιν τοῖς ἁμαρτήμασιν. «ϱὈέάαφε. ν. 17 
ἐτέλεσαν τὴν πονηρίαν αὐτώγ. Κατὰ 
τῆς κεφαλῆς ΡΙΟΡΑΡΙΥ τείετς {ο Μαιτ. 
Χχν!]. 25 ἐφ᾽ ἡμᾶς: ο{. Αοΐς χνΙ. 6, 

απᾶά {ΟΥ ἴπο οχαοί Ῥήταςε 1 (οἨ, 
πι, ᾖ- 

3. περιήρχοντο δὲ πολλοὶ μετὰ λύχ- 
νων κ.τ.λ. «1παβή. Πα (8Η) 7 ἐν 
παντὶ τῷ κόσµω ἦψαν λύχνους ἀπὸ 
ἕκτης ὥρας έως ὀψίας. ΥΛΗ νοµί- 
ζοντες ὅτι νύξ ἐστιν «ΟΠΙΡάΤε Ό}ας. 
ο20γύ{. νΠ. 3905---6 ἥματι µέσσῳ | νὺξ 
ἔσται σκοτόεσσα: {Ιάαςςε. ν. 14 ἔπειτα 
ἐγένετο τρεῖς ὥρας σκότος καὶ ἐλογίσθη 
νύξ. Επδεῦ. 4.6. Ρ. 487 ἡμέρας οὔσης 
νὺξ ἀπὸ ὥρας έκτης τὸ περιέχον συν- 

έσχε µέχρι τῆς ἐνάτης. (Ογτί. οπέεεᾷ. 
ΧΙΙ. 24 σκότος ἐγένετο ἐν ἡμέρᾳ µέσῃ 

. ὠνόμασε δὲ ὁ θεὸς τὸ σκύτος νύκτα. 
ΤΈΠε /2ἐασεασίία τενεα]5 α πιοῖῖνε {ΟΥ 
ἴπε δίτες» Ιαϊά απροπ {πε ηὶσῃι-]ῖκα 
οπαταςσίετ οἱ ἴπε ἀἆατ]κπεςσ; 1 ἰπε 
ίητεε Ποισς5 Ίνετε οοιπίοἁ α5 α ΠΙΡΠΙ, 
1 ννας Ῥορ5ίβ]ο {ο πιαϊπίαίη {πε Π{εγα] 
ἁςοςοιΓαςΥ οἱ Μαἴί. ΧΙΙ. 4ο. Ἐείεγτεησε 
15 85ο πιαάε {ο Απιος νΠ. 9, ΖεεΠ. 
χὶν. 6, 7. ᾿Ἠπέσαντο ηας οαιδεά ΠΙΟΣ 
ἀῑΠποι]ίγ. Ῥτοί. Ἐοβίηδοη αἱ οπΏςα 
5ισσεςίεᾷ α τείεγεπος ἴο ]ομη χνΠ]. 
6 απ {ο ]5αίαὮ Πχ. 1Ο πεσοῦνται ἐν 
µεσηµβρία, απάἀ 1 ἴ]ο ννοτα 15 5ουπἀ, 
{πε ΙαΐίεΓ ρᾶ5δαςΡε ἶ5 αἱπιοσί οεΓίαΙπ]γ 
η νίεν. ὧεο ΠονενεΓ ἴπε οπ(ῖσαΙ 
ποίθ, 

δ. ὁ κύριος ἀνεβόησε κ.τ.λ. Τ]μα 
5εηοε ἶ5 Ῥτοκεη αἲ Ἱεησί ὮΥ α ]οιά 
ΕΓΥ: Μαιί. χχν]]. 46 ἀνεβόησεν (ἐβόη- 
σεν ΒΙ., 33, αἱ. 5ο Μ]«.) ὁ Ἰησοῦς 
φωνῇ µεγάλῃ. ΤΠοα νοτάς οἱ (με 
ΕΓΥ 1η ἴπε Ρεϊτίπε {Τασιπεηί ἀερατί 
γν1άεΙγ {τοπι (ἴποςε ἵπ Μι. απἀ ΜΠ«., α5 
γνε]] α5 ΠοΙῃ {Πε οπἱρίπα]; ὁ θεός (--θεέ 
Μι.) Ῥεεοπιος ἡ δύναμις, ἴπε 5εεοπἀ 
µου αΠά ἵνα τί (εἰς τί ΜΙς.) ἀϊδαρρεατ, 
ἐγκατέλιπες ἶ5 τερἰαςεὰ ὮΥ κατέλειψας 
(αεί. Αείς νι. 3). ΤΠπε νατίαηπίς ος 
ἴπε ΙΧΧ. (τον πο Ησῆί οη αηΥ ος 
ἴπεςδε «ἨαηΏσες, πο: ἶ5 ἴπαο ΕουτίἩ 
Ἠλοτά οἰ(εὰ ἵπ αηΥ Ῥιῖ {πε οαποηῖσα] 
ΓΟΙΠΙ ὮΥ ἴπε στεαί υγίτετς οἱ ἴμε 
5εοοπἀ απά (Ππίτά οεπίεωτῖε. Ἐι- 
δείς Ιπάεεά (λτουνς Πρι οἨη ἴμε 
5ι5{Π(μ{Ιοη ΟΓ δύναμις {ΟΙ θεός ; α{ἴεί 
τειπατκίης (αε2α. εὺ. ρ. 494) ἴ]ιαί ἴ]ιο 

Ηευ. Ίας 328 απάἀ ποῖ .ΠΟΝ ηε Ρροίηίς 
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ἡ / 5ς ι ’ ς / / ’ λ 3 ἃ 

λεγων Ἡ ΔΥΝΟΜΙΟ ΜΟΥ, ἑ ΔΥΝΟΜΙΕ, ΚδΤτέλειΨδο Με και εἰπων 

ἀνελήφθη. καὶ αὐτῆς [τῆς] ὥρας διεράγη τὸ καταπέ- 
- -- -- ϱ) λ 5 / 

τασµα τοῦ ναού τῆς Ἱερουσαλημ εἰς δύο. 

2 αὐτῆς τῆς ὦρας] αυτος ὠρας: αὐτῆς τῆς ὦ. Ἐ., Η., Ζ., αὐτῆς ὥρας ἵ.. 

οαί {παί Ααπῑ]α αἶοπα τεσορηϊΐδεά {πε 
ἀἰδιαπεοίϊοη: οὐκ ἠξίωσεν ὁμοίως τοῖς 
λοιποῖς ὁ θεὸο ὁ θεόο ΛΛΟΥ μεταβαλὼν 
εἰπεῖν, ἀλλά ἰοχγρέ ΑΛΛΟΥ ΙοχΥρέ ΛΛΟΥ 
--«Δ44ἶπρ τὸ δὲ ἀκριβές ἐστιν ἰοχήο 

ΛΛΟΥ ἰοχήο ΜΟΥ. Τ{ε Τιοτά, Ἐαδεδία5 
αἆάς, ννου]ά ποί Ώανε ἀῑεά, πη]εςς 

Ηϊς Φίτοης Οπε (4.6. ἴπε Εαίΐμετ) Παά 
1ε[ι Ἠϊπι : καταλέλοιπεν οὖν αὐτὸν ὁ 
Ἰσχυρὸς αὐτοῦ, θελήσας αὐτὸν µέχρι 

θανάτου... κατελθεῖν. Έοτ όνος 
οοπΙρ. ηδη, «ία 125 τὸ 
Ἰσραὴλ ὄνομα τοῦτο σηµαίνει Ανθρω- 
πος νικῶν δύναμιν’ τὸ γὰρ Ἴσρά ἄνθρωπος 
νικών ἐστι, τὸ δὲ ἤλ δύναµις: απἀ 

ἴνε Ο. Τ. ρίταςε Ὁῇ, ονο (9) 

(επ. χαχ!. 20, Ῥτον. ΠΠ. 27, ΜΙο. Π. 
1, ΝεΠ. ν. 5 νΊετε ἴ]ε ΙΧΧ. Πας οὐκ 

5 
ουν 

ἔστιν δύναμις χειρὸς ἡμῶν). Ῥαΐ ον ΠΠαΥ 

Ἠανα Ῥθεη οοπ/ια5εά ΓΗ υπ, απα 1 
5ο, Ααι]]α”5 ἰσχύς ΊΝᾶ5, α5 Ἐσε- 
ΡΙὰ5 53Υ5, ἀκριβές: δύναμις 15 ἴπε 

ΙΧΧ. τεπἀετίηπςδ ο ον Ιπ αροιί 15ο 

Ρίασε5. ϱΟ{. Τπεοάοτεί. ᾖαε. /αὸδ. 
ν. 4 τὸ δὲ ηλ ψιλούμενον μὲν καὶ αὐτὸ 
δηλοῖ τὸν θεόν, δασυνόµενυν δὲ τὸν ἰσ- 
χυρόν. Μοτε τεπιατκαΡ]ε 15 Ρεϊει5 
οοΏνΕΙΦΙΟΠ ΟΓ {πε αιεδίῖίοηπ Ιπίο α 
ἀῑτεοί σίαϊεππεηί Ὦγ ἴπε οπ]δδΙοη ΟΕ 
ἵνα τί. Ἱ απ Ρτοάαςε ΟΠΙΥ οπε 
Ρατα]]ε!: Ερηταίῖπη {ε]]5 τ15 (56721. ααἴο. 
Λαεγ. 56) ἴπαί αἲ ἴμε α55επρΙες οί 
α (ποσο 5εοί ΜΠΙΟἩ Τε «οππεοί5 
ΜΕ {πε παπηε οἱ Βατάαϊδαη α ἨΥΠΙΠ 
γα5 5υησ ἵπ ΨΠΙΟἩ α {επια]ε νοῖσε 

ταςῖιεά ἴ]α ννοιτάςδ ««1Σ219 αωτσ 

1.5 αλδιασ. ΜΥ «οά 

απάπιγ Ηεαά,ίποι Παρί ]είπιε αἱοπε.” 

(1 οἵε {16 τεῖ {ο Ὁ. 6, Β. 1. 253.) 
Α Ψαἱεπιπίαη Ρρατίγ πιεηίοπεά ὮΥ 
Ίτεπαεις (1. δ. 2) (ααρῃί ἰπαί πε 
1.ογἁ ἐν μὲν τῷ εἰπεῖν Ὁ θεός µου [].αἰ. 
12ες 111 /λειις 21Ε115] εἰς τί ἐγκατέ- 
λιπές µε; µεμηνυκέναι ὅτι ἀπελείφθη 
ἀπὸ τοῦ φωτὸὺς ἡ Σοφία καὶ ἐκωλύθη 
ὑπὸ τοῦ Ὅρου τῆς εἰς τοὔμπροσθεν 
ὁρμῆς. Βιΐ (πε οτἱσίπαΙ ἔοτπι οἱ {πε 
νοτᾶ 15 πετε τείαίπεὰ. 

1. καὶ εἰπὼν ἀνελήφθη] «(οππρ. 
Ματ]κ᾽ χνῖ. 19 ὁ μὲν οὖν κύριος μετὰ 
τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήμφθη. ῥΕείεί 
ΤΕΠΙΟΝΕΣ {πε ἀνάληψις ἴο ἴπε πιοπιεπί 
οί ἆθαί], απά {Πε εχρίεδδΙοη Ώα5 Ῥεεῃ 
αἀορίεά Ὦν Οτίδεπ (ἸΖαΐΜή. 14ο “5ία- 
επι αἱ οἰαπιανίί αἆ ΡῬαΐτεπι τεςεῥ- 
{ας ε5ί...ροδί ἴτες5 Ἠοίας τεεερία5 
ασ: ἴμα (τεε] ἶ5 ]ο5ί, Ῥαΐς εοεβέις 
εοέ 5 πε Ο. 1. τεπἀετίης Ο( ἀνε- 
λήμφθη ἵῃπ Ἱτεπαεας απα 1η {πε ΜιαπΙςε 
«οδρεὶς Κπομπ αςξ σ (ΝΜΠΙίΕ, Ρ. 
τομ], ἉλιΙ Ῥεϊεις νίεν οί 15 
ἀνάληψις οοἵπΠρ. Ο]επι. ΑΙεχ. ετε 
7Λεσα. Ἡ 61 ἀπέθανεν δὲ ἀποστάντος 
τοῦ καταβάντος ἐπ᾽ αὐτῷ ἐπὶ τῷ Ἱορ- 
δάνη πνεύματος. 

2. διεράγη τὸ καταπέτασµα κ.τ.λ.] 
Οντι]. οα{εεᾖ. ΧΙΙ. 32 τὸ καταπέτασµα 
τοῦ ναοῦ.. διερρήξατο. «{/ὀ. 39 τὸ τότε 
διαρραγέν. Πετοπιε {ή «Ἰαέ{. καν. 
άῑΠ ειαηφε]ο οι]ᾳ5 5αερε {αοἴπιας 
ΙΠΕΩΙΙΟΠΕΠ [6μ. 5ες. Η εὔταςος] 5αρεί- 
Ππιίπατε ἴεπιρ]ῖ ΙπΠηϊίαε πιασηῖι- 
ἀῑπί5 Γταςίαπι ε55ο αίααε ἀἰπῖδαπα 
Ιερίπιας. Τῆς Ἱερουσαλήμ 15 0ης 
οἱ 5ενετα] Ιπάϊσαίίοης ἴμαί ἴπε {αδ- 
ηλεηέ να5 ντίεη ομίδιάε Ρα]εσίίπε, 
οἵ αἲ αἲ] ενεηίς {οί ποη-Ραἱ]εςιπίαπ 
ΤΕᾶΦΕΙ5. 
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πι, 
λ / ] / Δ «/ 3 λ - 

Καὶ τότε ἀπέσπασαν τοὺς Ίλους αἅπο των 
- - / ο αἰς 3 λ Ε] λ . ο ΔΝ 

χειρων που κυριου» και ἔθήηκαν αυτον επι της Ύης και 

ς - - 2 / Δ / / 2 / 

ἡ γή πάσα ἐσείσθη καὶ φόβος µέγας ἐγένετο. 

ἥλιος ἔλαμψε καὶ εὑρέθη ὥρα ἐνάτη. 

᾿Ιουδαῖοι καὶ δεδώκασι τῷ Ιωσήφ τὸ 
Ε) λ / 9 Λ / ” ε/ 

αὐτὸ θαψη, ἐπειδὴ θεασάµενος ἦν ὅσα 

3 ἐγένετο] 13 ΤΠ. εγενετε 

1. καὶ τότε ἀπέσπασαν τοὺς ἥλους 
κ.τιλ.] Λι καὶ τότε ϱΟΟΠΠΡ. ο. Ἱ. 
ΤΠε Εουτίῃ (ο5δΡρεΙ αἶοπο ΠιοΠ/ίΙοΠ5 
ἴΠε ἧἦλοι απἀ, Ἰ]κε Ῥεΐετ, πιεπίῖοη5 
ἴπεπι οπΙγ ἵπ οοππεχῖοη ΝΜΠΠ ἴπε 
Παπάς. ῥὃο ΟγτΙ. απ{θεῇ. χΗΙ. 28 
ἐξέτεινεν ἀνθρωπίνας χεῖρας...καὶ προσε- 
πάγησαν ἥλοι. Όπ ἴἶο οἴπει Παπά 
Ταδίη, γε[εττίης {ο Ρ5. χχῖ, (χχι.) 7, 
Μτίες (ααί. ο7) ἐσταύρωσαν αὐτὸν 
ἐμπήσσοντες τοὺς ἤλους τὰς χεῖρας καὶ 
τοὺς πόδας αὐτοῦ ὤρυξαν : 1271/7ᾳ, πόδας 
καὶ χεῖρας ὠρύγη. 

2. ἔθηκαν...ἐσείσθη] που {πε 
Τ,οτά/5 Ῥοάγ ν/ας ]αϊά προπ {Πε θαγί]ι, 
ἴπε ΠοΙε εατίὮ αιακεά. ΤΠο ἵῃ- 
οιάεπί 5 πιεπίοπεά οπἱγ ὃν οί 
ΜαιϊίΠενν (Χαν. 51), Πο Ἡον/ενεγ 
σοοπηθοίς Ι{ νὰ {πε Ὠσθαίμ, απάἆ πος 
ντὮ {πο Ργεραταίίοη {οι Βιαγία]. 
Πᾶσα (νΠΙεὮ 15 ποί ἵη Μαί{.) 5ασσεςίς 
α τείεγεπος {ο Ἰετ. νΠΙ. 16 ἐσείσθη 
πᾶσα ἡ γῆ: «οπιρ. ἄν. Νέεσα. Ἱ. (Β) 11 
σεισμὸς γὰρ ἐγένετο ἐπὶ τὴν γῆν ἅπασαν. 

3. καὶ φόβος µέγας ἐγένετο] Μαι. 
ΧχνΊ]. 54 ὁ δὲ ἑκατύνταρχος καὶ οἱ μετ᾽ 

αὐτοῦ ... ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ 
γινόμενα ἐφοβήθησαν σφόδρα. 

τότε ἥλιος ἔλαμψε κ.τ.λ. Οντ. 
οα{εεῇ. ΧΙΙ. 24 μετὰ τὴν ἐνάτην ἔλαμψεν 
ὁ ἥλιος' προλέγει καὶ τοῦτο ὁ προφή- 
της (ΖεεΠ. χὶν. 7) Καὶ πρὸς ἑσπέραν 
ἔσται φῶς. Ερηταϊπι, εσα215. ο0/216071. 
επβ. Ρ. 257 ““ἴπε5δ Ἠοίαδ 5οἱ ορίεπε- 
Ὀταίας ε5ι αἱ Ῥοδίεα ἆεπαο Ιαχί) 
Όποςε πιοτθ {πε 67107101 5Ποναά ἴπε 
Ἀοιχ, απάἀ 1ὲ ν/α5 5εεη {ο Ὦ6 (εὕρεθη) 
3 Ρ.Πι. ΤΠε {αοί «απιε ἴο {πε [ον 

/ 

τότε 
5 / Δ ς 

ἐχάρησαν δὲ οἱ 
α ε] ο, ε 

σώμα αὐτοῦ ἵνα 
: ΔΝ 9 / ἄἆγαθα ἐποίησεν. 

δ νι 

ΝἩ (πο Τοχοθ Οἱ α ἀἱδοοναΓΥ, 5ο 
ΠπΠρτεςσεά Παά ἴἩΠογ Όεεη π {πε 
Ῥε]ΙαεΓ (Παί 1ὲ ννας π]σΠί. 

4. ἐχάρησαν δὲ οἱ ᾿Τουδαῖοι κ.τ.λ.] 
Τῃο Ταννῖ5δῃ Ἱεαάετς τε]οίοςά, ΝΠείΏες 
αἲ {πο τεαρρεαταποε οΓ ἴπε ΦΙΠ, ἴπε 
{γαδίτα(ϊοπ οἱ {λπεαῖγ [εαι5 ἴπαί (με 
Ταν ννου]ά Ὦο Ῥτοκετ (ο, ν.), ο: ἴπε 
5ισοσοθ55 οί ἰπείγ πιατάετοις ἀεδίρη; 
ΙΓ {πε Ἰαδί, οοπιρ. ]οΏη χνι. 21 ὁ δὲ 
κόσμος χαρήσεται. Ἰηω ἰλεῖχτ ΊοΥ {Πεγ 
Ρίαςα πο ἁἀῑ[ιοι]ίγ ἵπ ]οδερ])5 γν/αΥ;: 
δεδώκασι Ἱππρ]ες ἴλαί ἴἩε Ῥοννεί {ο 
τε[αςε γνας τεα]]γ ἵπ {Πεῖχ Παπάς, ποῖ- 
νη(ηδίαπαάϊῖησ Ηετος”ς Ιαγϊςάἰοίίοη (οξ. 
ο. 1.); {οσ {πε Ρογ[εοί, ο{. ο. ν]Π. (παρα- 
δέδωκεν). Ἐπειδὴ θεασάµενος... 
ἐποίησεν ΠΠιδέ ῬὮε {ακεη α5δ α ΊεεΙ: 
ἔ]οδερῃ Παὰ Ῥεεῃ α ἀῑδείρία, Ἡε ηαά 
ννιέηεςξεά αἰ] (με σοοά ἀθεάς οἱ (ἶα 
Οταοίπεᾶ; Ιεί Ἠϊπι Ῥάτγ ἴπε Ῥοάγ 1 
πε νοι]άὈ; πη]εςς νε αεεερί {Πε 5α1σ- 
6εςίῖοη οἱ Μι ΝΙομοίσοηπ (4 σαάε)1γ, 
Ώεο. 17), ελαί {πε ννοτάςδ ννετο οτἷ- 
σΙπα]]γ α πιατσίπα] πηοίθ αἴίαςλεά {ο 
Όπο 5ίοΓγ ο{ ἴπε ρεπίίεηί {Πῖεί απά 
πετε αΠεγνατάς 5Π][πεά ἹΙπίο ἵἴπα 
ΠΠαΥΡΙΠ ΟΓ {πο Ρτε5επί ρᾶδδαρε απά 
{:οπι ἴπεπος Ιπίο {με ἴεχίι. ῬΒιί (Πῖς 
εχρ]αηπα{ίοΏ 56ΕΠΙ5 ΙΠΠΕΟΘΔΦΦάΙΥ. η 
Ππειτ Ππσηίπεατιεάηπεςς {Πε ΘΦογῖρε5 
απᾶά Ῥτιεδίς Ἱπάμ]σο {πεπιδε]νας ΙπΠ 
Πεατί]ες5ς Ῥαπίει αἲ {πο εχρεη5ε οί 
]οδερ]. ΤΠε νοτάδ αβρρεαί {ο Ἠανα 
Ῥεεη δμσρεςίεά ὮΥν ]οἱη ΧΙ. 45 θεα- 
σάµενος ὃ (0. {. ἃ) ἐποίησεν: οΟΠΙΡ. 
Αοῖς Ικ. 36 ἦν πλήρης ἔργων ἀγαθῶν. ὧν 
1 ’ 

εποιει. 
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Δ Δ 4 ’ / λ 2]: / Ν 
λαβων δὲ τὸν κυριον ἔλουσε καὶ εἴλησε σινδόνι καὶ 

, 4 / -- ; 
εἰσήγαγεν εἰς ἴδιον τάφον καλούμενον Κήπον ᾿]ωσὴφ. 

τη, Τότε οἱ ᾿Ιουδαῖοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ 
ε -- / Ὡὶ Δ -- ε] / ”/ 

ιερείς, Ύνοντες οιον κακον ἑαυτοῖς ἐποιήσαν, ἤρξαντο 
/ Ἡ /  Ἀ - ε / ε - 

κόπτεσθαι καὶ λεγειν Οὐαὶ ταῖς αµαρτιαις Ίμων ̓  

Ι εἴλησε] ἐνείλησε Ἡ., Ζ. | σινδονιν 
εα]ντοις | [η]ρέ[α]ντο κοπτε[σ]θ[αι] 

1. λαβὼν δὲ τὸν κύριον κ.τ.λ.] Μαιί. 
ΧχνΙΙ. 50 καὶ λαβὼν τὸ σώμα, 1ο] χἰχ. 
409 ἔλαβον τὸ σώμα. ΟΟΙΠΙΡ. ΤοβΏ κκ. 
2 ἦραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ μνημείου. 
Ἐοἵ ἔλουσε 568 Αοῖς ΙΧ. 37 λού- 
σαντες δὲ έἔθηκαν ἐν ὑπερῴφ. Ἐἴλησε 
σινδόνι 15 ἴτοπι Ματ]ς χν. 46 ἐνείλησεν 
τῇ σινδόνι: Μι., Τ.., Ἠανε ἐνετύλιξεν 
[ἐν] σινδ., ]. ας έδησαν ὀθονίοις. 

2. εἰσήγαγεν ... Κῆπον ᾿Ἰωσήφ] 
Ἐθηκεν αὐτὸ[ν] (5ο αἲ! το 9γπορίϊςίς) 
ἐν τῷ καινῴ αὐτοῦ µνηµείῳ (Μ]«.). Τάφος 
15 ἀ5δεᾶ ὃν Μι. Ἰαδί α[ετν/ατάς (χαχνΙ]. 
ότ, κχν!]. 1). Ἡν δὲ (αάάς οί Τοπ 
ΧΙΧ. 41) ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη 
κῆπος, καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν... 
ἐκεῖ οὖν...ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον 
ἔθηκαν Ἰησοῦν. ἴπ ἴπε Ὠϊαίεξεατοη 
ἴπεςε νοτάς Ιπίετνεπε Ῥείννεεπ Ματίς 
χν. 46 απ Ματτ. χχν]]. 6ο. Ῥεϊει΄5 
κῆπος καλούμενος κ.τ.λ. ΠΠΑΥ Ώανε 
ΑΓΙδΕΠ 5ΙΠΙΡΙΥ Ποπι α ἀθδίτο {ο εοη- 
νεγ (με Ιπργεδδίοη οἱ Ιπάερεπάεπί 
Κπον]εάρε; γεί ἨΠατπασι”5 αεδίῖοη 
«ηου]ά Ῥε Κερί ἵπ νίεν: «ναι εί 
κήπος Ἰ. 24Υ Ζειί ες ἸΓεγίαςδει5 είνα 
εἶπο Ῥεκαηπίε Τ,ουαµίᾶς}”. Οοπρ. 
Αεΐς Ἱ. 19 γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τοῖς 
κατοικοῦσω Ἱερουσαλήμ, ὦστε κληθῆναι 
τὸ χωρίον ἐκεῖνο...Χωρίον αἵματος. 

3. τότε οἱ ᾿]ουδαῖοι κ.τλ.) ΤΠε 
ΠΠΟΠΙΕΠίαΙΥ ΟΥ 15 οπαηΏσες ΙΠπίο 6εΠ6- 
ταὶ πιουγηίησ, ΙΠ ννΒΙΟὮ {ου ἀϊΠετεηί 
{θᾶδοηΏς {Πα [αενήςα Ἰααάετς (ο. νΙῖ.), 
ἴπο Γἱδοῖρ]ες (40.), απἀ Το γ/πο]ε 
ΡεοΡ]ε (ο. νΠΠΠ.), ἴα]κε ρατί. Τπετα 
6 αραΙη αἃ ΤείετεηοἘ {ο ΡΙΟΡΠΕΟΥ: 
«ΟΠΙΡ. ΑπΙΟ5 ΥΠ]. ΙΟ µεταστρέψω τὰς 

ἑορτὰς ὑμῶν εἰς πένθος καὶ πάσας τὰς 

3 οἱ ἱερεῖς] οιερεις 4 [κακον 

ᾠδὰς ὑμῶν εἰς θρῆνον...ὧς πένθος ἀγα- 
πητοῦ. Ειδερίιας (ζ. ε ρ. 456) Ιπίε- 
Ρτεί5 Απιος {ο ἵπ α νψ]ἀεί 5εΠ5ε: ἐξ 
ἐκείνου καὶ εἰς δεῦρο µετέστρεψεν αὐτῶν 
ὁ θεὸς τὰς ἑορτὰς εἰς πένθος...τῆς περι- 
βοήτου µητροπόλεως ἀποστερήσας αὐτοὺς 
κ.τ.λ. ΟγΠ] πονενετ (εσ{εεῇ. χΙ]. 25) 
{οἼ]ονς ῬείεΓ: ἐν ἀζύμοις γὰρ ἦν τὸ 
πραχθὲν καὶ τῇ τοῦ πάσχα ἑορτῇ, 8πὰ 
Ῥτοσεεάς {ο ἀεδοτῖροα {πε ρτίεί οί ἴπε 
Αροςί]ε5ς απἀ {πε ΥΝΟΠΙΕΗ. εἝπε 
Ίεννς) ατα ἴπε Ἐ]άει» απἀ Ῥτ]εδίς: 
ο{. ο. νΏ]. οἱ γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι 
καὶ πρεσβύτεροι: 21α, οἱ πρεσβ., 
πρεσβ. καὶ γραμματεῖς: ΟΟΠΙΡ. Μαἴῖ. 
ΧχνΙΙ. {1 οἱ ἀρχιερεῖς.. μετὰ τῶν γραμμα- 
τέων καὶ πρεσβυτέρων, 62 οἱ ἀρχιερεῖς 
καὶ οἱ Φαρισαῖοι, ΧΧνΠΙ. ΤΙ τοῖς ἀρχιε- 
ρεῦσιν...μετὰ τῶν πρεσβυτέρων. 

4. ἤρξαντο κόπτεσθαι καὶ λέγειν Οὐαὶ 
κ.τ.λ.] ΤΠε ννοτάς ατῖριίεὰ {ο {πε 
Ιοαάςι5 ατα 5ιΏδίαπ{Ια]]γ {ποδε ΒΙΟΙ 
ατα Ῥαΐ Ιπίο ἴΠε πιομίΏ ΟΓ {ηθ ὄχλοι 
η 5ΟΠ16 6αΓΙγ νοιδίοης Οἱ Ίμι]κε κκῇ. 
48: νε Οιτεϊοπίαη ὈΥτίᾶο ΙΠδεΓί5 

ἴΠείς ως... ὀσω σι ο 20 

οσλο 5ο Φ (οοπιρ. ἔε /2οε{γέε 

ος 4αᾳαΐ, ΟωτείοῃΏ, «4ε1έ Υ21ας 
/λοσ1{/1ε}έ9, ΡΡ. 9, 19), απά 1π α {α11εΓ 
{οΓΠῃ, ο]ο5ε]γ αἰκίη {ο ελαί ν’ΏΙεἩ 5εεΠΙ5 
{ο Ἠανε Όεεηπ ΠΟΠ {ο Ρείετ, ἴΠεγ 
οσο 1η {πο Ο.Ι, «ο. ΘαΠΡΕΙΠΙαΠ- 
εησῖς (σ]) ἅπαε ποδί5 απαε {αεία 5απί 
Ἠοά]ε ΡΓορίεί Ρρεοεσᾶία ΠοδίΓα, ΑΡΡΙΟ- 
Ρἰπαιαμῖε οΠΙη ἀεσο]αίίο ΗΙεΓΙςα- 
Ίεπι.) ΈΤμαι ἴπε πογάς ΙῃΠ 5οΠ16 {ΟΙΙΗ 
σίοοά Ιπ ἴπαε ἴεχί οἱ Τααηπ 5 
ῬτοβαΡ]ε {Ποπ Ἐρμταϊπ5 οοπΙπιεηί 
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»/ « ; Δ Ν / . / 
ἤγγισεν ἡ κρίσις καὶ τὸ τέλος ᾿Ιερουσαλὴμ. ἐγω δὲ 

λ - « / Ε] / Ν / λ 
μετα τον εταιρων μου ἐλυπουμην, και τετρωµεγοι κατα 

διάνοιαν ἐκρυβόμεθα: ἐζητούμεθα γὰρ ὑπ αὐτών ὡς 
-ν 4 ς Ν Δ / 3 - ὁ ε] 4 δὲ 

κακουργοι και ως τον ναον θέλοντες ἐεμπρησαι επι ε 

/ 5 ο] , - 
τούτοις πᾶσιν ἐνηστεύομεν, καὶ ἐκαθεζόμεθα πενθοῦντες 

Δ / Δ Νοε ζ ε/ - / 
και κλαιογντες γυκτος και ημερας έως του σαββατου. 

2---3 κ[ατα δια]νοιαν 

ϱυ. ε0716. Ῥ. 245 “' απία ποχ Ρτῖπλα ]1ά- 
Ῥτίαπαῃ εγαῖ Ιπ Οἵ6 ΕΟΓΙΤΙ...ποχ αἰίετα 
ζἸαελασίαεςί Ιποτεεοταπιεί οοπιρ]ο5ῖο 
ΠΙάΠΙΗΠΗ 1Π ῬεοίοΓε ΘΟΓΙΠΗ 35 ΠΙΤΙΠΕΥ 
οη Ε. τείει5 {ο ἴπε ΡίορΠεί5 Νο 
ἑ{οτείο]ά {ε ἀεδίταςσίῖοη οἱ {Πείτ οΙιγ᾽ 
(οί. {ᾳ, Ῥ. 252). ΤΠςε σοηεςὶς οί 
ἴπε Ιπίεγρο]αίίοη 15 ΠαταΙν ἀοαδι[]. 
Οὐαί ἵ5 πο παίϊιτα] αοεοοπιραπΙπιεπί 
Ο{ κοπετός, Ο6ΟΠΙΡ. 3 Κἰπσς χΙῖ. 3ο 
ἐκόψαντο αὐτόν Οὐαὶ ἀδελφέ, απὰά 
γ/ου]ά 5οοΏ αδδοτί 1ΐ5 τὶσΏί {ο {ο]]ον/ 
τύπτοντες τὰ στήθη. Οἵ ΙΤ πἹαγ Ἠανε 
αΠιάεά {ο α ρτορ]οείϊο (ος εἶαδςέοές 
ντι]. απ{οεῇ. ΧΠΠ. 12 τείαίς {ο δα. ΠΠ. 
9 οὐαὶ τῇ ψυχῇ αὐτῶν ὅτι βεβούλευνται 
βουλὴν πονηρὰν καθ ἑαυτῶν (ε{. Ρ. 12,].4). 
ΤΠα πεχί 5ίερ γ/οι]ά Ὦε {ο αάά ἴ]ια 
γγοτὰς ἤγγισεν ἡ κρίσις ΟΙ ἡ ἐρήμωσις 
ΟΓ τὸ τέλος Ἱερουσαλήμ, ΟΙ 50ΠΠΕ 6ΟΠΙ- 
Ρίπαίίοη οἱ (πεπῃ {ουπάεά οη Ώαη. ἰχ. 
2, 26 Οἵ 9η Τ1]ε χχῖ. 2Ο(6ΟΠΙΡ. Αροο. 
Χν]]. 1Ο, 19 οὐαὶ οὐαὶ ἡ πόλις ἡ µεγάλη 
..«ᾖλθεν ἡ κρίσις σου...ἠρηµώθη). ΦΙςἩ 
νογᾷς νου]ά πανε αοαι]τεά α 5ρεςίῖα] 
{οτοε ἵπ τείετεπεε {ο Πετιαςα]επι αἲ {πε 
πας οΓ {πε απα] οταςµίησ ουῖ οἱ {πε 
ΤενΙδΏ παϊῖοπαΙ Η{ε μπει Πα ἁτίαη. 

1. ἐγὼ δὲ μετὰ τῶν ἑταίρων κ.τ..] 
ΤΠε Ρεί5οπα] εΠατασίετ οί ἴπε ΠαΤΤα- 
νε αΡρεατς Πετα; ο{, {ηγα, ο. ΧΙ]. 
ἐγὼ Σίμων Ἠέτρος. «οπρ. (ο21ς{111- 
ας ια 16.ἳν. 7 ν. 7, νἰ. 12, νι. τα. 
“Ἑταϊῖρος ἵ5 ποί π5εά Ιπ ἴίΠε Ν. Τ. ας-- 
συµµαθητής (1οἨη κ. 16). ΠΠ ἐλυ- 
πούµην 6ΟΠΙΡ. [οΏη ΧνΙι. 20ο απᾶ Ρεἴί. 
ΧΙ]. Τετρωμένοι κατὰ διάνοιαν, 
αραϊη, 15 ποῖ ἵπ ἴπο 5ίγ]ᾳ οί ἴπε 
Ν.Τ., Ῥαί α 5ἰπιῖ]αγ ῬΏταδε οσςΓ5 ἶῃπ 

4 ε[μπρησαι] 5 εκα[θεζοµε]θα 

2 ἵΜαος. ΠΠ. 16: οοπιρ. ὨὈϊοά. δΙ9. 17. 
12 οἱονεὶτετρωμένοςετὴν ψυχήν. Ἔ- 
κρυβόµεθα ππαγ πανε Ῥεεῃ 5αμσεςίεά ὮΥ 
]οἵνη νΗΠ]. 5ο, ΧΙΙ. 36 (α{. χὶχ. 38), οἵ ὮΥ 
πα Ιποϊάεπί οἱ ]ομπ κκ. 19; Ιξ 15 
οορίεά Ὦγ Ογτί]. οαέεεᾷ. κΠ]. 25 ὡδυν- 
ὤντο δὲ αποκρυβέντες οἱ ἀπόστολοι. 

3. ἐκητούμεθα γὰρ κ.τ.λ. (οπιρ. 
Μαΐί. αχχΏ. 7 ἀπώλεσεν τοὺς Φονεῖς 
ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν. 
Ερμταίπι ζᾳο “αποπαπίαπα οοπΡι!5- 
ἔαπα εί {επιρ]απη ἀἰγαίαπα ε5ί.”. Τμαί 
(πε Αρορίϊες παά ἀεδῖσης προη ἴπε 
Τεπιρ]ε πηϊρΏί νγε]] Ώανε Ῥεεη Ιπ{ειτεά 
{Τοπ {πο Ιαησήασε αἰἰτιραίεά {ο {Πε 
Μασίει (Μαϊ]ς χὶν. 5δ, χν. 29; εἴ. 
Αοὶς νΙ. 13, 14). 

4. ἐπὶ δὲ τούτος πᾶσιν ἐνη- 
στεύοµεν] ΄Το αά {ο οἱ ἴΤουβ]ες Ἶνε 
Ίνετε Κεερῖης {α5:..  Ματ]ς Π. 20 ἐλεύ- 
σονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾿ αὐτῶν 
ὁ νυµφίος καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν 
ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳα (1.., ἐν ἐκείναις ταῖς 
ἡμέραις). (οφ. ν. 19 ἡμεῖς ἑνη- 
στεύσαµεν ἐν τῷ ἀναλημφθηναι αὐτὸν 
ἀφ' ἡμῶν. Τπο /ασεπᾶα (ν. 14) 
τερτεςδεηίς {1ο Ραδεμα] ππεα] ας Πανίης 
Ῥεοη εαίοεη οη ΤΓιεδάαυ ενεηίης (τῇ 
γὰρ τρίτη ἑσπέρας σὺν ὑμῖν τὸ πάσχα 
ἔφαγον), απά {ο]]ονγεὰ {πε 5απιε πῖσΗί 
ὮΥ (ἶε αιγεςί, α[ἴεί νΥΠ]οἩ {πε Τιοτὰ 15 
Καρί ἵπ ν/ατά {ΟΥ {νο ἀαγ5 Ῥείοτε ἴπε 
Οτισϊβχίοῃ. 1Ι{ {15 ννας Ῥεϊεις νΙενν, 

(ο επίτὰ ἆαγ οἱ ἴἶε {α5ί παά αἰγεαάγ 
6ΟΠΠ6Θ. 

5. ἐκαθεζόμεθα πενθ. καὶ κλαίοντες 
κ.τλ.] ΝεΠ. 1.4 ἐκάθισα καὶ ἔκλαυσα 
καὶ ἐπένθησα ἡμέρας καὶ ἤμην νηστεύων. 
Ῥς, οχχχνΙ. (οχκχν!].) 1 ἐκαθίσαμεν 
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ΥΠΙ. 
-- η / 4 5 / Γ / ε/ 

σαΐοι και πρεσβύτεροι προς ἀἄλλήλους, ακουσαντες ὅτι 

(υναχθέντες δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ «Φαρι- 

ε ν. / π , λ / / 
ὁ λαος ἅπας γογγύζει καὶ κόπτεται τὰ στήθη λέγοντες 
«/ 5” -- / -- -- ΄ -- ὅτι Εἰ τῷ θανάτῳ αὐτοῦ ταῦτα τὰ μέγιστα σημεῖα 

(ή ἰὃ ή / / / 2 . Ὁ / ε γέγονεν, ἴδετε ὅτι ποσον δἰκαιός ἐστιν" ἐφοβήθησαν οἱ 5 
/ ἃ 9 λ - / - πρεσβύτεροι, καὶ ἦλθον πρὸς Πειλάτον δεόµενοι αὐτοῦ 

ν / / : - ῤ ε/ / 

καὶ λέγοντες Γαράδος ἡμῖν στρατιώτας, ἵνα φυλάξω[ μεν] 
Ν -- υ - Δ -- « / / 3 / 

ΤΟ µνῆμα αὐτοῦ ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας, µή ποτε ἐλθόντες οἱ 
λ ᾿ - / 5 Ἀ / ΔΝ 

μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ ὑπολάβη ὁ λαος 
ε/ . ω) Αι κδ. Δ / 6 / 

Οτι εκ νεκρων ἄνεστη, καὶ ποιήσωσιν ἡμιν κακα. 

5 ὅτι πόσον] ὅποσον ἩΗ., 7. 

ης τ- ὃ ηµ[ερας] 

Τητοεηῃ. 1. 1 ἐκάθισεν 
Ἱερεμίας κλαίων καὶ ἐθρήνησεν. 1οἶιῃ 
ΧΙ. 20 ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο. Τηε οτάεΓ 
πενθεῖν καὶ κλαίειν οσοΙΤ5 ἵπ Ματ] χνΙ. 
1Ο, [απηες 1ν. 9. ἝἜως τοῦ σαββάτου 
ΠΠΔΥ ΤείΕΙ {ο {πε ῬαδεμαΙ Φαββαίμ 
ΝΠΙΕὮ ν/α5 πον’ αἲ ἨἸαπά, ο: ροςςῖρ]γ 
{ο {Πε βαββαίἩ οἱ Εασίςε νεε] ({η]γα, 
ο. χΙ.)Σ 1πΠ {Πε {ΟΓΠΙΕΓ «.5ε νυκτὸς καὶ 
ἡμέρας Ίοο]ς Ῥασ]ς {ο {λε Ιπίετνα] Ῥε- 
Ίννεεη {πε αττεΣδί απά ἴπε πὶσηί ος 
(οοά ΕτΙάᾳΥ. 

1. συναχθέντες δὲ...ἦλθον πρὸς ΤΙει- 
λᾶτον] Μαι. χχν]]. 62 συνήχθησαν οἱ 
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὺς Ίει- 
λᾶτον (οξ. καν. 12). Ίπ Μι. ἴπε 
σαΐλετῖησ {ακες Ρ]αςε οἨ {Πε Φαῦβραί] 
(τῇ...ἐπαύριον ἥτις ἐστὶν μετὰ τὴν παρα- 
σκευήν), απά ἴ]ο ΡαΤίγ 5ΕΕΠΙ {ο σο 
ιο ῬΠαίε πυηίλοιί Ῥρτενῖοι5 ΟΟΠ{ΕΓ- 
εηςς, ΑΝΙΠι συναχθ. πρὸς ἀλλήλους 
6ΟΠΊΡάΤΕ Αοίῖς ἵν. 15 συνέβαλλον πρὸς 
ἀλλήλους. ῬείεΓ αάάς α ηεν 
ΙΕΆ5ΟΠ {ΟΥ ἴποςε {εαγς-- ἴπε εἨΏαπρσεά 
αἰθίαάςε ο{ {Πε Ρορι]αςο. 

3. ὁ λαὸς ἅπας γογγύζει καὶ κόπ- 
τεται τὰ στήθη κ.τ.λ.] Ίικε αχχΙῃ. 48 
πάντες οἱ συνπαραγενόµενοι ὄχλοι ἐπὶ 
τὴν θεωρίαν ταύτην, θεωρήσαντες τὰ 

γενόµενα, τύπτοντες τὰ στήθη 

Ν ” / 

καὶ ἐκλαύσαμεν. 

ὁ δὲ 

7 φυλαξω: φυλάξω[σι] Τ., Ζ., φυλάξω[μεν] 

ὑπέστρεφον. 1ο] νΙι. 32 ἤκουσαν οἱ 
Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ 
αὐτοῦ ταῦτα. Ῥοίετ {Πτον5 {Ἡε γογ- 
γυσμός ΙΠίο νοτάς νΠΙοὮ εοπιῬίπε Τ,5 
νεγδίοη οἱ ἴπε (επίαγῖοη’5 οοη/{εξδδίοη 
(ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν) 
ΥΙ{ΓΏ α τε[ετεηςο {ο {πε ΡΠΒεποππεπα 
ἴπαί ατεπάεά {πε (γιοϊβχῖοη (ταῦτα 
τὰ μέγιστα σημεῖα). Κόπτεται τὰ 
στήθη πηῖχες ἴΠε {ννο Ρηταδος κόπτε- 
σθαί [τινα] (Τ αε κχΙ. 27) απά τύπτειν 
τὰ στήθη.  ᾿Ἴδετε ὅτι πόσον ἵ5 α οοἩ- 
Παίο οἱ ἴδετε ὅτι απᾶὰ ἴδετε πόσον, 
νπείμετ ἆπε {ο {πα ντίίετ ΠΙπιδε]{ οἵ 
ἴο ίπε εοργ15ίς. 

7.. στρατιώτας] ΤΠε Πγδί πιεπίοη 
1η {Πε {Γασππεηί οΓίῃο Εοπιαῃ 5ο]ά[εις, 
Νο ρατί Πας Ῥεεη αδδίσπεά {ο ἴπεπι 
εἰίπεσ Ιπ {Πε ΠΙΟΟΕΚΕΙΥ οι αἲ ἴπε 
Οτασϊβχίοη. Μί. 5ρεακ5 Ίετε 
ΟΕ α κουστωδία κχν]. 65, 66: Ῥαΐ ε{. 
Χχν]Π. 13 τοῖς στρατιώται. Ἵνα Φυ- 
λάξωμεν (ὁ φυλάξωσι: Μδ., φυλάξω) 
κ.τ.λ. (Οοπιρ. ΜΙ. κέλευσον οὖν ἀσφα- 
λισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης 
ἡμέρας, µή ποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ 
[αὐτοῦ] κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ 
λαῷ ᾿Ἠγέρθη ἀπὸ τών νεκρών νητα 
ποιήσωσιν...κακά, απά οΊβ7α (ο. ν]],) 
οἷον κακὸν ἑαυτοῖς ἐποίησαν. 

19 
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ΓΙειλάτος παραδέδωκεν αὐτοῖς [Πετρωνιον τὸν κεντυρίωνα 
Δ - / λ / 

µετα στρατιωτων Φυλασσειν τον ταφον. 
1 λ 

και συν 

2 -- οφ᾿ / Δ -- 2 Δ λ - 

αὐτοῖς ἦλθον πρεσβύτεροι και γραμματείς επι το µνηµα, 
λ / / / λ - / λ 

και κυλισαντες λίθον µεγαν κατα του κεντυριωνο» και 

- - « -- / / ει Ἡ] 5 ΙΑ 
πων στρατιωτων οµου παντες οἱ οντεές εκει ἔθηκαν επι 

-- - 9 ς λ ας 

τῇ θύρα τοῦ µνήµατος, καὶ ἐπέχρισαν ἑπτὰ σφραγίδας, 

2 στρατιωτον 

1. Ἠετρώνιον τὸν κεντυρίωνα] Τ]ο 
(ταάΙἹοπα] Ώαπιο οἱ ἴπο εεηίαΓίοη 
αἲ ἴΠο (τοδς ννας Τοηρίηας (ὅυ. 
Ν2ερᾶ. Ἱ. (Β) ΤΙ Λογγίνος ὁ ἑκατόνταρ- 
χος ἱστάμενος εἶπεν ᾿Αληθώς θεοῦ υἱὸς 
ἦν οὗτος). Α δραπίατά παπιεᾷ Ορρία5 
15 ππεπί]οπεά ΙΠ {Πε 54πΠε οΟοΠΠεΧΙΟΠ 
ΡΥ Ὠοσχίοετ, 62ο. α. 34. Ῥείετ, Νο 
{ταηδίετς {16 οεηἰιτίοη {ο {Πε Τοπις, 
πάς αποίΠεΓ ΠαΠΙΕ ΓΟΓ ΠΠ]. Πετρώ- 
γιος, Φε{γοζ195, 5 οἱ {εφ ιεπί οςςοΙΙ- 
τεηΏςε ΙΠ Ιηδοπρίίοης οἱ {μα πια ΟΕ 
ἴπε εατ]γ Ἐπιρίτα, απ ἶ5 [απιῖ]ατ ἴο 
τεαάεις οἱ ]οδερπις (424. χνΙΠ. δ. 
2, Α. Ἱ. Π. 10) 5 ἴἩο πηᾶπιε οἱ {πε 
ΦΟΝΕΙΠΟΙ ο{ Θγτία νΠΟ να5 οΏατσεὰα 
ὃν (αἱἱρι]α να ἴπε ἴαδις οἱ 5είῖπς 
πρ {Πε ΕΠΙΡΕΤΟΓ”5 σίαίαε Ιπ ἴπε Τεπῃι- 
Ρε. ΕΒιίΐ {5 π5ε ΡΥ Βεΐετ πιαγ πανε 
Ῥεεη 5ασσοδίεᾷ ὮΥ {πο 5ιπιϊ]ατΙίγν 1η 
5οαηπᾷ οἱ Πετρώνιος αΠἀ Πέτρος. Ῥε- 
ἰτοηῖ]]α ἶ5 {πο Ιεσεηάατγ παπῃθ οἱ οἱ 
Ρείεις ἁαασλΏίετ (1 1σΠι{οοί, 61271021, 
1. 37). Ῥείετ ΙΓΙίες κεντυρίων Ἱοτα 
απά 22/73: (εο. Ιπ., κ.) ἵηπ Ῥτείετεπος {ο 
ἑκατόνταρχος. ο οί Ματς (Χκν. 39, 
44, 45): οἵ. 72424. οὐγο. 18. 

2. σὺν αὐτοῖ ἠλθον πρεσβύτεροι 
κ.τλ.] Μαιι, χχν ΙΙ. 65 οἱ δὲ πορευθέντες 
ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες 
τὸν λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας. Ρεΐετ 
αεοεηπ{μαίες {πο οοορεταίΙοη οἱ {πε 
]αειν!δῃ Ἱεαάετς; 117α (ο. ΙΧ.) παρῆσαν 
γὰρ αὐτοὶ φυλάσσοντες. Μνῆμα 
15 οί Τ,]κε)ς ννοτά (χχΙ. 53, χχὶν. 1). 

4. κυλίσαντες λίθον µέγαν κ.τ.λ.] 
ἵπ Μι, ΜΙ. τς 15 αιἰπιριίεὰ ἴο 
]οδερ] (προσκυλίσας λίθον µέγαν τῇ 

4 κατὰ] μετὰ Ε., Η., Ι.., Ζ. 6 επεχρεισαν 

θύρᾳ τοῦ µνηµείου ἀπῆλθενΞ-προσεκύ- 
λισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου). 
Ῥαί {ο το] {ο (πε ἆοοιτ ἴπε σγεαί 
5ίοηΏηθ {μέγας σφόδρα, Ματ] χνΙ, 4) 
ΝΥΠΙΟΗ ν/ας α[ίεγνατάς ἴο Ῥε το]]εά 
ΑνΥΑΥ ὮΥ 5αροΓΠαπιαΏ Ῥοννετ, 5εεπιεά 
{ο ποεά στεαίεΓ 5ίτεησίἩ ἴπαη ἴπαί ος 
αη Ἱπάϊνιάσα], απἀ Ῥείετ (Πετείοταε 
αδοτῖρος Τί Το {ο εοπιΡίπεά εΠογίς5 ο{ 
ἴπο πἹεπιΏετς οἱ {πε ΡαπΠεάτΙη απά ος 
πε σααγά (πάντες οἱ ὄντες ἐκεῖ). (οπ1ρ. 
ἴπε τεαάϊηπρ οί Τ) ἵπ Τε χκΙ. 53 
ἐπέθηκεν τῷ μνημµείῳ λίθον ὃν µόγις 
εἴκοσι ἐκύλιον απᾶ ἴπο ρατα]]ε]ς Ιῃ 
6οἆ. Οο]ρετί. (11001 {1 {12111 τ)οί- 
σεδα”{) απὰ ΤΠεῦ. (1. ΕΚ. ΠΗαττῖς, 
«ον ο (οάεν Δεσζαε, Ῥρ. 47-- 
δτ). Κατὰ τοῦ κ. καὶ τῶν στρ. “ἴο 
εχο]αάε {Πε (ϐεπίαπΙοη απἀ 5ο]άϊςις,) 
ΝΠοΟ παϊσῃί ο Ὀτιρεά {ο ἀε]ϊνει ἴπε 
Ῥοάγ {ο ἴἶο ἀῑδείρι]ε. ΤΠο υναίοἩ 
οί οΟοµΙ5δε 4ἴε ποί οορηϊδαπί οί {λῖ5 
Ριτρος6. 

6. ἐπέχρισαν ἑπτὰ σφραγίδας] Μ{. 
5ΙΠΙΡΙΥ σφραγίσαντες. ἘΟΙ ἐπέχρισαν 
«ορ. ]οῦη ΙΧ. 6, ΗΙ ἐπέχρισεν (Ώ6 ἅνιά 
ἐπέθηκεν) αὐτοῦ τὸν πηλὸὺν ἐπὶ τοὺς 
ὀφθαλμούς: πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέ- 
χρισέν µου τοὺς ὀφθαλμούς. Τ.Ποἴαη 
(πώς δεῖ ἰστ. συγγρ. 62): ἐπιχρίσας 
εωιτιτάνῳ καὶ ἐπικαλύψας ἐπέγραψε 
τοὔνομα τοῦ τότε βασιλεύοντος. Έος 
πο ΠΙΠΩΡεΓ οἱ {πε 5εαἰ5 6οπΙρ. Αοΐς 
ΧΙ. 1Ο (1)) κατέβησαν τοὺς ϱ' βαθμούς 
απἀά Άρος. ν. Ι βιβλίον...κατεσφρα- 
γισµένον σφραγῖσιν ἑπτά. Βαΐ Ρεϊετ 
ΙΠ8Υ 85Ο Ἠανε ΙπΠ νΙεν/ Ζεο]Π. ΠΠ. ϱ ἐπὶ 
τὸν λίθον τὸν ἕνα ἑπτὰ ὀφθαλμοί 
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ν] ο] -- / [ή 

καὶ σκηνην ἐκεῖ πήξαντες ἐφυλαξαν. 
/ ; ΄ 

πρωιας δέ, ἐπι- 

Φώσκοντος τοῦ σαββάτου, ἦλθεν ὄχλος ἀπὸ ᾿Ιερουσα- 
Δ λ -- Ἶ/ «/ ”/ Δ --. ς 

λὴμ καὶ τῆς περιχωρου ἵνα ἴδωσι τὸ μνημεῖον ἐσφρα- 

γισµένον. 

ΙΧ. Τη δὲ νυκτὶ ᾗ ἐπέφωσκεν ᾗ κυριακή, φυλασ- 5 
; - -- Ε Δ / Π Δ / 

σόντων τών στρατιωτών ἀνὰ δύο δύο κατα Φρουρᾶν, 

5 ηι 

εἶσιν. ἵν. ΙΟ ἑπτὰ οὗτοι ὀφθαλμοί εἶσιν 
οἱ ἐπιβλέποντες ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν: 6. 
Άροος. ν. 6. ΤΗε ΄5ενεη 5εα]5) 
ποί ΟΠΙΥ οοηςε(μίο α Ῥετγίεοί 5α{6- 
φυατᾶ, Ῥαΐί ΡρτοβαβΙγ Ῥε]οπς {ο {πα 
«γπιρο]σα! (οασμίηςσ οἱ ἴπο {Παρ- 
ΠΠεΠΙ. 

1. σκηνὴν ἐκεῖ πήξαντες ἐφύλαξαν] 
Μαΐι. χνΙ. 4 ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνάς 
(ο. ΜΙς., 1..). ἨΗεὺ. νΠΙ. 2 σκηνῆς...ἣν 
ἔπηξεν ὁ κύριος. 

πρωίας δὲ κ.τ.λ. ΤΠε τιπιοΓ {λαί 
ἴπε (οπιῦ γνας 5εα]εά απά σιατἀεά 
παᾶά τεαεμαεά {πε ΟΙίγ απά 5αρατος 
ἁπτίπσ {πε πὶσηί, απἆ οαΓ]γ οη (πα 
ΦαΏρα{Π Ππποτηϊηςσ ογονά5 οαΊπε {ο 
56ο Ἱι. (οπιρ. ΤοἩη ΧΙ. 9 ὁ ὄχλος... 
ἦλθαν ... ἵνα... ἴδωσιν. Περίχωρος Ἰε- 

ρουσαλήμ (ΟΥ 328) οσετς ΝεΠ. 

1. Ο, 12; ΟΟΠΙΡ. Αεί5 χὶν. ό Δέρβην 
καὶ τὴν περίχωρον. ']οδερβ)5 (ατάεπ) 
15 αεοοτάῖπςσ {ο Ρείεγ ομαίδιάε ἴΠε 
οΙίγ, γεί νψΠίπ α ῥαβυαίῃ ἆαγ5 
19ΙΤΠΕΥ. 

σ. τῇ δὲ νυκτὶ ᾖ ἐπέφωσκεν ἡ κυρια- 
κή] ἨΝΠἩ ια εχεερίίοη οἱ ἴπε ἵπ- 
οἰάεηί ]ηςί τε]αίεά, ἴπε θαββαίἩ Ποιτς 
οί ἀαγ]ϊισῃπί ατε ραδςεά Ὦν υποιί 
ΤΟΠΙΑΤΙΕ, α5 ἵη {πε εαποπίσα] (αοδΡε]5. 
ΤΠε (Ἠτεαά οί {Ίο 5ίοτγ ἶ5 {ακεη 1Ρρ 
αραῖη οἩη ῥαΐιτάαγ Πη]σηί. (οπιρ. 
Ματί. χχν]Ι, 1 ὀψὲ δὲ σαββάτων τῇ 
ἐπιφωσκούσῃ εἰς µίαν σαββάτων. ΤῃΠε 
οίμοει (αοδρε]ς τερΓεδεηί {πε θαρβαί]Ἡ 
α5 Ραδί, α5 Τι ν/α5 ἵη {αοί νπεη {πε 
ΨΟΠΠΕΏ αττ]νεά (Μ]«. διαγενοµένου τοῦ 
σαββάτου, Ἱ.. τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββά- 

των). Έοί ἡ κυριακήξξή µία τῶν 
σαββάτων 5εε Αροο. 1. ΙΟ ἐγενόμην ἐν 
πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρα (νπετε 
Πονεναει {πε 5εη5ο ἶ5 ἁἀἱδριίεά). 
/2άαεᾖ. 14 κατὰ κυριακὴν δὲ Κυρίου 
συναχθέντες κλάσατε ἄρτον. 16η. 
{Ζασ3. 9 µηκέτι σαββατίζοντες, ἀλλὰ 
κατὰ κυριακὴν ζώντες. Ιῃπ Βατπββας 
15 ἴἩε ἆαγ 15 ἡ ἡμέρα ἡ ὀγδόη, Ιπ 
Ταφιίη σφού. 1. 67 ἡ τοῦ ἡλίου λεγομένη, 
διΐ Βατπαῦας 15 οοπίταδίίης {πε εἰσηίμ 
ἆαγ υηίἩ (πε 5ενεπίῃ, απἀἆ ᾖ[α5επ)5 
υογάς ατε αἀάτεςδ5εά {ο ρασαπτεαςετς. 
Πε 15 ποίϊεεαΡ]ο ἴπαί α5ξ ΡείεΓ ᾖδες 
ἴπε ἴΘΓΠΙ, 4η αΠαςΠΓΟΠΙ5ΠΗ 15 Ιηνο]νεά. 
ΤΠε /ήακεαδία ανοῖᾶς ἴΠὶς εΙΓΟΥ, 
ν.Ι4 τῇ νυκτὶ τῇ ἐπιφωσκούσῃ τῇ µιᾷ τῶν 
σαββάτων. (οπΙρ. ΟΠ {Πε οίπετ Παπά 
Ευ. ΛΊερα. Ἱ. (Β) 12, Ἠπετε {Πε Πενυς 
5αΥ {ο ]οδερῃ, Τῇ κυριακῇ πρωὶ θανάτῳ 
παραδοθήση. Ζ4ἨΏΠ τεπ]αϊ]κς (Ρ. 190): 
α ᾳῑς {εσίε Ααδρτᾶσιπς 4ες Ναπιεης ἡ 
κυριακή ἰπί απς νδ]]]ς ΚΙατ υαπά δίοπετ 
εγδί 1η ἀεπι ΤΙ{εἰ εἴποετ θε]τί{ Με]ίος 
περὶ κυριακῆς (Ε5. ἵν. 26. 2) απᾶ ἵη 
ἆετπ 1Τ,ειεϊαπίδεπεη ΑΡροςίε]σεςοΠίο]ι- 
τεη.” 

φΦυλασσόντων τῶν στρατιωτῶν ἀνὰ 
δύο δύο] ΤΠε κουστωδία εοηδίδί5 οί 
εἶσῃί πε απἀ ἴπο οεπίτίοῃ. Τη 
Αοΐς χΙ. 4 ἴπετε αἴ6 δΙχίεεΏ (τέσσαρ- 
σιν τετραδίοις), Ὀιί εἰθῃί οἱ ίπε νο]ε 
ΏΙΠΙΡΕΓ αἴε τεφιῖτεᾶ {ο σιαατὰ ἴπα 
ΡΓ5οηει5 Ῥεΐ5οη (6): Ίετε Ιὲ ἵ5δ 
εποισΏ {ο Ρτονίάο ἴνο 5επἰτίες αἲ 
{με ἆοοί {ο 6αεΏ Υαίςῃ. ᾿Ανὰ 
δύο δύο 15 α πιχίιτε ΟΓ ἴνο οοη- 
5ΙΓΙΟΙΙΟΠ5, ΝΠΙΟἩ 15 αἀπιητιεά ὮΥ 
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/ λ . , 2 ο 9 - Δ ων 9 / 

µεγάλη φωνὴ ἐγένετο ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ εἶδον ἀνοιχθέν- 
λ 3 Δ Δ / 1/ ὃ θ / μ] τθ 

τας τοὺς οὐρανοὺς καὶ δύο ἄνδρας κατελθοντας ἐκεῖθεν, 
λ Ν / / α / - / ε δὲ 

πολυ φέγγος ἔχοντας, καὶ ἐγγίσαντας τῴ τάφῳ. ῥὁ δε 
/ ᾽ - ε / 3 4 οὺ / Σαν ς -- 

λίθος ἐκεῖνος ὁ βεβληµένος ἐπὶ τῇ θύρα ἀφ ἑαυτοῦ 
Ρ / Δ / Δ «ς / ἓ) / 

κυλισθεὶς ἐπεχωρησε παρα µέρος, καὶ ὁ τάφος ἠνοίγη 
λ 2 / ε / ε) -- 3 / - 

καὶ ἀμφότεροι οἱ νεανίσκοι εἰσῆλθον. ἰδόντες οὖν 
ς - » -- 2 / Δ / λ 

οἱ στρατιώται ἐκεῖνοι ἐξυπνισαν τον κεντυρίωνα καὶ 
λ , - Δ λ 2 Δ / 

τοὺς πρεσβυτέρους, παρῆσαν γὰρ καὶ αὐτοὶ Φφυλασ- 
2 / 9 - Δ ωλ / « -- 

σοντες' καὶ ἐξηγουμένων αὐτών ἃ εἶδον, παλιν ὁρώσιν 
/ η Ν -- Μα. α- ”/ λ Ν / 

ἐξελθοντας ἀπο τοῦ ταφου τρεῖς ἄνδρας, καὶ τους δύο 

Ι ανοιχθεντες 4 λειθος | εκειν[ος] 6 κυλ[ισθεις]| 
ἐπεχώρησε] ἀνεχώρησε Ἡ., ὑπεχώρησε Τν., Ζ. | ἠνοίγη] ενοιγη: Ἰαδί 5γ]]αδ]ε 

πηορτίαϊη; {με ννοτὰ ΠἹαγ Ἠανε Ῥ6εμ ΙοΏςεΓ 6 ιδ[οντες] 7 κ[εντυ]]ριωνα 
ὃ αὐτοὶ] ΤΠε Πε]οίγρε ἶ5 Ιπάϊδίϊποί: αν οι Ὦ., αὐτοὶ Τ., Η., Τε, Ζ.: Εεάραίμ 

2 εκειθε 

οοπ]θεοίμΓε5 ἄλλοι 9 ορασιν 

Ἠλ/. Η. αξ α ΡΤΙΠΙαΙΥ τοαςῖης ἵπ Τικ 
Χ. 1, ἨΠετε Ιε δίαπάς ἵπ ΒΚ. ἹΙτ 

οσοισ5 αἶδο ἵπ αα 9/1. 36 
βαδίζουσαι ἀνὰ δύο δύο. Κατὰ 
Φρουράν 56ΕΠ15 {ο-κατὰ φυλακήν ΄Τ0Υ 
εαςΏ ν/αίο] οἱ {πε πἰσητ’; {ΟΓ φρουρά 
ἵη {Π]5 56εηΏ5ε 6ΟΠΠΡ. Ηετοάίαῃ. ΠΠ. 1. 

Τ. µεγάλη φωνὴ ἐγένετο ἐν τῷ οὐρανῷ] 
Άροος. ΧΙ. Ι5 ἐγένοντο φωναὶ µεγάλαι. 
ΧΙ. ΙΟ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ. ΤΠε τεςδί ο{ ἴπε ΙΠΙΦ6ΓΥ 15 
αἱ5ο αροσα]γρίϊοε: οοιπρ. Εζε]ς. 1. 1 
ἠνοίχθησαν οἱ οὐρανοί. Άροο. χχῖ. 1Ο, 
ΤΙ ἐδειξέν µοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν..κατα- 
βαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔχουσαν τὴν 
δόξαν τοῦ θεοῦ' ὁ φωστὴρ αὐτῆς κ.τ.λ. 
Πολὺ φέγγος ἔχοντας ΙΠΔΥ Ἠανο {ΟΓΠΙ- 
εἆ (πε επὰἀ οί α Ποχαπηείαί ΙΠ 5οπια 
6Ἠτὶςίίαη Ῥοεπ (ο. ]. Β. Πατσς, 
σα δε, Ῥ. 49)- Εος 
δύο ἄνδρας οοπΙρΡ. Ίάκε χκχῖν. 4 
ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς (ἴ]ια 
ΝΟΠΠεΕΠ). Μι. τε]αίες (πε ἀεδοεπί, 
Ῥιέ Ηπιίς 1 {ο οπε (ἄγγελος γὰρ 
Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ...ἦν δὲ 
ἡ εἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπή). Τπε 
ἵνο 5ο]άϊει5 οἩ σιατὰ ΕΗπά (πεπι- 
5ε]νες 5μάάεπ]γ εοπ/οπίεὰ Ὁγ νο 

ΗΕ. 

ΙΟ εξελθοντες | ανδρες 

ἀα221π5 ΠΠεπιὈεις οἱ {ο στρατιὰ 
οὐράνιος. 

3. ὁ δὲ λίθος ἐκεῖνος κ.τ.λ. ΄ΤΠε 
5ίοπο αμοναο ππεπίίοπαεά) (οἱ. {ηῄγα 
οἱ στρατιώται ἐκεῖνοι. Χ. τὸν σταυρω- 

θέντα ἐκεῖνον. Ρεῖ. «Ίῤοο. τοῦ βορβόρου 
ἐκείνου). ἵπ Μι. ιο Αηρε]ὶ τοῖς 
ανναγ ἴπἩε 5ίοπε, ο{. ἸΜ]ς. (ἀποκεκύ- 
λισται), 1]... (ἀποκεκυλισμένον); Ἑ. 16- 
Ρίεδεηίς5 Τ αξ πιονίηπσ οἱ 15 ΟΝΠ 
ἄοσοτά. ΟΟΠΙΡ. Δες χι. 1Ο τὴν 
πύλην τὴν σιδηρᾶν...ἦτις αὐτομάτη ἠνοίγη 
αὐτοῖς (α]ποιςΏ 8η Αησε] ἶ5 ρτε5δεηί 
{ο ν/ΠΟΙΩ {πε {αδις πιϊσηί πανε Ῥεεῃ 
Ἀδδίσηες). “Οτάφος ἠνοίγη: ε{. 21/7. ο. 
ΧΙ. 20 εὗρον τὸν τάφον ἠνεῳγμένον, Μαί{. 
ΧΧΥΠΙ. 52 τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν. οἱ 
νεανίσκοι εἰσῆλθον : 6ΟΙΠΙΡ. Ματ]ς χνΙ. 
5 εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον 
νεανίσκον. 

ὁ. παρῆσαν γὰρ καὶ αὐτοὶ φυλάσ- 
σοντες] «ὁᾳ. οἱ πρεσβύτερο. «οΙΠΡ. 
ϱ, Χ. τὸν τάφον ὃν ἐφύλασσον, ΝΠετθε, 
αἰίποισ]Ώ οἱ περὶ τὸν κεντυρίωνα ἄΤε 
ΠαΊΠΘΕς, {Πο οοηίεχί 5πεννς {Παί «(πε 
]εν5) ατα Ιπίεπάεά. 

ΙΟ. τρεῖς ἄνδρας κ.τ.λ.) ΤΠογ παά 
56εη ἴνο ΠΊΕΠ επηίεγ. (οπρ. Ώαηπ. ΠΠ, 

2 
“ 
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χ ε/ ς - Δ λ 5 -” 

πον ενα ὑπορθοῦντας, και σταυρον ακολουθοῦντα αυ- 

-- Δ - Δ / ΔΝ λ - / 

τοῖς καὶ τών μὲν δύο τὴν κεφαλήν χωρούσαν μεχρι 

1 ακολοθουντα 

24,25. Τπε ΤΠΙτά 15 ΄5αρροτίεά ̓  ὮΥ 
ἴπα {ννο, Ῥιΐί (ο 5αρροτί αΡΡρεατς {ο 
Ρε τερατάεᾷ αξ ποπιῖπα] ΟΠΙΥ, 5ἵποε 
ἩἨε 15 αἰ5δο σαϊἀ {ο Όε ΄οοπἀμείεὰ) 
(217 α,χειραγωγουμένου). Τη9 νείγτατα 
ψ/οτά ὑπορθοῦν ας α5εά Ὦγ ΘΥΠΙΠΙ. Ιπ 

Ώιε ΡΗταδε τὰ ὑπορθοῦντά μες- ον 

(ρα, ΙΙ; το αχῃ. 5]. ἉλΙΠ (15 
νἰδίοη οἱ {πε (ητες, «ΟΠΙΡ. ἴΠε αάαῖ- 
61οη {ο Ματ]ς χνΙ. 3 ἵη {πε Ο. ΙΤ, οοά. 

Ῥοῦ. (4): « ἀεδεεπάεταπί ἆε οαε]ῖ5 
αησε], εἰ 5ατσεπί[α5] ἵπ οἰαγίαίε 
ασ] ἀεὶ ςἶπια] α5οεπάεταηπῖ ο π 
εο. ΤΠε 4φαλοίοη οί Γαίας ἆε- 
5ογῖρε5 α 5ἰπιί]αγ ν]Ιδίοη: “΄ ἀεδοεηδιις5 
αησε]ί εεο]εδίαε ΟΠτίδίαπας απαε ΙΠ 
οαε]ῖς εδί εί απΏσα]ῖ (2αησε]ιας) ορ]πία5 
ΦαΠςΙ1 εἰ ΜΙεπαε]5 απςσα] () ΜΙεῃαεΙ 
αησε]ας) απΠΡεΙοτΙΠ 5αποίοταπι, εί 
ὅτι ἴετίῖο ἀἱε αρετιί 5ερα]ομταπα 
εἶας5, εί ἀῑεοίις 1]]ο 5εάεῃπς 54ρεί 
Ἠάπιεγος 5εγαρΒίη αχῖρ!(.” 

1. καὶ σταυρὸν ἀκολουθοῦντα αὖ- 
τοῖς] [η Γο. Νερά. Π. 1ο ἴ]ε ρεηίίεηί 
ληστής αΡΡεαΙῖς ἵπ Ῥαταάϊδε βαστάζων 
ἐπὶ τῶν ὤμων αὐτοῦ καὶ σταυρόν. ΤΠε 
Τοτάς 0τοςς «{ο]]οννς᾽ ἨΗϊπι, εηπάπεά 
νη(] α αιιαδΙ-ρειςοπαΠίγ. ϱεε Ὀἱάτοη, 
/0ορ7αβ/ {ο ε/γέ{11116, Ῥ. 375 Π. “]α 
οτοῖχ οδί Ρ]15 αυ/απε Πσατε αά (Ἠτὶςί; 
εἰ]ο εδί, εη Ιεοπορταρβῃῖα, ]ο ϐἨΠτίσι 
141-Π1θΠ]ε Οἱ 50Η 5ΥΠΙΡΟΙ 3; απά «ΟΠΙΡ. 
Ἡϊς τεπιαγκ5 οἨη {Πε ΟΤο5ς οἱ ἴπε 
Εεδιττεσίῖοη,) 20. Ῥ. 3938. ϐ(οπιρ. 
Ζαμη, 4οία 7οα12119, Ρ. 223 (51. 2) 
ὁ σταυρὸς ὁ τοῦ φωτὸς ποτὲ μὲν λόγος 
καλείται ὑπ᾿ ἐμοῦ δὺ ὑμᾶς, ποτὲ δὲ νοῦς, 
ποτὲ δὲ Χριστός, ποτὲ θύρα, ποτὲ ὁδός, 
ποτὲ ἄρτος, ποτὲ σπόρος, ποτὲ ἀνάστασις, 
ποτὲ ᾿Ιησοῦς, ποτὲ πατήρ, ποτὲ πνεῦμα, 
ποτὲ ζωή, ποτὲ ἀλήθεια, ποτὲ χάρις. 
Μαϊαη, (ο2ἡείς οΓ {πε 4βοφέζος, Ῥ.Ο: 
οί Ῥεΐεγ σοΐηπςσ αρ {ο ἴπε ο{055 ΟΠ 
ΨΝΠΙοἩ Ἡε 5 {ο 5αῇΠει αἀάτεδ5ες 1ί 

ἔπας: «Τη {πα παπα οΓ{Πε (το55, ἴπε 
Ἠιάάεη ΠΙΥΣίΕΓΥ, ίΠε σταςε Ιπεβαρ]ε.. 
Ίεσις Οητῖςε.. ἶ5 ίπε Έτεε οΓ{ίΠε (το55, 
ἴπε ε]εαησδίηςσ οΓπιεη,” ἆο. ΤΠε αςτοξ- 
Πςς ΙἹηπ ἴπο ϱΙΡΥγΙΗΙπο Οτας]εδ, νΠΠ. 
217 Π., νηΏετε (Π]τίγ-ίοιχ Ἰἶπες Ῥε- 
5ΙΠ νη(Ἡ ἴπε ο«οπδεοιίῖνε Ιειίεις οί 
᾿Ιησοῦς Χρειστὸς θεοῦ υἱὸς σωτὴρ σταυ- 
ρός, Ιπάϊσαία α οἱπ]]ατ ΙάεπίϊβσαίΙοη 
ος {πο Ο1ο5 ψΙ] ἴπε Οτασοϊβεά. 
1 15 ποίεν/οτίΏγ παί ἵπ αποβπςσ {πα 
Ρᾶςδᾶαρε Αιιφιςίίπε (ζσέή. {εί χν]Π. 
23) εχε]Ιἀες {ο σταυρός Πες. ἜΤΠΕΥ 
τάη α5 {ο]]ονς : 

Σῆμα δέ τοι τότε πᾶσι βροτοῖς σφρη- 
γὶς ἐπίσημος, 

Τὸ ξύλον ἐν πιστοῖς, τὸ κέρας τὸ πο- 
θούμενον ἔσται, 

᾿᾽Ανδρών εὐσεβέων ζωή, πρόσκομµα δὲ 
κόσμου, 

Ὕδατι Φφωτίζον κλητοὺς ἐν δώδεκα 
πηγαῖς' 

Ῥάβδος ποιµαίνουσα σιδηρείη γε κρα- 
τήσει. 

Οὗτος ὁ νῦν προγραφεὶς ἐν ἀκρο- 
στιχίοις θεοσήµοις 

Σωτὴρ ἀθάνατος βασιλεύς, ὁ παθὼν 
ἔνεχ᾽ ἡμών. 

Τῃε γαἱεπιϊπίαη 5εποο]5 α5εά Σταυ- 
ρός 45 α ΦΥΠΟΏΥΠΙ {ΟΥ ὍὌρος, ἴἶπε Πππῖί 
ΟΓ{1ε πλήρωμα: ἹΊτεῃ. 1. 3.5. ΗΙρρο]. 
γἱ. 31. (ἶεπι. ΑΙεχ. χο. ὃ 42. 

2. καὶ τῶν μὲν δύο τὴν κεφαλὴν 
κ.τ.λ.] ΤΠε «οἱοςςα 5ίαΐατε αδδίρπεά 
ο ἴΠε {νο ΑΔηπσο]ς βπά5 5οπια ῬΓεςε- 
ἀεπί ΙΠ Αροο. χ. 1, 2; ΟΟΠΙΡ. 4παβή. 
/α{{ (Α) 9 ἄνδρες ἐφαίνοντο ὑψηλοί. 
Έοι {λε 5αρετεπαϊπεηί Πεἰρῃί αδοπ]ρεά 
ο οἱ ]ιοτά οοππρ. ῬΠοί. 107. οοά. 
ΤΙ4 λέγει δὲ μηδ ἐνανθρωπῆσαι ἀληθώς 
ἀλλὰ δόξῃ (εἀᾱ. δόξαι) καὶ πολλὰ πολ- 
λάκις φανῆναι τοῖς μαθηταῖς . . καὶ µεί- 
ζονα καὶ ἐλάττονα καὶ μέγιστον, ὥστε 
τὴν κορυφὴν διήκειν ἔσθ᾽ ὅτε µέ- 
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τοῦ οὐρανοῦ, τοῦ δὲ 
| Π 9 - 

χειραγωγουµενου ὑπ αὐτών 
ς / λ 3 / 

ὑπερβαίνουσαν τοὺς οὐρανούς. 
4 - ./ 3 

καὶ Φωνῆς ἤκουον εκ 
- 9 - / 5 , ῳ , λ 

πων ουρανων λεγουσής Εκήργξδς τοις ΚΟΙΛΦΜΕΝΟΙΕΟ ̓  και 

λ 3 / Ν - -- ε/ / 

ὑπακοή ἠκουύετο ἀπὸ τοῦ σταυρού | ὅ]τι Ναί. 

Ι χειρατωτουµενου: χειραγωγ. Β., Η., Ζ. 
΄ 

κοιμωμένοις; Τ., Ζ., κοιμωμένοις. 1]. 
2 Φωνη 

3---4 καὶ ὑπακοὴ] ὑπακοήν; καὶ ἩΗ. 

3 κοινωµενοις: 

4 ὅτι Ναί] τιναι ἂρρεαϊς Ιη ἴἶε Ἠε]οίγρε: ὅτι ναί Ἐ., Η., Τ.., Ζ.: 1 Ἱαά οοη- 
]εοίιγεά τὸ Ναί 

χρις οὐρανοῦ. ῥΙπιΙ]ατ]γ η Ηετπιας, 
4. Ἱκ. 6, πα πια ΥΠΟ ἶ5 α[ίεγννατά5 
Ιάεπίίβεά νντἩ ἴπα Θοηπ ο{ (οά ἴ5 
ὑψηλὸς τῷ µεγέθει ὡστε τὸν πύργον 
ὑπερέχειν. ἨΗι]σεηί[ε]ά (οη Ηειπηα5 
{. ο) αἀάμσες 4 Ἐσάτ. ΠΠ, 43 “Ιπ πεᾶῖο 
εοΓΙΠ εταί ἹΠππεηπίς σίαίπτα οείδας 
επαϊπεη{Ιος οπηπῖριας ἴ]5 . . εί ἀῑχί 
8ηΏφε]ο Πα Ιαπεηῖς, αιαῖς εδ). . αἳ 
τεδροπάεης αἀῑχιί παΒΙ Τρ5ε εδ Πας 
Ρεἱ.” (οπιρ. ἴπε ἀεδοπρίίοι οἱ {πε 
8ηρεἰ {Π.οΙΏ νΏοπ] {με Βοο]ς οἱ Ε]κεδαί 
Ρυτροτίες {ο Ρε α τενε]αίίοη, απά Υπο 
γ/ὰ5 5α] {ο Ῥε {Πε 39Ἠ οἱ (αοὰ (ΗΙΡΡ. 
ας. 19). 

Ὃτ ϱἜ,. Ταγ]οτ (/7ε71ας αλά {ᾖε 
{ο «οσβεί, Ρ. 78) τείετ ἴο 
(εηπ. ακχνῖΠ. 12 []οῖα Ἱ. 51], απἀ 
οοπΊρατες {πε Τα]πιιά]ο Πτδί Αάαπῃ. 
οίτεαπε, (Λασίσαᾖ, Ῥ. 5ὸ “Τ. ΕΙ ατα 
πα], ΤΠε Πτδί πιαη οχίεπᾶεά {Τοπ 
ἴπε εατίἩ {ο {πε ΗΤΠΙαΠΙΘΗΙ...απᾶ Ιπ- 
Α5ΠΙΠΕΠ ας Ἡε 5ἱηππεᾶ, {πο ΗοιΙγ Οπε 
ε. Ῥϊασεεά Ἠϊς Παπά προη Πίπι απᾶά 
π]αάε ΠΙΠι 5π1α|1.. ΈΤΠε ΟΙπ]εςς Μαπ 
νου] τεαδδυπηο {Πε ΡΓοροτίῖοης5 οΓίμε 
Ῥτοσεπ!{οί οΓ {Ίο Ταςθ. Χειραγωγεῖν 
οεςΓ5 ἵπ Αοΐς ΙΧ. δ, χχῖῖ. ΤΙ (1Π τε{εί- 
6ηοσε {ο Φα). 

2. καὶ φωνῆς ἤκονον κ.τ.λ.] (οππρ. 
Ρ. Ι7.1.1. ΤΠϊ5 5εοεοπᾶ νοῖσε {τοπ Ηεᾶ- 
γεη 15 αιά]δ]ε : Το]μη ΧΙ]. 25, 29, 2 Ρεί. 
1. 17, 15. ᾿Ἐκηήρυξας τοῖς κοιµωμένοις ἶ5 
ΡΙοΡαΡΙΥ ποί α ααεδίοη αἀάτεδσεά ἴο 
ἴπε ΟΌτοςς, Ῥιαΐ {πε τενε]αίίοη οί α 
{αοῖ. ΙΤ 15 παίιτα] {ο «οπἹρατε 1 Ρεί. 
ΠΠ]. Γ6 θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ ζωοποιηθεὶς 
δὲ πνεύµατι' ἐν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ 
πνεύμασιν πορευθεὶς ἐκήρυξεν : 10. ἵν. 6 
καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη. ΚἘοιµωμένοις 

γ/α5 ΡεΓμαΡρς 5ισσεςίεᾷ ὮΥ τῶν κεκοι- 
μημένων ἁγίων ἵπ ἵΜαϊτ. χχνΙ]. 62; ἴπε 

Τε5ΙΤΥΘΟΙΙΟΠ ΟΓ {πε Θαϊηῖς (Παί 5ἱερί 
5 τεσατὰεά Ὦν Ειςδες. 6. 6. 50ο ἃ5 
α. τεδι]ί οί {πο Ώεκεοεπί :---ἴος (πε 
Ρἵε65. Ῥατί. οοΠπρ. 1 Τμῃεςς. ἵν. 13 
περὶ τῶν κοιµωμένων {5ο ΝΒΑ. ὅσο.). 
Έογ εατ]γ τείεγεποες {ο {πε Ῥγεασβίηπρ 
Ίῃ Ἠαάες 5εε Βρ ΤασΠμι[οοῦς ποίε οἨ 
Ίση. (Ἰζαση. 9: απ αΡΟΕΤΥΡΠαΙ ΡΙΟ- 
ΡΙεογ αιοίεά ὃν ]αδάπ (αζαί. 72) 
αηΏᾶ Ὦ}γ Ἱτεπαεις (Π1, 20. 4 αηπά εἶδε- 
ΝΥΠΘΙΘ), απαᾶ αἰιτίραίες {ο Πεγεπι]α] ΟΥ 
Ι6αἱαἩ, ἶ5 οἱ 5ρεοῖαΙ Ιπίετεςί ἵπ ἰΠῖ5 
οοηπεχίοη : ἐμνήσθη δὲ Κύριος ὁ θεὸὺς 
ἀπὸ [ο. {. ἅγιος] Ἰσραὴλ τῶν νεκρῶν αὐ- 
τοῦ τῶν κεκοιµηµένων εἰς γῆν χώματος 
[ε[. Ώαπ. χΙ]. 2], καὶ κατέβη πρὸς αὐτοὺς 

εὐαγγελίσασθαι αὐτοῖς τὸ σωτήριον αὐ- 
τοῦ. 

4. ὑπακοὴ ἠκούετο κ.τ.λ.] Ρος 
ὑπακοή, ἃ Τεδροηςα ΟΥ τείταῖη, «ΟΠΙΡ. 
Μει]οά. εοπυζό. 1 Ὁζγς. 2905 ο τὴν 
Θέκλαν. .ἔφη .. κοσµίως ψάλλειν τὰς 
δὲ λοιπὰς ἐν κύκλῳ καθάπερ ἐν χοροῦ 
σχήµατι συστάσας ὑπακούειν αὐτῇ--- 
αἴίται ννΠΙοἩ {πε ὑπακοή {οἶ]οις αἲ Ιῃ- 
ἰεγνα]ς. ΤΠ νείβ 15 15εἆ η α 5ΙΠΙΙ]αΤ 
5οῃΏ5ε Ιη 6αγ]1ες (ἩΠτιδίίαη Πίεγαίατε ; 

«οπΙρ. ΖαπΠ, «4. Ὑ., Ῥ. 220 ἡμεῖς κυ- 
κλεύοντες ὑπηκούσαμεν αὐτῷ τὸ ᾽Αμήν. 
Αα. ΔΒαγίΛ. 7 ὑπήκουσαν τὸ ᾽Αμήν. 

720771. Ἰζαγαε 44 ὑπήκουσαν τὸ Ἁλλη- 
λουία. Φ6ε ἄἶ5ο Μα]αηπ, (ο2/1είς ο 
{26 Αῇοφίζεφ, Ῥ.ο. ἨΠατπας] εοιτεοί5 
ὑπακοήν, απᾶἀ Ρριποίμαίες ἐκήρυξας τοῖς 
κοιµ. ὑπακοήν ; καὶ ἠκούετο κ.τ.λ., 54ρ- 
Ροδίπς Ρείετ {ο τείετ {ο 1 Ρεί. ΠΠ. Το. 
Ῥυΐῖ α επαηςε 15 ΠΠΠΘΕΘΣΣάΤΥ, απᾶ {πε 
ααδίοπ Ἱππρτοβαῦ]ε. 

2----2 
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/ 5 / -- 3 - 
Χ. (ιυνεσκέπτοντο οὖν ἀλλήλοις ἐκεῖνοι ἀπελθεῖν 

Δ ε) / - - / ο 

καὶ ἐνφανίσαι ταῦτα τῷ [Πειλατω. καὶ ἔτι διανοου- 
/ 3 -- / / 2 / 3 η 

µένων αὐτών Φαίνονται πάλιν ἀνοιχθέντες οἱ οὐρανοὶ 
. ” / Ν Ν ” Δ 3 Δ - 

καὶ ἀνθρωπός τις κατελθων καὶ εἴσελθων εἰς τὸ μνῆμα. 
-- ” / ς 4 Ν / ”/ 

ταῦτα ἰδόντες οἱ περὶ τὸν κεντυρίωνα νυκτὸς ἔσπευσαν 5 
Δ -- / Δ ή ελ / 

προς [Πειλάτον, ἀφέντες τον ταφον ὃν ἐφυλασσον, 
λ 3 / / ε/ 5 3 -- 2 

καὶ ἐξηγήσαντο πάντα ἅπερ εἶδον, ἀγωνιώντες µεγά- 
/ 

λως καὶ λέγοντες 
ο 2/ 

ὁ ΠΠειλάτος ἔφη 

4 κατελθον 5 κενγτυρωνα 

Ὅτι Ναί ἵ5δ ῬΡιιπίεἁ αὔονε αδ 
ΏΘΟΙΕΓ ἵο ἴπε ΜΕ. ἴπαη τὸ Ναί 
γυπίο 1 ἨΠαά ρτενίοιςδ]γ 6ῖνεπ. ΈΤπε 
(ασσέααζ ἠρευίρτυ (νι. τ---2, Ρ. 42) 
αποίες α ρατα]]εὶ {ποπ Τιοτὰ ΕΒηαΐε5 
(ωῤέῖο Ιογ μή δεγοίζε: αἱ ἴιε 
Κὶδς οἱ ρεασοε ἵηπ {πε ΠΙΙ6Υ, 1η 
ΒΏΡΝΥΕΓ {ο {πο ἀεαςοπ5 εχΠοτίαῖοη 
᾿Ασπάζεσθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ, 
ἴπε «οηΡΓερΡαΙΙΟΠΏ ΑΠΞΜΕΙ Κύριε, ἐλέη- 
σον (1Πτίος): ναί, Κύριε. Α σἰπῖ]αχ 
τεδροηςο οσσοιιγς 1Π {πε «4εΐα /οα245, 
Ῥ. σπο. ζοπρ. Αἶςδο σ Ὅοη, 1. 1ο 
ἐν αὐτῷ τὸ Ναί διὸ καὶ δι αὐτοῦ τὸ 
᾽Αμην. ΤΠε ν]οἰε 5επίεηςεε 5ἡρρεςί5 
Όιαί ἴπε Ῥγεσεάίπρ οτάς ἐκήρυξας 
κ.τ.λ. Ῥε]οης {ο α ἨγΠΙΠ ΟΥ οίΠ6εί ΠΤΙ - 
σίσα] {ογπῃ. 

1. συνεσκέπτοντο οὖν ἀλλήλοις κ.τ.λ.] 
Ῥ5. 11. 2 2ΥΠΩΤΙ. ὕπαρχοι συνεσκέπτοντο 
ὁμοθυμαδόν. ἘΟΙ ἐνφανίζειν, : ἴο πιακε 
8η οβΠεία] τεροτσί, ΟΟΠΙΡ. Αοὶς κι. 
τς 2ο, κάν. α, καν. 5,15. 

3. πάλιν.. ἄνθρωπός τις κατελθὼν] 
Ῥείει ἀῑδίιησαίσ]μες Ῥείννεεη ἴπαο ἆ4ε- 
φοεηί οἱ {πε {νο Απησεὶς (ἄνδρες δύο, 
1. α]κε χχῖν. 4, δύο ἀγγέλους, 1ο αχ. 12) 
απΠά {πε ἀεδοεπί οἱ ἴἩε οπΠε (ἄγγελος 
Κυρίου καταβάς, ΙΜαἴ{. χχν ΠΠ]. 2, νεανίσ- 
κον, Ματ] χν]. 5). ΄ΓΠο Ιποϊάεηίς αγε 
ἀἰδιπριϊδποά Ὦν Ταϊίαη αἱ5ο, Ραΐ Ἠε 
Ρίασες ἴἨεπι ΙΠ {πε τενείδε ΟΓᾷ6Γ. 
ἘοΥ εἰσελθών, 588 αΏονε Ο0Ἠ ο. ΙΧ. 

5. οἱ περὶ τὸν κεντυρίωνα] «δὲ. οἱ πρεσ- 

᾿ΑἈληθώς υἱὸς ἦν θεού. 
ε Δ 

ἀποκριθεὶς 

᾿Εγω καθαρεύω τοῦ αἵματος τοῦ 

7 ἀγωνιώντες] απανιωντες: ἀγων. Β., Η., 1.., 7. 

βύτεροι Οἵ οἱ Ἰουδαῖοι, ποῖ {πε 5ο]ά1θις; 
εοπρ. 22/7. ὑμῖν δὲ τοῦτο ἔδοξεν. Ὁρ 
(ο {Πΐ5 εἶπιε {Πεγ πα ά ποί ]οίί {πε {οπιὈ 
(ἐφύλασσον, ε{. ο. Ιχ.). ᾿Ἐξηγή- 
σαντο, ΕΟΠΠΡ. Τ.]κε χχῖν. 35, Αοΐς χ. 6, 
ἅο. ᾿Αγωνιώντες, ε{. ο. ν. 

᾽Αληθώς υἱὸς ἦν θεοῦ 15 ἴπε «οπ{ες- 
5Ίοη Οἱ {πε (Θεπίιτίοη αἲ ἴμε Οτος5 
απά ΠΙ5 5ο]άϊείς (οἱ μετ' ᾿αὐτοῦ) | ἵπ Μί., 
ΜΠ. (ἀληθώς θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτοςΞ- 
ἀληθώς οὗτος ὁ ἄνθρωπος υἱὸς θεοῦ ἦν). 
Ἐρ]ταίῖπι, ρτοβραὈ]γτε[εττ]ησί{ο Ταίίαη, 
οοηπεείς {Πε ννογς νν(Ἡ {Πε ΤΕΠΙΟΙ5Ε 
Ο{ {πε οσον (Ἴέσε [1έ14, Ίέᾳε [1111 210615, 
1115 [λε εγαέ 6; ἴο ἴα οτονά 
Ρείετ Πας αἰτεαάγ αδδίσηεά οί Τ]κες 
νειςδίοη Ο/ {Πεπῃ. 

δ. ἀποκριθεὶς ὁ Πειλᾶτος ἔφη κ.τ.λ.] 
(οπιρ. Μαϊ. χχν!ι. 24. ΊΙπ Ρεΐετ ία 
ν/οτᾶς Ρροςδ5ΙΡΙγ ἀῑὰ ποῖ αοςοππραηΥ 
{πο 5θγπιρο]ςο νναδηῖπς, Ῥαί Ίπετο τ6- 
5εγνες {ο {Πἱ5 Ιαΐει ]αποίμτο. 
᾿Αθῴός εἰμι ἀπό ας Ώεεῃ τερ]βοθά .ἳ 
εχο ε]αφδίσα] καθαρεύω : τοῦ υἱοῦ τοῦ 
θεοῦ ασἶοες Ῥαοἰ ἴπε οοπ{εβδίοη οί 
ἴπε Ἰαννς, Ῥιί αΠΒΥΝΕΙ5 {0 τοῦ δικαίου 
τούτου ΝΠΙΕἨ Ρ{οβραΡΒΙγ σίοοᾷ 1π {πα 
τεχί οί Μι. ΚΠοΠ ἵο ΡείετΓ; οοπρ. 
(ἷάσεα, Τ7αήσ, .. 59, Ὑμεῖς 
ὄψεσθε, ΙΝΠΙοἩ οομ]ά ποί σίαπά ἵη 
ἴπε αἰίεγεᾶ Ροδίοη οἱ ἴπε ννοτάς, 5 
τερτεςεπίεὰ ὮΥ ὑμῖν δὲ τοῦτο ἔδοξε--- 
ἔεπα 5εηίεηποςθ 1/5 ΥΟΙΙ5, ποί ΠΠΙΠΕ᾽: 
οοπΠρ. ἨΜαϊιί, χχνΙ. 66 τί ὑμῖν δοκεῖ ; 
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υἱοῦ τοῦ θεοῦ, ὑμῖν δὲ τοῦτο ἔδοξεν. εἶτα προσελ- 

θόντες πάντες ἐδέοντο αὐτοῦ καὶ παρεκάλουν κελεῦσαι 

τώ κεντυρίωνι καὶ τοῖς στρατιώταις μηδὲν εἰπεῖν ἃ 

εἶδον" συμφέρει γάρ, φασίν, ἡμῖν ὀφλῆσαι µεγίστην 

ἁμαρτίαν ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ, καὶ μὴ ἐμπεσεῖν εἲς 

χεῖρας τοῦ λαοῦ τών ᾿Ιουδαίων καὶ λιθασθῆναι. ῥἐκέ- 

λευσεν οὖν ὁ ΓΠειλάτος τῷ κεντυρίωνι καὶ τοῖς στρατιώ- 

ταις μηδὲν εἰπεῖν. 

ΧΙ. 

ληνή, μαθήτρια τοῦ κυρίου (φοβουµένη διὰ τοὺς ᾿Ιουδαί- 

ἼὌρθρου δὲ τῆς κυριακῆς Μαριαμ ἡ Μαγδα- 

ο δὴ 5 [ή ς Ν ζω) 5 - .] » / 3 Δ 

ους, ἐπειοή εφλεγοντο υπο της ὀργήῆς, οὐκ ἐποίησεν επι 
- / -- / ελ ο) ῤ - - 

τω µνήµατι του κυριου α εἴωθεσαν ποιεῖν αἱ γυναῖκες 
Ν -- ] / Δ -- 3 / ο 

ἐπὶ τοῖς ἀποθνήσκουσι καὶ τοῖς ἄγαπωμενοις αὐταῖς), 

Ι ημιυ 2 καιπερ εκαλουν 

Ῥ]αςς 

12 ποιεν 

7 των κεντυριων 

ἘΟΙ μηδέν Τε ηα5 Ῥεεηπ ῥρτοροδεά ἴο 
τεας µηδενί, Ὀαί {με «Ἠαησε ἶ5 ΡεΓπαρς 
ΠΏΠεΟΘΣΞαΙΥ. 

4- συμφέρει γάρ, φασίν, ἡμῖν κ.τ.λ.] 
Έοτ ἴπε οοηΏδίΓΙΕΙΙΟΠ «ΟΠΠΡ. Μαί{.ν.29 
συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν 
μελών σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμα βληθῃ 
εἷς γέενναν. ]ΟἨΠ ΧΙ. 5ο συμφέρει 
ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ.. καὶ μὴ 
ὅλον τὸ έθνος ἀπόληται (ορ. χνΙ]. 14). 
Ῥιί Ρεΐίετ εαη Πατα]γ πιεαη {ο εΠαίσα 

ἴπε Πεννς ν{Π {Πε ἱπιρῖείγ οΓτερατάῖης 
α νιο]εηπί ἀεαίῃ αξ α στεαίετ εν!] (παῃ 
Ώπε εχίτεπιο ἀἱδρ]εαδιιτα οΓ(αοᾷ. Ῥτο- 
Ῥαβ!γ, α5 Ηατπας]κ 5ἡσσεςίς, Ἡε {Οἵ- 
σείς (μαί Ώε Πας Ῥεριη ΜΙΙΠ συμφέρει, 
απά Ιπιεπάςίο 5αγ ΄{ο πανε Ιποιττεᾶ α 
στίενος5 51Π ἶ5 εποσῇ, νηίποιί Ῥεῖης 
5ίοπε Ῥεδίάες) (ας {17ο {δέ 56/02 
θεές Φέγα]6). ΕΟΙ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας 
ΟΟΠΠΡ. ἨεΡ. χ. 41, απά {Ο0Γ ἴπε {εαΓ 
εχρτεδσεά Ὦγ {Πε ]εν]5ῃ Ιεαάετς, Αοίς 
ν. 26, ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαὸν μὴ 
λιθασθώῶσιν. 

Ο. ὄρθρου δὲ τῆς κυριακῆς κ.τ.λ.] 

0 ορθου | Μαριαμ’ | Μαγδαλινη 

3 τω κεντωριων | μηδὲν] μηδενὶ Ζ. | ἅ] ὧν 
ΤΟ [ήτις] φοβ. Ἱ. 

Τ]κε χχῖν. 1 τῇ δὲ µιᾷ τῶν σαββάτων 
ὄρθρου βαθέως ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθαν : 10. 
22 γενόμεναι ὀρθριναὶ ἐπὶ τὸ μνημεῖον. 

ΕΟΓ τ. κυριακῆς 566 ποῖε ΟΠ Ρ. 16, |]. 5. 

ΤΠο {ογπι Μαριάμ ἵ5δ γε] 5αρροτίεά 
ἵῃ ]ομη χκχ. 16, 1δ αΠά ἶ5 ἴπε τεαἶπς 
οί ΝΟ ἵη Μαιί. χχνΙϊ. 1. ΤΠε Ν.Τ. 
ας μαθήτρια ΟΠΙΥ Ιπ Αοίς Ιχ. 36. 
Ἰπ 6ορίϊο (ποςδίο Πτεταίατε (19115 
δοββία, 6ο {Φοος ο Τε), ἴἶια 
µαθήτριαι εοττε5δροπᾶ ἴο ἴπε µαθη- 
ταί-- ἀπόστολοι, απᾶ ατε Πεαάεά Ὦγ 
ΜατγΜασάα]επε(ροἩπιιάί,σοφ{ζεεᾗε 
ΦεᾖΖ{1Ε, Ῥ. 452). 

ΙΟ. φοβουμένη...αὐταῖς] ΤΠεδεπίεπος 
15 ονεγεϊσΏίεᾶ, απἆ Πας {α]ἱεη Ιπίο 
σταπηπιαἶσα] οοη{αδίοη. 1 Ώανε {ο]- 
Ίονγεά Ηατπας]-”5 εχαπιρ]ε Ιπ ἴἩε ΡΓο- 
γἰδιοπα] α5ᾳ οἱ Ργασκείς, ννμῖοἩ πια]κας 
15 Ροβδίθ]ε ἴο οοησίταο νηποιίεπιεπά- 
Ίησ {πε ἰεχί. ἘΟΙΓ Φλέγεσθαι ὑπὸ 

τῆς ὀργῆς ΟΟΠΠΡ. Φλ. ὑπὸ τῆς φιλοτι- 
µίας, Γ)οηῃ. (ἨΤΥ5.Ι.Ρ.Ι59. ΤΠε ρΏταςε 
5 ποῖ Ιπ {πε Ν. Τ., Ῥαίϊ Ῥε]οηπσς {ο 
ἴπε Πίεγατγ 5ίγ]ο ννπῖεα Ρεϊετ ρατί]γ 
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- η -- πλ / Ωω) Δ λ -- 

λαβοῦσα μεθ ἑαυτῆς τᾶς Φίλας ἦλθε ἐπὶ τὸ μνημεῖον 
ε/ ασ / Λ ϱ - 3 ”/ η 1 ε 

ὅπου ἦν τεθεί. καὶ ἐφοβοῦντο μὴ ἴδωσιν αὐτας οἱ 

᾿Ιουδαῖοι, καὶ ἔλεγον Εἰ καὶ μὴ ἐν ἐκεί η ἡμέρα ἤ : γ ὶ µή ἐν ἐκείνῃ τη ἡμέρᾳ ἡ 
5 ΄ 3 / -- Δ / -- 

ἐσταυρωθη ἐδυνήθημεν κλαῦσαι καὶ κόψασθαι, καὶ νῦν 
3 Δ - / 3 - / - 

ἐπὶ τοῦ µνήµατος αὐτοῦ ποιήσωµεν ταῦτα. 
3 / τ - Δ Δ / λ / ” 4 - 

ἀποκυλίσει ἡμῖν καὶ τὸν λίθον τὸν τεθέντα ἐπὶ τῆς 
/ -- / εϱ/ - - 

θύρας τοῦ μνημείου, ἵνα εἰσελθοῦσαι παρακαθεσθώµεν 
- π / ο -ῃ / / Ν Ὁ 

αὐτῷ καὶ ποιήσωµεν τὰ ὀφειλομενα: μέγας ὝΎαρ ἦν ὁ 
/ ια] / / αν ”/ Δ / 

λίθος, καὶ φοβούμµεθα µή τις ἡμᾶς ἴδη. καὶ εἰ µή δυνα- 
θ 5λ Ε] 4 -- η / «ελ ἷ / ” 

µεθα, κἀν ἐπὶ τῆς θύρας βάλωµεν ἃ φέροµεν εἰς µνημο- 
/ 2 - / 4 / «/ / 

σύνην αὐτοῦ, κλαύσομεν καὶ κονψ΄όµεθα ἕως ἔλθωμεν εἰς 
Δ ιωὶ -- 

τον οἶκον ἡμών. 

4 κοψεσθαι | καὶ] κἂν Η., Ζ. (αίτετ Β]α55). 
καὶ κοψώμµεθα Ἐ., Η., 7. 

αἀορί5. Τη καὶ τοῖς ἀγαπ. εἴίπει καὶ 
ΟΥ τοῖς ἵ5δ 5Ηρείβιοῖ5. ᾿Αγαπ. πιαγ 
α]]αάε {ο ΖεοΠ. ΧΠ. ΙΟ κόψονται.. ὡς 
ἐπ᾽ ἀγαπητῷ. Τὰς φίλας: ἴλε (πο5ρε]5 
ΠΠΘΠ{ΙΟΏ Μαρία ἡ Ἰακώβου, Σαλώμη, 
Ἰωάνα; απᾶά ἴπετε Ίνετε οἴμει5 νπο 
Τε ποί ΠαΙπεά (1.,, αἱ λοιπαὶ σὺν αὐ- 
ταῖς). Ἰπ ἴπε Εουτί (αο5ρεΙ Ματγ 
Μασάα]επε 5εεπ]ς {ο Όε αἱοπο. Ὅπου 
ἦν τεθεί: «οπρ. Τ.αἷκο χι. 55 ἐθεά- 
σαντο τὸ μνηµεῖον, καὶ ὡς ἐτέθη τὸ 
σώμα αὐτοῦ. Ῥεΐοει σίαπάς αἱοπε 1η 
5ασσες!ίῖησ {μαί [δα λαᾶ Ρρτενεπίεά 
ἴπε νοπιεπ {Ποπι πηϊηϊδίετίηςσ αἲ ἴπε 
ἴοπιῦ Ῥείοτε {πε πιοτηϊης οἱ Εαδίεί 
ἆαγ ; ἵπ ἴμε Ὀγπορίϊο (οδρεῖ5 {Πεν 
τδίαγΏ {ΤοΠΙ {πε Βυτία] {ο Κεερ ἴπα 
Ίεσαὶ βαρβαίμ-τεςδί (Ίμακε αχ. 56), 
απά αἴἴετ ἴπε βαρβαίμ 15 ονεΙί {Πεγ 
ατα Ὀ15γ ντἩ Ρτεραταίῖοης {οΥ {Πείῖγ 
γοσ]ς (Ματ]ς χνΙ. 1, Ταχε χχὶν. 1). 

2. καὶ ἐφοβοῦντο μὴ ἴδωσιν αὐτὰς 
κ.τ.λ.] ΤΗϊ5 5εεπῃς {ο Όε απ ΙΠ/εΓεηςε 
{ΓΟΠΙ ὄρθρου βαθέως--ἴπεγ «απιε αἲ 
Ῥτεα]ς οἱ ἆαγ Ῥείοτε 5ιΠτί5ε, ΙΠ οΓάΕΥ 
ἰο ε5οαρε οΏδειναίίοη: ε{. ὔ21/ᾳ, 1. 9. 
ΤΠε οαποπῖσαὶ (οδρεὶς αρβαίη ατε 
«]εηπί α5 ἴο ἴπε πιοίῖνε οἱ {εατ; ἴπε 

Δ 5 -- ωὩ Ν / ΄ 

καὶ ἀπελθούσαι εὗρον τον ταφον ἠνεω- 

ὃ οφιλομενα 

12 εὗρον] συρον 

οατ]γ νἰςι {ο ἴπα (οπιῦ ΥνΠίσα {Πεγ 
τεροτί παὶσηί Ἰανα Ῥθεπ Ρτοπιρίεἁ ΡΥ 
6ασεΓ ἀενοίίοη. ἘΟΓ κλαῦσαι καὶ Κό- 
ψασθαι «οΠΙΡ. Τ.αίκε νΙΠ. 52 ἔκλαιον δὲ 
πάντες καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. ΑΡοο. χνΠ]. 
ο, σα 1 οι. 

5. τίς δὲ ἀποκυλίσει κ.τ.λ.] Ματίς 
ΧνΙ. 3 τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν 
λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; 

Εἰσελθοῦσαι οσεοιτ5 ἵπ Μ]ς. χνΙ. 5 
(ΝΑΤ). Παρακαθεσθώµεν 15 Ρετπαρ5 
φισσεςίεἀ ὮΥ μια Χ. 39 παρακαθισ- 
θεῖσα πρὸς τοὺς πόδας τοῦ κυρίου: 
6ΟΠΠΡ. αἶ5ο ΤοἨπ αχ. 12 θεωρεῖ δύο 
ἀγγέλους . . καθεζοµένους . . ὅπου ἔκειτο 
τὸ σώμα. Μέγας γὰρ ἦν ὁ λίθος : 
οοππρ. Μ]ς. χνΙ. 4 ἦν γὰρ µέγας σφόδρα. 

9. καὶ εἰ μὴ δύναµεθα κ.τ.λ.] /΄Ι{ 
ἵνα οαηποί εχεοιίθ Οἱ ΠΠΙ55ίοΠ ννΠΙΠ 
εμς (οπιῦ, ἵνα η] Ὀενγαϊὶ Ἠίπι οἨ {Πε 
π/Αγ Ἠοπιθ; Νε 5Πα]] ποῖ Όε οοπίεηί 

ψη(Ἡ Ρἰαοίπσ ου οΗετίησς αἲ (πε 
ἀοοτ. )Α φέρομενΞ-ὰ ἠτοίμασαν ἀρώ- 

ματα (1..). ἘΟΙΓ μνημοσύνη ἴπε ΤΧΧ. 
απά Ν. Τ. µ5ε μνηµόσυνον (ε.ϱ. Μαἴῖ. 
χχνΙ. 13). 

12. εὗρον τὸν τάφον ἠνεωγμένον 
κ.τ.λ. Τ.α]ε χχῖν. 2 εὗρον τὸν λίθον 

ΕΙ κλαύσωμεν' 

τίς δὲς 
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ιά 4 - / -- - » -- 

γμµένον' καὶ προσελθοῦσαι παρέκυψαν ἐκεῖ, καὶ ὁρῶσιν ἐκεῖ 
/ / / - / - ος ᾽ 

τινα νεανίσκον καθεζόµενον µέσω τοῦ τάφου, ὡραῖον και 
/ λ / ε/ / ε] -- 

περιβεβληµένον στολήν λαμπροτατην, ὅστις έφη αὐταῖς 
Τι λθ . / - 8 Ν Δ / -- - 

ἴ ἤλθατε; τίνα ζητεῖτε; μὴ τὸν σταυρωθέντα ἐκεῖνον; 
ο, Ν 2 -- 3” Δ Δ / / 

ἀνέστη καὶ ἀπήλθεν' εἰ δὲ μὴ πιστεύετε, παρακύψατε 
ν 3/ λ / ” ./ ε/ 2 »/ νο 

καὶ ἴδατε τον τόπον ἔνθα ἔκειτο, ὅτι οὐκ ἔστιν' ἀνέστη 
λ τας) ο. -. «/ 2 / / -- 

γαρ καὶ ἀπήλθεν ἐκεῖ ὅθεν ἀπεσταλη. τότε αἱ γυναῖκες 

Φοβηθεῖσαι ἔφυγον. 

ΧΙ. 

2 ἐν µέσῳ Η., 7. 

ὃ φοβηθεισεφυγον 

ἀποκεκυλισμένον. Μα. χχνῖ. 52 τὰ 
μνημεῖα ἀνεῴχθησαν. Παρέκυψαν: 
ΊοῦΏ χχ. ΤΙ Μαρία... παρέκυψεν εἰς τὸ 
μνημεῖον: 6ΟΠΙΡ. 1 Ῥεί. 1. Τ2 εἰς ὃ ἐπι- 
θυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι.  Ορῶσιν 
ελαµπροτάτην: Ματ χνι. 5 εἶδον 
νεανίσκον καθήµενον . . περιβεβλημένον 
στολὴν λαμπράν. 

4. Τί ἤλθατε κ.τ.λ. Μαίί. χχν]]. 
5 Π. τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε΄ οὐκ ἔστιν 
ὧδε' ἠγέρθη γάρ . . ἴδετε τὸν τόπον ὅπου 
ἔκειτο. (ΟΠ1ρ. νΠ Ῥεΐει5 ναΓδίοη ΟΕ 
ἴπο Αησεῦς νοτάς ὧο. Λέερα. 1. (Β) 
Τ3 οὐκ ἔστιν ὧδε ἀλλὰ ἀνέστη κύψατε 
καὶ ἴδετε τὸν τάφον ὅπου ἔκειτο τὸ σώμα 
αὐτοῦ. ΤΠε ΟΠΙΙ55ΙΟΏ Οἱ ὧδε ἵῃ 
Ρεΐει βπά5 α Ρατα]]ε] Ιπ {πο Θ. (6{- 
ππαϊη Μ5. ο” (10 οο{, ο117ε1ή, Τακα 
χχῖν. 4). ᾿Ανέστη ΠΙΔΥ Ώανε Ῥεεη 
(α5 Ὁντ Ταγ]οτ Ρροϊπίς5 ος) 5ασσεςίεά 
ὮΥ Ματ]ς χνι. 9 (ἀναστὰς δὲ πρωὶ 
πρώτη σαββάτου ἐφάνη πρώτον Μαρία 
τῇ Μαγδαλήνη). Εοἵϊ παρακύψατε 5εε 
]α5ΐ ποίε. 

7. ἀπῆλθεν ἐκεῖ ὅθεν ἀπεστάλη] Μι., 
Μ]., ανα προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Ταλι- 
λαίαν' ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε. ᾿Απηλθεν 
η Ῥεϊετ 5εεπῃς ἴο Ιοο]ς Ὀας] εἴίΠετ ἴο 
ἀνελήφθη(ο. ν.); εοπιρ. (0215111110 
νΠ, 1 ἀνελήφθη πρὸς τὸν ἀποστείλαντα 
αὐτόν); ΟΥ Το ἴπε εχῖί {ΤοΠΙ {Πε {οπιΏ 
ἀεσοτίβες ἴπ ς. ΙΧ. Εοι ἄπε- 
στάλη 5εε Μαϊ. χ. 4Ο, χν. 24, ἅτο., 

3---4 ανταιοτι 

τω λ ε -- 

Ην δὲ τελευταία ἡμέρα τῶν ἀζύμων, καὶ 

6 πιστευεται 6 εκει. 

απά ε5ρ.΄ ]οῦη χνι. 5, αχ. 21. ]π 
Αρῄμτααίες ᾖο71. 22 (οἴιοὰ Ὦυν Ετος. 
Ἐοῦίηςοη, Δείε},Ρ. 29 3η.), εἁ. ὪΝΤΙΡΗΕ, 

Ρ. «Ὢ. 9. 5., α 5ΙΠΙ]αΓ 5αγΙΠς 15 αδ- 

οτῖρεά {ο {πε Απσε] αἲ ἴπε ίοποῦ : 

ὦωνλ αἷ πο ο Ἀσ τω 

Ἀνσα αλ Ἅωα Ἅλα πλ 

στ στα επ δια. Τηο ννοτάς 

8Τ6 ποί Ιἵη {με Αταδίο Γαϊαη ΟΥ ΙΠ 
Ἐρ]ταϊπι)5 οοπΗΠΠΕΠίΑΥΥ, Ὀ{ί πιαΥ Πανε 
σίοοἀ, α5 Ία5 Ῥθεεη 5ασσεςίεά, ἵπ {πε 
οπἱσίπαὶ ΠΙαίεςδατοη ΟΠ ΝΠΙΟΗ ὁ πε 
βιςί 22 Ποπιϊ]ες [ος Αρητααίε5] ατα 
Ραδεά ὃ (]. Ε. Ἠαττίς, 7αή1ᾳ1, Ῥ. 19). 
ο, Οντ, απ{θεῇ. ΧΠΠ. 4Ι τὸν ἄποστα- 
λέντα κύριον .. τὸν ἀποστείλαντα πατέρα 
θεὀν. 

αἱ γυναῖκες φοβηθεῖσαι ἔφυγον] Ματς 
ΧνΙ. ὃ ἔφυγον ἀπὸ τοῦ µνηµείου.. 
ἐφοβοῦντο γάρ. Μι. τερτεδεηί5 ἴπε 
{εα οἱ {Πε ἹΝΟΠΙΕΠ ας πιῖχεά νΙΤΗ ΟΥ 
(μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης). 

9. ἦν δὲ τελευταία ἡμέρα τῶν ἀζύμων] 
Π Ῥείετ ἶ5 {οονήπρ Π[ενῖ5η τεςκο- 
ἴπςσ, ηε ραδ5ες αὈταρί]γ {Τοπ ΕΑδί6Γ 
ἆαγ ἴο ἴπε Ἐτιάαγ ἵπ Εαδίετ ννεε]κ 
(ΝΙδαΏ 21). Μ. Τιοάδ Πού ενεί 5ὐς- 
δεις (ρ. 2ι) ἴμαί Ρείεγ α5 Ίετε 
(Γαηδίεγτεά (Πτίδίίαη Ίάεας ἴο ἴπε 
Τεν]5Η Γεαςί,απά πας σα]]εὰ Εαδίει-άαγ 
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Ὑ.  Νον Τε ννας πάάαγ, απ ἆαικπεςς ονειδρτεαά αἱ Παάεα; απά 

(Πεγ νετα ἰτουρ]εά αι ἀῑδίγεςδαά ]εδί ἴπα 5απ Πας 5εί, ΙΠαδΙηΙΙΕΙ ας Ηε 

Ίνας γεί αἱϊνε; ἴε ἶ5 νγίεπ {ο ἴπεπα (λαί ἴΠε 51η δεί ποί οηπ ΟΠΕ {Παί 

ΠαίἩπ ἀῑεά Ὦγ νιο]επορ. Απά οπε οΓ {επ 5αῖᾷ, (νε Ηίπη σα]] {ο ἁτιπ]ς 

ΨΙΗ νίηπερας; απά ἴεγ ππ]χεά απά 6ανο ΗΙπι {ο ἁππκ. 9ο ἴΠεγ αοοοπ]- 
Ρἰϊδπεά αἲΙ (ίπσς, απᾶ Π]]εά πρ {Πεῖτ 5ίη5 προῃ {πεῖτ ηεαά. Απά πιαπγ 

ψεηί αὐοιῖ ψΠἩ Ἰαπ1ῤς5, 5αρροσίπςσ ἴπαί 1 ννας πΙσηέ; απᾶἆ 5οπιε {ε]]. 

Απά ἴἶπα Τιοτά οτιεᾷ αἰοιά, 5αγ1Π6, ΜΥ Ῥοῦνετ, ΠΙΥ Ῥονετ, ἴποι Ἰαδί 1είτ 

Με; απἆ Πανίης σα] ἴΠὶς Ἠε ννας ἴακεη πρ. Απά ἴίηε δαπιε οι ία 

ναι] οἱ (6 {επρ]ε οἱ ΠεΓΙςα]6ΠΙ γγα5 ἴΟΤΠ 1Π ἵναΙη. 

ΥΠ. Απᾶ ΊΊπεη {(Πεγ ἁτεν (ίΠε παῖ]5ς ποπ ἴῃο Παπάς οἱ {πε Τ,οτά, απά 

Ἰαιά Ἠϊπι προπ Έηε εατίἉ; απᾶ ἴπε ΨοΙε εατίἩ γ/ας 5ἹαΚεῃ, απά στεαί 

{εατ ϱαππο προπ ἴΠεπι. ΤπΠεηπ {Πε απ 5Ποπε οί, απἆ 1 ννας {οιπά {ο 

Ῥε (πε πΙπίἩ Ποιτ. Επί ἔπο Τενς τε]οϊοεᾶ, απἀ {πεγ ρανε Ηίς Ροάγ το 

ΤοδερΗ {ο Ῥατγ ΙΤέ, ΙπαδΙΠΙΕΠ αξ Τε Ῥεπε]ά αἲ ίππο σοοᾷ (Πίπας ναί Ἠε 

ἀἱά. 9ο Ίε ἴοοῖς (ια 1,οτά απά νγασ]ιθά Ηίπη, απά νταρρεά Ἠίπι ἵη Ίπεπ 

απά Ῥτοιρῆί Ἠίπα ΙΠίο Ἠῖ5 ΟΠ {οΠΡ, οα]]εά Ποδερμ)5 (ατάεῃ. 

ΥΠ. Τπεπ {]ε Τευνς απ ἴ]α εἰάετ5 απά {πα Ρτιεδί5, Κπονῖης ναί 

ενΙ] {ευ Ἰαά ἆοπε {ο {πεπισε]νας, Ώεραη {ο Ῥενναῖ] απἆ 5αγ, Ίος {ο οἱΙΓ 

δἱης! {πε ]αάρεπεπί ἶ5 αἲ Παπά, απἆ {πε επά οἱ Πεταδα]επ. Απά Τ ν] 

ΠιΥ {ε]]ουνς Ίνας 1Π 5ΟΙΓΟΙΥ, απά Ῥεῖης γοιιπάεςᾶ αἲ Πεατί Ἶνε ΠΙά οιγεε]νες, 

{ο Ὕνα ν/ετε 5οαρΏί {ΟΥ ὮΥ (πεπι α5 ππα]ε[αείοίς απᾶ α5 παπάεᾶ {ο Ῥάτῃ 

Ώπε {επιρ]ε; απά Ῥεσίάες αἲΙ (5, Ίνε ννετε {α5η6, απᾶ νε 5αΐ πιουτηίης 
αηΏά γεερίης πὶρηί απά ἆαγ απ] {πε βαμβραίἩ. 

ΥΤΠ. ὮῬυϊ ἴπο βοτίθες απᾶά Ῥματίδεες απ εἰάετς, Ῥείπο α5εεπηρ]εά 

(οσείπετ απἀ Παατίης {]αί ἴἩε ΙΥπο]ε ρεορ]ε πηπτπ]ιτεά απἆ Ῥεαί {]είτ 

Ῥτεαςίς, 5αγίης, 1 {ηεςε εχοθεάϊῖης ρτεαί 5ἶσης νεο πτοισ]Ώί αἲ ἨΗῖς ἀθαί], 

5εε Ἰον Πρηίεοις Ἠε τνας---ἴπε εἰάετς Ίνετε α[ταῖά απᾶ οαππε {ο Ῥηαία, 

ΡεσεεοΒῖης ΠΠ απά 5αγΊπς, Ὠε]ῖνει {ο 15 5ο]ά[ες, λαί νε πιαγ σααγά 

ἨΗ]ῖς «ερι]ο[τε {οτ {ητος ἆαγς, Ιεδί Ηϊς ἀῑδεῖρ]ες οοπιε απ σίεα] ἨΗίπι αἵ’αγ, 

απά ἴπε Ρρεορἰθ 5αρρο5ε ἴαί Ἠο ἵ5 τῖδεπ Ίοπι {Πε ἀεαά, απἆ ἆο 5 

πΠηΙδολΙεΕ. Φο Ῥῆαϊο ἀθ]ίνετεά απίο ἴπεπα Ῥείτοπῖας {ε οεπέιτίοη νη(ῃ 

ςοἰάϊεις {ο σηατά ἴἶλο {οπ1ῦ; απά νε ἔπεπῃ (πετα οαπ1ε οἰάεις απά 5οτίρες 

{ο ἴπε 5ερι]ε]τε, απά Πανίης το]]οά α ρτεαί 5ίοπε αραϊηςί {πε οεη{ιτΙοῃ 
απά {λε 5ο]άϊες, αἲ] νο νετε ἴπετε {ορείμετ Ρ]ασεά Ιί αἲ ἴπο ἆοοιτ οἳ 

(μας «ερι]εμτε; απά ἴεγ 5Ρρτοαά προῃ Ιξ 5ενεη 5εαἱ5, απά Ρίίεµεά α (επί 

ἴπετε απἀ Κερί σιατά. Νο πΊπεη 1 Ίνα5 ΠΙΟΤΗΙΩΡ, αἲ {Πε ἀαινηῖηρ οΕ 

ἴιο θαῦβα{Ἡ, (μετα οαπ1Ἱθ α οτονά ΠΟοΠΙ Πεγιςα]επ απά {μα οοιπίτγ τουπά 

αΏοιί {ο 5εε {Πε 5ερι]εῃΏτα, πουν 1{ Πα Ῥεεῃ 5εα]εά. 

ΙΧ. Νον οη {με πἰσηί νπεη (Πα Τοτάς αγ Ίνας ἁτανίηπρ 9Π, α5 

πε «οἰάϊεις Κερί σιατά ὮΥ ἴνο απἁ ΤΜΟ Ιπ α αίοΠ, ἴΊετε Μα5 α ρτεαῖ 
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νοῖςε 1Π Ώθανεῃ, απᾶ {Πεγ δαν’ {πα Πεαγεπς ορεπεᾶ, απ Ώννο Ίπεη ἀἆοδοεπά 

Ποπ ἴπεπος γί ΏηχΙοῃ Πρῆί απ ἆτανν πὶσῃ παπίο ἴπε ἰοπιυ. Απά 

ο 5ίοπε ΙΥΠΙΟΠ Παά Ῥεεπ οαδί αἲ ἴπε ἆοοτ το]εά αἴαγ οἱ 1ΐδεΙί απἀ 

πιαάε νναγ Ιπ Ρατί, απᾶ ἴἶε {οπηῦ ννας ορεπεᾶ, απἀ Ροίῃ {πα γοιπς ΠΕΠ 

επίετεά ἵη. Τε 5ο]άϊετς, (Πογείοτθ, ΝεΠ ἴΠεγ δαν’ Ἱτ, ανακεπεά πε 

οεπίπτίοη απά {πε ε]άεις ({οτ {ευ Ίνετε αἶσο ἴπετε Κεερίπς νναϊο); απά 

ας {Πεγ ἴο]ά ἴπε (πίησς {μαί ἴΠεγ Ἰαά 5εεη, αραῖη {εγ 5οε ἴὨτες ΠΕΠ 

εοπῖης {οτιῃ Ποπ {Πα {οπιβ, ἔνο οἳ ἴλεπι 5αρροτίίης ἴ]πε οίμετ, απά α 

οτοςς {ο]]ονΊπς {πεπαι; απἆ ἔπε Ἰεαά οἱ λε ἔννο τεαοῃπεά {ο Πδανεῃ, Ὀπί 

ἴλαί ο{ ΗΙπι ννπο ννας ]εά Ὦγ ἴπεπι ονετραδδεά {Πο Πεανεης. Απά {Πεγ 

Πεατᾷ α νοίεε ΊΟΠΙ {πε Ἠδανεῃς, 5αγΊηπσ, Τμοι ἀῑάδί Ρτεασ] {ο ἴπαεπῃ (ἶλαί 

]εερ; απάἆ α ΓεΡοΠςε γ/α5 Πεατά ΠοΠΙ {με ο{055, Υ6α. 

Χ. ΊΠεγ ίοοκ «οἱηςα] {Ἰετείοτο ΥίἩ οηθ αποί]ετ {ο σο απά 5Ώεν/ 

ἴμεςσε (Πίησς ιπίο Ῥ]αίε. Απά ν]]ε ἴΊεγ γεί (ποασιί οη {Πῖδ, ἴπα 

πεανεης αραῖπ αρρεατεά {ο ΟΡΕΏ, απά α ΠΊάΠ ἀεδοεπάεά απά επίετεᾶ 

ΙΠ{ο {Πο 5ερι]ο[μτα. Ἰλπεη {116γ 5ανν {Πῖς, {που οἱ {χε οεπἰιτίοπ)5 οΟΠΙΡΑΠΥ 

Παξίεπεᾶ Ὦγ πίσ]ί {ο Ριαΐς, Ιεανίης {με {οπιὮ ΥΠΙΟἩ {Π6Υ Ίνετε σήατάῖης, 

απά ἴοἱά αἲἱ εἶναι ἴπεγ Ἠαά 56εΏ, στεαί]γ ἀῑδίτεσδεά απά 5αγίης, Ττι]γ Ηοε 

Ίνας ἴἩε 9οπ οἱ (οά. ῥῬΡιἰαίε απδιγετεά απά σαῖᾶ, 1 απι οἶεαπ Ποπ {πε 

Ρ]ους οἱ ἔἶπα ῷοπ οἱ (αοἆ, Ραΐ (π]5Ίνας γοιτ ρ]εαδατο. ΤΠεη {Πεγ αἰ] οαπιε 

ηθα απά Ὀεσοισ]Ώί Ἠΐπη, απἆ επἰτθαίοά ἨΙπ Το οοπηπιαπᾶ {πε οεπίΙΠΙΟΠ 

απά νε 5οἰάϊετς {ο 54Υ ποίμ]ηρ ας {ο ἴ]ε (Πῖησς νΠΙεΙ {Πεγ Παςὰ 5εεῃπ; {ΟΙ 

1 15 εχρεάϊιεπί {ος 15 ((Πεγ 5αϊά) ἴο Ῥε σι]ίγ οἱ α νετγ στεαί 5ίπ Ὀείοτε 

(,οἆ, απά ποῖ {ο {α]] Ιπίο ἴἩε Παπάς οἱ ἴπα ρεορ]ε οἱ {με Τεν απά Όε 

ίοπεά. ῥῬΡϊ]αΐᾳ (πετείοτε οοπηπηαπάεά ἴπο ορηίυτίοη απά ἴπε 5ο]άϊεις {ο 

5αΥ ποίΠΙηρ. 

ΧΙ. Νου αἲ ἀανη οἨὐ ἴπε Τιοτᾷ Ώαγ Ματγ Μασάα]επε, α {επ]α]ε 

ἀῑδοῖρ]ε οἱ {πε Τ,οτά-- αἰταιά Ὦγ τεαδοη οἱ πε Πεν)5, {ΟΓΑ5ΠΗΙΕΠ ας {ίΠεγ 

Ίνετο Ἱπῃῄαπιεά γη υταίῃ, 5Ώε Παὰά ποί ἆοπε αἲ ἴπε 5ερι]εμτε οἱ ἴπα 

Τ,οτά γναῖ ΝΝΟΠΠΙΕΠ ατα Ὑνοπί {ο ἆ4ο {ος ἴἼοδο νο ἄῑε απάἀ νο ατε ἀθεαί 

ἴο ἴπεπῃ--ἴοο]ς υνἩ Ἠει Ἠετ {επια]ε ΠΠ6πά5, απά «α1Πε ἴο {πε 5ερι]οβτα 

πηετε ος Ίνας Ιαίά. Απά {Πεγ {εατεά Ἰεδί ἴμε Πεν 5που]ά 5εε (Πεπῃ, 

απά ἴΠπεγ σαϊἀ, Α]ίποιρΏ Ἶνε οοι]ά ποί πεερ απά εινα] ἨΗΙπ οἨ {Πε ἆαγ 

Ὕνπεπ ἩΗςε γννας οτιοἰΠεά, ]εί 5 4ο 5ο ΠΟΥ αἲ ΗΙ5 5ερισεμτε. ΕΒαί νο 

οΏια]] τοἱ] 19 ανγαΥ (ο 5ίοπε ΙΝΠΙοὮ ννας Ιαἱά αἲ πε ἆοοτ ος {νε δερα]ε]τε, 

{μας νε ΠΙαΥ επίετ Ιπ απά δι ὮΥ ἨΗίπι, απά ἆἄο (πε (μῖηρς (αί ατε ἆπερ 

{οί ἴπε 5ίοπε Ίνα στεαί, απἁ Ίνα [εαἵ ]ε6δί αΠΥ ΠΙαΠ 5εε 5. Απά 1 

νε οαπΠοί, ενεη {ποισὴ νε 5Ποι]ά οαδι αἲ ἴμε ἆοοτ ἴπο (πῖπρς ΥΥΠΙΟΠ 

νε Ὀτίπς {οί α ππεπιοτία] οἳ ἨΗίπι, νε υγ] ννεερ απά Ὀουναί] Ηίπι ΠΠ] 

νε οοπηε {ο οι Ἠομςθ. Φο {Πεγ γνεηί απά {οαπά {πο (οπιῦ ΟΡεΠ, απά 

ἴεγ οαπῃθ πεατ απά 5ἴοορεά ἀονπ {ο ]οοΚ ἵπ ἴπετε; απά ἴΠεΥ 5εε ἴπετε 
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α γουης π]αἨ 5Η Ιπ ἴπε πηϊάςί οἱ {με {οπηῦ, [αῖτ απᾶ ε]οίπεά νηίῃ 

α τοὺς εχοθεάίπρ Ῥπρηί, νο 5α]ά {ο {Ἠεπῃ, Ἰη/Πετείογε αΓε γε «ΟΠΠΕ2 

ΠΟΠ 56ε] γε» Ἠϊπι Ίο νγας οτιαοϊβεάδ Ἠε 15 ΤίδεΠ απά ϱοπθ. Ῥιΐ 

ΙΓ γε Ῥε]ίενε ηοί, 5ίοορ ἆονη απά Ἰοο]ς ΙΠ, απά 5εε ἴπε ρίαοε Ψπετε Ηε 

Ίαγ, ἴμαί ἩἨς ἶ5 ποῖ Ἠετε; {οί ἨΗο ἵ5 τίδεη απά 6οπε {ΠΙίΠεΓ {ΠοπΙ Ψεποε 

ἩΗε νας δοηί. ΤΠεη {ε ΝΟΠΙΕΠ Ποά αΠηρηίαά. 

ΧΙΙ. ΎΝονν Τί νίας {με ]αδί ἆαγ οἱ ππ]εανεπεά Ῥτεαά, απά ΠπαΠΥ επί 

οιιέ οἱ (νε οἵίγ τείπγηϊης {ο ἰΠαίγ Πομςες, {πο {εαςί Ῥεῖπρ αἱ απ επἀ. Απά 
Ὕνε ἴ]ε ἔνγε]νε ἀῑδεῖρ]ες οἱ ἴπε Τ,οτά ννερί απά Ίνετε 1Π ΦΟΙΤΟΥΝ, απά ΕΥΕΙΥ 

ΠΙάΠ υ(λάτανν {ο Πὶ5 Ἠοιιδε 5οΙΓΟΜΙΠς {ΟΥ ἴπαί ννΠΙε[ Παά «οΠ1ε {0 ρᾶ5». 

Ῥιί 1 9Ιπιοη Ῥείει απά Απάτεν πΙΥ Ῥτοίπει ἴοοκ ος πεί απά επί 

(ο ἴἶα 5864; απά ἴπθτα ἵνας νἩ 5 1,ενί ἴἴνε 50Π οἱ Αἱρμασις ΝΟΤΗ 

ἴπε Τοτά Ἡ . : 



: 

ΙΝΡΕΧ ΟΕ αξΕΒΕξΚ ΨΟΒΡΣ5 ὉΡΕΟΡ ΙΝ ΤΗΕ  ΕΚΑάΜΕΝΤ., 

Απ αδἰεγῖσ]ς 15 Ῥγεβχεά {ο ννοτάς ποί τιδεᾶ, ος α5εά οΠΙΥ ἵπ αποϊἩθγ 5εης5ς, ὮΥ Ν.ΊΤ), 
Ἠίει5: α ἆαβρει {ο Ν.Τ. νγοχάς νε αγε πο {ουπά ΙΠ ἴΠε (αοβρεῖς; {οιπ]5 
εΠΙΙΤΕΙΥ Πεν’ ατε ἀεποίεά Ὦγ απεῖα] ἴγρο. Τ]ε Πϊδί 15 ποί οχµαιςίῖνα;: ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
Ν/οτά5, ΜΙ(Ι πο δρεοῖα] Ιπίετεςί αἰίαοΏῖης {ο (πεί δε, Ἠανε ποί Ῥεεῃ τερϊςίετεά. 

3 / 

ἀγαθά, 11 
ἀγανακτεῖν, Ἰ 
ἀγαπῷν, 21 

ἀγωνιάν, ΧΠ, δ, 29 
ἀδελφός, 2, 24 
3 . 

ἀδικεῖν, 7 
3 / 

ἄζυμα, τά, 43, 23 
αἷμα, 290 

αἰτεῖν, 2 
3 / 

ἀκάνθινος, 4 
ἀκολουθεῖν, 1δ 
ἀκούειν, 14 19 
ἀληθώς, 2ο 
Ἀλφαῖος, 24 
ς / 

ἁμάρτημα, 9 
ς / 

ἁμαρτία, 12 
ἀνὰ δύο δύο, ΧΙΙ, Τό 
ἀγὰ µέσον, 5 
3 - 

ἀναβοᾷν, 9 
ἀναλαμβάνειν, 1Ο 
» / 

Ανδρέας, 24 
ἄνθρωπος, Ί. 29 
».» 

ἄνηρ; Τ/{ 
3 / ἀνιστάναι, 1, 14, 23 
ἀνοιγνύναι, 17, 20, 22 
ἁπαλλάσσεσθαι, 24 
ἀποθνήσκειν, 7, 21 
ἀποκυλίειν, 22 
ἀποσπᾶάν, 11 
9 { 
ἀποστέλλειν, 23 

Χέ 

”/ 

ἄρχεσθαι, 12 
3 - 

ἀφ' ἑαυτοῦ, 
3 / 

ἀφιεναι, 29 

βάλλειν, 7, 
βασανίζειν, 

17 

ο ο 

7 
βασιλεύς, 2, 4, 6 
βούλεσθαι, 

γράφειν, 3, 
γῆν 11 

1 

δ 

γινώσκειν, 12 

γογγύζειν, 14 
γραμματεύς, 14. 15 
γυνή, 21, 23 

δεῖσθαι, 14, 21 
διαµερίζεσθαι, 6 

Ἐδιανοεῖσθαι, 209 
/ 

διάνοια, 13 
διαρηγνύναι, 1Ο 
διδόναι, ΤΙ 
δίκαιος, Τ4. 
δικαίως, 4 

δοκεῖν, 21 

δῦναι, 3, ὃ 
δύναμις, 1ο 
δύνασθαι, 22 
δώδεκα, οἳ, 24 
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ἐγγίζειν, 13, 17 ἱστάναι, 2, 5 
εἰδέναι, 2 Ἰωσήφ, 2, 11 
εἰσάγειν, 12 
εἰωθέναι, 21 Ἀκαθαρεύειν, ΧΙΙ, 29 

Χεϊλεῖν, 12 καθέδρα, 4 
ἐκεῖνος, ΧΙ, 7, 17, 20, 23 καθίζειν, 4, 13 
ἐμπίπτειν, 21 κακός, Ί, 12, 14 
ἐμπρήθειν, 13 κακοῦργος, 5, 7, 13 
ἐμπτύειν, 5 κάλαμος, 5 
ένατος, ΤΙ καλεῖν, 12 
ἔνδυμα, 6 κατά, 9, 15, 16 
ἐνφανίζειν, 209 καταλείπειν, 1Ο 
ἐξηγεῖσθαι, 17, 29 καταπέτασµα, 1ο 
ἐξουσία, 4 κατέχειν, Ἰ 
ἐξυπνίζειν, 17 κεῖσθαι, 23 
ἑορτή, 3, 24 κελεύειν, 2, 7, 21 
ἐπεί, 3 κεντυρίων, 15, 17, 20, 21 
ἐπειδή, δ, 11, 21 Γκεραννύναι, 9 
ἐπιγράφειν, 6 κεφαλή, 5, 9, 15 
ἐπιφώσκειν, 3, 16 κῆπος, 12 
ἐπιχρίειν, 15 κηρύσσειν, 19 

Ἀἐπιχωρεῖν, 17 κλαίειν, 13, 22, 24 
ἑπτά, 15 κλέπτειν, 14 
ἑταῖρος, 13 κοιμᾶσθαι, 19 
εὑρίσκειν, 11 κόπτεσθαι, τρ, στὰ, σσ 

κριγειν, 4 

ζῆν, ὃ κρίσις, 4, 13 
ζητεῖν, 143, 23 κριτής, 1 

κρύπτειν, 13 
ἥλιος, 43, δ, 11 κυλίειν, 15, Τ7 
ἦλος, 11 Γκυριακή, ἡ, ΧΙΙ, 16, 21 
ἡμέρα, 134, 14, 22, 23 κύριος, 5, 3, 5, 0, 11, 1 οι ο 
ἩΜρωδης, 1, 2 

λαμβαάνειν, 3, 12, 22, 24 
θάλασσα, 24 λάμπειν, 11 
θάνατος, 14 λαμπρός, 243 
θάπτειν, 3. 11 λαός, 4, 14, οἳ 
θεᾶσθαι, 11 Ἐλαχμός, χχχῖν, χΙΠΙ, 6 
θέλειν, 13 Λευείς, 24 
θεός, 4, 5, 20, 21 λιθαάζειν, 21 
θορυβεῖσθαι, ὃ λίθος, 15, 1], 22 
θύρα. τς, τη, 5 Ἀλίνον, 24 

λούειν, 12 
ἴδιος, 12 λυπεῖσθαι, 134, 24 
ἱερεύς, 12 λύχνος, 9 
Ἱερουσαλήμ, 1ο, 13, 16 
Ἰουδαία, ὃ μαθητής, 14: 24 
Ἰουδαῖοι, 1, 11, 12, 21, 22 Τµαθήτρια, ΧΙ, 21 
Ἰσραήλ, 4, 6 Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνή, 21 
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ἡμαστίζειν, ΠΠ, 5 
Τµεγάλως, 29 
µέλλειν, 2 
µέρος, 17 

μεσημβρία, Ἰ 
μηδέν (41η πο ψ5ε)), 5 

Ἁμία τών ἀζύμων, ΧΙ, 3 
μνῆμα, 14, 10, 2ο, 21, 35 
μνημεῖον, 16, 22 

Ἁμνημοσύνη, 22 

ναί, 19 
ναός, ΤΟ, 13 
γεανίσκος, 17, 23 
νεκρός, 14 

νηστεύειν, τ3 

γίπτεσθαι, 1 
νοµίζειν, 9 

νόμος, ὁ, 3 
Ὅυς ο, τ5, τθ, 2ο 

/ 

νύσσειν, 5 

οἶκος, 22, 24 
ε - 

ο 
ὀνειδίζειν, τ 

ὄξος, 9 
ον 
ὀργηή, 21 
3 - 

ὀρθοῖν, 6 

ὄρθρου, 21 
οὖαί, 12 
οὐδ εἷς...οὐδε...οὐδέ, 1 
οὐρανός, 7, 10, 20 
ὀφείλειν, 22 

Ἀθφλῆσαι, 21 
./ 

ὀχλος, Τό ος 

Ἓθψεις, αἳ, ΧΙΙ, 5 

ο 

παρά, πι 

παραδιδόναι, 3) Τ4, 15 

παρακαθίζεσθαι, 22 
παρακαλεῖν, 21 
παρακύπτειν, 23 
παραλαμβαάνειν, 2 
πάσχειν, Ἰ 
παύεσθαι, 24 
Πειλᾶτος, 1, 2, 14, 15, 20, 21 
πέµπειν, 2 
πενθεῖν, 13 
περιβάλλειν, 4, 23 

ο, μα 

Τπεριέρχεσθαι, 9 
περίχωρος, ή, 16 
Πέτρος, 24 

ἈΠετρώνιος, 15 
πηγνύναι, 16 
πίπτειν ("ἐπεσάμην), 9 
πιστεύειν, 23 
πληροῦν, 9 

πολύς, 9. 24 
Τπόνος, 6 

πορφύρα, 4 
πόσον, 14 
ποτίζειν, 9 
πρεσβύτερος, 12, 14, 15, 17 
πρὸς ἀλλήλους, 14 
πρωίας, 16 

ῥαπίζειν, 5 

σάββατον, 3, 13, 16 
σείω, ΤΙ 
σημεῖον, 14 
σιαγών, 5 

Σίμων, 24 
σινδών, 12 
σιωπᾷν, 5 
οκελοκοπεῖν, ΧΗΠΙ, 7 
σκηνή, 16 
σκότος, Ἰ 
σπεύδειν, 29 
οτδγρίοκεινΝ, ΧΙ, 2 
σταυρός, 6, 15, 19 
σταυροῦν, 5, 22, 23 
στέφανος, 4 
στήθος, 14 
στολή, 23 

στρατιώτης, 14, 15, 16, τῇ, 21 
συμβαίνει, 24 
συµφέρειν, 21 
συνάγειν, 14 

, 
σύρειν, 4 
συνσκέπτεσθαι, ΧΙΙ, 29 
σφραγίζειν, τό 

Τσφραγίς, 15 
σώμα, 2, 11 

σωτήρ, Ἰ 

ξ 

κ. 

ο 

ταφή, 2 

τάφος το τς τη 26 ο, ο” 
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τελειοῦν, 9 
Ἐτελευταῖος, 23 
τέλος, 13 
τιθέναι, 4, 6, 11, 15, 22 

ἐτιμῇ τιμῷν, 5 
Ἀτιτρώσκειν, ΧΙ, 13 
τόπος, 23 
Ἅρτε, πα, το, ο” 
τρέχειν, 4 

υἱός, 4, 5, 20, 21 
ὑπακοή, ΧΙΙ, το 

Τὑπερβαίνειν, 19 
ε / 

ὑπολαμβαάνειν, 14 
Ἀὐπορθοῦν, ΧΜ, 18 
ὑποστρέφειν, 24 

κ 

΄ 

φαίνεσθαι, 20 
Φαρισαῖος, 14 
φέγγος, 17 

ΟΕ αξΕΕΗΚ ΜΟΕΗυΣ. 

Φέρειν, 4, 5, 22 
Φεύγειν, 23 
Φίλος, 2, 22 

Ἐφλέγειν, ΧΙΙ, 21 
φοβεῖσθαι, 14, 21, 22, 23 
φόβος, 11 
φονεύειν, 3, ὃ 

Ἄφρουρα, τό 
Φυλάσσειν, 14, 15, 16, 17], 29 

φωνή, 17, 19 

χαίρειν, 11 
χείρ, 1, 11, 21 

Τχειραγωγεῖν, ΧΠΠ, 19 

χολή, 9 
χωρείῖν, 1δ 

Χωώθεῖν, 
ὥρα, 10, 11 
ὡραῖος, 23 
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εοις με, απ ας, ᾱ- 4, 5, το τη 
Αοΐς οἱ ]ομπ, 5, 16, το, 29, 24; οἳ 

οἱ ῇι]απ, χ]νΙ; οἳ Ῥεΐετ, Ίχ; 
οἱ ΡΠΠΡ, 4, τ7; οἳ Γπαάάεις, 
2 

Αάαπη, τὸ 
Ααασαζ, /λοςγ1η6 οὗ, 12 
Άσο ο ΑΚΗπιϊπι ΜΕ., χ]νι 
Άσε ο{ Ρεϊτίπε (3ο5Ρε1, χ]ῖν---ν 
Άρταρῃα, αὔδεηεε οἱ, Χν, χΧχχν! 
ΑΚΠπιΐπι {πασπιεηί, Ῥεΐτιπο οᾖα- 

ταοίετ ο, ΧΗ, ΧΗΙ 
ΑΠαβΛΟγα /]α{{, χχχν]!, 9, 1ὸ 
Απιι- [αααἷο {επάςΠογ, Χχνι, χχχνΙΠ], 
οκ δα, τετ ας, 26, 21 

Αρῃητααίες, 23 
ΑΡροεαΙγΡρςε ο{ Ρείε{, 1Σ, χ]ν͵, χ]ν!ι, 24 
Ααπῖια, Χχχὶν, 23, 5, 1Ο 
ΑταπηαΙςπης 1Π {Πε {ασπιεηί, ΧΙΙ 
«Απακίο} ο /ταίση, χχχνΙ, τὸ 
Α7α76ε], ἴμε, χχχΙϊ 

Ῥατάαίδαη, το 
Ῥατπαβας, ΧχνΗΙ, χχχίϊ, χχχΗΙ, ὃ 
Ῥαδι]ιάες, χχχν!, χΙ 
«Ῥτείμτεη οἱ {με Τ,οτᾷ, κ 

(αατροοταίθς, χχχὶιχ 
Οαδδίαπ5, [α]5, χΙΠ, ΧΙΙ, χὶν 
ΟστιπίῃιΙς, χχχὶχ 
ΟΠατίηιις, Τ,ειοῖας, χὶν 
ΟἨεΠιΙΠΙ5, χ]ν 
(Ωγοιής ο {ᾖε {βοσίζος, ΧχχνΙϊ 
Οτοπ]αίίοη οἱ Ῥοαΐτπε (αοδΡε], χ!, 

ΧΧΧν 
Οοάεχ Ῥεζαε, 15; (Οοἆεαχ ΒοΡρίιεῃ- 

55,18; Οοεχ Οο]δετίπιας,ό, τς; 

τα 15ς 

Οοάεχ βαηρβειπιαπεηςίς, 12, 23 
0οάεχ Μοπασεηςίῖς, το 

(6 ήοής ο {ε 4βοτέζες, 18, 19 
6Ο ή1ή101ς, {ε «4βοςίο/ζκαῦ ΧΧΧ. 

1 3) 5, δ, 12) 23, 24 
1055, ἴ16, ΧΙ, τὸ 
Οταοϊμχίοη, 6, 7, 11; ἆαγ οἵ ἴ1ε, 
νο 3 

οωνήραςέωι, 7 
Οατείοπίαη Όγτίας, χΙσ, χχΙ!, χ]ν͵ 6, 

12 
Ονπ] οἱ Αἰεχαπατία, ὃ 
ΟΥ] οἱ Τεγαδα]επῃ, χχχ!ῖ Π., χχχῖν Π., 
χην 6, ὃ, το τπτ, το ας ος 

Ώεσοεπί Ιπίο ἨΗαᾶςες, με, το 
12ἰαέόεκαο οἱ ΤαϊαηἾ, ΧΧ--ΧΣΧν, 

αΙΝ, 2.95, ὃ, το ρο, ος 
ἰζαφατδία, ΧΧΧ, 1, 3, δ, 9, 13, τό 
Ώοοείαε, ΧΙ, χχχνΠ], Χακικ, ΧΙΙ, ΧΙ 
Ώουείῖο {ΕΠάΕΠΟΥ, χχχνΙ Π., 5, Το, 

18, 21 

Ῥαρίει, χχν!, 23 
//Αεταί, Φοοᾷ οἵ, το 

Ἐποτα[ίδπι, ΧχΧχν!, ΧΙΙ 
Ερηταα, αχα, πχ τε, τος τσ 
Ἐρίρμαπία5, 4, 4 
Ῥπδεβίας, ἵα, ταν; 5, 5, 9, το, τρ 

Εαξίπς, Χαν, 123 

(Εεἰαδίαη ἆεοτεε ΟΠ αΡΟΟΙΥΡΠα, ΧΙ] 
(αἱαιοῖας, χ] 
(.0ο5Ρεἱ ΟΕ Μαιίλῖας, χχχνΙ; ος -ν 

οοᾶειαςας, αχκχν], 1, 2, τν. ο 8 
στ πο τὸ ο» ος Ῥπηίρ, καν 
ος {με Τιε]νε, χ]ιν 

ου 
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Ηαιπποπ!ςίηρ ἴεΠάεΠΟΥ, χχίν, ΧΧΧΥΙ 
ἨΗετΙιῃας, 19 
Ἠεχαππείετ, επάΙησ ο, 17 
Ηγπιης, ἴταοες οἱ (αποςίῖς, Χν, 9, 19 

Ιρᾳπαιίας, Ἠρϊρί]ες οἱ 9, χχχν]! Π. 
Ιτεπαξίς, χχχὶχ Π., 1ο 

Τετοιηε, ΙΧ, ΧΗν, 1ο 
«/εῦ, Ιδετολά {ουά ο, 21 
Ίοδερ]”5 (ατάεῃ, 12, Τό 

]οδερβι15, 3, 15 
Ταμας Οαβδίαπις, ΧΙ, ΧΜ, χὶν 
Ταθεῖα λΜίατιγτ, χχὶσ, κχχΙ, ΧχχΧίν, 

Ἄ- Ὁ, πᾶ 

Τάιεταίατε οἱ ἴπε {Πασπιεηί, χ]ν], 

Χ]νΙ 
ΤοηβΊπι15, 15 
Γιοτάς Τ)αγ, ἴπε, ΧΙ, τό 

ΜαπισΏθθς, ΧΙ 
ΜατοϊαπΙ5, ΧΙ 
Ματείοη, χΧὶ, ΧΧΧΥΝΙ, χ]ν 
Ματγ Μαράα]επε, 21, 22 
Μειποϊῖτς οἱ Ῥεΐ6ς, ΧΧΧ 
Μ5., ἀἴδοονετγ οἳ ἴπε ΑΚΗΠΙΙΠΙ, 

χ]ν ; οοπίεηίς, Χἰν, χ]νί; Ρα]αεο- 
σταρῃγ, χ]νί; οοπαΙοη, Χ]νΙ 

ΝααδδεΠες, ΧΙΙ 
ΝαΖαΤεΠΕΣ, ΧΙ! 
Νερίοπας5, χν 
Νοηππις, Χχχῖν, ΧΣΧΣΝ, 7, ὃ 

ΟΙά Γεδίιαπιεηπί, αἱ]αδίοης {ο 1Π {πε 
Πασπιεηί, χν, Χχνἰ, ΧΧΥΙΙ, 1, 3, 4, 
5, 6, 7, δν 9» 11, 12, 13, 15. 23 

ΟρµΙ(6ς, χχχὶχ 
ΟΡρίας, τ5 
Ὀπρεν, αν πὺ πακ πι χχχῖν, χᾖιν, 6, 

ιο δ, 1Ο 

ςΑΦΜΒΕΙΡΟΕ: 

ΡαἰαεορταΡΏγ οἱ ἴπε ΑΚΠπιπι Μ»., 
χ]νΙ, χ]νιϊ 

Ῥαπορο[ς, χ]ν 
Ῥαςδίοη-ΠΙΦίοτγ οἱ ἴπε {Παρπιεηί : 

Ιἱ5 τε]α"νε Ἰεησίῃ, ΧΙ; Πενν 1Π- 
οἰάεπί5, ΧΙ, χὶν; ΟΠΙΙΡΦΙΟΠΡ, 
χν, χνΙ; πιαίοτία]5 ϱΟΙΗΠΙΟΠ {ο 
σαποπίσα] (ποδρεῖς, Χνι, χνΙ; 
νατραὶ οοἰποίάεποες νψΙπ ἴπε 
(ἀοβρεῖς, χνηῖ, χἰχ, Χχ; τε]αίῖοη 

α ΠαΤΠΙΟΠΥ, κχ Π. 
Ῥοίσοη, ἴἶε Β5ί, α5εά ἵπ παιταἄνε, 

Χ]ιν 
Ῥοδ]]ίο, 2 
Ῥείτοπ]15, 15 
Ῥμίο, 3 
Ῥπομας, 1δ 
ΡΙαΙΕ, 1.5. το 
ἡεήέὲς νοβ/ζα, 21 
Ῥτεασλίπσ οἳ Ῥείει, ἵχ 
Ῥμπροδε οἱ ἴἶε Ῥειμίπε (οδΡε], 

χχχνΙ 

Ἐατο γψοτάς 1Π {πε Πασπχεηί, ΧΙΙ 
Έμορις, χ, ΧΙ, Χ]ιν 

ῬαρῥαίἩ, χχν, 2, 14, 22 
Θερίιασ]πέ, Χαν], 9 
ΦοΓαΡίΟΠ, Χ, ΧΙ, χχχνΙ, ΧΙΙ 
5ΙΟγ]]]πε Οτασ]ες, χχῖκ, κακχΗ], 5, 

δ, 9, 18 
ΘΥΠΙΠΙαΟΠας, χχχῖν, 4, 7, 18, 29 
Όγτία {με Εἰτίπρ]ασε ος ἴπε Ῥοτίπε 

(σοβρε[, αχχν, χ]ιν 

Ταΐαη, ΧΙ; 5εε /2αζεςςσαΟ1 
Τετιπ]Παῃ, 5 
ΤΠεοάοτεί, χΙ, χ]ῖν 

Ὁ π]εαγεπεά Βτααά, (πε Πτςδί ἆαγ. 
ος, κχν, 1; ἴ]ε Ἰα5ί άαγ, καν!, 23 

σ/αἰσπέίπας, χχχν!, ΧΙ, ΧΙΙ, 18 

ΡΕΙΝΤΕΡ ΒΥ ςῬ. Ἱ. ΟΙ ΑΥ, Μ.Α. ΑΝΡ 50Ν5, ΑΤ ΤΗΕ ΙΝΙΝΕΕΡΙΤΥ ΡΚΕΚΕΡΣ. 



Μεςδεις ΜΑΟΜΙΙ ΙΑΝ ΑΝΡ 00.5 ΡύΒΙ ΙΟΑΤΙΟΝΕ. 

ὃν ΓΩΗΕΡΕ ΑΕΕ ΡΕ ΠΘΟΕ ΕΙΩΗΤΕΟΟΤ. 

ο ασ μαζι σσ ΠΟ ΜΕ σα μα ΤΙΝ, Α 
Ἐενῖςσεά Τεχί, ν( Ππιτοάιοίίοη, Νοίες, απά Ὠἱβεετίαίίοη5. νο. 125. 

Γ...  Ἱοος ΟΙ πο τς ΗΕ ΙΡΡΙΑΝΦΑ 
Ἠενιςεὰ Τεχι, νἩ Γπίτοάισίϊοπ, Νοίεςδ απά 1)Ι55ετία{ῖοηΏς. ὃὄνο. 125. 

ο οι εθιθσρ Νις ΝΟ 
ο ΡΗ/ΙΓΕΙΤΟΝ. Α Εενίεεὰ Ταχι, ντ Ππιτοάμοίίοη, Νοίες απά 
ΤΙβδετία{]οηῃς. ὀνο. 125. 

ος Μα σονς ο σας αβΡθςσπθΘΕ[ςι ασ με 
222ηέεα Ποπη ἴπε εἀ[ίοης οἱ δὲ Ραι]’5 Ερίςί]ε-. ὄνο., ε]οίπ. 145. 

Ρ121/647, Ι{Ις6ΕΙΙΑΛΕ.. 8νο. [Δίου ήν /εαῶγ. 

τς “ος μοτο ϱσμς αι ο ΕΕΡμΙα 
Ομ ΟΔΙΕ. Α Κενίδεά Τεχί, ΤΠ Ιπιτοάισίῖοης, Νοίες, ΠΓἱς5ετίαίΙοης, 
απ ΄ΓταΠΦΙ8ΙΙΟΠ5. 2 νο]5., ὀνο. 325. 

ὡς προς τομ Ρα ΤΕΒΕ. Ελτπεῃ. ΤΙ Ννασπος 
70ο 201. Υ68. Ἐενὶδεά Τεχι, νι Ιπίτοάαείοης, Νοῖες, Γ)ἱ55ετίᾶ- 
Ώομς, απά Τταηδ]αίῖοη5. 2Πά ΕαῑΙοηπ. 3 νο. Τεπιγ ὄνο. 495. 

ΣΗΕ αΡοςσ2ΟοΡΙς ΡΑΤΗΕΝ.Ο. Αυτάρεά Ἐάῑϊιοπ. Όοπι- 
ΡτϊδΙπσ ἴΠε Ερϊςί]ες (σεπιῖπε απάἀ 5ριτίοις5) οἱ ΟἸειπεηί ο{ Ῥοππο, ἴπε 
Ἐρίρι]ε οἱ οί ΓΙσπαας, ἵμα Ἐρίσι]ο οἱ ῶὲ Ῥο]γσατρ, ἴπε Ματίιγτάοπι οἱ 
οί Ῥο]γεατρ, ἴπε Τεαελίηςσ οἱ ἴΠε Αροςί]ε5, ἴπε Ερίδι]ε οἱ Ῥατπαβας, ἴμε 
ὈΠερπετά οί Ηετπῃα», ίηε Ερὶςί]ε {ο Ὠϊοσπείμς, ἴπο Ετασπηεηίς ο Ραρίας, 
ἴπε Εε[αιες οἱ (μα Ε]άεις Ρτεδείνες ἵπ Ίτεπαις. Ἐενίσεά Τεχίς, ννῃ 
σποτί Ιπίτοάμείίοης απάἀ Επσ]ᾖ5δῃ ιταηςδ]αίοης. Εαάῑῑεά απά εοπιρ]είεά Ὦυ 
1. Ἐ. ΠΑΕΜΕΕ, Μ.Α., Εε]]ον οἱ Έοτρας 6Πτίδή (6ο]εςε, (απιρτιάρε, 
5οΙπείῖπῃπε (Παρ]αϊη {ο ἴΠε ΒΙ5Πορ. νο. 16». 

ο να ον ΠΕ: ΗΘΑΝΚ ΕΝΙΕΙΓΡΕΡ ΤΙ ΡΟΡΗΟΝ: 
ΝΑΤΟΚΜΑΙ ΛΕΙ/άΙΟΝ” ὃνο. τοῦ. 64. 

Ὦ ο ΡΙΡΠΗΙΘΟΕ ΙΡ ΓΕΘΤΠΡ. 

ου ας ο ΘΩΝ Γιο Ἀτεεκς Ῥεσι, οι 
ἹΝοίθς. ΤΠπιτά ΕαπίοΠπ. 125. 6 

κ ο σαι πο ΙΕ ΕΡΡΕΕΙ 5 Τμπε Έρεεικ Γεσε, 
ΝΙΙ Νοίες απά Ἐσδαγς. ῥΡεεοπά ΕάῑίΙοπ. 14». 

1455/6411. ΑΕΙ Η---ἵτΤτ ννου]ά Ὃε ἀϊβιοα]ε {ο Επά ἵπ ἴπα γΥπο]ε Ταηπσε 
οξ εχεσείῖσα] Πεταίατε α νο]απηε αἱ ἴΠε δαπιε ἴπης 5ο οοιηρτεΠεηρίνε απάἆ 5ο οοπιραοί. 
ΤΕ νν] εοπιππαπ ἴ]ε Ρεγπιαπεπί αἰ{εΠ{ΙΟΠ οἳ 5οΏο]αις. 

ΜΑΕΝΗΕΑΝ ΑΝΟ 6ο, ΤΟΝΡΟΝ. 



Μθςδις ΜΑΟΜΙΙ ΙΑΝ ΑΝΡ οο0.95 ΡύΒΙΙΟΑΤΙΟΝΕΡ. 

Ῥν ΕΚΟΕΕΡΘΟΘΟΝΚ ΤΕ ΕΕ ΝΟΝΟΡΝ. 

ΤΗΕ ΕΡΙΣΤΙΕΣ ος ο Π48.. «ΤΠε ἄτεεκ Τεκὸ μα. 
Γπιτοάιοίῖοη, Νοίες απἀ Οοπιπιεηί. ὮΥ ΙΟ5ΕΡΗ Β. ΜΑΝΟΕ, Μ.Α., 
Οαπιῦ.; 11.Ὀ., ὈαβρήΠ; Ἐπιετίίας Ῥτοίεδςοί οἱ Κίἰπρ’5 «ο1]εδε, Γ,οπάοῃ: 
απά 5οππείίπῃθ Εεἶ]οιν οἱ οί ]ο]π)5 (ο1εσε, (απιυτίάσα. Όνο. 145. 

ΖΧΡΟΟΣΙΤΟΑΥ 177171:5.--- Τε πιοδί οοπιρ]είε εἀϊίοη οἱ Ῥί Ίαπιες ἵπ ἴε 
Επσιή»]ι Ίαπσιασε, απά ἴιε πηοςί 5εινίοεαΡ]ε {ΟΥ {πε πιά επί οἱ {πε (ατθε]ς. 

α7'ΕΓΕΔ2Ζ7Λ/.- Τις ἶ5 ἴε Ῥεδί ννοτ]ς οἩ {πε Ερίδί]ε οἱ ί ]απιες (μαί Ίας 
αβρεατεᾶ ἵπ Επο]ςη: 1 ἀἱκρίαν ενειγνµετε αἀεηιαίε 5οΠο]αΓβΗίΡ, οατε[αΙ οοη- 
οἸάεγαίίοη οἱ α]] εἶαί ας Όεεπ νητίεη οἩ {ο 5αρ]οοί.”” 

ΔΒΟΟΑΔΊΓΑΔ/. -«ΤΠο ποίες ατα απ]{ογπι]γ οματαοίαετῖζοά Ὦγ {Ποχοισ] 5ο]ο]αγδΠῖρ 
απά ιιπ[αΙ]ίπσ 5εηΏ5θ. Τ]α ποίες τεσεπηῬ]ε ταί]μεγ ἴποςε οἱ Τήρ]ίίοοί ἴλαπ ἴοςε οί 
Ε]]Ισοί{.... Πέ ἶ5 α Ῥίθαδιτε {ο γνε]οοπιε α Ὠοο]ς ν/ΠΙοἩ ἆοες ογεαΙί {ο ἘπσΙϊςῃ Ἱεατπίπς, 
απά ννλίσ]ι ν]] ία]κε, απἀ Κεερ, α {οτεπιοδί ρ]ασε ἵπ Ῥϊρ]ίσα] Πέεγαίιιγε.”” 

σόοο7ΙςΛΓ4ΛΙ- ιδ α νοτῖ]ς νλ]ο] 5ΗΠ15 πρ ΠΠάΠΥ οίμει5, απά {ο αΠΥ οΠε Ίο 
πνίσμες {ο ππα]κο α {Ποτοιρ] 5ίιάγ οἱ (πε Ερίί]ε οί Ῥί Παπιε 1 ν] Ῥτουε 1παῖς- 
Ρεηςαῦ]α. 

ΕΧΡΟΣ/ΖΟΔΑ (Ὀν ΜΑκους Ώουφ).---έ ΑΝΠΙ Ίοις τεπιαίη {πε οοπιπεηίατγ 0Π 
σι Ίαπς», α σίογεποιςα {ο υνηίο αἲἱ 5αΏδεφπεπί 5ἰπάεπίς οἱ ἴπε ερίσί]ε παιδί Ῥε 

ἱπάερίες. 

ον ΤΗΕ ΤΑΤΕ ΕκΟΡΕΡΟΟΝΚ ΠθΘΝΤ. 

ΓΠΕΤΟΚΗς ϱΝ ΓσραΙΠς ομκΙςσ παν. 
ΟΤΟΝΥΠ ὄνο. [1η {ο Ώγεςς. 

ΡΥ ῬΕΑΝ ΝΑΡΟΚΠΑΝ, ΒΡ, 

ο Ρως ΕΡΙΟΤΙΕ ΤΟ ΤΗΕ κοµα ν». Ἱπεοα 
Τεχί, νὰ Επρ]ιίδη Νοῖε. ΒΥ (πε Ψετν Ἐεν. 6. ]. ΨΑῦσΦΗΑΝ, Ὦ.ΓὈ., 
Ώσαῃ ο 1 ]απάαβ απἀ Μαρία ο{ ἴπε Τεπιρ]ε. 7Τίπ ΕάῑΠοΠ. ΟΤοΝΠ ὄνο. 
75. 6α. 

της ΕΡΙΣΤΗΕ Το ΤΗΣ ΗΕΡΝΕΙΨΟ, Μι Νο ο. 
{ης 5αΠ1Ά6. ΟΤΟΝΠ ὄνο. 75. 6. 

ΒΥ ΕΕΝ. ΕΚΕΡΕΕΙΟ ΕΕΝΡΑΙΙ, Μ.Δ. 

τς ΕΡΙΣΤΙΕ ΤΟ ΤΗΕ ΜΠΕΡΚΕΗΣ ΤΙΝ σκΕΕΚ 4ΝΡ 
ΕΣΔΛΟΓ/57. Μι Νοιε. Ἑγ Κεν. ΕΚΕΡΕΚΙΟ ΚΕΝΡΑΙΙ. ΟΤΙΟΜΠ Όνο. 
6». 

της ΕΡΙςΤΙΣ το ΤΠΕ ΜΗΕΡΚΕΗΙΟ:. ποια του 
ννιτὮ Οοιηπιεπίατγ. ὮἙΥ ἴπε 58116, ΟΤΟΝΠ ὄνο. 75. 6α. 

ΒΥ ΒΙΞΗΟΡ ΙΝΕΣΤΟΟΤΊΤ ΑΝΡ ΡΕΟΕΕΖΡΣΟΕ ΠΟΝΤ. 

οδΕΕΚ ΤΗς7ΑΛΙΗΕΝΥΤ. Ἑαάιεά, νι Ιπιτοάμοίίοπ απά 
Αρροπάϊσες, ΒΥ Βϊςμορ ΊΕΞΤΟΟΤΤ απάἀ Ὡτ Ε. ]. ΑΔ. ΗΟΚΤ. 2 νο]. 
Ο{ον/Ώ Ἀνο. 105. 66 εαεἹ. Ὑοι.].- ΤΗΕ ΤΕΧΤ. Υοι.Π.--ΙΝΤΕΟ- 
ΡΙΟΤΙΟΝ απἁ ΑΡΡΕΝΡΙΧ. Απ Εάῑίοηῃ οἱ πε Τεχί, νι Αάάῑοπ5 
{ο 9οποοῖς. Ο1οί], 45. 6: Ἐοαη, 5». 64. 

ΜΑΟΜΙΙΊΙ ΑΝ ΑΝΕΡ Οο0. ΤΟΝΡΟΝ. 
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