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ΠΟΓΟΙΛΟΣ ΕΒΓ 

ΟΗΒΙΝΤΙΑΝ ΟΠ ΕΚ ΑΝῸ ΠΑΤῚΝ ΜΆΙΓΒΗΝ, 

ἘῸΝ ὕϑ ΙΝ ΒΟΉΗΟΘΟΙΚ ΑΝῸ ΟΟΙΒΟΒΒ. 

τ τς 

ΕΠΒΕΒΙΟΒΒ ἘΟΟΙΠΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ἩἨΙΒΤΟΒΥ. 





ΝΟΤΙΟΕ, 

1Τ 15 του Καθ]. {Παῦ πὸ Ρ]ΙΔ66 Πᾶ8 Ὅθθη σίνϑῃ ἴῃ {Π6 
ΒΟΠΟΟΙΒ ἃπα οΟἸ]οσοβ οἵ Επρο]αημα ἃπα Απιθυῖοα ο {Π6 
ΣΙ ηρ 5. οὐ 0Π6 Θαυ]ν ΟΠ υἸβύϊδηβι ΕῸΣ τηϑην ΟΘὨ 1168, 
ἃπα ἄονγῃ ἴο ν᾽ δύ 15 ο41164 {Π6 Ῥαρδη τ ηδίββδῃοθ, {ΠΟΥ͂ 
Ὑγ616 ὕΠ 6 ΘΟΠΊΠΊΟΙ [Πρ αἰβύ10 βύπαν οἵ δα ποαίθα ΟΠ] Δ }5, 
ΤῊ βίθι ῃ ριθῦυ οἵ {Πο86 {ϊπ|65 ὑὉποπρ}ῦ 10 ΤῸ Ππρ' ἴο ἀΔ}}Κ 
ἢ ὉΠπ6 βθηβαα] ἢ] ν ΟἹ 0165. οὐὁἨ Πϑδύμθῃ ροοίβ, ἃῃ πονοΥ 
ἱπηαο ποα 1 ΡΟΒΒΙΌ]6 ὑπμαῦ {π6 Ὀοβύ γϑανβ οὗ γοῦί μοι] 
θὰ βρθηῦ ἴῃ πηδβίθυϊησ ὑΠ6 τῆ πθηηθηΐβ οἵ ἃ την ΠΟ] ΟΡῪ 
δηα 1186 τ ΒΙΟἢ αὖ ἢνβῦ {Π6 ν ἰθαγοα δα ἸοδίΠοα, ἀπ τ ΒΟ ἢ 
αὖ Ἰαβῦ ὈθολΠΙ6 ἃ8 ΤῈ πτοία ἃπα Πη168] ἴο {Π6η} ἃ5 {Π| Υ ϑάἃ 
15 ὅο π|8. 

ΟἸαββίοδὶ ῬΒΠ]ΠΟΙΟσΎ, Πού ον, ὕοοκΚ 105 1464] οὗ Ὀοδαίν 
ἔτοια Ῥασὰπ ατθθοθ, ἃηα ἰὉ Πα5 116 οὐ ΒΟΠΠ0015 ἢ 
ὕμοβθ ῬΟΟΚΒ ἡ ΒΙΘἢ 816 105 Ὀοβῦ Τϑρυθβθη δον 68, 

ΤῊΘ τηοᾶθιη ϑοίοποθ οὗ Τιαησπᾶρα μ85 ἀσαΐη οΠπδηροα 

86 ῬΡοϊπύῦ οὗ νον. Τύῦ σῖνοβ {Π6 ἢνβῦ ρ]δοθ ἴο ὑνπῖ : 1 

5665 ἴο Κπον πη8η, 15 ὑποῦρ 85, Π15 στον (ἢ ; 1 ἸΟΟΚΒ οα 

{86 ΠΠον αὔτ 6 οἵ Δ ἃρ6 ἃ8 ἃ ἀδρ ποι γθούυ 6 οὔ {Ππ6 ἀρθ; ἴὖ 
ψ]π65 ὍΟΟΚΒ ΔΟοοου απο ἴο {Π61} ΠΙΒύουΙΟ] β'σηἸ ἤοαπΠΟΘ. 
ΤῊΘ τυυϊηρ5 Οὗ Π6 ΘΔ. ]Υ ΟἸΥἸΒΌ 58. ΘΙ ΒΟΥ {Π6 ΠβίοΥῪ 
Οὔ ὉΠ6 πχοβῦ πηρονδηύ ουθηΐβ ΚΠοη ἴο Τη8η, ἴῃ απο 6 
ποῦ ἀΠυγΟ ΠΥ οἵ [Π6 ονοπίβ; δηᾷ {Ππ6 βύπαν οἵ 1μαὐϊη ἀπα 
ΟΥ̓ΘΟΙΚ 45. νϑῃΐοοβ οὐ ΟΠ υἸβύϊδη Ὁπουρηῦ 5μόι]α 6 {110 
τηοϑύ {απ βύπαν Κπονη 0 ῬΒΙΟΙοσν, ἃπα Πανθ 108 
Ῥίδοο οἵ Ποποῦ ἴῃ ὑπ {Ππϊν ον δι Οὐ 186, 

ΤῊηΘ Ριθβθηῦ ϑ'ου105 ΟΥ̓6Β. 15. ΟΥ̓ ἴο δ Θη ον ΠΙΘηῦ᾿ 



ὧν ΝΟΤΙΟΘΕ. 

Ὀγ Με. Βοηαμπηΐη Το 1.55 ἴον {Π6 βύπαν οἵ {Π|656 Δα 018 
ἴῃ Τιαίδγοῦίο ΟὉ]]ορο, Το. νοϊασηθ Μ01}} 6. Ῥ᾽οραν θα 
ἢ οὐἸτ108] οχύ, Ἰηὐτοα πούϊοη, ἃπα ποίρβ, πκὸ {Ππ6 οα- 

γοηῦ Δρριονοᾶ ὑθχύ- θΟΟ ΚΒ ἴῸ: 60]]6ρ6 βύπαᾶγ, ὙΉΟΥ Μ01} 
θὲ οαϊοα Ὀγ Ε΄, Α. ΜάΆνΟΙ, 1,1,.1)., ῬΥΟ ββου οἵ Οοιηρανᾶ- 
{να ῬΒΙ]ΟΙΟΟῪ ἴῃ Τιαΐαγοίθα ΟὉ]]6ρθ, τυ} Βοἢ. Π6ΙΡ ἃ5 
Π]ΔΥ Ὀ6 [Οτιπα «65 τ 016. Α γοϊαμηθ οἵ ΠΑΤῚΝ ΠΎΜΝΒ ΠὰΒ 
7αϑῦ Ῥ6θη Ῥ]}15Π64 ; ΤΈΠΤΥΘΙΤΤΑΝ δη ΑΤΗΕΝΑΘΟΙΑΒ 816 

ΠΟΥ͂ ἴπ ῬΓΌΒΒ, 8ΠᾺ Ψ11 ΒΒΟΥΟν [Ὁ]Π1νν, 5'Που]α 0Π6 ὅ56- 
γ]65 Ὅ6 νγϑ]οοιηοῶ, Ὁ 0111 6 οομυϊηπιθα τυ] γο] αΠ165 οὗ 

Απραβῦϊπο, Ογριίδη, Πιδούαπίϊιβ, πιβύϊη ΜΙ αρύγυ, ΟΠ γ8ο8- 
ὕοτμῃ, ἃ ΟὔΠ615, ἴῃ ΠΙΠ2]7061 5ῈΠΠΟΙΘηῦ [Ὁ ἃ ΘΟΠΙΡ]οίθ 60]- 
Ἰθοθ ΘΟἸ180, 



᾿ΈΕΈΘΙΜ 

ΤΗΝ ΒΟΟΙΕΙΛΟΤΙΟΛΙ, ΠΙΤΟΆΥ 

ΕΠ ΒΕ ΒΕ". 

ΤΗΕ ΒἸΒΕΗΒΤ ΒΟΟΚ ΑΝῸ ΒΕΠΙΕΟΤΙΟΝΒ, 

ΕΠΙΤΕ. ΕῸΝ ΒΟΗΟΟΙΒ ΑΝῸ ΟΟΙΒΟΘῈΒ 

ΒΥ. Α ΜΑΒΟΗ Τὰ ΤᾺ 

ΝΕ ΕΕ ΑΝ ὙΝΤ ΘΙ ΟΥΤΟΝ 

ΒΥ Α. ΒΑ ΓΑΕΡ, Ὁ.}., 

ῬΕΟΡΈΒΒΟΕ ΟΕ ΟἩΒΙΒΤΙΑΝ ΘΠΈΕΚ ΑΝῸ ΓΑΤῚΝ ΙΝ ΠΑΕΑΥΕΤΤΕ ΟΟΙΕΘΕ; 

ἈΝ 

Ἐ ΧΡΙΙΑΝΑΤΟΝΥ ΝΟΠἊΈΪΕ 
Ἔν Υ. Β. ΟὟΝΕΝ, Δ.Μ., 

ΑΙΧΌΝΟΤ ΡΕΟΕΈΞΒΞΟΝ ΟΕ ΟΗΒΙΒΞΤΙΑΝ ΘΕΈΕΕΚ. 

ΝΕ ὙΟΒΑ: 

ἨΛΕΒΡΕΒ ἃ ΒΕΟΤΗΕΗΕΒ, ΡΟυΟΒΙΙΒΗΕ ΚΒ, 

ἘΒΑΝΚΙΗΙΝ ΒΟΥ ΔΛΕΕ. 

1874. 



Ἐππίογθα δοοογάϊηρ το Αοὐ οὔ ΟΠ ΡΊΘ55, ἴῃ {Π6 γϑαν 1874, ᾿ν 

ΗΑΕΡΕΙΝ ἃ ΒΕΟΤΗΕ ΒΒ, 

Ιῃ {π6 Οἰῆοο οἵ [π6 Τὐργαυίαῃ οἵ ΟΟΠρ 655, αὖ ὙΥ̓ ἀβῃϊηρίοῃ, 
-- 



ΡΒΕΕΑΟΕ, 

ΤῊΕ ΨΠΟ0]6 οὗ ΕΒ τ155 ΕΠΘΟ] Θβ  αβϑί1081 ΤΠ ΙΒΕΟΥΥ 15 [00 

τ ἢ ον ἃ ἰοχί- οος. ΤΠΘΒ6 βθ] οί 0 8 γ6]αΐθ τ Δ] }]}Υ 

ἴο {Π6 Θα ΡΥ ρϑιυϊοᾶ, ἴο {π6 Ἰῖνθβ οὐ {πΠ6 δροβί]θβ ἀπά 

᾿ ΟΥΠΟΥ ῬΘΙΒΟΠΒ τη ΘΠ ]ΟΠ64 ἴῃ {π6 ῬΙΡ]6, ἴο [Π6 Πβίουυ οἵ 
[6 ἀροβίο!ς οὐ οἵ μϑὺ' 1ῃβρί γα τυ ηρθ, {Π6 βαΐα οἕ (16- 

ΤἼΒ8]61, {Π6 ογϑαΐῦ Ῥβϑυβθου 5, [Π6 δοίβ ΟἿ τηδ 75, 

δ πα {Π6 16 ΔΠα ΤΆ ΠΠ618 Οὗ {Π6 ΘΥ]Υ ἀροθ. ὙΥ̓Πδῦ {ΠῸ 

ΟΠ Οἢ {γθαβι θα ΠΡ ΟἿ. {Π|656 ΒΕ] οίβ 15 Οὐ 1πίογθϑῦ [0 

81] τηθῃ, πα ἃ Ἰτπον]οᾶρο οὗ {Ππϑτὴ ΘοΙη65 ΠοΙΩ6 ἴο {ΠῸ 

Ῥαβί πο 85. 84 ὈΟΒΟΠΊΒ. ΟΥ̓ 411 {Πουρ 1] τη 615 οἵ ἃ 

ΟΠ εΙβίδη Θομητηπηϊΐγ. Τ6 που] βθοῖὴ ἐπαΐ {Π|0 βίπαν 

ΟΥ̓ {πθῖὰ ἴῃ {Π| Δ Π]γ8 016 Ἰαπριιαοο 1 ἡγΠ]10}} ΓΠΘῪ Τ61Ὸ 

ΟΥΡΊ ΠΑ ]]ν τϑοου θα τηϊρηῦ Π6]Ρ ἴο τη οἱ" ΘΟ]]ΟΡῸ 

στααπαίθβ ποῦ Ο]Υ Ἰθαν Πα 1η {Ππ6 Οτθοὶς Ἰαηρπαρο, Βαΐ 

βίοι - ΠΑΡ ΓΘ α Ἰη6η, ΤΘΔαγ ἴο σους ἃπα βου [Ὸ [Π6 

ρα ἢ, 

ΤῊ ἰοχύ 15 ἐπαῦῷ οὗ α. Ὀίπάον, τ ἢ οσοαβίομαὶ 

ΟΠ ΠΡΌ, ΤΠ] ]Υ [ἢ ΒΡΘΙΠΠρ οἱ" Ῥαπούι 01, ἕο α. 

ΘΠ γΘο]6 18 ἐοχῦ Οὐ νυ ου5 ΤΟ Δ Πρ. 

ΑΒ [0 ποίρθβ, 8 αἰίζθιηρῦ ᾿ὰ5. ὈΘΘῃ τηϑθ ἰο ρῥθαβα 

Ῥοί ἐποβθ ψνΠὸ 1Π|κὸ το αν {Π6 11 οαββοθ πβθ ἡπᾶθ ἰθχί, 



ὙΠ] ΡΒΕΒΑΟΘΕ, 

δ ηἃ {Ππο86 110 ΕΠ|κ Τὴν ΘΧΡΙ Δ Γ]Ο15 Δ Πα ΦΥΔΙητ δ ἃ] 

ΤΘ]ΟΙΌποο5. ΡῬΙΌΝ, Οὐθη, 0 ΠΡ τοδα Τὔπιβ6 Ὀ1τπ8 τυ 

115. ΕἼ ΘΒ 8 Ο]8.55, Πὰ5. ῬΙΘΡΑΙΘα ἃ ρᾶτῦ τ ἢ ἀΡραπἀδηξ 

ΘΙΘΙ ΘΠ ΡΥ ΟΧΡΟΒΙ ΠΟΙ ; ὙὙ8116 ΟΥΠΘΙ ΘΟΠΒΙ ΟΥΑΙ Ὁ]6 ΡΟ]- 

ΤἸΟῊΒ 816 οἾνθη τ ἢ ΠΠ{{16 ΟΥ ΠΟΘ ΟΥ̓ {πα΄ Κὶπα οὗ «4. 

ΤΠ Ῥᾶνῖβ ριδραιθα Ὀγ Ῥυοῖ. Οὐνθῃ ἃγτθ Βοοῖ 1., ΟΠ ὰρ- 

015 Υ.-Υ1]1.; Βοοῖκ Π|., ΟΠαρίοι Υ.--Χ,, ἀπα Χ ΧΠΙ.-.-- 

ΧΧΥΙ. ΤΠ Πἰβίουιοαὶ 1ΠΠπϑὑγ δυο. Πὰ8. Ῥ66η αν η 

ΤΩΔΙ ΠΥ ΤΡΟτη Ὗ Δ] 6βῖτιβ, πα 6Ππ6 δας ΠΟΥΒ τπι56α ἴῃ {π6 Υ ἃ- 

ῬΙΟΡΠΙη ΘαἸΠοη οὗ ΠΕ, Α. Ἡίπθομθη. ΤΠ 11{6 οὗ Ετιδο- 

Ῥὴπ5. 15 ΔυυΙσθα Τρομ {Π6 οἱθσαηῦ πα Ἰθαυποα Τπ{1Ὸ- 

ἀποίίοη. οἵ 1Ὁ)ν. ὙΠ] Θυοης, Το ῬΊΟθββου οὗ 

ἘΘΟἸ Θβἰ βίο Ἡ]βίουυ αὖ Οχέονα. ἀπά {Π6 Τηϊτοᾶπο- 

ἰἴοῃ ἴο {Π|8 νοϊπτηθ οὗ {πΠῸ Πἰβίουυ ἢὰ8 θη Ῥ ΘρΡα θα 

ὈΥ ἴπ6 Βδν. Α. Β4]]αρα, 1).1)., Ῥυοΐθββου. οἵ ΟΠ Ἰβιδη 

Θ΄ θοῖς ἀπ Τιαΐίη ἴῃ Τρυξαγοίίο ΟὈ]]6ρὉ. 

Ἐς ΑΝ 

ΕΑΒΤΟΝ, ΡΑ., Αμσιιδί, 1874. 



ΕΟΝΤΈΝΈΤ Ν. 

Ῥαρῳ 

ΠΝ ΞΕὙΎΌ τὸ τ τὺ τλοἐδος, και σον ουνυρβθος ᾿ 

ΒΟΟΚ 1. 
σΒδρ. 

1. ΤΊ βυθ)οού οὗἉ {πὸ ὙΥΟΙΆ........«ἱννννννο ἐπεσεα ΠΣ  ΒΈΝ Ανναν, 9 
ῷ. ϑμημηανν σ΄ αἰοιηοηΐ οἵ [πΠ6 ῬΙο-οχϊβίθηοο ἃπα ΠΙν ᾽ν οὗ 

ϑ. 

ΟἿΣ Γοτα 8δπα β'αυϊουγ «6818 ΟἸγΙβύ........νννονννννννννεννονννο Π 

ΤΗδῦ οί {Π6 Νά οἵ 1655, ἀπ 4150 {πα΄ οἵ ΟἸγΙβῦ 1056 1} 

16 Κπον ἴγοηὶ {πὸ ἢγβί, ἀπ αὶ Ποποῖοα Ὀγ ἴΠ6 ᾿πβρὶγοα 

ΕΝ ΕΞ ἸἸὈῸ ὀ ᾿ΘΉΤῊΤ ΞΟ ΝΙΣΣ ΠΟΙ ον πα δι δ τς 19 
4, Τπαΐ {π6 ΠΟΙ σΊοπ ἃπποιποθα Ὀγ ΟἸτβῦ ἴο 811 Πα 0 Π5 υγὰ8 

ὅ. 

6. 

ποῦ ΟὗἩ 5 ΠΟῪ ΟΥ ΒΠΆΠΡῸ ΟΠΆΥΔΟΙΘΓ, ..........ὅννν νυ νννννυνοννννοους 94 

Οπ {Π6 πιὸ οὗ ΟἸ τ βῦ ΒΒ ΑΡΡΘΑΤΆΠΟΘ Δ Οηρ ΔΙΘη......ννννννον 2 
ἈΑΡοαΐ {Π6 {ἴτη6 οἵ ΟἸγῖβέ, ἴῃ δοοουᾶδηοθ υυἹὉἢ} {Π6 ΡΤΌΡΠ6- 

Οἶθβ8, ο56. ΤΌ]ΘΥΒ ΘΔ Π16 ἴο 8η 6Π6 {Πδᾶΐ ῬτΘΥ]ΟΌΒΙν σον- 

ΘΥμΘα {Ππ6 {615} παί!οι ὈΥ ΠΟΙΘΟἸΓΑΓΥ 5 ΟΟΘΒΒΊΌη, Πα 

{π6 965 Πδα [Ὁγ {Π6 ἢγβῦ {{πὴ6 ἃ ΤὈΤΟΙΟΠΟΙ ἃ5 {πεῖν Κη 

πο πὸ  ζοιχδε ζο γον ΠΕ ΤΕΥ τ ΠΡ ΠΡ τ 28 

. ΟἿ {Π6 Βυρροβθα ὈΊβοσορᾶπου ᾿ούνθοη {Π6 νυ τα 85 ἴ0 

ον ἘΠ τ 1| τὰ Ων νὰ δὲ εν ΡΤ ΡΤ 91 

, Ηοτοα 5 Ῥ]οῦ ἀσαϊηβέ {πΠ6 ΟἸΠ]Πἄτγθη ; ἀπ ΠΟῪ 6 οδιη6 ἴο 

. ΤΠ ΗἸΡΉ-Ῥγϊοβίβ οὐ {Π6 16 νν}85 ἴῃ τυ ]οβο τη ΟἸγῖϑ ἐαπρηί.. 40 

. ΤΠ6 Το ΠΟ Π͵65 οοποουηΐηρ ]0Πῃπ {πὸ Βαρεϊϑῦ πα ΟΠ γῖβί.. 41 

ΝΕ τὐπδοΙΡ 65: ΟἹ οατ. ΘΑΨΙΟΊΌΤ,, ἢν τερον νιν, ἐλειυ γος ον νννονις ἐς 48 
, Ναστδγο δρουΐ {Π6 Ῥτΐποο οὗ [Π6 ἘΠ ἀ6556Π05.........ννννννννν 44 

Α 



2 ΟΟΝΤΕΈΝΤΞΒ. 

ΒΟΟΚ ΤΠ. 
ΟΡ. Ῥαρο 

98, ΤΠο Μαγίγτάομι οἵ 78Π1685, οΔ]16α {Π6 ΤιοΡ 5 ΒΊΟΥ ΠΟΙ......... δ0 

94. Απηΐδηιβ ΒΊΒΠΟΡ οἵ ΑἸοχαηασῖα αἰτοι ΜΆ͵Κ..... π᾿ δῦ 

οὗ. ΤΊιο Ῥοιβοουοι ππᾶθι ΝΘ ΙῸ, ἀασηρ' νυ Βο ἢ Ῥα1] ἃπηα Ῥοίου 

γγ6 16 ΠΟΠΟΙΘΑ τυ] Μαγίγγαάουῃ αὖ ΤΠ ΟΙΊ6. ...... 6 νλνννενεεενεον δῦ 

οθ, ΤΊιΟ 1 νν5 ὑγο ΤῸ ᾿πγο]ν θα 1π ΠΤ ΘΙ 1655 ΘΔ] ΔΤ {168, ἃΠη6 6Θῃ- 

τοτθα οπ {Π6Ὶ} ἢπ8] γγ8 1 τυῖδἢ ἙΟΙΗΘ....«-. 6 ντενοσο ον οκ σου σοσσσο δτ 

ΒΟΟΚ 1Π. 

ὅ. ΤΊ Ἰαβύ 5ῖορο οὐ {Π6 7 νγ5 αὐΐζον {Π6 ἐπι οἵ ΟΠ τΊϑί.........Ψ.. 8 

6: Ου [π6 Ἐδηιῖπο ὑπαὺ Δ ΗΠ Θα ΓΠΈΠΗ..-.«-τον τ νονοι 00 

ΤΡ ΓΘ. Θ) 1 ἀΠ ΜΞ ΥΝ τὸ ἀτ πολ οέοοροΠἘΠ{ΠπΠΠ ππΠπ΄Φ “ι΄. 00 

8. Οἡ {Ππ6 5Ιρη8 {πμαῦ ργθοθαθα {116 Ὑγ81......... ' 08 

9. Οπ Φοβορῇιι, αηᾷ [Π6 ὙΠ ΠΡΒ ΥΠ1Ο ἢ. Π6. ἨΔ5 16 1Ὁἰ.ρἰΨὕῪὅΨἃἁἁννς το 

10. ον ΦόβΘρ 5 τηθηϊοηβ {Π6 ΠΙνΊηΠ6 ΒΟΟΚΒ........εενννννννενενον ΤΙ 

11. Ηονν ϑ' ΘΗ}, ἃἰΓου Φ8Π165, Τ]6 6 ἐΠ6 ΟΠ ΌΤΟΝ ἴπὶ ΘΓ Βα θη. 79 

19. Ηονν Ὑ᾽ δβϑραβίδῃ οὐ θυθα ΒΘΆΙῸΝ ἴο 6 τ8 68 [0 {πΠ6 66- 

Βοομἀδπίθ' οἵ Πᾶν]: ...ν..Ὁ νον υννυυν, τος νον νυ τος τε τι α Ν ἴ4 

18. Ηονν Αποποϊθίμβ τγὰβ {Π6 ΒΘΟΟΠα ΒΙΊΒΠΟΡ οἵ ἔπ Βοιη888.... 74 

14. Ηονν ΑΡἸ]1π15 τ ἃ8 ΒΘΟΟΠΩ, ΒΙΒΠΟΡ οἵ ΑἸθχδῃατἝδ........«εννννον 14 

1δ. Ηοτν ΟἸομμθηῦ τγὰβ {Π|γα ΒΊΒΠΟΡ οὗ {Π6 Ἐοιμ8Π8. .......ἐνννννον 14 

16. Οπ {πὸ ἘΠΡ15.16 οὗ ΟἸδιβθηΐ. -- ἐν οοντυνοτοθο του τος σε τον το π ἴ4 
17. Οπ {π6 Ῥειβθουϊοι πᾶν Τοτη 1 18}......-ινς τον, πέντε κου ας τῦ 

18. Οπ {π6 Αροβίϊ]α Φοῖπ 8παᾶ Π15 ΑΡΟΟΔΙΨΡΘΒΘ...----ονυνουνο νον σννονος τὖ 
19. Ηονν Πομδη οὐ ογθα {Π6 ἀθβοοπαδηίβ οἵ θανα ἴο 6 

Ῥυδέρ ἀθάίῃ. «οὐ ὐξονοντοςουν ρον οι τονυξουι ἶνες δ τὸ 

90. Οπ {86 1 ποθ ῃ. ΟΕ ΟἿΣ. ΒΑ ΟΌΓ. "ν....ὅὍννυνιν οΣ πο τὸ 

91. Οθγάομ {Π6 {π|γα τυ τα] {πΠ6 ΟΠ ΤῸ ἢ οἵ ΑἸΟχαη τ 1ἃ.... 78 

9. Τοπιαύϊπβ {Π6 Βθοομα πἡγ1πῸ τα ]6α {πὸ ΟΠ ΤῸἢ οἵ Απέοοῆ..... 8 

28. Ναυταϊῖϊνθ σοποθυηῖηρ' Φοπ πὶ [Π6 ΑἸῬΟΒΕ18..-...«ἰνννννκνννννασιοιος 18 

94, Ὅπ [86 ὉΥΩ͂ΘΣ Οὗ [Π6 ΟΟΒΒΘΙΒ...-.-..ὃΨ.... τοννν νος νι σον, δ 89 

90. Οἡ ἴπ6 δοκπον]οασοα ὈΙνῖηθ ϑουρία!οβ, ἃπΠα οπ {Π 056 

ὙΠΙΟΒ 8.6 τοῦ ΒΌΟΘΉ........«νννν ον ον κε ουνον ἐσ θος τσ, 8ῦ 

20. Ου. Μοπάπαθι {Π6 ΤΙΠΡΟΒίοτσ..-.....ἀννύονς νυν ον δι 87 

9. ΟΝ 1π6 ΗΠ Τοβυὺ οἵ {π6 ἘΪΡΙΟΗ Ε68::..νοςς ον ἀπ 88 

28. Οπ Οδεπίμυβ [Π6 ἩδΙΟΒίϑ το... τ ποουσο 89 

29. Οπ ΝΊΟΟ]85, ἃπα {ΠΟ86 ΏΟ “γ6Γ6 ο81166. δένει Βῆτη............. 90 



ΘΟΟΝΤΕΝΤΞ, 9 

Ομαρ. Ῥαζὸ 
80. Οχ ἔποβο οἵ ἐπ ΑΡΟΒΕΙΟΒ ὙΠῸ Ὑγ ΤῸ ΤΥ ]Ο........νννννννννννν 91 
πὰ δεῖ Οὗ σοῦτι δπα Ῥ.]1Π1Ρ............ ἐννννοννον ον κε ον κονοου 93 

99. Ηον ϑ'νιηθοῃ, ΒΙβΠο0» οἵ ΤΟΥ ΙΒΆ] ΘΙ, νἃ8 Πλασ ν ΓΘ... ννννννς 93 

953. Ηονν Ττα͵αη ΤΟΥ] 16. ΒΘΆΤΟΙ ἴο 6 τη [Ὸγ ΟΠ γἸβίϊαηβ.... 95 

94, Ἐπναγοβίαβ {Π|6 Του ἢ ὙΠῸ τ] {Ππ6 ΟΠ ΤῸ οἵ Τομλο...... 90 

85. Φπδίαβ {πὸ {π|τ Ὑ1ιὸ στὰ] α {ΠπΠ6 ΟΠΌΤΟΙ οἵ «6 γι58161....... 90 

ΠΝ πξυυὺβ 5πα ἬΪΒ ἘΤΡΙΒΕ165,......ὁὐνοοννυ νυ νον ιν ον νεοέάόνοις ἦ 

917. Οπ {Ππο86 ὙΠῸ ὙΓΟΓῸ ΘΟΠΒΡΙΟΌΟΙΙΒ ἃ5 “ ΕΔ ΡΟ] 1505). ἁἀἁννννννς 100 

98, Οἡ ἔπ ΕΡ 516 οἵ ΟἸθιηθηΐ, ἃηα {Π6 ὙΥ̓τ τη ρ5. ΤᾺ]5ΘΙῪ ἀ8- 

ΝΞ υ  υρὰν ηου Ἐλ κεν τ 101 

ΝΠ πιπιθΌήύὥαἀυρβοεθαρῖιβ:--:::οτοτονς.., ννννονονον κονονολέννννννςς, 102 

ΒΟΟΚ ΤΥ. 

18. Τιοὐΐον οἵ Απίομῃίητβ ἐο {ΠῸ6 ““ ΟΟἸτ τ Υ οὐ ΑΑ518".....Ψ.Ψ.Ψ., 100 

14. ῬΟΙΥΟΔΤΡ, ΥΠῸ τγὰβ Δοατι] 664 τυ] Ὁ} {Π6 ΑΙΡΟΒ(168.......ΨΨ.. 107 

15. ΤΠ Μαγίγγαοιη οἵ ῬΟΙΣΟΣΙΡ, γε οἴ 6Γ5, αὖ ϑτηντηᾶ...... 109 

10. Ηονν πίη {π6 ῬΠ]]ΟΒΟΡΊΘΙ νγὰϑ τη τυ τθα αὖ Τουηο....... 118 

17. Οπ {πὸ ΜΙ αυίυ 5 τη θη ]οη θα Ὀγ «π561η ἴῃ ἃ υγουῖ οἵ ἢ15 ον. 190 

18, ὙΥΠαὺ ὙΥΥ᾿ τη 05 οἵ “πιβέ]η ἤᾶγο οοτὴ6 «οννη ἴο 118..........ἁ(ννν 199 

ΒΟΟΚῪ 

πα ν τ τ τ τος λαλοῦν ἀρ δοιν ἐκ 38 190 
1. Τῆ6 ΝΟ. οἵ {Πο86 ὙΠῸ ὉπΠ6ῖΘΙ 615, ἴῃ ΟΔ 8], Βα βοτθα 

ἴον ἘοΙ]οἽοη ; ἃηα {Π|6 ΤΠ ΔΉΠΟΥ Οἵ {Π|611 ΒΕ ΠΟΤ] σ'.......Ψ.Ψ.. 127 
ῷ. Ηον {π6 Μαγίγιβ, μο]ονοα οἵ αοα, ἐομα6α ἢ Κη πο 85 

{Ππο56 Ὑπὸ δα Ἰαρ586α ἴῃ {Π6 Ῥουβθου ΠΟΗ.......Ψ..ἐνννέννννον 145 

9. Το ψΊβίου ἐΠπαῦ ΔΡΡΘαγοα ἴο {Π|6 τ ΔΓ ΥΤ ΑΈΆ]118.........ὅ.ΨὕΨΨν 144 

4, ον {πΠ6 Μίατίγυβ ὈΥ ἃ Ἰοζοι: γθοοιη μη 664] ΤΟ ΠΆ6Ί18........ 145 

δ. ον αοα βοπΐ Ἠαδίη ἤτοι Ποᾶγοη ἴο {Π6 ἘΠΏΡΟΙΟΙ ΜΆΓΙΟΙΙΒ 

ΑΓΟΙΙΠ5 1ἢ ΔΉΏΒΥΤΟΙ [0 {Π6 ΤΆΤ ΟΙΒ οἵ οὐ ὈΤΟΓΏΤΘΗ....... 145 

0. Οδἰαϊοστιο οἵ ἔΠποβο πὸ Πϑα ῬΘθη ὈΒΠ ΟΡ 5 αὖ Ῥοιηθ........ 147 
ἢ. ον, ουθὴ ἴο {πο86 {ἰπη68, νυ οη ου 1} ΜΠΊΓΆΟΙ]ΘΒ. τγ 6 ΤῸ 

πΠοπρηῦ ὈΥ ΤΠ|6᾽ ΘΙ ΙΘΎΘΥΒΙΣ υὐνννις οὐ τρινεονοις δον νον, ννολνς 148 

πε σ τ π᾿, ΕἸΠΕ ΒΕ ττιαι ᾿ξ υτυξυνς, ἀσιοῦα οἴνοιο δ βο .ἁ,ὸ ποδοῖν 151 

τον ττοὺς αὶ κυ Ή δ οϑον τορι τ πο σος δ ἩΟΟΨΡΕΨΥΡΙΝ 107 



ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΤῸ ΤῊΗΕ ἘΟΘΟΙΠΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗἨΙΒΤΟΒῪ ΟΕ ἘΥΡΒΕΒΙΟΒ. 

ΒΥ τὴν ΠΕΥ. Α. ΒΑΤΠΑΈΡ, 8.2.,. 

ῬτΟΙΌΒΒΟΙ οἵ ΟὨ τ βυδη ΟἸθ 6 Κὶ ἀπ Τδἰΐη ἴῃ Τιαίαγοίία ΟΟἸ]6Ρ6. 

ΤῊΞ ροιϊοά ὑτοαίθᾷ οὔ Ὀγ Ελιβ 15 ἴῃ Π15 ἘΘΟ] οβιαβθϊοαδὶ 
βίου 15 ϑιῃ θυ δοθα θούνγθοη ὕνγο ουθαῦ Θροσθβ. [Ὁ οοΙη- 

ῬΥΪΒ65 ὕΠ6 ΤΠ γ66. σθπύπιϊοβ Π Ὸπ ὑΠ 6. ἀβοθηβίοι οἵ ΟΠ Ἰβῦ ἴο 

{Ππ|6 δύ ὈΠΒΗΠπηθηῦ οὐἨ 1π6 ΟΠειβύϊαμ τ] ]ϑἽοη ΠνοασΠουῦῦ 

{πὸ Το ἀομηϊἸοπ5. ἀπο ὉΠ6 ῥτούθοϊίίοη οὗ Οομπβύδη- 

{1π6, ἸΡῸΠ {ΠπΠ6 ἀοίθαῦ μα ἀθαῦ οἵ [Ποῖ πῖπ5 ἴῃ 0Π6 γϑδι 

8924 4.10. ΗΒ οὐ]θοῦ, ἃ5 βύαϊβα 1 {Π6 ορϑῃΐπρ ομαρύθι, 

15. “το τϑοοπηῦ ΠΟΥ ΠΙΔΠΥ͂ 8η6 ᾿πΠρουζδηῦ νη Βδοί 085 818 
Β8 14 ἴἢο ἤᾶνγθ ΟΟσα 1664 ἴῃ ΘΟΟΙΘΒΙ ΔΒΈ108] ΠἸβίουυ ; τβδῦ 1η- 
αἸνταα]5. ἴῃ 0Π6 πηοϑῦ ποΐθα Ρ]8 665 ϑιηϊπθηῦ]ν σονοιηθα 

δηα ρΡΙΘβια θα νοῦ Π6 ΟΠ ΤΟ ; τ Παῦ ΠΊΘῚ 8150 ἴῃ ὉΠ6}} Τ6- 

Βρϑοῦϊνθ σϑῃθυ δύ 8, Μ᾽ ΠΌΠΟΙ τυ] ρθη οἱ Τοηρτιθ, Ρ]Ὸ- 
ΟἸαΙπ]6 4 {Π6 αἰνῖηθ ΝΥ ογα : ἴο ἀθβουθθ ὉΠ6 παν ϑοῦθι, {1Π168, 

Δηα ΠιΠ Ὀ6 1} Οὗ ὕΠο56 γν ἢ, Β0Πηπ]αϊθα Ὀγ {Πη6 ἀθβῖια οἵ 1η- 
πον δύϊοη πη δανδποῖηρ ἴο {Π6 σ᾽ θαΐοβύ ΘΡΤΌΥΒ, ΠΟ ΠΟΘ 

ΠΟ Πβ 6 ̓ν 65 ΘΔ οΥ5 ἴῃ 1Π6 ΡῬγορδρδύϊοη οὗ 156. ΟΡΙΠΙΟΗΒ ; 
450 ὕο ἀθβουῖθα ὉΠ 6. ΘΔ ΔΙ Ἰ0165 ὉΠαῦ ΒΥ ον θυίοοῖκ Π6 
ὙΠΟ] «ΓΘ 151}. ΠΔΌΙΟΠ 1 ΘΟΠΒΘΟΩΠΘΠΟ6 οὗ {Π6 μ]οίβ ἀραϊηβῦ 
{π6 ϑανϊοιν; Ποὺ οἴὔθηῃ δηα Ὁ νῇῃδῦ πιθϑηβ δη4 αὖ τ ῇμδῦ 
01Π165 {Π6 ὙΥ ον οἵ αοα Πὰἃ8 δποοιιηΐοιθα ὉπΠ6 Ποβυϊμύν οἵ 

1πΠ6 παύϊομβ; ψγμαῦ ϑηϊπθηῦ ΡΘΙΒΟΏΒ ΡΘΙ ον θα ἴῃ ΘοΠ- 
τη απο; ἴοΥ 10 ΠΡΟ ΡῚ {Π056 ρϑυϊοαβ οἵ Ὀ]οοῦ ἀδηᾷ ζουίατο, 

ὈΘ51 465 {Π6 τη "ΟΠ ἴῃ ΟἿ] Οὐ ἃσθ; δη4, ἴῃ ΘΟΠοΙα- 
ΒΙΟη, ὕο 5Π0. ὕΠ6 συδοῖοιβ ἃπα ὈΘηϊρ Ἰηὐθιροβιθϊοι οὗ ΟἿΣ 



ἹΝΤΗΟΌΌΟΤΙΟΝ, ὃ 

ϑανϊοῦν," ἴῃ {ΠῸ6 ἀοβίσποιίοη οὐ [Π6 θη Πη165 οὐ οἷν ΤΟ] σἴοι, 
ἁα ἴῃ {Π6 ῬΙΟΒΡΟΗΙν ἃ ηα Ρθᾶθο σιδηϊρα ἴο 115 ΠΊΘ (5, 

ΤῊΟ Ηἰβίουν οἰοϑοβ νν 10} δὴ οχύθπ θα δοοοιηΐ οἵ {}15 
ΒΆΡΡΥ ὁἤδησο ἴῃ {Π|6 Οἰ ΟΠ 5 Π0 08 οἵ ΟΠ ἸΒΌ] Δ η5, [η6 τὸν- 

οὐοδίϊοη οὗ {Π6 ρϑυβθουίηο οαϊοῦβ, [Ὁ] ον θα ὈΚ ἀθουθθ8 6η- 
ὁουνασίησ ὕΠ6 γα] αἸηο οἵ ὑπο ἀ ΘΠ Π5η 64 Γ6}0]68, 

πα {Π6 ριορασαίοη οἵ ΟΠ ἸΒυ ΙΔ ἢ ΘΥΘΙῪ ΟΟΙ 6] οὗ 
[Π6 ΘΙ Ρ]16. 

10 15 ψνουτην οἵ τοηηδικ {Παΐ, ΔἸ 1 Ποτ19}}) ἘΠΒΘΌ5. Πνοα 
ἴον Πἰζθθη ὑ θὰ} ἰτοι {Π18 θνυθηΐ, μ6 4οϑβ ποὺ θχίθηᾷ ἢ18 
ΜΟΓΚ ἴο ἃ ἰαΐοθι ρμϑιυϊοα : {πΠᾶὖ Π6 θνθὴ ΠΊΆ ΚΒ ΠῸ πηθηίοη 

ἴῃ ἴὖ οἵ {πΠ6 στοαῦ ΝΊοδθδη ΟΟπΠ01] νυ Π]Ο ἢ γν 85 Π6] ἃ {Π6 [0]- 
Ἰονῖηρ γϑᾶν (325), ἃπα οἵ γΒ]Οἢ ΠΘ ν᾽ ἂ5 580 Θοηϑρίοιιοι5 ἃ 
ΤΠΘΠ] 61, Ηθ 566Π15 ἴο ἢᾶνθ ριθίδυ θα {Ππᾶῦ {Π6 ἀλΥ Κη 685 
ΔΠα ΒΟΙΤΟΥ ]η655 οὐ {πΠ6 Ὀδοϊππΐησ 5που]ᾶ δαᾷ ᾿ΥῪ οοη- 
ὑταβῦ ἴο {Π6 ὈΥΟ Π6885 Πα .ἸΟΥ ΓᾺ] 655 ἱπίο ΠΟ ἢ (Π8 
ΟΠαΤΟἢ Πδα αὖ ἸΘησ.]} ΘΟΠ]6: {Π6 αἰββθηβίοη5. οὗ {Π6. 61}- 
Ῥὶγθ δρϑῖπ ΘΟΙΠΡΟΞΘΩ͂, Δηα {Π6 Πρ 6114] βίδη να {Π6 1.Ὁ- 
Ῥανιτη οἵ (οπβίδηςηθ. οι Ὀ]αΖοηθα τ {Π6 ΟἸΟ55---ῃθ 
ΒΥΠῚΌΟΪ οἵὁἨ θη θ85 ἀπ ΒΠΔΠ16 ΠΟΠΟΙ ΘΑ Ὅν {ΠπῸ Ποδα οἵ 
Π6 πδίϊοη 85 [Π6 ᾿ΠΒΡΙΤΟΙ οἵ "15 ΠΟρ6 δηᾷ {πΠ6 θαᾶσο οὗ 
Ὧ15 Ὁ] ΠΡ}. 

Τὸ νγᾶβ ἃ ῬΥΠ16 απΔ]Π1Ποδίϊοη οὗ οὐν ΔαῦΠοι ΤῸ 15. (δδῖς 
{Παὺ Πα ᾿ἰνρα 50 πρᾶν ἴο {Ππ6 ουθηΐβ παι ταῖθα--- δῦ Π6 νυ ἃ5 
1π4 6664 ΘΟΠΓΘΠΙΡΟΥΑΡῪ ὙΥἸΓἢ ΒΟΙη6 οἵ {Π6 πηοβύ ᾿πηρογίαηύ οὗ 
{Ππθιη. Ηδ γγὰβ ΠΙΠΠ561} ἃ ρτομηϊποηΐ δοΐοι ἴῃ ὑΠ 056 ΒΟΘΠΘΒ, 
Βανῖπο ῬΘΘη τηϑαθ ὈΪΒΠ ΟΡ οὗἩ {π6 ΟΠ ΠΟ ἴῃ Οδθβατθα ἴῃ 
Π6 γϑδν 81, 4η4] Πο]άἸησ {Πα ᾿πηρογίαηῦ Ροβι το. πΠῚ}]} 
μ15 ἀθαῖῃ. Αβ {π6 σοῃῆαρηῦ!ἃ] ΠἸΘ Πα δηα δανίβοι οὐ Οοη- 
βύδῃτ1π6, Π6 τγ85 1ΠΠΠΠἸΘΠ018] ἴῃ ΡΟ] 1656, Ηθ νγὰβ δ δυο- 
ὙΠ ΓΠΟ55 0 {Π0᾿ ΘΟΠΒΙΆΠΟΥ Οἵ ΙΠΔΠΥ Οὗ {Π6 ΤΥ 1Β, ΒΟΤΠῚΘ 
οἵ Ποπὰ 616 Πι(οα [ῸΣ {Ποῖν {018} Υ Π]5. Θοιη56]5 ἃ πα οχ- 
Βονίαςοηβ. ΕὈΤοπηοϑύ ἴῃ ἢΪ5. Θβύθθη] τγ88 ΠΪ5. ἀθαγοβϑύῦ πὰ 
τηοϑύ ᾿ἱπιϊπηὰΐο ΠΟ Πα ΤΡΑΠΊΡ ἢ] 5. οὗ ὐδοβαῦοα, τ᾿ ΠΟ56 ὕπνο 



0 ΙΝΤ ΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

γΘΔΙΒ᾽ ΠΡ. ΒΟ ηὗ ΡΙΌνΙΟΙΙΒ ὕο 5 τη ὺν Τοπι ἘλιΒΘ Οἷτι8 
ΘΠ οου θα Ὀγ ὕΠ6 τηοϑῦ ἀββιπουβ αὐϊοᾶδηοο, ν μο86 Ὀϊορτα- 
ῬΩγ πὸ ψνηοῖο, ἀμ ὙΠΟΒΘ. ὩΔΠ]8 Π6 δου αι ἃ ἀββαμηθα ἴῃ 

αἰϊδουομπαΐθ οομ] απούϊοῃ τυ 0 Π15 οὐνη. ΜΘ Πα δο6885 ἴο 
{86 Ιατοο ἃπα ν]θ} 016 ΠΡ ΑΡῪ τυ ΒΙΟἢ Ὁ}|15 θαυ ηθαᾶ ΤΠ Ἰοπα 

Πι8 Ζϑ}]ο5]γ οΟ]]θοίθα, ἃηα ὙνΠ]0 ἢ. τ ἃ8. ΘΒΡΘΟΙΔΠ]Υ ὙἼΟ}} 1η 

ῬΟΟΚΒ οἵ Θοο] ϑιαβϑῦϊοαὶ νυ]ύθυβ, ΤῊΘ ΔΌΠΙΥ 0 ἀνδ}} Εἰτη- 

561} οἵ 811 0Ππ6 1ι]ϑύου τοι] ΒΟΌΓΟΘ5. οἵ Π15 ἄδν σοπι πο α νἸἢ 
115 πη γα} 164 ᾿Ἰπἀ αϑῦνγ, που 10 η, ἃπΠ 4 σοοα Ἰπαστηρηΐ, 
ἴο Πύὺ Πῖτὴ [Ὸ1 {Π6 Βα ΟΟΘΒΒΓᾺ] οχθουίϊοη οἵ γηδῦ Πᾶ5 ρτονϑα 
ἴο Ὀ6 {Π68 τηοβῦ ᾿πηρουΐαμπῦ οἵ ΠῚΒ ΠΊΔΗΥ ΤΟΥ ΚΒ, ὕπΠ6 πηοϑῦ 
ψ Δ] 8016, ᾿ηΠ 6664, οἵ Δηγ ὑπαῦ ἤν οοπ6 ἄονγῃ Π Ότα {Π6 

ΘΔΙ]ΟΥ ΤἈΌΠΘΙ 5. οἵ ὑῃ6 ΟΠ, ιιθδθαπθηῦ ἃπῖΠοΥ5 Πᾶν 6 

ΘΠ ΟΡ ]]ν Δοϊκπον ]οαρθα {Π6 1} πα θη 885. ἤο Ὠΐμη 88 

1Π6 “οΠ]οΓ ἀοροβιίανν οἵ 1Π6 ἰτδα! 105 συ 10 οοηποοῦ {πὸ 
Τοῦτ νι ὉπΠ6 Πιδὺ οοθηύανν,," ἃ Πα αἶβδὸ ἴῸν πανῖηο Ῥ1Ὸ- 
Βουν θα Ὀγ ἃιπᾶάδηῦ οχίσδοίβ {πΠ6 Ἰ-πον]οᾶσο οἵ οἴου 
ὙΠΟ 8. Υ ΠΟΒΘ ΠΆΠΊΘΒ Πα ΣΟΥ ΚΒ Πᾶν ΟἾΪΥ ὕπτι5 ὈΘΘῊ 168- 
οαθα ἤοη ΟὈ]Ινοη. Ηθ νγὰβ ὍΠπ6 Πιβῦ ἴο ΘιηΟΟΥ ἴῃ 8 
οοηηοούρα πδιλαῦϊνο ὑπΠ6 ἀοίδομρϑα ᾿ποϊάθηΐβ, Ιοοὰ] ἐν δα1- 

0108, ἃ] ΠΟΙ ΘΠ ΑΙ Ὺ ΤΘοΟΙ δ οἵ μ15 πη, ἢ {Π6 ἍΤΕ 

Πουῦ ἀπ ἀο]οαίο Π]αύπιθ οἵ {π6 Βιβύουδη βρὶ ππΐηρ {Π 6 

ΠΌΙῸ8. οἵ ναυγίηρ ΠΟ Κη 655 Δ η6 βίγθησίῃ ᾿ηΐο οη6 θύθῃ 

8Δηα τόρ αν ὉΠ θα, ΗἸΒ ῬυΊΟΥΙΟΥ ἴῃ {Π15 αὐίοηιρῦ Πὰ5 ΟΠ 

ἴοι" ἢϊπὰ {Π6 ΠοποΣ οἵ Ὀϑῖηρ οα]]6α ὉΠπ6 ΟΠ τἸβύϊαη Ηθυοαο- 
ὕπ5, {Π6 ΕΔΥΠΟΥ οἵ Εἰ οο] δι αϑύϊοαὶ ΗἸβίουν. 

Τὸ 15. ἃ ψΟΥΠΥ ΟΕ ΟΒΙΥ τ ΠΟ. 1ΠΠΡ615 τι ἴο 806 8 

ονοαῦ τϑϑα]ῦ ἴο 108. ΟΥἹΘῚη, ἘΔΌΠ6Ι πᾶ ΘΟμ 55. ὉΠ6Π}- 
Β6Ιν 65. ὈΔΙΚοα τη {Π6 αὐζοηιρῦ ἴο το 80} {Π6 ΒΡΙΠ ΡΒ Οἵ {Π6Ὶ} 
ὑΠΘοΟρΟΠΪ65, Ὠθαῦ θη ΟΠ ΤΟΠΙΟΪΟΙ 5 Ἰηνϑηΐθα οἱ ἀοοορίθα, ΤῸΣ 

ΘΧΡΙΔΠΔΌΊΟΠ, ταν 108} Ἰθοθπβ πα ἀΌβανα ΤᾺ0165, ΤΠη8 

βῦπαοηῦ οἵ Θοο] βι αβῦϊοα] Πϊβύουν 18 ΤὈγοθα ἴο ΠΟ 510} 8]- 
ἰθιυπαῦϊνο, Οτἡ {Π6 Θοπίγανυ, τὖ 15 Π6 βύθηοίἢ ἃ πα οταπᾶ 

αἰβυϊπούϊομ οἵ ΟΠ υἸβυϊ εἰν ὑπαῦ 10 15 ποῦ ἃ ΒΕ11Π0 ΟΥἁ τὴ }}8 



ΙΝΤ ΠΟΌΠΟΤΙΟΝ. ͵ 

ΤΟΙ ἃ ΠΠ]Θ] Βυβίοπι οἵ ποίϊοηβ, Ὀυὺ ἃ βουῖοβ οἵ [χοῖ5, “Τιβ 
ἢ υβῦ ρι μη] σαίουβ σου] αὐ ἀἀορῦ ἃ5. ὉΠ οὐ {ΠῸ πνον 8 

οἵ οπϑ, “ΤΠαῦ ν μ]ο ἢ τὸ Πᾶν 560) Δ Πα] Ποανα “οο]αγῸ ἡ Ὸ 

τπηΐο γοιι.᾽. [Γὑ 15 {18 ὉΠπᾶὉ πα Κο5 1Ὁ Θνθυ]αβίϊηο, ἴον ἀθο 8 

ΟΠ66 ἄομο ὁ ΠΟΥΟΙ 6 αἰΐονυοα, [0 15 {Π15 ὉΠπαᾶῦ τη ]κο5 1Ὁ 
πΠΙγΘ 58], ἴον ἀα]ν ἀοουοα!οα ΤἈοῖ5. 1Ὰ}} τυ] 0Π6 το ἢ 
οἵ ἴποβο ὙΠῸ ὁδη ποΐ, ΡΟ ΠΔΡ5, [ὉΠ]ονν ἃ ΟΠ αΐη οἵ αὐβίγδοῦ 

τΤοαβοηΐϊηο, [10 15 {Π18 ὑπαῦ ΤηΔ]Κ65. 1Ὁ ΠΟ] ῦν, ΤῸΥ 50 ]6 
ΤἈοΥβ. ἃ16 ΒΤ Προ {πὰ {ΠῸ6 πιοβύ Θ᾽ ον αΐο ἀυ οι θη 15. 
ΗΘ βιιοοοββ οἵ ΟΠ ἸΒΌ ΙΔ ῦν 15. ὉΠ6 ποθ] οβῦ οὐ δοῃϊονο- 

τηθηΐβ, 6 ὁλη ποῦ 6 ἱπα δ θηῦ ἴο {πὸ που ΐϊβηὴ ἃ Π4 6η- 
αἀαναποθ νΠ]Ὸ ἢ αὐζοπαθα {πΠ6 Θαν]ν ῬΙοραρσδύϊοη οἵ {ΠποξῸ 
{πα} 5. ὙΥΠ]Ο ἢ, τη 6 {Π 8 ΠΥ ΟἴΠ6Ι, 416 [ο0-ἀἂν΄ τη] α]ηρ; 

{86 ὉΠποτοἢΐ, 5Βοη{1πηοηΐ, ἃπα οοπαιιοῦ οἵ ηθη. 6 οδῃ ποῦ 

θαὺ 6 σταΐθι! {Ππᾶῦ νν6 δι΄ Δ0]6 ἴο {866 ἴῃ 15 ὈΟΟΊΠΠ]Π 8, 

πΠ66. {Π6 οσυ!ἄδληοο οἵ δῃ ΟΥ̓ ΟἿ ΠΔ] ΘΧΡΙΟΙΌΙ, 0Π15 ἥονν οὗ 
ΤΟΥ] ᾿πΠἤπ ΘΠ 06 ἡν Π10}} 15 ΒΡ’ ΘΔ Ἰ Πρ ον ΟῚ {Π6 αν ἢ Δηα οη- 
ΨἹΘΠ Πρ 1 τ] ΘΥΘΡΎ ναυὶοῦν οἵ Ὀ]ρββίηρ, “1 {Π6 {68{1- 

ΤΠΟΠΥ͂ ὙΥ Π1Ὸ ἢ) ΕλιΒΘ ὈἾτι5. Π 5. ΡΙ ΒΟΥ ν Θα, το πᾶν ἃ Ῥοᾶν οὗ 

δου ϊάρθηοο, θοΐἢ ο {Π6 οχϊβύϊηο ονθηΐβ οἵ {π6 Ὧν πα ἴο 

{π6 ὑπ} οὗἩ {Ππ6 ϑου!ρύπ "65, γν ΠΙ0ἢ, τυ Πποσῦ {Π6 ΤΟΥ ]1Υ 
οἵ ἃ τορι δι βυβύθπι οἵ ργοοῖ, ΘΔΡ 165 105 οοην]ούϊοη ἰο {Π|6 
τη. ΤΠ15 ὑοβυ ΠΟΥ ἢ6 σἷν 68 τ|8, ἃ5. Ο6 ὙΠῸ Ὀγ {ΠπῸ δᾶ- 

γϑαηῃίΐαροβ οἵ 15 βιὑπαύϊοη, ἡν Π11]6 ΟΠ ἸΒ0] Δ ηὉγ τγὰ8 γοῦ ἴῃ 
186 ΠἸΌΒΠ Π6 55 οὐ 105 ΤΠ ΠΟ 5 η, ΘΟμ αὶ αὐ Γοϑύ βοτηθ οὗ 105 

Προύϊηρ᾽ ᾿Πη 68 ΘΓ᾽Ὁ ὉΠΟῪ ΓΟΙῸ ΟΥ̓ ὩΒΘΩ ΠΌΤ ὉΠ|6 ΠΠΘΠΊΟΙῪ οὗ 
τη8η. ΓΠ6 ψνοὺκ Π6 Πὰ8 ΡιΟαπορα 15 Δἀαρίοα ἴο 411 ἃ 0.65 

Δα ο]α5565, [0 {15}. τη ον] }]5. οὐ το θούϊοη ἰο {Π6 πιδῃ 
οἵ Ἰϑύΐθιυβ, ἴο ΒΕ ΡΡΙΥ ΘΧΔΙΊ0]65 οἵ ἀπ όβοῦν οα ἀονούϊοη δηᾶ 
ΒΔοΙῆο6 0 αἀπύν, πα ἴο ἔμ] 51} ΒΟΠΊΘ. ΟΥΟἿΠΆ] νἱθνν5 οἵ 
ῬΥΪΠνο {{π|68, αὖ {π6 ΠαΠα οὐἨ οὔθ 110 ΙΠΔΥ 6 ΡιῸ- 
ποι ΠΟΘΩ ἃ ΡΥ Π1ν 6 πηδη.᾽ 

Βομη6, πὸ ἄοιι ύ, Πᾶν {Π6 1ΠΊΡΙΌΒΒΙΟΠ {ΠπΠαῦ 50. ἃ ἐθχύ- 

ῬοοΪς 5 {}15 15 δἀαρίοα ἴο {π0 νγαηΐβ οἵ βοἢ βθπἀθηΐβ ΟἹΪΥ 



5 ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

5. ἃ1΄Ὸ Ἰοοϊκῖησ ΤΟΥ αν (0 ὉΠ6 ΤῊ] ΠΙΒΟΥ, ΤῸΤ τ ΒΙΟἢ {π6 
βίαν ΟΥ̓Ἠ ΘοΟ]οβἰβΌ10 81 ΠΙΒΊΟΥΥ 15 ἃ ραν οἵ [Π6 ΠΘΟΘΒΒΑΡῪ 

ΡΓορανδιίου, Βυῦ 10 15 ἃ Τηϊδύακο 0 ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπαῦ {Π18 ΟΥ̓ 
ΔΗΥ ΟὗΠοΥ ρᾶνῦ οἵ [πΠ6 ΟΟΘΕΒΕ ΟΕ ΟἨΕΒΊΒΤΙΑΝ ΘΟΒΈΕΚ ΑΝ 
ΤΙΛΤΙΝ την ποῦ Ὀ6 ρΡιϑποα 10} δαἀνδηΐαρο Ὁ. 8]], 1016- 

βρϑοίϊνο οἵ ιΐατο ἂν οοδύϊοη. ὙΤΠΘΥ ΒΠομ] ἃ Ὀ6 βύμα]θα ἃ8Β 
8 πηρονίδηῦ ρα οἵ ὕπ6 Βἰβίονυ οἵ ὉΠ6. Ὠππηδη μ]Πᾶ. 
ΤΠΟΥ͂ ΤῸ 8 ΘΒΒΘΠΓ18] 6] θπηθηῦ ἴῃ ΠἰδΟυ 108] ἴῃν Θβυ]ρΙΟη 
Δ ηα οα]ύαθ, ΤΌ 15 ΠΟΤ Δ Πα ΤΠ 16 ἴο Ὀ6 πηδογβίοοα {παᾶῦ 
{1π|6 Πἰβύοτυ οὔ {πΠ6 ΟμεἸβύϊδη ΟΠ ἢ 15 Π6 {Ππ ΔΠ6 ΡΙΌΡΘΥ 
Ηἰβύουυ οἵ [π6 νου. [Ιη {815 56, ὙΠ ΠΘη ΒΡ Ἰδ8] ἔΌΤΟΘΒ 
ΔΥῸ 80 οροιαίῖνο ἴῃ {Π6 Βῃαρίπρ οὔ οἷν} πα ϑαποδίϊοηδὶ 
ΔΑΊ 5 ὉΠπαῦ 811 τ ΠΟ ΊουΒ. την θη μΐβ ἃ1Ὸ 10 ΠΠ]Ὺ ΘΠ γοη- 

1016 Ὅγ 1π6 ΒΘου]Δν Ρ 655, 1Ὁ πηϑύῦ Ὅ6. 5660 ὑῃδῦ ἴο βθρᾶ- 
ταῦθ {Ππ6 566 781 ἤρομ [Π6 Βδουθα ὙΥ616. 8 ᾿ΠΠΡΟΒΒΙΌΙΘ, ΟἹ", 

1  ῬΟΒΕΙΌΙ6, Δἢ ΠΤ ΔΥΥ ΔΗ Δ0]6 αἸβ]πούϊοη. Ἰνθῃ {πΠ6 Ῥᾶ- 

σὰ Ἡοτοδοίτιβ, ἀννᾶτο {Παὺ ΠΙβύου Υ ὁὰπ Πᾶν αἸΘΉΪΟΥ ΟὨΪΥ͂ 

ἃ5 Ὁ Πὰ5. πΗΪΌγ, ΘΠΠΟΌΪ65. ΠΪΒ νους ὈΥ {Π6 1ᾶθα {πὰ ἃ}} 

δυθηΐβ 816 ΠπΚρα τοροῦῃον ἃ5 ραν δ οἵ ὁπΠ6 αἸν]η6 ΡΌΓΡΟΞΘ. 
ΤΠ6 ΟμυἸβύϊαη ἘΠΒΘΌΪ 5. [6615 6Π6 βᾷπη6 πϑορββιύν, θαΐ, ἰν- 

ἴηρ; ἴῃ ἃ ρυϊν Πθοϑᾶ ἀρ, Ὀθῦῦθι τη ἀουβύαπαβ ὉΠ6 βθοτγοῦ ΤῸ 
ν᾿ ΠΙΟἢ 118. ποαῖπθη ρυθάθοθββου. ὈΠΠΑ͂Ιν στορθᾶ. ἀοοοιά- 

ἸΠΡῚγ {πὸ {π]νίθθη ομαρίθιβ οὐ {π6 ΕἸγβῦ ΒΟΟΙΚ 8.8 θα 8 

ῬΓΟΙμϊπανν Εκβαν, ἴπ τ ΒΊΟΝ. ἢ ΘΧΠΙ ὈΪ 05. {Π6 ἀπε θῖν οὗ 

1π6 Ομ εἰβύϊδη ἃἀοούνϊπο, ποσί ησ {Πδῦ 10 15 ΠΟ ΤΌΤΘΊΘῊ ΟἹ 16- 
οοηῦ ρῥτοδποίϊοῃ, Ὀπὺ 15 Θοθν 8] τ] 1Π6 ὈΪΡῸΠ οἵ {Π6 τϑο6, 

ἀηαᾶ τπαῦ {Ππ6 τ} 10 τον 6815 Πὰ5. Ὅθθη {Π6 οἸ]θοῦ οἵ (65118 

δη4 οὗ πορο ἤποπι {πὸ πηοϑβύ αἰβύδηϊ ἃ 9:68, 



ΕΥ̓ΣΕΒΙΟΥ͂ 

ΤΟΥ ΠΑΜΦΊΛΟΥ 

ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ͂Σ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΛΟΓῸΟΣ Α. 

κ᾿ “ ε “- » 4λ ὃ ὃ Ν Ν ν᾿ - 

1. 1. Τὰς τῶν ἱερῶν ἀποστόλων διαδοχὰς σὺν καὶ τοῖς 
- - - ες σ᾿ Ψ Υ ο 

ἀπὸτοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ εἰς ἡμᾶς διηνυσμένοις χρόνοις, 
“ Ν , Δ- Ν Ν ᾿ ΕΥ 

ὅσα τε καὶ πηλίκα πραγματευϑῆναι κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν 
«ε 4 ,ὕ Ὧν ἫΝ ’ ὃ - ΕῚ - ΄ὕ 

ἱστορίαν λέγεται, καὶ ὅσοι ταύτης διαπρεπῶς ἐν ταῖς μά- 
» ’΄ἅ 

λιστα ἐπισημοτάταις παροικίαις ἡγήδαντό τε καὶ προέστη- 
.“ Ν Ν [ " ᾽ ’ Ἅ Ν Ν 

σαν, ὕσοι τε κατὰ γενεὰν ἑκάστην ἀγράφως ἢ καὶ διὰ συγ- ὅ 
΄ Ν ΩΦ, - Φ ’ δΥ ώ ’ ΣΕ 

γραμμάτων τὸν ϑεῖον ἐπρέσβευσαν λόγον, τίνες τε καὶ ὅσοι 
νΝ ς ’ ’ ς ,ὕ ΄ ᾿ » ἊΝ Ω 

καὶ ὁπηνίκα νεωτεροποιίας ἱμέρῳ πλάνης εἰς ἔσχατον ἐλά- 
μν Ἄ 

σαντες ψευδωνύμου γνώσεως εἰσηγητὰς ἑαυτοὺς ἀνακεκη- 
. - - - 

ρύχασιν, ἀφειδῶς οἷα λύκοι [βαρεῖς τὴν Χριστοῦ ποίμνην 
᾽ , κ δ. ἃ ΄, κ᾿ κ᾿ ΄ “οὖ 
ἐπεντρίίϑοντες, 2. πρὸς ἐπὶ τούτοις καὶ τὰ παραυτίκα τῆς 10 

τ - - « - » “ὦ ἈΝ - ΕἸ ’ὔ ὙΟῸ 

κατὰ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐπι[ουλῆς τὸ πᾶν Ἰουδαίων ἔϑνος 
λϑό “ 4Ρ Ν ς - ν 5 “ὉὋΟ ’ὔ 

περιελϑόντα, ὅσα τε αὖ καὶ ὑποῖα καὶ καϑ᾽᾿ οὺς χρόνους 
Α - 5 - ς ἃ.» λέ χῷ ΤΕ ας λέ 

πρὸς τῶν ἐδνῶν ὃ ϑεῖος πεπολέμηται λόγος, καὶ πηλίκοι 
Ν Ν Ν Δ. Π] Ν ᾽,΄ ΄ ᾿ " - 

κατὰ καιροὺς τὸν δι᾿ αἵματος καὶ [Ξασάνων ὑπὲρ αὐτοῦ διε- 
ἢλ3 ᾽ - ’΄ Φ΄ αι «ἱἵ͵ ’ ΕΥ ν ἅδ - ΕἸ ᾿ 

ἕξῆλξον ἀγῶνα, τά τ᾽ ἐπὶ τούτοις καὶ καϑ' ἡμᾶς αὐτοὺς μαρ- 1 
- ἣν - - - ΄“- 

τύρια, καὶ τὴν ἐπὶ πᾶσιν ἵλεω καὶ εὐμενῆ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν 
᾽ - - Ε) , Ἅ 

ἀντίληψιν γραφῇ παραδοῦναι προῃρημένος οὐκ ἄλλοϑεν ἢ 
Ξ ’ ͵ - - - 

ἀπὸ πρώτης ἄρξομαι τῆς κατὰ τὸν σωτῆρα καὶ κύριον ἡμῶν 

Α 2 



10 ἘΓΠΒΈΒΙΙ 

- " Ὁ - - 3 ᾿ δ 

Ἰησοῦν τὸν Χριστὸν τοῦ δεοῦ οἰκονομίας. 8. Αλλά μοι 
’ὔ »" Ὁ ᾿) ’ 5 ἔν «ἢ ΄ ,ὕ » - - 

συγγνώμην ἤδη εὐγνωμόνων ἐντεῦδεν ὁ λόγος αἰτεῖ, μεῖζον 
“Ν.: ΒΨ , οὕὔ ς Ν πε - Ν 5» λί 

ἢ καϑ᾽ ἡμετέραν δύναμιν ὁμολογῶν εἶναι τὴν ἐπαγγελίαν 
Ε᾿ » ΄ - - - 

ἐντελῆ καὶ ἀπαράλειπτον ὑποσχεῖν, ἐπεὶ καὶ πρῶτοι νῦν 
- ΄ 5,2 5 6 -᾽ 5» μ. ἼΣῖΝ . “,.,9429 

δ᾽ τῆς ὑποξέσεως ἐπι[Ξάντες οἷά τινα ἐρήμην καὶ ἀτριβῆ ἰέναι 
: Ὧν " - Ν Ν δὸ Ν Ν Ὰ τι “4 

ὁδὸν ἐγχειροῦμεν, ϑεὸν μὲν ὁδηγὸν καὶ τὴν τοῦ κυρίου συ- 
ἈΝ ΄, Ε] ’,ἅ Ὁ, ᾽ .Ἐ ’ὔ Ν » 

νεργὸν σχήσειν εὐχόμενοι δύναμιν, ἀνωρώπων γε μὴν οὐ- 
- ΄ - “- 7 , Ν Ν "ἢ Ν «ς - 

δαμῶς εὑρεῖν οἷοί τε ὄντες ἴχνη γυμνὰ τὴν αὐτὴν ἡμῖν 
’, Ν Ὁ Ν 5 Ν ᾽ὔὕ "ἢ ᾿] 

προωδευκότων, μὴ ὅτι σμικρὰς αὐτὸ μόνον προφάσεις, δι 
Ὁ , "», "“ 4 ’ Ν Ἐπ στὰ 

10 ὧν ἄλλος ἄλλως ὧν διηνύκασι χρόνων μερικὰς ἡμῖν κατα- 
᾿΄ ᾽ὔ ἊΝ [ΟἿ Ὁ Ν Ν “- « 

λελοίπασι διηγήσεις, πόρρωδεν ὡσπερεὶ πυρσοὺς τὰς ἑαυ- 
- ᾿ὔ Ν φ Δ, Δ. [ 5 

τῶν προανατείνοντες φωνὰς, καὶ ἄνωδέν ποῦεν ὥσπερ ἐξ 
5 ΄ ν 2 Ν - - Ν ὃ Ὰ ’, τ 
ἀπόπτου καὶ ἀπὸ σκοπιᾶς βοῶντες καὶ διακελευόμενοι, ἡ 

- ν ἢ - 

χρὴ βαδίζειν καὶ τὴν τοῦ λόγου πορείαν ἀπλανῶς καὶ 
᾽ ᾿ [ἢ Ν ἅ 

15 ἀκινδύνως εὐνύνειν. 4. Ὅσα τοίνυν εἰς τὴν προκειμένην 
λ λή .ς »δΟ, «ς ’ - "ἢ - 5 .- 

υσιτελήσειν ὑπόϑεσιν ἡγούμενα, τῶν αὐτοῖς ἐκείνοις σπο- 
ἀὃ 5.2 ΕΣ δ ΄ ἩΝ ἢ 3.2 Ν 5 λ ᾿- 

ράδην μνημονευϑέντων ἀναλεξάμενοι, καὶ ὡσὰν ἐκ λογικῶν 
’, Ν ΕῚ ’ὔ » - - ’ Ἅ, 

λειμώνων τὰς ἐπιτηδείους αὐτῶν τῶν πάλαι συγγραφέων 
5 ᾽ Ν 3, Ἐξ, , ς “- ’ 
ἀπανϑισάμενοι φωνὰς, δι᾿ ὑφηγήσεως ἱστορικῆς πειρασό- 

- ἊΨ - - ’; - 

20 μεδα σωματοποιῆσαι, ἀγαπῶντες, εἰ καὶ μὴ ἁπάντων, τῶν 
- ’ ’ - - - » ’ 

γοῦν μάλιστα διαφανεστάτων τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἀποστό- 
λ Ν ὃ ὃ ,, Ἂς: Ν Ν ὃ ’ὕ ἣ Ν ν - 

ων τὰς διαδοχὰς κατὰ τὰς διαπρεπούσας καὶ ἔτι καὶ νῦν 
, σοὺς δὰ ,ὔ 2 ,ὔ ὡΝ 2 ᾿ 

μνημονευομένας ἐκκλησίας ἀνασωσαίμεδα. ὅ. ᾿Αναγκαιό- 
’ - ϑὴ ε ’ - 

τατα δέ μοι πονεῖσϑαι τὴν ὑπόϑεσιν ἡγοῦμαι, ὅτι μηδένα 
᾿] ὯΔ - - " - ᾿ὕ ᾿ὕ 

Φὄπω εἰς δεῦρο τῶν ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων διέγνων 
᾿ - - - Ὰ » . περὶ τοῦτο τῆς γραφῆς σπουδὴν πεποιημένον τὸ μέρος 

5 ’ . [2 ν - 

ἐλπίζω δ᾽ ὅτι καὶ ὠφελιμωτάτη τοῖς φιλοτίμως περὶ τὸ 
Ν - « , 5 “ 

χρηστομαδὲς τῆς ἱστορίας ἔχουσιν ἀναφανήσεται. 6. Ἤδη 
Ν 'Ὁ ,ὔ Ν ’ ἂΨ δ 

μὲν ουν τουτωῶν και προτέρον ἐν οἰς διετυπωσάμην χρονι 



ἘΠΆΒῚ. ΒΟΟΙΕΒ. 1. 23. 1 

- ’ 5 Ν ’ ’ ᾿] - 

κοῖς κανόσιν ἐπιτομὴν κατεστησάμην, πληρεστάτην δ᾽ οὗν 
" - - - ΝΝ 

ὅμως αὐτῶν ἐπὶ τοῦ παρόντος ὡρμήϑην τὴν ἀφήγησιν 
͵ὕ 8, - σον "“ 4’ , ,ὔ ΄ λό « " 

ποιήσασϑαι. Τ. Καὶ ἄρξεται γέ μοι ὁ λόγος, ὡς ἔφην, 
Ε ᾿ - Ν Ν - Ἀ " ,ὕ͵ ΄ ὔ 

απὸ τῆς κατὰ τὸν Χριστὸν ἑπινοουμένης ὑψηλοτέρας τε 

σι 
Ν ’ Ἅ τ ΛΟ Ἢ ᾽ , "δ 

καὶ κρείττονος ἢ κατὰ ἄνδρωπον οἰκονομίας τε καὶ δεολο- 
’ Ν τ μ᾽ “- ᾿ -- 

γίας. 8. Καὶ γὰρ οὖν τὸν γραφῇ μέλλοντα τῆς ἐκκλησι- 
- . ’ ὃ ’ Ν ε ΄ » [οἱ 

αστικῆς ὑφηγήσεως παραδώσειν τὴν ἱστορίαν, ἄνωϑεν εκ 
ἀ »“ ᾿ , ΘΟ ΌΝ Ν Ν “ "Ὁ ᾽ - ᾿ 

πρώτης τῆς κατ᾽ αὐτὸν τὸν Χριστὸν, ὅτι περ ἐξ αὐτοῦ καὶ 
’, ᾿ ΑΓ ΩΦ, Ἅ Ἂ - - 

προσωνυμίας ἠξιώξημεν, ϑειοτέρας ἢ κατὰ τὸ δοκοῦν τοῖς 
- Ε] ᾽ - μὴ 

πολλοῖς οἰκονομίας ἀναγκαῖον ἂν εἴη κατάρξασϑαι. 10 
- ἰν - - 

ΠΠ. 1. Διττοῦ δὲ ὄντος τοῦ κατ᾽ αὐτὸν τρόπου, καὶ τοῦ 
ΕΥ ’ , ᾿Ξ ’΄ δ - 8}. ἙΝ ΕΣ - - δὲ 

μὲν σώματος ἐοικότος κεφαλῇ, ἡ ϑεὸς ἐπινοεῖται, τοῦ δὲ 

ποσὶ παραβαλλομένου, ἦ τὸν ἐν ἡμῖν ἄνδ᾽ ὗ - ρ μένου, ἡ τὸν ἡμῖν ἄνϑρωπον ὥὁμοιο 
δ.- “ ε - ᾿ - [ ΄ ὃ ᾽ὔ’ ,ὔ “Ὁ Νὰ 

παϑὴ τῆς ἡμῶν αὐτῶν ἕνεκεν ὑπέδυ σωτηρίας, γένοιτ᾽ ἂν 
- - - ᾽ ᾿ ε ἐν Ξ 

ἡμῖν ἐντεῦϑεν ἐντελὴς ἡ τῶν ἀκολούϑων ὑπόϑεσις, εἰ τῆς 1ῦ 
᾽ ᾽ Ἀ δ ,ὔ ς "ὁ ν᾿ Ν - ᾽ὕὔ 

κατ᾽ αὐτὸν ἱστορίας ἁπάσης ἀπὸ τῶν κεφαλαιωδεστάτων 
κ᾿ ΄ - λά κ Βς 2 διάξει 

καὶ κυριωτάτων τοῦ λόγου τὴν ὑφήγησιν ποιησαίμεδα. 
ΤᾺ Ὡὐῷ ἃ κ ᾿ 

Ταύτῃ δὲ ἤδη καὶ τῆς Χριστιανῶν ἀρχαιότητος τὸ παλαιὸν 
- - 5» 

ὁμοῦ καὶ ϑεοπρεπὲς τοῖς νέαν αὐτὴν καὶ ἐκτετοπισμένην, 
- . »Ἅ “ 

χϑὲς καὶ οὐ πρότερον φανεῖσαν ὑπολαμβάνουσιν ἀνα- 20 

δειχϑή εἰχϑήσεται. 
τ ᾽ »» ὁ - - 

2. Γένους μὲν οὖν καὶ ἀξίας, αὐτῆς τε οὐσίας τῆς τοῦ 
- , ῈΣ ’ ὔὕ 

Χριστοῦ καὶ φύσεως οὔτις ἂν εἰς ἔκφρασιν αὐτάρκης γέ- 
ψ ν - , - .) ; 

νοιτὸ λόγος. ἯΗι καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ϑεῖον ἐν προφητείαις 
«ε - «ε Ὗ Ν » 

τὴν γενεὰν αὐτοῦ" φησὶ “τίς διηγήσεται ;" ὅτι δὴ οὔτε 2ὅ 
ν ’ὔ ν᾿ ᾿] ς ὧν εν" » τ Ν Ὅτ 

τὸν πατέρα τις ἔγνω, εἰ μὴ ὁ υἱὸς, οὔτ᾽ αὖ τὸν υἱὸν τις 
Ψ Ν ᾽ ἘΣ ΕΡΕ ᾽ Ν ΄ ς ’ὔ .] Ἀ 

γνοίη ποτὲ κατ᾽ ἀξίαν, εἰ μὴ μόνος ὃ γεννήσας αὐτὸν πα- 
Ὺ ,’ - Ν ’ Ν Ν Ν ΕὙΝς 

τήρ. 8. Τό τε φῶς τὸ προκόσμιον καὶ τὴν πρὸ αἰώνων 
᾿ Ν 3 ’ ’ ᾿ς »᾿ Ν 5 Ψ - 

νοερᾶν και οὐσιώδη σοφίαν, ΟΜ 71Εε ζῶντα καὶ ἐν ἀρχῇ 
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Ν - ν Ὰ Ν ᾽’ ’ὕ Ἅ Ν - 

παρὰ τῷ πατρὶ τυγχάνοντα δεὸν λόγον τίς ἂν πλὴν τοῦ 
- " ᾿ ’ 

πατρὸς καϑαρῶς ἐννοήσειε, πρὸ πάσης κτίσεως καὶ δημι- 
» ἐν Ν - ᾿΄ὕ - 

ουργίας ὁρωμένης τε καὶ ἀοράτου τὸ πρῶτον καὶ μόνον τοῦ 
5 ττι κ Ξ, Ε Ε ᾽ . . “- ν τῆς λϑ, ΄ὔ 

εοῦ γεννημα, τὸν τῆς κατ᾽ οὐρανὸν λογικῆς καὶ αϑὐανάτου 
- ᾿] ᾿Ν Ν - ἀλ β λῇῃ »᾿ 

ὅ στρατιᾶς ἀρχιστράτηγον, τὸν τῆς μεγάλης βουλῆς ἄγγε- 
ο- , - Ν ς 4 

λον, τὸν τῆς ἀρρήτου γνώμης τοῦ πατρὸς ὑπουργὸν, τὸν 
- - Ν Ἂς ’ Ν 

τῶν ἁπάντων σὺν τῷ πατρὶ δημιουργὸν, τὸν δεύτερον μετὰ 
Ἀ ᾿ὕ - [ " εἶ - - τὸ ͵7 

τὸν πατέρα τῶν ὅλων αἴτιον, τὸν τοῦ ϑεοῦ παῖδα γνήσιον 
ΜΕ ΕΖ - ε ͵΄ ᾿, Ν . 

καὶ μονογενῆ, τὸν τῶν γεννητῶν ἁπάντων κύριον καὶ δεὸν 
- - Ν Ν. ’ 9. -  ε 

10 καὶ [βασιλέα, τὸν τὸ κῦρος ὁμοῦ καὶ τὸ κράτος αὐτῇ ϑεότητι 

αἱ δυνάμει καὶ τιμῇ ὰ τοῦ ὃς ὑποδεδεγμένον, ὅτι καὶ δυνάμει καὶ τιμῇ παρὰ τοῦ πατρὸς ὑπ γμένον, 
Ν, Ν ἥς Ἂς ν - Α - - ὅν ͵ 

δὴ κατὰ τὰς περὶ αὐτοῦ μυστικὰς τῶν γραφῶν ϑεολογίας 
.- 5 ᾽ “ὦ ᾧ ε , ᾧ ὧδ ΄ - ΓΝ κ᾿ κ᾿ κ᾿ 

ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὃ λόγος ἦν πρὸς τὸν δεὸν, καὶ 
ε Ρ̓ ᾽ 5 - Εν 9 

δεὸς ἦν ὁ λόγος ᾿ πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὖ- 
γ » - Δ - - 

1ὅ τοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν." 4. Τοῦτό τοι καὶ ὁ μέγας Μωυσῆς, 
«ς Ν - ς ᾽, , ’ ’ Ν 
ὡσὰν προφητῶν ἁπάντων παλαίτατος, ϑείῳ πνεύματι τὴν 

- Ἀ , ’, Ἧ Ν ’ Ε] ω» Ἁ 

τοῦ παντὸς οὐσίωσίν τε καὶ διακόσμησιν ὑπογράφων, τὸν 

ς οιὸν καὶ δημι ὴν τῶν ὅλ ὑτῷ δὴ τῷ Χριστῷ κοσμοποιοὸν καὶ δημιουργὸν τῶν ὅλων αὐτῷ δὴ τῷ Χριστῷ, 
ΟἹ ͵ ἊΣ - - 

καὶ οὐδὲ ἄλλῳ ἢ τῷ ϑείῳ δηλαδὴ καὶ πρωτογόνῳ ἑαυτοῦ 
’, Ν - ν - 2 

20 λόγῳ τὴν τῶν ὑπο[βεβηηκότων ποίησιν παραχωροῦντα διδά- 
τὲ - - » 

σκει, αὐτῷ τε κοινολογούμενον ἐπὶ τῆς ἀνϑρωπογονίας. 
«ς-ς - ν 27 Υ Ἐδ δ τὃν ᾽ » ] 

. ἵ τ Εἶπε γαρ᾽ φησὶν ὃ δϑεὸς, ποιήσωμεν ἄνϑδρωπον κατ 
᾿] ἣν « ᾽ὔ ν δ ’, 2 ’ὕ; ".- “Ὁ 

εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καϑ' ὁμοίωσιν." ὄὅ. Ταύτην δὲ ἐγγυᾶ- 
Ν - , ἐπ 

ται τὴν φωνὴν προφητῶν ἄλλος, ὧδέ πως ἐν ὕμνοις ϑεο- 
- Ἐξ - ᾿ 

2 λογῶν “αὐτὸς εἶπε, καὶ ἐγεννήϑησαν αὐτὸς ἐνετείλατο, 
᾿ς " ,ὔ 2 Ν Ἁς ἊΨ Ν Ἂν ᾿] ’ὔ’ 

καὶ ἐκτίσθησαν, τὸν μὲν πατέρα καὶ ποιητὴν εἰσάγων 
« 3; , 6) ἣ ΡΝ ’ὕἅ ᾽,ὕ Ν δὲ 

ὡσὰν πανηγεμόνα [Ξασιλικῷ νεύματι προστάττοντα, τὸν δὲ 
’ ὃ ’ α.,.“ ἣΝ ́, 5 Π] - Ν 

τούτῳ δευτερεύοντα δεῖον λόγον, οὐχ ἕτερον τοῦ πρὸς 
«ς ἐπὶ ὔ - - ζ' - 

ἡμῶν κηρυττομένου, ταῖς πατρικαῖς ἐπιτάξεσιν ὑπουργοῦν- 
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ἿΝ . » ᾿ ΄ », κ᾿ ΄ ΄ 
τα. Όθ. Τοῦτον καὶ ἀπὸ πρώτης ανῷὩρωπογονίας πάντες, 

»΄- » -φ«φ Ὁ 

ὅσοι δὴ δικαιοσύνῃ καὶ ϑεοσε[ϑείας ἀρετῇ διαπρέψαι λέγον- 
᾽ ΄ ν ΄, - ΄ ΄ ᾿ ἣὴ ᾽ 

ται, αμφί τε τὸν μέγαν σεράποντα Μωυσέα, καὶ πρὸ γε αὖ- 
- - ᾽ ν ,ὕ δ ἢ ΄ς ἰῷ ’ 

τοῦ πρῶτος ᾿Αβραὰμ, τούτου τε οἱ παῖδες καὶ ὕσοι μετέ- 
δί ’, ν - " - Ὁ ΄ 

πειτὰ οἰκαιοι πεφήῆνασι καὶ προφῆται, καύσαροῖς διανοίας ὃ 

» 8,2 » ’΄ Ν ἤἊ [οἱ - ΘΑ Ν 

ὄμμασι φαντασϑέντες ἔγνωσάν τε καὶ οἵα δεοῦ παιδὶ τὸ 
- ᾽ ’ ᾽, » Ι] Ν δι Ὁ - ᾽ 

προσῆκον ἀπένειμαν σέβας. 7. Αὐτὸς δὲ οὐδαμῶς ἀπορ- 
- “- - ΕῚ Ἕ 4 ͵ ΟΝ» κ - - 

ρᾳϑυμῶν τῆς τοῦ πατρὸς εὐσε[θείας διδάσκαλος τοῖς πᾶσι 
- -- Δ,» ’ ψ Ω, -“- " ώ [ 

τῆς πατρικῆς καϑίστατο γνώσεως. ἾὮΩφϑαι γοῦν κύριος ὁ 
" ᾽ ’ , ψ9ι Ν ΤΟΥ “0 Ν “" 

ὅϑεος ἀνείρηται οἷά τις κοινὸς ἄνϑρωπος τῷ Αβραὰμ καση- 10 
δ Ν - “-- ς Ὁ ΄ 

μένῳ παρὰ τὴν δρῦν τὴν Μαμβρῆ. ὋὉ δ᾽ ὑποπεσὼν αὐτί- 
, » »» ΕῚ .Ἐ - ς - - Ν 

κα, καίτοι γε ἄνϑρωπον ὀφϑαλμοῖς ὁρῶν, προσκυνεῖ μὲν 
ς Υ ς ΄ὔ δὲ « ΄ ς - Ν ) δ 

ὡς ϑεὸν, ἱκετεύει δὲ ὡς κύριον, ὁμολογεῖ τε μὴ ἀγνοεῖν 
“ » .ς,ὔ 2 - ,ὕ «ε ’ [᾿ ’, - 

ὕστις εἴη, ῥήμασιν αὐτοῖς λέγων “κύριε ὃ κρίνων πᾶσαν 
Ν - ᾽ ’ ’ 2᾽ ,᾿" Ν Δς ᾿] ’,ὔ » 

τὴν γῆν, οὐ ποιήσεις κρίσιν ;) 8. εἰ λὰρ μηδεὶς ἐπιτρέποι 1ὅ 
’ὕ ν᾿ , - - 

λόγος τὴν ἀγέννητον καὶ ἄτρεπτον οὐσίαν ϑεοῦ τοῦ παντο- 
΄ » Ὁ Ν ς᾽ τ - 

κράτορος εἰς ἀνδρὸς εἶδος μεταβάλλειν, μηδ᾽ αὖ γεννητοῦ 
ὃ Ν ΄, Ν - - ’, ον τὰ βδω - ΔΑ 

μηδενὸς φαντασίᾳ τὰς τῶν ὁρώντων ὄψεις ἐξαπατᾶν, μηδὲ 
- - ᾿ Ν 

μὴν ψευδῶς τὰ τοιαῦτα πλάττεσϑαι τὴν γραφὴν, ϑεὸς καὶ 
- - - , Ψ 

κύριος ὁ κρίνων πᾶσαν τὴν γῆν καὶ ποιῶν κρίσιν ἐν αν- 30 
’ ’ὔ . 5 

ϑρώπου ὁρώμενος σχήματι, τίς ἂν ἕτερος ἀναγορεύοιτο, εἰ 
Ν ’ 5,2 Ἀ - - ὅλ » Ἅ ’ . 

μὴ φάναι ϑέμις τὸ πρῶτον τῶν ὅλων αἴτιον, ἢ μόνος ὁ 
ν νον ΄ ἊᾺ Ν χ ὡς ν - ἐν, ΝΟ, 

προὼν αὐτοῦ λόγος; περὶ οὗ καὶ ἐν ψαλμοῖς ἀνείρηται 
ΦΕ ,ὕ ν ᾽’ὕ φ - σ᾽ Ν » Ν Ὁ ν ’ὕ 

ἀπέστειλε τὸν λόγον αὑτοῦ, καὶ ἰάσατο αὐτοὺς, καὶ ἐρρύ- 
1 - - 5 - ᾽᾽ - » 

σατο αὐτοὺς ἐκ τῶν διαφϑορῶν αὐτῶν. 9. Τοῦτον δεύτε- 25 
» , ’, ’ὔ ’, - 3 

ρον μετὰ τὸν πατέρα κύριον σαφέστατα Μωυσῆς ἀναγο- 
εν - 

ρεύει λέγων “ὑ ἔβρεξε κύριος ἐπὶ Σόδομα καὶ Γόμορρα ϑεῖον 
Ν - Ν ’ 2 - Ν “»υ Ν "Α.Ὁ “ 

καὶ πῦρ παρὰ κυρίου. Τοῦτον καὶ τῷ Ιακὼβ αὐξις ἐν 

ἀνδρὸς φανέντα σχήματι ϑεὸν ἡ ϑεία προσαγορεύει γραφὴ, 
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,ὔ - 9 Ν τε » ’, δἷ Ἂ ἢ ὁ ον ’ἅ 

φάσκοντα τῷ ᾿Ἰακὼ[) “οὐκέτι κληϑήσεται τὸ ὄνομά σου 
Ν , Ν , ’ 

Ἰακὼβ), ἀλλ᾽ Ἰσραὴλ ἔσται τὸ ὄνομά σου, ὅτι ἐνίσχυσας 
Ν - “. ’ 2 Ν ΝῚ - 

μετὰ ϑεοῦ. Ὅτε καὶ ἐκάλεσεν ᾿Ιακὼ) τὸ ὄνομα τοῦ τόπου 
" ΄ το 5. - λέ ἐπὴν Ν Ἀ δια ΄ 
ἐκείνου εἶδος Φεοῦ, λέγων “ εἶδον γὰρ τὸν δεὸν πρόσωπον 

ΚΞ Ν ’ Ν 5 ’ὔἢ Ω, Γς ,ὔ Ν}] Ν Ν 

ὅ πρὸς πρόσωπον, καὶ ἐσώδη ἢ ψυχή μου. 10. Καὶ μὴν 
π ᾿ ᾽ - - ᾽ 

οὐδ᾽ ὑπο[ϑε[δηκότων ἀγγέλων καὶ λειτουργῶν Φεοῦ τὰς ἀνα- 
, Ω, ᾽ὔ ς - ’ 5 Ν ἥς ᾽ 

γραφείσας δεοφανείας ὑπονοεῖν “έμις, ἐπεὶ καὶ τούτων 
͵ ΕῚ » 

ὅταν τις ἀνδρώποις παραφαίνηται, οὐκ ἐπικρύπτεται ἡ γρα- 
Ἅ. ὧΝ Ν ποις ὑδὲ Ν ’, ἀλλ᾿ 5 λ 

φὴ, ὀνομαστὶ οὐ δεὸν, οὐδὲ μὴν κύριον, ἀλλ᾽ ἀγγέλους χρη- 
ἣν - ’ 

10 ματίσαι λέγουσα, ὡς διὰ μυρίων μαρτυριῶν πιστώσασϑαι 

ῥᾷάδιον. 11. Τοῦτον καὶ ὃ Μωυσέως διάδοχος Ἰησοῦς 
«ς Ν - » ’, 2 ’ Ν ᾽ ᾽ὔ το 

ὡσὰν τῶν οὐρανίων ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων τῶν τε 
᾿ “ κ 
ὑπερκοσμίων δυνάμεων ἡγούμενον, καὶ ὡσανεὶ τοῦ πατρὸς 
« Ἀ τ᾿ -Ξ κ᾿ ΄ , Ν 
ὕπαρχον, τὰ δευτερεῖα τῆς κατὰ πάντων βασιλείας τε καὶ 
5 “-“ ΨΦ ἊΝ 

16 ἀρχῆς ἐμπεπιστευμένον, ἀρχιστράτηγον δυνάμεως κυρίου 
5» Ὥ Ὡ Ν ΕΝ ν » " - 

ὀνομάζει, οὐκ ἄλλως αὐτὸν ἢ αὖϑις ἐν ἀνϑδρώπου μορφῇ 
κὰ τὰς ’ 5 ᾽ὔὕ 19 Γέ - ςε ὡς τὰν », 

καὶ σχήματι δεωρήσας. 12. Γέγραπται γοῦν “᾿ καὶ ἐγενήση, 
[τ - Ἅ - Ὥ 

ὡς ἦν ᾿Ιησοῦς ἐν Ἱεριχὼ, καὶ ἀναβλέψας ὁρᾷ ἄνϑρωπον 
- Ὄ - 

ἑστηκότα κατέναντι αὐτοῦ, καὶ ἡ ῥομφαία ἐσπασμένη ἐν τῇ 
920 Ν υ) - ἈΝΙ͂Ν λϑδὼ 37 - - ς 4: ᾿- ““ υδ 

χειρὶ αὐτοῦ, καὶ προσελϑδὼν ᾿Ιησοῦς εἶπεν, ἡμέτερος εἶ ἢ 
- ᾿ - 3" τ Δ 9 ΄φ ᾿ 

τῶν ὑπεναντίων ; καὶ εἶπεν αὐτῷ, ἐγὼ ἀρχιστράτηγος δυ- 
’ [4 'ς ’ ἩΥΉ Γὰ - " 3 

νάμεως κυρίου νυνὶ παραγέγονα. Καὶ Ἰησοῦς ἔπεσεν ἐπὶ 
ἂν “πτ ᾿ γον 

πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐΐπεν αὐτῷ, δέσποτα, τί προ- 
ι 

ι Η ᾿ς ᾽’ὕ - - , » , 

στάσσεις τῷ σῷ οἰκέτῃ ; καὶ εἶπεν ὁ ἀρχιστράτηγος κυρίου 
οδ Ν Ἢ] - , λῦ ᾿ Ἂς ἢν “ὃ ἈΝ - ὃ - δ σις τ 

προς Ἰησοῦν, λῦσον τὸ ὑπόδημα ἐκ τῶν ποὸδών σου " ὃ γὰρ 
’ 5 ᾿ Ἂς, Ὁ ’, Ὁ ’ὕ 5 ΕΧ] » 

τόπος, ἐν ᾧ σὺ ἕστηκας, τόπος ἅγιός ἐστιν. 18. Ἔνϑα 
τ γτὶ ’ 5 Ν - ᾿ - « , [2 ἊΨ ἈΝ 

καὶ ἐπιστήσεις ἀπὸ τῶν αὑτῶν ρημάτων ὅτι μὴ ἕτερος οὗτος 
ΕΝ “ Ν - ’ Ω Ν 3 - Ἐρ 

εἴη τοῦ καὶ Μωυσεῖ κεχρηματικότος, ὅτι δὴ αὐτοῖς ρήμασι 
5 Ν - ’ « ΙΕ Ν “ ’ [τ ’ 

καὶ ἐπὶ τῳδέ φησιν ἢ Ὑραφὴῆ ὡς δὲ εἶδε κύριος ὁτι προσάᾶ- 
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5» - ’ ἥρως ὧς 

γει ἰδεῖν, ἐκάλεσεν αὐτὸν κύριος ἐκ τοῦ [βάτου λέγων, Μωυ- 

ἢ Μωυσῆ ὃ δὲ εἶπε τί ἐστι; καὶ εἶπε, μὴ ἐγγίσῃς ὧδε" σὴ Μωυσὴ Τ τ » μὴ ἐγγίσῃς ὧδε 
- Ν ᾽ ᾿ξ Δ . ᾽ 4 

λῦσον τὸ ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου ὁ γὰρ τόπος, ἐν ᾧ 
ΝΟ ὭΣ... ι] - -. εΕ ’ , ’ ΑΝ - ᾽ κὰν ἃ ᾿ὕ 

σὺ ἕστηκας ἐπ᾽ αὐτοῦ, γῆ ἁγία ἐστί. Καὶ εἶπεν αὐτῷ, ἐγώ 
- Ἀ Ψ Ν 

εἰμι ὃ ϑεὸς τῶν πατέρων σου, ὁ ϑεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ ϑεὸς 
7 " ᾿Ισαὰκ καὶ ϑεὸς ᾿Ιακώβ. 14. Καὶ ὅτι γέ ἐστιν οὐσία τις 

΄ - τὴν τς - ς - ν Ἐν χε - 
προκόσμιος ζῶσα καὶ ὑφεστῶσα, ἡ τῷ πατρὶ καὶ δεῷ τῶν 

- - ε« ᾽’ὕ ΄ 

ὅλων εἰς τὴν τῶν γενητῶν ἁπάντων δημιουργίαν ὑπηρετη- 
,ὕ ΝΥ ’ἅ δι, - ν᾿ , ίζ Ν ὡ 

σαμένη, λόγος ϑεοῦ καὶ σοφία χρηματίζουσα, πρὸς ταῖς 
,ὕ » ὃ ς "» Ν ἈΠῸ σὰ ΕΥ̓ τε ἰδί ͵, 

τεδειμέναις ἀποδείξεσιν ἔτι καὶ αὐτῆς ἐξ ἰὸίου προσώπου 
- - Ν - ’ 

τῆς σοφίας ἐπακοῦσαι πάρεστι, διὰ Σολομῶνος λευκότατα 
« ’ Ν ᾿ ς - ᾽ὔ δι 9 Ν « ᾿, 

ὧδέ πως τὰ περὶ ἑαυτῆς μυσταγωγούσης “ἐγὼ ἡ σοφία 
’, Ν Ν τ Φρ , 4 ᾿ Ν " 

κατεσκήνωσα βουλὴν καὶ γνῶσιν, καὶ ἔννοιαν ἐγὼ ἐπεκα- 
᾿ , ΕῚ - - ,ὔ 

λεσάμην " δι᾿ ἐμοῦ βασιλεῖς [βασιλεύουσι, καὶ οἱ δυνάσται 
’ ’ὕ . ψοΝ - ᾷ - ᾽ὔ 

γράφουσι δικαιοσύνην" δι᾿ ἐμοῦ μεγιστᾶνες μεγαλύνονται, 
2 - - - “ »" τ 

καὶ τύραννοι δι᾿ ἐμοῦ κρατοῦσι γῆς. 1ὅ. Οἷς ἐπιλέγει 
ΔΕ. ὧν » ὕ 5 Ν ς “- 3 - 5 » τ - Ν 

κύριος ἔκτισέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ, πρὸ 
- "»“- ἐδ λί , . 2 - Ν - Ν ἢ - τῆς, 

τοῦ αἰῶνος ἐδεμελίωσέ με ἐν ἀρχῇ. πρὸ τοῦ τὴν γῆν ποιῆ 
ν - λας; - Ν ἣς - ὑὃ ’, Ν - 

σαι, πρὸ τοῦ προελϑεῖν τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, πρὸ τοῦ 
» ἑὸ Ὦ- νι κς ΄ὕ, - - « ,΄, 

ὄρη ἑδρασϑῆναι, πρὸ δὲ πάντων βουνῶν γεννᾷ με. Ἡνίκα 
«ς , Ν ᾽ Ν ᾽,ὔ Ὗ - Ἀν «ς ᾽ - 

ἡτοίμαζε τὸν οὐρανὸν, συμπαρήμην αὐτῷ, καὶ ὡς ἀσφαλεῖς 
Ὡς κι κ᾿ ΕΝ -»ν ᾽ Η " ᾽ Ια τ" ͵ 
ἐτίϑει πηγὰς τῆς ὑπ᾽ οὐρανὸν, ἤμην παρ᾽ αὐτῷ ἁρμόζουσα. 
᾿] δ οὗ ΜΕ ’ ἥν ,ὕ Ἀ Ὗ ’ὕ τι ’ 

Ἐγὼ ἤμην ἡ προσέχαιρε, καϑ' ἡμέραν δὲ ηὐφραινόμην ἐνώ-- 7 » 

ὦ - 5 - ᾿] ’ὔ Ν 

πιον αὑτοῦ ἐν παντὶ καιρῷ, ὅτε ηὐφραίνετο τὴν οἰκουμένην 
λέ Ε}] 16 “ ΕΥ τ - Ν Ν Ὕ Ν Ν 

συντελέσας. . Ὅτι μὲν οὖν προῆν, καὶ τισὶν εἰ καὶ μὴ 
- 4“ [ᾳ - ’, » ’, .“ »] «ς - 48 3, 

τοῖς πᾶσιν ὁ ϑεῖος λόγος ἐπεφαίνετο, ταῦδ07ἠθΗ ἡμῖν ὡς ἐν 
’ ν ’; βραχέσιν εἰρήσϑω. 

Ν τ ι} ν' - 

17. Τί δὴ οὖν οὐχὶ καϑάπερ τανῦν, καὶ πάλαι πρότερον 
᾽ Φ' 2 ’ Ν “ " Ἃ ’ ᾿ 

εις πάντας ανϑρώπους καὶ πασιν ἔσνεσιν ἑκηρυττετο, ὧδε 

10 

1ὅ 

20 
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“2 Ἅ , “ὃ δὲ ᾽ Ψ - Ν - 

ἂν γένοιτο πρόδηλον. Οὐκ ἦν πω χωρεῖν οἷός τε τὴν τοῦ 
Ε -᾿ ͵΄ - 

Χριστοῦ πάνσοφον καὶ πανάρετον διδασκαλίαν ὁ πάλαι τῶν 
᾿Ὶ ΄Ν ’ Ψ 3 ΙΧ ΝΥ Ν “, » - Ν Ν 

ἀανπρώπον βίος. 18, Εὐϑὺς μὲν γὰρ ἐν ἀρχῇ μετὰ τὴν 
Ψ, ᾿) Ν - , - 

πρώτην ἐν μακαρίοις ζωὴν ὃ πρῶτος ἄνϑρωπος, ἧττον τῆς 
δ ας} » ἢ ’, » ἤ ν κ᾿ ᾿ κ᾿ ΒΕ τ΄ 

Νείας ἐντολῆς φροντίσας, εἰς τουτονὶ τὸν νητὸν καὶ ἐπίκη- 
νΝ ΑΙ, ων - - 

ρον βίον καταπέπτωκε, καὶ τὴν ἐπάρατον ταυτηνὶ γῆν τῆς 
΄ 5.2 Ξ » ΄ ε 5,3 τς ΄ 

πάλαι ἐνϑέου τρυφῆς ἀντικατηλλάξατο, οἵ τε ἀπὸ τούτου 
Ν ᾿ ϑ Ἐλκρὸ ΄ δ ΄ὔ λὺ ’ὔ 2 

τὴν καὸ᾿ ἡμᾶς σύμπασαν πληρώσαντες, πολὺ χείρους ἀνα- 
,ὕ » Ν σιδὺν Ν ΄, ὃ Ν ’,΄ 

φανέντες ἐκτὸς ἑνός που καὶ δευτέρου, ϑηριώδη τινὰ τρόπον 
5 ’ » , 

10 καὶ βίον ἀβίωτον ἐπανήρηντο᾽" 19. ἀλλὰ καὶ οὔτε πόλιν 
Μ , Ε] ,ὔ » “ Γ: πῆς - "» ΄ὔ΄ 

οὔτε πολιτείαν, οὐ τέχνας, οὐκ ἐπιστήμας ἐπὶ νοῦν ἐβάλ- 
Ψ: Ψ 9 - 

λοντο, νόμων τε καὶ δικαιωμάτων καὶ προσέτι ἀρετῆς καὶ 
’ ϑίΝ ν ΄ - ΄ δ. ὦ π , 

φιλοσοφίας οὐδὲ ὀνόματος μετεῖχον, νομάδες δὲ ἐπ᾽ ἐρημίαις 
κι γα » Ν - - - Ν Ν 5 ψψ' 

οἷά τινες ἄγριοι καὶ ἀπηνεῖς διῆγον, τοὺς μὲν ἐκ φύσεως 
’ Ν ’ Ἂς ἥς “ - ᾿] 

1δ προσήκοντας λογισμοὺς, τά τε λογικὰ καὶ ἥμερα τῆς ἀν- 
ψ» - 5» «ς 

“ρώπων ψυχῆς σπέρματα αὐτοπροαιρέτου κακίας ὑπερ- 
- 3 , [1 -- 

βολῇ διαφϑείροντες, ἀνοσιουργίαις δὲ πάσαις ὅλους σφᾶς 
5» “ῳ » 

ἐκδεδωκότες, ὡς τοτὲ μὲν ἀλληλοφϑορεῖν, τοτὲ δὲ ἀλληλο- 
- Ἷ "ὦ - ’ὔ νΝ ἊΝ, 

κτονεῖν, ἄλλοτε δὲ ἀνϑδρωποβορεῖν, ϑεομαχίας τε καὶ τὰς 
ἥν, - »- ἣν ’ὔ, Ψ ἊΝ ᾿ἷ νΝ 

20 παρὰ τοῖς πᾶσι βοωμένας γιγαντομαχίας ἐπιτολμᾶν, καὶ 
- Ν 5» ,ὔ ᾽ - ὃ “Οἷς , δὲ ’ὕ 

γῆν μὲν ἐπιτειχίζειν οὐρανῷ διανοεῖσϑαι, μανίᾳ δὲ φρονή- 
Ψ Ξ ’ .) Ν Ν τὶ ν ’ [«Ἐ Ν Ἂ - 

ματος ἐκτόπου αὐτὸν τὸν ἐπὶ πάντων “εὸν πολεμεῖν παρα- 
͵΄ ᾽ " - , κ᾿ ΄ 

σκευάζεσϑαι. 20. Ἔφ᾽ οἷς τοῦτον ἑαυτοὺς ἄγουσι τὸν τρό- 
- Ε ἣν, .ν ΄ “ 2 ΄ 

πον κατακλυσμοῖς αὐτοὺς καὶ πυρπολήσεσιν ὥσπερ ἀγρίαν 
ὕλ ιν ᾽ὔὕ - - ,ὔ Ν ς ’ Ν 

2 ὕλην κατὰ πάσης τῆς γῆς κεχυμένην “εὸς ὃ πάντων ἔφορος 
’ - ’ὔ Ν - ΄, Ξ Ν 

μετήει, λιμοῖς τε συνεχέσι καὶ λοιμοῖς, πολέμοις τε αὖ καὶ 
ἽΣ - δ - » Δ, Ψ Ν ἡ ’ -“ Ν 

κεραυνῶν βολαῖς ἄνωϑεν αὐτοὺς ὑπετέμνετο, ὥσπερ τινὰ 
"“- Ψὕ' » 

δεινὴν καὶ χαλεπωτάτην νόσον ψυχῶν πικροτέροις ἀνέχων 

τοῖς κολαστηρίοις. 21. Τότε μὲν οὖν, ὅτε δὴ πολὺς ἦν 
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ν᾽ ’ » ; - Ν ’ ΄ - , ,᾽͵ 

ἐπικεχυμένος ὀλίγου δεῖν κατὰ πάντων ὁ τῆς κακίας κόρος, 
δ ’ “"" - νΝ ΄ , δκΑ Ι ΝΝ ,ὔ ᾿ 

οἷα μέϑης δεινῆς τὰς ἁπάντων σχεδὸν ἀνδρώπων ἐπισκια- 

ζούσης καὶ ἐπισκοτούσης ψυχὰς, ἡ πρωτόύγονος καὶ πρωτό- 
τι »"» - ᾽ὕ εν ᾿] ν᾿ ΄ Ν ’΄ 

κτιστος τοῦ δεοῦ σοφία καὶ αὐτὸς ὁ προὼν λόγος φιλαν- 
᾿ ΄ Ἶ - ν Ν ὃ νὰ , ᾽ , - 

δ ρωπίας ὑπερ[ϑολῇ τοτὲ μὲν δι᾿ ὀπτασίας ἀγγέλων τοῖς 
. τι δι -Κρ 

ὑποίϑε[βηκόσι, τοτὲ δὲ καὶ δι᾿ ἑαυτοῦ οἷα ϑεοῦ δύναμις σωτή- 
ΕΝ Ν ΄, - “ [ἴω - δι δ νὰν ᾽ 

ριος ἑνί που καὶ δευτέρῳ τῶν πάλαι δεοφιλῶν ἀνδρῶν, οὐκ 
» “Ἅ - -»" - ον Ὁ 

ἄλλως ἢ δι᾿ ἀνδϑρώπου μορφῆς, ὅτι μηδ᾽ ἑτέρως ἦν δυνατὸν, 
5 - ε ͵ Ως - 

αὐτοῖς ὑπεφαίνετο. 322. Ὡς δ᾽ ἤδη διὰ τούτων τὰ ϑεοσε- 
, ’ “ ᾽ - 

βείας σπέρματα εἰς πλῆϑος ἀνδρῶν καταβέβλητο, ὅλον τε 
Α »"»νκἙ» » Ν τ ᾿] "» «ς 

τὸ ἔδνος ἐπὶ τῇ ϑεοσε[θείᾳ προσανέχον ἀνέκαϑεν ἐξ 'Ἑβραί- 
. ’ “ ’ τ Ἅ Ν  Ο»' ΕΣ - 

ων ὑπέστη τοῦτο, τούτοις μὲν ὡσανεὶ πλήϑξϑεσιν ἔτι ταῖς 
- ᾿ - - 

παλαιαῖς αγωγαῖς ἐκδεδιμτημένοις διὰ τοῦ προφήτου Μωυ- 
΄ δ τὺ» κ ΄ ΄ κ᾿ “ὦ Ἢ 

σέως εἰκόνας καὶ σύμ[ολα σαββάτου τινὸς μυστικοῦ καὶ 
- ν᾿ - α, ’ " Ν 5 ἣν 

περιτομῆς, ἑτέρων τε νοητῶν δεωρηβιάτων εἰσαγωγὰς, ἀλ 
» δι Ν " - δίῷ Ν ,ὔ Ω" ς 

οὐκ αὐτὰς, ἐναργεῖς παρεδίδου τὰς μυσταγωγίας. 328. Ὡς 
δὲ - Ν , δι, ΄ ’, Ν τι Ὁ, 
ἐ τῆς παρὰ τούτοις νομοξεσίας [βδοωμένης, καὶ πνοῆς δίκην 
ΨΟΝ ,} “" Ὁ ἰς ’ὔ ὃ ὃ Δ , "Ἃ ’, 3» 

εὐώδους εἰς ἅπαντας ἀνϑρώπους διαδιδομένης, ἤδη τότε ἐξ 
᾽ - Ε - λ γ 5 - τῆς ἜΜ, ὃ Ν - ’,΄ 

αὐτῶν καὶ τοις πλείοσι των εἐεὔὕνων οἰα Ττῶῶν πανταχόσε νο- 

σι 

10 

1ὅ 

- Ν ; - 

μοϑετῶν τε καὶ φιλοσόφων ἡμέρωτο τὰ φρονήματα, τῆς 20 
5» - ͵ 1 “- 

ἀγρίας καὶ ἀπηνοῦς ϑηριωδίας ἐπὶ τὸ πρᾶον μετα[3εβ λημέ- 
- 5» " 

νης, ὡς καὶ εἰρήνην βαϑεῖαν φιλίας τε καὶ ἐπιμιξίας πρὸς 
- - Ἅ: ’ὔ 

ἀλλήλους ἔχειν, τηνικαῦτα πᾶσι δὴ λοιπὸν ἀνϑρώποις καὶ 
- ᾽ Ν Ν ᾽ ΄ ἘΞ ε Ν δ ᾽, 

τοις ανα τὴν Οἰκουμένην ἕύσνεσιν, ὡσαν προωφε μένοις 

καὶ ἤδη τυγχάνουσιν ἐπιτηδείοις πρὸς παραδοχὴν τῆς τοῦ 2ὅ 
.ς Ν ’ πσΟΟΝ ὃ Ν Ἂλ ἘΡΡ Εἰ. ς - ᾽ ΄, 

πατρὸς γνώσεως, ο αὐτὸς 7) παλιν ἕεκέεινοὸς ὁ των αρρη- 

ς - » - ων Ν 

των διδάσκαλος, οεν πασιν ἀγαϑοῖς του πατρος ὑπουργὺς, 
- 

ΕΞ ᾽ , Ὡ “ ΄ὕ 7.0 ΄, Ἢ 
ὁ ϑεῖος καὶ οὐράνιος τοῦ ϑεοῦ λόγος, δ ἀνϑδρώπου κατὰ 

Ὰ 

μηδὲν σώματος οὐσίᾳ τὴν ἡμετέραν φύσιν διαλλάττοντος, 
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᾽ , “ [ 7 νι “ ᾿] ἵν - 

ἀρχομένης τῆς Ῥωμαίων [βασιλείας ἐπιφανεὶς, τοιαῦτα 
""Ά ,ὕ Ἂν, Ἅ 5 Ο, ν - ’ὔ ᾽ ΧᾺ .Ἐ [ 

ἔδρασέ τε καὶ ἔπαϑεν, οἷα ταῖς προφητείαις ἀκόλουδα ἦν, 

ἄνϑρωπον ὁμοῦ καὶ δεὸν ἐπιδημήσειν τῷ [βίῳ παραδόξων 
», Ν Ν - ι--} " ἣ» - - 

ἔργων ποιητὴν, καὶ τοῖς πᾶσιν ἔδνεσι διδάσκαλον τῆς τοῦ 
οΣ Ὁ 1 - 

ὃ πατρὸς εὐσεβείας ἀναδειχϑήσεσδαι, τό τε παράδοξον αὐτοῦ 
- ,ὕ Ν Ν μ Ν ὃ ὃ ΧΙ Ν - " 

τῆς γενέσεως καὶ τὴν καινὴν διδασκαλίαν καὶ τῶν ἔργων 
Ν ’ »Ὶ ᾽ὔ ’ ἜΑ ΄ Ν ’ ᾽ὔ 

τὰ ϑαυμάσια, ἐπί τε τούτοις τοῦ “ανάτου τὸν τρόπον, τὴν 
- - 5 

τε ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν, καὶ τὴν ἐπὶ πᾶσιν εἰς οὐρανοὺς 
»} τ ’ὕ ᾿) - ἐν 2} 24 Τὴ 

ἔνϑεον ἀποκατάστασιν αὐτοῦ προκηρυττούσαις. . Τὴν 
- 5» - ἵ ᾿ 

10 γοῦν ἐπὶ τέλει βασιλείαν αὐτοῦ Δανιὴλ ὃ προφήτης συνο- 
-Ξ , - Ἂ ᾽ ΄ 

ρῶν ϑείῳ πνεύματι ὧδέ πως ἐδεοφορεῖτο, ἀνδρωπινώτερον 
4 “1 ’ Ν τὰ Ἀ τε ο, 

τὴν δεοπτίαν ὑπογράφων. Εϑεώρουν γὰρ᾽ φησὶν ἕως 
" . - ΄ κ 

οὗ ϑρόνοι ἐτέϑησαν, καὶ παλαιὸς ἡμερῶν ἐκάϑητο. Καὶ τὸ 
- Ν - - 

ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιὼν, καὶ ἡ ϑρὶξ τῆς κεφαλῆς 
- 5» - 

1 αὐτοῦ ὡσεὶ ἔριον καϑαρὸν, ὃ ϑρόνος αὐτοῦ φλὸξ πυρὸς, οἱ 
« ΕῚ - - ’,ὕ Ν Ἄ. κύ " 

τροχοὶ αὐτοῦ πῦρ φλέγον. Ποταμὸς πυρὸς εἷλκεν ἔμπρο- 
Ξ Ξ ΄ ἘΣ 

σϑεν αὐτοῦ. Χίλιαι χιλιάδες ἐλειτούργουν αὐτῷ, καὶ μύ- 
ὃ ᾿ . ᾿ - ’ 

ρίαι μυριάδες παρειστήκεισαν ἔμπροσϑεν αὐτοῦ. Κριτήριον 
». ’ὔ » γ΄ “ ςε ϑ 

ἐκάϑισε καὶ βίβλοι ἠνεῴχϑησαν." 286. Καὶ ἑξῆς “ ἐϑεώ- 
- ᾿}] ςς .ν - - - 5» - 

20 ρουν᾽ φησὶ “ καὶ ἰδοὺ μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ ὡσεὶ 
εν » 5 ’ὔ πὰ τ, ΓΤ] - ἣν - “- ἿΩ 

υἱὸς ἀνϑδρώπου ἐρχύμενος, καὶ ἕως τοῦ παλαιοῦ τῶν ἡμε- 
“Ὁ » 5» αν τς 5 ,ὔ 5 - ὕ οΥ̓́ ᾿ ἂν 1 - 

ρῶν ἔφϑασε, καὶ ἐνώπιον αὐτοῦ προσηνέχϑη καὶ αὐτῷ 
τ ’ Ἑ Ξ Ἂς «ς Ἂς δ 

ἐδόϑη ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ βασιλεία, καὶ πάντες οἱ 
- 5 - «ς 

λαοὶ, φυλαὶ, γλῶσσαι αὐτῷ δολεύουσιν. Ἡ ἐξουσία αὐὖ- 
- 5» ’ Ἄ [ Ψ 

2ὅ τοῦ ἐξουσία αἰώνιος, ἥτις οὐ παρελεύσεται. Καὶ ἡ βασι- 
᾿ - » - - 

λεία αὐτοῦ οὐ διαφϑαρήσεται." 26. Ταῦτα δὲ σαφῶς οὐκ 
5... 6} ΟΝ ϑ᾿ γος Ν ς ἅ - ᾿. , ε - 

ἐφ᾽ ἕτερον, ἃ ἐπὶ τὸν ἡμέτερον σωτῆρα, τὸν ἐν ἀρχῇ 
ν Ἂν 

πρὸς τὸν ϑεὸν δεὸν λόγον ἀναφέροιτο ἂν, υἱὸν ἀνϑρώ- 
Ν ἣν ς ΄ ᾿ Ἂς Στ 53... κι , 

που οιἱα τὴν ὕυστάτὴν ἑνανυρωπησιν αὐτου χρηματίζοντα. 
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᾿] Ν νΝ ᾿] ᾽ , ΄ ’ Ν ΕΥ̓ - “- 

21. ᾿Αλλὰ γὰρ ἐν οἰκείοις ὑπομνήμασι τὰς περὶ τοῦ σωτῆρος 
ε. “ ᾽ ἐὰ Ξ' - ν ᾿ κ ΄ 
ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ προφητικὰς ἐκλογὰς συναγαγόντες, 
᾽ ’, ᾽ὔ’ Ν Ν 2 - μν ’ 5 Γν. 

ἀποδεικτικώτερόν τε τὰ περὶ αὐτοῦ δηλούμενα ἐν ἑτέροις 

συστήσαντες, τοῖς εἰρημένοις ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀρκεσϑη- 

σύμεϑα. 
ΤᾺ αι ν»0 

ἯΙ [2 ἐν. ἘΠ ἘΣ 1, 4.) 1. Ὅτι δὲ καὶ αὐτὸ τοὔνομα τοῦ 
᾿] - ἈΝ Ν νΝ Ν - - ᾿] ᾿ - - ᾽ὕ 

τε Ἰησοῦ καὶ δὴ καὶ τὸ τοῦ Χριστοῦ παρ᾽ αὐτοῖς τοῖς πάλαι 
,ὕ ’ὔ ’ "Ὁ Ν » νῚ ,ὕ 

δεοφιλέσι προφήταις τετίμητο ἤδη καιρὸς ἀποδεικνύναι. 
ψ' , , - 

2. Σεπτὸν ὡς ἔνι μάλιστα καὶ ἔνδοξον τὸ Χριστοῦ ὄνομα 

πρῶτος αὐτὸς γνωρίσας Μωυσῆς, τύπους οὐρανίων καὶ 
ὕ ’, Ἄς 7 μι :} μν δ, - , 

σύμβολα μυστηριώδεις τε εἰκόνας ἀκολούϑως χρησμῷ φή- 
- «ε- 

σαντι αὐτῷ ᾿ ὕρα, ποιήσεις πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν 
, 5 -» ᾽᾽ διὸ Ν 5 , - ς 

δειχϑέντα σοι ἐν τῷ ὄρει" παραδιδοὺς, ἀρχιερέα ϑδεοῦ, ὡς 
» “- ᾿ὔ ὃ ᾿ » ΕῚ Π - 

ἐνῆν μάλιστα δυνατὸν, ἄνϑρωπον ἐπιφημίσας, τοῦτον 
ὁ ἡ Ν » ᾽ὕ Κ νΝ ’ ᾿ - " Ν Ν ᾿] 

ριστὸν ἀναγορεύει. αἱ ταύτῃ γε τῇ κατὰ τὴν ἀρχιερω- 
, ἀξί “- ε 3 λλ ᾿΄ Ἴ " “- Ἀ " ᾽ 

σύνην ἀξίᾳ, πᾶσαν ὑπερ[ϑαλλούσῃ παρ᾽ αὐτῷ τὴν ἐν ἀν- 
5 ’ ὃ ,ὔ δ, - Ἀν δόξ ἈΝ - - 
ρώποις προεδρίαν, ἐπὶ τιμῇ καὶ δόξῃ τὸ τοῦ Χριστοῦ 

͵ , - 

περιτίδϑησιν ὄνομα. Οὕτως ἄρα τὸν Χριστὸν δεῖόν τι 
»“» « - - 

χρῆμα ἠπίστατο. ὃ. Ὁ δ᾽ αὐτὸς καὶ τὴν τοῦ ᾿Ιησοῦ προ- 

10 

1 

σηγορίαν εὖ μάλα πνεύματι ϑείῳ προϊδὼν πάλιν τινὸς 20 
5 ξ΄ ’, ͵ Υ ’ 3 - » - ΄ 
ἐξαιρέτου προνομίας καὶ ταύτην ἀξιοῖ. Οὔποτε γοῦν πρό- 

. Ἅ “ 

τερον ἐκφωνηδὲν εἰς ἀνδρωπους πρὶν ἢ Μωυσέα γνωσϑῆ- 

ναι τὸ τοῦ ᾿Ιησοῦ πρόσρημα τούτῳ Μωυσῆς πρώτῳ καὶ 
, ΐπΞ 

μόνῳ περιτίϑησιν, ὃν κατὰ τύπον αὖϑις καὶ σύμβολον 
» ἂν, κα ᾽ - »Ἷ Ν ὃ δ ΄ ν Ν ΄ Ξ 
ξἕγνω μετα τὴν αὐτοῦ τελευτὴν οια εξόμενον Τὴν κατὰ πᾶαν- 2Ὁ 

3 ’ὔ 5 ΄ - ᾿ εἰ - ΄ - 
των ἀρχήν. 4. Οὐ πρότερον γοῦν τὸν αὐτοῦ διάδοχον τῇ 

τοῦ ᾿Ιησοῦ κεχρημένον προσηγορίᾳ, ὀνόματι δὲ ἑτέρῳ τῷ 
Αὐ -“ “ « ’ 3 “ 5 Χ Ψ 

ὑσῇ, ὕπερ οἱ γεννήσαντες αὐτῷ τέἔϑειντο, καλούμενον, 
᾽ - ᾽ Ν 

Ἰησοῦν αὐτὸς ἀναγορεύει, γέρας ὥσπερ τίμιον παντὺς 
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- - Ὁ, ", Ε - 

πολὺ μεῖζον βασιλικοῦ διαδήματος τοὔνομα αὐτῷ δωρού- 
Ὁ“ ΔΝ Ν “Δ ς - Ὗ “-} - - “- 

μενος, ὅτι δὴ καὶ αὐτὸς ὁ τοῦ Ναυῆ Ἰησοῦς τοῦ σωτῆρος 
« - Ν 5 ᾽ὔὕ 4) ., - ΄ Ν ὧν Ν Ν 

ἡμῶν τὴν εἰκόνα ἔφερε, τοῦ μόνου μετὰ Μωυσέα καὶ τὸ 
, - ᾿ν.5 5 ’ ὃ Γοῦ ἢ - 

συμπέρασμα τῆς δι ἐκείνου παραδοδείσης συμ[βολικῆς 
- .} - Ἂ -] 

ὃ λατρείας, τῆς ἀληδοῦς καὶ καδαρωτάτης εὐσεβείας τὴν 
ΕΣ ν Δ ,» “- 

ἀρχὴν διαδεξαμένου. ὅ. Καὶ Μωυσῆς μὲν ταύτῃ πη δυσὶ 
τ Ε οὐχ 5 - Ν δόξ Ν ΄ὔ Ν Ν 

τοῖς κατ᾽ αὐτὸν ἀρετῇ καὶ δόξῃ παρὰ πάντα τὸν «λαὸν προ- 
,ὔ 3 [«Ἐ , - Ν οι - - Ν ᾽ Φ τὰξφ' 

φέρουσιν ἀνδρώποις, τῷ μὲν ἀρχιερεῖ, τῷ δὲ μετ᾽ αὐτὸν 
« ᾽’ Ν - - «ς - - - 

ἡγησομένῳ, τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ᾿ξησοῦ Χριστοῦ προση- 
Ἶ2 ν Ν ων - ’ ΘΟ μῳ Ε Ν Ν 10 γορίαν ἐπὶ τιμῇ τῇ μεγίστῃ περιτέϑειται. 6. Σαφῶς δὲ καὶ 

ς Ν - - τ Ν Ν λ. 

οἱ μετὰ ταῦτα προφῆται ὀνομαστὶ τὸν Χριστὸν προαναφω- 
ϑιϑ ς - Ἂχ ’ » Ψ εἰ - Ν 

νοῦσιν, ὁμοῦ τὴν μέλλουσαν ἔσεσϑαι κατ᾽ αὐτοῦ συσκευὴν 
»» 3 ͵ - - Ν τᾷ εὐ - -} τὶ - 

τοῦ ᾿Ιουδαίων λαοῦ, ὁμοῦ δὲ καὶ τὴν τῶν ἐδνῶν δι᾿ αὐτοῦ 
λῆῇ ΄, Ν Ν δέ Ἵ , λέ 

κλῆσιν προμαρτυρόμενοι, τοτὲ μὲν ὧδέ πως Ἱερεμίας λέγων 
τε - ᾿᾿ ΄' ς ἐπὶ Ἁ Ψ λή Ά. 

1ὅ “πνεῦμα πρὸ προσώπου ἡμῶν Χριστὸς κύριος συνελήφθη 
- - 5 - ϑι ΕΙ γ - - ᾿ - 

ἐν ταῖς διαφϑοραῖς αὐτῶν, οὗ εἴπαμεν ἐν τῇ σκιᾷ αὐτοῦ ζη- 
- 5 τ τὸ Ν χ 

σόμεϑα ἐν τοῖς ἔϑνεσι," τοτὲ δὲ ἀμηχανῶν Δαβὶδ, διὰ τού- 
5 , »,) 

των “ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔϑνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά: 
’ὔ ς - - - Ν Φ ἊΝ ’,’ 5 

παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς; καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχ“η- 
- Ν - - 

20 σαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ 
Ξ- - ἼΞ " τ ἣΝ ΄ὕ “ 

αὐτοῦ. Οἷς ἑξῆς ἐπιλέγει ἐξ αὐτοῦ δὴ προσώπου τοῦ 
- ες - ν Ἐκ , 

Χριστοῦ “᾿ κύριος εἶπε πρός με, υἱός μου εἰ σὺ, ἔγω σήμερον 
’, ’ » Ἅ 3 - εν ὃ ἊΣ ἔϑ Ν 

γεγέννηκά σε. Αἴτησαι παρ᾽ ἐμοῦ καὶ δώσω σοι ἔύνη τὴν 
᾽ὔ Ν ’ - 

κληρονομίαν σου, καὶ τὴν κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς 
- »᾿ Ψ » Ν τι ΤᾺ Ἃ 

2ὅ γῆς. 1. Οὐ μόνους δὲ ἄρα τοὺς ἀρχιερωσύνῃ τετιμημέ- 
Υ ᾽ὔ - - “λ ᾿, [ἡ Ἀ 

νους, ἐλαίῳ σκευαστῷ τοῦ συμ[θόλου χριομένους ἕνεκα, τὸ 
- - 3 [ Ἷ 5 ἂν ης 

τοῦ Χριστοῦ κατεκόσμει παρ᾽ ᾿Εβραίοις ὄνομα, ἀλλὰ καὶ 
Ν ’ - 

τοὺς βασιλέας, οὺς καὶ αὐτοὺς νεύματι δείῳ προφῆται 
’ὔ ΟῚ ΒΡΣ το Ν 5 (ζ «ὦ δὴ 

χρίοντες εἰκομνέκοὺῦυς τινας Χριστοὺς απειργα Οντον οτι Ὦ 
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ΕῚ ν᾽ ΟῚ τι - ’ Ε ἀλ Δ,,.“Ὁ " - - κ᾿ 

καὶ αὐτοὶ τῆς τοῦ μόνου καὶ «ἁληϑοῦς Χριστοῦ τοῦ κατὰ 
» “0 » - 

πάντων βασιλεύοντος ξείου λόγον βασιλικῆς καὶ ἀρχικῆς 
᾿ ΄ ᾿ ΄᾽ δι συν - " ν μ Ὡς κ 

ἐξουσίας τοὺς τύπους δι᾿ ἑαυτῶν ἔφερον. ὃ. ᾽᾿Ηδη δὲ καὶ 
» - - “- Ν Ν ; Υ Ν . 

αὐτῶν τῶν προφητῶν τινὰς διὰ χρίσματος Χριστοὺς ἐν 
[Ὡ ΕΥ 

τύπῳ γεγονέναι παρειλήφαμεν, ὡς τούτους ἅπαντας τὴν 
φ...4. ᾿ ᾽ δ," γ΄ Ν ν » Δ, Ν ᾽ ’΄ λό 

ἐπὶ τὸν ἀληϑὴῆ Χριστὸν, τὸν ἔνϑεον καὶ οὐράνιον λόγον, 
» Ν » ’΄ : ,ὔὕ - “ ν᾿ ᾽΄ ς ΄ 

αναφορᾶν ἔχειν, μόνον ἀρχιερξα τῶν ὅλων καὶ μόνον ἀπά- 
’ ’ Ν ’ - ᾽ ,ὔ 

σὴς κτίσεως βασιλέα καὶ μόνον προφητων αρχιπροφῆητην 
- ν ΄ὔ ΄ ζ Ὁ ΚΣ ἐν Ν 7, 

τοῦ πατρὺς τυγχάνοντα. 9. Τούτου δ᾽ ἀπόδειξις τὸ μηδένα 
“- νὰ, - ’ ἊἜ Υ ς Α 

πω τῶν πάλαι διὰ τοῦ συμβόλου κεχρισμένων, μῆτε ἱερέων 
’;; ἫΝ ’ Ν - ᾽ὕὔ » “- » 

μήτε βασιλέων μήτε μὴν προφητῶν, τοσαύτην ἀρετῆς ἐν- 
8.7 δύ ΄ «Ὁ [7 ΄ ν ᾿“ ,ὔ . - 
“έου δύναμιν κτήσασϑαι, ὅσην ὁ σωτὴρ καὶ κύριος ἡμῶν 
᾽ - ΄ ᾿ὔ 4) 4 ΩΝ ᾿ ἈΝ » ΜΩ 
Τησοῦς ὃ μόνος καὶ ἀληϑινὸς Χριστὸς ἐπιδέδεικται. 10. 
4 - 

Οὐδείς γέ τοι ἐκείνων καίπερ ἀξιώματι καὶ τιμῇ ἐπὶ πλεί- 
“ - Ν - ᾿] ’ὔ ’ Ἀ 

σταις ὅσαις γενεαῖς παρὰ τοῖς οἰκείοις διαλαμψάντων τοὺς 
΄ ’, ’ - ᾽ “- - - 

ὑπηκόους πώποτε ἐκ τῆς περὶ αὐτοὺς εἰκονικῆς τοῦ Χριστοῦ 
» 

Ὁ 

προσρήσεως Χριστιανοὺς ἐπεφήμισεν ἀλλ᾽ οὐδὲ σεβάσμιός 
΄ ν - ΄ ΄ὕ ΣΗ͂ΒΕΓ ἋΣ Τα δώ Ε "δ κν 

τινι τούτων πρὸς τῶν ὑπηκόων ὑπῆρξε τιμή ἀλλ᾽ οὐδὲ 
Ν ν ν ΄ Δ΄ήηκ- Γ. ν ΄ -- ΄ 

μετὰ τὴν τελευτὴν τοσαύτη διάξϑεσις, ὡς καὶ ὑπεραποῦνηή- 
ς ’ " - ,ὔ 6 5 κι "Ὡς ὕ - 

σκειν ἑτοίμως ἔχειν τοῦ τιμωμένου ᾿ ἀλλ᾽ οὐδὲ πάντων τῶν 
᾽ ν . ᾿] ,’ 8, 49 ,ὔ ἰα ᾽’΄ ’΄ ’ 

ανὰ τὴν οἰκουμένην ἐδνῶν περί τινα τῶν τότε τοσαύτη γέ- 
΄ ᾿ ᾿ μι" - .] :] ,ὔ ω - ’΄ 

γονε κίνησις, ἐπεὶ μηδὲ τοσοῦτον ἐν ἐκείνοις ἡ τοῦ συμβό- 
ἫΝ δύ “ - " - “ [ΜΕΘ ἀλ 5,7 ΄ 

ου δύναμις οἵα τε ἦν ἐνεργεῖν, ὕσον ἡ τῆς αληϑείας παρά- 
ὃ Ν - - Φ - 5 ἃ ΄, ὰ Δ » 

στασις διὰ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐνδεικνυμένη 11, Ὃς οὔτε 
» Ψ ν 

σύμβολα καὶ τύπους ἀρχιερωσύνης παρά του λαβὼν, ἀλλ 
ὑδὲ ΄, Ν ν - ᾽ ε , ,ὕ 5) 9 

οὐδὲ γένος τὸ περὶ σῶμα ἐξ ἱερωμένων κατάγων, οὐδ᾽ ἀν- 
- ἌΝ 

δρῶν δορυφορίαις ἐπὶ βασιλείαν προαχϑεὶς, οὐδὲ μὴν προ- 
ΝΣ . ’ - Ἃλ ᾽ὕ ὑδ᾽ » ς;ὔἢ ὅλ " 

φήτης ὁμοίως τοῖς πάλαι γενόμενος, οὐδ᾽ αξίας ὅλως ἢ 
2 , Ν ΞΕ: “ - - 

τινος παρα Ιουδαίοις τυχὼν προεὸρίας, ὑμως τοῖς πασιν 

ζι 

10 

1ὅ 

20 

2ὅ 
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᾿ κ᾿ Ν - , » Ἴ 53. “ὦ ἘΣ τῇ 4 
εἰ καὶ μὴ τοῖς συμβόλοις, ἀλλ᾽ αὐτῇ γε τῇ ἀληδείᾳ παρὰ 

- Ν Η ΄ 19 Οὐ ς Ψ δ᾽ ᾿ ᾿ 
τοῦ πατρὸς κεκύσμητο..- 12. Οὐχ ὁμοίων ὃ οὖν οἷς προ- 

ὔ ν᾿ ’΄ 9 ’ὔἢ νΝ Ἂς “ 

εἰρήκαμεν τυχὼν, πάντων ἐκείνων καὶ Χριστὸς μᾶλλον 
2 ’΄ μνᾶ ς Ν » Ν . Ν 2 Ν Ἅ ὸ 

ἀνηγύρευται. Καὶ ὡσὰν μόνος καὶ ἀληϑὴς αὐτὸς ὧν ὃ 
Ἢ Ξ τς - Α ΄ ΄, τῇ "» 

ὅ Χριστὸς τοῦ ϑεοῦ Χριστιανῶν τὸν πάντα κόσμον τῆς ὄντως 

σεμνῆς καὶ ἱερᾶς αὐτοῦ προσηγορίας κατέπλησεν, οὐκέτι 
Ψ. 5 Ν ᾽ ’ 2 3, 5 Ν Ν Ν Ν Ψ- 

τύπους οὐδὲ εἰκόνας, ἀλλ᾽ αὐτὰς γυμνὰς ἀρετὰς καὶ βίον 
" ψῃ ᾿) - ὰλ ν᾽ δό - ᾽ὔ 

οὐράνιον αὐτοῖς ἀληϑείας δόγμασι τοῖς ϑιασώταις παρα- 
ὃ ,ὔ {9} η: ’, - 5 Ν ὃ Ν ’ Ν 
οὖς. . Τό τε χρΐσμα, οὐ τὸ διὰ σωμάτων σκευαστον, 

: ᾽ 5 ἣ᾿ Ν , [.Ῥ , 3 Ν Ἄν “9 - 

10 ἀλλ᾽ αὐτὸ δὴ πνεύματι ϑείῳ τὸ ϑεοπρεπὲς, μετοχῇ τῆς 
᾽ ’ .ν - ,ὕ Ε ’ ἃ Ν ᾽ Ν 

ἀγεννήτου καὶ πατρικῆς ϑεότητος ἀπειλήφει. Ὃ καὶ αὐτὸ 
» [ἐ -Ά - - - 

πάλιν Ἡσαΐας διδάσκει, ὡσὰν ἐξ αὐτοῦ Χριστοῦ ὧδέ πως 
Σ - ςς - ’ ΑΕ ΝῊ") Ν “, 4. »" ὔ 

ἀναβοῶν “πνεῦμα κυρίου ἐπ᾽ ἐμὲ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με, 
.) λί - ϑ ’ὔ,͵ λ ᾿ᾳ τ ἐς μὰ δὴ κ᾿ 

εὐαγγελίσασϑαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με, κηρῦξαι αἰχμαλω- 
, - ε 

1ὅ τοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν." 14. Καὶ οὐ μόνος 
ξ ., Ν ᾿ - Ε 

γε Ἡσαΐας, ἀλλὰ καὶ Δαβὶδ εἰς τὸ αὐτοῦ πρόσωπον ἀνα- 
- ! .«ςς ᾽΄ὔ Ἂ . Ν - ας ἢ - Ὧν». 

φωνεῖ λέγων “ὃ δρόνος σου, “εος; εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰὼ- 
« ἄς - 

νος, ῥάβδος εὐθύτητος ἡ ῥάβδος τῆς βασιλείας σου. 
" ΄ὔ ᾿ὔ ὡς χ Ψ ᾿ ,ὕ τ ὃ Ν - 

Ηγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν " διὰ τοῦτο 
Ἷ ᾿ ᾿} ’ὕ Ν 

20 ἔχρισέ σε ὃ ϑεὸς ὃ ϑεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ 
Ν »ἢ ὅ᾽ . - ς »Ρ». 5» Ν 5τ' ’ὔ 

τοὺς μετόχους σου. Εν οἷς ὁ λόγος ἐν μὲν τῷ πρώτῳ 
’, 5 Ἂ, Ε ν 5 [ζε ᾿ δὲ - ὃ έ ἊΨ 

στίχῳ ϑεὸν αὐτὸν ἐπιφημίζει, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ σκήπτρῳ 
- - ΐ- - ! 

βασιλικῷ τιμᾷ. 15. ἘΠῚ) ἑξῆς ὑποβὰς μετὰ τὴν ἔνψεον 
Ν 9 ΝΥ Ν δύ] ,ὔ Ὁ Ν 5 ἡ ’ 

καὶ βασιλικὴν δύναμιν τρίτῃ τάξει Χριστὸν αὑτὸν γεγονότα 
- » - - ᾿] 

2 ἐλαίῳ, οὐ τῷ ἐξ ὕλης σωμάτων, ἀλλὰ τῷ ἐνϑθέῳ τῆς ἀγαλ- 
’ 5 ΄ὔ ’ Ἂ Ν Ἁ .5 , ΕΣ 

λιάσεως ἠλειμμένον παρίστησι, παρὸ καὶ τὸ ἐξαίρετον αὖ- 
5᾿ ἊΣ ἣν; - ΩΝ ’ φο , Ἂν - 

τοῦ καὶ πολὺ κρεῖττον καὶ διάφορον τῶν πάλαι διὰ τῶν 
" ’ὕ Ψ ,ὔ δ Ψ,. 16 Ν 

εἰκόνων σωματικώτερον κεχρισμένων ὑποσημαίνει. . Καὶ 

ἀλλαχοῦ δὲ ὁ αὐτὸς ὧδέ πως τὰ περὶ αὐτοῦ δηλοῖ λέγων 
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ξἕὀν ΄ 2 ΟΦ ΡΣ ’ » Δ, ᾿ ὃ ῳ - " μὰ 

εἶπεν ὁ κύριος τῷ κυρίῳ μου, κάϑου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν 
- Ν ᾿ ’ ΄ Ὁ - Ὁ- Ε}] κι Ὃν 

δῶ τοὺς ἐχϑρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου, καὶ “ἐκ 
Ν Ὶ « ’᾽ 5» ’ ’ » ’ .Ν 

γαστρὸς πρὸ ἑωσφύρου ἐγέννησά σε. Ὥμοσε κύριος καὶ 
» , . Ν . ἍἘ - Ν 5 Ἀ 5.“ Ν Ν 

οὐ μεταμεληδϑήσεται " σὺ εἶ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν 
“ ᾽᾽ νΝ ΕῚ ’ Ὕ - - 

τάξιν Μελχισεδέκ. 17. Οὗτος δὲ εἰσάγεται ἐν τοῖς ἱεροῖς 

λόγοις ὁ Μελχισεδὲκ, ἱερεὺς τοῦ ϑεοῦ τοῦ ὑψίστου. οὐκ ἐν 
- ᾿] ἱν - 

σκευαστῷ τινι χρίσματι ἀναδεδειγμένος, ἀλλ᾽ οὐδὲ διαδοχῇ 
’ ’; - ΦᾺ ’ ΄ ’; ἣν Ν 

γένους προσήκων τῇ καϑ᾿ “Εβραίους ἱερωσύνῃ. Διὸ κατὰ 
νΝ 5» - ., ᾽ » Ν - » 

τὴν αὐτοῦ τάξιν, ἀλλ᾽ οὐ κατὰ τὴν τῶν ἄλλων σύμβολα 
Ν Ἄ . λ Ά ΙῚ Ν ε Ν Ω, [ 

καὶ τύπους ἀνειληφότων Χριστὸς καὶ ἱερεὺς μεδ᾽ ὅρκου 
, ε χ « - ᾽ ΄Ἱ σα Ὁ « 

παραλήψεως ὃ σωτὴρ ἡμῶν ἀνηγόρευται. 18, “Οϑεν οὐξὲ 
- ἣ ἡ ὃ ’ὔ 5,2 5» ν δ'᾽ δ ’ὔ 

σωματικῶς παρὰ ᾿Ιουδαίοις χρισϑέντα αὐτὸν ἡ ἱστορία πα- 
» "1 ᾿] ἥν - - 

ραδίδωσιν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐκ φυλῆς τῶν ἱερωμένων γενόμενον, 
Ε » - δὲ “Ὁ - νι ες ’ Ν ’,ὔ Ν “- 

ἐξ αὐτοῦ δὲ τοῦ ϑεοῦ πρὸ ἑωσφόρου μὲν, τουτέστι πρὸ τῆς 
τοὶ ᾽᾿ὔ΄ 5» » 

τοῦ κόσμου συστάσεως οὐσιωμένον, ἀθάνατον δὲ καὶ ἀγήρω 
ΕΣ ς ’ ᾿ Ν » 5,“ ὃ , 

τὴν ἱερωσύνην εἰς τὸν ἄπειρον αἰῶνα διακατέχοντα. 19. 
- Ἧ Ὶ 

Τῆς δ᾽ εἰς αὐτὸν γενομένης ἀσωμάτου καὶ ἐνθέου χρίσεως 
’; ἣν" ἃ Ν Ἂ Ν ’ν 3 Ἀ 5 ς ’ὔ 

μέγα καὶ ἐναργὲς τεκμήριον τὸ μόνον αὐτὸν ἐξ ἁπάντων 
- ’ - Ν “ ᾿ ’ Ὁ] 

τῶν πώποτε εἰσέτι καὶ νῦν παρὰ πᾶσιν ἀνδρώποις καὶ 

10 

ὅλου τοῦ κόσμου Χριστὸν ἐπιφημίζεσϑαι, ὁμολογεῖσξαί τε 20 
- Ν ες “- 

καὶ μαρτυρεῖσϑξαι πρὸς ἁπάντων ἐπὶ τῇ προσηγορίᾳ, παρά 
σ ᾽ὔὕ 

τε Ἕλλησι καὶ βαρβάροις μνημονεύεσϑαι, καὶ εἰσέτι καὶ 

νῦν παρὰ τοῖς ἀνὰ τὴν οἰκουμένην αὐτοῦ ϑιασώταις τιμαᾶ- 

σϑαι μὲν ὡς βασιλέα, ϑαυμάζεσξϑαι δὲ ὑπὲρ προφήτην, 

δοξάζεσϑαί τε ὡσὰν ἀληϑῆ καὶ μόνον ϑεοῦ ἀρχιερΐα, καὶ 2ὅ 
ἅν 4, ρα [4 ἂ“ 4, “, δ᾽ ’ ’ Ν Ν “4, δ 

ἐπὶ πᾶσι τούτοις οἵα ϑεοῦ λόγον προόντα καὶ πρὸ αἰώνων 
ς ’ .] Ν ’ φ, - 

ἁπάντων οὐσιωμένον, τὴν σεβάσμιον τιμὴν παρὰ τοῦ πα- 
Ἀ - 

τρὸς ὑπειληφότα, καὶ προσκυνεΐσϑαι ὡσὰν ϑεόν. 20. Τό 
Ά, ς΄ , ’ [1 νΝ - , ᾿Ὶ Γὰ 

γε μὴν ἁπάντων παραδοξότατον, ὅτι μὴ φωναῖς αὐτὸ μόνον 
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5. ΄ ,΄ 3.ἘἘ , Ἴ τὰν καὶ ρημάτων ψόφοις αὐτὸν γεραίρομεν οἱ κασωσιωμένοι 
“ - 3 Ν Ν ’ 8,2 - " ῃ, ᾽ - αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ πάσῃ διαϑέσει ψυχῆς, ὡς καὶ αὐτῆς προ- 

τιμᾶν τῆς ἑαυτῶν ζωῆς τὴν εἰς αὐτὸν μαρτυρίαν. 
τ" » - ἷΨ 2 ΓΝ. [Νῖς. Η.ἘΝ1,5.] 1. Ταῦτα μὲν οὖν ἀναγκαίως πρὸ 

- ς ᾿΄ὔ 5 - ’ὔ δ υ ἢ «ς Ἂ Ν ’ ’ ὅ τῆς ἱστορίας ἐνταῦνπά μοι κείσϑδω, ὡς ἂν μὴ νεώτερόν τις 
ΐ- - «ς - - ᾿ εἶναι νομίσειε τὸν σωτῆρα καί κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν τὸν 
γ΄ Ἀ Ν Ν - ᾿ ΄’΄ λ , ᾿] - »(" Χριστὸν διὰ τοὺς τῆς ἐνσάρκου πολιτείας αὐτοῦ χρόνους. 

5 - εν Ἵνα δὲ μηδὲ τὴν διδασκαλίαν αὐτοῦ νέαν εἶναι καὶ ξένην, 
ε Ν « Ν ,ὔ ν δΑ - λ - ὃ , 2 5 ᾽ὔ ὡσᾶν ὑπὸ νέου καὶ μηδὲν τῶν λοιπῶν διαφέροντος ἀνϑρώ- 

10 που ᾶσά ὑπονοήσειε, φέρε [Ξ)ραχέα καὶ περὶ τούτου που συστασᾶν τις γνοῆσειε, φερε ὥραχ ρ 
΄ ᾽} Ν ς δὲ ᾽, - τι ΡΝ διαλάβωμεν. 2. ἤΑρτι μὲν ὁμο ογουμένως τῆς τοῦ σωτῆ- 

“ νξὸ . ἘΩ - " ΄ ρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παρουσίας νεωστὶ πᾶσιν ἀνδρώ- 
5 ᾽΄ ὔ ς , ’, ν 5 δς ποις ἐπιλαμψίσης, νέον ὁμολογουμένως ἔϑνος οὐ μικρὸν 

ἌΜῺῸ 6. κα ᾽, - .«-Ὁ ,ὔ 5 ᾿Υ Ν » - οὐδ᾽ ἐπὶ γωνίας ποι γῆς ἱδρυμένον, ἀλλὰ καὶ πάντων τῶν 
16 ἐδνῶν πολυανϑρωπότατόν τε καὶ ϑεοσεβέστατον, ταύτῃ τε 

᾽ Ψ Ἄν 7 δ᾿ Ν 5 Ἄν, Ψὰς τι Ν - ἀνώλεθρον καὶ ἀήττητον, ἢ καὶ εἰς αεὶ τῆς παρὰ δεοῦ βοη- 
’ ’΄ ἐφ Δ, ’, 2 ᾿' 5 ἂν». [ σ“είας τυγχάνει, χρόνων προϑεσμίαις ἀρρήτοις ἀϑρόως οὕ- 

3 Ν Ἂς - - - - - τως ἀναπέφηνε, τὸ παρὰ τοῖς πᾶσι τῇ τοῦ Χριστοῦ προση- 
’ὔ ’ 3 {Π πε “Τῆς “ ’ γορίᾳ τετιμημένον. ὃ. 'Ῥοῦτο καὶ προφητῶν κατεπλάγη τις 

ἕν ΄ ᾽ - ἢ Π 20 ϑείου πνεύματος ὀφθαλμῷ τὸ μέλλον ἔσεσϑαι προδεωρή- 
δ νΝ ’΄ 2 ’ὔ , - ω σας, ὡς καὶ τάδε ἀναφϑέγξασϑαι “τίς ἤκουσε τοιαῦτα, καὶ 

’; 5 ᾽’, “ " 3 τὰς ἘΝ - τίς ἐλάλησεν οὕτως ; εἰ ὥδινε γῆ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, καὶ εἰ ἐτέχϑη 
" ΗΝ τὰ ΕΣ ς ἶν ἔσνος εἰσάπαξ. Ὑποσημαίνει δέ πως καὶ τὴν μέλλουσαν 
Ἂς 3 Α .- - ὁ αὑτὸς προσηγορίαν λέγων “τοῖς δὲ δουλεύουσί μοι κλη- 

Μ΄ ’,ὔ " Ν - - 2ὅ ϑήσεται ὄνομα καινὸν, ὃ εὐλογηϑήσεται ἐπὶ τῆς γῆς." 4. 
ΑΝ ᾺΣ 5 «Δ ,ὔ - «ς - εξι - Ν » »Μ ΛΑ εἰ καὶ νέοι σαφὼς ἡμεῖς, καὶ τοῦτο καινὸν ὄντως ὄνομα 
κ᾿ - ᾽ , κ - "᾿ , ς τὸ Χριστιανῶν ἀρτίως παρὰ πᾶσιν ἔϑνεσι γνωρίζεται, ὃ 

’ δ᾽ ε [ Ν - 9 - ς , - - Ε] ’ βίος δ᾽ οὖν ὅμως καὶ τῆς ἀγωγῆς ὃ τρόπος αὐτοῖς εὐσε[βεί- 
δό “ ᾿ς δ νον ΑΝ - 5 , » ας ὀόγμασιν τι μὴ ἔναγχος ὑφ᾽ ἡμῶν ἐπιπέπλασται, ἐκ 
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’ δὲ « ΟῚ - 3. τος, ,΄ὕ “ὦ ᾽ ,᾿, - 

πρώτης δὲ ὡς εἰπεῖν ἀνδ ρωπογονίας φυσικαῖς ἐννοίαις τῶν 
- 2 πα [Ω - Ὁ 

πάλαι ϑεοφιλῶν ἀνδρῶν κατωρϑοῦτο, ὧδέ πως ἐπιδείξομεν. 
- 5» »-Ἐ » 

ὃ. Οὐ νέον, ἀλλὰ καὶ παρὰ πᾶσιν ἀνϑρώποις ἀρχαιότητι ᾽ ρ ς ἀρ’ Ι 
’ νᾳ, - “- Ν » » ᾽’ Α (γχινι ,ὔ 

τετιμημένον ἔδνος, τοῖς πᾶσι καὶ αὐτὸ γνώριμον, τὸ ᾿Εβραί- 
Ὧν ν 

ων τυγχάνει. Λόγοι δὴ παρὰ τούτῳ καὶ γράμματα παλαι- 
Ν » ὃ , ΄ὔ Σ ΤῊΝ δ, .Ὦ - 2 ΡΣ 

οὺς ἀνὸρας περιέχουσι, σπανίους μὲν καὶ ἀριδμῷ [βραχεῖς, 
᾽ ᾽ 7 δ κν ΄ - - 
ἀλλ᾽ ὅμως εὐσε[ϑείᾳ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ πάσῃ τῇ λοιπῇ διε- 

,’ 2 - Ν ᾿ὔ - - ΄ὕ, 

νεγκόντας ἀρετῇ, πρὸ μέν γε τοῦ κατακλυσμοῦ διαφόρους, 
Ν Ν νΝ - δ᾽ ἐν - - Τ “ Ὁ , 

μετὰ δὲ καὶ τοῦτον ἑτέρους τῶν τε τοῦ Νῶε παίδων καὶ ἀπο- 
᾿ὕ » Ν ᾿ Ν ᾿] Ν " 3 Ν ν ’ 

γόνων, ἀτὰρ καὶ τὸν ᾿Αβραὰμ, ὃν ἀρχηγὸν καὶ προπάτορα 
- ΕῚ - - τιν 5 - , 

σφῶν αὐτῶν παῖδες ᾿Εβραίων αὐχοῦσι. 06. Πάντας δὴ ἐκεί- 
ἣν τῳ, ὃ ’ ΄ ν ΕἾ 5 - ἊἊ 2 Ν 

νους ἐπὶ δικαιοσύνῃ μεμαρτυρημένους, ἐξ αὐτοῦ ᾿Αβραὰμ 
᾽ ΕΝ Ν - ᾽ - »Ἥ" Δ, ΕΣ Ν 

ἐπὶ τὸν πρῶτον ἀνιοῦσιν ἄνϑρωπον, ἔργῳ Χριστιανοὺς 
᾽ νΝ Ν 4 ’ ’ὔ ᾿ ΕῚ 4 ᾿Ξ ’ - 

εἰ καὶ μὴ ὀνόματι προσειπών τις οὐκ ἂν ἐκτὸς βάλοι τῆς 
» Ἃ - Ἷ 

ἀληϑείας. 7. Ὃ γάρ τοι δηλοῦν ἐθέλει τοὔνομα τὸ Χρι- 
- » ὃ ὃ Ν - - - ᾿ Ν 

στιανοῦ, ἀνὸρα διὰ τῆς τοῦ Χριστοῦ γνώσεως καὶ διδασκα- 

λί ύ ὶ διὶκ ὑν) τερίᾳ τε βίο «αἱ ἀρε- ἰας, σωφροσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ, καρτερίᾳ τε υ καὶ ἀρε 
»- ᾽ ΄ ᾽ ΄ ε ἍΝ τ τ δὰ κ᾿ ΄ ἐάν αὶ δα 

τῆς ἀνδρείᾳ, εὐσε[ϑείας τε ὁμολογίᾳ ἑνὸς καὶ μόνου τοῦ ἐπὶ 
- - - ᾿Ὶ Ὁ - 

πάντων ϑεοῦ διαπρέπειν, τοῦτο πᾶν ἐκείνοις οὐ χεῖρον 

σι 

10 

1ὅ 

- , τ 3 - 

ἡμῶν ἐσπουδάζετο. 8. Οὔτ᾽ οὖν σώματος αὐτοῖς περιτο- 20 
- " “ ΞΘ » ΄ » ’ ω 

μῆς ἔμελεν, ὅτι μηδὲ ἡμῖν, οὔτε σαββάτων ἐπιτηρήσεως, ὅτι 
δον ὦ ΝῊ - - “ ἜΣ 

μηδὲ ἡμῖν" ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν τοιῶνδε τροφῶν παραφυλακῆς, 

οὐδὲ τῶν ἄλλων ὃ λῆς, ὅ ῃ 4 Ἃ ἕ τῶν ἄλλων διαστολῆς, ὅσα τοῖς μετέπειτα πρῶτος 
« ’ - 5 ’, - 

απάντων Μωυσῆς ἀρξάμενος ἐν συμβόλοις τελεῖσϑαι πα- 

ραδέδωκεν, ὅτι μηδὲ νῦν Χριστιανῶν τὰ τοιαῦτα " ἀλλὰ καὶ 2ὅ 

σαφῶς αὐτὸν ἤδεσαν τὸν Χριστὸν τοῦ δεοῦ, εἴ γε ὦφϑαι 

μὲν τῷ ᾿Αβραὰμ, χρηματίσαι δὲ τῷ ᾿Ισαὰκ, λελαληκέναι δὲ 
“ν᾽ . - νΝ - Ν φ9 ’ ες 

τῷ Ἰακὼβ, Μωυσεῖ τε καὶ τοῖς μετὰ ταῦτα προφήταις ὧμι- 

ληκέναι προδέδεικται. 9. "Ἔνϑεν αὐτοὺς δὴ τοὺς ϑεοφιλεῖς 

Β 
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ἍἋ - - - ͵ 

ἐκείνους εὕροις ἂν καὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ κατηξιωμένους προ- 
, Ν κ᾿ ΄ κ᾿ 9.5 τα μῶ ΄, «ς ν 

σωνυμίας, κατὰ τὴν. φάσκουσαν περὶ αὐτῶν φωνήν “μὴ 
“ῃ δ. φ-. - - Ν . - ͵ νΝ 

ἅψησϑε τῶν χριστῶν μου, καὶ ἐν τοῖς προφήταις μου μὴ 
- Ἂ - - 

πονηρεὺεσϑε." 10. “Ὥστε σαφῶς πρώτην ἡγεΐσϑαι δεῖν καὶ 
᾽΄ ’ ᾿9 μ» ’ [ 

ὅ πάντων παλαιτάτην τε καὶ ἀρχαιοτάτην ϑεοσε[ϑείας εὕρεσιν, 
ἘΞ ͵ “- ᾽ ᾽ κ ᾿ Ξ ἢ ΞῚ 

αὐτῶν ἐκείνων δὴ τῶν ἀμφὶ τὸν ᾿Αβραὰμ ϑεοφιλῶν ἀνδρῶν, 
τῴ 

" Ξν - - “ - τ᾿ 
τὴν ἀρτίως διὰ τῆς τοῦ Χριστοῦ διδασκαλίας πᾶσιν ἔϑνεσι 

Ὰ - , ͵ 

κατηγγελμένην. 11. Εἰ δὲ δὴ μακρῷ ποῖ᾽ ὕστερον χρόνῳ 
“- ᾽ Ν 9 

περιτομῆς φασι τὸν ᾿Α[Ξβραὰμ ἐντολὴν εἰληφέναι, ἀλλά γε 
ΧΝ , ὃ ,ὔ ὃ Ν ΄ Δι ν Σ5 ’ 

10 πρὸ ταύτης δικαιοσύνην διὰ πίστεως μαρτυρηδεὶς ἀνείρηται, 
"ῷ ἴδ , - ὥδέπως φάσκοντος τοῦ ϑείου λόγου ““ ἐπίστευσε δὲ ̓ Αβραὰμ 

- - - Ὕ 

τῷ σεῷ, καὶ ἐλογίσϑη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην." 12. Καὶ 
- “- Ν [ἡ ᾿ν - 

δὴ τοιούτῳ πρὸ τῆς περιτομῆς -γεγονότι χρησμὸς ὑπὸ τοῦ 
, ς ᾿ . ἢ - - κα 5. ΤΟ ς κ᾿ 

φήναντος ἑαυτὸν αὐτῷ “εοῦ (οὗτος δ᾽ ἣν αὐτὸς ὁ Χριστὸς 
ε - - ΄ κ᾿ - » “ , ΄ὕἹ κ᾿ 

16 ὁ τοῦ ϑεοῦ λόγος) περὶ τῶν ἐν τοῖς μετέπειτα χρόνοις τὸν 
Ἢ ἘΠ - ΄ ΄ Εν 5. τ“ 

ὅμοιον αὐτῷ δικαιοῦσϑαι τρόπον μελλόντων ῥήμασιν αὐτοῖς 
᾽» λ ΝΞ «ςς ν 5 Ν ΚΕ Ξ 5 Ν μι 

προεπήγγελται λέγων “καὶ ἐνευλογηδήσονται ἐν σοὶ πᾶσαι 
“π Ν - - π᾿ -τὸ { Ὁ ΕΙΣ ΕῚ ., , Ν 

αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. Καὶ ὡς ὅτι ἔσται εἰς ἔδνος μέγα καὶ 
- ᾿ εν ᾿ 

πολύ. Καὶ ἐνευλογηϑήσονται ἐν αὐτῷ πάντα τὰ ἔϑνη τῆς 

20 γῆς." 18. Τούτῳ δὲ καὶ ἐπιστῆσαι εἰς ἡμᾶς ἐκπεπληρωμέ- 
’ νΝ Ν » - “- "} ἢ 5» ’ 

νῳ πάρεστι. Πίστει μὲν γὰρ ἐκεῖνος τῇ εἰς τὸν ὀφϑέντα 

ὑτῷ τοῦ ϑεοῦ λό ὃν Χ ὃν δεδικαίωτο, πατρῴας μὲν αὐτῷ τοῦ σεοῦ λόγον τὸν Χριστὸν δεδικαίωτο, ρῷας μ 
. Ν ’, ἈΝ ᾿, , , . δὲ 
ἀποστὰς δεισιδαιμονίας καὶ πλάνης βίου προτέρας, ἕνα δὲ 

Ν 9 τὰς δ ς δὴ ’ εὖ Ἁ ν - »" Ι] 

τὸν ἐπὶ πάντων ὁμολογήσας “εὸν, καὶ τοῦτον ἔργοις ἀρε- 

2ὅ τῆς, οὐχὶ δὲ δρησκείᾳ νόμου τοῦ μετὰ ταῦτα Μωυσέως ϑε- 
’ ἢ; , » »} [7 δὴ - ς Χ - 

ραπεύσας. οιούτῳ τε ὄντι εἴρητο ὅτι δὴ πᾶσαι αἱ φυλαὶ 
τ - Ν , ν ΜᾺ, 5» » - ὺλ ’ 14 

τῆς γῆς καὶ πάντα τὰ ἔϑνη ἐν αὐτῷ εὐλογηϑήσονται. ' 
5 Ν » ) ,2 δεῖται, - » Ν 

ἔργοις δὲ λόγων ἐναργεστέροις ἐπὶ τοῦ παρόντος παρὰ 

μόνοις Χριστιανοῖς καδ΄ ὅλης τῆς οἰκουμένης ἀσκούμενος 
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Ψ".6, » - [ - Δ, ’ δά, 4.1 δ] ν ᾿ ᾿ 

αὐτὸς ἐκεῖνος ὁ τῆς ϑεοσε[θείας τοῦ ᾿Αραὰμ ἀναπέφηνε 
» ἍςΝ« ν 3 Ν 

τρόπος. 1. Τί δὴ οὖν λοιπὸν ἐμποδὼν ἂν εἴη, μὴ οὐχὶ 
- Ν ν 5ι τὰν Ἷ Ν ’ » , ΓΟ 

ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν [ϑίον τε καὶ τρόπον εὐσε[ϑείας ἡμῖν τε 

τοῖς ἀπὸ Χριστοῦ καὶ τοῖς πρόπαλαι ϑεοφιλέσιν ὁμολο- 
- ᾽ - ΄ ᾽ ΄ 

γεῖν ; ὥστε μὴ νέαν καὶ ξένην, ἀλλ᾽ εἰ δεῖ φάναι ἀληϑεύ- 
᾽ Η "ἃ ΡΞ 

οντα, πρώτην ὑπάρχειν καὶ μύνην καὶ ἀληϑῆ κατόρϑωσιν 
Ξ Σ Ἢ Ὁ 

εὐσε[ϑείας τὴν διὰ τῆς τοῦ Χριστοῦ διδασκαλίας παραδο- 
- ςς. ᾽ ὃ ’, δι, γχν» - ν ᾿ ὃ Ε ,͵ 

ϑεῖσαν ἡμῖν ἀποδείκνυσϑαι. Καὶ ταῦτα μὲν ὧδε ἐχέτω. 
. "Ὁ Ν Ὁ 

Υ͂. ΓΝῖι΄ς. Η. Η.1, 0.1 1. Φέρε δὲ ἤδη μετὰ τὴν δέουσαν 
- , - υ - ε 

προκατασκευὴν τῆς προτεϑείσης ἡμῖν ἐκκλησιαστικῆς ἵστο- 
’ »Ἤ Ν » Ν - Ἴ ΄’ - - Ε - ᾽ 

ρίας ἤδη λοιπὸν ἀπὸ τῆς ἐνσάρκου τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐπι- 
’ὔ φ»ρ ΄ ’ 5 ’ ἊὉ ἈΝ - ’, 

φανείας οἷά τινος ὁδοιπορίας ἐφαψώμεϑα, τὸν τοῦ λόγου 
’ Ν ν Ἀν ’ ᾽ Ν 5» - νΝ 

πατέρα ϑεὸν καὶ τὸν δηλούμενον αὐτὸν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν 
. - Εν ’ « κε Ν ᾽ ’ - - “ 

τὸν σωτῆρα καὶ κύριον ἡμῶν, τὸν οὐράνιον τοῦ δεοῦ λόγον 
κ᾿ ἰὼ ᾿ " ΡᾺ κ᾿ κ᾿ ΄ ᾽ νὰ 

βοηϑὸν ἡμῖν καὶ συνεργὸν τῆς κατὰ τὴν διήγησιν ἀληϑείας 
’ὔ’ τ τ - 

ἐπικαλεσάμενοι. 2. Ἦν δὴ οὖν τοῦτο δεύτερον καὶ τεσσα- 
᾿ . - » , , 
ρακοστὸν ἔτος τῆς Αὐγούστου βασιλείας, Αἰγύπτου δ᾽ ὑπο- 

- - τς ͵ Ν 

ταγῆς καὶ τελευτῆς ᾿Αντωνίου καὶ Κλεοπάτρας, εἰς ἣν 
’΄ ᾽ » - 

ὑστάτην ἡ κατ᾽ Αἴγυπτον τῶν Πτολεμαίων κατέληξε δυνα- 
, » ὃ "“ ΟῚ ᾿ Ν ς ’ὔ ς Ν . “ 

στεία, ὄγδοον ἔτος καὶ εἰκοστὸν, ὁπηνίκα ὁ σωτὴρ ἡμῶν 
᾿ ΄͵ , - κ᾿ ἄκ, τ 4, “ ΄ ᾽ ζὼ ΄, 

καὶ κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ἐπὶ τῆς τότε ἀπογραφῆς πρώ- 
ε ’ - - 

της, ἡγεμονεύοντος Κυρινίου τῆς Συρίας, ἀκολούϑως ταῖς 
» - - - - 

περὶ αὐτοῦ προφητείαις, ἐν Βηϑλεὲμ γεννᾶται τῆς ᾿Ιουδαίας. 

3. Ταύτης δὲ τῆς κατὰ Κυρίνιον ἀπογραφῆς καὶ ὁ τῶν παρ᾽ 

ζι 

10 

1ὅ 

20 

Ἑβραίοις ἐπισημότατος ἱστορικῶν Φλαύιος Ἰώσηπος μνη- 2ὔ 
΄, .» " ΄ὕ ε ,΄,͵ 4 ὦ - 

μονεύει, καὶ ἄλλην ἐπισυνάπτων ἱστορίαν περὶ τῆς τῶν Γα- 
, Ν Ν ᾽ Ν " ,ὔ ΄ φ.- “4 

λιλαίων κατὰ τοὺς αὐτοὺς ἐπιφυείσης χρόνους αἱρέσεως, 
Ἂν, ᾽ ΄ - ΄ φ 5" - 

ἧς καὶ παρ᾽ ἡμῖν ὁ Λουκᾶς ἐν ταῖς Πράξεσι μνήμην ὧδέ 
Υ, , ςς " - » , 9 »᾿». ΄ 

πως λέγων πεποίηται μετὰ τοῦτον ἀνέστη Ιούδας ὁ ὰ- 
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- - - 5 - 9 

λιλαῖος ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς, καὶ ἀπέστησε λαὸν 
νυ ΄, 3 - 5 - 2 ΄, Ν ΄ “ ᾽ ΞΟ 

ὀπίσω αὐτοῦ, κἀκεῖνος ἀπώλετο, καὶ πάντες ὕσοι ἐπείσξη- 
- Ὁ “- " 

σαν αὐτῷ διεσκορπίσϑησαν." 4. Τούτοις δ᾽ οὖν καὶ ὁ δεδη- 
λ ΄ " » δ ΄ ᾿Ξ » Ὗ , Ὁ - 
ὠμένος ἐν ὀκτωκαιδεκάτῳ τῆς ἀρχαιολογίας συνᾷδων ταῦ- 

- ςε ΄ Ὰ - 

ὅ τα παρατίϑεται κατὰ λέξιν “ Κυρίνιος δὲ τῶν εἰς τὴν [ουλὴν 
ςς ᾽ὕ Ι Ν ΄ὔ », ᾽ Ν ᾿ Η, Ν 

συναγομένων ἀνὴρ, τάς τε ἄλλας ἀρχὰς ἐπιτετελεκὼς καὶ 
αν Ν - “ ΄,ὕ .“ ΓΘ" ΄ "» δ 5 ’, 

ιὰ πασῶν ὁδεύσας ὕπατος γενέσϑαι, τά τε ἄλλα ἀξιώματι 
«ςε ͵ » ΟῚ - ΄ Ν 

μέγας, σὺν ὀλίγοις ἐπὶ Συρίας παρῆν, ὑπὸ Καίσαρος 
«ε - " - 

δικαιοδότης τοῦ ἔϑνους ἀπεσταλμένος, καὶ τιμητὴς τῶν 
«ε - Ἵ » σ Ί κε. 

10 “ οὐσιῶν γενησόμενος." ὅ. Καὶ μετὰ βραχέα φησίν “ Ιού- 
οἰ τ τ ᾽ Ψ ΕῚ 3, ἣ, 

δας δὲ Γαυλανίτης ἀνὴρ ἐκ πόλεως ὄνομα Γαμάλας, 
-- Δὲ " 
Σάδδοκον Φαρισαῖον προσλαβόμενος, ἠπείγετο ἐπὶ ἀπο- 

ςς ’ὕ ᾽,ὕ 5 ὔ ᾿ ᾿ » ΑΝ ᾿΄ὔ 

στάσει, τήν τε ἀποτίμησιν οὐδὲν ἄλλο ἢ ἄντικρυς δουλείαν 
Ξε 5 - . 3.5 

ἐπιφέρειν λέγοντες, καὶ τῆς ἐλευϑερίας ἐπ᾽ ἀντιλήψει παρα- 
ς - , ΄ - - 

15 “ καλοῦντες τὸ ἔδνος." 06. Καὶ ἐν τῇ δευτέρᾳ δὲ τῶν ἵστο- 
- πὰς ΕΝ “ - »» Ἂ - 3 - - ’ὕ 

ριῶν τοῦ ᾿Ιουδαϊκοῦ πολέμου περὶ τοῦ αὐτοῦ ταῦτα γράφει 
ἘΕ.5. ΄ 5 Ν - 3 , » ᾽ » 

ἐπὶ τούτοις τις ἀνὴρ Γαλιλαῖος Ιούδας ὄνομα εἰς ἀπο- 
ςς Ψ; δε ρα ἧς 5 ’ ͵ "} ὡ» «ς 

στασίαν ἐνῆγε τοὺς ἐπιχωρίους, κακίζων, εἰ φόρον τε Ῥω- 
«- 7 ΕΞ ε ’ ΓἾ κ᾿ κ᾿ . »"᾽ 
μαίοις τελεῖν ὑπομένουσι καὶ μετὰ τὸν δεὸν οἴσουσι ὄνη- 

20 “τοὺς δεσπότας. Ταῦτα ὁ ̓ Ιώσηπος. 
ὩΣ Σ 5 

ΥἹΙ. [Νῖο. Η. Ε..1,6.1 1. Τηνικαῦτα δὲ καὶ τοῦ ᾿Ιουδαί- 
᾿ ς “ 

ων ἔθνους Ἡρώδου πρώτου τὸ γένος ἀλλοφύλου διειληφό- 

τος τὴν [βασιλείαν ἡ διὰ Μωυσέως περιγραφὴν ἐλάμβανε 
“Ὁ 3 , , 

προφητεία “᾿ οὐκ ἐκλείψειν ἄρχοντα ἐξ ᾿Ιούδα οὐδὲ ἡγούμε- 
5)Ὲ τ - - . “00 ᾽ὔ ςς ὦ Ἃ ἐλϑ ιν: »» 

νον ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ φήσασα," ἕως ἂν ἔλπῃ ᾧ ἀπό- 
᾿ ἈΠ ὦ Υ- ἢ 

κειται," ὃν καὶ ἀποφαίνει προσδοκίαν ἐϑνῶν ἔσεσϑαι. 2. 
2 - , Ν - ΄ὔ π- ΟΥΛΝΣ Γο " - 
Ατελῆ γέ τοι τὰ τῆς προρρήσεως ἦν, καϑ' ὃν ὑπὸ τοῖς 
ὮΣ ᾽’ὕ “΄ἃχϑα"ΝΝ » ᾽’ ᾽ - 5 ζ7-- ’ 

οἰκείοις τοῦ ἔϑνους ἄρχουσι διάγειν αὐτοῖς ἐξῆν χρόνον, 
Ε ᾿ Ψ - Ν 5 

ἄνωϑεν ἐξ αὐτοῦ Μωυσέως καταρξαμένοις καὶ εἰς τὴν Αὐ- 
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- ἃ "..ἉΝ - » 

γούστου [βασιλείαν διαρκέσασι" καϑ' ὃν πρῶτος ἀλλόφυλος 
΄ ᾽’ Ἀ Ν δ, ἢ Ε ᾿,ὕ ΄ Α . ΄ 

Ηρώδης τὴν κατὰ Ιουδαίων ἐπιτρέπεται ὑπὸ Ῥωμαίων 
᾽ κ « ὡ  ἦνπ 2 ἊΖ“Ό ὅτ ὃν "» Ἄ ᾷ 
ἀρχὴν, ὡς μὲν ᾿Ιώσηπος παραδίδωσιν, ᾿Ιδουμαῖος ὧν κατὰ 

,ὕ ν" , Ε] ’ὔ Ἂς Ν ,͵ [ 7 

πατέρα τὸ γένος, Αράββιος δὲ κατὰ μητέρα, ὡς ὃ Αφρικα- 
ν ᾽ ΄ Ν δὲ Ν ν Δ ,ὔ ΟΎ ΟΝ, ν 

νὸς (οὐχ ὃ τυχὼν δὲ καὶ οὗτος γέγονε συγγραφεὺς), φασὶν 
ε ν ᾽ πο δὰ ᾽ - ΟῚ ,΄, Ὁ διε ΄ 

οἱ τὰ κατ᾽ αὐτὸν ἀκριβοῦντες, ᾿Αντιπάτρου, τοῦτον δὲ Ηρώ- 
Ν ᾽ αν - 

δου τινὸς ᾿Ασκαλωνίτου τῶν περὶ τὸν νεὼν τοῦ ᾿Απόλλω- 
ς ’ ’ ΄ δ 

νος ἱεροδούλων καλουμένων γεγονέναι. ὃ. Ὃς ᾿Αντίπατρος 
εἰ ἴἥσο ͵ - Ὁ ΄ 
ὑπὸ ᾿Ιδουμαίων λῃστῶν παιδίον αἰχμαλωτισϑεὶς σὺν ἐκεί- 

- 5 ν Χ ΄ Ν 
νοις ἦν, διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι τὸν πατέρα πένητα ὄντα λύτρα 

΄, νὸς Ἢ - ᾿ Ὁ Ξδο. ἃν » 
καταϑέσϑαι ὑπὲρ αὐτοῦ. ᾿Εντραφεὶς δὲ τοῖς ἐκείνων ἤϑεσιν 
[ἡ « - “0 Ἂ ᾽ - - 

ὕστερον Ὑρκανῷ τῷ ᾿Ιουδαίων ἀρχιερεῖ φιλοῦται. 'Τούτῳ 
- ,ὔ ψ πἰ:-: ἃς - - ς - «. ᾽Ἂ Ε] ἈΕῚ 

παῖς γίνεται ὁ ἐπὶ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἡρώδης. 4. Εἰἷϊς δὴ 
εἰ Ν - - κι 

οὖν τὸν τοιοῦτον τῆς Ἰουδαίων περιελϑούσης [βασιλείας, 
“πω ὩΣ " ΝΥΝ - ΩΓ Ε ΄΄-» τ ’ 
ἐπὶ ϑύραις ἤδη καὶ ἡ τῶν ἐθνῶν ἀκολούϑως τῇ προφητείᾳ 

,ὕ - [ Ὁ λ Ἂ ’ ΦΦλ' 5 ΄ὔ - ᾽ 

προσδοκία παρῆν, ἅτε διαλελοιπότων ἐξ ἐκείνου τῶν παρ 
» - 3 ᾽ - ’, Ν ὃ ΙΝ ν ΕΘΝ “κα “᾿ 

αὐτοῖς ἐξ αὐτοῦ Μωυσέως κατὰ διαδοχὴν ἀρξάντων τε καὶ 
ς ΄ Ν ’, - 2 Ἂ ΄ ψ,, σώ ἂ, 
ἡγησαμένων. ὅ. Πρὸ μέν γε τῆς αἰχμαλωσίας αὐτῶν καὶ 

τῆς εἰς Βαβυλῶνα μεταναστάσεως ἐ[βασιλεύοντο, ἀπὸ Σαοὺλ 

οι 

10 

15 

πρώτου καὶ Δα[θὶὸ ἀρξάμενοι " πρὸ δὲ τῶν βασιλέων ἄρ- 20 
- ’ Ὥ 

χοντες αὐτοὺς διεῖπον, οἱ προσαγορευόμενοι κριταὶ, ἄρξαν- 
ΝΝῚ ᾿] - 

τες καὶ αὐτοὶ μετὰ Μωυσέα καὶ τὸν τούτου διάδοχον Ἰησοῦν. 
» - » 

6. Μετὰ δὲ τὴν ἀπὸ Βαβυλῶνος ἐπάνοδον οὐ διέλιπον 
Ἄν, ’ ’ὔ 3 Ε πο Ν ὃλ ’ Οἱ 

πο ἰτξιᾳ χρώμενοι αριστοκρατικῃ μετα ο ἰγαρχίας. ἐ 

γὰρ ἀρχιερεῖς προεστήκεσαν τῶν πραγμάτων, ἄχρις οὗ 2 
Ν 4 

Πομπήιος Ῥωμαίων στρατηγὸς ἐπιστὰς τὴν μὲν ἱἹερουσα- 
΄“ Ν “ - 

λὴμ πολιορκεῖ κατὰ κράτος, μιαίνει τε τὰ ἅγια μέχρι τῶν 
“- - ᾿ Α ’ - 

ἀδύτων τοῦ ἱεροῦ προελϑὼν, τὸν δὲ ἐκ προγόνων διαδοχῆς 
Φ 3 - - - ’ ’ὔ . « νΝ εἰς ἐκεῖνο τοῦ καιροῦ διαρκέσαντα [βασιλέα τε ὁμοῦ καὶ 



90 ΕΠΒΕΒΙΙ 

ϑ Ἷ . - ς ’ 

ἀρχιερέα, ᾿Δριστόβουλος ὄνομα ἦν αὐτῷ, ξέσμιον ἐπὶ “Ῥώ- 
“ ᾽ὔ .) ᾽ὔ ς - ἂν - ᾿ὕὔ ἀὃ ΝΥ “- 

μὴν ἅμα τέκνοις ἐκπέμψας, Ὑρκανῷ μὲν τῷ τούτου ἀδελφῷ 
Ν ᾽ ’ δίὃ Ν δὲ - ΕῚ ὃ ’, ΠΝ 

τὴν ἀρχιερωσύνην παραδίδωσι, τὸ δὲ πᾶν ᾿Ιουδαίων ἔῦνος 
Ψ 

ἐξ ἐκείνου Ῥωμαίοις ὑπόφορον κατεστήσατο. Ἶ. Αὐτίκα 
- ΟΝ 2 - » «“ Ὁ“ Ν - “ 5 ’ὔ 

ὅ γοῦν καὶ Ὑρκανοῦ, εἰς ὃν ὕστατον τὰ τῆς τῶν ἀρχιερέων 

περιέστη διαδοχῆς, ὑπὸ Πάρϑων αἰχμαλώτου ληφϑέντος, 
- - " »  ε  “ - 

πρῶτος, ὡς γοῦν ἔφην, ἀλλόφυλος Ἡρώδης ὑπὸ τῆς συγ- 
Ν ᾽ 

κλήτου Ῥωμαίων καὶ Αὐγούστου βασιλέως τὸ Ἰουδαίων 
4Δ - τὰ δὰ ᾽ς 

ἔννος ἐγχειρίζεται. 8. Καϑ᾽ ὃν ἐναργῶς τῆς τοῦ Χριστοῦ 
Ἶ - 5 - Ἂ 

10 παρουσίας ἐνστάσης καὶ τῶν ἐδνῶν ἡ προσξοκωμένη σωτη- 
[4 “ὦ ΒΝ 

ρία τε καὶ κλῆσις ἀκολούϑως τῇ προφητείᾳ παρηκολούϑη- 
«39, “ δὴ ’, - ϑιψρας ὑὃ 5 ΄ Ν 

σεν ἐξ οὗ δὴ χρόνου τῶν ἐξ ᾿Ιούδα ἀρχόντων τε καὶ 

ἡγουμένων, λέγω δὲ τῶν ἐκ τοῦ ᾿Ιουδαίων ἔϑνους διαλελοι- 

πότων, εἰκότως αὐτοῖς καὶ τὰ τῆς ἐκ προγόνων εὐσταϑῶς 
ἢ ΕΙ ΙΝ “. » 

15 ἐπὶ τοὺς ἔγγιστα διαδόχους κατὰ γενεὰν προϊούσης ἀρχιε- 
- - Ἷ 

ρωσύνης παραχρῆμα συγχεῖται. 9. "ἔχεις καὶ τούτων 
Θὲ», Ψὶ Ν 9 ἫΝ ᾽΄ὔ ὃ λι - ς Ἂς 

ἀξιόχρεων τὸν ᾿Ιώσηπον μάρτυρα, δηλοῦντα ὡς τὴν βα- 
« , « 

σιλείαν παρὰ Ῥωμαίων ἐπιτραπεὶς Ἡρώδης οὐκέτι τοὺς ἐξ 
5 ᾽ὔ Ψ ’ὔ 2 - .} , ἀ 2 ’, 

ἀρχαίου γένους καϑίστησιν ἀρχιερεῖς, ἀλλά τισιν ἀσήμοις 
». - - 

20 τὴν τιμὴν ἀπένεμεν " τὰ ὅμοια δὲ πρᾶξαι τῷ Ἡρώδῃ περὶ 
ε- » πὸ 3 ’ ω ᾽ὕ ᾽,’ Ν - τῆς καταστάσεως τῶν ἀρχιερέων ᾿Αρχέλαόν τε τὸν παῖδα 
» δ Ἣ κ - ς ᾿ κ᾿ » ΄ς Ἐν - ᾿ 

αὐτοῦ καὶ μετὰ τοῦτον Ρωμαίους, τὴν ἀρχὴν τῶν Ιουδαίων 
᾿» ε τχς τ τ :3 

παρειληφότας. 10. Ὃ δ᾽ αὐτὸς δηλοῖ ὡς ἄρα καὶ τὴν ἱερὰν 
λὴ προ ννες ΄ μὰ ΕἸ ὮΝ ᾽ λχ ’ὔ δ ΣΞιΑς 

στολὴν τοῦ ἀρχιερέως πρῶτος Ἡρώδης ἀποκλείσας ὑπὸ 
᾿ - μὰ - 

2δ ἰδίαν σφραγίδα πεποίηται, μηκέτ᾽ αὐτὴν τοῖς ἀρχιερεῦσιν 
" δ) ν δ ᾿ ᾽ ͵ Ξ ἣν -Ξ : κ᾿ ΕῚ ᾽ 
ἔχειν ὑφ᾽ ἑαυτοὺς ἐπιτρέψας ᾿ ταὐτὸ δὲ καὶ τὸν μετ᾽ αὖ- 

τὸν ᾿Αρχέλαον καὶ μετὰ τοῦτον Ρωμαίους διαπράξασξαι. 
- Ξ τὸ ν 

11, Καὶ ταῦτα δ᾽ ἡμῖν εἰρήσϑω εἰς ἑτέραν ἀπόδειξιν προ- 
Ν - - - - 

φητείας κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ 
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Χριστοῦ πεπερασμένης. Σαφέστατα γοῦν ἐν τῷ Δανιὴλ 

ἑβδομάδων τινῶν ἀριδ μὸν ὀνομαστὶ ἕως Χριστοῦ ἡγουμέ- 

νου περιλαβὼν ὁ λύγος. περὶ ὧν ἐν ἑτέροις διειλήφαμεν, 

μετὰ τὸ τούτων συμπέρασμα εξολοξϑρευϑήσεσϑαι τὸ παρὰ 

Ἰουδαίοις χρῖσμα προφητεύει. Καὶ τοῦτο δὲ σαφῶς κατὰ 

τὸν καιρὸν τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ γενέσεως 

ἀποδείκνυται συμπεπληρωμένον. Ταῦτα δ᾽ ἡμῖν ἀναγκαίως 

εἰς παράστασιν τῆς τῶν χρόνων ἀληϑείας προτετηρήσϑω. 

ἘΠ ΕΝΊ6.Η. ἘΝῚ, 1--11. 1. Ἐπειδὴ δὲ τὴν περὶ τοῦ 

Χριστοῦ γενεαλογίαν διαφόρως ἡμῖν ὅ τε Ματϑαῖος καὶ ὁ 

Λουκᾶς εὐαγγελιζόμενοι παραδεδώκασι, διαφωνεῖν τε νο- 

μίζονται τοῖς πολλοῖς, τῶν τε πιστῶν ἕκαστος ἀγνοίᾳ τἀλη- 

βοῦς εὑρησιλογεῖν εἰς τοὺς τόπους πεφιλοτίμηται, φέρε καὶ 

τὴν περὶ τούτων κατελϑοῦσαν εἰς ἡμᾶς. ἱστορίαν παραϑώ- 

μεϑα, ἣν δι’ ἐπιστολῆς ᾿Δριστείδῃ γράφων περὶ συμφωνίας 

τῆς ἐν τοῖς εὐαγγελίοις γενεαλογίας ὃ μικρῷ πρόσξεν ἡμῖν 

ξδηλωϑεὶς ᾿Αφρικανὸς ἐμνημόνευσε, τὰς μὲν τῶν λοιπῶν 

δόξας ὡσὰν [βιαίους καὶ διεψευσμένας ἀπελέγξας, ἣν δ᾽ 

Φι Ἂν, ’ ς ’, , γ - » 5,2 - 

αὐτὸς παρείληφεν ἐστοριᾶν, τουτοιῖς αὐὔτοις ἐκτισέμενος τοις 

10 

1 

« - “ » Ν 

ῥήμασιν 2. “ ἐπειδὴ γὰρ τὰ ὀνόματα τῶν γενῶν ἐν Ἰσραὴλ 20 
« » 5 - ἍἌ οὐ» ἍἌ ’ Ἅ Ν ’, ’ 

ἠριϑμεῖτο ἢ φύσει ἢ νόμῳ, φύσει μὲν, γνησίου σπέρματος 

ΣΝ ἣν - ,ὕ δὲ π “0 Ἃ , ᾿ » 

ἰαδοχῇ, νόμῳ δὲ, ἑτέρου παιδοποιουμένου εἰς ὄνομα τε- 
“ - ᾽ μ᾽ Ν ᾽ 

“λευτήσαντος ἀδελφοῦ ἀτέκνου (ὅτι γὰρ οὐδέπω δέδοτο 

“ ξλπὶς ἀναστάσεως σαφὴς, τὴν μέλλουσαν ἐπαγγελίαν 

«» ’ φ - Δ. “,3ὦὖφῇὴο 2 ᾿ ΑἾ Ν Μ » 

αναστάσει ἐμιμουντοὸο “ΥνΉῊΤΊ)» να ανεκλείπτον τὸ ονόομα ὄ 

« ὕ - Χλ ’, Ὄ 3 - Ν τ ε “9 λ ’ 

μείνῃ τοῦ μετηλλαχότος)" 8. ἐπεὶ οὖν οἱ τῇ γενεαλογίᾳ 
« ΄ » ΄ 6 :.4 ὃ δέξ - , ’ 

ταύτῃ ἐμφερόμενοι οἱ μὲν διεδέξαντο παῖς πατέρα γνησίως, 

“οἱ δὲ ἑτέροις μὲν ἐγεννήϑησαν, ἑτέροις δὲ προσετέϑησαν 

“ κλήσει, ἀμφοτέρων γέγονεν ἡ μνήμη, καὶ τῶν γεγεννηκό- 
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« ς κ᾿ - - ΄ὕ “ "0. - 
των καὶ τῶν ὡς γεγεννηκύτων. 4. Οὕτως οὐδέτερον τῶν 

«-ς Ε] ᾿ Ἂ » “- - 

εὐαγγελίων ψεύδεται, καὶ φύσιν ἀριϑμοῦν καὶ νόμον" 
{εν ΄ Ν .) - 

ἐπεπλάκη γὰρ ἀλλήλοις τὰ γένη, τό τε ἀπὸ τοῦ Σολο- 
ςε - Ν Ν Ε] ἢ, - οἱ 2 ΄ὔ . ,ὕ Π 

μῶνος καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ Νάϑαν, ἀναστάσεσιν ἀτέκνων καὶ 
ὍΝ ,ὕ Γ.} ΄ Ν; «ς ΙΝ , Ν ὃ δευτερογαμίαις καὶ ἀναστάσει σπερμάτων, ὡς δικαίως τοὺς 
ςε γὶ » , - 

αὐτοὺς ἄλλοτε ἄλλων νομίζεσϑαι, τῶν μὲν δοκούντων 
«ε ,ὕ - δὲ ς ΄ - ς 5 ,ὔ ᾿ ΄ 

πατέρων, τῶν δὲ ὑπαρχόντων " ὡς ἀμφοτέρας τὰς διηγή- 
-ς , ἊΝ Ὁ - " αὐ βίον ΣΆ ᾽ τ ΄ 

σεις κυρίως ἀληϑεῖς οὔσας ἐπὶ τὸν ᾿Ιωσὴφ πολυπλόκως 
-- ᾽ ἌΝ “ “- ΞΑ “ ν - 

μὲν, ἀλλ᾽ ἀκριβῶς κατελθεῖν. ὅ. Ἵνα δὲ σαφὲς ἢ τὸ λε- 
ςς ΄ Ν ᾿ Ν - - ᾿ν ᾿» τ Ν 

10 γόμενον, τὴν ἐπαλλαγὴν τῶν γενῶν διηγήσομαι. ᾿Απὸ 
«ς - ὯδΦφΦ - 

τοῦ Δαβὶδ διὰ Σολομῶνος τὰς γενεὰς καταριδ μουμένοις 
« , πὸ κῖδχ ἘΠΕ ΠΝ ἂς ΜΉ ν 
τρίτος ἀπὸ τέλους εὑρίσκεται Ματῶαν, ὃς ἐγέννησε τὸν 

« “Ὑ Ἔν δ] Τ - Ἂ 
Ἰακὼβ τοῦ Ἰωσὴφ τὸν πατέρα" ἀπὸ δὲ Νάϑαν τοῦ Δαβὶδ 

τς Ν - ς ’, ’ Ξ, Ν , Ν Ψ [2 

κατὰ Λουκᾶν ὁμοίως τρίτος ἀπὸ τέλους Μελκχὶ, οὐ υἱὸς 
“Ἐξ «ς - πν Ἢ [ἐ - 

15 “ὁ Ἣλὶ ὁ τοῦ Ἰωσὴφ πατήρ᾽ Ιωσὴφ γὰρ υἱὸς Ἡλὶ τοῦ 
- "᾿ ΓῚ 

“ Μελχί. 6. Σκοποῦ τοίνυν ἡμῖν κειμένου τοῦ ᾿Ιωσὴφ ἀπο- 
ςς ὡ. - ἘΠ Ψ - Ν ς - [ ᾿ Ν 

δεικτέον πῶς ἑκάτερος αὐτοῦ πατὴρ ἱστορεῖται, ὅ τε Ιακὼβ 
δες 

ὁ ἀπὸ Σολομῶνος καὶ ἫἩλὶ ὁ ἀπὸ τοῦ Νάϑαν ἑκάτερος 

“κατάγοντες τὸ γένος, ὅπως τε πρότερον οὗτοι δὴ ὅ τε 

20 “᾿Ιακὼβ καὶ ὁ Ἡλὶ δύο ἀδελφοὶ, καὶ πρό γε, πῶς οἱ τούτων 

“πατέρες Ματϑὰν καὶ Μελχὶ διαφόρων ὄντες γενῶν τοῦ 

“Ἰωσὴφ ἀναφαίνονται πάπποι. Ἷ. Καὶ δὴ οὖν ὅ τε Ματ- 

“ δὰν καὶ ὃ Μελχὶ ἐν μέρει τὴν αὐτὴν ἀγαγόμενοι γυναῖκα 

“ δμομητρίους ἀδελφοὺς ἐπαιδοποιήσαντο, τοῦ νόμου μὴ 

25 “ κωλύοντος χηρεύουσαν ἤτοι ἀπολελυμένην ἢ καὶ τελευ- 

“τήσαντος τοῦ ἀνδρὸς ἄλλῳ γαμεῖσϑαι. 8. Ἔκ δὲ τῆς 

ὍἜΈσϑα (τοῦτο γὰρ καλεῖσϑαι τὴν γυναῖκα παραδέδοται) 

“ πρῶτος Ματϑὰν ὃ ἀπὸ τοῦ Σολομῶνος τὸ γένος κατάγων 
- - νΝ 

“τὸν Ἰακὼβ γεννᾷ καὶ τελευτήσαντος τοῦ Ματὰν Μελχὶ 
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σα. Φ Ἀ ἜΝ ν ᾿ὕ ᾽ ,ὕ , 

ὁ ἐπὶ τὸν Νάϑαν κατὰ γένος αναφερόμενος χηρεύουσαν 
ἐς - -" - Μ ΙΝ, Ἅ « 

“ἐκ μὲν τῆς αὐτῆς φυλῆς, ἐξ ἄλλου δὲ γένους ὧν, ὡς προ- 
{» ᾽ ,ὔ ᾽ ΕΥ » εν" Ἀ ἀπ 9 Ὁ) 9 οὕ 

εἴπον, αγαγόμενος αὐτὴν ἔσχεν υἱὸν τὸν Πλί. 9. Θύτω 
«ε ΄- ’ μὰ Ν Ἀ 

δὴ διαφόρων δύο γενῶν εὑρήσομεν τόν τε Ἰακὼβ καὶ τὸν 
δ ᾽ ᾿ Ε 

“Ἡλὶ ὁμομητρίους ἀδελφοὺς, ὧν ὁ ἕτερος ᾿Ιακὼβ, ἀτέκνου οι 

“τοῦ ἀδελφοῦ τελευτήσαντος Ἡλὶ, τὴν γυναῖκα παραλα[ὼν 
{»"ν ,ὔ’ ἐκ τι ἕὰ , Ν ᾽ Ν Ν ’ὔ Ν 

ἐγέννησεν εξ αὑτῆς τρίτον τὸν Ιωσὴφ, κατα φύσιν μὲν 
- {ν᾽ Ν ἰὸν ’ὔ 

ἣ ἑαυτῷ καὶ κατὰ λόγον᾽ διὸ καὶ γέγραπται Ιακὼβ δὲ ἐγέν- 
- εν" Φ 5» , 

“γνῃσε τὸν Ἰωσήφ, κατὰ νόμον δὲ τοῦ λὶ υἱὸς ἦν" ἐκείνῳ 
’ 

“γὰρ ὁ ̓ Ιακὼβ ἀδελφὸς ὧν ἀνέστησε σπέρμα. 10. Διόπερ 10 
« » Ε ..,΄ κ᾿ ε ΕῚ ϑν, ᾽ς Ἂ ἔν “ὋΔ Ι 

οὐκ ἀκυρωδήσεται καὶ ἡ κατ᾽ αὐτὸν γενεαλογία, ἣν Ματ- 
τε - ᾿ ᾽ὔ γ᾽ Ν ᾳι 

δαῖος μὲν ὃ εὐαγγελιστὴς ἐξαριϑμούμενος Ιακὼβ δὲ φη- 
-." Ε - δος ὦ» «ἃ - 
σίν ᾿ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσήφ᾽᾿ ὃ δὲ Λουκᾶς ἀνάπαλιν “ὃς ἦν 

«- φΗ «ς 5 ,ὔ Ν Ν - ΄, “.υ ἈΝ 

υἱὸς, ὡς ἐνομίζετο (καὶ γὰρ τοῦτο προστίϑησι) τοῦ ᾿Ιωσὴφ 
τε - τ - Ἂν; ΄Ψ ’; ᾿] τοῦ Ἡλὶ τοῦ Μελχί " τὴν γὰρ κατὰ νόμον γένεσιν ἐπι- 1 
« ᾽,ὔ ᾿] Ψ ζ΄ - »»' ἃς κι ενα ,ὕ 4. δ Σὰν τι 

σημότερον οὐκ ἦν ἐξειπεῖν. Καὶ τὸ ᾿ ἐγέννησεν ἐπὶ τῆς 
{ε - ’ὔ » , 5 ΄ Ν . 4 

τοιᾶσδε παιδοποιίας ἄχρι τέλους ἐσιώπησε, τὴν ἀναφορὰν 
«ε ᾽ὔ “ - Ε] Ἂνκ - - μι , ᾽΄ὕ 

ποιησάμενος ἕως τοῦ ᾿Αδὰμ τοῦ ϑεοῦ κατ᾽ ἀνάλυσιν. 
« ἶν » Ὁ ΎΘΡΥΝ 

11. Οὐδὲ μὴν ἀναπόδεικτον ἢ ἐσχεδιασμένον ἐστὶ τοῦτο 
« - - ΝΞ ς Ν ΄ - ὌΝ ἢ ΜΝ 20 
τοῦ γοῦν σωτῆρος οἱ κατὰ σάρκα συγγενεῖς, εἴτ᾽ οὖν φα- 

τε - , . - 

νητιῶντες εἴξ᾽ ἁπλῶς ἐκδιδάσκοντες, πάντως δὲ ἀληϑεύ- 
«ε »᾿.»ᾺἜ ἂς - « ΕΣ - ς 5 ’΄ 

οντες, παρέδοσαν καὶ ταῦτα, ὡς ᾿Ιδουμαῖοι λῃσταὶ ᾿Ασκά- 
ςε - 

λωνι πόλει τῆς Παλαιστίνης ἐπελθόντες ἐξ εἰδωλείου 
« .Ὰ ΔῊ ΩΣ Ν “. ϑ “Ὁ ἐμ , 

πόλλωνος, ὃ πρὸς τοῖς τείχεσιν ἵδρυτο, ᾿Αντίπατρον 
ΓΑ - - 

Ηρώδου τινὸς ἱεροδούλου παῖδα πρὸς τοῖς ἄλλοις σύλοις 2ὅ 
ς- Ἵ ’ .} - - ΓῚ ᾿ὕὔ ΄ ν - ς “- 

αἰχμάλωτον ἀπῆγον, τῷ δὲ λύτρα ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ κατα- 

εεφ. 

Ξ«“42.Δ Ν δύ Ν ς ’, Σ ’ - ΧΘ 
ϑέσϑξαι μὴ δύνασϑαι τὸν ἱερέα ὃ ᾿Αντίπατρος τοῖς τῶν 

“Ιδουμαίων ἔϑεσιν ἐντραφεὶς ὕστερον Ὑρκανῷ φιλοῦται 
.᾿ - “ὦ - 

τῷ τῆς ᾿ἸΙουδαίας ἀρχιερεῖ. 12. Πρεσβεύσας δὲ πρὸς 

ἘΡ 
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«ε .} “ δ - 

Πομπήιον ὑπὲρ τοῦ Ὑρκανοῦ, καὶ τὴν βασιλείαν ἐλευϑε- 
«ς γ - - 18 - 

ώσας αὐτῷ ὑπὸ ᾿Αριστο[ούλου τοῦ ἀδελφοῦ περικο- ῴ ρ 
«ς 5 - 

πτομένην, αὐτὸς ηὐτύχησεν ἐπιμελητὴς τῆς Παλαιστίν ᾽ , Ἶς 
«- Ν ἶν Ξ 
χρηματίσας " διαδέχεται δὲ τὸν ᾿Αντίπατρον φϑόνῳ τῆς 

«ςεο - - Δ 

δ“ πολλῆς εὐτυχίας δολοφονηδέντα υἱὸς Ἡρώδης, ὃς ὕστερον 
Ἐκ ον...) ᾿ κ᾿ - . ΄ ΄ ΄ - 
ὑπ Αντωνίου καὶ τοῦ Αὐγούστου συγκλήτου δόγματι τῶν 

«ς ΄ΝὯ “- “ὦ [ 

Ιουδαίων ἐκρίϑη [βασιλεύειν " οὗ παῖδες Ἡρώδης οἵ τ᾽ ρι “ἢ 
ἐξ ἃ - Ν ρω ς 

ἄλλοι τετράρχαι. Ταῦτα μὲν δὴ κοινὰ καὶ ταῖς Ελλήνων 
πε - 5 

ἱστορίαις. 18. ᾿Αναγράπτων δὲ εἰς τύτε ἐν τοῖς ἀργχείοι ρίαις ρ ρχείοις 
.ν» - , 4 “. - - ἂν - τ ᾽ὕὔ 

10 ὄντων τῶν Ἑβραϊκῶν. γενῶν, καὶ τῶν ἀρχιπροσηλύτων 
ςε "ἢ ς - 

ἀναφερομένων ἕως ᾿Αχιὼρ τοῦ ᾿Αμμανίτου καὶ Ῥοὺδ τῆς 
«-- , “- τ ας δ Ἂν» ΄, » 
Μωαβίτιδος, τῶν τε ἀπ᾿ Αἰγύπτου συνεκπεσόντων ἐπι- 9 

«ςε .ς - - 

μίκτων, ὁ Ἡρώδης οὐδέν τι συμβαλλομένου τοῦ τῶν 
ΠῚ - ΄ ΡΟ ἘΞ Ν - ΄ὕ Ξ ΄ 

Ἰσραηλιτῶν γένους αὐτῷ, καὶ τῷ συνειδότι τῆς δυσγενείας 
τς - » Ν - - 

15 “ κρουόμενος, ἐνέπρησεν αὐτῶν τὰς ἀναγραφὰς τῶν γενῶν, 
ςς ᾿,, κδὲ τ Ν 5 γ᾽ Δ - δὲ ἀλλ " "» 

οἰόμενος εὐγενὴς ἀναφανεῖσδαι τῷ μηδὲ ἄλλον ἔχειν ἐκ 
ΕΝ , - Ν ,ὕ 2 Ἃ 3. -αὐῦς Ν 8 

ἡμοσίου συγγραφῆς τὸ γένος ἀνάγειν ἐπὶ τοὺς πατριάρ- 
«ςε “Δ 

χας ἢ προσηλύτους, τούς τε καλουμένους γειώρας τοὺς 
«ςς - - 

ἐπιμίκτους. 14. ᾿Ολίγοι δὴ τῶν ἐπιμελῶν ἰδιωτικὰς ἑαυ- 
ςς ΕΥ 3 ἉἌ - ἃς. ἂν 

20 “τοῖς ἀπογραφὰς,ἢ μνημονεύσαντες τῶν ὀνομάτων, ἢ ἄλ- 
«-ς " ΡῚ 

λως ἔχοντες ἐξ ἀντιγράφων, ἐναβιρύνονται, σωζομένης 
«-ς - , - ᾿] ’ὔ τ Ἄν, ὡς ς » 
τῇ μνήμῃ τῆς εὐγενείας " ὧν ἐτύγχανον οἱ προειρημένοι 

ἘΠ 

δεσπόσυνοι καλούμενοι, διὰ τὴν πρὸς τὸ σωτήριον γέ- ; Ι 
«ες » - 5 

νος συνάφειαν, ἀπό τε Ναζάρων καὶ Κωχαβὰ κωμῶν Ἰου- 
ι« “. - - - - 

25 “ δαϊκῶν τῇ λοιπῇ γῇ ἐπιφοιτήσαντες, καὶ τὴν προκειμέ- 
ςς , - - - 

νὴν γενεαλογίαν ἢ ἦ ἴ ἔκ τε τῆς βίβλου τῶν ἡμερῶν 
τας ΤᾺ Ὁ Ε - Ε ’» ,“.᾽.9 -ΐπ νυ 

εἰς ὅσον ἐξικνοῦντο ἐξηγησάμενοι. 15. Εἰτ΄ οὖν οὕτως 
πεν ἄγ. 5 »Ἥ" ΕΣ ’ 3 , ». Ἃ Υ" 

εἴτ᾽ ἄλλως ἔχει, σαφεστέραν “ἐξήγησιν οὐκ ἂν ἔχοι τις 
(ςς "») 

ἄλλος ἐξευρεῖν, ὡς ἔγωγε νομίζω πᾶς τε ὃς εὐγνώμων 



ΗΙΒΤ. ΒΕΟΟΙΕΒ. 11. 8. 5") 

ει ’ ων α ΦΈΕΤῚ “ ,ὕ ΕῚ Ν πων ᾽’ ΄ὕ 

τυγχάνει. Καὶ ἡμῖν αὕτη μελέτω, εἰ καὶ μὴ ἐμμάρτυρός 
εν - Ν ’ ἣν .γ λ , » ᾽ - Ὕ'' 7 ,’ 

ἐστι, τῷ μὴ κρείττονα ἢ ἀληϑεστέραν ἔχειν εἰπεῖν. Τό γέ 
εε " ᾽ [ων δυο «ὦ 

τοι εὐαγγέλιον πάντως ἀληϑεύει." 16. Καὶ ἐπὶ τέλει δὲ 
εε - 2 - " λῆ »ϑ, - 9 «ε αν ΄ » Α 

εἰ τῆς αὑτῆς ἐπιστολῆς προστίϑησι ταῦτα Ματϑαν ὁ ἀπὸ 
[{ “5 ὁ Ν ᾿] ΄ [οἱ » 

Σολομῶνος ἐγέννησε τὸν ᾿Ιακώβ. Ματϑὰν ἀποϑανόν- ὃ 
«ε Ε] ν ’ ΕῚ - ᾽ “- 

τος Μελχὶ ὁ ἀπὸ Νάϑαν ἐκ τῆς αὐτῆς γυναικὸς ἐγέννησε 
ςε ΕΥ « « », 5». " 

τὸν Ἡλὶ. Ὁμομήτριοι ἄρα ἀδελφοὶ ᾿Ηλὲ καὶ Ἰακώβ. 
«ς » » Ἷ 5 - 

Ηλὶ ἀτέκνου ἀποϑανόντος ὁ Ἰακὼβ ἀνέστησεν αὐτῷ 
«ς , ’ ᾿" γ᾽ Ν νΝ ’ὕ Γ « - Ν 

σπέρμα, γεννήσας. τὸν Ἰωσὴφ, κατὰ φύσιν μὲν ἑαυτῷ, κατὰ 
τὰ Η͂ ἜΣ “ » Ξ 
νόμον δὲ τῷ Ἣλί. Οὕτως ἀμφοτέρων υἱὸς ἦν ὁ Ἰωσήφ.) 10 

- ᾽ ᾽ - - 
Τοσαῦτα ὁ ᾿Αφρικανός. 17. Καὶ δὴ τοῦ Ἰωσὴφ ὧδέ πως 

’΄ “ - 

γενεαλογουμένου, δυνάμει καὶ ἡ Μαρία σὺν αὐτῷ πέφηνεν 
" ζτοα ᾿) - π᾿ λῆ » Ν Ν ’ὔ ’ 

ἐκ τῆς αὑτῆς οὖσα φυλῆς, εἰ γε κατὰ τὸν Μωυσέως νόμον 
᾽ ἐξῇ ΒΝ : ’ .Ῥ δὲ ὐὐπκὶ τος ὙΈΡΔΝΝ Ν ἴος ἂν 5 - 

οὐκ ἐξῆν ἑτέραις ἐπιμίγνυσϑαι φυλαῖς "" ἑνὶ γὰρ τῶν ἐκ τοῦ 
᾽ - δή Ν - - 5» "- , Ὁ, Ν ΄ὔ 

αὐτοῦ δήμου καὶ πατριᾶς τῆς αὐτῆς ζεύγνυσϑαι πρὸς γάμον 1 
, «ς Ἅ Ν ὔ - ᾽, ς - 

παρακελεύεται ὡς ἂν μὴ περιστρέφοιτο τοῦ γένους ὃ κλῆρος 
ς ἢ - « - 

ἀπὸ φυλῆς ἐπὶ φυλήν. Ωδὲ μὲν οὖν καὶ ταῦτα ἐχέτω. 

ΥΠΙ1ΓΝιο. Η. Ἐ.1,12--1ὅ.] 1. ᾿Αλλὰ γὰρ τοῦ Χριστοῦ 
ὔ Ξ' ΄ ὅτι χ ΄-Ὃἢ 5» Β 5λ Ν ὑφὲς. 

γεννηϑέντος ταῖς προφητείαις ἀκολούδως ἐν Βησλεὲμ τῆς 
’ «ς γνῷ , τ 

Ἰουδαίας κατὰ τοὺς δεδηλωμένους χρόνους, Ἡρώδης ἐπὶ 20 
- - "5 » - ᾽ “ ’,’ “ » ὃ Δ, 

τῇ τῶν ἐξ ἀνατολῆς μάγων ἀνερωτήσει, ὅπη εἴη διαπυνϑα- 
’, [ δια Ν “ 2 ΟΝ ὁ [ Ὕ, Ν 

νομένων ὃ τεχϑεὶς βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων, ἑωρακέναι γὰρ 
- - »-“ - ᾽ , 

αὐτοῦ τὸν ἀστέρα, καὶ τῆς τοσῆσδε πορείας τοῦτ᾽ αἴτιον 
ὦ - 4 - - ’, Ἂν 

αὐτοῖς γεγονέναι, οἷα δεῷ προσκυνῆσαι τῷ τεχϑέντι διὰ 
- » - - ’ὔ .“ 

σπουδῆς πεποιημένοις, οὐ σμικρῶς ἐπὶ τῷ πράγματι ἅτε 2ὅ 
ὃ ’,’ “ δὴ » ᾽ - - τι “- ὃ Ξ ΟΝ 

κινδυνευούσης, ὥς γε δὴ ᾧετο, αὐτῷ τῆς ἀρχῆς διακινην εὶς, 
- - " ’ - Ν 

πυϑόμενος τῶν παρὰ τῷ ἔξνει νομοδιδασκάλων ποῦ τὸν 
- » ᾿ Ἐν 

Χριστὸν γεννησήσεσδαι προσδοκῷεν, ὡς ἔγνω τὴν Μιχαίου 
- ’ 

προφητείαν ἐν Βηδλεὲμ προαναφωνοῦσαν, ἑνὶ προστάγματι 
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Ἂν ς ὔ " - 5λ Ν νΝ - - ’ὔ 

τοὺς ὑπομαζίους ἔν τε τῇ Βηνλεὲμ καὶ πᾶσι τοῖς ορίοις 
“- » - ἣν -Ἅ Ἀ ν ν 

αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω παΐδας κατὰ τὸν ἀπηκρι- 
39 - ἋΣ - ’ Φ Ἂ - 

βωμένον αὐτῷ χρόνον παρὰ τῶν μάγων ἀναιρεδῆναι προ- 
᾽ὔ ; 4 μὰ - .“ ἡ ᾿] Ν - 

στάττει, πάντως που καὶ τὸν ᾿Ιησοῦν, ὡς γε ἣν εἰκὸς, τῆς 
Φ΄ ἴ2ω “. ς ,ὔ -»" - - ΦᾺ 

δαὐτῆς τοῖς ὁμήλιξι συναπολαῦσαι συμφορᾶς οἰόμενος. 
» Ν » »" ᾿Ν ΄ 

2. Φϑάνει γε μὴν τὴν ἐπιβουλὴν εἰς Αἴγυπτον ὀιακομισδεὶς 
ς - ΕΣ; ἣ 3 ’ Ν ᾽ὔ Ἂ Δ, ων 

ὁ παῖς, δι᾿ ἐπιφανείας ἀγγέλου τὸ μέλλον προμεμασηκότων 
5 -: - - “τ δ [᾿ ἥν - - 

αὐτοῦ τῶν γονέων. Ταῦτα μὲν οὖν καὶ ἡ ἱερὰ τοῦ εὐαγγε- 
᾿ " ἌΣ»: ΄ οὐκ 

λίου διδάσκει γραφή. 3. ΓΑξιον δ᾽ ἐπὶ τούτοις συνιδεῖν 
» - 5 ἘΤῚ ν πὸ τὸ: ΕΣ - ε ’ 

10 τἀπίχειρα τῆς Ἡρώδου κατὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ὁμηλί- 

των αὐτῷ τόλμης, ἃ ίκα, μηδὲ σμικρᾶς ἀναβολῆς κων αὐτῷ τόλμης, ὡς παραυτίκα, μηδὲ σμικρας ἀναβολῆς 
,ὕ - Ἄν Ἄν» ᾽ὔὕ ἌΝ ἿΝ τ Ν » - ,ὕ 

γεγενημένης, ἡ δεία δίκη περιόντα ἔτ᾽ αὑτὸν ἐν τῷ βίῳ 
- Ὁ 3 ᾿ 

μετελήλυϑε, τὰ τῶν μετὰ τὴν ἐνξένδε ἀπαλλαγὴν διαδε- 
, 5 Ν Ε - ’ « Ν π Ν 

ἕομένων αὐτὸν ἐπιδεικνῦσα προοίμια. 4. Ὥς μὲν οὖν τὰς 
ιΥ ΙῚ , Ξ - δι, ΓΔ - - “ Ν 

1δ κατὰ τὴν βασιλείαν αὐτῷ νομισϑείσας εὐπραγίας ταῖς κατὰ 
Ν 33 οἱ ἠλ 5 ’ - Ν Ν 

τὸν οἶκον ἐπαλλήλοις ἡμαύρωσε συμφοραῖς, γυναικὸς καὶ 
- - - οἱ 

τέκνων καὶ τῶν λοιπῶν τῶν μάλιστα πρὸς γένους ἀναγκαι- 
’, Ων ᾽ὔ , 5 δ κ -», - 

οτάτων τε καὶ φιλτάτων μιαιφονίαις, ουὸὲε οἷον τε ψὺυν κατα- 
λέ Ν Ὁ“ ΝΝῚ ’, 5 ’ - 

έγειν, τραγικὴν ἅπασαν ὁραματουργίαν ἐπισκιαζούσης τῆς 
: Ἂς ’ὕ ΄ 5.2 ἑ «᾿ 2 πλ ΩΣ ᾿ “- - ε, κὰ ΄ Ν 

20 περὶ τούτων ὑποϑέσεως, ἣν εἰς πλάτος ἐν ταῖς καὸὺ αὑτὸν 
"7 7 ς ον ὦ - κ 

ἱστορίαις ὁ ᾿Ἰώσηπος διελήλυϑεν. ὅ. Ὥς δ᾽ ἅμα τῇ κατὰ 
- - « γα Ν μ»- 3) , 4 “2 Δ ’ 

τοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ τῶν ἄλλων νηπίων ἐπι[ουλῇ Φεή- 
δ 9. υἿν, Ἂ λ - ᾽΄ ᾿ῇ τ Οὲ ἡλ 

λατος αὐτὸν κατα αἰϑοῦσα μάστιξ εἰς ϑάνατον συνήλασεν, 
Ε ΞΞ - - - ΓΙ - Ν 

οὐ χεῖρον καὶ τῶν φωνῶν τοῦ συγγραφέως ἐπακοῦσαι, κατὰ 
» Ν ́κ ΠῚ ἐς ᾿Ξ ὃ ᾽ὔὕ - ᾿) ὉΠ. ΤΞ 5» λ ᾽͵ὕ ἐν 

2ὅ λέξιν ἐν ἑπτακαιδεκάτῳ τῆς ᾿Ιουδαϊκῆς ἀρχαιολογίας τὴν 
κ - » ἜΝ , "Ξ ΄ κ᾿ 

καταστροφὴν τοῦ κατ᾽ αὐτὸν [βίου τοῦτον γράφοντος τὸν 
᾿͵ - πες ΓΑ ὰ δὲ ον» ὧν» ς ΄’ ᾽ ,ὕ , 

τρύπον Ηρώδῃ δὲ μειζόνως ἡ νόσος ἑἐνεπικραίνετο, δ: 
ςε “- ͵7ὕ τι ᾽,ὕ - Δ, - ΞΡ 

κὴην ὧν παρανομήσειεν ἐκπρασσομένου τοῦ “εοῦ. 6. Πῦρ 
πὰ, Ν δ Χ - 5 » Ν ΧᾺ Ν 5 - - 
μὲν γαρ μα, ακον» Ἦν» ουχ ωοὲ ποι ἣν αποσήημαινον τοις 



ΠΡ, ἘΘΟΡΕΒ. 1, 8. κι 

εν ’ Ν ,’ Ὁ“ - . Ν ΓΖ 

ἐἑπαφωμένοις ΤῊΝ φλόγωσιν, ὁσὴν τοις ἕντος προσετιζει 

τε ν ’ " οι, , Ἄς ἃ ν - Ἄγ} 74 .Ὦ ͵ ᾽ ΓῚ τ 

τὴν κακωσίιν, ἐἑπιζυμια ὁὲ οεινὴ τοῦυ οεδασναι τι, ουεὲε την 

τε Ν ᾽ ᾿ - .“κκο - 5» ,ὕ Ν ΄ 

μ᾽ ουχ υπουργέὲιν, καὶ ἕλκωσις τῶν τὲ ἑἕντέρων, Καὶ μα- 

« τ- ’ Ὁ ν . ἊᾺ͵΄ Ν λ , ς Ν 

λιστα του κώλου οεεραι ἀλγηδόνες, και φ' εγμα υγρον 

«- ᾿ ν᾿ »᾿Τῷ Ὡς ἂν ΄,ὕ » λ ’, δκ 5, 
πέρι τοὺς πόὸας και οἰιαυγέὲς. {- ΠῺαραπ ἡσια οεὲε και 

ε΄ Ν ᾿ ΐ- ΄ ψ ἘΝ Α Ν ᾿Ν - “Ὁ » 
περι τὸ ητρὸον κακωσις ἢν. Ναὶ μὴν και του αἰὸοίου 

« - ’, ᾿ - ,ὕ ᾿ὕ » δ’ " 

σῆψις σκώληκας ἐἑμποίιουσα, πνευματὸς τὲ ορσια ἑντάασις, 

« εν ΕῚ ἈΝ λί » Ἂς ᾿ ᾽ ο. 2 “ 5 - Σ ᾿ - 

καὶ αὐυτΊ) ιαᾳν αηὸὴς (ι χνηοονι Τε ΤῊ ἀποῴφορας και τῳ 

τε - - » Δ, τ' ’ Ν Ν μν ,ὔ 

πυκνῳ του ασύματος. ἄπασμὸος τὲ πέρι παν ἣν μέλος, 

«ν Ν .}} ΄ νΝ 2 τ" ’ὔ - 

ἰισχυν ουχ ὑπομενητην προστισψέμενος. ὃ, Ελέγετο γουν 

Εφ Ν - [ ’ με - ’ 

ὑπὸ τῶν ϑειαζόντων, καὶ οἷς ταῦτα προαποφϑέγγεσσαι 
τε ’ ΄ Ν - - ς - ΄ 
σοφία προυκειτο, ποινὴν του πολλοῦ δυσσεβοῦς ταυτὴν 

δὲ ς,. Δ, ᾿ ᾽ , ν Ν - 9 λέ 27 - ᾿ 
οψεος ειἰσπραττέσναι παρα του [ ασιλεωςφ. Ταῦτα μὲν 

" “- ὃ λ' »͵7]; - , ς ᾿ . 
ἐν ΤΊ) ἢ ὠωνεισὴ γραφῃ παρασημαινξται ὁ προειρημένος. 

" " - - - ᾿ 
9. Καὶ ἐν τῇ δευτέρᾳ δὲ τῶν ἱστοριῶν τὰ παραπλήσια περὶ 

- ΕῚ - δί κι δέ ΄ Φο, τἴς " - Ν 

του αὐτου παρα ίδωσι, οὲ πὼς γράφων, ἑνῦεέεν αὐτου τὸ 

ς- - - [ ,ὕ, ΙΝ δὴ 2 - (λ »,, ϑέφτα 

σωμα πᾶν ἢ νόσος οια αἰ ουσα ποικίλοις πασέσιν ἐμερι- 

τ κ᾿ ν ΄ Ἷ ΄ κ᾿ ᾽ 
ζεν" Πυρετὸς μὲν γάρ ἣν ουὅ λάβρος, κνησμος δ᾽ ἀφό- 

“ρητος τῆς ἐπιφανείας ὅλης, καὶ κώλου συνεχεῖς ἀλγηδό- 
« 

« ́  »" Ὰ Ν ν μὰ , ὯΝ ᾽,ὔ 

7Ὲ ἡτρου φ εγ μον), Και αιἰοοιου σηπεοων σκώληκας γε ν»»" 

[ἐς - Ν “Α » 5,2 Ν ’, Ν 

μνωσα. Πρὸς τουτοις ορ“πνοια Και δύσπνοια και σπασ- 

-- Ἂν ᾽’΄ - Ἂ - “ Ἀ ᾽ Ω, ΄, Ν 

μοι πάντων τῶν μέλων, ὡστὲ τοὺυς ἐπιϑειάζοντας ποινὴν 

[1 " ἈΝ ’ὔ; 6 

εἶναι τὰ νοσήματα λέγειν. 10. Ὃ δὲ παλαίων τοσούτοις 

10 

1 

΄ ᾿ ν ᾿ὉἍ « «Ὁ - .] ’ὔ 

νες, περὶ τε τοὺς πόδας ὡς ὑὸρωπιῶντος οἰδήματα, του 20 

κ᾿ - - ν 

πάξεσιν ὕμως τοῦ ζῆν ἀντείχετο, σωτηρίαν τε ἤλπιζε, 2 
ες ,“ ἃ ᾿ » ͵΄ κ - κ᾿ ᾽ ΄ - 

καὶ Φ“εραπείας ἐπενόει. Διαβὰς γοῦν τὸν Ιορδάνην τοῖς 

“κατὰ Καλλιρρόην ϑερμοῖς ἐχρῆτο. Ταῦτα δὲ ἔξεισι μὲν 

“εἰς τὴν ᾿Ασφαλτῖτιν λίμνην, ὑπὸ γλυκύτητος δέ ἐστι καὶ 
« - - - - 

πότιμα. 1], Δόξαν δ᾽ ἐνταῦϑα τοῖς ἰατροῖς ἐλαίῳ “ερμῷ 
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“πᾶν ἀναϑάλψαι τὸ σῶμα χαλασξὲν εἰς ἐλαίου πλήρη 
«ς ,’ὕ γ Ὺ» 5 Ν " Δ, 5.Α, ΕΥ «ς ἴω Ν 5 ,ὕ 

πύελον ἐκλύει τοὺς ὀφδαλμοὺς καὶ ὡς τεσνεὼς ἀνέ- 
ςς - 

στρεψεν. Θορύβθου δὲ τῶν ϑεραπόντων γενομένου πρὸ ρ [ ρ 
«ς ᾿ Ν Ν » ᾽ὔ " ΠΟ Ν ν Ε] ᾿ 

μὲν τὴν κραυγὴν ἀνήνεγκεν, εἰς δὲ τὸ λοιπὸν ἀπογνοὺς 
«-ς ἈΝ ,ὕ - ’’ . Ν ὃ Ν , 

δ᾽ τὴν σωτηρίαν; τοῖς τε στρατιώταις ἀνὰ δραχμὰς πεντῆ- 
«- 5 ΖΔ ὃ - . λλὰ ,ὕ - ΄ ᾽’ 

κοντα ἐκέλευσε διανεῖμαι, καὶ πολλὰ χρήματα τοῖς ἡγεμύσι 
- ς - 

“ καὶ τοῖς φίλοις. 12. Αὐτὸς δ᾽ ὑποστρέφων εἰς Ἱεριχοῦντα 
«ςε ᾽ὔὕ "9 . ᾿Α ΕΥ κι - 

παραγίνεται, μελαγχολῶν ἥδη, καὶ μονονουχὶ αὐτῷ τι 
ἐξ, ᾿Ὶ - ] 

“τῷ ϑανάτῳ ἀπειλῶν προέκοψεν εἰς ἐπιβολὴν ἀδεμίτου 
τς ": Ν Ν 5 Ψ Ὁ γ ὦ ’ 5 ,ὕ » 

10 “πράξεως. Τοὺς γὰρ ἀφ᾽ ἑκάστης κώμης ἐπισήμους ἂν- 
«ς- 5 ω ὅ 7.2 Ν ᾿] Ν »»8 

ὃρας ἐξ ὅλης ᾿Ιουδαίας συναγαγὼν εἰς τὸν καλούμενον 
- ’ 

“ἱππόδρομον ἐκέλευσε συγκλεῖσαι. 18. Προσκαλεσάμενος 
5 , ᾿] 

“ δὲ Σαλώμην τὴν ἀδελφὴν καὶ τὸν ἄνδρα ταύτης ᾿Αλέξαν- 
« ς- κα 2." « ’ ΤΕ τ ἢ ε ΄ ΄ 
ὃρον, οἶδα᾽, ἔφη, Ἰουδαίους τὸν ἐμὸν ἑορτάσοντας ϑάνατον. 

- Ν 

16 “ Δύναμαι δὲ πενϑεῖσϑαι δι’ ἑτέρων καὶ λαμπρὸν ἐπιτάφιον 
ςε - Ἅ Ε - . - ᾿ - χὶ λ - ς - 

σχεῖν, ἂν ὑμεῖς δελήσητε ταῖς ἐμαῖς ἐντολαῖς ὑπουργῆσαι. 
ἢ 3, - 

“ Τοὺσδε τοὺς φρουρουμένους ἄνδρας, ἐπειδὰν ἐκπνεύσω,τά- 
’ὔ - 

χιστα κτείνατε περιστήσαντες τοὺς. στρατιώτας, ἵνα πᾶσα 
Ἐδν Ψ Ν τ Ξ- Ν 5) 4. ἘΣ ΣΝ Ν ὃ ’, ΕΟ} 

Ἰουδαία καὶ πᾶς οἶκος καὶ ἄκων ἐπ᾽ ἐμοὶ δακρύσῃ. 
«ςε "- Ν Ν Ἂν 5 

20 “14. Καὶ μετὰ βραχέα φησίν, “ αὖδις δὲ, καὶ γὰρ ἐνδείᾳ 
ἘΞ - 3. Ψν 

“ τροφῆς καὶ βηχὶ σπασμώδει διετείνετο, τῶν ἀλγηδόνων 
᾽ὔ Ἂς 

“ ἡττηνεὶς φϑάσαι τὴν εἱμαρμένην ἐπεβάλετο. Λαβὼν δὲ 
ΕΣ “., 5») ἊΝ ’ 5 ΤΥ ὁ Ν 2 ᾽ 5 
μῆλον ἤτησε καὶ μαχαίριον " εἰώϑει γὰρ ἀποτέμνων ἐσ- 

«ςς 9 πο" ἌΣ Ψ' , ς Ξ λύ 3). 4 " 
ίειν᾽ ἔπειτα περιαϑρήσας, μή τις ὃ κωλύων αὐτὸν εἴη, 

- ’ 2) - 

25 “ ἐπῆρε τὴν δεξιὰν ὡς πλήξων ἑαυτόν." 165. ᾿Επὶ δὲ τού- 
- ᾿) “ Ἕ 

τοις ὃ αὐτὸς ἱστορεῖ συγγραφεὺς ἕτερον αὐτοῦ γνήσιον 
τῷ νΝ - τὶ » - ’ὔ λ - ’ ϑιλτος ὃ Ν 

παῖδα πρὸ τῆς ἐσχάτης τοῦ [βίου τελευτῆς, τρίτον ἐπὶ δυσὶν 
5. 9 ᾽᾿ὕ - 

ἤδη προανῃρημένοις; δι᾿ ἐπιτάξεως ἀνελόντα παραχρῆμα 

τὴν ζωὴν οὐ μετὰ σμικρῶν ἀλγηδόνων ἀπορρῆξαι. 10. Καὶ 
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- ΒΥ - « μ" - εν 

τοιοῦτο μὲν τὸ πέρας τῆς Ἡρώδου γέγονε τελευτῆς, ποινὴν 
ὕ » ΄ ἡ » Ἁ Ν ΄- Ν ᾽ - »Ὰ 

δικαίαν ἐκτίσαντος ὧν ἀμφὶ τὴν Βηϑλεὲμ ἀνεῖλε παίδων, 
δὰ - “ ΠῚ κα ᾿ “ὦ .“ Ὁ ὰδ "» 

τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμὼν ἐπι[βουλῆς ἕνεκα. Μεὺ ἣν ἀγγε- 

λος ὄναρ ἐπιστὰς ἐν Αἰγύπτῳ διατρίβοντι τῷ Ιωσὴφ 
» - “ - ὃς ᾿ - ᾽ὔ ἃς ἐς Ν ἂν Ε] Βε«ΨΪ 

ἀπᾶραι ἅμα τῷ παιδὶ καὶ τῇ τούτου μητρὶ ἐπὶ τὴν ᾿Ιουδαίαν 
’ ’ ὃ - Ν 5 - Ν 

παρακελεύεται, τεδνηκέναι δηλῶν τοὺς ἀναζητοῦντας τὴν 
- "] 5 " 

ψυχὴν τοῦ παιδίου. Τούτοις δ᾽ ὃ εὐαγγελιστὴς ἐπιφέρει 
.«ε» ΄΄ “ὦ 

λέγων “ἀκούσας δ᾽ ὅτι ᾿Αρχέλαος βασιλεύει τῆς Ιουδαίας 
. - .4..8 ΙΝ Ψ - ᾿] - ὃ 

ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρώδου ἐφο[ήϑη ἐκεῖ ἀπελϑεῖν 
δι." δὲ ἮΝ 5 ΄, ᾿ Ν ’ὔ - 

χρηματισϑξεὶς δὲ κατ᾽ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς 

Γαλιλαίας." 
- γ.»ν » ΙῚ « ’; “0 

ΤΧ,1. Τῇ δ᾽ ἐπὶ τὴν ἀρχὴν μετὰ τὸν Ἡρώδην τοῦ ᾽᾿Αρχε- 
’ ΄ ,ὔ, 

λάου καταστάσει συνάδει καὶ ὁ προειρημένος ἱστορικὸς, τόν 
᾿ ’΄ τ Ν υ Ἂ ΄. «ς - 

τε τρόπον ἀναγράφων, καϑ᾽ ὃν ἐκ διαϑηκῶν Ἡρώδου τοῦ 
Ν » ’ὔ ’ γ΄ ’ ᾿ ’ὕ Ν Ν 

πατρὸς, ἐπικρίσεώς τε Καίσαρος Αὐγούστου, τὴν κατὰ 
» - - 

Ιουδαίων βασιλείαν διεδέξατο, καὶ ὡς τῆς ἀρχῆς μετὰ 
ὃ , ΄ ᾽ ᾽΄ ς χὃ δ Ν Φίλ ’ ΓΤ 

εκαέτη χρόνον ἀποπεσόντος οἱ ἀδελφοὶ Φίλιππός τε καὶ ὃ 
,ὕ « ᾽ὔ “ ’ὔ Ν . - - , 

νέος Ἡρώδης ἅμα Λυσανίᾳ τὰς ἑαυτῶν διεῖπον τετραρχίας. 
δ' - 

2. Ὁ δ᾽ αὐτὸς ἐν ὀκτωκαιδεκάτῳ τῆς ἀρχαιολογίας κατὰ 

οι 

10 

1ὅ 

τὸ δωδέκατον ἔτος τῆς Τιβερίου βασιλείας (τοῦτον γὰρ τὴν 20 
Ἴ » Ὁ Ὁ κ 

καϑ᾿ ὅλων ἀρχὴν διαδέξασϑαι ἑπτὰ ἐπὶ πεντήκοντα ἔτεσι 
ν .ς ᾽ ᾽ ,ὕ ,᾿ὕ - 

τὴν ἡγεμονίαν ἐπικρατήσαντος Αὐγούστου) Πόντιον Πιλα- 
- - τ “ἊΝ 

τον ἐπιτραπῆναι δηλοῖ τὴν ᾿Ιουδαίαν, ἐνταῦϑα δὲ ἐφ᾽ ὅλοις 
»" ,ὕ δὲ τὰ 5 Ν - νΝ ’ὔ 

ἑἕτεσι δέκα σχξεοον εἰς αὐτὴν παράμειναι τὴν Τιβερίου τελευ- 

τήν. 8. Οὐκοῦν σαφῶς ἀπελήλεγκται τὸ πλάσμα τῶν κατὰ 2 

τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ὑπομνήματα χϑὲς καὶ πρώην διαδεδω- 

κότων, ἐν οἷς πρῶτος αὐτὸς ὁ τῆς παρασημειώσεως χρόνος 

τῶν πεπλακότων ἀπελέγχει τὸ ψεῦδος. 4. ᾿Επὶ τῆς τετάρ- 
- ε ᾿ , -ἃ ,ὕ » «22 - 

τῆς γοὺν ὑπατείας Τιβερίου, ἢ γέγονεν ἕτους ἑβδόμου τῆς 
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, " “ κ «. ἃ ΄, , β λον αἴϑα 
βασιλείας αὐτοῦ, τὰ περὶ τὸ σωτήριον πάϑος αὐτοῖς τολμη- 
ἘΣ. ,ὔ οδο᾽ὰ ὃ ’ ᾿ δ᾽ 5 ΄ 

“έντα περιέχει, καὶ ὃν δείκνυται χρόνον μηδ᾽ ἐπιστάς πω 
Ξ - ͵ Ων 

τῇ Ιουδαίᾳ Πιλᾶτος, εἴ γε τῷ Ἰωσήπῳ μάρτυρι χρήσασϑαι 
δέ - .“ , » Ν Υ [ν λ ας » - 

ἕον, σαφῶς οὕτω σημαίνοντι κατὰ τὴν δηλωϑεῖσαν αὐτοῦ 

δ γραφὴν ὅτι δὴ δωδεκάτῳ ἐνιαυτῷ τῆς Τιβερίου βασιλείας 
- ἱν . Ν - 

ἐπίτροπος τῆς ᾿Ιουξαίας ὑπὸ Τιβερίου καϑίσταται Πιλα- 

τος. 
τ. μ᾿ 

Χο [ΝῖῸ, Η, τὰ 1..18.,.29.] 1. Ἐπὶ τούτων δὴ οὖν κατὰ 

τὸν εὐαγγελιστὴν ἔτος πεντεκαιδέκατον Τι[ϑερίου Καίσαρος 
, - ῳ» - 

10 ἄγοντος, τέταρτον δὲ τῆς ἡγεμονίας Ποντίου Πιλάτου, τῆς 
ΒΞ Ὁ « Ὁ 

τε λοιπῆς Ἰουδαίας τετραρχούντων Ἡρώδου καὶ Λυσανίου 
ΕΝ Φ ἍῚ ς Ἂς ταις «ς - Ἢ - ᾿' ὑ Ν 

καὶ Φιλίππου, ὃ σωτὴρ καὶ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς ὁ Χριστὸς 
- - 5 ’, «ς ὩΣ - νν προς ἢ » 4 ’ 

τοῦ δεοῦ, ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα, ἐπὶ τὸ Ιωάννου 

βάπτισμα παραγίνεται. καταρχήν τε ποιεῖται τηνικαῦτα τοῦ 
᾿ ε 

1 κατὰ τὸ εὐαγγέλιον κηρύγματος. 2. Φησὶ δὲ αὐτὸν ἡ ϑεία 
“- Δ 

γραφὴ τὸν πάντα τῆς διδασκαλίας διατελέσαι χρόνον ἐπὶ 
, ΠΣ ῸΣ - κ᾿ τ 

ἀρχιερέως [Αννα καὶ Καϊάφα, δηλοῦσα ὅτι δὴ ἐν τοῖς με- 
φνΝ - ,ὕ " ἣΝ ’ὔ ες - - ὃ ὃ . λί 

ταξὺ τῆς τούτων ἕτεσι λειτουργίας ὃ πᾶς τῆς διδασκαλίας 
5» - ᾽ὕ ΄ πὴ 9 Ἂ Ν Ν Ν “ 

αὐτῷ συνεπεράνϑη χρόνος " ἀρξαμένου μὲν κατὰ τὴν τοῦ 
, 9 - » - - “9 

20 [Αννα ἀρχιερωσύνην, μέχρι δὲ τῆς ἀρχῆς τοῦ Καϊάφα 
’, ὑδ᾽ ὅλ ς φν , ’, 

παραμείναντος, οὐδ᾽ ὅλος ὃ μεταξὺ τετραέτης παρίσταται 
’ πο ’ Ν Ν ’ ἮΝ 

χρόνος. 8. Τῶν γάρ τοι κατὰ τὸν νόμον ἤδη πως καϑῃ- 
Ὄ - - Ν 

ρημένων ἐξ ἐκείνου Ξεσμῶν, λέλυτο μὲν, ᾧ διὰ βίου καὶ ἐκ 
ἊΞ ΓΝ ἘΠ ες εἶτα ἘΣ 

προγύνων διαδοχῆς τὰ τῆς τοῦ δεοῦ “εραπείας προσήκοντα 
"- ᾿ν - Ἐ “. - , 2 , Ἂς 

οὔ ἦν, ὑπὸ δὲ τῶν Ῥωμαϊκῶν ἡγεμόνων ἄλλοτ᾽ ἄλλοι τὴν 
τὰ ’ὔ Ψ ’ Ψ ’ὕ " .ς Ν " Μς ’ 

ἀρχιερωσύνην ἐπιτρεπόμενοι οὐ πλέον ἔτους ἑνὸς ἐπὶ ταύ- 
.ς - ᾿] "“" “ ᾿ ’ 

της διετέλουν. 4. ἹἹστορεῖ δ᾽ οὖν ὁ ᾿Ιώσηπος τέσσαρας 
ν» ἡ ον - Ν Ν ΕΙΣ 

κατὰ διαδοχὴν ἐπὶ Καϊάφαν ἀρχιερεῖς μετὰ τὸν ᾿Ανναν 
Ὁ 2 ΟΣ Ν Ν Ἄν οὐπὴ - 5 Χ , ὃς 
ΟιαΎ ενεέσσαιίςΩ κατα τὴν αὐτὴν τῆς αρχαιο ογιᾶς γραφὴν 
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ὧξέ πως λέγων. ὅδ. “Οὐαλέριος Γρᾶτος, παύσας ἱερᾶσξαι 
ἐγ ᾽ - 

Ἄνανον, ᾿Ἰσμάηλον ἀρχιερέα ἀποφαίνει τὸν τοῦ Φαβί. 
ἐξ «» πὰ ν Ξ Ἢ 
Καὶ τοῦτον δὲ μετ᾽ οὐ πολὺ μεταστήσας ᾿Ελεάζαρον τὸν 

ξεν ’ - ᾽ , εν 3 5.2 4 3 ’ 

Δνάνον του αρχίέρέεως υἱὸν αποούοειίικνυσιν αρχιέρξεα. 

φι 
ΠΣ ω Ὁ - ᾿Ξ 

Ἐνιαυτοῦ δὲ διαγενομένου καὶ τόνδε παύσας Σίμωνι τῷ 
«ε γ΄ ’ὔ » Ὰ ΕῚ ςς 

Καμίϑου τὴν ἀρχιερωσύνην παραξίδωσιν. Οὐ πλίον δὲ 
[ . -Ὁ ᾽ - ν Ν » δ) ,͵ ’ ν 

καὶ τῷδε ἐνιαυτοῦ τὴν τιμὴν ἔχοντι διεγένετο χρόνος, καὶ 
.» ’ σ᾿ . »᾿»Ὁ “, “00 .) - 

Τώσηπος, ὁ καὶ Καϊάφας, διάδοχος ἦν αὐτῷ." 6. Οὐκοῦν 
δ' ’ ᾿] Ω ’ ᾽ ,ὔ - - - 

ὁ σύμπας οὐδ᾽ ὅλος τετραέτης ἀποδείκνυται τῆς τοῦ σωτῆ- 
΄ - ὃ ὃ ͵ , ΄ ἄγος , 

ρος ἡμῶν διδασκαλίας χρόνος, τεσσάρων ἐπὶ τέσσαρσιν 10 
"» 2 ,ὕ 5» ν -Ἂ ν πες Ν - χ .«᾿ 

ἕτεσιν ἀρχιερέων ἀπὸ τοῦ ᾿Αννα καὶ ἐπὶ τὴν τοῦ Καϊάφα 
’ὔὕ ἊΝ ’ ’; ’ Ν δ 

κατάστασιν ἐνιαύσιον λειτουργίαν διατετελεκύότων. Τόν 
δ᾽... ."}» ᾿ ’ ᾿] ’ - τ - σι κα Ν 

γέ τοι Καϊάφαν ἀρχιερέα εἰκότως τοῦ ἐνιαυτοῦ, καὶ ὃν τὰ 
- ΄Ν - ς - ᾿ς 

τοῦ σωτηρίου πάξους ἐπετελεῖτο, ἡ τοῦ εὐαγγελίου παρε- 
’ Ν 2 ἢ Ψ ἸΆῖι ᾿] - 4 ᾽ (ὃ ἜΣ κι Ἵ 5 

σημήνατο γραφὴ, ἐξ ἧς καὶ αὐτῆς οὐκ ἀπάδων τῆς προκει- 1: 
΄, . ,ὕ ΄ - - - ὃ Ὁ ’ὔ ω 

μένης ἐπιτηρήσεως ὃ τῆς τοῦ Χριστοῦ διδασκαλίας ἀπο- 
ὃ ,ὕ ͵ὔ τ τα λὰ Ν ΄ Ν τ τῷ ΜᾺ 

εἰκνυται χρόνος. ἢ ἃ γὰρ ὁ σωτὴρ καὶ κύριος 
- - - - - ὧν 

ἡμῶν οὐ μετὰ πλεῖστον τῆς καταρχῆς τοῦ κηρύγματος τοὺς 
Δ, 2 ᾽΄ὕ γ - . ν᾿ ΄ὕ "“- 

δώδεκα ἀποστόλους ἀνακαλεῖται, οὺς καὶ μόνους τῶν λοι- 
τι Ε] - . - ΄ ’, ἌΦΡΟ ΑΝ ω 4λ 

πῶν αὐτοῦ μαξϑητῶν κατά τι γέρας ἐξαίρετον ἀποστόλους 20 
᾽ ΄ὕἹ ἂρ τας τος ᾽ , Εἰ Ὁ «ΩὩὯἕϑῃῷ ΄ὔ 
ὠνόμασεν. Καὶ αὖξις ἀναδείκνυσιν ἑτέρους ἑϊβδῪομήκοντα, 

“ὉὋ ᾿ ᾽ ν 3 Ὰ 5 Ν Δ ,ὕ, Ν φᾷ 

οὺς καὶ αὐτοὺς ἀπέστειλεν ἀνὰ δύο δύο πρὸ προσώπου 
᾿, - ΕῚ ’ὔ’ ΄ ν Δ “- » ΔᾺΧ 5 Ν »"" 

αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον καὶ πόλιν οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχε- 

σξαι. 
19 ᾽ ᾳ ᾿ν -- » 

ΧΙ, [Νῖς, Η. Ε.1,19,20.] 1: Οὐκ εἰς μακρὸν δὲ τοῦ 28 
““,} ΄ ΄ Ν - Ζ' ς »᾽»δ Ν Ν 

βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου ὑπὸ τοῦ νέου Ἡρώδου τὴν κεφαλὴν 
᾿ ΄ ΄ Ν ἡ ας ΄, - ᾽ ᾿ 
ἀποτμηϑέντος μνημονεύει μὲν καὶ ἡ “εία τῶν εὐαγγελίων 

- νΝ δ᾽ ’ » - 

γραφή συνιστορεΐ γε μὴν καὶ ὁ ᾿Ιώσηπος, ὀνομαστὶ τῆς τε 

Ἡρωδιάδος μνήμην πεποιημένος καὶ ὡς ἀδελφοῦ γυναῖκα 
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ὁ 3 Ν ΙῚ ᾽ὔ Ν ᾽ὔ ΄ , ᾽ ’ὔ νΝ 

οὖσαν αὐτὴν ἠγάγετο πρὺς γάμον Ἡρώδης, ἀϑετήσας μὲν 
Ν ΄ 3. τλυκα μὸὰ Ν ΄ ΄, (Α ’, δ Ξ᾿ 

τὴν προτέραν αὐτῷ κατὰ νόμους γεγενημένην (Ἀρέτα ὃ ἦν 
ἘΞ φις “Ὁ 

αὕτη τοῦ Πετραίων βασιλέως ϑυγάτηρ), τὴν δὲ Ἡρωδιάδα “) ρ ᾽ 
5. , ἜΤ ΕΞ ΟΤΟς ᾿ κ᾿ ᾽ ͵΄ 

ζῶντος διαστήσας τοῦ ἀνδρός " δ ἣν καὶ τὸν Ἰωάννην 
2 Ν ’ "} Ἁ Ν ᾿] ὔ ς Ν Ε] ’ὔ 

δ ἀνελὼν πόλεμον αἴρεται πρὸς τὸν ᾿Αρέταν, ὡσὰν ἠτιμασμέ- 

ὑτῷ τῆς ὃ 7 2. Ἔν ᾧ πολέ ά 5 νης αὐτῷ τῆς ϑυγατρός. 2. ᾽ν ᾧ πολέμῳ μάχης γενομ 
" «ς ’ὕ - ν 

νὴης πάντα φησὶ τὸν Ηρώδου στρατὸν διαφϑαρῆναι, καὶ 
- - - - Ν - 

ταῦτα πεπονϑέναι τῆς ἐπιϊβουλῆς ἕνεκεν τῆς κατὰ τοῦ 
3. ’ὔ ’ ιν ἔν] 5 Ν ᾿] » “ - 

Ιωάννου γεγενημένης. ὅ. Ὁ δ᾽ αὐτὸς ᾿Ιώσηπος ἐν τοῖς 
Δ ὃ Α ἣν Ν β ον ς λ - Ἁ ’ὕ 

10 μάλιστα δικαιότατον καὶ [βαπτιστὴν ὁμολογῶν γεγονέναι 
- - - 5» 

τὸν Ἰωάννην, τοῖς περὶ αὐτοῦ κατὰ τὴν τῶν εὐαγγελίων 
Υ Ε] ͵ὔ - ς - δὲ τ, Ἀ 

γραφὴν ἀναγεγραμμένοις συμμαρτυρεῖ. “Ἰστορεῖ δὲ καὶ τὸν 
 φ - Ν εΣ 

Ηρώδην τῆς βασιλείας ἀποπεπτωκέναι διὰ τὴν αὐτὴν 
« - 5 ν 

Ηρωδιάδα, μεθ᾽ ἧς αὐτὸν καὶ εἰς τὴν ὑπερορίαν ἀπεληλά- ; ΕἸ Τ 

15 σϑαι, Βίενναν τῆς Γαλλίας οἰκεῖν καταδικασϑέντα. 4. Καὶ 
- Ψ 5 - . 5 ’, - 5 ’ὔ; Δ 

ταῦτά γε αὐτῷ ἐν ὀκτωκαιδεκάτῳ τῆς ἀρχαιολογίας δεδή- 
ιἝ .« 

" [ον - ἢ - Ν -΄΄΄Υ ἤ τ 

λωται, ἔνϑα συλλαβαῖς αὐταῖς περὶ τοῦ ᾿Ιωάννου ταῦτα 
τε - 5) φξ 

γράφει “ἱ τισὶ δὲ τῶν Ἰουδαίων ἐδόκει ὀλωλέναι τὸν Ηρώδου 
«-- Ν τ ἃ -Ξ Ν - νΝ Ἂλ ὃ ’ , Ν 

στρατὸν ὑπὸ τοῦ “εοῦ, καὶ μάλα δικαίως τιννυμένου κατὰ 
[Ἂ - - 

90 “ ποινὴν Ἰωάννου τοῦ καλουμένου βαπτιστοῦ. ὅ. Κτείνει 
«ςς ν - Η ΓΝ Ὑ ϑὲ 5, ὃ κὰν - ΑἹ] ὃ ’, 
γὰρ τοῦτον Ἡρώδης, ἀγαδὸν ἄνὸρα καὶ τοῖς ᾿Ιουδαίοις 

«- ἷ ᾽ ἈΝ 5 - ἃς Χ κ " , 
κελεύοντα, ἀρετὴν ἐπασκοῦσι καὶ τὰ πρὸς ἀλλήλους δι- 

«ς ’,ὕὔ Ν Ἃς Ν 4, ν 5 Ἅ ΟΞ 

καιοσύνῃ καὶ πρὸς τὸν Θεὸν εὐσεβείᾳ χρωμένοις βαπτι- 
ςς - ,ὔ ΟΥ Ἂν ὃ τ ἐπ τον Ν 3 ́ υ ὃ Ν 

σμῷ συνιέναι. Οὕτω γὰρ δὴ καὶ τὴν βάπτισιν ἀποδεκτὴν 
ἘΦ ςε 5» - - Ὁ ΕῚ . .ς “ὃ ᾽ὕὔ 

οδ΄ αὐτῷ φανεῖσϑαι, μὴ ἐπί τινων ἁμαρτάδων παραιτήσει χρω- 
ἐξ ἃ 2 λ 3. ὡς , - , “ δὴ ὡ ἐύαν - 
μένων, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἁγνείᾳ τοῦ σώματος, ἅτε δὴ καὶ τῆς ψυχῆς 

«ε ᾿ - ͵ 

δικαιοσύνῃ προεκκεκαδαρμένης. θ. Καὶ τῶν ἄλλων συ- 
«ε ᾿ Ν Αν 4“ Ο, : Ἀν λ - - 9 ’ 

στρεφομένων (καὶ γὰρ ἥσϑησαν ἐπὶ πλεῖστον τῇ ἀκροάσει 

“ τῶν λόγων), δείσας Ἡρώδης τὸ ἐπὶ τοσόνδε πιϑανὸν αὖ- 
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ε - - » Υ̓͂ ; Ν » ᾿ » Ἕ ᾿ ᾿ ’ 

τοῦ τοῖς ἀνδρώποις, μὴ ἐπὶ ἀποστάσει τινὶ φέροι (πάντα 
« Ν ᾿ ἢ 3 λῃ “ δ δ ᾿Α α Ἀ λὴ 

γὰρ ἐῴκεσαν συμ[ϑουλῇ τῇ ἐκείνου πράξοντες), πολὺ 
- - ε - ’ ᾽ ᾽ - »- 

κρεῖττον ἡγεῖται, πρίν τι νεώτερον ἀπ᾽ αὐτοῦ γενέσϑαι, 
«- Ν ᾿] - ΕΝ - ’ Ε] ’ 

προλαβὼν ἀναιρεῖν, ἢ μετα[ϑολῆς γενομένης εἰς πράγματα 
σεν ν - “πε κΝ Ν “ ’, -- ΓΔ Ἂ),ἅ 

ἐμπεσὼν μετανοεῖν. Καὶ ὁ μὲν ὑποψίᾳ τῇ Ἡρώδου δέ- 
τε ᾽ ᾿Ὶ σο 4, ν Δ ’ 

σμιος εἰς τὸν Μαχαιροῦντα πεμφϑεὶς, τὸ προειρημένον 
[ἐν ᾿ ’ὕ ’ Ὗ - Ν “} ᾽ὔ 

φρούριον, ταύτῃ κτίννυται.᾽ 7. Ταῦτα περὶ τοῦ ᾿Ιωάννου 
ΕΥ τν - “- ΄ - Ν Ν ᾽ Ν - 

διελϑὼν καὶ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν κατὰ τὴν αὐτὴν τοῦ συγ- 
, « ’΄ “4 ’ὔ ’ «ε ΄ Ν Ν 

γράμματος ἱστορίαν ὧδέ πως μέμνηται “᾿ γίνεται δὲ κατὰ 
«ε - ν ’΄ 5 - Ν : Ν » Μ“Μ- ἃ 

τοῦτον τὸν χρύνον ᾿Ιησοῦς, σωφὸς ἀνὴρ, εἴ γε ἄνδρα 
ς ᾽ ΟῚ ’ ’ὕ ψ Ν ,ὕ " Ν 

αὐτὸν λέγειν χρή. Ἦν γὰρ παραδόξων ἔργων ποιητὴς, 
« ΄ ᾽ ΄ - «Ὁ - ᾽ Ψ 
διδάσκαλος ἀνδρώπων τῶν ἡδονῇ τἀληδῆ δεχομένων, 

« ν᾿ -» ᾽ - 
καὶ πολλοὺς μὲν τῶν Ιουδαίων, πολλοὺς δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ 

«ες - ϑ “- - ᾽ 

Ἑλληνικοῦ ἐπηγάγετο. 8. Ὃ Χριστὸς οὗτος ἦν. Καὶ 
«ε ᾿) ν ΕῚ ὃ Ψ - ’ ᾽ ὃ - ᾽ ς.ω - 

αὐτὸν ἐνδείξει τῶν πρώτων ἀνὸρῶν παρ᾽ ἡμῖν σταυρῷ 
«εν ’ ΜΆ ᾽ "ὰ δ ες Ν καὶ 

᾿ἐπιτετιμηκότος Πιλάτου, οὐκ ἐπαύσαντο οἱ τὸ πρῶτον 
4.9 Ξ. ν᾿ ’ Ν ᾿] - Ψ, ν» « ᾿ 

ἀγαπήσαντες. ᾿Εφάνη γὰρ αὐτοῖς τρίτην ἔχων ἡμέραν 
- ωἶ ᾿Ξ π- εὐ ἮΝ ἢ 
πάλιν ζῶν, τῶν ϑείων προφητῶν ταῦτά τε καὶ ἄλλα μυρία 

[ἐὲ ᾿ ᾿ - Ῥ Ε] ’ “ - - 

περὶ αὐτοῦ αυμάσια εἰρηκότων. Εἰσέτι τε νῦν τῶν 

10 

1ὅ 

«ε - γ Ν “Ὁ ᾽ ’ὔ ᾿ ΡΟ Ν 

Χριστιανῶν απὸ τοῦδε ὠνομασμένων οὐκ ἐπέλιπε. τὸ 20 
εγ - “7 - - ΕῚ - « 

φῦλον." 9. Ταῦτα τοῦ ἐξ αὐτῶν Εβραίων συγγραφέως 
» ’ Δ, “ΤῊ - - ͵ὔ - “ὦ ᾿ 

ἀνέκαϑεν τῇ ἑαυτοῦ γραφῇ περί τε τοῦ [Ξαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου 
ἣν - - ς - ’ , Ἅ » ’, 

καὶ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν παραδεδωκότος, τίς ἂν ἔτι λείποιτο 
᾽ Ν - ΜΝ ον ᾽, 3 ; Ν Ν ᾿] 

αποφυγὴ τοὺ μὴ αναισχύντους ἀπελέγχεσϑαι τοὺς τὰ κατ 
᾽ - ΄ ᾿ ’ Ξ ᾽ Ν - ᾿ Ε ,ὔ 

αὐτῶν πλασαμένους υπομνήματα:; ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐχέτω 2ὅ 

ταύτῃ. 

ΧΙ]. [Νῖο. Ἡ. Ἐ).1,21,22.] 1. Τῶν γε μὴν τοῦ σωτῆ- 

ρος ἀποστόλων παντί τῳ σαφὴς ἐκ τῶν εὐαγγελίων ἡ 

πρόσρησις. Τῶν δ᾽ ἑβδομήκοντα μαϑητῶν κατάλογος μὲν 
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᾿] » ᾿] - ͵ ! - “ 

οὐδεὶς οὐδαμῆ φέρεται " λέγεταί γε μὴν εἷς αὐτῶν Βαρνά- 
3 , “- ᾿ ΄ Ν ν᾿ ς ἐκ τ - Ω ᾿ 
δας γεγονέναι, οὗ διαφόρως μὲν καὶ αἱ Πράξεις τῶν ἀπο- 

στόλων ἐμνημόνευσαν, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ ὁ Παῦλος Γαλά- 

ταις γράφων. Τούτων δ᾽ εἶναί φασι καὶ Σωσϑένην τὸν 
Ξ - 

δἅμα Παύλῳ Κορινϑίοις ἐπιστείλαντα. 2. Ἢ δ᾽ ἰστορία 
ἈΝ ἘΝΟΣ Ν Ἂς ,, - «Δ, ’, " 

παρὰ Κλήμεντι κατὰ τὴν πέμπτην τῶν Ὑποτυπώσεων, ἐν 
τϑ Ττλσας Υ͂ ον Ν ᾿ ς - «.ς- ὦ Ν᾿ ΦΝ ΟΝ - 

ἡ καὶ Κηφαν, περὶ οὐ φησιν ὁ Παῦλος “ἧ᾿ὕτε δὲ ἦλθε Κηφᾶς 
γδ 5 ΕἸ ΄ Ν ἌΡ 3 χλῳ ,ὔ 57 δ᾽ ν 

εἰς ᾿Αντιύχειαν, κατὰ πρόσωπον αὐτῷ αντέστην,᾽ ἕνα φησὶ 
᾿ὕ - « Ὰ ’ὔ’ [οἷ - [ ’ὔ ’ 

γεγονέναι τῶν ἑβδομήκοντα μαϑητῶν, ὁμώνυμον Πέτρῳ 
- ὃ Ξ ͵ 

10 τυγχάνοντα τῷ ἀποστόλῳ. 8. Καὶ Ματϑίαν δὲ τὸν ἀντὶ 
) γ»Ὰ - 2 ’ ’ ΄ Ν 5 - 

Ιούδα τοῖς ἀποστόλοις συγκαταλεγέντα, τόν τε σὺν αὐτῷ 
- - " .- - 

τῇ ὁμοίᾳ ψήφῳ τιμηϑέντα, τῆς αὐτῆς τῶν ἑβδομήκοντα 

κλήσεως ἠξιῶσϑαι κατέχει λόγος. Καὶ Θαδδαῖον δὲ ἕνα 
- 5 - “- ’ὔ Ν -᾿ ὍΔΕ, “ α, -- ᾿ 

τῶν αὐτῶν εἶναί φασι, περὶ οὗ καὶ ἱστορίαν ελϑδοῦσαν εἰς 

15 ἡμᾶς αὐτίκα μάλα ἐκϑήσομαι. 4. Καὶ τῶν ἑ[Ξδομήκοντα δὲ 
,ὕ - - ᾿ το Ν 4 Ἃ 5 

πλείους τοῦ σωτῆρος πεφηνέναι μαϑητὰς εὕροις ἂν ἐπιτη- 
’ὔ ῇ »Ἅ - , Ν Ν » - 

ρήσας, μάρτυρι χρώμενος τῷ Παύλῳ, μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν 
5) “ἢ - ἀδν οἽ ’ὔ “ Ν σ᾽ ΄΄»ἊὉ᾽Ύ» - 

ἔγερσιν ὥφϑαι αὐτὸν φήσαντι πρῶτον μὲν Κηφᾷ, ἔπειτα τοῖς 
» Ν Ν ' ν ᾽’ ’, ᾿] .- 

δώδεκα, καὶ μετὰ τούτους ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς 
τ ! "- ἡ 

20 ἐφάπαξ, ὧν τινὰς μὲν ἔφασκε κεκοιμῆσναι, τοὺς πλείους ὃ 
ἥ ᾿ τι τῷ βίῳ, καϑ' ὃν καιρὸν αὐτῷ ταῦτα συνετάττετο, περιεῖ-- 

ναι. ὅ. Ἔπειτα δ᾽ ὥφϑαι αὐτὸν Ἰακώβῳ φησίν " εἷς δὲ καὶ 

οὗτος τῶν φερομένων τοῦ σωτῆρος ἀδελφῶν ἦν. Εἶπ ὡς 

παρὰ τούτους κατὰ μίμησιν τῶν δώδεκα πλείστων ὅσων 

ὃ ὑπαρξάντων ἀποστύλων, οἷος καὶ αὐτὸς ὁ Παῦλος ἦν, 

προστίϑησι λέγων “ἔπειτα ὥφϑη τοῖς ἀποστόλοις πᾶσι." 

Ταῦτα μὲν οὖν περὶ τῶνδε. Τῆς δὲ περὶ τὸν Θαδδαῖον 

ἱστορίας τοιοῦτος γέγονεν ὁ τρόπος. 

ΧΙ͵ΤΠΠ]. [Νιο. Η. Ἐπ 11..7,.εὃ0 πᾶσ. ΕΥ̓ 20. 1 Ἢ τὴὴ 
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- - . - ΄ -- " ᾿΄ὕ 

κυρίου καὶ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ Ξειότης, εἰς πάν- 
ψι δ ,’ τι ΙΑ δέ ο. “ἢ ’, .“ 

τας ἀνϑρώπους τῆς παραδοξοποϊοῦ δυνάμεως ἕνεκεν [Ξοω- 
΄ ’ μὲ νΝ - ᾿ ψι 4 μν “ ΄ 

μένη, μυρίους ὅσους καὶ τῶν ἐπ᾿ ἀλλοδαπῆς πορρωτάτω τε 
- ᾽ ͵ ΄’ ᾿ ,ὕ δι» ἐλ ν᾽. ϑ., ΄ 

τῆς Ιουδαίας νόσων καὶ παντοίων παξῶν ἐλπίδι ξεραπείας 
[ , ΐ - ΄ ἢ 

ἐπήγετο. 2. Ταύτῃ τοι βασιλεὺς Αβγαρος, τῶν ὑπὲρ 
ξη Ὁ . “- ᾽ Ὁ ΄ Η “ 
Εὐφράτην ἐθνῶν ἐπισημότατα δυναστεύων, πάϑει τὸ σῶμα 

- Ε] - »" ἡ 5..ὦὦ "- Δ ᾽,ὔ 

δεινῷ καὶ οὐ ϑεραπευτῷ ὅσον ἐπ᾽ ἀνδρωπείᾳ δυνάμει κατα- 
ὕ ε ᾿ » 2. ἢ - Ν ΕΥ » ΙΝ 

φϑειρόμενος, ὡς καὶ τοὔνομα τοῦ Ιησοῦ πολὺ καὶ τὰς δυ- 
ΕῚ Ἐ , "» ͵ φυ 

νάμεις συμφώνως πρὸς ἁπάντων μαρτυρουμένας ἐπύϑετο, 
ξ΄ ’ὕ’ » - ,’ὕ . ἥν ’ ΄ - ’, 

ἱκέτης αὐτοῦ πέμψας δι᾿ ἐπιστοληφόρου γίνεται, τῆς νόσου 
- ᾿ - ΗΪ - ΄ ν᾿ Ν ᾽’ὔ’ - 

τυχεῖν ἀπαλλαγῆς ἀξιῶν. 8. Ὃ δὲ μὴ τότε καλοῦντι 
΄ ’ 5 - - ᾿ ν “5. κέ - “ “- 

ὑπακούσας ἐπιστολῆς γοῦν αὐτὸν ἰδίας καταξιοΐῖ, ἕνα τῶν 
᾿] - - 5 ,ὔ “Σ ὡς κὲ ΄ὔ - ’΄ 4 φι9 

αὐτοῦ μαϑητῶν ἀποστέλλειν ἐπὶ δεραπείᾳ τῆς νόσου, ὁμοῦ 
᾽ - - ς ΄, ΄ 

τε αὐτοῦ σωτηρίαν καὶ τῶν προσηκόντων ἁπάντων ὑπι- 
᾿’ὔ .] ΕῚ " δι» ᾽ -“»- - 

σχνούμενος. 4. Οὐκ εἰς μακρὸν δὲ ἄρα αὐτῷ ἐπληροῦτο 
Ν - , ’,ὔ Ν - Ν Ἵ - ᾽ ᾽,ὔ 

τὰ τῆς ἐπαγγελίας. Μετὰ γοῦν τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν 
κ᾿ . ᾽ " κ » Ὁ “- - ᾽ ΄ - 

καὶ τὴν εἰς οὐρανοὺς ἄνοδον Θωμᾶς, τῶν ἀποστόλων εἷς 
“- ’ Δ: Ε) ᾿] ΄Ν - - . ΙΝ ’ 

τῶν δώδεκα, Θαδδαῖον, ἐν ἀριθμῷ καὶ αὐτὸν τῶν ἑβδομή- 

κοντα τοῦ Χριστοῦ μαϑητῶν κατειλεγμένον, κινήσει Ξειοτέρᾳ 
Ὡς » » “ ’ ν᾿ ᾽ Ν - ν - 

ἐπὶ τὴν Γδεσσαν κήρυκα καὶ εὐαγγελιστὴν τῆς περὶ τοῦ 
- " Ὁ - - 

Χριστοῦ διδασκαλίας ἐκπέμπει, πάντα τε δι᾿ αὐτοῦ τὰ τῆς 
- - [2 - ’ [4 , , 

τοῦ σωτῆρος ἡμῶν τέλος ἐλάμβανεν ἐπαγγελίας. Ἔχεις 
ν ,: ᾽ ’ ΕΣ ,ὕ Ὕ - »νΚ μν 

καὶ τούτων ἀνάγραπτον τὴν μαρτυρίαν, ἐκ τῶν κατὰ "Εδεσ- 
᾿ .« Ά ’ , 

σαν τὸ τηνικαῦτα [βασιλευομένην πόλιν γραμματοφυλακείων 

λι 

10 

1δ 

20 

ληφϑεῖσαν. Ἔν γοῦν τοῖς αὐτόϑι δημοσίοις χάρταις, τοῖς 2ὅ 
Ν λ Ν ΕΥ Ν ᾿ νΝ ν » [ἘΝ 

τὰ παλαιὰ καὶ τὰ ἀμφὶ τὸν "Αβγαρον πραχϑέντα περι- 
΄ Ν - ς ΕΨ, - 5. 4 ΄, δ ,ὔ “ 
ἔχουσι, καὶ ταῦτα εἰσέτι νῦν ἐξ ἐκείνου πεφυλαγμένα εὕρηται. 

᾿] ι ἐ ᾿] - - - - 

Οὐδὲν δὲ οἷον καὶ αὐτῶν ἐπακοῦσαι τῶν ἐπιστολῶν, ἀπὸ 
- » ὕὔ ΄ «ὦ » .Ἐ - τν ᾽᾿’ Ν] Δὦ , 

τῶν ἀρχείων ἡμῖν ἀναληφξεισῶν, καὶ τόνδε αὐτοῖς ῥήμασιν 

ἐκ τῆς Σύρων φωνῆς μεταβληξεισῶν τὸν τρόπον. 
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᾿Αντίγραφον ἐπιστολῆς γραφείσηξ ὑπὸ ᾿Αβγάρου τοπάρχου τῷ ᾿Ιησοῦ, καὶ 

πεμφϑείσης αὐτῷ δι᾿ ᾿Ανανία ταχυδρόμου εἰς Ἱεροσόλυμα. 

«ον ἣν» ᾿ ’ἅ 5 - - » - 

6. “Αβγαρος τοπάρχης ᾿Εδέσσης ᾿Ιησοῦ σωτῆρι αγαϑῷ 
ἘΡα ,ὕ , ΄ « ᾽ὔ ’, "» ’, 

ἀναφανέντι ἐν τόπῳ ἱΙεροσολύμων χαίρειν. ᾿κουσταί 
τς Ν Ν - νΝ »“- --- 5 -" [ὦ », ’ 

ὃ μοι τὰ περὶ σοῦ καὶ τῶν σῶν ἰαμάτων, ὡς ἄνευ φαρμάκων 
ςς ᾿ - [4 Ν - ’, «ς Ας, ΄,Ἤᾳς) 

καὶ βοτανῶν ὑπὸ σοῦ γινομένων. ὥς γὰρ λόγος, τυ- 
«- Χ ᾿ ΕῚ 3λέ - δὴ Ἀ - Ν λ 

φλοὺς ἀναβλέπειν ποιεῖς, χωλοὺς περιπατεῖν, καὶ λε- 
«ςς Χ τὶ , “ὮΝ ἧς ’, Ν ὃ , 

προὺς καδαρίζεις, καὶ ἀκάϑαρτα πνεύματα καὶ δαίμονας 
«.-» ΄ "ἢ 

ἐκβάλλεις, καὶ τοὺς ἐν μακρονοσίᾳ βασανιζομένους σερα- 
«ε ’ Ν Ν . ,ὔ Στ. ἃς »“ Ζ 3 ’ 

10΄ πεύεις, καὶ νεκροὺς ἐγείρεις. 7. Καὶ ταῦτα πάντα ἀκού- 
ςς ν - Ν - 5.23 ΛΝ - δύ Ἅ ὦ 

σας περὶ σοῦ κατὰ νοῦν ἐπέμην τὸ ἕτερον τῶν δύο, ἢ ὅτι 
«-ς Ν "᾿ς Ν νΝ ν Ν 2 ΆἯ - 3 - - - 

σὺ εἶ ὁ ϑεὸς καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ ποιεῖς ταῦτα, 
«-- Ἃ τ - - - - - ν - ΄, 

ἢ υἱὸς εἶ τοῦ Φεοῦ ποιῶν ταῦτα. ὃ. Διὰ τοῦτο τοίνυν 
«- ,ὔ ᾿] ’, - Ν ΞΨ δ Ν Ν ἊΡ “4 

γράψας ἐδεήϑην σου σκυλῆναι πρὸς ἐμὲ, καὶ τὸ πάϑος, ὃ 
«εν - γ΄ , ., - 

16 “ ἔχω, ϑεραπεῦσαι. Καὶ γὰρ ἤκουσα ὅτι καὶ Ἰουδαῖοι κατα- 
«ςε - 

γογγύζουσί σου καὶ [βούλονται κακῶσαί σε. Πόλις δέ 
« ’ ΨΈΝ Ν Ν [ 5 ΤΥ ’ὔ Ε}] 

μικροτάτη μοί ἐστι καὶ σεμνὴ, ἥτις ἐξαρκεῖ ἀμφοτέροις. 
σῷ Ἂς - Ν .“ ν᾽ - ’ ϑ- «δὰ, ,ὔὕ 

9. [Καὶ ταῦτα μὲν οὕτως ἔγραψε. τῆς ϑείας αὐτὸν τέως 
’ ͵ - Ν 

μικρὸν αὐγασάσης ἐλλάμψεως. Αξιον δὲ καὶ τῆς πρὸς 
- - - - - φό 9. 

20 τοῦ Ἰησοῦ αὐτῷ διὰ τοῦ αὐτοῦ γραμματοκομιστοῦ ἀποστα- 
τὶ - ’ νὴ 

λείσης ἐπακοῦσαι ὀλιγοστίχου μὲν, πολυδυνάμου δὲ ἐπι- 
δὰ - ᾿) - Ἂς ’ 

στολῆς, τοῦτον ἐχούσης καὶ αὑτῆς τὸν τρόπον. ] 

Τὰ ἀντιγραφέντα ὑπὸ Ἰησοῦ διὰ ᾿Ανανία ταχυδρόμου τοπάρχῃ ᾿Αβγάρῳ. 

« ΄, “Φ ’ ᾿ ᾿ ν ς ἐν ’ 
10. “ Μακάριος εἶ πιστεῦσας ἐν ἐμοὶ μὴ ἑωρακὼς με. 

,». τς , Ν “ΨῈ ΟἹ - Ν - ’, Ν ὕἅ 
25᾽ Γέγραπται γὰρ περὶ ἐμοῦ τοὺς ἑωρακότας με μὴ πιστεὺ- 

«ςε ᾿, φῇ ἊΨ Ἂς . ’ 5 ας, ’ ες 

σειν μοι, καὶ ἵνα οἱ μὴ ἑωρακότες αὐτοὶ πιστεύσωσι καὶ 

“ ζήσωνται. Περὶ δὲ οὗ ἔργαψάς μοι ἐλϑεῖν πρὸς σὲ, δέον 
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΄ ᾿ ἃ  , εΣ ἀλ » - Δ, Ἂ - ᾿ὕ ἣν 

ἐστι πάντα, δι᾿ ἃ ἀπεστάλην, ἐνταῦϑα πληρῶσαί με, καὶ 
ε- κ᾿ . - “ ᾽ δ- Η͂ Η͂ ᾽ ὕ 
μετὰ τὸ πληρῶσαι οὕτως ἀναληφϑῆναι πρὸς τὸν ἀποστεί- 

«ε ’ {ἘΞ " ᾽ ἊΝ Ι] - “- ᾽ - ἵ, 

λαντά με. Καὶ ἐπειδὰν ἀναληφπϑῶ, ἀποστελῶ σοί τινα 
τε - Ά, - “ "»᾽ ’,’ Ν »ϑ, ΓΝ 2 ,ὕ 

τῶν μαϑητῶν μου, ἵνα ἰάσηταί σου τὸ πάϑος καὶ ζωήν 
[ἐν ΕΥ - Ν Ν ’» ᾽᾽ 

σοι καὶ τοῖς σὺν σοὶ παράσχηται. 
- - ᾿ - “ - 

11. Ταύταις δὲ ταῖς ἐπιστολαῖς ἔτι καὶ ταῦτα συνῆπτο τῇ 
- Ν ᾿ 5» - - » 

Σύρων φωνῇ. Μετὰ δὲ τὸ ἀναληφδϑῆνα τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπέ- 
ΕῚ -} Ἀ - μν “ ᾽ 

στειλεν αὐτῷ Ιούδας ὁ καὶ Θωμᾶς Θαδδαῖον ἀπόστολον, 
-“ “ ς ἡ Ἃ ει Ν , 
ἕνα τῶν ἑβδομήκοντα ὃς ἐλθὼν κατέμενε πρὺς Τωβίαν 

ν - «ς ἿΝ - - 

τὸν τοῦ Τωβία. ὭὩς δὲ ἠκούσϑη περὶ αὐτοῦ, ἐμηνύϑη τῷ 
" ’; - ἣ - - 

Αβγάρῳ ὅτι ἐλήλυϑεν ἐνταῦϑα ἀπόστολος τοῦ ᾿Ιησοῦ, 
᾿ς Ῥ ’ὔὕ ὔ’ » Ψ Δ.» Ἂ 

καϑὰ ἐπέστειλέ σοι. 12. Ηρξατο οὖν ὁ Θαδδαῖος ἐν δυνά- 
Ὃ. - ’ “ τε Ν γ “ ’ 

μει δεοῦ ϑεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ μαλακίαν, ὥστεπάντας 
, -. δὲ Μ 6,ΝΝΆ ἣν - Ν Ν 

δαυμάζειν ὡς δὲ ἤκουσεν ὁ ΓΑβγαρος τὰ μεγαλεῖα καὶ τὰ 
5 ’ Ν".ὦ ’ ΝΥ ς Δ, ’ Ξ 5 2 ’ὔ ξ΄ 

αὐυμάσια, ἃ ἐποίει, καὶ ὡς ἐθεράπευεν, ἐν ὑπονοίᾳ γέγονεν 
« [ ᾽ ,’ ἫΝ εν τὰς 5 - 5 Ἶ ’ὔ ᾿ 

ὡς ὅτι αὐτός ἐστι, περὶ οὗ ὃ ᾿Ιησοῦς ἐπέστειλε λέγων, ἐπει- 
δᾺ “ λ ον, ἢ Ἀγ , - Φ,. 5. ἃ 
ἂν ἀναληφϑῶ, ἀποστελῶ σοὶ τινα τῶν μαϑητῶν μου, ὃς 
ν ’ ’ὔ . - Ν 

τὸ πάϑος σου ἰάσετει. 18. Μετακαλεσάμενος οὖν τὸν Τω- 
, κ μανι Σ ’ὔ π " “ “ων ὃ , 

βίαν, παρ ῳ κατέμενεν, εἰπεὲν, ἤκουσα οτι ανὴρ τις ουὔυνα- 

10 

18 

᾿ Ν ΄, » - - ΣΙ Σ ΨΥ Ἢ “΄ι 
στὴης ἐλθὼν κατέμεινεν ἐν τῇ σῆ οἰκίᾳ" ἀνάγαγε αὐτὸν 20 

δ, “- 

πρὸς ἐμέ. ᾿Ελθὼν δὲ ὁ Τωβίας παρὰ Θαδδαίῳ. εἶπεν 
᾽ -“ ς "Ἃβ Ἂ ΄ ’» “ἢ 

αὐτῷ, ὃ τοπάρχης γαρος μετακαλεσάμενός με εἶπεν 
- ᾽ 3 - ᾽ - ’ 

ἀναγαγεῖν σε παρ᾽ αὐτῷ, ἵνα δεραπεύσῃς αὐτοῦ τὸ πάδος. 
Ό..» 

Καὶ ὁ Θαδδαῖος, ἀναβαίνω, ἔφη, ἐπειδήπερ δυνάμει παρ᾽ 

αὐτῷ ἀπέσταλμαι. 14. ᾿Ορϑρίσας οὖν ὁ Τωβίας τῇ ἑξῆς 2ὅ 
Ὁ ΐ΄ ᾿ " Η 

καὶ παραλαβὼν τὸν Θαδδαῖον ἦλΨε πρὸς τὸν "Αβγαρον 
« Ὡς Ὁ Ἷς φῳι δ ’ ρϑ ’ ᾽ 

ὡς δὲ ἀνέβη, παρόντων καὶ ἑστώτων τῶν μεγιστάνων αὐ- 
ΕΝ “ - 5 ᾿Ὶ ᾿ ἰ 

τοῦ, παραχρῆμα ἐν τῷ εἰσιέναι αὐτὸν ὕραμα μέγα ἐφάνη 
- - - Ἂ 

τῷ ᾿Αβγάρῳ ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ ἀποστόλου Θαδδαίου. 
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ἠ Ν , - δα - 

ὅπερ ἰδὼν "Αβγαρος προσεκύνησε τῷ Θαδδαίῳ, ϑαῦμά τε 
ἢ - 5» Α » 

ἔσχε πάντας τοὺς περιεστῶτας ᾿ αὐτοὶ γὰρ οὐχ ἑωράκεσαν 
ΙΝ «“ -“» ’ὔ΄ Ψψ' » Ν Ν 

τὸ ὕραμα, ὃ μόνῳ τῷ ᾿Αβγάρῳ ἐφάνη. 15. Ὃς καὶ τὸν 
Ξ᾿ ͵ ἢ , - "δ Ξ- 

Θαδδαῖον ἤρετο, εἰ ἐπ᾿ ἀληϑείας μαϑητὴς εἶ ᾿Ιησοῦ τοῦ 
Ἷ δύν ιρὸ - ᾿Ξ - « Ά᾽ ᾽ὔ Ν 5. Ψι ες.» λῶ ’ὔ 

υἱοῦ τοῦ Φεοῦ, ὃς εἰρήκει πρὸς ἐμέ “ ἀποστελῶ σοί τινα 
- ἃ - [τ ἌΝ ,ὕ Ν Ἷ “Ξ“: Ε 

τῶν μαϑητῶν μου, ὅστις ἰάσεταί σε καὶ ζωήν σοι παρέξει. 
γ΄ ΩΦ.» " «» Ν 

Καὶ ὁ Θαδδαῖος ἔφη ἐπεὶ μεγάλως πεπίστευκας εἰς τὸν 
3 ,ὔ ΄ὕ ὃ Ν - ᾽ Τ7Ὰ Ν ,ὔ Ν 
ἀποστείλαντά με, διὰ τοῦτο ἀπεστάλην πρὸς σέ. Καὶ 

ἋἝ ἢ ᾽ὕὔ ΡῚ Ψ - ς Ἅ Ψ »} 

πάλιν ἐὰν πιστεύσῃς ἐν αὐτῷ, ὡς ἂν πιστεύσῃς ἔσται σοι 
ΟΥ̓ - ᾽᾽ ΣΤ » ᾽ Ν 

10 τὰ αἰτήματα τῆς καρδίας σου." 16. Καὶ ὁ ΓἼΑβγαρος πρὸς 
5 ΄ ΜΕΝ τὸ 5 5») ἣν ἘΝ ᾿᾽ - ( Ν ἣν 

αὐτόν “οὕτως ἐπιστευσα,᾽ φησὶν, ἐν αὐτῷ, ὡς καὶ τοὺς 
7 ΄,ὕ Α ΄ὔ “θὰ δ- δύ 

Ἰουδαίους τοὺς σταυρώσαντας αὐτὸν [βουληξῆναι δύναμιν 
͵ « 

παραλαβὼν κατακόψαι, εἰ μὴ διὰ τὴν [Ξασιλείαν τὴν 'Ῥω- 
, . ,ὔ , 2) ἸΕΣ Ὑφοιν Ἂ)ΘΦ.» γῃ κε ἢ 

μαίων ἀνεκόπην τούτου. Καὶ ὁ Θαδδαῖος εἶπεν ὁ κύριος 
ς - Ν σλ - Ν . - λή Ν λ 

1δ ἡμῶν τὸ ϑέλημα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ πεπλήρωκε, καὶ πλη- 
᾽ ) Ν οΥ 7 οἢ - 

ρώσας ἀνελήφθη πρὸς τὸν πατέρα. 17. Λέγει αὐτῷ 
5 ΚΕ, - ᾿ς ᾽ 4 τἰ τὶ τ᾿ νΝ ᾿ Ν ’ὔ 

Αβγαρος “κἀγὼ πεπίστευκα εἰς αὐτὸν καὶ εἰς τὸν πατέρα 
5 - Γ΄ ΤΊ ἘΕΙΝΝ - ὅ᾽ «ςε 

αὐτοῦ." Καὶ ὁ Θαδδαῖος “ὑ διὰ τοῦτο, φησὶ, “ τίϑημι τὴν 
- ΄᾿ ἄν τς, «ἘΤΟΣ ΕῚ ͵ὔ εΣ τὰ 5 5 Ὁ ἋΣ - Μ᾿. 

χεῖρά μου ἐπὶ σὲ ἐν ὀνόματι αὐτοῦ. Καὶ τοῦτο πράξαντος 
- - - ᾽ὔ δ ς 

20 παραχρῆμα ἐδεραπεύϑη τῆς νόσου καὶ τοῦ πάϑους οὗ εἶχεν. 
Ἷ Ν ! ἮΝ: - 

18. ᾿Εϑαύμασέ τε ὁ "Αβγαρος, ὅτι καθὼς ἤκουσται αὐτῷ 
κ᾿ “ - “ - " ἕλ ὃ ἐν - Ὧν 

περὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ, οὕτως τοῖς ἔργοις παρέλαβε διὰ τοῦ μαϑη- 
- Ψ - ἔν ΣΕ ς .«ἷ τ] Ν »" ὔ; Ἂς 

τοῦ αὐτοῦ Θαδδαίου, ὃς αὐτὸν ἄνευ φαρμακείας καὶ βοτα- 
- ͵΄) ᾿ ΄͵ ΕῚ Ν ͵ ἄς - 

νῶν ἐϑδεράπευσεν, καὶ οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ ΓΑβδον τὸν τοῦ 
͵ ( ΄ , Ν Ὁ Ὁ Ν ΩΣ 

2ὅ "Αβδου ποδάγραν ἔχοντα, ὃς καὶ αὐτὸς προσελϑδὼν ὑπὸ 
Ἂς ν» 5 -“΄΄»ν» ΕῚ ἵ Ἂς » Ν ᾿ 

τοὺς πόδας αὐτοῦ ἔπεσεν, εὐχάς τε διὰ χειρὸς λαβὼν ἕδϑε- 
Ἷ ἢ - - 3, Ν 

ραπεύδξη πολλούς τε ἄλλους συμπολίτας αὐτῶν ὃ αὐτὸς 
ὧ Ἶ Ν Ν λ Δὶς Ν ’ 4 

ἰάσατο, θαυμαστὰ καὶ μεγάλα ποιῶν, καὶ κηρύσσων τὸν 

λόγον τοῦ ϑεοῦ. 19. Μετὰ δὲ ταῦτα ὁ Αβγαρος “σὺ 
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.υὉν τ ΄ “ "᾿ Ἂ᾿ .: Ῥ 
Θαδδαῖε," ἔφη, σὺν δυνάμει τοῦ ϑεοῦ ταῦτα ποιεῖς, καὶ ἡμεῖς 

᾽ ᾿] ᾿ 

σε αὐτοὶ ἐδαυμάσαμεν. ᾿Αλλ᾽ ἐπὶ τούτοις δέομαί σου, 
[4 ΄ Ν - 5» ’ -“΄» - - Ε ,ὕ 

διήγησαί μοι περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ ᾿Ιησοῦ πῶς ἐγένετο, 
ν ν - ’ 3 - Ν 5» ’ὔ “ 

καὶ περὶ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καὶ ἐν ποίᾳ δυνάμει ταῦτα 
“ ᾽ ς ᾽ οἱ .» «-ς ὦ Η 

ἐποίει, ἅτινα ἠκούσαμεν. 20. Καὶ ὁ Θαδδαῖος “νῦν μὲν ὃ 
’ ,ν ἘΞ. 5 δὴ - ξ ν Ἃ ̓͵ὕ ᾽ Δ 

σιωπήσομαι," ἔφη, “ἧ ἐπειδὴ κηρῦξαι τὸν λόγον ἀπεστάλην, 
ν Γ "» ’ Ἃ Ν ’ , ν 

αὔριον δὲ ἐκκλησίασόν μοι τοὺς πολίτας σου πάντας, καὶ 
4 ἢ . “- »ν κ᾿ λά “»κ»Ἁ - . -“,»- ᾿ » 

ἐπ᾿ αὐτῶν κηρύξω τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ, καὶ σπερῶ ἐν αὐτοῖς 
νΝ ’ - - ΝΣ - 5 ’ὕ να - 

τὸν λόγον τῆς ζωῆς, περί τε τῆς ἐλεύσεως τοῦ ᾿Ιησοῦ κα- 
Ν δὰ Ν Ν - 2 - γ - να ᾽, 

δ ὼς ἐγένετο, καὶ περὶ τῆς ἀποστολῆς αὐτοῦ, καὶ ἕνεκα τίνος 10 
᾿ ΄ - - Ἂ - 

ἀπεστάλη ὑπὸ τοῦ πατρὺς, καὶ περὶ τῆς δυνάμεως τῶν 
" ἊΨ - ᾿ ᾽ὕ Ἧ. ἐλά τ - Ἂ 

ἔργων αὐτοῦ, καὶ μυστηρίων ὧν ἐλάλησεν ἐν τῷ κόσμῳ, 
“: ’΄ - ͵ ᾿ - - - 

καὶ ποίᾳ δυνάμει ταῦτα ἐποίει, καὶ περὶ τῆς καινῆς αὐτοῦ 

κηρύξεως, καὶ περὶ τῆς σμικρότητος καὶ περὶ τῆς ταπεινώ- 
᾿] - νΝ ΄- 5 ’ « Ν Ν : οι Ν 

σεως αὐτοῦ, καὶ πῶς ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν καὶ ἀπένανε καὶ 1ὅ 
᾿] ’ ᾽ - Ν 8. ’» πο». »ᾳ, » ’ 

ἐσμίκρυνεν αὐτοῦ τὴν ϑ“εότητα καὶ ἐσταυρώδη, καὶ κατέβη 
5 ᾿ ΄“ Ν ’, » Ν ᾿] » “- Ν 

εἰς τὸν “Αἰδην, καὶ διέσχισε φραγμὸν τὸν ἐξ αἰῶνος μὴ 
΄ 4 Ὁ ΟΡΝΑ κ ν ΄ 

σχισϑέντα, καὶ ἀνήγαγεν νεκρούς καταβὰς γὰρ μόνος 
’ ΔΑ Ν -.» “ ᾽ 48 ᾿ Ν , 

συνήγειρεν πολλοὺς, εἶν οὕτως ἀνέβη πρὸς τὸν πατέρα 
Ν “νυν φ » - 

αὐτοῦ." 21. ᾽᾿Εκέλευσεν οὖν ὁ ΓΑβγαρος τῇ ἕωϑεν συνάξαι 20 
Ν λί » - 4, ν΄ - Ν , ’ Ν 

τοὺς πολίτας αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι τὴν κήρυξιν Θαδδαίου, καὶ 
ν - , .} - ὃ δι. Ν ΓΝ ἢ 

μετὰ ταῦτα προσέταξεν αὐτῷ δοϑῆναι χρυσὸν καὶ ἄσημον. 
. » ’ «ς 

Ο δὲ οὐκ ἐδέξατο εἰπών “εἰ τὰ ἡμέτερα καταλελοίπαμεν, 
- Ν ᾿] ὧἂὍ Ὁ ’΄ - 

πῶς τὰ ἀλλότρια ληψόμεϑα ; 22. ἐπράχϑη ταῦτα τεσσαρα- 
- ν -»ν» “Δ Ν » τ » ἈΝ 

κοστῷ καὶ τριακοσιοστῷ ἔτει, ἃ καὶ οὐκ εἰς ἄχρηστον πρὸς 2 
- - “ - 

λέξιν ἐκ τῆς Σύρων μετα[ληϑέντα φωνῆς ἐνταῦϑά μοι κατὰ 
ὦ ’ Δ, 

καιρὸν κείσϑω. 

σ 



ἘΎΣΕΝΒΙΘΥΎ 

ΤΟΥ ΠΑΜΦΙΛΟῪ 

ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ͂Σ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΛΟΓῸΣ Β. 

Ὑ- ἢ ΓΞ τ “ἢ - 

ΧΧΊΤΤΙΠΙ. ΓΝῖο. Η. ἘΔ. 11, 58.] 1. Ἰουδαῖοί γε μὴν τοῦ 

Παύλου Καίσαρα ἐπικαλεσαμένου, ἐπί τε τὴν Ρωμαίων 
ἴω - ἐν Ν 

πόλιν ὑπὸ Φήστου παραπεμφϑέντος, τῆς ἐλπίδος καϑ᾽ ἣν 
ΒΨ; 2 Ξ' Ν . λὴ 2 ’ 5 ἈῊ ’ 

ἐξήρτυον αὐτῷ τὴν ἐπιβουλὴν ἀποπεσόντες, ἐπὶ ᾿Ιάκωβον 
κ - ΄ ᾽ 5 κ τ κ᾿ - » ΄ν 

ὅ τὸν τοῦ κυρίου τρέπονται ἀδελφὸν, ᾧ πρὸς τῶν ἀποστόλων 
[᾿ - τὶ - - ἢ «ς λύ . δε Ἄς ὁ ΟΕ, ’ 

ὁ τῆς ἐπισκοπῆς τῆς ἐν ᾿Ιεροσολύμοις ἐγκεχείριστο ϑρόνος. 
- 5 - τ ἊΝ "᾿ 

Τοιαῦτα δὲ αὐτοῖς καὶ τὰ κατὰ τούτου τολμᾶται. 2. Ἑἰϊς 
᾽ὕ ΡῚ Ν ᾽ ’ » - 5 Ν Ν ’ 

μέσον αὐτὸν ἀγαγόντες ἄρνησιν τῆς εἰς τὸν Χριστὸν πί- 
Φ σὐ Δ, ν ΕῚ , - Ν - “ἢ - δὲ Ν Ν 

στεως ἐπὶ παντὸς ἐζήτουν τοῦ λαοῦ. οὔ ὃὲ παρὰ τὴν 
- - Ἅ 

10 ἁπάντων γνώμην ἐλευδέρᾳ φωνῇ καὶ μᾶλλον ἢ προσεδόκη- 
- Ἵ 

σαν ἐπὶ τῆς πληδύος ἁπάσης παρρησιασαμένου, καὶ ὃμο- 
“- “- ᾿- Ἁ "τὸ 

λογήσαντος υἱὸν εἶναι τοῦ δεοῦ τὸν σωτῆρα καὶ κύριον 
« - ον - ἴΖ] “ΓΝ Ψ Ν - » Ν ᾿ 

ἡμῶν Ἰησοῦν, μηκέϑδ᾽ οἷοί τε τὴν τοῦ ἀνδρὸς μαρτυρίαν 
΄ - Ν » τ Ν Ν. - “Ὁ ν χων. ’ 

φέρειν, τῷ καὶ δικαιότατον αὐτὸν παρὰ τοῖς πᾶσι δι᾿ ἀκρό- 
- ἘΞΑ ἔ -Ἃ Ν ». ,ὔὕ ᾿Ξ Ν Ο, ,’ 

1ὅ τητα ἧς μεέτῃει κατὰ τὸν βίον φιλοσοφίας τε καὶ ϑεοσεβείας 
’, Ὁ ’ Ν ΕῚ αὶ , λ ,ὔ ν 

πιστεύεσϑαι, κτείνουσι, καιρὸν εἰς ἐξουσίαν λαβόντες τὴν 
5 , “ Ν. - , 2 ΚΣ - δ΄ ἐδ - 

ἀναρχίαν, ὅτι δὴ τοῦ Φήστου κατ᾽ αὐτὸ τοῦ καιροῦ ἐπὶ τῆς 
2 ’ὔ ’ὕ; » Ν 2 ’ Ν - 

Ἰουδαίας τελευτήσαντος ἄναρχα καὶ ἀνεπιτρόπευτα τὰ τῆς 
ν -᾿ ἊΝ. » 

αὐτόϑι διοικήσεως καθειστήκει. 9. Τὸν δὲ τῆς τοῦ Ἰακώ- 

ῷ ὡς. δ. Δα... 6... 



ἘΠῚ ἘΟΟΊ ΙΒ. ΤΙ, 328. δὲ 

- Μ δι: 

βου τελευτῆς τρύπον ἤδη μὲν πρότερον αἱ παρατεϑεῖσαι 
- " Ὁ ’ » Ἀ “ 

τοῦ Κλήμεντος φωναὶ δεδηλώκασιν, ἀπὸ τοῦ πτερυγίου 
ΓῚ , “- 5» 

βεβλῆσϑαι ξύλῳ τε τὴν πρὸς ϑάνατον πεπλῆχϑαι αὐτὸν 
 - ΄ , ’ ’ νΝ Ν ν᾿ ν: Α ΄ 

ἱστορηκότος. 4. ᾿Ακρι[έστατά γε μὴν τὰ κατ᾽ αὐτὸν ὁ 
« ᾿ "» ᾿ - ΄ - τ ᾽’ὕ ’ 

Ηγήσιππος, ἐπὶ τῆς πρώτης τῶν ἀποστόλων γενόμενος 
ΑΙ μ᾿ . ῳὴ Ὁ ΄ - , 

διαδοχῆς, ἐν τῷ πέμπτῳ αὐτοῦ ὑπομνήματι τοῦτον λέγων 
“ - ν ΄ «ε ὃ Ὁ, δὲ Ν 3; “λ ΄ὔ Ν - 

ἱστορεῖ τὸν τρόπον “ἡ διαδέχεται δὲ τὴν ἐκκλησίαν μετὰ τῶν 
- “ ’ ὅν ὅς 

“ ἀποστόλων ὁ ἀδελφὸς τοῦ κυρίου Ιάκωβος, ὁ ὀνομασϑεὶς 
.«ε-ε εἶ ’΄ εῶὴ ᾽ ΕΣ Ν .. - ’ ’ " ᾽ὔ 

ὑπὸ πάντων ᾿δίκαιος᾽ ἀπὸ τῶν τοῦ κυρίου χρόνων μέχρι 
« 

« νΝ 5 ’; Ἁ ᾽ - [1 . “Ὁ νΝ ΄ ᾿Ξ 

δὲ ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ἅγιος ἦν. Οἶνον καὶ σίκερα 
4Ε ᾽ "ν » , ΕΣ Ν 5 Ν Ν Ν 

οὐκ ἔπιεν, οὐδὲ ἔμψυχον ἔφαγε. ᾿Ξυρὸν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 
« - Ε] » 2 

αὐτοῦ οὐκ ἀνέβη, ἔλαιον οὐκ ἠλείψατο, καὶ [)Ξαλανείῳ οὐκ 
.»"» ’ θ ’ ’΄ γ.ς.- " Ν μι Ὗ ’ 

ἐχρήσατο. . Τούτῳ μόνῳ ἕφην εἰς τὰ αγια εισίεναι. 

“καὶ ἡμῶν ᾿ ἐπεὶ πολλοὶ ᾿Ιάκωβοι ἐκαλοῦντο. ὅ. Οὗτος 10 

“Οὐδὲ γὰρ ἐρεοῦν ἐφύρει, ἀλλὰ σινδόνας. Καὶ μόνος 1 
τἀ... Ὰ Η Ν Ν Ε΄... 4 ΄ ΄, 4 Τῳ - ’, 
εἰσηῃρχετο εις τὸν ναὸν. ηυρισκετο τε κείμένος επί τοις γο- 

« ἂν μὴ ’ὔ΄ ς΄ Ν - ΄,7»γν « ᾽ 

νασι, και αιἰτουμενοὸς ὑπὲρ του λαοῦ αφεσιν, ως ἀπεσκλη- 

«ε ,ὕ Ν ΄ ᾽ - ’, ᾽ὔ ἊνΝ ᾿ς ΟΣ ὧν ὁ ᾿ὔ 

κεναι τὰ γόνατα αὐτου δίκην καμήλου, οια τὸ αει Καμτπτειν 

«ς - δον - Ν ’΄ Ν » “ Α, » πὸ 

προσκυνοῦυντὰα τῳ Φ“ξῳ τὰ γόνατα και αιτεισναι ἄφεσιν τῳ 

“λαῷ. 7. Διά γέ τοι τὴν ὑπερβολὴν τῆς δικαιοσύνης 20 
[ἐ Φ - - ΄ ᾿ς 

αὐτοῦ ἐκαλεῖτο ἡ δίκαιος καὶ ὠβλίας, ὕ ἐστιν ᾿Ελληνιστὶ 
ει νΝ “ - εν ν΄ » οΥ. [2 - - 

περιοχὴ τοῦ λαοῦ καὶ δικαιοσύνη; ὡς οἱ προφῆται δηλοῦ- 
. εν ᾽ - Υ ἣν -τ - Ν [2 ᾽ὕὔ - "» - 

σι περὶ αὐτοῦ. ὃ. Τινὲς οὖν τῶν ἑπτὰ αἱρέσεων τῶν ἐν τῷ 
« “᾿ - ἿΞ ε 
λαῷ, τῶν προγεγραμμένων μοι ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν, 

. ’ Ε - - - 

“ ἐπυνδάνοντο αὐτοῦ τίς ἡ ϑύρα τοῦ ᾿Ιησοῦ. Καὶ ἐλεγε 2 
- - τ ν - πὰ 5 9Ὲ 4 
τουτον εἰναι τὸν σωτῆρα. 9, ᾽Εξ ὧν τινες ἐπίστευσαν 

[1 Ε] - ᾽ ς ΄ ς ὃν “-» ς 
ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστός. Αἱ δὲ αἱρέσεις αἱ προειρη- 

«᾿ ὕὔ ᾽ς » ’ » Ἄ ’ὔ »Μ 5 ,΄ 5» 

μεναι ουκ ἐπιστευον οὐτὲε αναστασιν οὐτε ἐρχόμενον απο- 

« ὃ - δ' νῷ Ν ΝΜ» 7 - ν δὲ ῳν σ ’ὔ 

οὔναι ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. ᾿Οσοι δὲ καὶ ἐπίστευ- 
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«ς ἈΠ θην - τ - ΕῚ 

σαν. διὰ Ιάκωβον. 10. Πολλῶν οὖν καὶ τῶν ἀρχόντων 
«ς ’, ’ - : τι Ν ᾽, 
πιστευόντων, ἦν ϑόρυβος τῶν Ιουδαίων καὶ γραμματέων 

« Ν ’, Ἂ ᾽΄ “ Ἂ ΄ ρ9 ς Ν . 
καὶ Φαρισαίων λεγόντων ὕτι κινδυνεύει πᾶς ὁ λαὺς Ἴη- 

ςε - “ Ἷ “4 Ὁ 

σοῦν τὸν Χρίστὸν προσδοκᾶν. Ἔλεγον οὖν συνελϑόντες 
ςε “» ᾽ὔὕ οὐ με λ - ,ὕ 5 , Ν δὲ 8, 5 Ν 

ὅ τῷ Ἰακώβῳ ᾿ παρακαλοῦμέν σε, ἐπίσχες τὸν λαὸν, ἐπεὶ 
ϊ 4 ἀγὶ ’ τὸ Ψ »“9. [4 Ψ - 5) - - 

ἐπλανήδη εἰς ᾿Ιησοῦν, ὡς αὐτοῦ ὄντος τοῦ Χριστοῦ. 
« Π λ - ,ὔ - Ν ἐλϑό ᾿] Ν 

αρακαλοῦμέν σε πεῖσαι πάντας τοὺς ἐλϑόντας εἰς τὴν 
δ ὔ - ἣν Ὁ, - Ν Ν Ψ-: ᾽ὕ 

εὖ ἡμέραν τοῦ πάσχα περὶ Ἰησοῦ. Σοὶ γὰρ πάντες πειδό- 
«ςε Ο, «ς - Ν “- ,ὔὕ Ξ Ν τὸ 3 Ν Ν [τ 

μεδα. Ἡμεῖς γὰρ μαρτυροῦμέν σοι καὶ πᾶς ὃ λαὸς ὅτι 
ςε - - 

10 “δίκαιος εἶ καὶ ὅτι πρόσωπον οὐ λαμβάνεις. 11. Πεῖσον 
[47 ε - - ΄ 

οὖν σὺ τὸν ὄχλον περὶ ᾿Ιησοῦ μὴ πλανᾶσϑαι. Καὶ γὰρ 
Ἐξ τὶ Σὰ - 
πᾶς ὃ λαὺς καὶ πάντες πειϑδόμεσδά σοι. Στῆδι οὖν ἐπὶ 

«ςς Ν Ψ» - Ἐ - ε » Ψ - Ν Ν “ 

τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, ἵνα ἄνωσεν ἧς ἐπιφανὴς καὶ ἢ 
φε γα 2 ΄ ᾿ «» Ἣ - -- κ ν᾿ κ 
εὐάκουστά σου τὰ ῥήματα παντὶ τῷ λαῷ. Διὰ γὰρ τὸ 

«ς - δ - - Ρ) 

15 πάσχα συνεληλύϑασι πᾶσαι αἱ φυλαὶ μετὰ καὶ τῶν ἐδνῶν. 
-ς » “- ς , - Ἢ 

12, ἔστησαν οὖν οἱ προειρημένοι γραμματεῖς καὶ Φαρι- 
τε - ν ἣν Μ 5 νΝ Ά ’ἢ φ-. -ὸ .» 

σαῖοι τὸν Ἰάκωβον ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ναοῦ, καὶ ἔκραξαν 
τε 

αὐτῷ καὶ εἶπαν, ᾿ δίκαιε, ᾧ πάντες πείϑεσϑαι ὀφείλομεν, 
« ι 

«ς - :} - - 

ἐπεὶ ὃ λαὸς πλανᾶται ὀπίσω ᾿Ιησοῦ τοῦ σταυρωϑέντος, 
-ς ν : ἐξ, ἊΝ ΞΡ ᾿ 

20 “ ἀπάγγειλον ἡμῖν τίς ἡ δύρα τοῦ Ἰησοῦ. 18. Καὶ ἀπε- 
«ςς ,ὔ - ὯΝ «ς 7 " - ΓΝ ΜΠ - - 

κρίνατο φωνῇ μεγάλῃ, ᾿ τί με ἐπερωτᾶτε περὶ ᾿Ιησοῦ τοῦ 
«ςς δ». - » ᾽ὔ Ἂ [ξ " Υ̓ 7 ΕῚ - .} “»ν 

υἱοῦ τοῦ ἀνδρώπου ; καὶ αὐτὸς κάϑηται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐκ 
«ςς - - ἢ 

δεξιῶν τῆς μεγάλης δυνάμεως, καὶ μέλλει ἔρχεσδαι ἐπὶ 

“ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. 14. Καὶ πολλῶν πληροφο- 
- ͵ - 

2 δ “ ρηϑέντων, καὶ δοξαζόντων ἐπὶ τῇ μαρτυρίᾳ τοῦ Ιακώ- βρη ᾽ ι { 
’ ς Ν. - - -] , 

“βου, καὶ λεγόντων ᾿ ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαβὶδ, τότε πάλιν οἱ 
- - 5 ᾿ 

“ αὐτοὶ γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον, 
-ς - ͵ ’ “ 

“κακῶς ἐποιήσαμεν τοιαύτην μαρτυρίαν παρασχόντες τῷ 

“Ἰησοῦ ἀλλὰ ἀνα[ξθάντες κατα[άλωμεν αὐτὸν, ἵνα φοβη- 
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"» - » ΄ " 

“ ϑέντες μὴ πιστεύσωσιν αὐτῷ. 1. Καὶ ἔκραξαν λέγοντες, 

“ὦ ὦ, καὶ ὁ δίκαιος ἐπλανήϑη. Καὶ ἐπλήρωσαν τὴν γρα- 
τε Εν ᾿ ᾽ --« .ἢ , » ὉΝ Ἀ δ, 

φὴν τὴν ἐν τῷ Ἡσαΐᾳ γεγραμμένην " ̓ ἄρωμεν τὸν ὀίκαιον, 
- 5" Ν - 

“ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστι" τοίνυν τὰ γεννήματα τῶν 
- ᾿] ’ ὃ 

“ἔργων αὐτῶν φάγονται. 10. Αναϊθάντες οὖν κατέβαλον 
» «ς ’ ᾿] 

“τὸν δίκαιον, καὶ ἔλεγον ἀλλήλοις, ᾿ λιϑάσωμεν Ιάκωβον 

“τὸν δίκαιον. Καὶ ἤρξαντο λιδάζειν αὐτὸν, ἐπεὶ κατα- 
εε . 4, Ἷ 

βληϑεὶς οὐκ ἀπέϑανεν, ἀλλὰ στραφεὶς ἔϑηκε τὰ γόνατα 
«ς- λέ « λῶ ’ ἴς ἈΦοῚ ’ὔ΄ » 5» τὸ ἢ ᾿) ᾿ς 

έγων, παρακαλῶ, κύριε δεὲ πάτερ, ἄφες αὐτοῖς" οὐ γὰρ 
«ε " - .] 

οἴδασι τί ποιοῦσιν. 17. Οὕτω δὲ καταλιϑο[ολούντων 
τε ᾽ Ν - “. ς ’ὔὕ - -“- ξ Ν “ΝΕ Ν 

αὐτὸν εἷς τῶν ἱερέων τῶν υἱῶν Ῥηχὰβ υἱοῦ Ῥαχαβεὶμ 
ςε - ,ὔ ΄ ᾿ τε ’, - ’ὔ " 

τῶν μαρτυρουμένων ὑπὸ ἹἹερεμίου τοῦ προφήτου ἔκραζε 
ςε λέ «ς ΄, ρὸν τὰ , - ὼ » ΤΑ ἀι δ ρὲ ε ΝΝ 

ἔγων,  παύσασϑε᾽" τί ποιεῖτε; εὔχεται ὑπὲρ ὑμῶν ὁ ὁΐί- 
[2 ΄ ἥν ὦ » “ - - 
καιος. 18. Καὶ λαβών τις ἀπ᾽ αὐτῶν εἷς τῶν γναφέων 

εε Ἀ ’ 5» ιν , Ἔν Ὁ ’ » Ν - 

τὸ ξύλον, ἐν ᾧ ἀπεπίεζε τὰ ἱμάτια, ἤνεγκε κατὰ τῆς κεφα- 
κε - - ΄ , , 

λῆς τοῦ δικαίου. Καὶ οὕτως ἐμαρτύρησεν. Καὶ ἔθαψαν 
ραν. ΕΞ ἁς ᾧ - ΄, . - “᾿ .ὺν Ύ νὰ δὶς ΄ 
αὐτὸν ἐπὶ τῷ τόπῳ παρὰ τῷ ναῷ, καὶ ἔτι αὐτοῦ ἡ στήλη 

ςε ’ὔὕ Ν - - ᾽,ὕ - ᾿ ἀλ οιχ ᾿ ὃ ᾽ὔ, 

μένει παρὰ τῷ ναῷ. Μάρτυς οὗτος αληδὴς Ιουδαίοις τε 
ε “ - - 

καὶ “Ἕλλησι γεγένηται ὅτι Ἰησοῦς ὁ Χριστός ἐστιν. Καὶ 
σε - ᾿ ᾿] - Ν 

εὐθὺς Οὐεσπασιανὸς πολιορκεῖ αὐτούς." 19. Ταῦτα διὰ 
- «ς ἷ 

πλάτους συνῳδὰ τῷ Κλήμεντι καὶ ὁ Ἡγήσιππος. Οὕτω 
Ἂ, (ἈΨψ' ᾽’ ’΄ τ Ν Ν - ἀλλ Γ᾿ 5 Ν 

δὲ ἄρα ϑαυμάσιός τις ἦν καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἐπὶ 
Ἵ ᾿] 

δικαιοσύνῃ βεββόητο ὁ ᾿Ιάκωβος ὡς καὶ τοὺς Ἰουδαίων 
» ὃ «Ψ - - Ν " “- “ςι 
ἔμφρονας δοξάζειν ταὔτην εἶναι τὴν αἰτίαν τῆς παραχρῆμα 

Ν ν ᾿ ᾽ - χ ὔ - «ς λὴ “Ὁ 

μετὰ τὸ μαρτύριον αὐτοῦ πολιορκίας τῆς ἱΙερουσαλὴμ, ἣν 
᾿] » Ἂς -“ 5 - - Ν Ἅ Ν ν γ᾿ Ε - 

δ οὐδὲν ἕτερον αὐτοῖς συμβῆναὶ ἢ διὰ τὸ κατ᾽ αὐτοῦ 
» ᾽ ἢ, ’ 

τολμηϑὲν ἄγος. 20. ᾿Αμέλει γέ τοι καὶ ὁ ᾿Ιώσηπος οὐκ 
» ’ νΝ ράς να ’ 5 ᾽ὕὔ Γ᾿ 

ἀπώκνησε καὶ τοῦτ᾽ ἐγγράφως ἐπιμαρτύρασϑαι δι᾿ ὧν φησι 

λέξεων “ταῦτα δὲ συμ([θέίβηκεν ᾿Ιουδαίοις κατ᾽ ἐκδίκησιν 

οι 

10 

1ὅ 

20 

2ὅ 



δά ΕἘΓΒΕΒΙΙ 

«(5 ,ὕ - Ὦ - " . ᾽ ᾿Ξ Ὡ 
Ιακώβου τοῦ δικαίου, ὃς ἦν ἀδελφὸς Ιησοῦ τοῦ λεγο- 

«- ΄, Ὁ, ἢ ΄ὔ Ὁ ΄ὔ ᾿ τεῆς "» “ΝῚ 

μένου Χριστοῦ, ἐπειδήπερ δικαιότατον αὐτὸν ὄντα οἱ Ἴου- 
κεῖ...» Ε , ΕΣ ς Ὁ» 4. Δι ἀν 5.2 ; - 

δαῖοι ἀπέκτειναν. 21. Ὁ δ᾽ αὐτὸς καὶ τὸν Θάνατον αὐτοῦ 
ΕῚ " - “ Ι] δ ,ὔ ὃ λ - ὃ ν ,ὕ .Ὁ Ἑ ᾿ὕ 

ἐν εἰκοστῷ τῆς ἀρχαιολογίας δηλοῖ διὰ τούτων πέμπει 
ἣν - Γγ- 

δ“ δὲ Καῖσαρ ᾿Αλβῖνον εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν ἔπαρχον, Φήστου 
{«ε Ἀν Ν Ν 5,2 Ὁ δὲ ’ὔ ,Ἁ «“Ὃ 
τὴν τελευτὴν πυδϑόμενος. ἐ νεώτερος ᾿άνανος, ὃν 

«ς Ν "ἢ ,ὕ » δ ,ὕ Ω, ΝΥ τ Ν 

τὴν ἀρχιερωσύνην εἴπαμεν παρειληφέναι, ρασὺς ἦν τὸν 
«-ς Ἂ Υ ον ὃ ΄ . δὲ ’ Ν 

τρόπον καὶ τολμητὴς διαφερόντως, αἵρεσιν δὲ μετει τὴν 
«- ͵ .“ ἂν μῆς Ν Ν Ἷ ΕῚ νΝ Ἂς ’ 

Σαδδουκαίων, οἵπερ εἰσὶ περὶ τὰς κρίσεις ὠμοὶ παρὰ πάν- 
ςε , ᾽ὔ’ ΓΙ 

10 Ἵτας τοὺς Ιουδαίους, καϑὼς ἤδη δεδηλώκαμεν. 22. “Ατε 
«-ς Ν - - Ἅ ΠΝ , » Ν 

δὴ οὖν τοιοῦτος ὧν ὃ ἴἤΑνανος, νομίσας ἔχειν καιρὸν 
«ς .ς “ 5 - , 

ἐπιτήδειον, διὰ τὸ τεθνάναι μὲν Φῆστον, ᾿Αλβῖνον δὲ ἔτι 
«ςε Ν Ν ει ε ἣν» δι ὔ “- ψν 

κατὰ τὴν ὁδὸν ὑπάρχειν, καδίζει συνέδριον κριτῶν, καὶ 
«ες Ν ΕῚ νιν Ν 5 ν" 2 - - - 

παραγαγὼν εἰς αὐτὸ τὸν ἀδελφὸν Ιησοῦ τοῦ Χριστοῦ 
Πὰς ΄, ὑῖς β " » σ τον -ς-» « 
ὅ Δλεγομένου, ᾿Ιάκωβος ὄνομα αὐτῷ, καί τινας ἑτέρους, ὡς 

«ςς ᾽ὔ΄ ! 

παρανομησάντων κατηγορίαν ποιησάμενος παρέδωκε λευ- 
ςε Δ, ᾽’ Ὁ“ τν 5» ’ 5 ’ πὰ 

σϑησομένους. 28. Ὅσοι δὲ ἐδόκουν ἐπιεικέστατοι τῶν 
ςε Ν Ν ᾽’ “- ν Ν Ν Ν, ’ 2 - 

κατὰ τὴν πόλιν εἶναι καὶ τὰ περὶ τοὺς νόμους ἀκριβεῖς, 
«-ς ᾽ὔὕ » 5 Ν Ψ» Ἂν, Ψ Ν Ν. 

βαρέως ἤνεγκαν ἐπὶ τούτῳ, καὶ πέμπουσι πρὸς τὸν βα- 
ςς "" . ἘΣ “ 

20 “ σιλέα κρύφα, παρακαλοῦντες αὐτὸν ἐπιστεῖλαι τῷ ᾿Ανάνῳ 
ςς -ν ἐξ ΄ Α δὲ τ κ - » ἃ“ 
μηκέτι τοιαῦτα πράσσειν" μηδὲ γὰρ τὸ πρῶτον ὀρϑῶς 

«ε 5 ἈΝ “- ᾿] - 

αὐτὸν πεποιηκέναι. Τινὲς δὲ αὐτῶν καὶ τὸν ᾿Αλβῖνον 
ςς ἊΝ Ἂ᾿; ν - Ψ - 

ὑπαντιάζουσιν ἀπὸ τῆς ᾿Αλεξανδρείας ὁδοιποροῦντα, καὶ 
«ςς ὃ ὃ Ρ «ς » ΣΣ ρ “- Ψ Ἂ Ν - ᾿] - 

ἰδάσκουσιν ὡς οὐκ ἐξὸν ἦν ᾿Ανάνῳ χωρὶς τῆς αὐτοῦ 
- εξ ΄ “Ὁ - 

25᾽ γνώμης καϑίσαι συνέδριον. 24. Αλβῖνος δὲ πεισϑεὶς 
«ες - Ὁ ἊΣ .} - “ν 

τοῖς λεγομένοις γράφει μετ᾽ ὀργῆς τῷ ᾿Ανάνῳ, λήψεσϑαι 
«ςς ᾿] 5» - 9 - ΄ 

παρ᾽ αὐτοῦ δίκας ἀπειλῶν. Καὶ ὁ βασιλεὺς δὲ ̓ Αγρίππας 
«ε ὃ Ἂν - ἊΝ ν ν᾿» 3 ’, ΕῚ -» 

ιὰ τοῦτο τὴν ἀρχιερωσύνην ἀφελόμενος αὐτοῦ ἄρξαντος 
«ε - - -) - ν - ’ ’ Ε}] 

μῆνας τρεῖς, Ἰησοῦν τὸν τοῦ Δαμμαίου κατέστησεν. 
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-ι ΕΥ Ἀ 4." ’ . 4 ΄ ’ - ᾽ .-. 

Τοιαῦτα καὶ τὰ κατὰ ᾿Ιάκωξον, οὗ ἡ πρώτη τῶν ὀνομαζο- 
΄ὕ ο., ἢ τε " λῶ π- λέ 7," ᾽ , Ὡς 

μένων καϑολικῶν ἐπιστολῶν εἶναι λέγεται. 32. Ἰστέον δὲ 
ε δ,,. ν ᾽ ΧᾺ Ν - - λ - δῆ ῥῶ 

ὡς νοϑεύεται μὲν (οὐ πολλοὶ γοῦν τῶν παλαιῶν αὐτῆς 
» ΄ « "» ὯΝκς “- Ἃ ΄ " Ὁ - ἕ 
ἐμνημόνουσαν, ὡς οὐδὲ τῆς λεγομένης ᾿Ιούδα, μιᾶς καὶ 

» “᾿ ν - « Ν Χ ,ὕ Ω, λ “. “ Ν᾿] 

αὐτῆς οὔσης τῶν ἑπτὰ λεγομένων καϑολικῶν), ὅμως ὃ 
» ᾿ , Ν “ “ 5 ’, δ) 
ἴσμεν καὶ ταύτας μετὰ τῶν λοιπῶν ἐν πλείσταις δεδημο- 

σιευμένας ἐκκλησίαις. 

ΧΎΧΤΥ. [Νῖςο. Η. ἘΝ. 11,1. Νέρωνος δὲ ὄγδοον αγον- 
- ’ » - Ν [74 " -" 

τος τῆς βασιλείας ἔτος πρῶτος μετὰ Μάρκον τὸν εὐαγγε- 

λιστὴν τῆς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ παροικίας ᾿Αννιανὸς τὴν λει- 
᾿΄ ,ὔ 

τουργίαν διαδέχεται. 

πεν ΓΝΙΟ, ΝΞ Ἐπ: ΤΙ. 94-57.] 1. Κραταιουμένης δὲ 
"Ὁ - , βοσ ἐΣ Ξ ἘΑΨΨΕῚ ΄ 5» ͵ Β 
ἤδη τῷ Νέρωνι τῆς ἀρχῆς, εἰς ἀνοσίους ἐξοκείλας ἐπιτη- 
δ ᾿ὔ Ε 4΄. δὼ ς Δ “- » κ - .“ ΟΝ 

εὐσεις κατ αὑτὴς ὡπ ίζετο τῆς εἰς τὸν τῶν ὅλων ϑεὸν 

δ 

10 

εὐσεβείας. Γράφειν μὲν οὖν οἷός τις οὗτος γεγένηται τὴν 1 
- Δ, - 

μοχδηρίαν οὐ τῆς παρούσης γένοιτ᾽ ἂν σχολῆς. 2. Πολ- 
φιΨ Ν Ν Ἔ ᾿] Α 5 Γ. ’΄ 

λῶν γε μὴν τὰ κατ᾽ αὐτὸν ἀκριβεστάταις παραδεδωκότων 
ὃ , , “ ΄ὕ ΠῚ τ μα Ν ΄ ΝΣ 
ιηγήσεσι, πάρεστιν ὅτῳ φίλον ἐξ αὐτῶν τὴν σκαιότητα τῆς 
᾽ ὃ ν 5 ’ .Ἐ - , “.᾽) , ἃ » Ν 

ταν ρος ἐκτόπου καταψεώρησαι μανιᾶς, Κα ἣν, οὐ μετα 

λογισμοῦ, μυρίων ὅσων ἀπωλείας διεξελξὼν ἐπὶ τοσαύτην 20 
λ ’ ε Ν “- τ , Ν ΄, 
λασε μιαιφονίαν ως μηδὲ Τῶν Οἰκειόοτάατῶν Τὲ και φιλτάτων 

᾽ - ,ὕ Ἂς ε ᾿,ὔ Ὧν πος Ν, ν - Α 

ἐπισχεῖν, μητέρα ὃὲε ὁμοίως καὶ ἀδελφοὺς καὶ γυναίκα σὺν 
Ν ἀλλ ’ ΄“ ’,’ ’ὔ ’ ᾿ Δι, - 

και α οἰς μυριοις τῳ γένει προσήηκουσι τρόπον ἐχύρων 

δ 
καὶ πολεμίων ποικίλαις ϑανάτων ἰδέαις διαχρήσασϑαι. 

Ὁ - - - -- - 

9, ᾿Ἐνέδει δὲ ἄρα τοῖς πᾶσι καὶ τοῦτ᾽ ἐπιγραφῆναι αὐτῷ, 2ὅ 
φ Ἅ “- 4 ’΄ - 5 Ἁ - » . 

ὡς ἂν πρῶτος αὐτοκρατόρων τῆς εἰς τὸ ϑεῖον εὐσε[θείας 
ΕῚ ᾿ν ς - 

πολέμιος ἀναδειχϑείη. 4. Τούτου δὲ πάλιν ὁ Ῥωμαῖος 
ΡΣ « - 

Τερτυλλιανὸς ὧδέ πως λέγων μνηνονεύει “᾿ ἐντύχετε τοῖς 
{ ε Ἂ ΄ - ᾿] - ς , 49 ’ - 

υπομνημασιν υμων. Εκεῖ ευρησετὲε πρωτον Νέρωνα τουτὸο 
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Ἐξ 4. ἣ ́ πάν ΄ Ἔα: , κ᾿ ᾽ κ᾿ - 
τὸ δόγμα, ἡνίκα μάλιστα ἐν Ῥώμῃ τὴν ἀνατολὴν πᾶσαν 

[1 5. 75 Ι Ν - Ε » ΝΡ ΔΑ δ᾿ ’ὔ - 

ὑποτάξας ὠμὸς ἦν εἰς πάντας, διώξαντα. Τοιούτῳ τῆς 
«ες δ “ « .“ 3 - Ὅι ᾽ Ω, Ὁ) Ν ἰὸ ̓ς “ ᾿ - 

κολάσεως ἡμῶν ἀρχηγῷ καυχώμεϑα. γὰρ εἰδὼς ἐκεῖ- 
« - δἋἢἤ « . Ἅ 5 Ν ,ὔ 5 ὯΝ - 

νον νοῆσαι δύναται, ὡς οὐκ ἂν, εἰ μὴ μέγα τι ἀγαϑὸν ἦν, 
ἘΠῚ Ν - 3» - ᾿ς ἡ 

δ᾽ ὑπὸ Νέρωνος κατακριδῆναι." ὅ. Ταύτῃ γοῦν οὗτος ϑεο- 
᾽’ἅ εὶ - ΄ - : σις ἢ ν Ν ἂς, 

μάχος ἐν τοῖς μάλιστα πρῶτος ἀνακηρυχϑεὶς ἐπὶ τὰς κατὰ 
- 2 ͵ Ρ ’, Ο, ΄ὕ - Ν “ “ τῇ - ΔΈ ΨΣ 

τῶν ἀποστόλων ἐπήρϑη σφαγάς. Παῦλος δὴ οὖν ἐπ᾽ αὐτῆς 
Ῥ ᾽ὔ δι Ξ ἣν Ν ᾿} 5,» Ν », «ς ’ὕ 

ὥμης τὴν κεφαλὴν ἀποτμηδῆναι, καὶ Πέτρος ὡσαύτως 
3 δῇ δ- .} .) Ἂν, [Φ - Ν “ ’ 

ἀνασκολιπισδῆναι κατ᾽ αὐτὸν ἱστοροῦνται. Καὶ πιστοῦταί 
Ἂς «ς - 

10 γε τὴν ἱστορίαν ἡ Πέτρου καὶ Παύλον εἰς δεῦρο κρατήσασα 
π,ς τς - Ε] , ͵ὕ᾿ ’΄’ » δ κ 3. ᾿᾿ 

ἐπὶ τῶν αὐτόϑι κοιμητηρίων πρόσρησις. 6. Οὐδὲν δ᾽ ἧττον 
ἐν Ψ οἷ 2 -- .- 5» ψ» Ν - 

καὶ ἐκκλησιαστικὸς ἀνὴρ, Γάϊος ὀνόματι, κατὰ Ζεφυρῖνον 
« , κ ΠΩΣ τὰν Ν ΄ - ν 
Ῥωμαίων γεγονὼς ἐπίσκοπον᾽ ὃς δὴ Πρόκλῳ τῆς κατὰ 

“. 7 ᾿] Ν 

Φρύγας προϊσταμένῳ γνώμης ἐγγράφως διαλεχϑεὶς αὐτὰ 
- ἊΝ, - ν - ὕν, "5 - Ε ’ ᾽ ᾿ς 

1 δὴ ταῦτα περὶ τῶν τόπων, ἔνϑα τῶν εἰρημένων ἀποστόλων 
ΤῸ Ν ’ ’, »» 5 Ἂς Ν ᾿ ’, 

τὰ ἱερὰ σκηνώματα κατατέϑειται, φησίν 7. “ ἐγὼ δὲ τὰ τρό- 
« » .ς - 5 Ἷ --’ ᾿] Ν Ἂς 

παια τῶν ἀποστόλων ἔχω δεῖξαι. ᾿Εὰν γὰρ ϑελήσῃς 
ψν - “» “Ἅ. Ν τ Ἄς :} 

ἀπελϑεῖν ἐπὶ τὸν Βατικανὸν, ἢ ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν ᾿Ωστίαν, 
ἘΕῚ ἰοὺ Ν ὃ: - , ὮΝ ,Ἱ Ν 5 λ 
εὑρήσεις τὰ τρόπαια τῶν ταύτην ἱδρυσαμένων τὴν ἐκκλη- 

ςς 7᾽ «ς Ἄ, Ν ᾿] Ν , Ἁ ἊΝ 

20 σίαν." 8. Ὡς δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν ἄμφω καιρὸν ἐμαρτύρη- 
οἰ Ἅ ς 

σαν, Κορινδίων ἐπίσκοπος Διονύσιος ἐγγράφως Ῥωμαίοις 
ς - τ ’ , [ἐν - Ων « - ὃ Ν - 

ὁμιλῶν ὧδέ πως παρίστησιν “ταῦτα καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς 
«ε 3 Ν. ; ’͵ 

τοσαύτης νουϑεσίας τὴν ἀπὸ Πέτρου καὶ Παύλου φυτείαν 
«ςε τῷ - Ξ» 

γενησεῖσαν Ῥωμαίων τε καὶ Κορινθίων συνεκεράσατε. 
τε »» , , 

25 Καὶ γὰρ ἄμφω καὶ εἰς τὴν ἡμετέραν Κόρινϑον φυτεύ- 
«- Ἐ) 9 ς ’ ἐδ [π Ξ Ὁ ’, δὲ Ν ᾿ ἈΝ 
σαντες ἡμᾶς ὁμοίως ἐδίδαξαν ὁμοίως ὃὲ καὶ εἰς τὴν 

.-υ , ταν» ΄ » ΄ ἈΝ . 9. ἮΝ 
᾿Ιταλίαν ὁμόσε διδάξαντες ἐμαρτύρησαν κατὰ τὸν αὐτὸν 

«ςε Ψ ΄ - ἊᾺ «ς Ἂ. , - Ν 

καιρόν. Καὶ ταῦτα δὲ, ὡς ἂν ἔτι μᾶλλον πιστωϑείη τὰ 

τῆς ἱστορίας. 
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ΧΧΎΥΙ. [Νϊο. Η. ἘΝ. 111, 8.7 1. Αὖϑις δ᾽ ὁ Ἰώσηπος 
- Ὁ Ν - . ἵ “« ] Ὁ ,ὔ’ »" ας 

πλεῖστα ὕσα περὶ τῆς τὸ πᾶν ᾿Ιουδαίων ἔϑδνος καταλα- 
“. - ν 

βούσης διελϑὼν συμφορᾶς δηλοῖ κατὰ λέξιν, ἐπὶ πλείστοις 
» , “ - φ , ΄, 
ἄλλοις μυρίους ὅσους τῶν παρὰ ᾿Ιουδαίοις τετιμημένων 

΄' "» 4,2 Ψ - - - « λὴ » 

μάστιξιν αἰκισϑέντας ἐν αὐτῇ τῇ ᾿Ιερουσαλὴμ ἀνασταυρω- 
- - - - γῚ 

ϑῆναι ὑπὸ Φλώρου. Τοῦτον δὲ εἶναι τῆς ᾿Ιουδαίας ἐπί- 
Ν ᾿] “- - 

τροπον, ὑπηνίκα τὴν ἀρχὴν ἀναρριπισϑῆναι τοῦ πολέμου, 
» - , - 
ἔτους δωδεκάτου τῆς Νέρωνος ἡγεμονίας, συνέβη. 2. Εἶτα 
δὲ καὶ καϑ' ὅλ Ν τ' ΄ Φ᾿ δὰ κα " ὩῚ δαί » ζΖι- 

αἱ καθ᾿ ὅλην τὴν Συρίαν ἐπὶ τῇ τῶν ᾿Ιουδαίων ἀποστά 
’ ’,’ Ν ᾿΄ὕ - » Ε 

σει δεινήν φησι κατειληφέναι ταραχὴν, πανταχόσε τῶν ἀπὸ 
“»Ψ ΝῚ - Ν ’ » ’ὔ; «ς Ν ’ὔ 

τοῦ ἔϑνους πρὸς τῶν κατὰ πόλιν ἐνοίκων ὡσὰν πολεμίων 
3 Δ οΨ ΄, ε Κι ΡΣ Ν “λ ν ἌΣ ανηλεῶς πορϑουμένων, ὥστε ὁρᾶν τὰς πόλεις μεστὰς ατά- 

, “ ’ 

φων σωμάτων, καὶ νεκροὺς ἅμα νηπίοις γέροντας ἐρριμμέ- 
’ ᾽’ὔ Ν - ᾿Ὶ ᾿] τ - ’ ’, Ν 

νους, γύναιά τε μηδὲ τῆς ἐπ᾽ αἰδοῖ σκέπης μετειληφότα, καὶ 
ΒΒ Ν να κι - 

πᾶσαν μὲν τὴν ἐπάρχιον μεστὴν ἀδιηγήτων συμφορῶν, 
(ζ δὲ - ΕΑ Ὰ , δ ᾿.τ ας - Ι) δὲ 

μείζονα δὲ τῶν ἑκάστοτε τολμωμένων τὴν ἐπὶ τοῖς ἀπειλου- 
,ὔ : ’ - 

μένοις ἀνάτασιν. Ταῦτα κατὰ λέξιν ὃ Ἰώσηπος. Καὶ τὰ 
ἦς αὶ Υ “" - 

μὲν κατὰ ᾿Ιουδαίους ἐν τούτοις ἦν. 
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ΕΥ̓ΣΕΒΙΟΥ͂ 

ΤΟΥ ΠΑΜΦΙΛΟΥ 

ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ἸΣΤΟΡΙΑΣ 
ΛΟΓῸΣ Γ. 

γν. [Νῖο. Η. Ἐς. ΠΙ,8-8.] 1. Μετὰ Νέρωνα δέκα πρὸς 
Ν » Ν 2 Ν 5 ἿΣ - 3 Υ ΄ 

τρισὶν ἔτεσι τὴν ἀρχὴν ἐπικρατήσαντα τῶν ἀμφὶ Γάλβαν 
Ἂν τῶν, .Ἦ 5 Ν ΒΈΞῃς νΝ ΠΥ ὃ , 3 

καὶ ᾿Οϑωνα ἐνιαυτὸν ἐπὶ μησὶν ἕξ διαγενομένων, Οὐεσπα- 
Ν - οὐ  ς, ὃ ΄ Αὐτν λ »Ψ 

σιανὸς, ταῖς κατὰ ᾿Ιουδαίων παρατάξεσι λαμπρυνόμενος, 
δβ λ εν 3 5 5» - ᾽ ὃ “:, “2 Ἶ ὃ ὕ Ε] Ξ ᾽΄ 

ασιλεὺς ἐπ᾿ αὐτῆς ἀναδείκνυται τῆς ᾿Ιουδαίας, αὐτοκράτωρ 
Ν - ἢ ΤΩ, ἊὍὋ . Ἐπ᾿ “ἂν Ν 4. ἙΝ 

πρὸς τῶν αὐτόδι στρατοπέδων ἀναγορευδείς. Τὴν ἐπὶ 
«ς ’ - 5 ,ὕ 4 ᾽ὕ - Ν Ἂς Ν 

Ῥώμης οὖν αὐτίκα στειλάμενος Τίτῳ τῷ παιδὶ τὸν κατὰ 
ὃ Β ΟΣ 
Ιουδαίων ἐγχειρίζει πόλεμον. 2. Μετά γε μὴν τὴν τοῦ 

Ε- ΠΣ ὍΣ, 5... ᾽ ’ κ - Ε " - 
σωτῆρος ἡμῶν ἀνάληψιν ᾿Ιουδαίων πρὸς τῷ κατ᾽ αὐτοῦ 

- ᾿] - 

10 τολμήματι ἤδη καὶ κατὰ τῶν ἀποστόλων αὐτοῦ πλείστας 
“ .᾿ ἣν ’, ’ »» 
ὅσας ἐπιβουλὰς μεμηχανημένων, πρώτου τε Στεφάνου 
λίϑ ἘΡῚ πτ τα Ε ΄ - ἊΣ ᾽ ᾿ ΡΝ ΟῚ , 
ίϑοις ὑπ’ αὐτῶν ἀνῃρημένου. εἶτα δὲ μετ᾽ αὐτὸν ᾿Ιακώβου, 

᾿ - Στ τν ες , 
ὃς ἦν Ζεβεδαίου μὲν παῖς, ἀδελφὸς δὲ Ἰωάννου, τὴν κεφα- 
λὴ ᾽ 5.2 ΒΝ ΤΑΣ “: ͵ 3 ’ - Ν 3 ’ 

ἣν ἀποτμηϑέντος, ἐπὶ πᾶσί τε ᾿Ιακώβου, τοῦ τὸν αὐτόϑι 
-ι - ΄ὕ -- κὰ -- 

1ὅ τῆς ἐπισκοπῆς δρόνον πρώτου μετὰ τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν 
» 

ἀνάληψιν κεκληρωμένου, τὸν προδηλωϑέντα τρόπον μεταλ- 
λάξ - Ν - ᾿] 7 ’ὔ 5 α. 2 

ἄξἕαντος, τῶν τε λοιτῶν ἀποστόλων μυρία εἰς ϑάνατον 
- ᾽ ͵ - .} ’, 

ἐπιβεβουλευμένων, καὶ τῆς μὲν Ἰουδαίας γῆς ἀπεληλαμέ- 
5. 9 ἃς Ν “- - ’, Ὁ ’ Ν 2 ’ 

νων, ἕπι δὲ ΤῊ του κηρυγματος διδασκαλίᾳ τὴν εἰς συμπαντα 

"ἃ ».ὕ 



ἘΠΙΒΤ, ἘΘΟΙ ΒΒ.  Ι11]. δ. δ9ὁ 

ν ν ’ ,ὔ Ν ᾿ν ’ - ΄ .- 

τὰ ἔδνη στειλαμέίνων πορείαν σὺν δυνάμει τοῦ Χριστοῦ 
Ε “ὦ τε »ΈΌΝ Ἕ 

φήσαντος αὐτοῖς ᾿ πορευϑέντες μαϑητεύσατε πάντα τὰ ἔϑνη 
«ν -“,,ν ,ὕ ,͵ 7) ἐ ᾽ Ν » Ν ἣν - - »“ Ὕ 

ἐν τῷ ὀνόματί μου," ὃ. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦ λαοῦ τῆς ἐν 
ε ᾿ " ,ὕ ’ Ν - Ε] ᾽΄"-" 

Ἱεροσολύμοις ἐκκλησίας κατά τινα χρησμὸν τοῖς αὐτόξι 
ὃ ’ Δ᾽» λύι  οα,͵7 Ν - λέ 
οκίμοις δι᾿ ἀποκαλύψεως δοϑέντα πρὸ τοῦ πολέμου μετα- 

- - δ ’ - ’ ψᾳ' ᾿ - 

ναστῆναι τῆς πόλεως καί τινα τῆς Περαίας πόλιν οἰκεῖν 
» ’, ΜῈ οὲ 

κεκελευσμένου, Πέλλαν αὐτὴν ὀνομάζουσιν, ἐν ἢ τῶν εἰς 
ν Ἀ “ Ὁ 

Χριστὸν πεπιστευκότων ἀπὸ τῆς ᾿ἱΙερουσαλὴμ μετῳκισμέ- 
ε Ν - " ΄ δ τ ᾽ - Ὕ σ' 

νων, ὡσὰν παντελῶς ἐπιλελοιπότων ἁγίων ἀνδρῶν αὐτήν 
ΕΥ ᾿] ᾽’ νΝ Φ Ν ’ Ν 

τε τὴν Ιουδαίων βασιλικὴν μητρόπολιν καὶ σύμπασαν τὴν 
5 ᾿᾽ὕ - Ε Ξ- Ὁ Ἔ - ͵ Ν 5» φ' [ - 

Ιουδαίαν γῆν, ἡ ἐκ ϑεοῦ δίκη λοιπὸν αὐτοὺς ἅτε τοσαῦτα 
"" Ἀ ΑΣ Ν Α ᾽ ᾽’΄ὕ ν - 

εἴς τε τὸν Χριστὸν καὶ τοὺς ἀποστόλους αὐτοῦ παρηνομη- 
Ὕ δὰ Ἂ “ » - » Ν Ν ν᾿ Ν 5» ’ 

κότας μετήει, τῶν ἀσε[)ῶν ἄρδην τὴν γενεὰν αὐτὴν ἐκείνην 
" 5 ’ . “ “ ΄’΄ 

ἐξ ἀνϑρώπων ἀφανίζουσα. 4. Ὅσα μὲν οὖν τηνικάδε κατὰ 
΄ ᾽ὔ΄ ὅλ “ΝΑ, ων ᾿ “δος “ ΐΞ 

πάντα τύπον ὅλῳ τῷ ἔδνει συνερρύη κακὰ, ὕπως τε αὖ 
Ἂλ ε - 5" ὃ ’ Ὶ ΄' 5» "» λά 

μάλιστα οἱ τῆς ᾿Ιουδαίας οἰκήτορες εἰς ἔσχατον περιηλάϑη- 
διο ξ ’, Ὰ ς δΑ Ν Ὁ 

σαν συμφορῶν, ὁπόσαι τε μυριάδες ἡβηδὸν γυναιξὶν ἅμα 
- , , 

καὶ παισὶ ξίφει καὶ λιμῷ καὶ μυρίοις ἄλλοις εἴδεσι περι- 
’ ο, ΄, “λ ᾽’ 2 ὃ “᾿“,͵, -{ἶ΄ [2 ν 

πεπτώκασι Ξανάτου, πόλεών τε Ἰουδαϊκῶν ὕσαι τε καὶ οἷαι 
. Ἂ ’ὔ ἀλλὰ ν ς ’ δ᾽.5 ᾽ Ὁ Ν « 

γεγόνασι πολιορκίαι, ἀλλὰ καὶ ὁπόσα οἱ ἐπ᾽ αὐτὴν ἱἹερου- 
κ᾿ δξν. ᾧ ἥν, ΄, ᾽ ΄ ΄ 

σαλὴμ ὡσὰν ἐπὶ μητρόπολιν ὀχυρωτάτην καταπεφευγότες 
Ν ’ - ᾽ὔ - 

δεινὰ καὶ πέρα δεινῶν ἑωράκασι, τοῦ τε παντὸς πολέμου 
Α ’ - ’ Γ ᾿ 

τὸν τρόπον, καὶ τῶν ἐν τούτῳ γεγενημένων ἐν μέρει ἕκαστα, 
νΝ «ς Φ ΕΥ λ Α , - - 5» ’ 

καὶ ὡς ἐπὶ τέλει τὸ πρὸς τῶν προφητῶν ἀνηγορευμένον 
Ἂἤὕὔ - 5 ,’ὔ μῚ ᾽ - ΄ - - 

[βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἐν αὐτῷ κατέστη τῷ πάλαι τοῦ 
- - - Ν Ἕ 

ϑεοῦ περιϊοήτῳ νεῷ» παντελῆ φπϑορὰν καὶ ἀφανισμὸν 
Ὑ ν Ν Ν δ Ἴ ’ [2 ᾿ 

ἔσχατον τὸν διὰ πυρὸς ὑπομείναντι, πάρεστιν ὅτῳ φίλον 
ν ᾿} - ᾽ν » ’ὔ 

ἐπ ἀκριβὲς ἐκ τῆς τῷ ᾿Ιωσήπῳ γραφείσης ἀναλέξασϑαι 
Ξ " Ξ ᾽ ΄ 

ἱστορίας. ὅ. Ὡς δὲ αὐτὸς οὗτος τῶν ἀϑροισϑέντων ἀπὸ 
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- Ε δ , " δ. ἫΝ - - ᾽ὔ ε - 
τῆς Ἰουδαίας ἁπάσης ἐν ἡμέραις τῆς τοῦ Πάσχα ἑορτῆς 

- « 5 “ » ΄Φ.- Ν 

ὥσπερ ἐν εἱρκτῇ ῥήμασιν αὐτοῖς ἀποκλεισϑῆναι εἰς τὰ᾿ 
δ} “λ 2 κ ͵ “ὃ Ν λῃξ Ἢ ς - 

εροσόλυμα ἀμφὶ τριακοσίας μυριάδας τὸ πλῆδος ἱστορεῖ, 
τ - « ,ὕ μρο δ τὴρ - τ - «ς 4 

ἀναγκαῖον ὑποσημήνασϑαι. 0. Χρῆν γοῦν, ἐν αἷς ἡμέραις 
- ’ - - 

ὃ τὸν πάντων σωτῆρα καὶ εὐεργέτην τὸν Χριστὸν τοῦ ϑεοῦ 
Ν Ν Ν 2 δ ἴω - ᾿] - [ 9 « - 

τὰ κατὰ τὸ πάϑος διατέϑεινται, ταῖς αὐταῖς ὥσπερ ἐν εἱρκτῇ 
α Ν δὲ ’ν 5 Ν ὄλ . Ν - 

κατακλεισϑέντας τὸν μετελϑδόντα αὐτοὺς ὄλεϑρον πρὸς τῆς 
᾿ Ἂν, - 

ϑείας δίκης καταδέξασϑαι. 7. Παρελϑὼν δὴ τὰ τῶν ἐν 
- Ν 7 

μέρει συμβεβηκότων αὐτοῖς ὅσα διὰ ξίφους καὶ ἄλλῳ 
πο Ν. Ν - - 

10 τρόπῳ κατ᾽ αὐτῶν ἐγκεχείρισται, μόνας τὰς διὰ τοῦ λιμοῦ 
3 - τ - Ν »}» δ, « Ἃ 5 ΓΑ 

ἀναγκαῖον ἡγοῦμαι συμφορὰς παραϑέσϑαι, ὡς ἂν ἐκ μέρους 

ἔχ ἱ τῆδε τῇ Ἴ ἐ Ί ἰδέναι, ὅπως αὐὖ- ἔχοιεν οἱ τῇδε τῇ γραφῇ ἐντυγχάνοντες εἰδέναι, ς 
ΡΞ ἘΣ ΞΞ ᾽ ᾽ 

τοὺς τῆς εἰς τὸν Χριστὸν τοῦ δεοῦ παρανομίας οὐκ εἰς 
- - , 

μακρὸν ἡ ἐκ ϑεοῦ μετῆλθε τιμωρία. 
το , - - - 

16 ΟἹ. [Νιῖο. Ἡ. ἘΣ. 1Π|, 6.7 1. Φέρε δὴ οὖν τῶν ἱστοριῶν 
ΑΥ̓͂ ’ “0 » Ν - 5“ Ο, 5 λ ἈΝ 

τὴν πέμπτην τοῦ ᾿Ιωσήπου μετὰ χεῖρας αὖϑις ἀναλαβὼν 
“- Ὡ» 2 Ψ Ν , Α τε “ 

τῶν τότε πραχϑέντων δίελθε τὴν τραγῳδίαν" “τοῖς γε 
ες Ν : ’ ᾽᾽ ΤῊΣ 4.5 Ν Ν ’, Ν 5 ’ » Ψ 

μὴν εὐπόροις" φησὶ “καὶ τὸ μένειν πρὸς ἀπωλείας ἴσον ἦν. 
ςε 7,2 ἊΣ ᾽ ;,2 2 - 2 Ἂν Ν 3 ’ᾷ 

Προφάσει γὰρ αὐτομολίας ἀνηρεῖτό τις διὰ τὴν οὐσίαν. ρ ς διὰ τὴ 
τε - - 5} ’, - - 

20 “Τῷ λιμῷ δὲ ἡ ἀπόνοια τῶν στασιαστῶν συνήκμαζε, καὶ 
ςε » ’ Ὁ ’; 

κα ἡμέραν ἀμφότερα προσεξεκάετο τὰ δεινά. 2. Φανε- 
παν ΠΝ ΄, Ε ὃ - - - » δῶ δὲ ὃ ’ 
ρος μὲν γξἕ ου αμου σιτὸος Ἦν» ἐἑπεισπη ωντες οὲ ἰτηρευνὼν 

ςς Ν ΤΑ ἡ " γ ς ’ Ν ς 3 ’ 9, ἐν 

τὰς οἰκίας, ἔπειν εὐρόντες μὲν ὡς αἀρνησαμένους Ἠκί-᾿ 
(«ο΄ Ν ς ἊΝ Ν « 5 ’ , .. 

ζοντο, μὴ εὑρόντες δὲ ὡς ἐπιμελέστερον κρύψαντας ἐβα- 
«-ς ’ ’ Ν - 3. δ Ν Ἂς μν ’ 

25 “ σάνιζον. Τεκμήριον δὲ τοῦ τ εχειῖιν καὶ μὴ τὰ σωματα 
ἘΣ αν ἀδλί τ “ἕ ς ἄς . τ - ΟῚ - - 
τῶν ασλίων ἦν, ὧν οἱ μὲν ετὶ συνεστωτες εὐπορεῖν τροφῆς 

« ἐδό τὶ ΄, δὲ ") Ἃ ὃ ’, Ν ’ 
εὀόκουν, οἱ τηκόμενοι ὁξὲ ἤδη παρωδεύοντο, καὶ κτείνειν 

«ς ἄλ 5. Ν δ... 85. νϑ ὃ Ψ δ φ ΄ Ξε ρ 
ἄλογον εοόκει τοὺς ὑπ ἐνδείας τευνηξομένους αὐὑτίκα. 

“ὃ, Πολλοὶ δὲ λάϑρα τὰς κτήσεις ἑνὸς ἀντικατηλλάξαντο 
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ες ,ὕ - Ν » ; ’ » 

μέτρου, πυρων μὲν, εἰ πλουσιώτεροι τυγχάνοιεν ὄντες, οἱ 
ε ν ’, Δ,.- » λ ᾿,’ ΄ Ἀ "» 

δὲ πενέστεροι κριτὴς. Επειτα κατακλείοντες ἑαυτοὺς εἰς 
τε Ὶ , - ΕῚ - Ν Υ ς ᾽ » » Ἂν 

τα μυχαιτατα των οἰκίων τινὲς μὲν ὑπ ἄκρβρᾶς ἑἕνοειας 

πεν . ὁ Ν - “μ Ὁ « δὲ » ε “ 
ανεργᾶάστον τον σιτὸν ἡσΐιον, οἱ ε ἑπέσσον, ὡς Ἤ τέ 

«»"» ’ ν᾿ .. Ὁ) ’ , “π  ς - ἫΝ ᾿ς, "5 

αΝαΎΚΗ καὶ τὸ ὀξέος παρῆνει. 4, Καὶ τράπεζα μὲν ουοα- 

- “ ΄΄- “ ν κ᾿ Ε ΄ δ χ ἴα Ν ν 

μου παρέξέτισετο, τοῦυ δὲ πυρὸς ἀφέλκοντες εξ ωὠμα Τα 

ε 

᾿ σιτία διήρπαζον. ᾿Ἐλεεινὴ δ᾽ ἦν ἡ τροφὴ καὶ δακρύων 
.ν ς- οὐ - Ν ὃ ’, λ ’΄ - 
αἴίος ἢ “ξα, των μὲν υνατωτέρων τ ἑονεκτούυντων, των 

« 

«ςε ᾽ - Ἂ) - 

δὲ ἀσθενῶν ὀδυρομένων. ὅ. Πάντων μὲν δὴ παϑῶν ὑπε- 
τε ΄ Ν Ἂς δ᾽ .“ 2 λλ ες ἢ» 

ρίσταται λιμὸς, οὐδὲν οὕτως ἀπόλλυσιν ὡς αἰδώς. 
«ςε Ν Ν 5, 5 - ἢ 4 5» ’ - 

Τὸ γὰρ ἄλλως ἐντροπῆς ἄξιον ἐν τούτῳ καταφρονεῖται. 
« Ξ - δι; Ὄνψ", δα Ων .«Ὁ ᾿, Ν Ν ΠῚ ΄ 

Γυναῖκες γοῦν ἀνὸρῶν καὶ παῖδες πατέρων, καὶ τὸ οἰκτρό- 
ἀν - ᾿ ͵ "τ, "ζ΄ » “ - ΄, 
τατον, μητέρες νηπίων ἐξήρπαζον ἐξ αὐτῶν τῶν στομάτων 

τε Ἀ ’ νΝ ἱπ ᾿ς 5 νΝ Ἂ 

τὰς τροφάς. Καὶ τῶν φιλτάτων ἐν χερσὶ μαραινομένων 
εε » - “ τὸ Ἂ 

οὐκ ἦν φειδὼ τοὺς τοῦ ζῆν ἀφελέσϑξαι σταλαγμούς. 
τε - ᾿] 

6. Τοιαῦτα δ᾽ ἐσδίοντες ὅμως οὐ διελάνθανον. Παντα- 
ἘΕ - ᾽ 4 ΠΟΥ͂Ν ς νς Ν ’ - 

χοῦ δ᾽ οὖν ἐφίσταντο οἱ στασιασταὶ καὶ τούτων ταῖς 
«-- ε ΕΡ ε ΄, κ ΄, 5 ΄ τ 
ἁρπαγαῖς. ὋὉπότε γὰρ κατίδοιεν ἀποκεκλεισμένην οἰκίαν, 

« ε "ἃ - - Ν » ᾽ὔ [οἿ ’ 

σημεῖον ἦν τοῦτο τοὺς ἔνδον προσφέρεσσψαι τροφῆην. 
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τε ᾿] 

Εὐξέως δὲ εἰσαράξαντες τὰς ϑύρας εἰσεπήδων, καὶ μόνον 30 
τε ᾽ » - ᾽ ᾿] ᾽ 

οὐκ ἐκ τῶν φαρύγγων ἀναϑλίβοντες τοὺς ἀκόλους ἀνέφε- 
« ᾽ ΄ , τῷ ᾽ ΄ - ’ 
ρον. Ἶ. Ἐτύπτοντο δὲ γέροντες ἀντεχόμενοι τῶν σιτίων, 

«ε δ 5»  ἀ - 

καὶ κόμης ἐσπαράσσοντο γυναῖκες, συγκαλύπτουσαι τὰ 
«»"ν ,ὕ Ξ 4.2 τ .- .΄ Ἅ ’, 2 Ν 

ἐν χερσὶν οὐδέ τις ἦν οἶκτος πολιᾶς ἢ νηπίων, ἀλλὰ 
ε ΄ ἀν ΕΖ - ΠΣ ΄ ΄, 
συνεπαίροντες τὰ νήπια τῶν ψωμῶν ἐκκρεμάμενα κατέσειον 2ὅ 

“εἰς ἔδαφος. Τοῖς δὲ φϑάσασι τὴν εἰσδρομὴν αὐτῶν καὶ 
[ ἐ . - “ » 

προκαταπιοῦσι τὸ ἁρπαγησόμενον ὡς ἀδικηθέντες ἦσαν 
{ς » 

ὠμότεροι. 8. Δεινὰς δὲ βασάνων ὁδοὺς ἐπενόουν πρὸς 

“ἔρευναν τροφῆς, ὀρόβοις μὲν ἐμφράττοντες τοῖς ἀϑλίοις 
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« Ν, - ἰὸ ’, ΄ «.«ὕ ΙΝ δὲ 5 ’, ᾽ ’ 
τοὺς τῶν αἰδοίων πόρους, ῥά[ϑδδοις δὲ ὀξείαις ἀναπεί- 

«ε 4 νν ἧς Ν δὲ ᾿ς 9 - "" ,ὕ 

ροντες τὰς ἕδρας. Τὰ φρικτὰ δὲ καὶ ἀκοαῖς ἔπασχέ τις 
ΚΕ Σὺν 5. ὅζ᾽ λό δ π » ᾿ς ἦν ’, Δ ΄ὔ , 

εἰς ἐξομολόγησιν ἑνὸς ἄρτου καὶ ἵνα μηνύσῃ δράκα μίαν 
τ) 

“ κεκρυμμένην ἀλφίτων. 9. Οἱ βασανισταὶ δ᾽ οὐκ ἐπείνων 
«ςς Υ Ν Ἅ Φ 5 Ν τ Ν » 9 ’, Ξ ᾽’ὔ 

δ“ (καὶ γὰρ ἂν ἧττον ὠμὸν ἦν τὸ μετ᾽ ἀνάγκης), γυμνάζοντες 
ς-ς δὲ Ν 2 Ψ» Ν χ΄- ς - 3 

ἐ τὴν ἀπόνοιαν, καὶ προπαρασκευάζοντες ἑαυτοῖς εἰς 
«- -- τ“ ς 
τὰς ἑξῆς ἡμέρας ἐφόδια. 10. Τοῖς δ᾽ ἐπὶ τὴν Ρωμαίων 

“Φ Ἐπ κ᾿ ὑ» τ 5" ΄ ΣΝ λ ΄ λλ ᾿ 
ρουρὰν νύκτωρ ἐξερπύσασιν ἐπὶ λαχάνων συλλογὴν 

«-- » , , ΄ ε - “5 "Ἔ ὃ ,ὕ Ν 
ἀγρίων καὶ πόας ὑπαντῶντες, ὅτ᾽ ἤδη διαπεφευγέναι τοὺς 

ςς ’ὔ ᾺἊ“ 5 

10 “πολεμίους ἐδόκουν, ἀφήρπαζον τὰ κομισϑέντα, καὶ πολ- 
ςς ’ - Ψ υν. Ἂς Ἀ ’ 5 ’ 

λάκις ἱκετευόντων, καὶ τὸ φρικτότατον ἐπικαλουμένων 
« - - Ξ ἌΡ να 
ὄνομα τοῦ δεοῦ, μεταδοῦναί τι μέρος αὐτοῖς ὧν κινδυνεύ- 

ςε » ὑδ᾽ ς - ΤᾺ γ 4 ᾽ 

σαντες ἤνεγκαν, οὐδ᾽ ὁτιοῦν μετέδοσαν. ᾿Αγαπητὸν ὃ 
ἐς » οἱ 

“ἦν τὸ μὴ καὶ προσαπολέσϑαι σεσυλημένον." 11. Τούτοις 
Ψ ! ἘΚ ὁ Ν - 

16 δὲ μεθ᾽ ἕτερα ἐπιφέρει λέγων “Ιουδαίοις δὲ μετὰ τῶν 
«.«» ὃ 5 Ρ ’ “ ’ ἐλ ’ Κ Ν δύ 

ἐξόδων ἀπεκόπη πᾶσα σωτηρίας ἐλπίς. αἱ βαϑύνας 
! Ἂν εΥ - 

“ἑαυτὸν ὁ λιμὸς κατ᾽ οἴκους καὶ γενεὰς τὸν δῆμον ἐπε- 

“ βόσκετο. Καὶ τὰ μὲν τέγη πεπλήρωτο γυναικῶν καὶ 
ςε - ’; αν Ν Ν ’ “πὸ 

βρεφῶν λελυμένων, οἱ στενωποὶ δὲ γερόντων νεκρῶν. 
- [ - ! ! 

20 “12, Παῖδες δὲ καὶ νεανίαι διοιδοῦντες ὥσπερ εἴδωλα κατὰ 
«4 Ἂν 3 ἊΝ 5 - Ἂς: ’ [χὲ Ν Ἂς ’΄ 

τὰς ἀγορὰς ἀνειλοῦντο καὶ κατέπιπτον, ὅπη τινὰ τὸ πά- 
, 

δος καταλαμβάνοι" ϑάπτειν δὲ τοὺς προσήκοντας οὔτε 
- Ψ': 

“Ἴσχυον οἱ κάμνοντες, καὶ τὸ διευτονοῦν ὥὦκνει, διά τε τὸ 
“ΞὮ - - Ν - » 

“πλῆνος τῶν νεκρῶν καὶ τὸ κατὰ σφᾶς ἄδηλον. Πολλοὶ 

25 “ γοῦν τοῖς ὑπ᾽ αὐτῶν ϑαπτομένοις ἐπαπέϑνησκον, πολλοὶ 
[ἐ ἊΝ ΞῊΞ ὧν Ν ΕΝ Ν 5 - Ν Ν ηλϑ 

ἐπὶ τὰς ϑήκας, πρὶν ἐπιστῆναι τὸ χρεῶν, προῆλδον. 
“- - - , 

“18, Οὔτε δὲ ϑρῆνος ἐν ταῖς συμφοραῖς οὔτε ὀλοφυρμὸς 
-κ. ΄ - - 
“ἦν, ἀλλ᾽ ὁ λιμὸς ἤλεγχε τὰ πάδη. ἘΞηροῖς δὲ τοῖς 

«εν» Ὁ ». ᾿ς ’ Ν. α, '' 

ὄμμασιν οἱ δυσϑανατοῦντες ἐφεώρων τοὺς φϑάσαντας 
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«εν ,ὔ Ὁ “ι΄ .- Ν Ν ’ - Ν Ν. 

ἀναπαύσασϑαι. Βαϑεῖα δὲ τὴν πόλιν περιεῖχε σιγὴ, καὶ 
τε 

" 

νὺξ ϑανάτου γέμουσα. Καὶ τούτων οἱ λῃσταὶ χαλεπώ- 

ἐς ᾿ - - Ε 

“Ἕτεροι. 14. Τυμβωρυχοῦντες γοῦν τὰς οἰκίας ἐσύλων 

τε 
- ᾿ὔ -- 

τοὺς νεκροὺς, καὶ τὰ καλύμματα τῶν σωμάτων περισπων- 

σι « ᾿ ’ "Ὁ 7 ᾽ ν᾿ - - 

τες μετὰ γέλωτος ἐξήεσαν, τὰς τε ἀκμάς τῶν ξιφῶν 

«"» ,͵ Ε] - ’ ’ὔ ΦῈ . ’ὔ 

ἐδοκίμαζον ἐν τοῖς πτώμασι, καί τινας τῶν ἐρριμμένων 

«»ν - ΄ ΑΙ... ἃς δ, - Ὁὕ, φ Ν 

ἔτι ζῶντας διήλαυνον, ἐπὶ πείρᾳ τοῦ σιδήρου, τοὺς δὲ 

«ε - ν τι - 

ἱκετεύοντας χρῆσαι σφίσι δεξιὰν καὶ ξίφος, τῷ λιμῷ κατέ- 

«ε ΄ - νΝ - - ’ .“ 

λιπον ὑπερηφανοῦντες. Καὶ τῶν ἐκπνεόντων ἕκαστος 

4... ᾿ ΕῚ Ν Ν ΕΣ ’ ἈΝ Ν δια 

ἀτενὲς εἰς τὸν ναὸν εφεωρα, τοὺς στασιαστας ζῶντας 10 

4 {{-2 
- - 

ἀπολιπών. 15. Οἱ δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἐκ τοῦ δημοσίου ϑη- 

ςε - κ Ν ’ Ψ ᾽ὕὔ Ν ᾿ Ν 5 ,͵ 

σαυροῦ τοὺς νεκροὺς ϑάπτειν ἐκέλευον, τὴν ὀσμὴν οὐ φε- 

ἐξ." ΑΜ - χα - Ε ΄, ἥξν κα - - » ΄ 

ροντες " ἔπει ὡς οὐ διήρκουν, ἀπὸ τῶν τειχῶν ἐρρίπτουν 

τε. 6 Ν ᾽’ Ν Ὡς ᾽ὕὔ ΄ , « 6, ᾽ὔὕ 

εἰς τὰς φάραγγας. ἹΠεριιὼν δὲ ταῦτας ὁ Τίτος ὡς ἐθεάσα- 

«ς - - - ,ὔ 

το πεπλησμένας τῶν νεκρῶν, καὶ βαξϑὺν ἰχῶρα μυδώντων 1 

.- κν « ,͵ - ΄ὕ, » ΄ , ν᾿ Ν - 

τὸν ὑπορρέοντα τῶν σωμάτων, ἐστέναξέ τε καὶ τὰς χεῖρας 

΄ινἉ ᾽ὕ ᾽ὕὔ Ν Ν « ᾽ "» φοὺν 

ἀνατείνας κατεμαρτύρατο τὸν ϑεὸν, ὡς οὐκ εἴη τὸ ἔργον 

«ς- ᾿ “Ὁ 
. 

αὐτοῦ. 16. Τούτοις ἐπειπών τινα μεταξὺ ἐπιφέρει λέγων 

ε ᾽ Ἅ . δἷ ’,ὔ ᾽ - “ δ ’ Ν ζΖδς 

οὐκ ἂν ὑποστειλαίμην εἰπεῖν ἃ μοι κελεῦει τὸ πᾶνος. 

{«͵ τ « ᾽΄ ᾿ , Ἅ. 

Οἷμαι Ῥωμαίων βραδυνάντων ἐπὶ τοὺς ἀλιτηρίους, ἢ 20 

«᾿ δ,- Ἅ ς νΝ ’ὔ Ἅ δ,» Ν 

καταποϑῆναι ἂν ὑπὸ χάσματος, ἢ κατακλυσθῆναι τὴν 

« ’ Ἁ - - - 

πόλιν, ἢ τοὺς τῆς Σοδομηνῆς μεταλαβεῖν κεραυνούς. 

«ε ΕΥ ν - - Δ, Α͂ »} Ν ᾿ ’ 

Πολὺ γὰρ τῶν ταῦτα παϑόντων ἤνεγκε γενεᾶν ἀϑεωτέ- 

«- ΕΒ Ν Γ, ᾽ ’, - . Ν Ζ 7 

ραν. Τῇ γοὺν τούτων ἀπονοίᾳ πας ὁ λαὺς συναπώλετο. 

Υ͂ “ῳωυ 
᾿ «ε - 

17. Καὶ ἐν τῷ ἕκτῳ δὲ βιβλίῳ οὕτω γράφει “᾿ τῶν ὃ᾽ ὑπὸ 9ὅ 

«- - - ’ὔ Ν Ν Ἃ » Εν 

τοῦ λιμοῦ φϑειρομένων κατὰ τὴν πόλιν ἄπειρον μὲν 

{ν»ν Ν - 4 
δ 

ἔπιπτε τὸ πλῆϑος, ἀδιήγητα δὲ συνέβαινε τὰ πάϑη. Καϑ᾽ 

εξ. ᾿ Ν . ς νΝ - ,ὕ Ν 

ἑκάστην γάρ οἰκίαν, εἰ που τροφῆς παραφανείη σκιίια, 

τε ,ὕ͵ τ .ν ὃ Ν - 5 ’ ς ,ὔ ΠῚ 

πόλεμος ἦν, καὶ διὰ χειρων ἐχώρουν οἱ φίλτατοι πρὸς 



θ4 ἘΓΌΒΕΒΙΙ 

χει ’ - - 

ἀλλήλους, ἐξαρπάζοντες τὰ ταλαίπωρα τῆς ψυχῆς ἐφόδια. 
« Ρ- - ἕ 

Πίστις δ᾽ ἀπορίας οὐδὲ τοῖς ϑνήσκουσιν ἦν. 18. ᾿Αλλὰ 
«- Ἂ Ν Ν ᾿ ᾽ τ « λ Ν ὃ ᾽’ ᾽, ᾿ Ν 

καὶ τοὺς ἐμπνέοντας οἱ λῃσταὶ διηρεύνων, μή τις ὑπὸ 
«- ἣΝ " ν ΄ κ 72 » κ ε 
κόλπον ἔχων τροφὴν σκήπτοιτο τὸν ϑάνατον αὐτοῦ. Οἱ 

δ δ᾽ ὑπ᾽ ἐνδείας κεχηνότες ὥσπερ λυσσῶντες κύνες ἐφήλ- 
«ες '- ,ὕ - 5,» 5 ΄ 

λοντο καὶ παρεφέροντο, ταῖς τε ϑύραις ἐνσειόμενοι μεϑυ- 
ψ.' Ψ » Ν ς ἍΝ ͵ ᾿ Ν. 3 Ν " 

όντων τρόπον καὶ ὑπ᾽ ἀμηχανίας εἰς τοὺς αὐτοὺς οἴκους 
«ε - ᾿] 

εἰσεπήδων δὶς ἢ τρὶς ὥρᾳ μιᾷ. 19. Πάντα δ᾽ ὑπ᾽ ὀδόντας 
({κᾳ πον ᾽ὔ΄ Εν Υ ᾿ - « ᾽ὔ΄ - ᾿ ,ὕ 

ἦγεν ἡ ἀνάγκη, καὶ τὰ μηδὲ τοῖς ῥυπαρωτάτοις τῶν ἀλό- 
τε 

10 γων ζῴων πρόσφορα συλλέγοντες ἐσϑίειν ὑπέφερον. 
«ε ’ὔ - ἃς .ς Ψ Ἀ - 5» ᾽ ἮΝ 

Ζωστήρων γοῦν καὶ ὑποδημάτων τὸ τελευταῖον οὐκ ἀπεί- 
«- Γ Ν ᾿ὕ - - ᾽ ,ὕ 5" - 

χοντο, καὶ τὰ δέρματα τῶν ϑυρεῶν ἀποδέροντες ἐμασῶντο. 
ΟΣῊΝ Ν δὲ ΠΥ ἸΤΤΥΩΝ ἂν Ν δὲ - ων Τὰ 

ροφὴ δὲ ἦν καὶ χόρτου τισὶ παλαιοῦ σπαράγματα. Τὰς 
«ε Ν κε " ,ὕ ᾿ ᾽΄ ΘΑ ᾿ ἡλ 

γὰρ ἵνας ἔνιοι συλλέγοντες ἐλάχιστον σταϑμὸν ἐπώλουν 
ει 41} - Υ͂ - " 3 

15 “᾿Αττικῶν τεσσάρων. 20. Καὶ τί δεῖ τὴν ἐπ᾽ ἀψύχοις 
«- » (ὃ - Χ - ἿἮΩ Ἂς Ἂ 5. τι ἮΝ Ν ́, 
ἀναίδειαν τοῦ λιμοῦ λέγειν ; εἶμι γὰρ αὐτοῦ δηλώσων 

ςε - , Μα .) 

ἔργον, ὁποῖον μήτε παρ᾽ “Ἕλλησι μήτε παρὰ βαρβάροις 
«ες ’ὔ «. ΕΥ Ψ - 5) δ᾽ » - νΝ 

ἱστόρηται, φρικτὸν μὲν εἰπεῖν, ἄπιστον δ᾽ ἀκοῦσαι. Καὶ 
εν Ν δό ᾿ - δι, ᾽ ’ὔ 

ἔγωγε μὴ δόξαιμι τερατεύεσϑαι τοῖς αὖϑις ἀνϑρώποις, 
ςε ΕΥ , Ἀ Ν “δέ ᾽ Ν - Ε] 

20΄ κἂν παρέλιπον τὴν συμφορὰν ἡδέως, εἰ μὴ τῶν κατ 
«ς 5 κ᾿ - » ͵ ΄ Ἔ κ᾿ κ 
ἐμαυτὸν εἶχον ἀπείρους μάρτυρας ἄλλως τε καὶ ψυχρὰν 

«.«Ἁ 5 ’ - ψ- (ὃ ’ ἘΠ ΙΟΣ ,ὕ Ν λ' ́ 
ἂν καταδείμην τῇ πατρίδι χάριν καϑυφέμενος τὸν λόγον 

« τ - 

“ὧν πέπονϑε τὰ ἔργα. 21. Γυνὴ τῶν ὑπὲρ τὸν Ἰορδάνην 
«ςε ᾽ὕ ,ὕ » νΝ ᾿] »Υ ’ ’ 

κατοικούντων, Μαρία τοὔνομα, πατρὸς Ἔ εαζάρου, κωμὴης 
“ τε - “ 

25 “ Βαϑεζὼρ (σημαίνει δὲ τοῦτο οἶκος ὑσσώπου), διὰ γένος 
[2 ν - ᾿ ’ Ν - δι - λή Ε Ν 

καὶ πλοῦτον ἐπίσημος, μετὰ τοῦ λοιποῦ πλήϑους εἰς τὰ 
ς - - 

“Ἱεροσόλυμα καταφυγοῦσα συνεπολιορκεῖτο. 22. Ταύτης 
«- « Ν ᾿ς » - τ ’ὔ ,ὔ [ 5 
τὴν μὲν ἄλλην κτησιν οἱ τύραννοι διήρπασαν, σὴν εκ 

« . - ᾿ 2 ’ Ἂ ᾿ ἈΝ ’ 

τῆς Περαίας ἀανασκευασαμένη μετήνεγκεν εἰς τὴν πόλιν, 
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΄ - Ἅ ν - »-. 

“τὰ δὲ λείψανα τῶν κειμηλίων κἂν εἴ τι τροφῆς ἐπινοηϑείη, 
[ωὲ φ σ᾽. Δ ᾽ δῶ “ - ς ὃ ’ Δ " 

καὶ ἡμέραν εἰσπηδῶντες ἥρπαζον οἱ δορυφύροι. Δεινὴ 
ἐς ΕΥ ν ’ ᾽ ’ ᾿ ’ Ν ,ὔ Ὁ 

δὲ τὸ γύναιον ἀγανάκτησις εἰσήει, καὶ πολλάκις λοιδο- 
εε - ΕΥ ᾿ Ν -“ ΨΡΝΦ' Ν ΕῚ ζω 

ροῦσα καὶ καταρωμένη τοὺς ἅρπαγας ἐφ᾽ ἑαυτὴν ἠρέξιζεν. 
εε « Μ , " - 

28. Ὡς δ᾽ οὔτε παροξυνόμενός τις οὔτ᾽ ἐλεῶν αὐτὴν ὅ 
» ; Ν Ἀ ᾿ Ε - ’ » ἫΝ ’ὔ 

ἀνήρει, καὶ τὸ μὲν εὑρεῖν τι σιτίον ἄλλοις ἐκοπία, παντα- ᾿] 3 

« ζ΄“, νν - ἫΝ Ν Ν ς - ς Ν ἣν ἢ 
χόξεν δ᾽ ἄπορον ἦν ἤδη καὶ τὸ εὑρεῖν, ὁ λιμὸς δὲ διὰ 

«ε ’ ἈΝ - " ’ ΕΥ - - - 

σπλάγχνων καὶ μυελῶν ἐχώρει, καὶ τοῦ λιμοῦ μᾶλλον 
« - 

ἐξεκαίοντο οἱ ϑυμοὶ, σύμβουλον λαβοῦσα τὴν ὀργὴν 
[ 4, - 5» ’΄ 5 ἣς ἈΝ ’ Ἕ ’ ἣν 4 ’ 

μετα τῆς ἀναγκὴς ἐπὶ τὴν φύσιν ἐχώρει, καὶ τὸ τέκνον, 10 
«τ Ἶ οΣ - - ΄ , ε ’ὔ ’ 

ἦν δ᾽ αὐτῇ παῖς ὑπομάσϑιος, ἁρπασαμένη, 24. Βρέφος, 
4 κ«- ἀϑλ ᾿ λέ ν ΡΥ - Ν ΄ ,ὔ 

εἶπεν, ἄϑλιον, ἐν πολέμῳ καὶ λιμῷ καὶ στάσει, τίνι σε 
« ἌΝ ΝΞ Ν Ν ὯΑ.: ,ὔ ὃ λ ,ὔ Ἅ ’, "7 
τηρῶ; τὰ μὲν παρὰ Ῥωμαίοις δουλεία, κἂν ζήσωμεν ἐπ 

τ᾿ 

αὐτοὺς, φϑάνει δὲ καὶ δουλείαν ὁ λιμὸς, οἱ στασιασταὶ δὲ 
«- » ΄ λ ΄ "75, - ᾿ Ν - 
αμφοτέρων χαλεπωτεροι. σι, γένου μοι τροφῇ, καὶ τοῖς 15 

΄ - ᾿ Ν Ἀ - Γ, ΔΑ ς ᾽ὔὕ 5 ,, 

στασιασταῖς ἐρινὺς, καὶ τῷ [βίῳ μῦξος, ὃ μόνος ἐλλείπων 
αν - κ᾽ “ΔΩ 
ταῖς ᾿Ιουδαίων συμφοραῖς. 25. Καὶ ταῦϑ᾽ ἅμα λέγουσα 

ε ΄ κ «7 » Φ τῇ ΄ κ κ᾿ “ 
κτείνει τὸν υἱόν. "Ἐπειτ᾽ ὀπτήσασα τὸ μὲν ἥμισυ κατε- 

ξ΄ 

σϑίει, τὸ δὲ λοιπὸν κατακαλύψασα ἐφύλαττεν. ἘΕὐϑέως 
«ον - Υ “- τ -  -Ν , " Ων 

δ᾽ οἱ στασιασταὶ παρῆσαν, καὶ τῆς ἀφεμίτου κνίσης σπά- 20 
τ ΕῚ ,ὕ ΕῚ Ν ὃ ,ὔ Ν ἊΝ ν᾿ 

σαντες ἠπείλουν, εἰ μὴ δείξειε τὸ παρασκευασϑὲν, ἀπο- 
΄ςε ᾽,ὔ 9 ὦ «ς δὲ Ν - » - ΕῚ - 

σφάξειν αὐτὴν εὐθέως. Ἡ δὲ καὶ μοῖραν αὐτοῖς εἰποῦσα 
ε΄ ’ - 

καλὴν τετηρηκέναι τὰ λείψανα τοῦ τέκνου διανεκάλυψεν. 
εε ᾿] ,ὔ ᾿ - Ἷ ͵ 

26. Τοὺς δ᾽ εὐθέως φρίκη καὶ φρενῶν ἔκστασις ρει, καὶ 
εε « , - 

παρὰ τὴν ὄψιν ἐπεπήγεσαν. Ἡ δὲ, ἐμὸν, ἔφη, τοῦτο τὸ 9ὅ 
τε ’ ; Ν ᾿ "» 5 ,’ ᾽’ὕ Ν Ν 

τέκνον γνήσιον, καὶ τὸ ἔργον ἐμόν. Φάγετε, καὶ γὰρ 
«νυν Ν 3.8 Μ Ν ᾿. Δι, ’, λ ’ -»;- 

ἐγὼ βέβρωκα. ἣ γένησϑε μήτε μαλακώτεροι γυναικὸς 
τε ᾿ὕ »“ ΄ Εὶ δ᾽ ΄ - ᾽ - ν εν 

μήτε συμπαϑέστεροι μητρός. Ἑἰ δ᾽ ὑμεῖς εὐσε[ϑεῖς καὶ τὴν 
ξεν ἃ τι ΄ ’ ἥν ἢ Ν ς ὦ ΄ Ν 
ἐμὴν ἀποστρέφεσϑε ϑυσίαν, ἐγὼ μὲν ὑμῖν βέβρωκα, καὶ 
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! “ΡΥ 

“τὸ λοιπὸν δ᾽ ἐμοὶ μεινάτω. 27. Μετὰ ταῦν᾽ οἱ μὲν τρέ- 
ςς " , Ἂν «“ - ΕΥ Ἂς ’ ᾿ 

μοντες ἐξήεσαν, πρὸς ἕν τοῦτο δειλοὶ, καὶ μόλις ταύτης 
- - - ᾽ν) 

“τῆς τροφῆς παραχωρήσαντες τῇ μητρί. ᾿Ανεπλήσϑη ὃ 
τξ: 9» Π - ΄ ε ΄ ν “᾿Ξ ,ὔ Π 
εὐθέως ὅλη τοῦ μύσους ἡ πόλις, καὶ πρὸ ὀμμάτων ἕκα- 

ὅδ᾽ Ἵστος τὸ πάϑος ἀναλαμβάνων ὡς παρ᾽ αὐτοῦ τολμηδὲν 

“ δεινῶς ἔφριττε. 28. Σπουδὴ δὲ τῶν λιμωττόντων ἐπὶ 
«ςς Ν ’ Ἐν Ν ον -- Ο., Ψ.: Ν 

τὸν ϑάνατον ἦν, καὶ μακαρισμὸς τῶν φϑασάντων πρὶν 
- - ᾿] - - 

“ ἀκοῦσαι καὶ ϑεάσασϑαι κακὰ τηλικαῦτα." Τοιαῦτα τῆς 
.} ’ὔ -) ὌΝ ΓΝ - - ψ,. ς 

Ἰουδαίων εἰς τὸν Χριστὸν τοῦ ϑεοῦ παρανομίας τε καὶ 
΄ , ,ὔ 

10 δυσσεβείας τἀπίχειρα. 
. “ - “ 

ὙΠ]. [Νῖο. Ἡ. ἘΔ. 1Π|,4.7 1. Παραϑεῖναι δ᾽ αὐτοῖς ἄξιον 
Ν 3 Ὶ - - « - ᾽͵ὔ ὃ ἡ, “αὶ " Ν - 

τὴν ἀψευδῆ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν πρόρρησιν, δι ἧς αὐτὰ ταῦ- 
- ψι . ,ὔ «ες 3 {ὰς Ν - 5» Ἀ 

τα δηλοῖ ὧδέ πως προφητεύων “᾿ οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ 
5 ,΄, ξ - ΄ 5 5. - εἰ Ἔ 
ἐχούσαις καὶ ταῖς ϑηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις 

ὕν, Ο ἀτὴ Ἀ ΄, ς Ν « - - 
1ὅ προσεύχεσδε ὁὲ, ἵνα μὴ γένηται ἢ φυγὴ ὑμων χειμωνος, 

- - 

μηδὲ σαββάτῳ. Ἕἕσται γὰρ τότε ϑλίψις μεγάλη, οἵα οὐκ 
ΒΊΟΝ, 3. “δῷ. δ5 - , ω - - κα ΓΝ » ΕΣ 

ἐγένετο ἀπ᾽ ἀρχῆς κύσμου ἕως τοῦ νῦν, οὐδὲ μὴ γένηται. 
- ᾿ 

2. Συναγαγὼν δὲ πάντα τὸν τῶν ἀνῃρημένων ἀριῶμὸν ὃ 

συγγραφεὺς λιμῷ καὶ ξίφει μυριάδας ἑκατὸν καὶ δέκα δια- 
- ΄ 

20 φϑαρῆναϊι φησι, τοὺς δὲ λοιποὺς στασιώδεις καὶ λῃστρικοὺς, 
ς ᾿Ὶ ! ϑ'- - 

ὑπ᾽ ἀλλήλων μετὰ τὴν ἅλωσιν ἐνδεικνυμένους, ἀνῃρῆσϑαι, 

τῶν δὲ νέων τοὺς ὑψηλοτάτους καὶ κάλλει σώματος διαφέ- 
- »Ἅ - - 

ροντας τετηρῆσϑαι δριάμβῳ, τοῦ δὲ λοιποῦ πλήϑους τοὺς 
(δεν τν ῷ [ὃ 5) ὃ ! ᾿] Ν 5 » ν᾽ 
ὑπὲρ ἑπτακαίδεκα ἔτη δεσμίους εἰς τὰ κατ᾽ Αἴγυπτον ἔργα 

- Δ" ᾿ ’, δὲ τ Ἀ » ,ὕ ὃ ϑινς ἰδν 

οὗ παραπεμφδῆναι, πλείους δὲ εἰς τὰς ἐπαρχίας διανενεμῆσϑαι 
.Ἐ ΄,ὕ 5 - ἰὔγα τ δή Ν ,ὔ Ν 

φϑαρησομένους ἐν τοῖς δεάτροις σιδήρῳ καὶ ϑηρίοις, τοὺς 
δ " Ν « “Ὁ 5. εἶν " λώ 2 ΒΨ ὃ 

ἐντὸς ἑπτακαίδεκα ἐτῶν αἰχμαλώτους ἀχϑέντας διαπε- 
(τα τς ΄ δὲ ’ Ν 2 5 Ν " 5 ΄, ἠὃ 

πρᾶσψαι, τούτων δὲ μόνων τὸν ἀριθμὸν εἰς ἐννέα μυριάδας 

ἀνδρῶν συναχϑῆναι. 8. Ταῦτα δὲ τοῦτον ἐπράχϑη τὸν 



ἘΠΕΒΤ. ἘΘΟΊΕΒ. 111. 7. 67 

- ᾿ - " » 

τρόπον, δευτέρῳ τῆς Οὐεσπασιανοῦ βασιλείας ἔτει, ἀκολού- 

ϑως ταῖς προγνωστικαῖς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος ἡμῶν 
᾿] - - ’ Δ,,. 9 Δ , -“ "Ὁ 

Ιησοῦ Χριστοῦ προρρῆσεσιν, “είᾳ ὀυνάμει ὡσπερ δὴ πα- 
» Ν " Ὁ ’ 3 

ὄντα προεωρακότος αὐτὰ, ἐπιδακρύσαντός τε καὶ απο- ᾽ 

οι 
- - 5 - 

κλαυσαμένου κατὰ τὴν τῶν ἱερῶν εὐαγγελιστῶν γραφὴν, 
“ΔὍΔ ἂν ᾿ Ν ᾿) - ἤ 2 Ν , Ν Ν 

οἱ καὶ αὐτὰς αὐτοῦ παρατέϑεινται τὰς λέξεις, τοτὲ μὲν 
2 ς ᾿ ᾽ Ν Ν ς λή 4 ἘΦ Ἢ 

φήσαντος ὡς πρὸς αὐτὴν τὴν ᾿ἱΙερουσαλήμ 4. “ εἰ ἔγνως 
΄ ᾧ να ον ἣν τ» ΄, Ν Ν ςἍΠΒ. . - δὲ 

καί γε σὺ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ τὰ πρὸς εἰρήνην σοι νῦν δὲ 
᾽ ’ 3 , ΠΡ. Ἢ ἊἋ, -Ἁ ωὐϑ' ες ΕΞ ἊΣ 53. ἃ ν 
ἐκρύβη ἀπὸ ὀφξαλμῶν σου" ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι επὶ σὲ, 

Ά, - ’ ἘΠ᾿ Ξ ΄ῪὋὩ γς ’ ῳ ῬἭ) 

καὶ περιβαλοῦσί σοι οἱ ἐχϑροί σου χάρακα, καὶ περικυκλώ- 10 
’ Ν τ τη ’, ΄’΄ .«Ῥ Ν ἐδ “δ ἂν τοῖν 

σουσί σε, καὶ συνέξουσί σε πάντοϑεν, καὶ ἐδαφιοῦσί σε καὶ 
Ν ’ - Ν Ν ς Ν - ““ (ς(.5» Ν 

τὰ τέκνα σου" ὅ. τοτὲ δὲ ὡς περὶ τοῦ λαοῦ ““ἔσται γὰρ 
» ͵ὔ ’΄ »,.κ᾿ - - τα Ν - - ’ 4“ 

ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς; καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ. Καὶ 

πεσοῦνται ἐν στόματι μαχαίρας καὶ αἰχμαλωτισϑήσονται 
᾽ ᾽ὔ Ν »ΟᾺ, ὦ Ἂν “5 λὴ » ,ὕ ς " 

εἰς πάντα τὰ ἔϑνη᾽ καὶ Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ 1 
- ΜΒ - » “- Ὁ “- Ν 40 να 2 τἀ 

τῶν ἐθνῶν, ἄχρις οὗ πληρωϑῶσι καιροὶ ἐδνῶν. Καὶ 
᾽΄ὔ «ὦ ΜΝ. ἢ ΄, διό .ὦ ἐδ Ν 

πάλιν “ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων τὴν 
4] λὴ ’ - “ » Ψ “ἀν κυ νὰ Ε}] 

ερουσαλὴμ, τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὑτῆς. 
, - - - - 

θ. Συγκρίνας δέ τις τὰς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν λέξεις ταῖς 

λοιπαῖς τοῦ συγγραφέως ἱστορίαις ταῖς περὶ τοῦ παντὸς 20 
λέ - .} Ἅ » .«Ῥ ’ Δ, ’ὔ «ς ᾿ ϑι.“" Ν 

πολέμου πῶς οὐκ ἂν ἀποϑαυμάσειεν δείαν ὡς ἀληξϑῶς καὶ 
δ "Ὁ ἐπ 

ὑπερφυῶς παράδοξον τὴν πρόγνωσιν ὁμοῦ καὶ πρόρρησιν 
- - ς - ε ’, Π Ν Ν ΝΣ -- 

τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ὁμολογήσας ; ἴ. Περὶ μὲν οὖν τῶν 
Ν Ἁ ’ » Δ, Ν Ν Ν 5 ’ὔ 5» ᾿ ς 

μετὰ τὸ σωτήριον πάϑος καὶ τὰς φωνὰς ἐκείνας, ἐν αἷς ἡ 
ΓΟ » -Ὁ - 

τῶν Ἰουδαίων πληϑὺς τὸν μὲν λῃστὴν καὶ φονέα τοῦ ϑανά- 2 
’ ᾿ Ν ᾽ ᾿ “- - " ᾿] [αἱ ΄ ’ἅ 

του παρΐτηται, τὸν δὲ ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἐξ αὐτῶν ἱκέτευ- 
᾽ “᾿ - ᾿ Ἅ δνΝ 

σεν ἀρϑξῆναι, τῷ παντὶ συμβεβηκότων ἔδνει, οὐδὲν ἂν δέοι 
- ͵ “ - ΕΥ 

ταῖς ἱστορίαις ἐπιλέγειν. 8. Ταῦτα δ᾽ ἂν εἴη δίκαιον ἔτι 
- Δ Γ ἌὌ Ν , - 

προσϑεῖναι, ἃ γένοιτ᾽ ἂν παραστατικὰ φιλανϑρωπίας τῆς 
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5, ͵ ’ὔ 5 ᾿] ὅλ » Ν 

παναγάνου προνοίας, τεσσαράκοντα ἐφ ὅλοις ἔτεσι μετὰ 
Ν Ν - - - “λ Ν ᾿] Ι - ὄλ ᾳ, 

τὴν κατὰ τοῦ Χριστοῦ τόλμαν τὸν κατ αὐτῶν ὀλεῦρον 
᾿ ἴω Ἕ 5 “ - 2 “λ Ν - Ο, - 

ὑπερϑεμένης, ἐν ὅσοις τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν μαϑητῶν 
᾽ὔ "1 ’, 5 Ν ς -“ῷ - » » - 

πλείους, ᾿Ἰάκωθός τε αὐτὸς ὁ τῇδε πρῶτος ἐπίσκοπος, τοῦ 
᾿] ἣν " - ) 

ὅ κυρίου χρηματίζων ἀδελφὸς, ἔτι τῷ [ϑίῳ περιόντες, καὶ ἐπ 
» “ πὰς ς Ψ, ὰ ᾿, Ν Ὰ 

αὐτῆς τῆς [Ἱεροσολύμων πόλεως τὰς διατριβὰς ποιούμενοι, 
[ 4 . ’ὔ ’ - ’ - ͵ὕ 

ἕρκος ὥσπερ ἐχυρώτατον παρέμενον τῷ τόπῳ, 9. τῆς “είας 
5 - 5 ᾿ς , Ψ» “ ,»Ὁ Ν - 

ἐπισκοπῆς εἰσέτι τότε μακροϑυμούσης, εἰ ἄρα ποτὲ δυνηϑεῖεν 
᾿] "-"- , 

ἐφ᾽ οἷς ἔδρασαν μετανοήσαντες συγγνώμης καὶ σωτηρίας 
- Ἀν Ν - ’ὔ ’ ᾿ ’, 

10 τυχεῖν, καὶ πρὸς τῇ τοσαύτῃ μακροσυμίᾳ παραδόξους ϑεο- 
,ὕ - λλ Αὴν 5 - ΌΝ » ’; νοι 

σημίας τῶν μελλόντων αὐτοῖς μὴ μετανοήσασι συμβήσεσϑαι 
Σ , [ Ν 2 Ἂς ’ὔ ΘΙ» “ Ν - 

παρασχομένης. ἽΑ καὶ αὐτὰ μνήμης ἠξιωμενα πρὸς τοῦ 
ϑ ’ ᾿] Ν “- - - - 

δεδηλωμένου συγγραφέως οὐδὲν οἷον τοῖς τῇδε προσιοῦσι 
- τ ἘΈΣ 

ΤῊ γραφῃ παραδειναι. 
. νἢ} » 

16 ΥΠΠ. [Νιῖο. Η. Τὰ. Π|, 4.1 1. Καὶ δὴ λαβὼν ἀνάγνωδι 
Ν Ν Ν “ ἐπ "3 - 2 - δ ,ὕ 5 ’ 

τὰ κατὰ τὴν ἕκτην τῶν ἱστοριῶν αὑτῷ δεδηλωμένα ἐν τού- 
ΚΕ τὸς - 5) - ς Ν 5 “- Ν 

τοις “τὸν γοῦν ἄϑλιον δῆμον οἱ μὲν ἀπατεῶνες καὶ κατα- 
ςς δ πΞ “Ξῇ - , ΩΝ ἘΣ δὲ » 
ψευδόμενοι τοῦ ϑεοῦ τηνικαῦτα παρέπεινον, τοῖς ὃ ἑναρ- 

ςε , Υ » -ς λλ Υ 5. 5 ’ 

γέσι καὶ προσημαίνουσι τὴν μέλλουσαν ἔσεσψαι ἐρημίαν 
«-ς » "“ - » 5 ’ὔ 2 ᾽ ε τὶ ᾿ 

20. τέρασιν οὔτε προσεῖχον οὔτε ἐπίστευον, ἀλλ᾽ ὡς ἐμβε- 
« ,ὔ Ν ’, » ’ Ν "5 - 
ββροντημένοι καὶ μήτε ὄμματα μήτε ψυχὴν ἔχοντες τῶν 

ς-ε - - ΄ ὔ ὃ “ Ν Ὁ ς ἡ, 

τοῦ ϑεοῦ κηρυγμάτων παρήκουον " 2. τοῦτο μὲν ὅτε ὑπὲρ 

“ τὴ λιν ἃ ἔξ ἡομφαίᾳ παραπλήσιον καὶ παρα- τὴν πόλιν ἄστρον ἔστη ρομφαίᾳ παραπλῆ ρ 
«ςς ᾽ὕ ΩΣ Α΄} Ν Ξ ,’ - δὲ ΚΌΡΩΝ Ν Εν 8. 

τείνας ἐπ᾽ ἐνιαυτὸν κομήτης, τοῦτο δὲ ἡνίκα πρὸ τῆς απο- 
ςς ΄ὕ « - κ᾿ ν , ᾽ὔ 2 

25 στάσεως καὶ τοῦ πρὸς τὸν πόλεμον κινήματος, ἀδροιζο- 
ξεν - - Ἷ Ἀ - ς΄», ς χ » ἮΝ 
μένου τοῦ λαοῦ πρὸς τὴν τῶν ἀζύμων ἑορτὴν, ὀγδόῃ 

ξε ἘΞ - κ᾿ κ . 5. ε - - 
ΞΙανϑικοῦ μηνὸς κατὰ νυκτὸς ἐνάτην ὥραν τοσοῦτο φῶς 

ς ς - ᾿ς 

“ περιέλαμψε τὸν βωμὸν καὶ τὸν ναὸν ὡς δοκεῖν ἡμέραν 
-.-- καὶ ΄ὔ ΠΗ ῖς - ,ὔ “᾿", νυ [ Ξ 

εἶναι λαμπράν. Καὶ τοῦτο παρέτεινεν ἐφ᾽ ἡμίσειαν ὥραν 
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«ε - ᾿ ι ᾿ 3 ἂν ἐδό τ - Ἂς ε 

ὁ τοῖς μὲν ἀπείροις αἀγασον εὀόκει εἰναι, τοῖς ὃε ἐερο- 
ἘΞ “- ᾽ “ "κι - 

“᾿ραμματεῦσι πρὸ τῶν ἀποβθε[βηκότων εὐξέως ἐκρίϑη. 
᾿Ξ κ᾿ “- " εἰς ᾿ς 

“8, Καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν ἑορτὴν [ϑ)οῦς μὲν ἀχϑεῖσα ὑπὸ τοῦ 
.«» ,ὔ νΝ νΝ Δ. ’ » δ » Ἴ - . - 

ἀρχιερέως πρὸς τὴν ϑυσίαν ἔτεκεν ἄρνα ἐν τῷ ἱερῷ 

“μέσῳ. 4. Ἢ δ᾽ ἀνατολικὴ πύλη τοῦ ἐνδοτέρω χαλκῆ μὲν 5 
᾿ , 

“ οὖσα καὶ στι[βαρωτάτη, κλειομένη δὲ περὶ δείλην μόλις 
ε Φ'}» »Ἅ, 2 " ΕΥ εἶ - ᾿ Ε ν ,ὕ Ὁ 

ὑπ᾽ ανϑρώπων εἴκοσι, καὶ μοχλοῖς μὲν ἐπερειδομένη σιδη- 
τε ͵ - δ᾽ » ΠὩ ’ » 8, Ν 

ροδέτοις, καταπῆγας δ᾽ ἔχουσα [βαϑυτάτους, ὠφϑη κατὰ 
« ᾿ “ . Ε ΄ὔ Ε] ’ Ἶ Ν κι 

νυκτὸς ὥραν ἕκτην αὐτομάτως ἠνοιγμένη. ὅ. Μετὰ δὲ 
ε δὰ “ - ΄Ὁ 

“τὴν ἑορτὴν ἡμέραις οὐ πολλαῖς ὕστερον, μιᾷ καὶ εἰκάδι 10 
[ἐ Ἂ , - 

᾿Αρτεμισίου μηνὸς, φάσμα τι δαιμόνιον ὥφϑη μεῖζον πί- 
«ε , 5... "Ὁ π νΝ Κ κς, ’ - Ν 

στεως. Τέρας δ᾽ ἂν ἔδοξεν εἶναι τὸ ῥηϑησόμενον, εἰ μὴ 
« Ν Ν - δ, , ς ΄ Ν ἘΡῸ λ δ. 

καὶ παρὰ τοῖς Φεασαμένοις ἱστόρητο καὶ τὰ ἐπακολουδη- 
«ε “ - ’ - "» Ν Ν ὁλί δ, 

σαντα πάϑη τῶν σημείων ἦν ἄξια. Πρὸ γὰρ ἡλίου δύ- 
«ε » Δ, ,ὕ ΕΥ - νΝ , [2 ν 

σεως ὠφδη μετέωρα περὶ πᾶσαν τὴν χώραν ἅρματα καὶ 1δ 
«ςς ᾽’ὔὕ » ’ “. - Ν ’ 

φάλαγγες ἕνοπλοι διάττουσαι τῶν νεφῶν καὶ κυκλούμεναι 
«ε Ν ’ γσ Ν . ῳ . ν “Ὁ Ν 

τὰς πόλεις. 6. Κατὰ δὲ τὴν ἑορτὴν, ἣ πεντηκοστὴ κα- 
Ὧχ - ᾽’ὕ φν Ὁ - λᾷ ’ ᾿] ὦ (΄- Ν .“ 

εἴται, νύκτωρ οἱ ἱερεῖς παρελφόντες εἰς τὸ ἱερὸν, ὥσπερ 
« Ψ - ΕἸ ζ οἱ - Ν Ν ἊΧ 4 - ᾳ, ,ὔὕ 

αὑτοῖς ἔϑος ἦν, πρὸς τὰς λειτουργίας, πρῶτον μὲν κινή- 
«ςς » ᾿Ξ, ἊΝ ἈΝ - 

σεως ἔφασαν ἀντιλαμβάνεσϑαι καὶ κτύπου, μετὰ δὲ ταῦτα 20 
« “- δα, ν 9 ς ’, ᾿ “(ὦ ᾽ Ν δὲ 7 

φωνῆς ἀξδρόας ἱμετα[ξαίνομεν ἐντεῦϑεν. 7. Τὸ δὲ τούτων 
« ΄ . 9 - ΄ εν γ ΄ - ᾽ 
φοβερώτερον Ιησοῦς γάρ τις υἱὸς ᾿Ανανίου, τῶν ἰδιω- 

γε - ΕΙΣ Ν ’ 5 - - 3 Ν ’ 

τῶν ἄγροικος, πρὸ τεσσάρων ἐτῶν τοῦ πολέμου, τὰ μά- 
εε . - “λ Ε] ’ὔ ΕΥ Ι] Δ, ᾽ὔ ἐλϑ Ν 

ἰιστα τῆς πόλεως εἰρηνευομένης καὶ εὐπηνούσης, ἐλθὼν 
δ. τῷ Ν . Ν Ξ ω {8 “ ».- τ - “- 

ἐπὶ τὴν ἑορτὴν, ἐν ) σκηνοποιεῖσϑψαι πάντας ἔδος ἦν τῷ 25 
εε δ, τι Ν Ν [ Ν 9 ’ὔ Ἅ - » [λ Ν ες "1 

δεῷ, κατὰ τὸ ἱερὸν ἐξαπίνης ἀναβοᾶν ἤρξατο φωνὴ απ 
«5» - Ν Ψ ν ’ Ν ᾽ Ν “ ’΄ 

ἀνατολῆς, φωνὴ απὸ δύσεως, φωνὴ απὸ τῶν τεσσάρων 
8 ὺΦ ᾽ὕὔ Ν “ἐξ νᾷ ᾽᾿ὕὔ Ν Ν Ν Ν ὌΝ 

ἀνέμων, φωνὴ επὶ Ἱεροσόλυμα καὶ τὸν ναὸν, φωνὴ επὶ 
τε ͵ - 

νυμφίους καὶ νύμφας, φωνὴ ἐπὶ πάντα τὸν λαόν. Τοῦτο 
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«ε -Ὶ ς ’ὔ ᾿ς Ψ', Ν ᾽’ ΕῪ Ν 

μεὸ᾽ ἡμέραν καὶ νύκτωρ κατὰ πάντας τοὺς στενωποὺς 
« ’ὔ Ἔν αι 2 8 ΠΕ ἮΝ 5» ’, Ν ὃ φυ 
περιήει κεκραγώς. ὃ. Τῶν ἐπισήμων τινὲς δημοτῶν 

-ς » ΄᾿ Α κ᾿ ΄, ΄ ᾿ 
ἀγανακτήσαντες πρὸς τὸ κακόφημον συλλαμβάνουσι τὸν 

ςε , - - - » Ψ 

ἄνϑρωπον καὶ πολλαῖς αἰκίζονται πληγαῖς. ὋὉ δὲ οὔϑ᾽ 
[ὁ “Ὁ 1 ᾿ « - -Ἑ ΡΡ » 2 ἈΝ ἂν ᾽ὔὕ 

δ΄ ὑπὲρ ἑαυτοῦ φϑεγξάμενος οὔτε ἰδίᾳ πρὸς τοὺς παρόντας, 
«-ς ἃ Ἂ - , ᾿ 

ἃς καὶ πρότερον φωνὰς [βοῶν διετέλει. 9. Νομίσαντες ὃ 
«ςε εν» δ ΐ- ὃ » “Φ ,ὕ εἶ ὃ Α 

οἱ ἄρχοντες, ὅπερ ἦν, δαιμονιώτερον εἶναι κίνημα τανὸρὸς 
εν 2 ἈΝ 5» ἂν ν ἣ Ὁ Ψ " ἃ ΕΣ 

ἄγουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὸν παρὰ Ῥωμαίοις ἔπαρχον  ἔνϑα 
ςς ᾿ὕὔ ᾿ὕ ΟῚ ,ὕ Ὁ» ᾿ὕ Ως » “ΣΝ ἐδά 

μάστιξι μέχρις ὀστέων ξαινόμενος οὐδ᾽ ἱκέτευσεν οὔτ᾽ ἐδά- 
ε » - “ - 

10 κρυσεν, ἀλλ᾽ ὡς ἐνῆν μάλιστα τὴν φωνὴν ὀλοφυρτικῶς 
«ε ᾽ Ν Ἐπ, : ,ὔἹ λ Ν ΤΣ χ 

παρεγκλίνων πρὸς ἑκάστην ἀπεκρίνατο πληγὴν, αἰαῖ [ε- 
ςε ! ’ 

ροσολύμοις." 10. Ἕτερον δέ τι τούτου παραδοξότερον 
Μ᾿ 3. Τριὰς ς - ἣ ’ ν 5 

ὃ αὐτὸς ἱστορεῖ συγγραφεὺς, χρησμόν τινα φάσκων ἔν 
“33 ΣΙ κ κ᾿ . 

ἱεροῖς γράμμασιν εὑρῆσϑαι περιέχοντα ὡς κατὰ τὸν καιρὸν 
5 - 2 Ἂ; - ’ .] “ » - 5 ,ὔ ΔδΔᾳ 

15 ἐκεῖνον ἀπὸ τῆς χώρας τις αὐτῶν ἄρξει τῆς οἰκουμένης, ὃν 
Ψ ὑπ . 

αὐτὸς μὲν ἐπὶ Οὐεσπασιανὸν πεπληρῶσϑαι ἐξείληφεν 
5 5 5» « ’ ὙΥ “Ἅ ᾿» “- - Ὁ Α 

11. ἀλλ᾽ οὐχ ἁπάσης γε οὗτος ἢ μόνης ἦρξεν τῆς ὑπὸ 
ς Ω Ξ Ἂ ΄ δ᾽ Ἂ 53.“Ξῆα, Ν ΄ Ν 5 ΔΙῚ 
Ῥωμαίους ᾿ δικαιότερον δ᾽ ἂν ἐπὶ τὸν Χριστὸν ἀναχϑείη, 

Ἂν «Δ ΕΣ « Ἂς - Ἂ «ςς »"" ἢ “ἢ - ΓῪΨ 

πρὸς ὃν εἴρητο ὑπὸ τοῦ πατρὸς αἴτησαι παρ᾽ ἐμοῦ, καὶ 
ὃ ’ " Ν ἣ ᾽ὔ ν᾿ Ἂς, ᾿ ’ὔ 

20 δώσω σοι ἔϑνη τὴν κληρονομίαν σου, καὶ τὴν κατάσχεσίν 
Ν. , - - ᾽ - ΙΣ τ. ..) ᾿Ὶ Ν ᾿) - - 

σου τὰ πέρατα τῆς γῆς. Οὗ δὴ κατ᾽ αὐτὸ δὴ ἐκεῖνο τοῦ 

καιροῦ εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φϑόγγος τῶν ἱερῶν 
» ’ ἈΝ 5 ὧν ,ὕ - 5 ,ὔ Ν ἘΔ 

ἀποστόλων καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα 
ἢ - 

αὐτῶν. 
Φ ᾿] Ν Ὁ“ , 

26 ΙΧ. [Νιῖο. Η. ΕΒ. 11,18. 1. Ἐπὶ τούτοις ἅπασιν ἄξιον 
᾿ 3. Ν Ἂν 9. ἥ. -“ “- Ν - 

μηδ᾽ αὐτὸν τὸν ᾿Ιώσηπον, τοσαῦτα τῇ μετὰ χεῖρας συμβε- 
9λ ΄ὔ ς ’ὔ ς οΟ, ᾿- ἀν Ὁ Π ,ὕ « - 

βλημένον ἱστορίᾳ, ὁπόδεν τε καὶ ἀφ᾽ οἵου γένους ὡρμᾶτο 
Ψ - - - “- 

ἀγνοεῖν. Δηλοῖ δὲ πάλιν αὐτὸς καὶ τοῦτο, λέγων ὧδε 
[ἐς - ΕΣ « 

᾿Ιώσηπος Ματταδίου παΐς, ἐξ Ιἱεροσολύμων ἱερεὺς, αὐτός 
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ε Ν - - “ 

τε Ῥωμαίους πολεμήσας τὰ πρῶτα καὶ τοῖς ὕστερον παρα- 
" Ι] ; ᾽» - ““ - - 

τυχὼν ἐξ ἀνάγκης." 2. Μάλιστα δὲ τῶν κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ 
ψ} ὃ ’ ᾽ Ν ’ - ς  ἈΕ τν ἀλλὰ «ὦ Ἁ 

ουδαίων οὐ παρὰ μόνοις τοῖς ὁμοεσνέσιν, ἀλλὰ καὶ παρὰ 
« ’, ᾿ ᾽ Ν » ΝΝῚ Ψ Α͂ ε ψ Ν Ν » 

Ῥωμαίοις γέγονεν ανὴρ ἐπιδοξότατος, ὡς αὑτὸν μὲν ανα- 
᾿ ᾽ ’ μ Ν - « ’ Ὄ “- ’ Ν 

ϑέσει ἀνδριάντος ἐπὶ τῆς Ρωμαίων τιμηϑῆναι πόλεως, τοὺς 
» - 5» ΄΄ι.- 

δὲ σπουδασϑέντας αὐτῷ λόγους βι[λιοϑήκης ἀξιωξϑῆναι. 
- - κων νς » Ω “ 

ὃ. Οὗτος δὴ πᾶσαν τὴν Ιουδαϊκὴν ἀρχαιολογίαν ἐν ὅλοις 
» 7 ᾽ Ν " ς , - » 

εἴκοσι κατα[θέβληται συγγράμμασι, τὴν δ᾽ ἱστορίαν τοῦ κατ 
.“. - Ν -- ’ 

αὐτὸν ᾿Ιουδαϊκοῦ πολέμου ἐν ἑπτὰ, ἃ οὐ μόνον τῇ Ἑλλή- 
Ε κ᾿ Ἢ - ᾿ὕ - Ξι γος τς, ε - 

νων, ἀλλὰ καὶ τῇ πατρίῳ φωνῇ παραδοῦναι αὐτὸς ἑαυτῷ 
- » Ἅ Υ͂ 

μαρτυρεῖ, ἄξιός γε ὧν διὰ τὰ λοιπὰ πιστεύεσθαι. 4. Καὶ 
-“ δὲ ᾽ - , δῇ 5) δ΄ δύ Ν Ν - ἢ 
ἕτερα δὲ αὐτοῦ φέρεται σπουδῆς ἄξια δύο, τὰ περὶ τῆς Ἰου- 
ὃ “4:5 ᾽ ΄ὕ, " - ᾿ ᾿ ΄) ν Ε] ’ 

αἴων ἀρχαιότητος, ἐν οἷς καὶ ἀντιρρήσεις πρὸς Απίωνα 
. ᾿ τ 3 ὃ , ὃ Κισα δὲ ́ τὸν γραμματικὸν κατὰ ᾿Ιουδαίων τηνικάδε συντάξαντα λό- 

τ Ε] 

γον πεποίηται καὶ πρὸς ἄλλους, οἵ διαβάλλειν καὶ αὐτοὶ 
Ν ’΄ -“-“ ὃ ’ μΙῸ ΕῚ ἃ, “ ΠΝ ’ 

τὰ πάτρια τοῦ ᾿Ιουδαίων ἔδνους ἐπειράϑησαν. ὅ. Τούτων 
» - ,ὔ Ν »Σ τ - Ὰ ’,ὔ δὶ - - 

ἐν τῷ προτέρῳ τὸν ἀριδμὸν τῆς λεγομένης παλαιᾶς τῶν 
- 4 (τι Ψ 

ἐνδιαϑήκων γραφῶν τίϑησι, τίνα τὰ παρ Εβραίοις ἀναν-- 
’ ς Ν " Ι] ’, ΄. » - Δ ὃ Ν 

τίρρητα, ὡσὰν ἐξ ἀρχαίας παραδόσεως, αὐτοῖς ῥήμασι διὰ 
΄ ῳ7- Ε 

τούτων διδάσκων 
ςς ἰν φ ΣΕ τὰ 3 » Χ 1. “Οὐ μυριάδες οὖν βιβλίων εἰσὶ παρ᾽ ἡμῖν ἀσυμφώ- 

ὡ Ων , Ὁ, . ΄ ν - » ͵ 
νων καὶ μαχομένων, δύο δὲ μόνα πρὸς τοῖς εἴκοσι βιβλία, 

« - Ἀ » . Ν 2 Ν ἣ ’ 

τοῦ παντὸς ἔχοντα χρόνου τὴν ἀναγραφὴν, τὰ δικαίως 
«- 4, - ’ .} πο. ΔΝ μϑ ΄.. ’ .1 Ν 

“ψεια πεπιστευμενα. ΕΝ αὶ τουτῶν πέὲντε μὲν ἔστι τα 

10 

1ὅ 

«ες ᾿ὕ “Δ ’ὕ ’ ,ὔὕ νΝ Ν “ » 

Μωυσέως, ἃ τούς τε νόμους περιέχει καὶ τὴν τῆς ανϑρω- » 

“ πογονίας παράδοσιν, μέχρι τῆς αὐτοῦ τελευτῆς. Οὗτος 

“ὃ χρόνος ἀπολείπει τρισχιλίων ὀλίγῳ ἐτῶν. 8. ᾿Απὸ 

“ δὲ τῆς Μωυσέως τελευτῆς μέχρι τῆς ᾿Αρταξέρξου τοῦ 

“μετὰ Ξέρξην Περσῶν βασιλέως οἱ μετὰ Μωυσῆν προ- 
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« - ον 3 9 Ν ΚῸ»ἢ ’; ἢ ΝΥ 

φῆται τὰ κατ᾽ αὐτοὺς πραχϑέντα συνέγραψαν ἐν τρισὶ 
[ Ν , 

“ καὶ δέκα βιβλίοις. Αἱ δὲ λοιπαὶ τέσσαρες ὕμνους εἰς 
«ς Ν Ά, Ν Ν - 3 Ω, ’ὔὕ ΄ Ὁ, - τ 

τὸν ϑεὸν καὶ τοῖς ἀνϑδρώποις ὑποδήκας τοῦ [ϑίου περι- 
- ὩΜ] ς - 

“ἔχουσιν. 4. ᾿Απὸ δὲ ᾿Αρταξέρξου μέχρι τοῦ καϑ᾿ ἡμᾶς 
ςς ’ὕ ὕ Ν δῆ. - δ᾽ Ε] ς ΄ὔ 

δ᾽ χρόνου γέγραπται μὲν ἕκαστα, πίστεως οὐχ ὁμοίας 
«ς δι. τὰ 5 - τὰ ν᾿ Ν Ν ,ὕ Αι Ἀ - 

ἠξίωται τοις πρὸ αὐτῶν, διὰ τὸ μὴ γενέσψαι τὴν τῶν 
ςς - ᾽ - Ὁ ’, ΞΖ - 3. 35 Ν ΕΙ 

προφητῶν ἀκριβῆ διαδοχήν. ὅ. Δῆλον δ᾽ ἐστὶν ἔργῳ 
[ - ς - ΄ - ΝΗ ΄ ᾿ 

πῶς ἡμεῖς πρόσιμεν τοῖς ἰδίοις γράμμασι. Τοσούτου 
[ἐς Ν "»“ "5" ΄ " Ω, «ἢ ,ὕ », 

γὰρ αἰῶνος ἤδη παρῳχηκότος οὔτε προσδεῖναί τις οὔτε 
-ς Ξ- -- " - ΄, - . 10 “ ἀφελεῖν ἀπ᾽ αὐτῶν οὔτε μεταϑεῖναι τετόλμηκε, πᾶσι δὲ 
ςς ,ὕ τν 5 γὰν ΕῚ ᾽ ,ὕ ἘΠ ὃ ’, 

σύμφυτόν ἐστιν εὐδὺς ἐκ πρώτης γενέσεως ᾿Ιουδαίοις 
ἘΠῚ τὰ ᾽ὕ, »} ἈΝ ΕΣ - ὃό ἈΠῸ ’ 5 ’, 

τὸ νομίζειν αὐτὰ ϑεοῦ δόγματα, καὶ τούτοις ἐπιμένειν, 
ςε - «Ὁ 3) 

καὶ ὑπὲρ αὐτῶν, εἰ δέοι, ϑνήσκειν ἡδέως. 6. Καὶ 
- - , τ 

ταῦτα δὲ τοῦ συγγραφέως χρησίμως ὧδε παρατεϑεί- 
Ν , 

1δ σδω. Πεπόνηται δὲ καὶ ἄλλο οὐκ ἀγεννὲς σπούδα- 
Ξι ἢ ὃ -ς Ἣ » ΄ Ἂ “ὦ. 

σμα τῷ ἀνὸρὶ περὶ αὐτοκράτορος λογισμοῦ, ὅ τινες Μακ- 
β Ῥ Ν 5.5 ἂν ψ - Ν 2 - - τὰ - [ἡ 

καβαϊκὸν ἐπέγραψαν, τῷ τοὺς ἀγῶνας τῶν ἐν τοῖς οὕ- 
Ἂ ψ. - - ,ὔ τ ΓἪ - » 

τω καλουμένοις Μακκαβαϊκοῖς συγγράμμασιν ὑπὲρ τῆς εἰς 
Ἃ; - ᾿ Ψ «ς ͵ 

τὸ ϑεῖον εὐσε[ϑείας ἀνδρισαμένων ᾿Ἑβραίων περιέχειν. 
Γ΄ ΕΥ - - - 2 

201. Καὶ πρὸς τῷ τέλει δὲ τῆς εἰκοστῆς ἀρχαιολογίας ἐπι- 
, 5, οὐ ΕΣ τὴν 

σημαίνεται ὁ αὐτὸς, ὡσὰν προῃρημένος ἐν τέτταρσι συγ- 
΄, κ᾿ - ᾽ 

γράψαι βιβλίοις κατὰ τὰς πατρίους δόξας τῶν Ιουδαίων 
Ν - Ν - ᾿) ’ ϑ᾽ - ἊΝ Ν ν᾿ ’ Ν 

περὶ δΝεοῦ καὶ τῆς οὐσίας αὐτοῦ, καὶ περὶ τῶν νόμων, διὰ 
’ .] 2 Ν Ν Ν ») δ΄ ’, Ν δὲ ἡλ 

τί κατ᾽ αὑτοὺς τὰ μὲν ἔξεστι πράττειν, τὰ δὲ κεκώλυται. 
, » - - - 

2ὅ Καὶ ἄλλα δὲ αὐτῷ σπουδασϑῆναι ὃ αὐτὸς ἐν τοῖς ἰδίοις 
9. - ’ ὑν, Ν ’ὔὕ ΒΩ 

αὐτοῦ μνημονεύει λόγοις. 8. Πρὸς τούτοις εὔλογον κατα- 
λέξ. ν «Δ 8. 12 ᾿Ὶ - “- 5 λ ,᾿ὕ - ἕλ 

έξαι καὶ ἃς ἐπ᾽ αὐτοῦ τῆς ἀρχαιολογίας τοῦ τέλους 

φωνὰς παρατέϑειται, εἰς πίστωσιν τῆς τῶν ἐξ αὐτοῦ παρα- 

ληφϑέντων ἡμῖν μαρτυρίας. Διαβάλλων δῆτα ᾿Ιοῦστον 

ΨΨυ σ πΆΆΡβ 
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’; ε ’ 3 - Ν Ν Ν ᾽ Ε ΄ - 

Τιβεριέα, ὁμοίως αὐτῷ τὰ κατὰ τοὺς αὐτοὺς ἱστορῆσαι 
΄ὕ͵ ΄ κς κ ᾿ ατ- ΄ὕ 

χρόνους πεπειραμένον, ὡς μὴ τἀληϑῆ συγγεγραφύτα 
’ » ““.- 4 » ΕΣ - 5» Δ « τ - 

πολλάς τε ἄλλας εὐξύνας ἐπαγαγὼν τῷ ἀνδρὶ, καὶ ταῦτα 
᾽ Ξϑὶ ε᾿ " ᾿΄ ΔῈ το κ᾿ " ᾽, κ᾿ ἥν» ὦ 

αὐτοῖς ῥήμασιν ἐπιλέγει 9. “οὐ μὴν ἐγώ σοι τὸν αὐτὸν 
ε ΄ ν᾿ - Ε] - - »" Ε] ΕῚ " ἐς 

τρόπον περὶ τῆς ἐμαυτοῦ γραφῆς ἔδεισα, ἀλλ᾽ αὐτοῖς 
ν ’ - » ᾽’ Ν ᾽,ὕ ’ » - 

ἐπέδωκα τοῖς αὐτοκράτορσι τὰ [θιβλία, μόνον οὐ τῶν 
«ν »ἃ ,ὔ ΓΔ Ν Ε - 

ἔργων ἤδη βλεπομένων. Συνήδειν γὰρ ἐμαυτῷ τετη- 
« ΚΑ Ν - ἱλ Δ,,2 τὸ δ᾿ Ἢ Τ ᾽᾿ὕ 

ρηκύτι τὴν τῆς ἀληϑείας παράδοσιν, ἐφ᾽ ἡ μαρτυρίας 
- Ὰ ᾽ - 
τεύξεσξαι προσδοκήσας οὐ διήμαρτον. 10. Καὶ ἄλλοις 

[ἐὲ δὲ - » »ἊΆ .ν ς ,ὔ χε » Ἁ 

ἐ πολλοῖς ἐπέδωκα τὴν ἱστορίαν, ὧν ἔνιοι καὶ παρατετυ- 
- ,ὔ - λέ δ, 2 2 Ἂ. Ν ᾽ ’, ’ 

χήκεσαν τῷ πολέμῳ, καϑάπερ [ϑασιλεὺς ᾿Αγρίππας καί 
ες » “- - - ε 4 κ ᾽ ΄' 
τινες αὐτοῦ τῶν συγγενῶν. 11. Ὁ μὲν γὰρ αὐτοκράτωρ 

ςς ᾿" .“ . ’ γ᾿ - Ε] δ, Ν - - 

Τίτος οὕτως ἐκ μόνων αὐτῶν ἐβουλήϑη τὴν γνῶσιν τοῖς 
εν 9 Ὁ, - π- ἕξ . “τ - 

ἀνδρώποις παραδοῦναι τῶν πράξεων, ὥστε χαράξας τῇ 
« “- ᾿ Ὁ 
αὐτοῦ χειρὶ τὰ βιβλία δημοσιεύεσϑαι προσέταξεν, ὁ δὲ 

᾿ , Ν 

βασιλεὺς ᾿Αγρίππας ἑξήκοντα δύο ἔγραψεν ἐπιστολὰς, 
«-- - 5 ΠΕΡ, Ὰ - Ἧι. Ἀπὸ ἀνε Ν δύ 
τῇ τῆς ἀληξείας παραδόσει μαρτυρῶν," ἀφ᾽ ὧν καὶ δύο 

ν᾿ - 

παρατίξησιν. ᾿Αλλὰ τὰ μὲν κατὰ τοῦτον ταύτῃ πη δεδη- 
’ “ὉἪἬ » δ᾽ ν ν Ν «ζ- 

λώσϑω, ἴωμεν δ᾽ ἐπὶ τὰ ἑξῆς. 

σι 

10 

1ὅ 

ΧΙ. [Νῖο. Ἡ. ΤΣ. ΠΠ|, 9.1 Μετὰ τὴν ᾿Ιακώβου μαρτυ- 20 
’ ἈΝ Ν ᾽ ’; , [ - [τ ᾿ν 

ρίαν καὶ τὴν αὐτίκα γενομένην ἅλωσιν τῆς Ἱερουσαλὴμ 
- ᾽ - - 

λόγος κατέχει τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν τοῦ κυρίου μαϑη- 
»ὃ δοχς Χο » βί λ ’ὔ ἘΎΡΕΝ ἡ δε. κα ζ ἢ 

τῶν τοὺς εἰσέτι τῷ [Ξ)ίῳ λειπομένους ἐπὶ ταὐτὸ πανταχόϑεν 
- ε - τ - ῃ 

συνελϑεῖν, αμα τοις πρὸς γένους κατα σάρκα του κυριου 

(πλείους γὰρ καὶ τούτων περιῆσαν εἰσέτι τότε τῷ βίῳ) 2 

βουλήν τε ὁμοῦ τοὺς πάντας περὶ τοῦ τίνα χρὴ τῆς 
ν ὦ ’ὔ τὸ - “ 

Ιακώβου διαδοχῆς ἐπικρῖναι ἄξιον ποιήσασϑαι, καὶ δὴ 
Μῷι α - ,ὕ Υ͂ ΄ὔ - ᾿ - - 
ἀπὸ μιᾶς γνώμης τοὺς πάντας Συμεῶνα τὸν τοῦ Κλωπᾶ, 

ἢ) » [ - ᾽ ’ ’ Ν - - " ͵᾿ὔ 

οὗ καὶ ἡ τοῦ εὐαγγελίου μνημονεύει γραφὴ, τοῦ τῆς αὐτόδι 

.}) 
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ἘΝ δυν 5) Ὁ “- ὃ Ὰ ’ » ,͵ ε “ 
παροικίας δρόνου ἄξιον εἶναι δοκιμάσαι, ἀνεψιόν γε, ὥς 

΄ - - κ ν τ Γ᾽ - 
φασι, γεγονότα τοῦ σωτῆρος. Τὸν γὰρ οὖν Κλωπᾶν 
5. ν - [4 - 

ἀδελφὸν τοῦ ᾿Ιωσὴφ ὑπάρχειν “Η ήσιππος ἱστορεῖ. 
᾽- ΤΆ γ΄ .] 

ΧΤΤ. ΓΝῖς Ἡ. Τὰ 1171. 10:] Καὶ ἐπὶ τούτοις ΟΞ 
ς - «ς 7 

ὃ σπασιανὸν μετὰ τὴν τῶν ᾿Ιεροσολύμων ἅλωσιν πάντας 
2 Ν Ν ς Ἅ ΄- 

τοὺς ἀπὸ γένους Δαβὶδ, ὡς ἂν μὴ περιλειφϑείη τις παρὰ 
» - 5. κ - -- ᾿Ξ - 
Ιουδαίοις τῶν ἀπὸ τῆς [βασιλικῆς φυλῆς, ἀναζητεῖσϑαι 

ΖΩ͂; , ΄ ἘΠ ὃ ’ὔ ΞΟ, . ’ Ν 
προστάξαι, μέγιστόν τε Ιουδαίοις αὖξις ἐκ ταύτης διωγμὸν 

ἐπαρτηδῆναι τῆς αἰτίας. 
Ε] Ὰ 

10 ΧΙΠΠ. Ἐπὶ δέκα δὲ τὸν Οὐεσπασιανὸν ἔτεσι βασιλεύ- 
᾿] ’ - ἐν 

σαντα αὐτοκράτωρ Τίτος ὃ παῖς διαδέχεται, οὗ κατὰ δεύτε- 
, - - 

ρον ἔτος τῆς βασιλείας Λίνος ἐπίσκοπος τῆς Ῥωμαίων 

ἐκκλησίας δυοκαίδεκα τὴν λειτουργίαν ἐνιαυτοῖς κατασχὼν 
ν᾿ 

᾿Ανεγκλήτῳ ταύτην παραδίδωσι. Τίτον δὲ Δομετιανὸς 

1 ἀδελφὸς διαδέχεται, δύο ἔτεσι καὶ μησὶ τοῖς ἴσοις βασι- 

λεύσαντα. ᾿ 
Ν "- ! - “ 

ΧΙΝ. Τετάρτῳ μὲν οὖν ἔτει Δομετιανοῦ τῆς κατ᾽ ᾿ΑΛΕΞ 
᾽, , ς - 2 Ν δύ ιν »; 

ἕάνδρειαν παροικίας ὃ πρῶτος ᾿Αννιανὸς, δύο πρὸς εἴκο- 

σιν ἀναπλήσας ἔτη, τελευτᾷ, διαδέχεται δ᾽ αὐτὸν δεύτερος 

20 ᾿Αβίλιος. 
, - 5 - ς ’ὕ - " 

ΧΥ. Δωδεκάτῳ δὲ ἔτει τῆς αὐτῆς ἡγεμονίας τῆς Ῥω- 

μαίων ἐκκλησίας ᾿Ανέγκλητον ἔτεσιν ἐπισκοπεύσαντα δεκα- 

δύο διαδέχεται Κλήμης. Ὃν συνεργὸν ἑαυτοῦ γενέσδαι Φι- 
τ. - 

λιππησίοις ἐπιστέλλων ὁ ἀπόστολος διδάσκει λέγων “μετὰ 
- - - - - χ 

26 “καὶ Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ 
- ᾿] 

“ ὀνόματα ἐν [βίβλῳ ζωῆς." 

ΧΥῚ. Τούτου δὴ οὖν τοῦ Κλήμεντος ὁμολογουμένη μία 
᾿) Ν. , Ἃλ Ν 5 Ψ «Ὁ ς 3 Ν - 

ἐπιστολὴ φέρεται, μεγάλη τε καὶ θαυμασία, ἣν ὡς ἀπὸ τῆς 

“Ῥωμαίων ἐκκλησίας τῇ Κορινϑίων διετυπώσατο, στάσεως 

. 
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Υ ᾿Ν 
τηνικάδε κατὰ τὴν Κόρινϑον γενομένης. Ταύτην δὲ καὶ 
.] ’ » ’ δ ῖς - - ᾿ 

ἐν πλείσταις ἐκκλησίαις ἐπὶ τοῦ κοινοῦ δεδημοσιευμένην 
’ ν “" 4 - 5 Ν » ΩΣ , αις ἈΝ 

πάλαι τε καὶ καϑ' ἡμᾶς αὐτοὺς ἔγνωμεν. Καὶ ὅτι γε κατὰ 
Ἁ ’ Ν - ἃ δι᾿’, ’, ᾽’ὔ » ᾽͵ὕὔ 

τὸν δηλούμενον τὰ τῆς Κορινϑίων κεκίνητο στάσεως ἀξιό- 
’ ψ΄ 4 ’ 

χρεως μάρτυς ὁ Ἡγήσιππος. δ 

ΧΎΠ. [Νῖὸ. Ἡ. Ἐ. ΠΙ,9.1 Πολλήν γε μὴν εἰς πολ- 
λ Ν ᾿ ὃ ἘΥ ε ν ᾽ ᾽, ᾽ ὀλί 
οὺς ἐπιδειξάμενος ὁ Δομετιανὸς ὠμότητα, οὐκ ὀλίγον τε 
φᾷ 5 “6 ’ ᾽ - Ν - ᾽ » - - 

τῶν ἐπὶ Ρώμης εὐπατριδῶν τε καὶ ἐπισήμων ἀνδρῶν πλῆ- 

ὅος οὐ μετ᾽ εὐλόγου κρίσεως κτείνας, μυρίους τε ἄλλους 

ἐπιφανεῖς ἄνδρας ταῖς ὑπὲρ τὴν ἐνορίαν ζημιώσας φυγαῖς 10 
- - - ᾽ - » - “ 

καὶ ταῖς τῶν οὐσιῶν ἀποβολαῖς ἀναιτίως, τελευτῶν τῆς 

Νέρωνος ϑεοεχϑρίας τε καὶ ϑεομαχίας διάδοχον ἑαυτὸν 
᾿ ΄ ΄ 5. κ ΡΟ, ἢ ᾽ , 

κατεστήσατο. Δεύτερος δῆτα τὸν καϑ᾽ ἡμῶν ἀνεκίνει 

διωγμὸν, καίπερ τοῦ πατρὸς αὐτῷ Οὐεσπασιανοῦ μηδὲν 
Ὄ 6 “- » ᾿ ’; 

καὶ ἡμῶν ἄτοπον ἐπινοήσαντος. 18 

ΠΟΤΕ ΕΝΊΟ. ἘΠ᾿ ἘΣ ΤΤΤ, 9.7.1. Ἐν τούτῳ κατέχει λό- 
Α » ’ Ὁ“ Ν ᾿] Ν ᾿] ὁ » 

γος τὸν ἀπόστολον ἅμα καὶ εὐαγγελιστὴν ᾿Ιωάννην ἔτι 

τῷ βίῳ ἐνδιατρίβοντα, τῆς εἰς τὸν ϑεῖον λόγον ἕνεκεν 

μαρτυρίας, Πάτμον οἰκεῖν καταδικασϑῆναι τὴν νῆσον. 

2. Γράφων γέ τοι ὁ Εἰρηναῖος περὶ τῆς ψήφου τῆς κατὰ 20 
᾿ ᾽» ’ ’ ’ ε: . φ“Ἔ ’΄ 

τὸν ἀντίχριστον προσηγορίας φερομένης ἐν τῇ ᾿Ιωάννου 
’ 2 ᾽ὔ ᾽ - - - 

λεγόμενῃ ᾿Αποκαλύψει αὐταῖς συλλαβαῖς ἐν πέμπτῳ τῶν 
ν Ν ἌΣ - Ν “} , ’ὔ ξδ΄. 29 Ν 

πρὸς τὰς αἱρέσεις ταῦτα περὶ τοῦ ᾿Ιωάννου φησίν 8. “ εἰ δὲ 
« ξὃ » δὸ " - - - ,ὕ 5 » 

ἔδει ἀναφανδὸν ἐν τῷ νῦν καιρῷ κηρύττεσϑαι τοὔνομα 
τε ψ - 2 Ἅ - 

αὐτοῦ, δι’ ἐκείνου ἂν ἐρρέϑη τοῦ καὶ τὴν ἀποκάλυψιν 3ὅ 
« ζ΄. 4 ι, ΝῚ - 

ἑωρακότος. Οὐδὲ γὰρ πρὸ πολλοῦ χρόνου ἑωράϑη, 
τι ΕλΧὰ δ ἄν ε ΄ - Η “»| Ἴ 
ἀλλὰ σχεδὸν ἐπὶ τῆς ἡμετέρας γενεᾶς, πρὸς τῷ τέλει τῆς 

« - » - ᾽᾽ - 

᾿ Δομετιανοῦ ἀρχῆς. 4. Ἑὺἠΐς τοσοῦτον δὲ ἄρα κατὰ τοὺς 

δηλουμένους ἡ τῆς ἡμετέρας πίστεως διέλαμπε διδασκαλία, 
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ἐξ Ν Ἂς 5 [οὶ “τ - ’ - Ν ὡς καὶ τοὺς ἄποϑεν τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς λόγου συγγραφεῖς μὴ 
Ψ - τὰ 5 - , ’ Ν 

ἀποκνῆσαι ταῖς αὐτῶν ἱστορίαις τόν τε διωγμὸν καὶ τὰ 
" τ εν εγτὴ τ ͵ 
ἐν αὐτῷ μαρτύρια παραδοῦναι, οἵ γε καὶ τὸν καιρὸν ἐπ᾽ 
2 Ν 5 ’ 2 Ὑ ΩΝ - 

ἀκριβὲς ἐπεσημήναντο, ἐν ἔτει πεντεκαιδεκάτῳ Δομετιανοῦ 
Ν 

ὅ μετὰ πλείστων ἑτέρων καὶ Φλαουίαν Δομέτιλλαν ἵστο- 
Ψ - - 

ρήσαντες, ἐξ ἀδελφῆς γεγονυῖαν Φλαουίου Κλήμεντος, 
« Ν (- 2 Ἃ γ"ὰ ΝΕ κί 6 7 ς "" - Ὗ Ν 

ἑνὸς τῶν τηνικάδε ἐπὶ Ρώμης ὑπάτων, τῆς εἰς Χριστὸν 
’ἤ ω Ὰ - ἦν Ν ’ὔ ’΄ 

μαρτυρίας ἕνεκεν εἰς νῆσον ἸΠοντίαν κατὰ τιμωρίαν δεδό- 

σϑαι. 

10 ΧΙΧ, [Νῖο. Ἡ. 1. 111,10. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ, Δομετιανοῦ 

τοὺς ἀπὸ γένους Δαβὶδ ἀναιρεῖσϑαι προστάξαντος πα- 

λαιὸς κατέχει λόγος τῶν αἱρετικῶν τινας κατηγορῆσαι 
- Ε »᾿ ,Ξ3, 

τῶν ἀπογόνων ᾿Ιούδα (τοῦτον δὲ εἶναι ἀδελφὸν κατὰ 
»Ἅ - - ἱ 4 9. Α. ’ὔ ’ Ν 

σάρκα τοῦ σωτῆρος), ὡς ἀπὸ γένους τυγχανόντων Δαβὶδ, 

1ὅ καὶ ὡς αὐτοῦ συγγένειαν τοῦ Χριστοῦ φερόντων. Ταῦτα 
- “- ς 

δὲ δηλοῖ κατὰ λέξιν ὧδέ πως λέγων ὁ Ηγήσιππος " 

ΘΟΕ Ἢ Πν ὲ 7 ἱ ἀπὸ γέ ῦ ί . 1. “Ἔτι δὲ περιῆσαν οἱ ἀπὸ γένους τοῦ κυρίου 
ςε - - 3 - 

υἱωνοὶ Ἰούδα, τοῦ κατὰ σάρκα λεγομένου αὐτοῦ ἀδελφοῦ, 
ςς Ν φ 

οὺς ἐδηλατόρευσαν ὡς ἐκ γένους ὄντας Δαβίδ. Τού- 
τε 5“, Ὃ 

20 “τους δ᾽ ὁ ᾿Ιουόκατος ἤγαγε πρὸς Δομετιανὸν Καίσαρα 
Ξε 9 - Ἂς ἂν ,ὔ - - Ἑ Ν 

ἐφοβεῖτο γὰρ τὴν παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ ὡς καὶ 

“Ἡρώδης. 2. Καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς εἰ ἐκ Δαβίδ εἰσι, 
«ςς Ν ς ἍΝ ’ Ὗ ’ ᾿) Ν. ’ " οὲ 

καὶ ὡμολόγησαν. Τότε ἐπηρώτησεν αὐτοὺς πόσας κτή- 
«- γ᾽} ΩΝ ’΄ ΄ , ς δὲ 

σεις ἔχουσιν, ἢ πόσων χρημάτων κυριεύουσιν. Οἱ δὲ 
δε ν"»ἤ ᾿] ». ΕῚ ’ὔ ὃ ᾽ὔ ς ,» ε - 

25 εἶπαν ἀμφότεροι ἐννακισχίλια δηνάρια ὑπάρχειν αὐτοῖς 
ς- γα ς Υ ἡ 3 - ᾽ Ψγ - « ᾽ὔ Ν - 

μόνα, ἑκάστῳ αὐτῶν ἀνήκοντος τοῦ ἡμίσεος. Καὶ ταῦτα 
«ς τ ᾽ Ε ,ὔ "} "} ΣΔΣ 5 ὃ , - 

οὐκ ἐν ἀργυρίοις ἔφασκον ἔχειν, ἃ ἐν διατιμήσει γῆς 
«ες ᾽ὔὕ ΄ 5 ,ὕ ’ ῬΑ ΚΥ ᾿ Ν ’΄ 

πλέϑρων τριάκοντα ἐννέα μόνων, ἐξ ὧν καὶ τοὺς φό- 
ςς 5 ,ὕ ν τ κ᾿ Ε) - ὃ ' 
ρους αναφέρειν καὶ αὐτους αὐτουργουντας ιατρέφεσσαι. 



ἩΓΛΒΥ. ἘΟΟΣΙΞΙ͂Σ ἼΠῚ. 90. 7 

τ᾿ 3 - Ἂς ν᾿ νΝ - Ν ς - » ὃ ’ ΄ 

. Εἴτα ὁὲ καὶ τὰς χεῖρας τὰς ἑἕξαυτῶων ἐπιδεικνύναι, μαρτύ- 
« 9 «“- » - ’ 

ριον τῆς αὐτουργίας τὴν τοῦ σώματος σκληρίαν καὶ τοὺς 
σθ. «. - - "» - 

ἀπὸ τῆς συνεχοῦς ἐργασίας ἐναποτυπωϑξέντας ἐπὶ τῶν 
ε ἰδί - - ἠλ ’ ᾽ 4 τὰ α, -δὲ 
ἰδίων χειρῶν τύλους παριστάντας. . Ἐρωτησέντας δὲ 

τε Ν “- γ - Ν - " ’, 3 - -ς ΄ » 
περὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς [βασιλείας αὐτοῦ, ὁποία τις εἴη 

τε Υ - Υ , ’ ’ Ὁ.» ς ᾽ ν᾿ 

καὶ ποῖ καὶ πότε φανησομένη, λόγον δοῦναι ὡς οὐ κοσμικὴ 
«.« ἣν 9 Ἂν) 9 ᾿’ " ᾽,΄ Ὡς Ν » Ν ’ 

μὲν οὐδ᾽ ἐπίγειος, ἐπουράνιος δὲ καὶ ἀγγελικὴ τυγχάνει, 
«»"ν ΕΥ ᾿Ἶ ’ με ἣν δι ; ’ ΄ ’ Ά ἐλϑ Ν 

ἐπὶ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος γενησομένη, ὁπηνίκα ἐλϑὼν 
»"» ὃ ́" - - Ν Ν φ ὃ ’ ΘΟ 

ἐν δόξῃ κρινεῖ ζῶντας καὶ νεκροὺς, καὶ ἀποδώσει ἑκάστῳ 
κε " ν Ὁ κα - ΕῚ - - 

κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ. ὅ. Ἔφ᾽ οἷς μηδὲν αὐτῶν 
ε΄ ’ ᾿Ὶ ἈΝ τ Ν ν ες "ν - 

κατεγνωκύότα τὸν Δομετιανὸν, ἀλλὰ καὶ ὡς εὐτελῶν 
ςε ’ὕ ἐλ ς,2 Ν ᾿) Ν 2 - 

καταφρονήσαντα, ἐλευϑδέρους μὲν αὐτοὺς ἀνεῖναι, κατα- 
 . “« δὲ ὃ ν Ἃ Ν Ν - ΕῚ ’, 

παῦσαι δὲ διὰ προστάγματος τὸν κατὰ τῆς ἐκκλησίας 
Π ’ Ν Ξ- ᾽ἅ - 

διωγμόν. 0. Τοὺς δὲ ἀπολυϑέντας ἡγήσασϑαι τῶν ἐκ- 
τε - ε Ν Ν » ς - Ν 2 Ν , » 

κλησιῶν, ὡσὰν δὴ μάρτυρας ὁμοῦ καὶ ἀπὸ γένους ὄντας 
«- - “. - 

τοῦ κυρίου, γενομένης τε εἰρήνης μέχρι Τραϊανοῦ παρα- 
2 « - ᾽ Ν - ’, ᾽ “ Ν κ Ἔ ’, 

μεῖναι αὐτοὺς τῷ βίῳ." 7. Ταῦτα μὲν ὁ Ἡγήσιππος. 
Ν - - 

Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὁ Τερτυλλιανὸς τοῦ Δομετιανοῦ τοιαύτην 
΄ ᾿" ΕΟ τ ΄ ἣν κ κ᾿ δἴδ 

πεποίηται μνήμην ᾿ ᾿“᾿πεπειράκει ποτὲ καὶ Δομετιανὸς ταὐτὸ 
΄ε - Ἅ - δ, ᾽ ’ ᾿] 2 

ποιεῖν ἐκείνῳ, μέρος ὧν τῆς Νέρωνος ὠμότητος. ᾿Αλλ 
“ ἱ “ » ΄ “ 5» ’,’ » 

οἶμαι ἅτε ἔχων τι συνέσεως τάχιστα ἐπαύσατο, ἀνακαλε- 
᾿] ᾿ Ἷ Ν 

“ σάμενος καὶ οὺς ἐξεληλάκει." 8. Μετὰ δὲ τὸν Δομετιανὸν 
ὔ » 5 ’ ὁ πϑ Ν ᾿ Ν ὃ 

πεντεκαίδεκα ἔτεσιν ἐπικρατήσαντα Νέρουα τὴν ἀρχὴν δια- 
’ὕ Δ, ᾿ς Ὅς νΝ Ν ἱε νΝ ᾿ 

δεξαμένου, καϑαιρεϑῆναι μὲν τὰς Δομετιανοῦ τιμὰς, ἐπα- 
Ἂν ᾿ ᾿] ν Ν . - Ν - ν Ν ᾿ ’ - 

νελϑεῖν δὲ ἐπὶ τὰ οἰκεῖα μετὰ τοῦ καὶ τὰς οὐσίας ἀπολα- 
- Ἐ7Ὶ , 

βεῖν τοὺς ἀδίκως ἐξεληλαμένους, ἡ Ρωμαίων σύγκλητος 
- - Ν Ν 

[βουλὴ ψηφίζεται" ἱστοροῦσιν οἱ γραφῇ τὰ κατὰ τοὺς χρό- 
, ᾽, δὴ “ Ν Ν ᾽ , 

νους παραδόντες. 9. Τότε δὴ οὖν καὶ τὸν ἀπόστολον 
5 ’ 5 Ν - Ν ἣς - - Ν ᾿ νΝ - 

Ἰωάννην απὸ τῆς κατὰ τὴν νῆσον φυγῆς τὴν ἐπὶ τῆς 

10 

15 

20 

2 
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- Ὄ - ν᾿ νὰ 3 

Εφέσου διατριβὴν ἀπειληφέναι, ὁ τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἀρχαίων 

παραδίδωσι λόγος. ͵ 

Χ ΧΙ. Μικρῷ δὲ πλέον ἐνιαυτοῦ βασιλεύσαντα Νέρουαν 
“. - - ΕΙ τ ᾿ ἊΡ' - 

διαδέχεται Τραϊανός. Οὗ δὴ πρῶτον ἔτος ἦν, ἐν ᾧ τῆς 
Υ͂ 

ὅ κατ᾽ ᾿Αλεξάνδρειαν παροικίας ᾿Αβίλιον δέκα πρὸς τρισὶν 
᾿ ͵ - - 

ἔτεσιν ἡγησάμενον διαδέχεται Κέρδων. Τρίτος οὗτος τῶν 
.. ’ Ν ον [ὦ τί Ν ψ ᾽ Ἂ 

αὐτόϑι μετὰ τὸν πρῶτον ᾿Αννιανὸν προέστη. ᾿Εν τούτῳ 
- ἢ Ν Ζ 

δὲ “Ῥωμαίων εἰσέτι Κλήμης ἡγεῖτο, τρίτον καὶ αὐτὸς ἐπέ- 

χων τῶν τῇδε μετὰ Παῦλόν τε καὶ Πέτρον ἐπισκοπευ- 
- - ᾿] -» ν 

10 σάντων βαθμόν. Λίνος δὲ ὁ πρῶτος ἦν, καὶ μετ᾽ αὐτὸν 

᾿Ανέγκλητος. 
. - “5 

Χ ΧΙ. [Νῖο. Ἡ. Β.. ΠΙ,.11.1] ᾿Αλλὰ καὶ τῶν ἐπ᾽ ᾿Αν- 
᾿ ᾿) ’ὔ| ’ "2 ἣν. εἰ - 

τιοχείας Εὐοδίου πρώτου καταστάντος, δεύτερος ἐν τοῖς 
Ἂς ͵ 

δηλουμένοις ᾿Ιγνάτιος ἐγνωρίζετο. Συμεὼν ὁμοίως δεύ- 
- Ρ- - ) τ - » ς 

1ὄ τερος μετὰ τὸν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἀδελφὸν τῆς ἐν Ἵεροσο- 
’ὕ ᾿ , Ἂς ἣν, Ν ’; π- 

λύμοις ἐκκλησίας κατὰ τούτους τὴν λειτουργίαν εἶχεν. 

ΧΧΙΠ, ΓΝ. Ἢ. ἘΣΤΙ 11,11..42.] 1 Ἐπὶ τούτοις 
Υ ᾿ - " - 

κατὰ τὴν ᾿Ασίαν ἔτι τῷ βίῳ περιλειπόμενος αὐτὸς ἐκεῖνος, 
ΝΥ πο ΤῸ εἰ -- ᾽ ,΄ ε - τῷ ᾽ κ᾿ 
ὃν ἠγάπα ὁ ᾿Ιησοῦς, ἀπόστολος ὁμοῦ καὶ εὐαγγελιστὴς 

20 Ἰωάννης τὰς αὐτόϑι διεῖπεν ἐκκλησίας, ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν 
- Ν Ν - Ν - 

νῆσον μετὰ τὴν Δομετιανοῦ τελευτὴν ἐπανελδὼν φυγῆς. 
Ὁ“ - - 

2. Ὅτι δὲ εἰς τούτους ἔτι τῷ βίῳ περιῆν ἀπόχρη διὰ δύο 
’ὕ ν ’ ’ Ν ᾿ Ἃ π 

πιστώσασϑαι τὸν λόγον μαρτύρων. Πιστοὶ δ᾽ ἂν εἶεν 

οὗτοι, τῆς ἐκκλησιαστικῆς πρεσ[ϑεύσαντες ὀρϑοδοξίας, εἰ δὴ 

2 τοιοῦτοι Εἰρηναῖος καὶ Κλήμης ὁ ᾿Αλεξανδρεύς. 8. Ὧν 
ς ᾷ, ᾽, » Σ , - ἈΝ Ν «ἂψ δέ 
ὁ μὲν πρότερος ἐν δευτέρῳ τῶν πρὺς τὰς αἱρέσεις ὧδέ πως 

, Ν λέξ {ε Ν ’ὔ δὲ ς 9ύ 
γράφει κατὰ λέξιν “καὶ πάντες δὲ οἱ πρεσ[ϑύτεροι μαρτυ- 
«ςε - ε ἊΝ Ν ἢ ͵ ᾿] ’ - - ΓᾺ “ 

ροῦσιν, οἱ κατὰ τὴν ᾿Ασίαν ᾿Ιωάννῃ τῷ τοῦ Κυρίου μαϑητῇ 
«ςε 

συμβεβληκότες, παραδεδωκέναι τὸν Ἰωάννην. Παρέμεινε 
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ει Ν ᾽ - ᾿ - “: - 4 ᾽ὔ 3» 4 μ᾿ ἃ "“ 

γὰρ αὐτοῖς μέχρι τῶν Τραϊανοῦ χρόνων. . Καὶ ἐν 
, Γ ὧδ ᾽ .“. ΄ ΟΦ, ᾿] Α - ν᾿ Ἂς ᾿ὕ 

τρίτῳ δὲ τῆς αὐτῆς ὑποϑέσεως ταὐτὸ τοῦτο δηλοῖ διὰ τού- 
τε » ὌΝ Ὁ Ξ 5 ε 4 

των ᾿᾿ἀλλὰ καὶ ἡ ἐν ᾿Εφέσῳ ἐκκλησία ὑπὸ Παύλου μὲν 
τε 5 Χ ,ὕ Π ᾿ Ἂς ᾿, ᾽ - , Ἑ 

τεϑεμελιωμένη, ᾿Ιωάννου δὲ παραμείναντος αὐτοῖς μέχρι 
«τε - “. - ΕἸ » ΘᾺ “ 

τῶν Τραϊανοῦ χρόνων, μάρτυς ἀληϑής ἔστι τῆς τῶν 
-- » Ὁ ε Ὰ . ὅς 
ἀποστόλων παραδόσεως." ὅ. Ὁ δὲ Κλήμης ὁμοῦ καὶ 

, » 

τὸν χρόνον ἐπισημηνάμενος καὶ ἱστορίαν ἀναγκαιοτάτην 
Ν ᾽ - 3 [ο 5 - 

οἷς τὰ καλὰ καὶ ἐπωφελῆ φίλον ἀκούειν προστίϑησιν, ἐν ᾧ 
αὐ... [᾿ ’ ’ ψν 9 ’, Ψ 5 - Ἄ 

τίς ὁ σωζόμενος πλούσιος ᾿ ἐπέγραψεν αὐτοῦ συγγράμ- 
Ν Ὧι » ΄ .Ῥ -ὃ, » Ν 5 “ 

ματι. Λαβὼν δὲ ἀνάγνωθι ὧδέ πως ἔχουσαν καὶ αὐτοῦ 
εν -“-᾿ - ᾽ 

τὴν γραφήν θ. “ἄκουσον μῦξον οὐ μῦϑον, ἀλλὰ ὄντα λό- 
«ε ςΎΎς ᾽΄ - ᾽ ΄ Ὁ ’, Ν 
γον, περὶ Ιωάννου τοῦ ἀποστόλου παραδεδομένον καὶ 

δε ΄, ᾽ Ν ν - ΄ 
μνήμῃ πεφυλαγμένον. ᾿Επειδὴ γὰρ τοῦ τυράννου τελευ- 

ἢ ν - ΄, - ΄ὔ λϑ ϑι ὦ Ν 
τηῆσαντος απὸ τὴς Πάτμου τὴς νησου μέτη “΄ὲν ἐπὶ ΤῊΝ 

τε εὐ: 5 ΞΕ Χ ὔ Γεθ ἢ Ν Ἂ ΄ 15 

φεσον, απΉξι παρακαλούμενος και ἕπι τὰ π ησιόοχωρα 

« “« 5" - “ Ν :] ΄ , .“ Ν 

των ἐσνῶν, ὁποῦ μὲν ἐπισκόπους καταστησων, ὁπου δὲ 

«ῳ τ ΄ ε ’΄ “ Ν ΄, -“ ΄, 
ὅλας ἐκκλησίας αρμόσων, ὁπου δὲ κλήρῳ ἑνὰ γὲ τινα κλη- 

« ι ’ “: φ Ν ν΄ ’, ’ ι ΙΑ 

ρώσων τῶν ὑπὸ τοῦ πνεύματος σημαινομένων. 7. Ελϑὼν 
-ς- ὀ « ΝΕ ᾧ. 4 - ᾽ Ν ΑΥ Ἤ ᾿Ν » 
οὖν Καὶ ἔπι τινα των οὗν μακρᾶν πο ἑων, ἧς και τουνομα 

Ά » 

ἡ λέγουσιν ἔνιοι, καὶ τἄλλα ἀναπαύσας τοὺς ἀδελφοὺς, ἐπὶ 20 
« ε - - Δ, - λέ “ ,΄ ’ 

πᾶσι τῷ καϑεστῶτι προσβλέψας ἐπισκόπῳ, νεανίσκον 
ες ν᾿ - ’ ΟΥ̓ - » 2 - Ν ν Ν 

ἱκανὸν τῷ σώματι καὶ τῇ ὄψει ἀστεῖον καὶ δερμὸν τὴν 
«ε νΝ ἰδὰ « - ᾽ν» ς Ν ΨΆ, Ν 

ψυχὴν ἰδὼν, ᾿ τοῦτον, ἔφη, ᾿ σοὶ παρακατατίϑεμαι μετὰ 
ςε ᾽΄ - 5 ν - 5 ’ Ν .“- φϑ 

πάσης σπουδῆς, ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας καὶ τοῦ Χριστοῦ 

“μάρτυρος. Τοῦ δὲ δεχομένου καὶ πάνϑ᾽ ὑπισχνουμένου 2ὅ 
΄ . Ν - 

καὶ πάλιν τὰ αὐτὰ διελέγετο καὶ διεμαρτύρετο. 8. Εἶτα ὃ 
σε ᾽ - Ε 

μὲν ἀπῇρεν ἐπὶ τὴν "Ἔφεσον, ὃ δὲ πρεσ[θύτερος ᾿ἀναλα- 
ε Ν » ὃ Ν  α,.2 ’, μὴ - 
[βὼν οἴκαδε τὸν παραδοξέντα νεανίσκον ἔτρεφε, συνεῖχεν, 

“ἔϑαλπε, τὸ τελευταῖον ἐφώτισε. Καὶ μετὰ τοῦτο ὑφῆκε 
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Ὁ Ὁ “Ὁ » “ τῆς πλείονος ἐπιμελείας καὶ παραφυλακῆς, ὡς τὸ τέλειον 
ςε 5» - ἊΝ - - αὐτῷ φυλακτήριον ἐπιστήσας τὴν σφραγῖδα τοῦ κυρίου. 
« Ἢ Ὕ 

9. Τῷ δὲ ἀνέσεως πρὸ ὥρας λαβομένῳ προσφϑείρονταί 
«ςε Ξ ἣλ “ 2 Ἂς ᾿ Ἂς 3 » 54, “ὃ ΕΟ χσ Ν τινες ἥλικες ἀργοὶ καὶ ἀπερρωγότες, ἐδάδες κακῶν. Καὶ 
ςς - Δ ᾽ὔ΄ - ὃ “πρῶτον μὲν δι᾽ ἑστιάσεων πολυτελῶν αὐτὸν ἐπάγονται, 
ἘΦ 4 ἘΝ ΡΝ ᾿ς λ ὃ ’, ΕῚ ᾽͵ὕ ΄ εἶτα που καὶ νύκτωρ ἐπὶ λωποδυσίαν ἐξιόντες συνεπά- 
«ςε ἡ - 

γονται, εἶτά τι καὶ μεῖζον συμπράττειν ἠξίουν. 10. Ὁ δὲ 
«ες 5» Ων 

κατ᾽ ὀλίγον προσειϑίζετο, καὶ διὰ μέγεϑος φύσεως, ἐκστὰς 
«.-ς- ὦ » ᾿ς 5) “ » - ς - Ν ν ὥσπερ ἄστομος καὶ εὔρωστος ἵππος ὀρϑῆς ὁδοῦ, καὶ τὸν 
ςε Ν 5 ΨΚ ’, Ξ Ν - »,κὰ, 5 ’, 10 χαλινὸν ἐνδακὼν, μειζόνως κατὰ τῶν βαράϑρων ἐφέρετο. 
ςς ΕῚ - , 

11, ᾿Απογνοὺς δὲ τελέως τὴν ἐν σεῷ σωτηρίαν οὐδὲν ἔτι 
«- "ΞΕ ᾽ ἶν ᾿ 

ικρὸν διενοεῖτο, ἀλλὰ μέγα τι πράξας, ἐπειδήπερ ἅπαξ 3 9 

Ερ19 ΄ " τὸ ἢ Ξ » ἀπολώλει, ἴσα τοῖς ἄλλοις παϑεῖν ἠξίου. Αὐτοὺς δὴ ᾽ ς 
ἰν φ »} , 

τούτους ἀναλαβὼν καὶ λῃστήριον συγκροτήσας, ἕτοιμος ι ᾿ 

- τς 7, - ΄, 
15 “ λήσταρχος ἦν, βιαιότατος, μιαιφονώτατος, χαλεπώτατος. 

ΞΟ ψ » 

12, Χρόνος ἐν μέσῳ, καί τινος ἐπιπεσούσης χρείας ἀνακα- 
ςε - Α -ἰ ᾽΄ὕ ἱ τ ᾿ Ν » - ’ν -Ὁ 

λοῦσι τὸν Ἰωάννην. ὋὉ δὲ ἐπεὶ τὰ ἄλλα ὧν χάριν ἧκε κα- 
«- ,ὕ .»κ τὴν 9.5}  ς ΟΞ. Ν δ. 

τεστήῆσατο, ἄγε δὴ, ἕφη, ὦ ἐπίσκοπε, τὴν παρακαταδήκην 
ξε 9 Ὁ ΠῚ «Ὁ 5 Ψ', δ " ΄ ὟὟ 2 ἀπόδος ἡμῖν, ἣν ἔγω τε καὶ ὃ Χριστός σοι παρακατεσέμεδα 

20 “ ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας, ἧς προκαδίζῃ, μάρτυρος. 18. Ὁ δὲ 

“τὸ μὲν πρῶτον ἐξεπλάγη, χρήματα οἰόμενος, ἅπερ οὐκ 
«εν - Ν "5 ’ Φ σις ἐγ 
ἔλαβε, συκοφαντεῖσϑαι, καὶ οὔτε πιστεύειν εἶχεν ὑπὲρ ὧν 

ς 5 » » τ - ΕΣ ᾽ὕ ξ ἂν ἐξ ὟΝ ’, 

οὐκ ἔσχεν, οὔτε ἀπιστεῖν Ιωάννῃ. Ὡς δὲ ᾿ τὸν νεανί- 
ςς »" "Ὃ 59 - ᾿ Ν Ν - ον Ἃ, -“}» 

σκον εἶπεν απαιτῶ καὶ τὴν ψυχὴν τοῦ ἀδελφοῦ, στε- 
ςε “ 5» γ'. 

2ὅ “νάξας κάτωϑεν ὃ πρεσβύτης καὶ τι καὶ ἐπιδακρύσας, 
«ες - 3 ὦν «ς ἢ «ς - ν' 2 κὮ - 

ἐκεῖνος ἔφη ᾿ τέϑνηκε. Πῶς καὶ τίνα ϑάνατον Ὁ ̓  δεῷ 
«ε ᾿ - ΟῚ ᾽; Ν Ν Ν 5 ’ Ἀ 

τέϑνηκεν᾽ εἶπεν. Απέβη γὰρ πονηρὸς καὶ ἐξώλης, καὶ 
τε ΓΩ - τὰ - ϑ ͵ Ἄν 

τὸ κεφάλαιον, λῃστής. Καὶ νῦν ἀντὶ τῆς ἐκκλησίας τὸ 
ἱἐ 

“ὄρος κατείληφε μεδ᾽ ὁμοίου στρατιωτικοῦ. 14. Καταρ- 
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[ἐ Δ. " Ν 9. Δ.» ε . ’ Ἃ ᾿ τῷ, Ν 

ρηξάμενος οὖν τὴν ἐσζῆτα ὁ ἀπόστολος, καὶ μετὰ με- 
᾽ - « ΄ ΜΝ 

ὸ γάλης οἰμωγῆς πληξάμενος τὴν κεφαλὴν, καλόν γε; ἔφη, 

«ες .-- Ὁ τι - ᾿] ᾽ ͵ 

φύλακα τῆς τἀδελφοῦ ψυχῆς κατέλιπον. ᾿Αλλ᾽ ἵππος 
ξΖε ΝᾺ ,’ Ν « Ν ΠΕΣ." ,ὕ - Γι Ἐν. ΠΟ] 

ἤδη μοι παρέστω, καὶ ἡγεμὼν γινέσϑω μοί τις τῆς ὁδοῦ. 
- ᾽ ἴω ᾽ ν - " , 

Ήλαυνεν, ὥσπερ εἶχεν, αὐτόδεν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας. ὅ 

“δ, ᾿Ελϑὼν δὲ εἰς τὸ χωρίον ὑπὸ τῆς προφυλακῆς τῶν 
τ » .-Ἃ ΄ ΄ ΄ ΄ 
λῃστῶν ἁλίσκεται, μήτε φεύγων μήτε παραιτούμενος, 

- - ΄ῪΝἢΝΝ 5» » Ν » ΄ - 

“ ἀλλὰ βοῶν, ᾿ ἐπὶ τοῦτ᾽ ἐλήλυϑα, ἐπὶ τὸν ἄρχοντα ὑμῶν 
ι 5 , - 

“ ἀγάγετέ με. 10. Ὃς τέως, ὥσπερ ὥπλιστο, ἀνέμενεν, ὡς 
«ε ᾿] ᾽, ᾿ Ν ΕΝ ἴω 

δὲ προσιόντα ἐγνώρισε τὸν ᾿Ιωάννην, εἰς φυγὴν αἰδεσϑεὶς 10 
«εν ᾽᾿ὕ «ς ν ἐδί 5 Ν »,Ἤ " λ 5 ’ “- 

ἐτράπετο. Ὃὧ δὲ ἐδίωκεν ἀνὰ κράτος, ἐπιλαθόμενος τῆς 
τε ἡλ ἘΔ, Ἡ . - - Ν 77 «ς , ’,ὕ ἔτι 

ἡλικίας τῆς ἑαυτοῦ, κεκραγὼς, 17. τί με φεύγεις, τέκνον, 
αν αὶ - Ἶ, Ν Ἁ Α, Ψ " :} ’ὔὕ “Ε 

τὸν σαυτοῦ πατέρα, τὸν γυμνὸν, τὸν γέροντα ; ἐλέησόν 
«ε - “ἢ , - ᾽ Ν 

με, τέκνον, μὴ φοβοῦ. "Ἔχεις ἔτι ζωῆς ἐλπίδα. ᾿Εγὼ 
τε τπὶ ’΄ ’ ς - Ἃ Ν Ἃ» 

Χριστῷ λόγον δώσω ὑπὲρ σοῦ, ἂν δέῃ, τὸν σὸν δάνατον 1 
“ἑν ΄ - « ς ’ Ν . Ν «ς - ς Ν “ 

ἑκὼν ὑπομενῶ, ὡς ὃ κύριος τὸν ὑπὲρ ἡμῶν. Ὑπὲρ σοῦ 
τε Ν Ν 5 Ὁ, Ν 5 ,ὔ ᾿ς ΞΟ Ὁ ΄, 

τὴν ψυχὴν ἀντιδώσω τὴν ἐμήν. Στῆνι, πίστευσον, Χρι- 
«- ΄ ᾽ ,͵ ᾽ . Ἂς » ,ὕ “ὦ Ν » 

στός με ἀπέστειλεν. 18. Ὁ δὲ ἀκούσας πρῶτον μὲν ἔστη 
κε »" “.- , Ν - , 

κάτω βλέπων, εἶτα ἔρριψε τὰ ὅπλα, εἶτα τρέμων ἔκλαιε 
«ε - ’ Ν Ψ 

πικρῶς. Προσελϑόντα δὲ τὸν γέροντα περιέλαβεν, ἀπο- 20 
τ ,ὕ - :] - Ὁ 2 Ν - , 

λογούμενος ταῖς οἰμωγαΐς ὡς ἐδύνατο, καὶ τοῖς “δάκρυσι 
« 2 ὦ χιν ὃ ͵7᾿ , ᾽ , Ν ὩΣ 

[βαπτιζόμενος ἐκ δευτέρου, μόνην ἀποκρύπτων τὴν δεξιάν. 
« 19 Ὁ ᾿ν " Ξ: ’ὔ 5 ΄, « », ᾽ - Ἥ 

ἐγγυώμενος, ἐπομνύμενος, ὡς ἄφεσιν αὐτῷ παρὰ 
ς ι - - “ Ἂ [αἰ » Ν 

τοῦ σωτῆρος ηὕρηται, δεόμενος, γονυπετῶν, αὐτὴν τὴν 
«ὖῷνφ Ν [ὦ ΄ Ε “ - 

δεξιὰν ὡς ὑπὸ τῆς μετανοίας κεκαδαρμένην καταφιλῶν, 2ὅ 
αν ς, Ν » λ ᾿, , ,ὔ Ν ,ὔ Ν . - 

ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν ἐπανήγαγε, καὶ δαψιλέσι μὲν εὐχαῖς 
(ἐ γ- ΄ ,ὕ δὲ , ΄ 
ἐξαιτούμενος, συνεχέσι δὲ νηστείαις συναγωνιζόμενος, 

« ᾽, δι - ,ὕ ,ὔ 3 - Ν »Ἥ» 

ποικίλαις δὲ σειρῆσι λύγων κατεπάδων αὐτοῦ τὴν γνώμην 
τον τ ΄φ νος Σ “" ᾿ ΕΝ ᾽ ΄ 

οὐ πρότερον ἀπῆλϑεν, ὥς φασι, πρὶν αὐτὸν ἀποκατέστησε 

17) 
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τὸ ν ὦ λ ’, διὸ Ν ῃ φὉ ,ὕ 5 δ. 
τῇ ἐκκλησίᾳ, διδοὺς μέγα παράδειγμα μετανοίας ἀληϑξινῆς 

«ς ,ὔ ’ὔ’ 5 ͵΄ 

καὶ μέγα γνώρισμα παλιγγενεσίας, τρόπαιον ἀναστάσεως 
«ε 

βλεπομένης." 

Χ ΧΙ. [Νῖο. Ἡ. 10. 11,45.] 1. Ταῦτα τοῦ Κλήμεντος, 
[ - 2 - - ᾿ 

ὅ ἱστορίας ὁμοῦ καὶ ὠφελείας τῆς τῶν ἐντευξομένων ἕνεκεν, 
5» “““,.᾽ - Ὁ - . 

ἐνταῦϑά μοι κείσθω. Φέρε δὲ καὶ τοῦδε τοῦ ἀποστόλου 
Ν ᾽ 

τὰς ἀναντιρρήτους ἐπισημηνώμεσδα γραφάς. 2. Καὶ δὴ 
κ ᾽ ΠΡΟ " , -- Ὁ ἃ κ » κ 

τὸ κατ᾽ αὐτὸν εὐαγγέλιον ταῖς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν διεγνω- 
, τι δὴ ’ὔ - 2 »" Ἃἃ [ Ν 

σμένον ἐκκλησίαις πρῶτον ἀνωμολογήσϑω. Ὅτι γε μὴν 
Ξ ᾿Ξ - ᾿ 

10 εὐλόγως πρὸς τῶν ἀρχαίων ἐν τετάρτῃ μοίρᾳ τῶν ἄλλων 
- , Ἅ - 

τριῶν κατείλεκται, ταύτῃ ἂν γένοιτο δῆλον. ὃ. Οἱ ϑεσπέ- 
ας ς 5 ᾿ -ἶ - ν΄ δι - ΄ Ε 

σιοι καὶ ὡς ἀληϑῶς δεοπρεπεῖς, φημὶ δὲ τοῦ Χριστοῦ τοὺς 
᾿ “λ ΑΝ ͵ ἌΡΕῚΝ ἡ [ΟἿ ’ὔ Η Ν ἘΣ - 

ἀποστόλους, τὸν [βίον ἄκρως κεκαῤδαρμένοι, καὶ ἀρετῇ 
’΄ ἐν Ἂν ’ Ἂς Ν τ 2 ἊΝ 

πάσῃ τὰς ψυχὰς κεκοσμημένοι, τὴν δὲ γλῶτταν ἰδιωτεύ- 
» - ἂν ἣν: - - 2 - ᾽, 

1 οντες, τῇ γε μὴν πρὸς τοῦ σωτῆρος αὐτοῖς δεδωρημένῃ 

“είᾳ καὶ δοξ 5 δυνά δ υ ὃ μὲν ε είᾳ καὶ παραδοξοποιῷ δυνάμει σϑαρσοῦντες, τὸ μὲν ἐν 
’ ΩΝ , λό Ν - ὃ Ἂ “Δ ’, 

περινοίᾳ καὶ τέχνῃ λόγων τὰ τοῦ διδασκάλου μαθήματα 
Ἄ »“ » », 5 ’ - ἃ - , 

πρεσβεύειν οὔτε ἤδεσαν οὔτε ἐνεχείρουν, τῇ δὲ τοῦ ϑείου 
- - 5» -Ἢ ᾿] - ᾿] 

πνεύματος τοῦ συνεργοῦντος αὐτοῖς ἀποδείξει καὶ τῇ δι 
- - - - ’΄ 

20 αὐτῶν συντελουμένῃ ϑαυματουργῷ τοῦ᾽ Χριστοῦ δυνάμει 
͵΄ ᾽ -Ξ, - ᾿ - ͵ὔ 4 - 

μόνῃ χρώμενοι, τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας τὴν γνῶσιν 
5» Ν φω Ψ, Ν 5" ,’ - “ Ἀ 

ἐπὶ πᾶσαν κατήγγελλον τὴν οἰκουμένην, σπουδῆς τῆς περὶὲ 

τὸ λογογραφεῖν μικρὰν ποιούμενοι φροντίδα. 4. Καὶ τοῦτ᾽ 
ΕΣ “ ΄, γῶν ἃς ΣΧ δι, Ε] ᾽ ᾿ὕ 

ἔπραττον ἅτε μείζονι καὶ ὑπὲρ ἀνϑρωπον ἐξυπηρετούμενοι. 
«ς - - ’ὕ - 

2ὅ διακονίᾳ. ὋὉ γοῦν Παῦλος πάντων ἐν παρασκευῇ λόγων 
» :] 

δυνατώτατος νοήμασί τε ἱκανώτατος γεγονὼς, οὐ πλέον 
- , »» μ- “ ὔ ἍἝ 

τῶν βραχυτάτων ἐπιστολῶν γραφῇ παραδέδωκε, καίτοι 
.} ᾿ Ὁ“ - 9 

μυρία γε καὶ ἀπόρρητα λέγειν ἔχων, ἅτε τῶν μέχρις οὐρα- 
- ᾽ὔὕ ᾽’ὕ τὸ ’ὔ  ν; 5 ἂν Ν [-Ῥ 

νου τρίτου “εωρημάτων ἐπιψαύσας. ἐπ αὐτὸν τε τὸν “εο- 
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- ’ ᾽ ΄--Ἔ - ᾿ “᾽ ΄ 

πρεπῆ παράδεισον ἀναρπασϑεὶς, καὶ τῶν ἐκεῖσε ῥημάτων 
᾽ ᾽ “᾿κ“ ᾿ “ - , Ὰ 

ἀρρήτων ἀξιωδεὶς ἐπακοῦσαι. ὅ. Οὐκ ἄπειροι μὲν οὖν 

ὑπῆρχον τῶν αὐτῶν καὶ οἱ λυιποὶ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν 
ν ΄ Ν 3 ’ ς ἊᾺ ’ Ὡς ἴω ν᾿ 

φοιτηταῖ, δώδεκα μὲν ἀπόστολοι, ἑβδομήκοντα ὧὲε μανσηταὶ, 
»" [) - 
ἄλλοι τε ἐπὶ τούτοις μυρίοι. Ὅμως δ᾽ οὖν ἐξ ἁπάντων ὅ 

- - Π , ὃ ῷ ς ΄ ἢ 5, “ ευ 

τῶν τοῦ κυρίου διατριβῶν ὑπομνήματα Ματϑαῖος ἡμῖν 
ἥν ’ ’΄ , “Δ Εν ᾿) ’ 

καὶ ᾿Ιωάννης μόνοι καταλελοίπασιν, οὺς καὶ ἐπάναγκες 

ἐπὶ τὴν γραφὴν ἐλϑεῖν κατέχει λόγος. 6. Ματϑαῖος μὲν 
Ν ’ « ’,’ ς» « ͵ 

γὰρ πρότερον Ἑβραίοις κηρύξας, ὡς ἤμελλεν καὶ ἐφ᾽ 
ἑ , ο ἰέ π ’ὔ Χχ ’ - τῳ Ν ᾿ Ὕ Τ0 

τέρους ἰέναι, πατρίῳ γλώττῃ γραφῇ παραδοὺς τὸ κατ 
5 ΕΣ ᾿ ’,’ (, - - 5 - 

αὐτὸν εὐαγγέλιον τὸ λεῖπον τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ τούτοις, 
᾽ 7 ; ἡ 3 Α Ν - - ᾽ » 

αῷ ὧν ἐστέλλετο, διὰ τὴς γραφὴς ἀπεπλήρου. Ζ: Ηδὴ 

δὲ δ. ν - - γ ΕΣ Ν 2 , κς 
ἐ Μάρκου καὶ Λουκᾶ τῶν κατ᾽ αὐτοὺς εὐαγγελίων τὴν 

» ὃ ,ὔ 7 , Ν Ν ΄ ΄ 

ἐκὸοσιν πεποιημένων, [Ιωᾶννὴν φασὶ, τὸν πάντα χρόνον 

ζι 
᾽ ͵ ,ὕ ’,ὔ 7. ς ἈΝ δ, ἜΜ" Ν Ν 

ἀγράφῳ κεχρημένον κηρύγματι; τέλος καὶ ἐπὶ τὴν γραφὴν 1 
Φ - ἐπεὶ Ἃ 4“1. 4 ὑπὸ ’ 

ἐλθεῖν τοιᾶσδε χάριν αἰτίας. Τῶν προαναγραφέντων 
- " ΄ »". νΝ 5 Ὅγ 59. Δ ὃ ὃ , Ε ἘΝ 

τριῶν εἰς πάντας ἤδη καὶ εἰς αὐτὸν διαδεδομένων, ἀποδέ- 
ἕ 5, , ἀλήϑ 5» - » ΄, ΄ 
ἀσϑαι μέν φασιν ἀλήϑειαν αὐτοῖς ἐπιμαρτυρήσαντα, μόνην 

δὲ » χ , Ο, - - Ν ν᾿ - 5 ’ὔ ν 

ἕ ἄρα λείπεσϑαι τῇ γραφῇ τὴν περὶ τῶν ἐν πρώτοις καὶ 
7» Ν - ΄, - Ν - - ΠΩ 

κατ᾽ ἀρχὴν τοῦ κηρύγματος ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ πεπραγμένων 20 
΄ 5 "“- Ἷ 

διήγησιν. 8. Καὶ ἀληϑής γε ὃ λόγος. Τοὺς, ἄλλους 
- - Δ. ᾽, Α Ν Ν 

γοῦν τρεῖς εὐαγγελιστὰς συνιδεῖν πάρεστι μόνα τὰ μετὰ 
Ν " -φᾧ ,ὕ ᾿] ’, - - ΄ς 

τὴν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ κάϑειρξιν 
“ἃ ῳ " κ ᾿΄ὕ - 5 ΄ὕ" 
ἐφ᾽ ἕνα ἐνιαυτὸν πεπραγμένα τῷ σωτῆρι συγγεγραφύτας, 

᾿) -}  ΝῚ ᾿ “- " - ε 

αὐτό τε τοῦτ᾽ ἐπισημηναμένους κατ᾽ ἀρχὰς τῆς αὐτῶν ἷστο- 2 
’ Ν “- ἣ, ’ὔ Ψ νΝ 

ρίας. 9. Μετὰ γοῦν τὴν τεσσαρακονταήμερον νηστείαν καὶ 

ὃν ἐπ᾽ αὐτῇ πει ὺὸν τὸν χρόνον τῆς ἰδία αφῆς ὁ τὸν ἐπ αὑτῇ πείρασμο χρο Ὁ ο γραφῆς 

- Ἄ “Ὁ «59 ν ἂδ 

μὲν Ματϑαῖος δηλοῖ λέγων “ ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάννης παρε- 

“ δόξη ἀνεχώρησεν ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν." 
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« Ξὸν, ε - Ἄ ν “ ᾽ 
10:0 δὲ Μάρκος ὡσαύτως “μετὰ δὲ τὸ παραδοϑῆναι 

- ε - Ν .Ψ 

φησὶν “᾿Ιωάννην ἦλθεν ὁ ᾿Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 
- - " ἘΞ - Ξ “- ΄ 
Καὶ ὃ Λουκᾶς δὲ, πρὶν ἄρξασϑαι τῶν τοῦ ᾿Ιησοῦ πρά- 
-ν Ἃ ͵ 5» - Ἂ “ἢ » Ν 

ἕεων, παραπλησίως ἐπιτηρεῖ, φάσκων ὡς ἄρα προσϑεὶς 
»" - - ΞῚ Ν ᾿] Δ 

ὅ Ἡρώδης οἷς διεπράξατο πονηροῖς κατέκλεισε τὸν Ἰωάννην 
- Ἂς ΐπ ᾿ "ὦ 

ἐν φυλακῇ. 11. Παρακληϑέντα δὴ οὖν τούτων ἕνεκά φασι 
κ 5 ΄ ᾽ ΄ ᾿ ΠΘΣ εν - , " 

τὸν ἀπόστολον ᾿Ιωάννην τὸν ὑπὸ τῶν προτέρων εὐαγγε- 
- ΝΝ Ἂ, 3. - 

λιστῶν παρασιωπηδέντα χρόνον καὶ τὰ κατὰ τοῦτον πε- 
- Ἐν - γὙ « Ν κ᾿ εὖ - 

πραγμένα τῷ σωτῆρι (ταῦτα δ᾽ ἣν τὰ πρὸ τῆς τοῦ βαπτι- 
- - 5  Ὶ 5 - 

10 στοῦ καϑείρξεως) τῷ κατ᾽ αὐτὸν εὐαγγελίῳ παραδοῦναι, 
» ’΄ - ἢ ο ’ὔὕ ΄ῸὋἝἋΡ Ν Ἂν ’ ςε ’ 

αὐτό τε τοῦτ᾽ ἐπισημήνασδϑαι, τοτὲ μὲν φήσαντα ᾿ ταύτην 
Ἐπ. Ν - ΄ - δόξ εἴ.5 - ΕΣ Ν δὲ 
ἀρχὴν ἐποίησε τῶν παραδόξων ὁ ᾿Ιησοῦς," τοτὲ δὲ μνημο- 

τ - -- ς- - ἘΞ τὰ Ξ, 

νεύσαντα τοῦ [βαπτιστοῦ μεταξὺ τῶν τοῦ ᾿Ιησοῦ πράξεων, 
« , » - 

ὡς ἔτι τότε βαπτίζοντος ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλεὶμ, σα- 
- - Ξ' » - τ ΤΩ - «- 

1 φῶς τε τοῦτο δηλοῦν ἐν τῷ λέγειν “ οὔπω γὰρ ἦν," “ φησὶν, 
«5 , : Ρ ἘΣ 

Ιωάννης [βεβλημένος εἰς φυλακήν." 12. Οὐκοῦν ὁ μὲν 
- ὩΡ - - Ψ »] ΩΝ υ} ’ - ᾿ ’ 

Ιωάννης τῇ τοῦ κατ᾽ αὐτὸν εὐαγγελίου γραφῇ τὰ μηδέπω 

τοῦ βαπτιστοῦ [βεβλημένου εἰς φυλακὴν πρὸς τοῦ Χριστοῦ 
5,2 δίὃ ε δὲ Ὰ Ν - Ε λ Ν 

πραχϑέντα παραδίδωσιν, οἱ δὲ λοιποὶ τρεῖς εὐαγγελισταὶ 
ὩΝ Ν Ν 5 Ν ,». ’ὔ - - 

20 τὰ μετὰ τὴν εἰς τὸ δεσμωτήριον κάϑειρξιν τοῦ βαπτιστοῦ 
’ εὐ 

μνημονεύουσιν. 1. Οἷς καὶ ἐπιστήσαντι οὐκέτι ἂν δόξαι 
- 2 Ὁ» μᾺ 3 ,ὔ - Ἂς Ν εν Ἂ» 

διαφωνεῖν ἀλλήλοις τὰ εὐαγγέλια, τῷ τὸ μὲν κατὰ Ἰωάννην 
Ἀ - - - Ν - Ψ ͵ 3 Ν Ν 

τὰ πρῶτα τῶν τοῦ Χριστοῦ πράξεων περιέχειν, τὰ δὲ λοιπὰ 
κ δ᾽ τις ἊΝ - ΄ὕἹ Ὁ δ ρρο , ε ΄ - ἜΞΝΣ 

τὴν ἐπὶ τέλει τοῦ χρόνου αὐτῷ γεγενημένην ἱστορίαν" εἰκό- 
τὰ Ψ - - “᾿ - 

ὅ τως δ᾽ οὖν τὴν μὲν τῆς σαρκὸς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν γενεαλο- 
Ψ Ὁ ον ν --Σ “ "Ἢ - 

γίαν, ατε Ματϑαίῳ καὶ Λουκᾷ προγραφεῖσαν, ἀποσιωπῆσαι 
Ἂς ἀ ΄ Ἐν ἶν ) - 

τὸν Ιωάννην, τῆς δὲ δεολογίας ἀπάρξασϑαι, ὡσὰν αὐτῷ 
Ἂς - ’ (πὶ 

πρὺς τοῦ δείου πνεύματος οἵα κρείττονι παραπεφυλαγμένης. 
- “- ε - ΓΞῚ - 

14. Ταῦτα μὲν οὖν ἡμῖν περὶ τῆς τοῦ κατὰ ᾿Ιωάννην εὐαγ- 
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- Ε γ΄ -- Ν Ὰ . 

γελίου γραφῆς εἰρήσξϑω. Καὶ τῆς κατὰ Μάρκον δὲ ἡ 
,ὔ δ᾽. Ὁ ΕῚ - ΕῚ ὄν « “Ὁ ἱν δήλ 15 Ύ͵, 

γενομένη αἰτία ἐν τοῖς πρῦσϑεν ἡμῖν δεδήλωται. 15. 
- 5» " - ᾿] " 

δὲ Λουκᾶς ἀρχύμενος καὶ αὐτὸς τοῦ κατ᾽ αὐτὸν συγγράμ- 
ΕΥ Δ δ, αγὰ ͵ Ν ͵ Ε 

ματος τὴν αἰτίαν προύϑηκε, δι ἣν πεποίηται τὴν σύνταξιν, 
- " - Ἷ 8 

δηλῶν ὡς ἄρα πολλῶν καὶ ἄλλων προπετέστερον ἐπιτετη- 
΄ ’ ’; Ὁ τ 5 Ὶ ’ 

δευκότων διήγησιν ποιήσασϑαι ὧν αὐτὸς πεπληροφόρητο 
’ ᾽ ,ὕ ᾿] , « - - Ν Ν 5», 

λόγων, ἀναγκαίως ἀπαλλάττων ἡμᾶς τῆς περὶ τοὺς ἄλλους 
᾽ ͵ - » τὰ - ᾽ 
ἀμφηρίστου ὑπολήψεως τὸν ἀσφαλῆ λόγον ὧν αὐτὸς ἱκα- 

- 5 - [ἢ 

νῶς τὴν ἀλήδειαν κατειλήφει, ἐκ τῆς ἅμα Παύλῳ συνουσίας 
- -“- - - ΕῚ 

τε καὶ διατριβῆς καὶ τῆς τῶν λοιτῶν ἀποστόλων ὁμιλίας 
δ Ν - 5» 3» 

ὠφελημένος, διὰ τοῦ ἰδίου παρέδωκεν εὐαγγελίου. 16. Καὶ 

ταῦτα μὲν ἡμεῖς περὶ τούτων " οἰκειότερον δὲ κατὰ καιρὸν 
ὃ ἶὰ - - » ͵ 4,2 Ν Ν - ἀλλ νΝ 

ιὰ τῆς τῶν ἀρχαίων παραϑέσεως τὰ καὶ τοῖς ἄλλοις περὶ 
γ ὦ - ᾿ - - 

αὐτῶν εἰρημένα πειρασόμεξδα δηλῶσαι. 17. Τῶν δὲ Ἰωάν- 

νου συγγραμμάτων πρὸς τῷ εὐαγγελίῳ καὶ ἡ προτέρα τῶν 
» - ᾽ - - Ν - ᾽ ,ὔ ω ’ 
ἐπιστολῶν παρά τε τοῖς νῦν καὶ τοῖς ἀρχαίοις ἀναμφί- 

᾽ Εν - 

λεκτὸος ὡμολόγηται, ἀντιλέγονται δὲ αἱ λοιπαὶ δύο. 18. Τῆς 
5» 5» ΄ »"᾽ - - - 

δ᾽ ᾿Αποκαλύψεως ἐφ᾽ ἑκάτερον ἔτι νῦν παρὰ τοῖς πολλοῖς 
᾿΄ « ΄ “ κ " ΒΡ - » ΄ 

περιέλκεται ἡ δόξα. Ὅμως γε μὴν ἐκ τῆς τῶν ἀρχαίων 
’ὔ 5 ᾿ ,ὔ - Ν ΡΒ, δέξ Ν φΟΡΡΑ 

μαρτυρίας ἐν οἰκείῳ καιρῷ τὴν ἐπίκρισιν δέξεται καὶ αὐτή. 

ΧΧΥ, [Νιῖο. Η. 1.11,46.] 1. Εὔλογον δ᾽ ἐνταῦϑα γε- 
΄, ᾽ , ΩΝ Ἀ ὃ 3 ᾿ - 

νομένους ἀνακεφαλαιώσασϑξαι τὰς δηλωξείσας τῆς καινῆς 
ἃ 5.7] ,ὔ γι ν"» δὴ ,ὕ ΕῚ ’ ἈΝ ς ΄ 

ιασήκης γραφάς. Καὶ δὴ τακτέον ἐν πρώτοις τὴν ἁγίαν 
- "» Γ , - αι ᾿ὔ - 

τῶν εὐαγγελίων τετρακτὺν, οἷς ἕπεται ἡ τῶν πράξεων τῶν 

10 

1ὅ 

20 

ἀποστόλων γραφή. 2. Μετὰ δὲ ταύτην τὰς Παύλου κατα- 2 
Χ , ᾽ Ν Ύ ε-.- Ν ’, ω ΄ 
ἑκτέον ἐπιστολὰς, αι ἑξῆς Τὴν φερομένην Τωάννου προ- 

᾿ ᾿ ΄ ’ ν ’ ’ » ’ὔ ν νΝ 

τεραν Και ομοιὼς τὴν Πέτρου κυρωτέεον ἐπιστολήν. Ἐπὶ 

᾽ ΄, »" ΄, ΟΡ ΌΥ. ΄ "ἢ ΄ 
τουτοις τάἄάκτεον., εἰ γε φανείη, Τὴν Ἀποκάλυψιν Τωάννου, 

ἣν ἣν Ν δόξ Ν Ν οἰ οἷ Ψῳ ον 3 Κ Ν - 

περι στα οὐζφαντα κατα καιρὸν ἐκ σομενα. “ἀΔαὶ ταῦυτα 
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Ν 5 ΄ δὲ ’,ὔ Πῶ δ᾽ Ι] λ ,ὔ , 

μὲν ἐν ὁμολογουμένοις. Τῶν δ᾽ ἀντιλεγομένων, γνωρίμων 
γ με - - 

δ᾽ οὖν ὅμως τοῖς πολλοῖς, ἡ λεγομένη ᾿Ιακώβου φέρεται 
» »᾽.Ὁ “] 

καὶ ἡ ᾿Ιούδα, ἣ τε Πέτρου δευτέρα ἐπιστολὴ, καὶ ἡ ὀνομα- 
, ὃ ,ὕ Ν ΄ Ε ΄, »" - ΕῚ - 

ζομένη δευτέρα καὶ τρίτη ᾿Ιωάννου, εἴτε τοῦ εὐαγγελιστοῦ 
΄ ῃ ᾿ ἱ 

ὃ τυγχάνουσαι, εἴτε καὶ ἑτέρου ὁμωνύμου ἐκείνῳ. 4. Ἔν 
- ὡρι δας ἊΝ .Ῥ Ν - ’, ΞΖ ΄ 

τοῖς νόϑοις κατατετάχϑδω καὶ τῶν Παύλου πράξεων ἡ 
Ν Ὁ“ » Ν 

γραφὴ, ὅ τε λεγόμενος Ποιμὴν, καὶ ἡ ̓ Αποκάλυψις Πέτρου, 
νΝ Ν ’ὔ - ’ὔ ’ 5» Ν ν᾿ - 

καὶ πρὸς τούτοις ἡ φερομένη Βαρνάβα ἐπιστολὴ, καὶ τῶν 
᾿ ΄ ἣν .ο 5} 
ἀποστόλων αἱ λεγόμεναι διδαχαί᾽ ἔτι τε, ὡς ἔφην, ἡ Ἰωὰν- 

᾽ Ψ» Ἱ »" 3 - 

10 νου ᾿Αποκάλυψις, εἰ φανείη, ἣν τινες, ὡς ἕφην, ἀϑετοῦσιν, 
͵ Δ " - - Ἂ 

ἕτεροι δὲ ἐγκρίνουσι τοῖς ὁμολογουμένοις. ὅ. Ἤδη δ᾽ ἐν 
ΩΣ Ν ΜΝ ὔ ΕῚ 

τούτοις τινὲς καὶ τὸ καϑ᾿ “Εβραίους εὐαγγέλιον κατέλεξαν, 
τ ’ὔὕ “ ἘΝ ΄ 

ᾧ μάλιστα Εβραίων οἱ τὸν Χριστὸν παραδεξάμενοι χαί- 
- ψ᾿ ΄, - 5 ’, Ἥ Ἑ ΕΙ 

ρουσι. Ταῦτα μὲν πάντα τῶν ἀντιλεγομένων ἂν εἴη. 
» "] Δ 

1ὅ 6. ᾿Αναγκαίως δὲ καὶ τούτων ὅμως τὸν κατάλογον πεποιή- 
᾿, ΄ ν᾿ κ᾿ " Ὗ ΄, 

μεϑα, διακρίναντες τάς τε κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν παρά- 
2 Ω, δα ’ ἧς » Ν 

δοσιν ἀληϑεῖς καὶ ἀπλάστους καὶ ἀνωμολογημένας γραφὰς, 
Ν Ν ὕλλ Ν ᾽ὔ Σ Ξ) ὃ Δ Ν ἀλλὰ 

καὶ τὰς ἄλλας παρὰ ταύτας, οὐκ ἐνδιαϑήκους μὲν, ἀλλὰ 
τα ας ὦ λ , “ δὲ Ν λ ΄, - Ξ κὰν λ 

καὶ ἀντιλεγομένας, ὅμως δὲ παρὰ πλείστοις τῶν ἐκκλη- 
- 5 ! Ψ ’ 

20 σιαστικῶν γινωσκομένας, ἵν᾽ εἰδέναι ἔχοιμεν αὐτάς τε ταύ- 
- 9 ΕΥ - - 

τας, καὶ τὰς ὀνόματι τῶν ἀποστόλων πρὸς τῶν αἱρετικῶν 
.- Ἅ. 

προφερομένας, ἤτοι ὡς Πέτρου καὶ Θωμᾶ καὶ Ματϑία ἢ καὶ 
Ν ͵ ἀλλ 2 Ζδλ ’, ΒΔ, δ 

τινων παρὰ τούτους ἄλλων εὐαγγέλια περιεχούσας, ἢ ὡς 
Ψ - Ἷ » 

Ανδρέου καὶ ᾿ΙΓωάννου καὶ τῶν ἄλλων ἀποστόλον πράξεις, 
“- [ν - - Ν Ν Ἂ 

2ὅ ὧν οὐδὲν οὐδαμῶς ἐν συγγράμματι τῶν κατὰ τὰς διαδοχὰς 
» - ᾿] Ν 3 ’ὔ 5 - 5 γ'' 

ἐκκλησιαστικῶν τις ανὴρ εἰς μνήμην ἀγαγεῖν ἠξίωσεν. 
-" ΄, δέ ἈΠ» - ΄ Ν ᾿ς ΦῸς Ν 
ἵν Πόρρω ε που καὶ ὁ τῆς φράσεως παρὰ τὸ ἦνος τὸ 

Ν ὁ ἰπὶ » Ν “ ΄ Ν ἰὼ » δ 

ἀποστολικὸν ἐναλλάττει χαρακτὴρ; ἢ τὲ γνωμῆὴ Και ἢ τῶν 

5 ν᾿ - ’, ’, - [ἢ - ὰλ 

ἐν αὐτοῖς φερομένων προα!ϊρεσις: πλεῖστον ὕσον τῆς αλη- 
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δι ΟΝ." ξ᾽ ᾽ φ»ὰ “ δὴ ς - δι ΩΝ. Ε 

δοῦς ὀρϑοδοξίας ἀπάδουσα, ὅτι δὴ αἱρετικῶν ἀνδρῶν ἀνα- 

πλάσματα τυγχάνει, σαφῶς παρίστησιν" ὅξεν οὐδ᾽ ἐν νόξοις 
᾽ Ν ’ ᾽ Ν᾽ 6 » ’, “ ὦ - 

αὐτὰ κατατακτέον, ἀλλ᾽ ὡς ἄτοπα πάντη καὶ δυσσε[ϑῆ πα- 
’ » δν Χ Ν ἥν νς Ν «ξ- ΄ ᾿, 

ραιτητέον. Τωμεν δὴ λοιπὸν καὶ ἐπὶ τὴν ἑξῆς ἱστορίαν. 
΄ν Ἢ ΄ "“- ΕῚ ’ 

ΧΑΧΥΙ. [Νιο. Η. ἘΦ. 1Π|, 42.] 1. Σίμωνα τὸν μάγον 
μν ; ’ 5 - - 

Μένανδρος διαδεξάμενος ὅπλον δεύτερον, οὐ χεῖρον τοῦ 
᾿ὕ “ Ἂ “ " ,᾿ 3 Ὁ Ν ΄ 

προτέρου, τῆς δια[θολικῆς ἐνεργείας ἀποδείκνυται τὸν τρό- 
ΑΓ ᾿ Ψ Ν Ε] »" δὲ ΓΑ μ᾽ 

πον ἦν καὶ οὗτος Σαμαρεὺς, εἰς ἄκρον δὲ γοητείας οὐκ 
ν - Ἂ ’ὔ; 

ἔλαττον τοῦ διδασκάλου προελϑὼν μείζοσιν ἐπιδαψιλεύεται 
λ' ,ὔ ς Ν ν « » » λέ ς Ν 4. τὰς 

τερατολογίαις, ἑαυτὸν μὲν, ὡς ἄρα εἴη, λέγων, ὁ σωτὴρ, ἐπὶ 
- - ΕΣ -“ ’ » οῪ.ῃὔ᾽ ᾿» » ’ , 9, Ι] 

τῇ τῶν ἀνϑδρώπων ἄνωϑδέν ποϑὲεν ἐξ ἀοράτων αἰώνων ἀπε- 
’, Ν »Ὕ Ὁ, , 

σταλμίνος σωτηρίᾳ, 2. διδάσκων δὲ μὴ ἄλλως δύνασϑαί 
- » - - - ᾿( ΄ 

τινα καὶ αὐτῶν τῶν κοσμοποιῶν ἀγγέλων περιγενήσεσϑαι, 
Ν - ν ᾿ - ππῷ 

μὴ πρότερον διὰ τῆς πρὸς αὐτοῦ παραδιδομένης μαγικῆς 
» ,ὔ “ὩΣ Ν Ν - Ὧν πον ,ὔ . Ι] - 

ἐμπειρίας ἀχϑέντα, καὶ διὰ τοῦ μεταδιδομένου πρὸς αὐτοῦ 
, τ Ν φ ,ὔ 5, , 5.Δῷ » 

[βαπτίσματος, οὗ τοὺς κατηξιωμένους ἀϑανασίαν ἀΐδιον ἐν 
- - ΄ὕ" 5.72 - , ΄ δι. Ὁ ᾽ “ ἝΝ 

αὐτῷ τούτῳ μεϑέξειν τῷ βίῳ, μηκέτι ξϑνήσκοντας, αὐτοῦ δὲ 
΄, " ν γι ὦ 5.15 ὧν κ ΠΝ τα ον ΄ 

παραμένοντας, εἰς τὸ ἀεὶ ἀγήρως τινὰς καὶ ἀδανάτους 
" ’ - νΝ ε ῳ, 9 - ᾿ , - 
ἐσομένους. Ταῦτα μὲν οὖν καὶ ἐκ τῶν Εἰρηναίου διαγνῶ- 

«»»ῷἃ πεῖνα χὰ νν. οὖ ὃς. ν Α ἥν ᾷς “ἘΡ 
ναι ρᾷδιον. ὃ. Καὶ ὁ ᾿Ιουστῖνος δὲ κατὰ τὸ αὐτὸ τοῦ 

Σίμωνος μνημονεύσας καὶ τὴν περὶ τούτου διήγησιν ἐπι- 
, λέ τε χ2 ΙΝ δέ ᾿ Ἧς δ ΄ Ἢ 

φέρει, λέγων Μένανὸορον ὃέ τινα καὶ αὐτὸν Σιαμαρέα, τὸν 
΄ε,.» ᾿ Ἄὦ ’ Δ Δ, Ν “Ὁ. ’ 

απὸ κώμης Καππαραττέας, γενόμενον μαδϑητὴν τοῦ Σί- 
ςε Ω Δ,2 Ν Ψ, ἐᾷ ς Ν - ΄ ἘΝ 

μωνος, οιἰστρήησψεντα καὶ αὑτὸν υπὸ τῶν δαιμόνων, καὶ ἐν 

10 

20 

“Αντιοχείᾳ γενόμενον, πολλοὺς ἐξαπατῆσαι διὰ μαγικῆς 2ὅ 
«ε ,ὕ »"». “ εν ᾿ » - ε ,ὕ ε ῳ 

τέχνης οἴδαμεν, ὃς καὶ τοὺς αὐτῷ ἑπομένους, ὡς μὴ ἀπο- 
αι ,ὕ "“ ᾿ - ᾽,ὔ ΕῚ » ὌΝ ᾿ς - 

“νήσκοιεν, ἔπεισεν. Καὶ νῦν τινές εἰσιν ἀπ᾽ ἐκείνου τοῦτο 
ες - Ε}] τ ΟῚ , - , 

ὁμολογοῦντες." 4. Ἦν δ᾽ ἄρα διαβολικῆς ἐνεργείας διὰ 

τοιῶνδε γοήτων τὴν Χριστιανῶν προσηγορίαν ὑποδυομέ- 



88 ἘΠΒΈΒΙΙ 

ΕῚ ,ὔ “ ͵ ’; 5 νΝ ’ ’ἢ 

νων τὸ μέγα τῆς ϑεοσε[θείας μυστήριον ἐπὶ μαγείᾳ σπουδά- 
Ὰ - Δ - , Ὧν Ε - Ν Υ - .Ο-ὦ 

σαι δια[ϑαλεῖν, διασῦραί τε δ αὐτῶν τὰ περὶ ψυχῆς ἀϑα- 
- 5 Ὁ 

νασίας καὶ νεκρῶν ἀναστάσεως ἐκκλησιαστικὰ δόγματα. 
᾿] κε - ᾿ - Ἂ 

Αλλ᾽ οὗτοι μὲν τούτους σωτῆρας ἐπιγραψάμενοι τῆς ἀλη- 
- 5» 

ὅ ϑοῦς ἀποπεπτώκασιν ἐλπίδος. 

ΧΧΥΊΤΙ. [Νῖο. Ἡ. ΕΠ, ΤΠ, 13.111. "Ἄλλους δὲ "ὃ πο- 
- Ν - - 

νηρὺς δαίμων, τῆς περὶ τὸν Χριστὸν τοῦ δεοῦ διαϑέσεως 
.} - ν] - ’; ὌΝ ε Ν 5 ’ 

ἀδυνατῶν ἐκσεῖσαι, ϑατέρᾳ ληπτοὺς εὑρὼν ἐσφετερίζετο. 

Ἐ[θιωναίους τούτους οἰκείως ἐπεφήμιζον οἱ πρῶτοι, πτω- 

10 χῶς καὶ ταπεινῶς τὰ περὶ τοῦ Χριστοῦ δοξάζοντας. 
. - " 

2. Λιτὸν μὲν γὰρ αὐτὸν καὶ κοινὸν ἡγοῦντο κατὰ προκοπὴν 
5" 7 » 

ἤπους αὐτὸ μόνον ἄνϑρωπον δεδικαιωμένον, ἐξ ἀνδρός τε 
, ΟΨΥΡΕΕ ἢ ΄ὔ ΄ὔ - - ΝΝ ΄ 

κοινωνίας καὶ τῆς Μαρίας γεγεννημένον ᾿ δεῖν δὲ πάντως 
ἍΝ ᾿ς - ὩΣ - ,ὔ ς ΝΕ ΓΝ ὃ Ν ,ὔ - " 

αὐτοῖς νομικῆς “ρησκείας, ὡς μὴ ἂν διὰ μόνης τῆς εἰς τὸν 
ΕΥ ͵ὕ ἣν - Ὃ 9 Ν ͵7ὔ " 

15 Χριστὸν πίστεως καὶ τοῦ κατ αὑτὴν βίου σωδησομένοις. 
Ἷ - ΕῚ - 

ὃ. ἔΑλλοι δὲ παρὰ τούτους τῆς αὐτῆς ὄντες προσηγορίας 
Ν Ν φν 9, Ἅ » ’ Ἕ ,ὔ τ 

τὴν μὲν τῶν εἰρημένων ἔκτοπον διεδίδρασκον ἀτοπίαν, ἐκ 
“ ’ 

παρδένου καὶ ἁγίου πνεύματος μὴ ἀρνούμενοι γεγονέναι 
Ν ’ "} Ἂς ὙΙ Δ, ς ’ὔ Ν εχ “. ’΄ 

τὸν κύριον, οὐ μὴν ἔθ ὁμοίως καὶ οὗτοι προὐπάρχειν 

20 αὐτὸν, ϑεὸν λόγον ὄντα καὶ σοφίαν, ὁμολογοῦσιν τῶν 

προτέρων περιετρέποντο δυσσε[θείᾳ, μάλιστα ὅτε καὶ τὴν 

σωματικὴν περὶ τὸν νόμον λατρείαν ὁμοίως ἐκείνοις περιέ- 
ΝΝ Φ΄ - 3 ΄ πεῖν ἐσπούδαζον. 4. Οὔτοι δὲ τοῦ μὲν ἀποστόλου πάσας 

“ - [εὐ - . ᾽ὔ 

τὰς ἐπιστολὰς ἀρνητέας ἡγοῦντο εἶναι δεῖν, ἀποστάτην 

25 ἀποκαλοῦ ὑτὶ ὕ νόμου εὐαγγελίῳ δὲ μόνῳ τῷ ἀποκαλοῦντες αὐτὸν τοῦ νόμου εὐαγγελίῳ μόνῳ τᾷ 
᾿ ᾿ὕ - τὸ Ἢ 

καὸ Ἑβραίους λεγομένῳ χρώμενοι τῶν λοιπῶν σμικρὸν 
- ν᾿ ͵ 

ἐποιοῦντο λόγον. ὅ. Καὶ τὸ μὲν σάββατον καὶ τὴν ἄλλην 
ΕἸ ἀφ ν ΦἋ 5 κ « ΄, 5» , ύλ - δὰ 
Τουδαϊκὴν ἀγωγὴν ὁμοίως ἐκείνοις παρεφύλαττον, ταῖς 
ἰε - - Ν ’ - 

αὖ κυριακαῖς ἡμέραις ἡμῖν τὰ παραπλήσια εἰς μνήνην τῆς 



ἘΠὀΕῚ ἘΟΟΠΕΒΙ 17ΠῚ. 58: 8ὃ9 

-- ͵ » ’ . ’ - “ Ν Ἀ 

τοῦ κυρίου ἀναστάσεως ἐπετέλουν. 6. Ὅϑεν παρὰ τὴν 
’ - - Ὁ 

τοιαύτην ἐγχείρησιν τῆς τοιᾶσδε λελόγχασι προσηγορίας, 
-- ’ » ’λ Ν - ΙΝ ’ὔ ’΄ ᾽ 

τοῦ ᾿Ε[θιωναίων ὀνόματος, τὴν τῆς διανοίας πτωχείαν αὐὖ- 
δὼ ε ᾿ 53 ΄ ν δῶν ΔΑ ε ᾿ 

τῶν ὑποφαίνοντος ταύτῃ γὰρ ἐπίκλην ὁ πτωχὸς παρ᾽ 
ιν " . 

Εβραίοις ὀνομάζεται. 
στ ττττ το ΄ 

ΧΧΥΠΙ͂Ι. [Νῖο. Η. Ἐ. 111,14. 1. Κατὰ τοὺς δεδη- 
Ἄ ’ ’ ε',ἰ 2 ς ,ὔ 2 Ἁ δι. Δ, 

ωὠμένους χρύνους ἑτέρας αἱρέσεως ἀρχηγὸν γενέσϑαι 

Κήρινξον παρειλήφαμεν. Τάϊος, οὗ φωνὰς ἤδη πρότερον 
- 5» - - - 

παρατέξειμαι, ἐν τῇ φερομένῃ αὐτοῦ ζητήσει ταῦτα περὶ τοῦ 
» - , ὅ «γ᾽ Ν Γ΄ 

αὐτοῦ γράφει, 2. “᾿Αλλὰ καὶ Κήρινϑος ὁ δι᾿ ἀποκαλύψεων 
δῈ κα ΄ ν ἣν ’ ’ ϑ ’ὔ; 

ὡς ὑπὸ ἀποστόλου μεγάλου γεγραμμένων, τερατολογίας 
ὁ ε τ » - Ὰ 
ἡμῖν ὡς δὶ ἀγγέλων αὐτῷ δεδειγμένας ψευδόμενος, ἐπει- 

{ε 5 ’ λέ Ν Ν Ἵ ΄ὔ “ Ἃ π Ν᾽ 

σάγει λέγων, μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἐπίγειον εἶναι τὸ [3α- 
τε ίλ τι ΄ - Ν ΄ὕ᾿ » 5, ,ὕ ν᾿ «Ὁ - 

σίλειον τοῦ Χριστοῦ, καὶ πάλιν ἐπιδυμίαις καὶ ἡδοναῖς 
δ τ τς κ Ν ΄ , δν ’ π Ἀν 

εν Ἱερουσαλὴμ Τὴν σαρκα πολιτευομένην δουλεύειν. Καὶ 

{νυν "ὧ - - - ὅ δι Α 

ἐχϑρὸς ὑπάρχων ταῖς γραφαῖς τοῦ Φεοῦ αριδ μὸν χι- 
πὰ ,ὕ » ᾿,ὕ ΄ - “λ δ - ΔΕ ,ὔ 

ιονταετίας ἐν γάμῳ ἑορτῆς, δέλων πλανᾶν, λέγει γίνε- 
᾿ ν᾿ [᾿ - “Ὁ ’ Ὁ 

σϑαι. 3. Καὶ Διονύσιος δὲ ὃ τῆς κατ Αλεξάνδρειαν 
’ “Ὁ. τ »ῳ Ν υ Ν ἷὰ Ν 5 ὃ ποῦς 

παροικίας καὶ ὴἡμᾶς τὴν ἐπισκοπὴν εἰλήῆχως, ἐν ὀευτέρῳ 

σι 

10 

- - τὰ με 

τῶν ἐπαγγελιῶν περὶ τῆς ᾿Ιωάννου ᾿Αποκαλύψεως εἰπών 20 
ε ᾽ τς ΠΝ ἮΝ Ἂ͵ - " - , 

τινα ὡς ἐκ τῆς ἀνέκαϑεν παραδόσεως, τοῦ αὐτοῦ μέμνηται 
᾽ - « {ςς Ν 

ἀνδρὸς τούτοις τοῖς ῥήμασι. 4. “Κήρινϑον δὲ τὸν καὶ 
«ε Ἀ ιν Φὰε 5 ’ Ἂ Ὁ,“ ΄ 5, Ν .“ Ω 

τὴν ἀπ᾽ ἐκείνου κληϑεῖσαν Κηρινϑιανὴν αἵρεσιν συστησά- 
«ε΄ “ὦ κ - ; 

μενον ἀξιόπιστον ἐπιφημίσαι ϑελήσαντα τῷ ἑαυτοῦ πλά- 
«- » - Ν “- - ὃ λί τ - 

σματι ὄνομα. Τοῦτο γὰρ εἶναι τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ 
«ε , Ν - - , 

τὸ δόγμα, ἐπίγειον ἔσεσϑαι τὴν τοῦ Χριστοῦ [ϑασιλείαν. 
{ »ν »ὶ 2 ᾿] Ν ᾿] ’ ’ Ἅ νΝ ,ὔ 

ὅ. Καὶ ὧν αὐτὸς ὠρέγετο φιλοσώματος ὧν καὶ πάνυ 
ς- Ν 5» ’ » Ἃ - » Δ, Ν Ν 

σαρκικὸς, ἐν τούτοις ὀνειροπολεῖν ἔσεσϑαι, γαστρὸς καὶ 
«ε - ’ - [Ὰ - 

τῶν ὑπὸ γαστέρα πλησμοναῖς, τουτέστι σιτίοις καὶ ποτοῖς 

2 
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«- ς ’, Ν ἃ ᾽ ’ .᾿ 7,065 - 

καὶ γάμοις, καὶ δι’ ὧν εὐφημότερον ταῦτα ήδη ποριεῖ- 
ς - “ - 

τ σϑαι, ἑορταῖς καὶ δυσίαις καὶ ἱερείων σφαγαῖς." 6. Ταῦτα 
[4 γώ » - 

Διονύσιος. Ὁ δὲ Εἰρηναῖος ἀπορρητοτέρας δή τινας τοῦ 
5 - Δ ὃ ς 5 ,ὔ ᾿» - Ν Ν 

αὐτοῦ ψευδοδοξίας ἐν πρώτῳ συγγράμματι τῶν πρὺς τὰς 
- » 

ὅ αἱρέσεις προϑδεὶς, ἐν τῷ τρίτῳ καὶ ἱστορίαν οὐκ ἀξίαν λήϑης 
- - Ἅ ς 3 ’ Ἁ 

τῇ γραφῇ παραδέδωκεν, ὡς ἐκ παραδόσεως Πολυκάρπου 
Ψ 5 "2 Ἂν, 2 ’΄ δὲ » ΝΕ) - 5» 

φάσκων, ᾿Ιωάννην τὸν ἀπόστολον εἰσελϑεῖν ποτε ἐν βα- 
΄ . ’ Ὰ ᾿»ν δὲ Ρ- ῸΝ » Ἀν ΄ 

λανείῳ, ὥστε λούσασϑαι, γνόντα δὲ ἕνὸον ὄντα τὸν Κή- 
ΓΞ “- ΄ " “- 

ρινϑον ἀποπηδῆσαί τε τοῦ τύπου καὶ ἐκφυγεῖν ϑύραζε, 
3 Ρ ,ὔ Ν 9 Ἀ 5 νῶν δῦ , 5 Ἀ 

10 μηδ᾽ ὑπομείναντα τὴν αὐτὴν αὐτῷ ὑποδῦναι στέγην, ταὐτὸ 
Ν - [Ἢ - ν » - ὔ ,ὔ «᾿ ’ 

δὲ τοῦτο καὶ τοῖς σὺν αὑτῷ παραινέσαι φησαντα, φύγω- 
ς Ξ' , , 

“μεν, μὴ καὶ τὸ βαλανεῖον συμπέσῃ, ἔνδον ὄντος Κηρίνϑου 
τε - - » ᾽ὔ 5 [ον “8 42 

τοῦ τῆς ἀληδϑείας ἐχϑροῦ. 
ΒΩ » ΕῚ ΝῊ 

ΧΧΙΧ [Νιο. Η. Ἐς. ΠῚ, 16.1 1. Ἐπὶ τούτῳ δῆτα καὶ ἡ 

1ὅ λεγομένη τῶν Νικολαϊτῶν αἵρεσις ἐπὶ σμικρότατον συνέστη 
΄) - Ἀ ᾿ τρ τὰ ΄ Ε ͵΄χ 

χρόνον, ἧς δὴ καὶ ἡ τοῦ Ἰωάννου Αποκάλυψις μνημο- 
- Ξ " 

νεύει. Οὗτοι Νικόλαον ἕνα τῶν ἀμφὶ τὸν Στέφανον δια- 
’, ν - 2 ΞΔ, ΒΓ τ Ἂς - . 5 - ’ὔ 

κόνων πρὸς τῶν ἀποστόλων ἐπὶ τῇ τῶν ἐνδεῶν δεραπείᾳ 
» [ 3, ΄ 

προκεχειρισμένων ηὔχουν. ὋὍ γε μὴν Αλεξανδρεὺς Κλή- 
» ’ὔ - - . 3 {τὸ Ν ᾽ὔ Ὁ 

20 μης ἐν τρίτῳ στρωματει ταῦτα περί αὐτου κατα λέξιν ἱστο- 

“- «ες , Υ - Ε - ,, ἣν 

ρεῖ. 2. “᾿Ὡραίαν, φασὶ, γυναῖκα ἔχων οὗτος μετὰ τὴν 
«ε » ’΄ Ν - - Ν .-. 8 ’ ἊΨ 

ἀνάληψιν τὴν του σωτῆρος πρὸς των ἀποστόλων ὀνειδι- 
ςε πὸ πον δ ’ 5» Ψ. : Ἂς Ν - - 

σδεὶς ζηλοτυπίαν, εἰς μέσον ἀγαγὼν τὴν γυναῖκα, γῆμαι 
ςε - ,ὕ " ’,ὕ ἘΠ ᾿ ᾿’ .., Ν - ’ὔ 

τῷ βουλομένῳ ἐπέτρεψεν. ᾿Ακόλουδον γὰρ εἶναί φασι 
» τε εν -ι τπ ᾽ὕ΄ "» ᾿ὕ - - -“.,᾿ὦ «ς - Ὡἕ 

28 τὴν πραςιν ταυτὴν ἐΚΕΓ ΡΜ ΤῊ φωνῇ: ΤΊ) οτι παράχρασ“αις 

. τ κω ἊΝ ὃ “ν᾽ Κ Ν δὴ -- δὲ 5...) - ΄, 
Τὴ σαρκι ξι. αι ὁοὁὴηὴ κατακολουνησαντες τῳ γεγέενημένω 

«ε - ΕῚ ,ὔ ς Ν - ᾿ Υ 0 ’,ὕ 5 ᾿ [ὃ Ἵ 5 Ἂ τ 

τῳ {πι3 εἰρημένῳ απτλὼς καὶ αμβθρασανιστῶς ανα!ϊοὴ] ἐἑΚκΤΟρ 

« ’ὔ ς Ν [ ᾽ - ’, 3 Θ᾿ 
νευουσιν οἐ τὴν αιἱιρεσιν αὐτου μετιοντὲς. . Πυνϑάνομαι 

ἀν γν:} Ν Ν ’ Ὁ ΡνἋἢ 9 " - 

ὃ εγω τὸν Νικόλαον μηδεμιᾷ ἑτέρᾳ παρ ἣν ἕγημε κεχρὴ- 
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ε΄ 8, Ἀ φ 9 » ; ’ Ν Ν ΄ἃ λ , 

σϑαι γυναικὶ, τῶν τε ἐκείνου τέκνων τὰς μὲν σηλείας κατα- 
τ ’ 5,2 » Ὁ, δΑ ὃ - Ν .-᾿' τ 

γηράσαι παρϑένους, ἀφδξορον δὲ διαμεῖναι τὸν υἱόν. ὧν 
τς “ ᾽ ΄ὕ ᾽ Ν » ἃ, - « ᾿] ,ὕ - 

οὕτως ἐχόντων ἀποβολὴ πάνπους ἦν ἢ εἰς μέσον τῶν 
.«»ν ,ὕ͵ “ὦ ΄, ᾿] ᾿ὕ Ἃ Ἀ 

ἀποστόλων τῆς ζηλοτυπουμένης ἐγκύκλησις γυναικὸς, 
εε ᾿ δ 4 ’ - Ὁ, «Ὁ - ς ΝΎ - 

καὶ ἡ ἐγκράτεια τῶν περισπουσάστων ἡδονῶν τὸ παρα- 
[ἐς κι "δὲ τ- τ ᾽ Ν τ » ὑλ 

χρᾶσδαι τῇ σαρκὶ ἐδίδασκεν. Οὐὅ γάρ οἷμαι ἐβού ἔτο 
« ;" Ν  “- -τ τ᾿ λὴ ΙΝ Ν , ὃ δὴ ΄ὕ, 

κατὰ τὴν τοῦ σωτῆρος ἐντολὴν ὁυσὶ κυρίοις δουλεύειν, 
«ς΄ - ᾽ « 

ἡδονῇ καὶ κυρίῳ. 4. Λέγουσι δ᾽ οὖν καὶ τὸν Ματϑίαν 
εε “ δ σἂν ν Ν ’ Δ. Ν αῷ «Ἐ 

οὕτω διδάξαι, σαρκὶ μὲν μάχεσψαι καὶ παραχρᾶσδαι, 
ε τος ᾿ «Ὁ ὯςΦη2 .. » 
μηδὲν αὐτῇ πρὸς ἡδονὴν ἐνδιδόντα, ψυχὴν ὃ αὔξειν διὰ 

«ε ’, Ν ’ 2᾽ Γ - ΕΣ ᾿ς νΝ - Ν 

πίστεως καὶ γνώσεως. Ταῦτα μὲν οὖν περὶ τῶν κατὰ 
᾿΄ ᾳ - » 

τοὺς δηλουμένους χρόνους παραϊβραϑθεῦσαι τὴν ἀλήϑειαν 
Ψ το ΄ὕλ Χ ̓΄ Ν δ- ΕῚ Ν λὲ 

εγκεχειρηκύτων, λόγου γε μὴν “αττον εἰς τὸ παντελὲς 
» Τὰ ᾿»] [ΟἿ 

ἀπεσβηκότων, εἰρήσπω. 
τ. « μι ΣΧ ΓΝΙΟ Η Τὸ. 11. 44.1.1, Ὁ μέντοι Κλή οὗ : μ μης, 

᾿ Ἵ ᾽ ΄ δ.» “ ΄, «-- 
τὰς φωνὰς αρτίως ἀνέγνωμεν, τοῖς προειρημένοις ἑξῆς 
ὃ Ν ᾿ 55 - ΄ὔ ν - » “λ Ὕ 

ιὰ τοὺς α“ετοῦντας γάμον, τοὺς τῶν ἀποστόλων ἐξε- 
»Ζ2 ᾽ ΄, λέ , «.-ἍἋ Ν ν 

τασξέντας ἐν συζυγίαις καταλέγει φάσκων “ἢ καὶ τοὺς 
΄ Ἷ 2 

ἀποστόλους ἀποδοκιμάσουσι. Πέτρος μὲν γὰρ καὶ Φί- 

δ 

10 

1ὅ 

« νῚ ν᾿ 

λιππος ἐπαιδοποιήσαντο, Φίλιππος δὲ καὶ τὰς ϑυγατέρας 20 
8 4 Ὁ ’ μ᾿ ΤΥ - μι - 

ἀνδράσιν ἐξέδωκε. Καὶ ὅ γε Παῦλος οὐκ ὀκνεῖ ἔν τινι 
[{.»ς - Εν ΄ - - ᾽ὔ «“ ᾿ 

ἐπιστολῇ τὴν αὑτοῦ προσαγορεῦσαι σύζυγον, ἣν οὐ πε- 
γε ΄- « “ ΄ ᾿] 77 2 

ριεκόμιζε διὰ τὸ τῆς ὑπηρεσίας εὐσταλές." 2. Ἐπεὶ δὲ 
’ » ΄ κ᾿ ΕΣ “- ο΄ ᾽ ΄ 

τούτων ἐμνήσϑημεν, οὐ λυπεῖ καὶ ἄλλην ἀξιοδιήγητον 
᾿ ’ -'Ψ' ᾽ ψιϑ δια κδἱ “Ὁ 5» - “ ’ 

ἱστορίαν τοῦ αὐτοῦ παραϑέσϑαι, ἣν ἐν τῷ ἑβδόμῳ στρω- 2ὅ 
- - ς - ᾽ ὕ ν" ΄ «ε ν᾿ - 

ματει τουτὸν ἱἰστόορων ἀνέγραψε τον τρύῦπον φασὶ γουν 

ςε Α ’ ’, ’ Ν ς - - 

τὸν μακάριον ἸΪέτρον, ϑεασάμενου τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα 
ει » ᾽, Ν Ἔν ταν Δ, ΧΨ΄ « Δ,» Ν “ ’ 

απαγομένην τὴν ἕπι “αναάτῳ. ἤσθψηναι μὲν τῆς κλήσεως 

ει ’ὔ’ ΕΥ - ᾿] ᾽ τ » Ά.- 5» - Υ φ 

χάριν καὶ τῆς ἐπ οἰκον ἀνακομιὸοῆς, ἐπιφωνῆσαι δὲ εὖ 
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ςε “ - ν - ΕῚ ΕῚ ’ 

μάλα προτρεπτικῶς καὶ παρακλητικῶς ἐξ ὀνόματος προ- 
« ΄, « ΄ - “ - ’, ᾽ ΤΤ7' τ ΐ᾿ φ 
σειπόντα " μέμνησο, ὦ αὕτη, τοῦ κυρίου. Τοιοῦτος ἦν ὁ 

«ες - ’, ᾽ὔ ν ς - » ’,ὕ ’, 

τῶν μακαρίων γάμος, καὶ ἡ τῶν φιλτάτων τελεία διά- 
«ε ., .»9 5 τ Ὴς - δ᾽ 3 - » - μ᾿ “- ΄ 

Νεσις. Καὶ ταῦτα δ᾽ οἰκεῖα ὄντα τῇ μετὰ χεῖρας ὑπο- 
, ᾽ “5.2 Ἀ κ Ζδ δ, 

ὅ δέσει ἐνταῦξά μοι κατὰ καιρὸν κείσϑω. 
ΕΣ, τ᾽ ᾿ - - 

ΧΑΧΧΙ. [Νιο. Ἡ. Ἐ.1, 88.1 1. Παύλου μὲν οὖν καὶ 
» - - [ ’ Ἂς ΤῊΝ. ’ ᾿ς ’ὔ 

Πέτρου τῆς τελευτῆς ὅ τε χρόνος καὶ ὃ τρόπος, καὶ προσέτι 
- Ν Ἂς ᾿ Ν - ,ὕ - ’ ᾿] - 

τῆς μετὰ τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ [βίου τῶν σκηνωμάτων αὐτῶν 
- ᾿ Ξ- Ξ: 

καταϑέσεως ὁ χῶρος, ἤδη πρότερον ἡμῖν δεδήλωται. 2. Τοῦ 
᾿) τῳ Ν - , ἢ Ν Ψ΄,. 

10 δὲ Ἰωάννου τὰ μὲν τοῦ χρόνου ἤδη πως εἴρηται, τὸ δέ γε 
- ᾽, ᾽ ᾿Ξ ΄ ΒΡ Ὁ ἝἜ λ ΄ 

τοῦ σκηνώματος αὐτοῦ χωρίον ἐξ ἐπιστολῆς Πολυκράτους 
“ δ᾽ ᾿ ΕΠ γι ΄, ΡΣ ο Ὑ .] ὃ ’ὔ 

(τῆς δ᾽ ἐν ᾿Εφέσῳ παροικίας ἐπίσκοπος οὗτος ἦν) ἐπιδείκνυ- 
«“ Ο θυ» μ ἼΠΙ ’,ὕ " Ἂ ’ ’ ς - ᾿] τοὶ 

ται, ἣν Οὐίκτορι Ῥωμαίων ἐπισκύπῳ γράφων, ὁμοῦ τε αὐτοῦ 
Ν λί ,ὔ κὰν τῷ Δ - ’, -Ξ 

καὶ Φιλίππου μνημονεύει τοῦ ἀποστόλου τῶν τε τούτου δυ- 
- ’ «ςς Ν. Ἂν 3, ’ 

1ὅ γατέρων ὧδέ πως 8. καὶ γὰρ καὶ κατὰ τὴν ᾿Ασίαν μεγάλα 
«ε - Ὁ 3 -“΄“.»}» ’ ς Ἁ 

στοιχεῖα κεκοίμηται, ἅτινα ἀναστήσεται τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ 
Ἐξ Ἐξ ,ὔ - ,ὔ 5 π»"» Ομ Ὁ... » 
τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου, ἐν ἡ ἔρχεται μετὰ δόξης ἐξ 

ςε Ε] - κ᾿ ΕῚ - ,ὕ , Ν φο ν» [λ 
οὐρανοῦ, καὶ ἀναζητήσει πάντας τοὺς αγίους, Φίλιππον 

«ςε κ - ὃ ̓ ᾿) 4λ «“ ι ΕΣ «- “λ 

τὸν τῶν δώδεκα ἀποστόλων, ὃς κεκοίμηται ἐν ᾿Ιεραπόλει, 
- , " - Ε - , - 

20 “καὶ δύο ϑυγατέρες αὐτοῦ γεγηρακυΐαι παρδένοι, καὶ ἡ 
{2 ΎΦΟ 5 - ’ ΕΣ ς ’, ,ὔ ’ὔ δ 

ἑτέρα αὐτοῦ ϑαγάτηρ ἐν ἁγίῳ πνεύματι πολιτευσαμένη, ἢ, 
τε ϑν. . ΓᾺ 5 Ψ " δὲ 4 9 , φ δ δας Ν --Ὁῳὀὠ 

ἐν Εφεσῳ ἀναπαύεται, ἔτι δὲ καὶ ΤΙωαννὴς ὃ ἐπὶ τὸ στῆνος 
«- ἘΞ ’ ᾿ ἷν Δ ΕΣ , ε Ἂ κ , Ν 
τοῦ κυρίου ἀναπεσὼν, ὃς ἐγενήπη ἱερεὺς τὸ πέταλον πε- 

«ς Ν Ν »» Ν ὃ ὃ , Ν - δῇ ᾽ Ἦ Ῥ 
φορηκὼς καὶ μάρτυς καὶ διδάσκαλος ᾿ οὗτος ἐν Εφίσῳ 

«ςε ᾿] - - -“ - 

25 “ κεκοίμηται." Ταῦτα καὶ περὶ τῆς τῶνδε τελευτῆς. 4. Καὶ 
- δ - - ’ νυ Ἕ 4 

ἐν τῷ Γαΐου δὲ, οὗ μικρῷ πρόσϑεν ἐμνήσϑημεν, διαλόγῳ 
’ « - - 

Πρόκλος, πρὸς ὃν ἐποιεῖτο τὴν ζήτησιν, περὶ τῆς Φιλίππου 
τὰν Ὑυ , ὃ. 9 Ξ , "ἢ τ 

καὶ τῶν ϑυγατέρων αὐτοῦ τελευτῆς συνάδων τοῖς ἐκτεδεῖσιν 
- ’ὔ 

οὕτω φησὶν “μετὰ τοῦτον δὲ προφήτιδες τέσσαρες αἱ Φι- 
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7 ,΄, ἀντ ὦ ΄ - ν κ᾿ ᾽ ΄ Ξ 
λίππου γεγένηνται ἐν ἱἱἹεραπόλει τῇ κατὰ τὴν ᾿Ασίαν 

γε ε ΄ ᾽ - 9 "» - ᾿ ΄ - ν ᾽ τι 2᾽ 

ὃ τάφος αὐτῶν ἐστιν ἐκεῖ καὶ ὁ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. 
- Ψ [᾿ μὰ - - ,ὔ - 

ὅ. Ταῦτα μὲν οὗτος. Ὃὧ δὲ Λουκᾶς ἐν ταῖς Πράξεσι τῶν 
᾽ ’, - ’, ΄- , 5 γ΄ , “- 

ἀποστόλων τῶν Φιλίππου Ξυγατέρων ἐν Καισαρείᾳ τῆς 

σι 
᾽ ,ὕ “ - ν᾿ ’ ΙΝ - “- 

Ιουδαίας ἅμα τῷ πατρὶ τότε διατρι[βουσῶν, προφητικοῦ 
’ ᾽ δ΄ , ’ ζ Ν λέξ ῶ 

τε χαρίσματος ἠξιωμένων, μνημονεύει κατὰ λέξιν ὧδέ πως 
ὕ «εν 8, " γ΄ ΄ νΝ Ε] λξ8 ’ " Ν 

λέγων “ἤλΞομεν εἰς Καισάρειαν, καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν 
«ε - ᾿’ὕ - ᾿] - »Ἣ", 5 “- ς Ν 

οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ ὄντος ἐκ τῶν ἑπτὰ 
«εν , Ε ΕῚ - ΄ὕ δι τ 2} Ο. 

ἐμείναμεν παρ᾽ αὐτῷ. Τούτῳ δὲ ἦσαν παρϑένοι ϑυγα- 
-.- » ΄, ΄ ΕΣ ιν Ν - ᾽ ε 
τέρες προφητεύουσαι τέσσαρες." 6. Τὰ μὲν οὖν εἰς ἡμε- 10 
,ὔ΄ ΕῚ 2 - , , “ἢ Ἅ ΜῈ 2 ΄“᾿ ν 

τέραν ἐλϑόντα γνῶσιν περί τε τῶν ἀποστόλων αὐτῶν καὶ 
- ν. - ΚΑ ͵ . - 

τῶν ἀποστολικῶν χρόνων, ὧν τε καταλελοίπασιν ἡμῖν 
« ΄Ὁ ΄ Ν .«- 5 ,ὔ Ν [2 5. «ἃ 

ἱερῶν γραμμάτων, καὶ τῶν ἀντιλεγομένων μὲν, ὕμως δ᾽ ἐν 
- [νῚ - 

πλείσταις ἐκκλησίαις παρὰ πολλοῖς δεδημοσιευμένων, τῶν 
με ΒΑ ᾽ ἈΝ Ὰ ᾽ 

τε παντελῶς νόξων καὶ τῆς ἀποστολικῆς ὀρξοδοξίας ἀλ- 1 
Ἂ ,’ 5 ’ὔ΄ ὃ ἣ ΄ 42} ἃς Ν - «ς-- .κ 

οτρίων ἐν τούτοις διειληφότες ἐπὶ τὴν τῶν ἑξῆς προΐωμεν 

ἱστορίαν. 

ΧΧΧΙΠΙ [Νιϊὸ. Η. Ἐ.. 11,16. 1. Μετὰ Νέρωνα καὶ 
ν᾿ φ - 4᾿ - ’ 

Δομετιανὸν, κατὰ τοῦτον οὗ νῦν τοὺς χρόνους ἐξετάζομεν, 
- ΕΥ Ν “λ 2» » δή Ν “ 

μερικῶς καὶ κατὰ πόλεις ἐξ ἐπαναστάσεως δήμων τὸν καῷ' 20 
΄ - ,ὕ λό 3 5- ὦ Ἂ Ν , τ ὩΣ - ἦ 
ἡμῶν κατέχει λόγος ἀνακινηϑῆναι διωγμὸν, ἐν ᾧ Συμεῶνα 

κ᾿ - λ, - “ οι ᾿Δ τ - » ς ᾽, 
τὸν τοῦ Κλωπᾶ, ὃν δεύτερον καταστῆναι τῆς ἐν Ἱεροσολύ- 

5 λ ὔ 5» ΄ 4 Ἃὦ ’ ἈΝ ’ 

μοις ἐκκλησίας ἐπίσκοπον ἐδηλώσαμεν, μαρτυρίῳ τὸν βίον 
» - 

ἀναλῦσαι παρειλήφαμεν. 2. Καὶ τούτου μάρτυς αὐτὸς 
κι - κ᾿ ᾿ ἢ "» - οὖ 

ἐκεῖνος, οὗ διαφόροις ἤδη πρότερον ἐχρησάμεϑα φωναῖς, 95 
« ΄ 6 ΔῈ ,ὕ ΄ - « - ᾿ ΄, 
Ηγήσιππος ᾿ ὃς δὴ περί τινων αἱρετικῶν ἱστορῶν ἐπιφέρει 
ὃ λῶ “ »Μ " " ’΄’» Ν ’,λ ΙΝ ν ’΄ ΄ ’ 

ηλῶν, ὡς ἄρα ὑπὸ τούτων κατὰ τόνδε τὸν χρόνον ὑπομεί- 
- ’ ΄ ς ’ὕ « Ν 

νας κατηγορίαν, πολυτρόπως ὃ δηλούμενος ὡσὰν Χρι- 
Ν 5 αὶ ’ . ΔΝ . ’, ᾽ ’ Ν 

στιανὺς ἐπὶ πλείσταις αἰκισϑεὶς Ἡμέραις, αὑτὸν τὲ τὸν 
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ὃ Ν ᾿ Ν ᾽ ᾽ 6... ᾽ Ν ’, λήξ, 
ἱκαστὴν καὶ τοὺς ἀμφ αὐτὸν εἰς τὰ μέγιστα καταπλῆξας, 
“ - ͵ “Ἃς λή Ν ’ὔ 2 ’ὔ 

τῷ τοῦ κυρίου πάϑει παραπλήσιον τὸ τέλος ἀπηνέγκατο. 
3 Οὐ ΔΑ ΕΥ - Υ - ,ὕ ΕΣ - : Ν δὴ 

. Οὐδὲν δὲ οἷον καὶ τοῦ συγγραφέως ἐπακοῦσαι, αὐτὰ δὴ 
- Ν λέξ δέ ς - τς ’, ὃ 

ταῦτα κατὰ λέξιν ὧδέ πως ἱστοροῦντος απὸ τούτων ὃδη- 
«ε Ν ὃ Ν - ε - - ,ὕ - - 

ὃ λαδὴ τῶν αἱρετικῶν κατηγοροῦσί τινες Συμεῶνος τοῦ 
ςς ' - 5 Ἂν - 4“ 

Κλωπᾶ, ὡς ὄντος ἀπὸ Δαβὶδ καὶ Χριστιανοῦ, καὶ οὕτω 
« « ΒΞ τι ὙΩΥΣ . " ᾿.'ς ἘΣ - ’, 
μαρτυρεῖ ἐτῶν ὧν ἑκατὸν εἴκοσιν, ἐπὶ Τραϊανοῦ Καίσαρος 

«ς Αἷν "Ὁ, -““.» “ 0} Ἂς νἑΝ Ὁ ΘΆΤΟΝ «ς » Ν 

καὶ ὑπατικοῦ ᾿Αττικοῦ." 4. Φησὶ δὲ ὁ αὐτὸς, ὡς ἄρα καὶ 
Ἂς » 5 τὰ Ἂ ’΄ “-- "2 Ν - 

τοὺς κατηγόρους αὐτοῦ, ζητουμένων τότε τῶν ἀπὸ τῆς βα- 
- 9 - ε Ν 5 Ὁ - , « - 

10 σιλικῆς Ιουδαίων φυλῆς, ὡσὰν ἐξ αὐτῆς ὄντας ἁλῶναι 
,ὔ - δ᾽ Ἃ ᾿ ν π' - - » - 

συνέβη. Λογισμῷ δ᾽ ἂν καὶ τὸν Συμεῶνα τῶν αὐτοπτῶν 
} , - 

καὶ αὐτηκόων εἴποι ἂν τις γεγονέναι τοῦ κυρίου, τεκμηρίῳ 
- - ᾿ 2 - 9 - - " - 

τῷ μήκει τοῦ τρόνου τῆς αὐτοῦ ζωῆς χρώμενος, καὶ τῷ 
΄ κ - » ᾿΄ χ ΄, - - 

μνημονεύειν τὴν τῶν εὐαγγελίων γραφὴν Μαρίας τῆς τοῦ 
γ΄ - Ὧν τὶ Ν 

16 Κλωπᾶ, οὗ γεγονέναι αὐτὸν καὶ πρότερον ὁ λόγος ἐδήλω- 
«ς ᾽ 9, Ν Ν. Ν ς “ " Ν Ά 

σεν. ὅ. Ὁ δ᾽ αὐτὸς συγγραφεὺς καὶ ἑτέρους ἀπὸ γένους 
Ἀ᾿ ΚῸΝ ν- Ῥ Ἰὼ λ - - - - » 
ἑνὸς των φερομένων αδελῴων τοῦ σωτῆρος, ᾧ ὄνομα 
᾿ ΕΥ 5" - 

Ἰούδας, φησὶν εἰς τὴν αὐτὴν ἐπιβιῶναι βασιλείαν, μετὰ 
Ν ὟΝ ’ ς δ,“ :) - Ῥ. ἿΝ - ᾿] Ν 

τὴν ἤδη πρότερον ἱστορηδεῖσαν αὐτῶν ὑπὲρ τῆς εἰς τὸν 
ἈΝ - ͵ 2 

20 Χριστὸν πίστεως ἐπὶ Δομετιανοῦ μαρτυρίαν. 0. ΤΓράφει 
δὲ ω Φ.ο: ΕΙ ( Ν - ΄ὔ ἐκκλ , 

ὲ οὕτως “ἔρχονται οὖν καὶ προηγοῦνται πάσης ἐκκλησίας 
{ει ς ὯΝ 5 εν - ͵ 

ὡς μάρτυρες καὶ ἀπὸ γένους τοῦ κυρίου, καὶ γενομένης 
Κο ὦ εν ’ 5 ΄ὔ 5 ,ὔ ,ὕ ,ὔ “ 

εἰρήνης ββαϑείας ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ μένουσι μέχρι Τραϊα- 
εε - , ’ Ὁ ’ὔ - ’ὔ ς 

νοῦ Καίσαρος, μέχρις οὗ ὁ ἐκ Φδείου τοῦ κυρίου, ὁ προει- 
ςς σ - γ ἃ; - 

2ὅ “ρημένος Συμεὼν υἱὸς Κλωπᾶ, συκοφαντηδεὶς ὑπὸ τῶν 
[ἐς ΒΑΚ ς ’ “δ: Ν ΓΘ ΑΥ Β᾽,: Ἂς - 3 - 

αἱρέσεων, ὡσαύτως κατηγορήδη καὶ αὐτὸς ἐπὶ τῷ αὐτῷ 
ξεῖν - - ε - 5 - 

“λόγῳ ἐπὶ ᾿Αττικοῦ τοῦ ὑπατικοῦ. Καὶ ἐπὶ πολλαῖς 
«ε ες -» 5» »ἤ Ε ’ - ΄ὔ κ ὡ 

ἡμέραις αἰκιζόμενος ἐμαρτύρησεν, ὡς πάντας ὑπερϑαυ- 
τε ον Ν δ ς Ν - ς Ν » ΄ 
μάζειν καὶ τὸν ὑπατικον, πὼς ἕκατὸν εικοσὶ τυγχάνων 
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-“-ν “" . ’ Ξ Ν , λ ὥις δ- Ε}] » γι Ν 

ἐτῶν ὑπέμεινε" καὶ ἐκελεύσπη σταυρωπῆναι. ἡ Ἔπε 
᾿ ῃ ΜΝ 48, ᾽ » Ὁ ’ Ν Ν Ν Ὁ 

τούτοις ὃ αὐτὸς ἀνὴρ διηγούμενος τὰ κατὰ τοὺς δηλου- 
᾽ » ’ ΄ » ’ - ’ ’ 2 

μένους ἐπιλέγει, ὡς ἄρα μέχρι τῶν τότε χρύνων παρϑέ- 
»" Ὁ 

νος καϑαρὰ καὶ ἀδιάφϑορος ἔμενεν ἡ ἐκκλησία, ἐν ἀδήλῳ 

που σκότει φωλευόντων εἰσέτι τότε τῶν, εἰ καί τινες ὑπῆρ- 

χον, παραφδείρειν ἐπιχειρούντων τὸν ὑγιῆ κανόνα τοῦ σω- 
’ ’ « ᾿] Γ᾿ Γς Ν - Ὶ ᾿΄ὔ 

τηρίου κηρύγματος. 8. Ὥς δ᾽ ὁ ἱερὸς τῶν ἀποστόλων 
- ἅ, ( 

χορὸς διάφορον εἰλήφει τοῦ [βίου τέλος, παρεληλύϑει τε 
 : Ν » ΄ “- .] - 2 ἐ - - ΕΣ δ) 2 ,ὔ 

ἡ γενεὰ ἐκείνη τῶν αὐταῖς ἀκοαῖς τῆς ἐνδέου σοφίας 
- - - 3. εἰς 

ἐπακοῦσαι κατηξιωμένων, τηνικαῦτα τῆς ἀδέου πλάνης 
Ω κ᾿ »"ἋἋ 7 ε ΄ ν “ - ε ἶν 
ἀρχὴν ἐλάμβανεν ἡ σύστασις, διὰ τῆς τῶν ἑἕτεροδιδα- 

΄ » το Δ Ν ᾿ ᾿ » - 5 ᾽,ὕ 

σκάλων ἀπάτης, οἱ καὶ, ἅτε μηδενὸς ἔτι τῶν ἀποστόλων 

λειπομέ ἢ λοιπὸν ἤδη τῇ κεφαλῇ τῷ τῆς ἀλ εἰπομένου, γυμνῇ λοιπὸν ἤδη τῇ κεφαλῇ τῷ τῆς ἀλη- 
’ ’ - ᾽ 

ϑείας κηρύγματι τὴν ψευδώνυμον γνῶσιν ἀντικηρύττειν 

ἐπεχείρουν. 
κτο ἐπ 

ΧΌΧΧΠΙΙ, [Νιο. Ἡ. Τὰ. 111,17. 1. Τοσοῦτός γε μὴν 
5» Ἂ ,ὔ ’ ς δὰ ς - " » ἃ, ’, ὃ Ν δ᾽. 

ἐν πλείοσι τόποις ὃ καὸ᾿ ἡμῶν ἐπετάϑη τότε διωγμὸς, ὡς 

Πλίνιον Σεκοῦνδον ἐπισημότατον ἡγεμόνων, ἐπὶ τῷ πλή- 
- ᾽’ὕ ,2 Ἃ γ᾿ »" , Ω, Ἢ ϑει τῶν μαρτύρων κινηξέντα, [βασιλεῖ κοινώσασϑαι περὶ 

10 

1 

- Χ "»,Ἅ - ΄ ΟΥ -- ’ » ,ὕ “ δ᾽ 20 

του πληνους τῶν ὑπὲρ Τῆς πιστεὼς αναιρουμένων, αμα 

- - ᾽ ’ἅ Ν 

ἐν ταὐτῷ μηνῦσαι, μηδὲν ἀνόσιον μηδὲ παρὰ τοὺς νόμους 
’ ν᾽ Ν ,ὔ λὴ ’ “ - 4 

πράττειν αὐτοὺς κατειληφέναι, πλὴν τό γε ἅμα τῇ ἕῳ διε- 
᾿ Ἀ " Ν ,. - δί . - » δὲ ’,’ 

γειρομένους τὸν Χριστὸν Θεοῦ δίκην ὑμνεῖν, τὸ δὲ μοιχεύειν 
Ν ’, Ν Ν - ’ὔ 584,3» ΑΥ͂ λήη 

καὶ φονεύειν καὶ τα συγγενὴ τοῦτοις ἀσέμιτα πλημμελη- 

Ν ᾽ Ν 5 ,ὔ ΄ ΜΨ 5 ΝΥ , »Η) 

ματα και αὐτοὺυς απαγόρξυειν, παντα Τε πραττειν ακολου- 

Ξ' Ἂ δ Ὁ 
ϑως τοῖς νόμοις. 2. Πρὸς ἃ τὸν Τραϊανὸν δόγμα τοιόνδε 

τεϑεικέναι, τὸ Χριστιανῶν φῦλον μὴ ἐκζητεῖσϑαι μὲν, ἐμπε- 
Ν δΑ ΄ . τ , - ν᾿ - ὃ - 

σὸν δὲ κολάζεσϑαι" οὗ γενομένου ποσῶς μὲν τοῦ διωγμοῦ 
3ῃ εν , - λὴ ὃ ᾽’ ᾿] ᾿ ᾿ὕ ᾽ ᾿ὕ 

σβεσ ναι τὴν ἀπειλὴν σφο βότατα ξεγκειμένου, ουὅ χειίρο- 
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’ δ - - 4ι σ σὺ κὸ ἐπ έλ δὲ ’ .Ῥ 
νάς γε μὴν τοῖς κακουργεῖν περὶ ἡμᾶς ἐξέλουσι λείπεσϑαι 

Σ Ὁ » - ἰν "" κα ἊἊ Ν - 

προφάσεις, ἔσδ᾽ ὕπη μὲν τῶν δήμων, ἔσξ᾽ ὅπη δὲ καὶ τῶν 
᾿] Ν ΄“Ὦ ΄ - 

κατὰ χώρας ἀρχόντων τὰς καϑ' ἡμῶν συσκευαζομένων 
" ν ς , - - Υ ᾽ 
ἐπιβουλὰς, ὡς καὶ ἄνευ προφανῶν διωγμῶν μερικοὺς κατ 

5 9 τ 557 - δ ,ὔ εἶ Ξ ὃ ΄ 
ἐπαρχίαν ἐξάπτεσϑαι, πλείους τε τῶν πιστῶν διαφόροις 
" ΄ Ὁ ΄, “ »" τὰν Ὁ ἘΞ , 
ἐναγωνίζεσϑαι μαρτυρίοις. ὃ. Εἴληπται δ᾽ ἡμῖν ἡ ἱστορία 

ΕΝ ἘΞ ΒΝ ἔξ. ". 
ἐξ ἧς ἀνωτέρω δεδηλώκαμεν τοῦ Τερτυλλιανοῦ Ῥωμαϊκῆς 

- ΄ - », «ε 

ἀπολογίας, ἧς ἡ ἑρμηνεία τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον “καίτοι 
«ςε ΄ ͵ὕ Ἀ Ν " ξ - 3 ς.», Ἃ ,ὕ 

ηὑρήκαμεν καὶ τὴν εἰς ἡμᾶς ἐπιζήτησιν κεκωλυμένην. 
- ἢ Ξ 

10 “πΠλίνιος γὰρ Σεκοῦνδος ἡγούμενος ἐπαρχίου, κατακρίνας 
΄ - 3 - 

“ Χριστιανούς τινας καὶ τῆς ἀξίας ἐκ[βαλὼν, ταραχϑεὶς τῷ 
ςς λήϑ 39. Ἂ» ἘΞ 2 Ἂ - δὲ Ν » Ξ ,ὔ Π: - - 

πλήϑει ἠγνόει τί αὐτῷ λοιπὸν εἴη πρακτέον. Τραϊανῷ 
-«- κα Ξ πος ͵ ὥς 
οὖν τῷ βασιλεῖ ἀνεκοινώσατο λέγων, ἔξω τοῦ μὴ βούλε- 

ςε Ὁ ᾿) Ν 5 - 5 Ν 2 ὯἝ ᾿ ᾿Ὶ - " 

σϑαι αὐτοὺς εἰδωλολατρεῖν οὐδὲν ἀνόσιον ἐν αὐτοῖς ηὑρη- 
«-- ἣν Ξ ᾽ Ξ 

1 “ κέναι. ᾿Εμήνυε δὲ καὶ τοῦτο, ἀνίστασϑαι ἕωϑεν τοὺς Χρι- 
ςς Ν Ν ᾿ Ν ἴω - ,ἅ π - Ων 4, Ν 

στιανοὺς καὶ τὸν Χριστὸν ξΞεοῦ δίκην ὑμνεῖν, καὶ πρὸς τὸ 
«ς - 

“τὴν ἐπιστήμην αὐτῶν διαφυλάσσειν, κωλύεσϑαι φονεύειν, 
ςς - 5 - 

μοιχεύειν, πλεονεκτεῖν, ἀποστερεῖν καὶ τὰ τούτοις ὕμοια. 
- 5 -. - - - 

“ Πρὸς ταῦτα ἀντέγραψε Τραϊανὸς τὸ τῶν Χριστιανῶν φῦ- 

20 “λον μὴ ἐκζητεῖσθαι μὲν, ἐμπεσὸν δὲ κολάζεσϑαι." Καὶ 

ταῦτα μὲν ἐν τούτοις ἦν. 
» αὶ ᾿κ᾽ 179 » - ᾿ « 

ΧΧΧΙΥ. [Νιὸ. Η. Τὶ. 111, 2ὅ.] Τῶν δὲ ἐπὶ Ῥώμη 
5 βς " ’, - - , λέ 

ἐπισκόπων ἔτει τρίτῳ τῆς τοῦ προειρημένου βασιλέως 
2 - χὴ ’ὔ 5 ’ Ν ᾿Ν Ἷ ἢ 

αρχῆς Κλήμης Βυαρέστῳ παραδοὺς τὴν λειτουργίαν ανα- 
- ΄ ΟΝ ,ὕ Ν ΄ Ν » ᾽ ,ὕ - - “ 

2ὅ λύει τὸν βίον, τὰ πάντα προστὰς ἔτη ἐννέα τῆς τοῦ ϑείου 

λόγου διδασκαλίας. 

ΧΧΧΥ͂. [Νῖο. Η. Ε. ΠΙ, 2.7 ᾿Αλλὰ καὶ τοῦ Συμεῶ- 
“ « 

νος τὸν δηλωϑέντα τελειωϑέντος τρόπον, τῆς ἐν Ἵεροσο- 
, 5 - Ν Ὧν 7 ὃ - » γ - 

λύμοις ἐπισκοπῆς τὸν “ρόνον Ἰουδαῖός τις ὄνομα ἰΙοῦστος, 
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᾿] ΕΝ ᾿] ᾿Ὶ ΕΣ - 

μυρίων ὅσων ἐκ περιτομῆς εἰς τὸν Χριστὸν τηνικαῦτα πεπι- 
᾿ - ν᾿  Ἀδεῖς Ἅ ἊΝ ὃ, 

στευκότων εἷς καὶ αὐτὸς ὦν, διαδέχεται. 
» " Α "ὦ. Ὃ Ν 

ΧΧΧΥΙ. [Νιῖο. Η. Εὸ. 111, 29.] 1. Διέπρεπέ γε μὴν 
. ’ " » - ᾿] ,ὔ - ᾽ ’ ιν Ν 

κατὰ τούτους ἐπὶ τῆς ᾿Ασίας τῶν ἀποστόλων ὁμιλητὴς 

Πολύκαρπος, τῆς κατὰ Σμύρναν ἐκκλησίας πρὸς τῶν αὖ- ς, ρ Ί 

τοπτῶν καὶ ὑπηρετῶν τοῦ κυρίου τὴν ἐπισκοπὴν ἐγκέχει- 
» δὶ ε " - « 

ρισμένος. 2. Καϑ᾽ ὃν ἐγνωρίζετο Παπίας τῆς ἐν ἱΙεραπό- 
, ν᾽ » 

λει παροικίας καὶ αὐτὸς ἐπίσκοπος, ὕ τε παρὰ πλείστοις 
- ’ὕ Ψ - ΕΣ Ὶ 

εἰσέτι νῦν διαβόητος ᾿Ιγνάτιος, τῆς κατ᾽ ᾿Αντιόχειαν Πέ- 
ἃ Ἄ “ὦ 2 Ν Ἃ Ξ ἐν " λ ’ 5 

τρου διαδοχῆς δεύτερος τὴν ἐπισκοπὴν κεκληρωμένος. 
,΄Μ ΜΝ “ Δ ΥΝ ς 

9. Λόγος δ᾽ ἔχει τοῦτον ἀπὸ Συρίας ἐπὶ τὴν Ῥωμαίων 
΄ ω Ν - » 

πόλιν ἀναπεμφϑέντα ϑηρίων γενέσϑαι βορὰν τῆς εἰς Χρι- 
Ν ἐς ᾿ ψ' ἡ 

στὸν μαρτυρίας ἕνεκεν. 4. Οὗτος δὴ οὖν τὴν δ ᾿Ασίας 
» δὴ ψι δ Ἂ ’΄ -. τι ’, 

ἀνακομιδὴν μετ᾽ ἐπιμελεστάτης φρουρῶν φυλακῆς ποιού- 
Ν Ν ΄ τ ᾿ Δ ΄ - πα ΄,΄ 

μενος τὰς κατὰ πόλιν αἷς ἐπεδήμει παροικίας ταῖς διὰ λό- 

γων ὁμιλίαις τε καὶ προτροπαῖς ἐπιρρωννὺς, ἐν πρώτοις 
’ ’ὔ’ .«Ῥ Ν ς Ἂ »Μ ἊΝ “- 

μάλιστα προφυλάττεσϑξαι τὰς αἱρέσεις ἄρτι τότε πρῶτον 
Ε ’ Ν ἣ ’, ’ ’ ’ὔὕ 

ἀναφυείσας καὶ ἐπιπολαζούσας παρΐνει, προύτρεπέ τε 
᾽ "ξ΄ "» Αι, - - 2 Χ δό “Δι ΄ Ν 

αττρις, ἐχέσναι τῆς των ἀποστόλων παρα ὁσεὼως, ἣν ὑπὲρ 

σι 

10 

ἀσφαλείας καὶ ἐγγράφως ἤδη μαρτυρόμενος διατυποῦσϑαι 20 
» - ς “ [] Δ. ᾿ ν' Ξ ͵,ὔ 

ἀναγκαῖον ἡγεῖτο. ὅ. Οὕτω δῆτα ἐν Σμύρνῃ γενύμενος, 
» - , 

ἔνϑξα ὁ Πολύκαρπος ἦν, μίαν μὲν τῇ κατὰ τὴν "Εφεσον 
5 Ν » δ ’ ’ , ν αὐτὶ , 

ἐπιστολὴν ἐκκλησίᾳ γράφει, ποιμένος αὐτῆς μνημονεύων 

᾿Ονησίμου, ἑτέραν δὲ τῇ ἐν Μαγνησίᾳ τῇ πρὸς Μαιάνδρῳ, 
» Ὁ ἀλ '΄ ’ ’ ; ’ὔ Ν -“΄΄»ν 

ἔνϑα πάλιν ἐπισκόπου Δάμα μνήμην πεποίηται, καὶ τῇ ἐν 2 

Τράλλεσι δὲ ἄλλην, ἧς ἄρχοντα τότε ὄντα Πολύβιον ἵστο- 
- Ν - - , ᾽ὔὕ 

ρεῖ. 0. Πρὸς ταύταις καὶ τῇ Ρωμαίων ἐκκλησίᾳ γράφει, ἡ 
.« ΕῚ ᾿, - 

καὶ παράκλησιν προτείνει, ὡς μὴ παραιτησάμενοι τοῦ μαρτυ- 
,ὕ - , ,ὕ ἥν 5 ’ὔ ἐλ (ὃ Ἂ ἐξ ᾿ 

ρίου τῆς ποξουμένης αὐτὸν ἀποστερήσαιεν ἐλπίδος ᾿ εξ ὧν 

0 
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Ν ’ὔ 4 ΓΖ, λὰ - .] ’ δἰ τας 

καὶ βραχύτατα εἰς ἐπίδειξιν τῶν εἰρημένων παραϑέσδαι 
5 Ψ Ν ΓΔ} 

ἄξιον. 7. Γράφει δὴ οὖν κατὰ λέξιν “ἀπὸ Συρίας μέχρι 
Ἐδδ Ἷ4 9 Ν - 

Ῥώμης “ηριομαχῶ διὰ γῆς καὶ ϑαλάσσης, νυκτὸς καὶ 
«ει ε ΄ὔ : ΙΝ ,ὕ οι, Κε πν ο΄ 595 ν 
ἡμέρας, ἐνδεδεμένος δέκα λεοπάρδοις, ὅ ἐστι στρατιωτικὸν 

τε ΄ὔ Δ Ν ᾿) ’ ’, ’ὔ 3. Ν 

δ᾽ τάγμα, οἱ καὶ εὐεργετούμενοι χείρονες γίνονται. Ἔν δὲ 
« ἐν τ ἜΝ τ - ἘΣ 
τοῖς ἀδικήμασιν αὐτῶν μᾶλλον μαϑητεύομαι, ἀλλ᾽ οὐ 

ες ἢ Ξ Θεδήκαι τὸ ᾽ ἢ Ἢ ΠΠΠΠπτ παρὰ τοῦτο δεδικαίωμαι. ὃ, ᾿Οναίμην τῶν ϑηρίων᾽ τῶν 
«» ΓΝ - ’ὔ “ὉΔὃ νΝ " ’ ΄ ς δ Δ ν 

ἐμοὶ ἑτοίμων, ἃ: καὶ εὔχομαι σύντομά μοι εὑρεϑῆναι, ἃ καὶ 
«ε - ψ “- 

κολακεύσω συντόμως με καταφαγεῖν, οὐχ ὥσπερ τινῶν 
« , ᾽ Ὶ " κ , 

10 “ δειλαινόμενα οὐχ ἥψαντο" κἂν αὐτὰ δὲ ἄκοντα μὴ ϑέλῃ, 
ἘῸῚ Ὁ νΝ ; ἋἍ ν' ’ἢ »"} , 

ἐγὼ προσβιάσομαι. 9. Συγγνώμην μοι ἔχετε. Τὶ μοι 
«ε ’, ᾿ Ν ᾽ὔ τ τ Ε) -» κ᾿ ΐ- 

συμφέρει ἐγὼ γινώσκω. Νῦν ἄρχομαι μαδϑητὴς εἶναι. 
«ε ᾽ὕὔ - - ᾿ » - 

Μηδέν μὲ ζηλώσαι τῶν ὁρατῶν καὶ ἀοράτων, ἵνα ᾿Ιησοῦ 
«ς ἘΠ 5 ΄ Ἂ - κ᾿ Ων ΩΝ , ΄ 
Χριστοῦ ἐπιτύχω" πῦρ καὶ σταυρὸς, ϑηρίων τε συστάσεις, 

15 «ε Ὁ} , Ν λῶ ὰλ Ν ὅλ - 
σκορπισμοὶ ὀστέων, συγκοπαὶ μελῶν, ἀλεσμοὶ ὅλου τοῦ 

«ςε ’ λά - ὃ λ 9 3 σὰς 5 γα τὶ - 
σώματος, κολάσεις τοῦ διαβόλου εἰς ἐμὲ ἐρχέσϑωσαν, 

«ε ’ - - 20 - 

μόνον ἵνα Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτύχω." 10. Καὶ ταῦτα μὲν 
5 - ; - ͵ ᾿Ξ 

ἀπὸ τῆς δηλωθείσης πόλεως ταῖς καταλεχδείσαις ἐκκλη- 
, ττι Δ ΕΠ : ᾿ 

σίαις διετυπώσατο. ᾿ἬἪδη δ᾽ ἐπέκεινα τῆς Σμύρνης γενό- 
- Ἂ “- 

2Ομενος ἀπὸ Τρωάδος τοῖς τε ἐν Φιλαδελφείᾳ αὖδϑις διὰ 
- “- - νι ͵ τὰ 

γραφῆς ὁμιλεῖ καὶ τῇ Σμυρναίων ἐκκλησίᾳ, ἰδίως τε τῷ 
’ . ΄’ «Δ ἡ δὴ » 

ταύτης προηγουμένῳ Πολυκάρπῳ, ὃν οἷα δὴ ἀποστολι- 
κ᾿ " Ξ- Σ , . 3.15 , Ἄν" 

κὸν ἄνδρα εὖ μάλα γνωρίζων, τὴν κατ᾽ ᾿Αντιόχειαν αὐτῷ 
,ὔ «ς Ν ΄ Ν 2 Ὁ ΝΥ ’, 

ποίμνην ὡσὰν γνήσιος καὶ ἀγαδὸς ποιμὴν παρατίφϑεται, 
ἣΝ - - Ὡ οἷ Ν . - 

δῦ τὴν περὶ αὐτῆς φροντίδα διὰ σπουδῆς ἔχειν αὐτὸν ἀξιῶν. 
ς 5» γ7ὶ5 " τὸ « τ᾿ 

11. Ὃ δ᾽ αὐτὸς Σμυρναίοις γράφων οὐκ οἷὸ᾽ ὁπόδεν ρητοῖς 
ὕ ΠΕ Ἣ - Ἐξ »ὰ ξεν 

συγκέχρηται, τοιαῦτά τινα περὶ τοῦ Χριστοῦ διεξιών “ἐγὼ, 
«.-- δκ Ἣ κ᾿ ᾿ ϑ᾿. 5 “ ὃ “ἰς - 4 ΄ 
δὲ καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἐν σαρκὶ αὐτὸν οἶδα καὶ πιστεύω 

.-ν» 

ὄντα. Καὶ ὅτε πρὸς τοὺς περὶ Πέτρον ἐλήλυϑεν, ἔφη 
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- "Ἂ » " 

“αὐτοῖς, λάβετε, ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι οὐκ εἰμὶ 
τε ὃ ,᾽͵ ᾿ ᾽ὔ ᾿ εν 5» διχ » - “ ὩΦὙ 5 ’ 

αἱμόνιον ἀσώματον ᾿ καὶ εὐδὺς αὐτοῦ ἥψαντο καὶ ἐπί- 
ε Ὰ " “ ε 
στευσαν." 12. Οἷδε δὲ αὐτοῦ τὸ μαρτύριον καὶ ὁ Εἰρη- 
- - - ᾽ - ’ ’ [ 

ναῖος, καὶ τῶν ἐπιστολῶν αὐτοῦ μνημονεύει λέγων οὕτως 
΄““ 6 - ᾿ὕ - ς ,ὕ ὃ Ν Ν Ἁ ΣΝ ᾽, δ 

ὡς εἶπέ τις τῶν ἡμετέρων διὰ τὴν πρὸς δεὸν μαρτυρίαν 
ςε - - ᾿ 

κατακριϑεὶς πρὸς ϑηρία, ὅτι σῖτός εἰμι ϑεοῦ, καὶ δὲ 
«ςε ὀδό .Ἐ ὕ ἀλήϑ [ Ὁ ,., Ν » . Ἄν,“ Ὁ Ὁ 

ὀδόντων ϑηρίων ἀλήξομαι, ἵνα καδαρὸς ἄρτος εὑρεδῶ. 
Υ̓ Ν Ὁ ΣΕ ΄, - 

18. Καὶ ὁ Πολύκαρπος δὲ τούτων αὐτῶν μέμνηται ἐν τῇ 
’ 2 - Ἀ Φ Ἃ, , 5 δι - ᾽’ 

φερομένῃ αὐτοῦ πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολῇ, φάσκων 
᾽ - ε, «- - φ ᾽ὔ΄ ς - - 

αὐτοῖς ῥήμασι “παρακαλῶ οὖν πάντας ὑμᾶς πειδαρχεῖν 10 
- ν » - - ς Ν “ὉΔδ Ἰὸ ᾿ Συδα 5 λ' Ν 

καὶ ἀσκεῖν πᾶσαν ὑπομονὴν, ἣν εἴδετε κατ ὀφναλμοὺς 
.-ς » ΄ὕλ Ε - ᾿΄ " ᾿ « ( ᾿ ν᾿ 

οὐ μόνον ἐν τοῖς μακαρίοις ᾿Ιγνατίῳ καὶ Ῥούφῳ καὶ Ζω- 
«- " . " “ ΓΎΤ ΕΠ ΥΞ 
σίμῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν ἄλλοις τοῖς ἐξ ὑμῶν, καὶ ἐν αὐτῷ 

«ε ’ἅ Ν - - ᾽ ’ ’; [2 

Παύλῳ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀποστύλοις, πεπεισμένους ὅτι 
-- ἱ κ ᾽’ ᾽ ᾿ ν " Ἃ ἀλ 4 Ἢ ᾽, Ν 15 

οὗτοι πάντες οὐκ εἰς κενὸν ξδραμον, ἀλλ᾽ ἐν πίστει καὶ 1ξ 
΄“ ’ , κι Ν » , 9 - ’,’ἅ 4“. 

δικαιοσύνῃ, καὶ ὅτι εἰς τὸν ὀφειλόμενον αὐτοῖς τόπον εἰσὶ 
- Ν ’ τ Ν , ἴω 5 Ν Ν - ᾿ ΄,ὔ 
παρὰ κυρίῳ, ᾧ καὶ συνέπαϑδον. Οὐ γὰρ τὸν νῦν ἠγά- 

ςε »"“- ᾽ Ν ν᾿ ΄ εν [2 - ᾽ ΄ὋὮὸ ΄Ἅ Ν ν 

πησαν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἀποξανόντα καὶ δι 
αα..9 “«᾿ [4 Α - - ᾿ ᾿] - 

ἡμᾶς ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ ἀναστάντα." 14. Καὶ ἑξῆς ἐπιφέρει 
«ν ’ὔ ’ ἙΝ ς - Ν " ᾽΄ὔ [ἢ ν Το ᾿ » ᾽ὔ 

ἐγράψατέ μοι καὶ ὑμεῖς καὶ γνάτιος, ἵνα ἐᾶν τις ἀπερχη- 20 
τε ΕῚ δ" ᾽ὔ ΕΥ Ν νι ΄ ἰ πὰ 5 Ὁ ὔ ᾿» 

ται εἰς Συρίαν, καὶ τὰ παρ᾽ ὑμῶν ἀποκομίσῃ γράμματα. 
«ὦ ’ὕ ᾿ ᾽ὔ , , 

Οπερ ποιήσω, ἐὰν λάβω καιρὸν εὔϑετον, εἴτε ἐγὼ, εἴτε 
«.«ἁ ’ὔ ’ὔ Ν Ν .ς “- Ν » 

ὃν πέμπω πρεσ[βεύσοντα καὶ περὶ ὑμῶν. 15. Τὰς ἐπι- 
«ε λὰ ᾽} ᾽ὔ Ν Δ 6 ς .» Ὁ ᾿] » - Ν 

στολὰς ᾿Ιγνατίου τὰς πεμφϑείσας ἡμῖν ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ 
.«» “ » 7 « - 5 ’ ε - 

ἄλλας ὅσας εἴχομεν παρ᾽ ἡμῖν ἐπέμψαμεν ἡμῖν καϑὼς 2ὅ 
«»"» λ -“ ξ΄ ΄ ἥ -΄»"5 “ δ 

“ ἐνετείλασϑε, αἵτινες ὑποτεταγμέναι εἰσὶ τῇ ἐπιστολῇ ταύτῃ, 
φΦόσῳ ἡ ᾽ν ι, - 

ἐξ ὧν μεγάλα ὠφεληϑῆναι δυνήσεσϑε. Περιέχουσι γὰρ 
ες ’ὔ Ἀ φ νΝ ΕΥ - " ἈΝ Ν 5" νΝ 

πίστιν καὶ ὑπομονὴν καὶ πᾶσαν οἰκοδομὴν τὴν εἰς τὸν 
τε ’ ς - » ’ ν᾽ ἡρῸΝ ἃ, Ν Ν Ν νΝ 7 ᾽ 

κύριον ἡμων ανηκουσαν. Καὶ τὰ μὲν περὶ τὸν Ιγνάτιον 
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- ο΄, Ν ᾽ ᾿ν Ἃ, Ν ᾿ " 

τοιαῦτα. Διαδέχεται δὲ μετ᾽ αὐτὸν τὴν ᾿Αντιοχείας ἐπι- 
Ν “ 

σκοπὴν Ἦρως. 
Ν ΞΞ Ξ 

ΧΧΧΥΙΙ. [Νῖο. Η. ἘΦ. 1Π|,21.] 1. Τῶν δὲ κατὰ τού- 
’ ΄ -- ΐπ- δ 1 

τους διαλαμψάντων καὶ Κοδρᾶτος ἦν, ὃν ἅμα ταῖς Φι- 
᾿ - , 

ὄὅ λίππου ϑυγατράσι προφητικῷ χαρίσματι λόγος ἔχει δια- 
᾿» , ᾿] 

πρέψαι. Καὶ ἄλλοι δ᾽ ἐπὶ τούτοις πλείους ἐγνωρίζοντο 
Ν ΚΑΚΝΝ Ν ᾽, “-» - - 5 “λ ἄνε 

κατὰ τούσδε, τὴν πρώτην τάξιν τῆς τῶν ἀποστόλων ἐπέ- 
- Ἔ ἃἁὰ Ν Ὁ“ μα “ἀν » - 

χοντες διαδοχῆς ᾿ οἱ καὶ, ἅτε τηλικῶνδε ὄντες διαπρεπεῖς 
- ᾿] - 

μαϑηταὶ, τοὺς κατὰ πάντα τόπον τῶν ἐκκλησιῶν προκατα- 
- 5 , ,ὔ 

10 βληϑέντας ὑπὸ τῶν ἀποστόλων ϑεμελίους ἐπῳκοδόμουν, 
2) ς’ 5 λέ ν ΕἾΔ Ξ ᾿ Ν Ν ’ὕ 4 

αὔξοντες εἰς πλέον τὸ κήρυγμα, καὶ τὰ σωτήρια σπέρματα 
ΞΞ - » - ΄  Ὶ - » ΄ » 

τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας ἀνὰ πᾶσαν εἰς πλάτος ἐπι- 
’ Ν 3 . Ω ΨΥ Ας Ν δὴ λ - - 

σπείροντες τὴν οἰκουμένην. 2. Καὶ γὰρ δὴ πλεῖστοι τῶν 
΄ - ͵ " Ν ξὲ 

τότε μαϑητῶν σφοδροτέρῳ φιλισοφίας ἔρωτι πρὸς τοῦ 
’ ἣΡ Ν. Ἂς ’ Ἂς ’ ’ 

1δὅ ϑείου λόγου τὴν ψυχὴν πληττόμενοι, τὴν σωτήριον πρό- 
᾽ ᾽ ’ Ἄ ᾽,ὔ ’ Ἂς 

τερον ἀπεπλήρουν παρακέλευσιν, ἐνδεέσι νέμοντες τὰς 
ΕῚ ’ "» τς 5 ,ὕ ’ Ὑ ᾿] ͵ὔ 

οὐσίας, ἔπειτα δὲ ἀποδημίας στελλόμενοι ἔργον ἐπετέλουν 
Φφ᾿ - τὶ - “2 

εὐαγγελιστῶν; τοῖς ἔτι πάμπαν ἀνηκόοις τοῦ τῆς πίστεως 
᾽’ὕ ᾿ ν Ν. 4 Ν Ν οὖ 

λόγου κηρύττειν τὸν Χριστὸν φιλοτιμούμενοι, καὶ τὴν τῶν 
Ὰ ΓΑ 

920 ϑείων εὐαγγελίων παραδιδόναι γραφήν. 8. Οὗτοι δὲ ϑε- 
Ψν - ’ὔ Ψἐδας ΤΡ Ν , ᾿ Ἀδ" ’,΄ 

μελίους τῆς πίστεως ἐπὶ ξένοις τισὶ τόποις αὑτὸ μόνον 
Χ ’ ’, Α. ’ ἘΩ͂Ν ’ 

κατα[βαλλόμενοι, ποιμένας τε καϑιστάντες ἑτέρους, τούτοις 
5 - - ’ὔ Ν ἌνΑ 2 ᾿ Φ , 

τε αὐτοῖς ἐγχειρίζοντες τὴν τῶν ἀρτίως εἰσαχϑέντων 
, πριν ᾿ Ν ’ ν΄ ν »Α, ’ὔ 

γεωργίαν, ἑτέρας αὐτοὶ πάλιν χώρας τε καὶ ἔϑνη μετῇεσαν 
» ἂν - Ἄν .Ῥ - ͵ ᾿ Εν ’, 5 Ν ΑΝ - ΟὟ Ὁ » 

2ὅ σὺν τῇ ἐκ ϑεοῦ χάριτι καὶ συνεργίᾳ, ἐπεὶ καὶ τοῦ Φείου 
΄ ΣΥΝ ΄ 3. τ δ - “δ ὃ Ὡν 

πνεύματος εἰσέτι τότε δι᾿ αὐτῶν πλεῖσται παράδοξοι δυνά- 
5 ’ .“ . Ν ’ 2 ’ὔ 2.Ὁς ’ » 

μεις ἐνήργουν, ὥστε ἀπὸ πρώτης ἀκροάσεως αϑρόως αὖ- 
- Ν 

τανδρα πλήϑη προδύμως τὴν εἰς τὸν τῶν ὅλων δημιουργὸν 

εὐσέβειαν ἐν ταῖς αὐτῶν ψυχαῖς καταδέχεσϑαι. 4. ᾿Αδὺυ- 

-- 
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᾿ δὰ ν ς».» .“ ,Φ" ᾽ ,ὔ΄ ᾽ οι, -“-“α 

νάτου δ᾽ ὄντος ἡμῖν ἅπαντας ἐξ ὀνόματος ἀπαριξμεῖσδαι, 
" Ν ΝῚ ν ’ - ᾽ ’ Ὁὦ Ν » 

ὅσοι ποτὲ κατὰ τὴν πρώτην τῶν ἀποστύλων διαδοχὴν ἐν 

ταῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην ἐκκλησίαις γεγόνασι ποιμένες ἢ 

καὶ εὖ Ἃ ὶ, τού εἰκότως ἐξ ὀνόματι η μό- αἱ εὐαγγελισταὶ, τούτων εἰκότως ἐξ ὀνόματος γραφῇ μό 
“ - »" “« οὖ 

νων τὴν μνήμην κατατεδείμεδα, ὧν ἔτι καὶ νῦν εἰς ἡμᾶς δι᾽ 
΄ ,΄᾿͵ “- » - δφ5ιὉὸἢ ’, . ᾽᾿Ὁ 

ὑπομνημάτων τῆς ἀποστολικῆς διδασκαλίας ἡ παράδοσις 

φέρεται" 
ὦ, τ Δ γ τ ΝΑ 

ΧΟ ΧΎΥΤΠΙ͂Ι. [Νιῖὸ. Η. ἘΝ. 11, 18. 1. Ὥσπερ οὖν ἀμέ- 
Ἃ (5 Ὁ ,ὔὕ " Φ λέξ 5 ἊἋ - Ν 49. 

εἰ τοῦ ᾿γνατίου ἐν αἷς κατελέξαμεν ἐπιστολαῖς, καὶ τοῦ 
αἱ ; 5 -.» », - Ν 

Κλήμεντος ἐν τῇ ἀνωμολογημένῃ παρὰ πᾶσιν, ἣν ἐκ προ- 
,ὔ - « ΄͵ " , - ΄ Ὁ. μν ,ὔ 

σώπου τῆς 'Ῥωμαίων ἐκκλησίας τῇ Κορινϑίων ξιετυπώσατο, 
" τ - Ν «ς »ὌΝἪἫ "Ὁ 

ἐν ἡ τῆς πρὸς Ἑβραίους πολλὰ νοήματα παραξεὶς, ἤδη 
δὲ ᾺΡ, ἢ ᾽ λ πούς τς - ν »Φ' ᾿ς απ ς β δ ΄ 
ἑ καὶ αὐτολεξεὶ ῥητοῖς τισὶν ἐξ αὐτῆς χρησάμενος, σαφέ- 

στατα παρίστησιν ὕτι μὴ νέον ὑπάρχει τὸ σύγγραμμα. 
΄“ Ὁ - - 

2. Ὅϑεν δὴ καὶ εἰκότως ἔδοξεν αὐτὸ τοῖς λοιποῖς ἔγκατα- 
λ 3ῃ ᾽᾿ὕ - Ε] λ ς ’ὔ Ν 4 

ἐχϑῆναι γράμμασι τοῦ ἀποστόλου. ᾿Εβραίοις γὰρ διὰ 
- ΄ ΄ . ΄ ε ΄ “Ξ » 

τῆς πατρίου γλώττης ἐγγράφως ὡμιληκότος τοῦ Παύλου, 
΄ Ν ν ᾽ ν - εἴς - ΄ ᾽,ὔ - 

οἱ μὲν τὸν εὐαγγελιστὴν Λουκᾶν, οἱ δὲ τὸν Κλήμεντα τοῦ- 
᾿] - ξ΄ Ν., - 

τὸν αὐτὸν ἑρμηνεῦσαι λέγουσι τὴν γραφήν. ὃ. Ὃ καὶ μαλ- 
Δ Ἅ » ᾽ κι Ν - Ἀ “ - ΄ “ 

ον ἂν εἴη ἀληξὲς, τῷ τὸν ὅμοιον τῆς φράσεως χαρακτῆρα 
τν ΄ «ς 

τήν τε τοῦ Κλήμεντος ἐπιστολὴν καὶ τὴν πρὺς Ἑβραίους 
Ε] ’ ΕΥ - νΝ ἊΝ ἈἉ 5 [- ’ - 

ἀποσώζειν, καὶ τῷ μὴ πόρρω τὰ ἐν ἑκατέροις τοῖς συγ- 
΄, ΄ 5. “ ᾽ ΄, δ᾽ ς Ν 

γράμμασι νοήματα καϑεστάναι. 4. ᾿Ιστέον δ᾽ ὡς καὶ δευ- 

τέρα τις εἶναι λέγεται τοῦ Κλήμεντος ἐπιστολή. Οὐ μὴν 
οι κ΄ , - ᾽,ὔ Εν ᾽,΄ , .] ’ ᾳ, [ 

ἔξ ὁμοίως τῇ προτέρᾳ καὶ ταύτην γνώριμον ἐπιστάμεδα, ὅτι 
Ἂς Ν ᾿ 5 , Φύσα , » » 

μηδὲ καὶ τοὺς ἀρχαίους αὐτῇ κεχρημένους ἴσμεν. ὅ. Ἤδη 

δὲ καὶ ἕτερα πολυεπῆ καὶ μακρὰ συγγράμματα ὡς τοῦ αὐτοῦ 
εν [«ἘῸῈ ν ’ Ν ’ ’ Ν - ἃ ,ὔ 

ἐχπὲς καὶ πρώην τινὲς προήγαγον, Πέτρου δὴ καὶ ᾿Απίωνος 

διαλόγους περιέχοντα, ὧν οὐδ᾽ ὅλως μνήμη τις παρὰ τοῖς 

σι 

10 

1 

20 

2ὅ 
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- , 5 δ κ Ν 5 Ν “- ω Ἂ, - 
παλαιοῖς φέρεται. Οὐδὲ γὰρ καδαρὸν τῆς ἀποστολικῆς 
“ἢ νἜἪἢ ' ᾽ ’ » - ἽΠ]) Ν .' - 
ὀρϑοδοξίας ἀποσώζει τὸν χαρακτῆρα. μὲν οὖν τοῦ 

Ν ΓΑ "  Ὶ 

Κλήμεντος ὁμολογουμένη γραφὴ πρόδηλος. Ἐἴρηται δὲ 

καὶ τὰ ᾿Ιγνατίου καὶ Πολυκάρπου. 
΄σ ΄ το ᾿] - ἃ ͵ 

δ ΧΧΧΙ͂Σ. [Νῖο. Η. Ἐ. 111,20.] 1. Τοῦ δὲ Παπία συγ- 
᾿ὕ 7) Ν 5 Ἂ Α, » ἃ Ν » ᾿, 

γράμματα πέντε τὸν ἀριϑ μὸν φέρεται; ἃ καὶ ἐπιγέγραπται 
- ,ὔ - 

Λογίων κυριακῶν ἐξηγήσεις. Τούτων καὶ Εἰρηναῖος ὡς 
΄ Ε - , ’, δέ λέ «ς - 

μόνων αὐτῷ γραφέντων μνημονεύει ὧδέ πως λέγων ταῦτα 
τὶ Ψ Δ 

“ δὲ καὶ Παπίας ὁ Ἰωάννου μὲν ἀκουστὴς, Πολυκάρπου δὲ 
-ςςε τ κ . - Ε ν » ΄ » ΕῚ 

10 “ἑταῖρος γεγονὼς, ἀρχαῖος ἀνὴρ, ἔγγράφως ἐπιμαρτυρεῖ 

“ἐν τῇ τετά ὧν ἕ υ βίβλων. Ἔστι γὰ ὑτῷ ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν ἑαυτοῦ ["ίϊῥλων. ὶ γὰρ αὐτῷ 
{ε “ Ἂ χ Ν - - 

πέντε βιβλία συντεταγμένα." Καὶ ὁ μὲν Εἰρηναῖος ταῦ- 
2) " ρ. Ν τ ᾽ "- Ν ΝΥ » - 

τα. 2. Αὐτός γε μὴν ὁ Παπίας κατὰ τὸ προοίμιον τῶν 
γ - ΄ Ε] Ἀ Ν Ν " ΄ "5 - ς κ᾿ 

αὐτοῦ λόγων ἀκροατὴν μὲν καὶ αὐτόπτην οὐδαμῶς ἑαυτὸν 

1ὅ γενέσϑαι τῶν ἱερῶν ἀποστόλων ἐμφαίνει, παρειληφέναι δὲ - 
Ν - ΄,ὕ ᾿ - "» ,ὕ ,ὕ, Δ δά Ἀπ: 

τὰ τῆς πίστεως παρὰ τῶν ἐκείνοις γνωρίμων διδάσκει δι ὧν, 
λέξ Ξ- κεν ) ΄ὔ δέ “ὦ Ν Ν 

φησι λέξεων ὃ. “οὐκ ὀκνήσω ὃέ σοι καὶ ὅσα ποτὲ παρὰ 
«ςς - ’ - ΕΙΣ ν - τὴ Ὑ' 

τῶν πρεσ[ϑυτέρων καλῶς ἔμαϑον καὶ καλῶς ἐμνημόνευσα 
«ςς ΄“ - ς ,ὔ ’ « Ν 2 - 

συντάξαι ταῖς ἑρμηνείαις, δια[ε[βαιούμενος ὑπὲρ αὐτῶν 
ἘΡ 2 - , 

20“ ἀλήϑειαν. Οὐ γὰρ τοῖς τὰ πολλὰ λέγουσιν ἔχαιρον 
ἐ :-᾿ ᾽ Ἐς ἌΣ ΕῚ 

ὥσπερ οἱ πολλοὶ, ἀλλὰ τοῖς τἀληϑῆ διδάσκουσιν, οὐδὲ 
«ςεο - Ν » 5 Ν - 

τοῖς τὰς ἀλλοτρίας ἐντολὰς μνημονεύουσιν, ἀλλὰ τοῖς 
ὙΠ παν κ᾿ - ,ὕ ἘΞ 7 7 Α 1 50 ἶΑ Ρ . 
τὰς παρὰ τοῦ κυρίου τῇ πίστει δεδομένας καὶ ἀπ᾽ αὐτῆς 

« "» 
παραγινομένας τῆς ἀληϑείας. 4. Εἰΐ δέ που καὶ παρηκο- 

- τε ᾽’ - “τὶ 25 “ λουϑηκώς τις τοῖς πρεσ[υτέροις ἔλϑοι, τοὺς τῶν πρεσβυ- 
ΤΩ ἕξον» 3. οὖν Ψ Ξ Ἀ. “ 

τέρων ἀνέκρινον λόγους " τί ᾿Ανδρέας ἢ τί Πέτρος εἶπεν 
«.-«- Δ , ἿΝ - ΟῚ Ἅ. μ) ᾿ ῸΝ 

ἢ τί Φίλιππος ἢ τί Θωμᾶς ἢ ᾿Ιάκωβος ἢ τί ᾿Ιωάννης ἢ 
ςε 5 - »"" [) - - ὔ Ὡς - ω 

Ματνϑαῖος ἢ τις ἕτερος τῶν τοῦ κυρίου μαϑητῶν, ἃ τε 
(2 ν} Ἂ τα εἰ τὶ , τ ᾽ὔ ΄ - ’, 

Αριστίων καὶ ὁ πρεσβύτερος Ιωάννης οἱ τοῦ κυρίου μα- 
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Ν “ ’ - 

“ ϑηταὶ λέγουσιν. Οὐ γὰρ τὰ ἐκ τῶν βιβλίων τοσοῦτόν 
-“ “ ΄ “ Ν Ν Ὁ-ε - 

με ὠφελεῖν ὑπελάμβανον σον τὰ παρὰ ξφωσὴς φωνὴς 
» ᾿ - ᾳ. 0 τι » δι 

“καὶ μενούσης." ὅ. Ἔνϑα καὶ ἐπιστῆσαι ἄξιον δὶς κατα- 
τι ΕῚ - ΕῚ , Ψ Ν Ν ’ 

ριδ μοῦντι αὐτῷ τὸ ᾿Ιωάννου ὄνομα, ὧν τὸν μὲν πρότερον 
- - 2 ’ὔ 

Πέτρῳ καὶ Ἰακώβῳ καὶ Ματϑαίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀποστό- ὅ 

λ λέγει, σαφῶς δηλῶν. τὸν εὐαγγελιστὴν, τὲ οἱς συγκαταλέγει, σαφῶς δηλῶν τὸν εὐαγγελίστην, τὸν 
Ἷ , Ν ’, 5 «“»"Ρ Ν 

δ᾽ ἕτερον Ἰωάννην διαστείλας τὸν λόγον ἐν ἑτέροις παρὰ 
ν - ᾽ ΄ ἐ ΠΥ ΧᾺ ’ 14 Ν 3 “ 

τὸν τῶν ἀποστόλων ἀριϑ μὸν κατατάσσει, προτάξας αὐτοῦ 
Ν ᾽ ’ - ἥ ᾿ ’, 5 ͵͵΄ῺΧο 4 

τὸν ᾿Αριστίωνα, σαφῶς τε αὐτὸν πρεσ[βύτερον ὀνομάζει 
« ἣν : ΝΝ ς ΄, ᾽ - 

6. Ὡς καὶ διὰ τούτων ἀποδείκνυσϑαι τὴν ἱστορίαν ἀληϑῆ 10 
- 7, Ὁ Ν Ν "Ἁ ̓ , ε , 2 “᾿ ἰδ 5 ΄ 

τῶν δύο κατὰ τὴν ᾿Αίαν ὁμωνυμίᾳ κεχρῆσδαι εἰρηκότων, 
δύ , Ἦ, , ὡ τας. ΄ Ἀ Α ΈΛΥΖ Ἶ ΄ 
ὕο τε ἐν ᾿Εφέσῳ γενέσδξαι μνήματα καὶ ἑκάτερον ᾿Ιωάννου 

ν -- ’ - πο. - ’΄ Ν - Ἐ 

ἔτι νῦν λέγεσϑξαι. Οἷς καὶ ἀναγκαῖον προσέχειν τὸν νοῦν 
δε. τ, Ν Ν Ὁ.» Ε] ,ὕ 5,2 " - Ν 

εἰκὸς γὰρ τὸν δεύτερον, εἰ μή τις ἐδέλοι τὸν πρῶτον, τὴν 
5» 5 Ε] ’ » ᾽ ᾽’ 2 ΄ ς ’ὔ 

ἐπ᾿ ὀνόματος φερομένην ᾿Ιωάννου ἀποκάλυψιν ἑωρακέναι. 15 

7. Καὶ ὁ νῦν δὲ ἡμῖν δηλούμενος Παπίας τοὺς μὲν τῶν 

ἢ ὅλων λό ὶ τῶν αὐτοῖ λουϑηκό ἀποστόλων λόγους παρὰ τῶν αὐτοῖς παρηκολουδηκότων 
- 2 Ά - 

ὁμολογεῖ παρειληφέναι, ᾿Αριστίωνος δὲ καὶ τοῦ πρεσβυτέ- 
᾽ ,ὕ ᾿] ’ὔ ς ’ ΄ Ὅς 3 Ν 

ρου ᾿Ιωάννου αὐτήκοον ἑαυτόν φησι γενέσϑαι. ᾿Ονομαστὶ 
- Ἂ ’ 93 - ᾽ὕὔ “" - » - 

γοῦν πολλάκις αὐτῶν μνημονεύσας ἐν τοῖς αὐτοῦ συγ- 20 
’ ζω 3 - Ν ’ προ Ἃς φΦ 

γράμμασι τίξησιν αὐτῶν καὶ παραδόσεις. 8. Καὶ ταῦτα 
δὴν Μ4 δ » " Ν » ποις κΎνς, ἰὙ Τ1 δὲ - 

ἡμῖν οὐκ εἰς τὸ ἄχρηστον εἰρήσϑω. ἴΑξιον δὲ ταῖς 
» ͵ - ͵ - ’΄ ͵ 

ἀποδοξείσαις τοῦ Παπία φωναῖς προσάψαι λέξεις ἑτέρας 
5 - Ἅ  ἢὴἩΨ ΤᾺ "Φ ς - Ν ἄλλ « Ν " 

αὐτοῦ, δ ὧν παράδοξά τινα ἱστορεῖ καὶ ἄλλα, ὡσὰν ἐκ 
Δ » Φ΄2χᾷ ἘΠ ἄς γχγιν » μ Ν Ν 

παραδύσεως εἰς αὐτὸν ἐλθόντα. 9. Τὸ μὲν οὖν κατὰ τὴν 2ὅ 
« ’ ν 9 4“ -  . 

Ἱεράπολιν Φίλιππον τὸν ἀπόστολον ἅμα ταῖς ϑυγατράσι 
ὃ - Ἂν» - ΓΆΡΕ ὃ δὴλ Γ Ὅν εἰ Ν ν᾿ 

ἰατρίψαι διὰ τῶν πρόσϑεν δεδήλωται, ὡς δὲ κατὰ τοὺς 
’ 

αὐτοὺς ὃ Παπίας γενόμενος διήγησιν παρειληφέναι ξαυμα- 
΄, δὶκᾷ, - - Δ Ω, , , ν - 

σιαν υπὸ των του Φι ἱππου “υγατέρων μνημονεύει, τα νυν 
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΄, “- Ν 3. μ σημειωτέον. Νεκροῦ γὰρ ἀνάστασιν κατ᾽ αὐτὸν γεγονυῖαν 
ς - . ΐ- ἊΝ Π γι Ὁ 4 ὅπ Ὁ ἐς 
ἱστορεῖ, καὶ αὖ πάλιν ἕτερον παράδοξον περὶ ᾿Ιοῦστον τὸν 
5» ,, 2 - ᾿Ν ἐπικληϑέντα Βαρσα[βαν γεγονὸς, ὡς δηλητήριον φάρμα- 

» ΄ . Ἂχ ᾿ς ὯΙ κ Ν - , ἣ): κὸν ἐμπιόντος καὶ μηδὲν αηοὲς διὰ τὴν τοῦ κυρίου χάριν 

δ ὑπομείναντος. 10, Τοῦτον δὲ τὸν ᾿Ιοῦστον μετὰ τὴν τοῦ 
- 5 ’ Ἂν ς Ν 5 

σωτῆρος ἀνάληψιν τοὺς ἱεροὺς ἀποστόλους μετὰ Ματϑία 
- ὕὔ Ἀ 5» ͵,ὔ 5 - 

στῆσαί τε καὶ ἐπεύξασϑαι ἀντὶ τοῦ προδότου Ἰούδα ἐπὶ τὸν 
«λῆ - 5 Ἃ » - » - 5» ΄-- - ε - ,ὔ κλῆρον τῆς ἀναπληρώσεως τοῦ αὐτῶν ἀριϑμοῦ, ἡ τῶν Πρά- 

Δ ς - “τε , 

ἕεων ὧδέ πως ἱστορεῖ γραφή “ἱκαὶ ἔστησαν δύο, Ἰωσὴφ 
Ἐδ ὉΑ, ΄ ΄ - δ 

10 “τὸν καλούμενον Βαρσαββδαν, ὃς ἐπεκλήϑη Ἰοῦστος, καὶ 
-ςς »" “ 7 Ν ς. 

Ματαίαν καὶ προσευξάμενοι εἶπαν." 11. Καὶ ἄλλα δὲ 
ς ς Ν ξ ἊΝ 5 ’ Σ} ὔ "ἢ Ψ Δ, [ 

ὁ αὐτὸς ὡσὰν ἐκ παραδόσεως ἀγράφου εἰς αὐτὸν ἥκοντα 
σοι (65:4 7 Χὴ Ξ ἐς - 

παρατέδξειται, ξένας τέ τινας παραβολὰς τοῦ σωτῆρος καὶ 
" - ͵ ἂν ψ 

διδασκαλίας αὐτοῦ, καί τινα ἄλλα μυϑικώτερα. 12. Ἔν 
ἵν Ν Δ ’ ϑΊπς, τρα, " Ν Ν τὶ - 

15 οἷς καὶ χιλιάδα τινά φησιν ἐτῶν ἔσεσϑαι μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν 
3. ΨὉ - - - λ ὔ ϑ. Ξὰς . ἢ 

ἀνάστασιν, σωματικῶς τῆς Χριστοῦ βασιλείας ἐπὶ ταυτησὶ 
- - ς » ἃ ἌΡ Ε - “Ν 5 λ Ν 

τῆς γῆς ὑποστησομένης. “Α καὶ ἡγοῦμαι τὰς αποστολικὰς 
ὔ, ε - ΠΟ ε , 

παρεκδεξάμενον διηγήσεις ὑπολαβεῖν, τὰ ἐν ὑποδείγμασι 
Ν . - - ,ὔ Ν ψι Ὺ»» 

πρὸς αὐτῶν μυστικῶς εἰρημένα μὴ συνεωρακότα. 15, Σφό- 
Φ) ᾽ὔ Ἂν Ἅ Α - «ς Ν 5 σα τὰ - 

20 ὅρα γάρ τοι σμικρὸς ὧν τὸν νοῦν, ὡσὰν ἐκ τῶν αὐτοῦ 
4, , Ε Ν χ " Ύ 

λύγων τεκμηράμενον εἰπεῖν, φαίνεται πλὴν καὶ τοῖς μετ 
5» Α ᾿ὕ Ὁ - » δ Ἀρ - ς ’ 

αὐτὸν πλείστοις ὅσοις τῶν ἐκκλησιαστικῶν τῆς ὁμοίας 
“ν Ἐν ΄, ’ , χ 5» Κ᾽ ΟἿΣ - ὃ Ν 

αὐτῷ δόξης παραίτιος γέγονε, τὴν ἀρχαιότητα τανὸρὸς 
͵ “"- ’, Ν » »" ᾿᾿ 

προβε[βλημένοις, ὥσπερ οὖν Εἰρηναίῳ, καὶ εἴ τις ἄλλος τὰ 
ρα. Μηδ - ὄ - σ ἣν 2ὅ ὅμοια φρονῶν ἀναπέφηνεν. 14. Καὶ ἄλλας δὲ τῇ ἑαυτοῦ 
«ἑ 

- - ’,ὕ ’ 

γραφῇ παραδίδωσιν ᾿Αριστίωνος τοῦ πρόσϑεν δεδηλωμέ- 
- - Π ,ν» , ὌΝ - ΄, 

νου τῶν τοῦ κυρίου λόγων διηγήσεις, καὶ τοῦ πρεσβυτέρου 
Δ. - Ν 

᾿Ιωάννου παραδόσεις, ἐφ᾽ ἃς τοὺς φιλομαξ εἴς ἀναπέμψαντες, 
-} - ͵ὔ - ὔ’ 5» - 

ἀναγκαίως νυν προσδήσομεν ταις προεκτεσείσαις αὐτὸυῦυ 
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- , “Ὁ ΕΥ χ’ - Ἀ ΕῚ ᾿ 

φωναῖς παράδοσιν, ἢ περὶ Μάρκου τοῦ τὸ εὐαγγέλιον γε- 
΄ »  Ἄ,  κ ’ 1 «ε Υ - ς (30 

γραῴφύτος εκτέψειται ὁια τούτων 10. καὶ τοῦτο ὁ πρεσβϑ)ὺ- 

ξ " . ’ νΝ [᾿ Ν ’ὔ ’΄ 

τερος ἔλεγε᾽ Μάρκος μὲν ἑρμηνευτὴς Πέτρου γενόμενος, 
ἴεν» . ΄ὕ ᾽  “- "» ᾽ ,᾿ὕ ΄“Ξ ν 

ὅσα εἐμνημόνευσεν ἀκριβῶς ἔγραψεν, οὐ μέντοι τάξει, τὰ 
ἕε ες ν - " μά .δι λ .α,, Ἅ 2 » Ν 

ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ ἢ λεχϑεντα ἢ πραχνϑέντα. Οὗτε γὰρ 
εν - Μ “ ΕῚ - 

ἤκουσε τοῦ κυρίου οὔτε παρηκολούϑησεν αὐτῷ, ὕστερον 
ες δι ε "» ΄ ΕΙ . Ν ΄ » Ξ ν 
δὲ, ὡς ἔφην, Πέτρῳ, ὃς πρὸς τὰς χρείας ἑποιεῖτο τὰς 

«Ὁ ,ἦ ἙἝ Ἵ - - 

διδασκαλίας, ἀλλ᾽ οὖχ ὥσπερ σύνταξιν τῶν κυριακῶν 
« , ΄ “ ὑδὲ « ΄ “ 
ποιουμενοὸς λόγων, ωστὲε Ουὔυοὲν ἡμαρτε Μάρκος, οὐυτῶως 

σι 

«εν ΄ ε ᾽ ’ «ς Ἀ Ν 5 ’ 

ἔνια γράψας ὡς ἀπεμνημόνευσεν. Ἑνὸς γὰρ ἐποιήσατο 0 
« ’ - δὲ - "» λ - Ἅ ’ »“,.9 
πρόνοιαν, τοῦ μηδὲν ὧν ἤκουσε παραλιπεῖν, ἢ ψεύσασϑαί 

«͵ » ἣν - ᾽) - ΕΥ μ ἡ 6 ’ ν Ἄ Ν 

τι ἐν αὐτοῖς. Ταῦτα μὲν οὖν ἱστόρηται τῷ Παπίᾳ περὶ 
ΕΞ" ’ - Ψ᾿ - 

τοῦ Μάρκου. 16. Περὶ δὲ τοῦ Ματϑαίου ταῦτ᾽ εἴρηται 
εε - τ ΕἾΝ «ὦ 

Ματϑαῖος μὲν οὖν ᾿Εβραΐδι διαλέκτῳ τὰ λόγια συνε- 
« ΄ - , Σ νὰ ἩΥ ς. - ᾿ “ .᾽ 
γράψατο, ἡρμήνευσε αὐτὰ ὡς ἦν δυνατὸς ἕκαστος. 

Ἐ Ψ »- 

17. Κέχρηται δ᾽ αὐτὸς μαρτυρίαις ἀπὸ τῆς ᾿Ιωάννου προ- 
- 3 - 

τέρας ἐπιστολῆς καὶ ἀπὸ τῆς Πέτρου ὁμοίως. ᾿Εκτέϑειται 
δὲ ΕΥ ἄλλ ε , Ν " 4 τὰν - ΄ ᾿ὕ 

ἐ καὶ ἄλλην ἱστορίαν περὶ γυναικὸς ἐπὶ πολλαῖς ἁμαρτίαις 

διαβληϑείσης ἐπὶ τοῦ κυρίου, ἣν τὸ κατ᾽ Ἑβραίους εὐαγγέ- 

1ὅ 

λιον περιέχει. Καὶ ταῦτα δ᾽ ἡμῖν ἀναγκαίως πρὸς τοῖς 20 

ἐκτενϑεῖσιν ἐπιτετηρήσϑω. 

ΠΕ 2 



ΕΥ̓ΣΕΒΊΙΟΥ͂ 

ΤΟΥ ΠΑΜΦΙΛΟΥ 

ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ͂Σ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΛΟΓῸΣ Δ. 

ΕἾ , - 
ΧΤ]Π]. [Νῖο0. Η. ἘΦ. ΠΙ, 28.] 1. “Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ 

ςς ΄ τὶ ᾽ - 2 

Μάρκος Αὐρήλιος ᾿Αντωνῖνος Σεβαστὸς, ᾿Αρμένιος, ἀρ- 
«ςς Ν , ὃ - 5 ΄ Ν ,ὕ Ν 

χιερεὺς μέγιστος, δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ πέμπτον καὶ 
«ς , - - “ 

δέκατον, ὕπατος τὸ τρίτον, τῷ κοινῷ τῆς ᾿Ασίας χαίρειν. 
ς “Ὁ Ἅ - - » 

δ“ 2. ᾿Εγὼ μὲν οἶδα ὅτι καὶ τοῖς “εοῖς ἐπιμελές ἐστι μὴ 
Ἂς " - 

“λανϑάνειν τοὺς τοιούτους. Πολὺ γὰρ μᾶλλον ἐκεῖνοι 
«ε ’ὔ ἍἋ Ν Ν ’ὔ : Ν. -᾿ Ἅ 

κολάσαιεν ἂν τοὺς μὴ βουλομένους αὐτοὺς προσκυνεῖν ἢ 
ςς - “Ὃδ ’ὔ - 

ὑμεῖς. ὃ. Οὺς εἰς ταραχὴν ἐμβάλλετε, ββεβαιοῦντες τὴν 
«ες - - , ες 5 - 

γνώμην αὐτῶν ἥνπερ ἔχουσιν, ὡς ἀδέων κατηγοροῦντες. 
- » ) Ἅ Ψ , ε Ν Ν ὃ - , 

10 “Εἴη δ᾽ ἂν ἐκείνοις αἱρετὸν τὸ δοκεῖν κατηγορουμένοις τε- 
ς- - Ν, - - - ΄ Ἁ 

δινάναι μᾶλλον ἢ ζῆν ὑπὲρ τοῦ οἰκείου ϑεοῦ. “Οϑεν καὶ 
τε - “ἢ Ν « - Ἂς, » ’ 

νικῶσι, προϊέμενοι τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς, ἤπερ πειδόμενοι 
Ξε, ὦ" 5.» - ᾽’ "5 ’ 4 Ν δὲ - - 

οἷς ἀξιοῦτε πράττειν αὐτούς. 4. Περὶ δὲ τῶν σεισμῶν 
«ε - , - - 

τῶν γεγονότων καὶ γινομένων οὐκ ἄτοπον ὑμας ὑπομνῆ- 
τε 5 - “«“ Ἕ 

15 “σαι, ἀδυμοῦντας μὲν ὅταν περ ὦσι, παραβάλλοντας δὲ 
«ε Ν ς λῖν-. ἣν 5 ’ τῷ ς Ν " 5 

τὰ ὑμέτερα προς τὰ ἐκείνων. ὅ. Οἱ μὲν οὖν εὐπαρρη- 
«ςς ᾽, ΄ὔ Ν Ν ἰὐπον ς - δὲ Ν ΄,΄ 

σιαστότεροι γίνονται πρὸς τὸν “εὸν, ὑμεῖς δὲ παρὰ πάντα 
-- κα ΄ γκ«ἃ ᾿ ΡΡ ὃ ΥᾺ Ξ ., - φᾷ »ἅ 
τὸν χρόνον, κα ὃν ἀγνοεῖν δοκεῖτε, τῶν τε δεῶν καὶ τῶν 

.εν» 2 - Ν - ’ “- -- δὲ 5 Ο., ’ 

ἄλλων ἀμελεῖτε και τὴς “ρησκείας τῆς πέρι τὸν ἀσάανατοῦ',, 

δ. μμμδυδοόννόνωνω. ὦ 

"Σὰ: 
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«ἃ Ν Ν Ν Δ, ’ " ’ 4“. ἢ 
ὃν δὴ τοὺς Χριστιανοὺς ϑρησκεύοντας ἐλαύνετε καὶ διώ- 

ε -“ ᾽᾿ὔ αλλ . 4 Ὡς - ’, »" Ὁ ἣν 

κετε ἕως ϑανάτου. 0. Ὑπὲρ ὃὲ τῶν τοιούτων ἤδη καὶ 
« λλ ΕΥ - » νΝ τ » », . ’ ΩΝ “ὦ, ὅς ’ 

πολλοὶ τῶν περὶ τὰς ἐπαρχίας ἡγεμόνων καὶ τῷ δ“ειοτάτῳ 
 ε - " ἈΝ - ΄ 3 ,ὕ δι 5 - 

ἡμῶν ἔγραψαν πατρὶ, οἷς καὶ ἀντέγραψε μηδὲν ἐνοχλεῖν 
τε - 5» Ν ᾿ Ν Ν - 

τοῖς τοιούτοις, εἰ μηδὲν φαίνοιντο περὶ τὴν τῶν Ρωμαίων ὅ 
ἀπ ν᾿ ᾿ὕ Ε - ἥδ Ὁ ἷ-,ἂχς, ΕΥ - ’ 

ἡγεμονίαν ἐγχειροῦντες. Καὶ ἐμοὶ δὲ περὶ τῶν τοιούτων 
«ε ΕΥ » ’ἅ - Ν ν 2 ’ Ο,ἰ- 

πολλοὶ ἐσήμαναν, οἷς δὴ καὶ ἀντέγραψα, κατακολουϑῶν 
[ἐ - - ΕῚ ’ ᾿] ’ Ὗ ,’ Ἂς “- 

τῇ τοῦ πατρὸς γνώμῃ. 7. Εἰ δέ τις ἐπιμένοι τινὰ τῶν 
τε ’ » ’ ’ὔ ς μὰ - :) - ς 

τοιούτων εἰς πράγματα φέρων ὡς δὴ τοιοῦτον, ἐκεῖνος ὃ 
ςε - 

καταφερόμενος ἀπολελύσϑω τοῦ ἐγκλήματος, καὶ ἐὰν φαί- 10 
«ε - “Ἁ ς Ν [4 ΕΣ »" ᾽ 

νηται τοιοῦτος ὧν, ὁ δὲ καταφέρων ἔνοχος ἔσται δίκης. 
« 5" ᾿] - - »ἃ 

Προετέϑη ἐν ᾿Εφέσῳ ἐν τῷ κοινῷ τῆς ᾿Ασίας." 8. Τού- 
“ ’ 3 - , λί - " τ' Σ ὃ 

τοις οὕτω χωρῆσασιν ἐπιμαρτυρῶν Μελίτων τῆς ἐν Σαρὸδε- 

σιν ἐκκλησίας ἐπίσκοπος, κατ᾽ αὐτὸ γνωριζόμενος τοῦ χρό- 
- ἐδ " Ε] - ΕῚ 3 - -“΄“΄,»- 5: ’ 

νου, δῆλός ἐστιν ἐκ τῶν εἰρημένων αὐτῷ ἐν ἡ πεποίηται 15 
ΕΥ 5» ’΄Ἱ »». ς ΕΣ - ᾿] « - ᾽΄ὕ 

πρὸς αὐτοκράτορα Οὐῆρον ὑπὲρ τοῦ καϑ᾿ ἡμᾶς δόγματος 
» 

ἀπολογίᾳ. 

ΧΙΥΝ. [Νῖο. Η. Ἐ. 11, 80.7 1. ᾿Επὶ δὲ τῶν δηλουμέ- 
ν “-“ δ ͵ 

νων, ᾿Ανικήτου τῆς 'Ρωμαίων ἐκκλησίας ἡγουμένου, Πολύ- 
» “- 

καρπον ἔτι περιόντα τῷ [βίῳ γενέσϑαι τε ἐπὶ Ρώμης καὶ εἰς 20 

ὁμιλίαν τῷ ᾿Ανικήτῳ ἐλϑεῖν διά τι ζήτημα περὶ τῆς κατὰ 
ᾳ, - - 

τὸ πάσχα ἡμέρας, Εἰρηναῖος ἱστορεῖ. 2. Καὶ ἄλλην δὲ 
. Βεε  ἣν Ν - ’΄ ΄ὔ ’ “Ὁ 
ὁ αὐτὸς περὶ τοῦ Πολυκάρπου παραδίδωσι διήγησιν, ἣν 
2 ἐν τεα - ν ᾽ - ἣν ᾺἋ , 5 ΄,ὔ “ 
ἀναγκαῖον τοῖς περὶ αὐτοῦ δηλουμένοις ἐπισυνάψαι οὕτως 
" 

ἐχουσαν " » 7} 

[Ἀπὸ τοῦ τρίτου τῶν πρὸς τὰς αἱρέσεις Ἑἰρηναίου.] 

- , Ὦ ᾽ 
5, “Καὶ Πολύκαρπος δὲ οὐ μόνον ὑπὸ ἀποστόλων μα- 
«- ΕΣ - 

ϑητευδεὶς, καὶ συναναστραφεὶς πολλοῖς τὸν Χριστὸν 
«ς ,ὕ͵ ἀλλ Ν ᾿ ΄ ν 5 “λ ΌΕῚ » 

εωράκοσιν, α α καὶ Ὑπὸ αποστόλὼν κΚατασταάνεις εἰς 
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«ς 2 Ἂν 2 ,ὔ 5 “΄» ’ .] οὗ ’ἢ 5 ’ὔ Δ Ε 

τὴν ᾿Ασίαν ἐν τῇ ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίᾳ ἐπίσκοπος, ὃν καὶ 
271 - « ΄,ὕ " - ’, ς - ἡλ ,ὕ 5γν λὺ 

ἡμεῖς ἑωράκαμεν ἐν τῇ πρώτῃ ἡμῶν ἡλικίᾳ. 4. ᾿Επιπολὺ 
«ε Ν ͵ὔ ἂν ΄ὔ λέ 5 δ “2Φ Ν ΕΣ 

γὰρ παρέμεινε, καὶ πάνυ γηραλέος, ἐνδόξως καὶ ἐπιφα- 
«ε - - - Ὁ ᾽΄ ᾽ 

νέστατα μαρτυρήσας, ἐξῆλϑε τοῦ βίου, ταῦτα διδάξας ἀεὶ, 
ρυΝ ἂν ΝΥ - -ὰ ΄ὔ »" .Ἐ «“ ΕΥ « Ε] λ ’ὔ 

δ΄ ἃ καὶ παρὰ τῶν ἀποστόλων ἔμαϑεν, ἃ καὶ ἡ ἐκκλησία 
Ἂ Ν Ε]  - - 

“ παραδίδωσιν, ἃ καὶ μόνα ἐστὶν ἀληδῆ. ὅ. Μαρτυροῦσι 
«τ ΄ ς κ᾿ Δ ΑΣ ΣΆ ΄, 5 , - Ἄν 2... 
τούτοις αἱ κατὰ τὴν ᾿Ασίαν ἐκκλησίαι πᾶσαι, καὶ οἱ μέχρι 

“ ἌΝ πος ΝΣ 
“ νῦν διαδεδεγμένοι τὸν Πολύκαρπον, πολλῷ ἀξιοπιστότε- 
« » ’ὔ 7 5» 

“ρον καὶ βεβαιότερον ἀληϑείας μάρτυρα ὄντα Οὐαλεντίνου 
τε Ν ,ὔ Ν “ ΝΥ ὑκα Ἢ ΄ «“ Ν 

10 “καὶ Μαρκίωνος καὶ τῶν λοιπῶν κακογνωμόνων, ὃς καὶ 
ς΄ - Ὁ ΤᾺ ᾿] ΕΥ - 

ἐπὶ ᾿Ανικήτου ἐπιδημήσας τῇ Ῥώμῃ πολλοὺς ἀπὸ τῶν 
τε ᾽ὔ .ς -- .Σ ’ 5 Ν Ἂς - ἜΣ 

προειρημένων αἱρετικῶν ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν 
ςς - - ᾿ Εν ἣν ’ 5 Ψ ΝΣ ’ὔ ς Ν 

τοῦ ϑεοῦ, μίαν καὶ μόνην ταύτην ἀλήϑειαν κηρύξας ὑπὸ 
-ς - Ε] ,ὕ δὲ ὔ Ν ς Ν - 5 ὴΝ Ἷ 

τῶν ἀποστόλων παρειληφέναι, τὴν ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας 
» τ( »» 3 τὸ - 

1 “ παραδεδομένην. 6. Καὶ εἰσὶν οἱ ἀκηκοότες αὐτοῦ ὅτι 
Εν ’ὔ ΄ -- ᾿, φῶ ἢ 

Ἰωάννης ὃ τοῦ κυρίου μαϑητὴς ἐν τῇ Ἐφέσῳ πορευδεὶς 
- Ν ͵ γ " - 
λούσασϑαι, καὶ ἰδὼν ἔσω Κήρινϑον ἐξήλατο τοῦ βαλα- 

ΞΘ ὕὔ ΩΝ ᾽’ ᾿] 3.5 Ν «ς ὡν. Ἂς Ν Ν 

νείου μὴ λουσάμενος, ἀλλ᾽ ἐπειπὼν, φύγωμεν, μὴ καὶ τὸ 
«ςε - , , ΄ - - «ὦ 

βαλανεῖον συμπέσῃ, ἔνδον ὄντος Κηρίνϑου τοῦ τῆς ἀλη- 
ΩΩ “ς » -,} - χσ ΙΗ Δ 

20 “ δείας ἐχθροῦ. 1. Καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Πολύκαρπος Μαρκίωνί 
«ςς ΕῚ » ᾽ - ἐλ ᾽ὕ ν ͵ ΕΝ ’; 

ποτε εἰς ὄψιν αὐτῷ ἐλφόντι καὶ φήσαντι ᾿ἐπιγινώσκεις 
ἘΠ᾿ Ὁ - 5 » Ὁ ξεν »Ἤ.: εὖ ΄ “- 

ἡμᾶς απεκρίϑδη ἐπιγινώσκω τὸν πρωτότοκον τοῦ σα- 
ζε φϑ, ὦ Π ἊΝ ἣν" » '. δὴ Ν « Ε, Ν 3 ᾿π' 

τανᾷ. οσαύτην οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ μαϑηταὶ αὐτῶν 
(ε κυ" ΓῚ δῇ Ζ Ἀ ΝΥ δὲ ,ὕ Ἂ ’ - 

ἔσχον εὐλάβειαν πρὸς τὸ μηδὲ μέχρι λόγου κοινωνεῖν 
Ω - τε ΩΝ “μα ’ Ν ω ᾿ἄτὉ « ΕΥ “ 

25 “ τινὶ τῶν παραχαρασσόντων τὴν ἀλήξειαν, ὡς καὶ Παῦλος 
«εν «ς ξ τῇ » Ὁ Ν ’ὔ Υ ἮΝ 

ἔφησεν ᾿ αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νου- 
τς δὲ ΄, - 5. ἈΝ “ 3,5. ε - Ν 
“έεσιαν παραιτου, εἰδὼς οτι ἑζςεστραπται Ο τοιοῦτος, Και 

«ς δε ’ Ἅ 3 » ᾿] "» Ἂς ΄Ξ: ἣν Ν 

αμαρτανεὶ ὧν αὐτοκατακριτος. 8, ἔστι δὲ καὶ ἐπιστολὴ 

“ Πολυκάρπου πρὸς Φιλιππησίους γεγραμμένη ἱκανωτάτη, 
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εν. ᾿ Ἀ - τι ’ ᾽ - Υ Ν ᾿ 

ἐξ ἧς καὶ τὸν χαρακτῆρα τῆς πίστεως αὐτοῦ καὶ τὸ κή- 

ρυγμα τῆς ἀληξείας οἱ βουλόμενοι καὶ φροντίζοντες τῆς 
ες - , Ὁ“ “, - Ε}] - ε ᾽ 

ἑαυτῶν σωτηρίας δύνανται μαϑεῖν. 9. Ταῦτα ὃ Εἰρη- 
“Ἔ - “ ὦὦῷὺ - ᾿ 

ναῖος. ὋὧὋ γέ τοι Πολύκαρπος ἐν τῇ δηλωξείσῃ πρὸς 
» - - " Ὁ, - 

Φιλιππησίους αὐτοῦ γραφῇ φερομένῃ εἰς δεῦρο κέχρηταί ὅ 

τισι μαρτυρίαις ἀπὸ τῆς Πέτρου προτέρας ἐπιστολῆς. 

10. ᾿Αντωνῖνον μὲν δὴ τὸν Εὐσείβῆ κληξέντα, εἰκοστὸν 
- ᾽ “- Ἅ ,ὕ Ψ 

καὶ δεύτερον ἔτος τῆς ἀρχῆς διανύσαντα, Μάρκος Αὐρήλιος 

Οὐῆρος, ὃ καὶ ᾿Αντωνῖνος, υἱὸς αὐτοῦ, σὺν καὶ Λουκίῳ 
» - 

ἀδελφῷ διαδέχεται. : 10 

ΧΥ. [Νιὸ. Η. Ἐς. 1Π, 84, 86.] 1. Ἔν τούτῳ δὲ ὁ Πο- 
λύ , Ν Ε] ’, 2 Δ, ’, ὃ [αἱ 
ύκαρπος μεγίστων τὴν ᾿Ασίαν ἀναξορυβησάντων διωγμῶν 

ᾧ , Ἂ - ΕῚ ΄ δὲ 2 - Ν λ 

μαρτυρίῳ τελειοῦται. ᾿Αναγκαιότατον δὲ αὐτοῦ τὸ τέλος 
. ’ » ’΄ὕ ς - ὃ - ’ - ΄ , 
ἐγγράφως ἔτι φερόμενον ἡγοῦμαι δεῖν μνήμῃ τῆς ἱστορίας 

“ - 5, Ὁ » 

καταξέσϑαι. 2. Ἔστι δὲ ἡ γραφὴ ἐκ προσώπου ἧς αὐτὸς 1 
. ΄ ς - “- Ν ΄ ᾿ ΄ Ἀ ᾽ 
ἐκκλησίας ἡγεῖτο ταῖς κατὰ Πόντον παροικίαις τὰ κατ 

ΕῚ εν » ᾿ὕ ὃ Ν ᾽ὕ 3 {ε. "» λ ͵ οὐΐις δας - 

αὐτὸν ἀποσημαίνουσα διὰ τούτων ὃ. ἡ ἐκκλησία τοῦ ξεοῦ 
 . - τ' ,ὕ ΡΞ -" λ ,ὕ «ἃς - - 

ἡ παροικοῦσα Σμύρναν τῇ ἐκκλησία τοῦ ϑεοῦ τῇ παροι- 
« ’ » , ἣν ᾽΄ - Ν » ’,ὕ 

κούσῃ ἐν Φιλομηλίῳ καὶ πάσαις ταῖς κατὰ πάντα τόπον 
«Ξ. δι." τὰ Ὁ - :] ’ ’ . ἔἕλ Φ, Ἢ 

τῆς ἁγίας καξολικῆς ἐκκλησίας παροικίαις " ἔλεος, εἰρήνη 20 
«᾿ Εν » ’ “Ὁ. ΕΝ Ε τν ᾽γὕ ΄ - ᾽ - ΄ - 

καὶ ἀγάπη Ξεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
΄ "“ ᾽} 

“πληϑυνϑείη. ᾿Εγράψαμεν ὑμῖν, ἀδελφοὶ, τὰ κατὰ τοὺς 
εε ᾿ » Ἀ ᾽,ὕ λύ [7 

μαρτυρήσαντας καὶ τὸν μακάριον Πολύκαρπον, ὕστις 
«ῳ 5 ,ὔ ὃ Ν - ,ὕ » - ᾽,ὕ 

ὥσπερ ἐπισφραγίσας διὰ τῆς μαρτυρίας αὐτοῦ κατέπαυσε 
- “΄ 5» “- » 

“τὸν διωγμόν." 4. Τούτοις ἑξῆς πρὸ τῆς ἀμφὶ τοῦ Πο- 2ὅ 
» - 

λυκάρπου διηγήσεως τὰ κατὰ τοὺς λοιποὺς ἀνιστοροῦσι 
ΩΝ ," » ͵Ἁ)ὦ Ν Ν ἀλ δό 5 ἰν (ξ 

μάρτυρας, οἵας ἐνστάσεις πρὸς τὰς ἀλγηδόνας ἐνεδείξαντο, 
, ; - ΕΣ 

διαγράφοντες. Καταπλῆξαι γάρ φασι τοὺς ἐν κύκλῳ περιε- 
μέ ᾿,, ας , νΝ Ν ’ ξ ’ὔ Ν - , ὃ 

στωτας καὶ “Ψεωμένους τοτὲ μὲν μαστιξζςι μέχρι καὶ τῶν ἐνόΌόοο- 
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΄ “ὦ » δ᾿ ε , 
τάτω φλεβῶν καὶ ἀρτηριῶν καταξαινομένους, ὡς ἤδη καὶ 

Ν ᾿] - "ἢ - Ψ - 

τὰ ἐν μυχοῖς ἀπόρρητα τοῦ σώματος σπλάγχνα τε αὐτῶν 
Ν ἕλ ᾿ὕ δ ων τ Ἀ μὴ ς ον λά ᾽,ὔ 

καὶ μέλη κατοπτεύεσξζαι, τοτὲ δὲ τοὺς ἀπὸ ϑαλάττης κήρυ- 
ροῦν »΄ “ 5 2 λ΄ ΄ ΄ὔ Ν 

κας καΐ τινας ὀξεῖς ὀξδελίσκους ὑποστρωννυμένους, καὶ 
Ν ΜᾺ “. 

ὅ διὰ παντὸς εἴδους κολάσεων καὶ βασάνων προϊόντας, καὶ 
δὸῇ ,᾿ 

τέλος ϑηρσὶν εἰς βορὰν παραδιδομένους. ὅ. Μάλιστα δὲ 
ς - ΄, κ ΄ - κ ε 
ἱστοροῦσιν διαπρέψαι τὸν γενναιότατον Γερμανικὸν, ὑπορ- 

’ Ν 5, 7 ΄ Ν " Ν Ν α 7 
ρωννύντα σὺν Φείᾳ χάριτι τὴν ἔμφυτον περὶ τὸν δάνατον 

- ,», ’ὔ’ὕ ,ὔ ’ - ὅ ἊΡ 

τοῦ σώματος δειλίαν. Βουλομένου γέ τοι τοῦ ἀνϑυπάτου 
᾿ ε ᾽ 

10 πείϑειν αὐτὸν, προβαλλομένου τε τὴν ἡλικίαν καὶ ἀντιο- 

λοῦντος κομιδῆ νέον ὄντα καὶ ἀκμαῖον οἶκτον ἑαυτοῦ λα- 
- Ν λλῇ 5. Ἀν 7 9 ἣν 5, ᾿Ὶ ς Ν 

βεῖν, μὴ μελλῆσαι, προϑύμως δὲ ἐπισπάσασϑαι εἰς ἑαυτὸν 
ΟΠ -ν ᾽ὔ ν ’, Ν ΜᾺ, ς Ἅ 

τὸ ϑηρίον, μονονουχὶ [βιασάμενον καὶ παροξύναντα, ὡς ἂν 
᾿ - ,, ᾿ τ ΄ ΔΎΩ ᾿) - ᾿) ΤΣ 

τάχιον τοῦ ἀδίκου καὶ ἀνόμου [θϑίου αὐτῶν ἀπαλλαγείη. 
» - - ἣν Ἁ οὐ - 

166. Τούτου δὲ ἐπὶ τῷ διαπρεπεῖ ϑανάτῳ τὸ πᾶν πλῆϑος 
τ , - τὴ ὃ ’ὔ Ν Ὧν λῇ , ΕΥ Ν 

ἀπονσαυμάσαν τῆς ἀνὸρείας τὸν δεοφιλῆ μάρτυρα καὶ τὴν 
ΟἿΣ ἢ - Ψ. :τ-} γ - τ ᾿; . ἣν 

καδόλου τοῦ γένους τῶν Χριστιανῶν ἀρετὴν, ἀσρόως 
- -- κ“- ᾽ Ξ , , 

ἐπιβοᾶν ἄρξασϑαι “αἷρε τοὺς ἀϑέους " ζητείσϑθω Πολύ- 
ςε 27 - - ’ὕ 

καρπος." 7. Καὶ δὴ πλείστης ἐπὶ ταῖς βοαῖς γενομένης 
- ἣΡ. Ν ν , σ 2." 5», ν᾿ 

20ταραχῆς Φρύγα τινὰ τὸ γένος, Κόϊντον τοὔνομα, νεωστὶ 
ΕΣ - ᾽ὔ 5» ’ ἈΚ Ζ Ν α- Ἀ Ν ϑι 

ἐκ τῆς Φρυγίας ἐπιστάντα, ἰδόντα τοὺς ϑῆρας καὶ τὰς ἐπὶ 
- Ἕ 

τούτοις ἀπειλὰς καταπτῆξαι τὴν ψυχὴν μαλακισϑέντα, καὶ 
ἣ Ξ- ἊΣ - ἜΝ 

τέλος τῆς σωτηρίας ἐνδοῦναι. 8. ᾿Εδήλου δὲ τοῦτον ὃ τῆς 
’ὔὕ͵ - ’ὔὔ; ’;; ἱλλ᾽ -. " 

προειρημένης γραφῆς λόγος προπετέστερον, ἃ οὐ κατ 
- - ’ ξ, οἷν ς ὺ» 

2 εὐλάβδειαν ἐπιπηδῆσαι τῷ δικαστηρίῳ σὺν ἑτέροις, ἁλόντα 

δ᾽ οὖν ὅμως καταφανὲς ὑπόδειγμα τοῖς πᾶσι παρασχεῖν, 
- «ς ’ὕ ἊΣ - 

ὅτι μὴ δέοι τοῖς τοιούτοις ῥιψοκινδύνως καὶ ἀνευλαίβῶς 
τ - ι} Ν ἣν. ἧς π ’ Ν ᾿ ’ 

ἐπιτολμᾶν. ᾿Αλλὰ ταύτῃ μὲν εἶχε πέρας τὰ κατὰ τούτους. 
κ - 

9. Τόν γε μὴν ϑαυμασιώτατον Πολύκαρπον τὰ μὲν πρῶτα 
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7. ᾽ Ι] ’ μι - ᾽ “κα Ὶ 

τούτων ἀκούσαντα αταραχον οἰιἰάμειναι, ευσταῖζὲς Τὸ νος 

᾽ Β ΄- ψ -- ΝΥ ΟῚ 

καὶ ἀκίνητον φυλάξαντα, [Ξούλεσϑαί τε αὐτοῦ κατὰ τὴν 
’ ’, ἀ 5,7 Ν 3 ΒῚ λ - - 

πόλιν περιμένειν " πεισθέντα γε μὴν ἀντι[ολοῦσι τοῖς 
᾿ ΕῪ ΄ - - γπ. ἃ 

| ἀμφ᾽ αὐτὸν, καὶ ὡς ἂν ὑπεξέλξοι παρακαλοῦσι, προελϑεῖν 
" » ᾿ὕ ΙΝ - - “λ 5 Ν Ὁ [3 

εἰς οὐ πόρρω διεστῶτα τῆς πόλεως ἀγρὸν, διατρίειν τε ὅ 
Ν ᾿] ,ὕ 5» “Ὁ ’ Υ .. Γι ,ὕ Μ “ 

σὺν ὀλίγοις ἐνταῦϑα, νύκτωρ καὶ μεῦ ἡμέραν οὗτε ἕτερον 
- Ἁ - 5" “ 

πράττοντα, ἢ ταῖς πρὸς τὸν κύριον διακαρτεροῦντα εὐχαῖς, 
δι ΄ ὃ “ο΄ ὡ ὁ ΄ “, ΤΑ 3.25 ’ - . Ν 

τ ὧν δεῖσϑαι καὶ ἱκετεύειν, εἰρήνην ἐξαιτούμενον ταῖς ανὰ 
- - ᾿ «“- 

πᾶσαν τὴν οἰκουμένην ἐκκλησίαις " τοῦτο γὰρ καὶ εἶναι 
- Ε] - γ΄ ο. ν 

ἐκ τοῦ παντὸς αὐτῷ σύνηϑες. 10. Καὶ δὴ εὐχόμενον ἐν 10 
» ’ὔ - ’΄ ε - - λλήη ᾿΄ὕ 

ὀπτασίᾳ τριῶν πρότερον ἡμερῶν τῆς συλλήψεως νύκτωρ 
5» - ᾿Ὶ ΄ ν - ᾿ς - - 3 Ἂς ᾽ὔὕ ΄ ς νΝ 

ἰδεῖν τὸ ὑπὸ κεφαλῆς αὐτῷ στρῶμα ἀξρόως οὕτως ὑπὸ 
ν μ “- , 

πυρὸς φλεχϑὲν δεδαπανῆσϑξαι, ἔξυπνον δὲ ἐπὶ τούτῳ 
΄,ὕ γἊν ΄ - ἘΝ - Ἀ ν 

γενόμενον εὐτὺς υφερμηνεῦσαι τοῖς παροῦσι τὸ φανέν, 
Ν Ν λλ Α, , - Ι ᾿ὔ 

μονονουχὶ τὸ μέλλον προδεσπίσαντα, σαφῶς τε ἀνειπόντα 1 
- 2 ΕῚ Ὅν 4 “ δέ “4 ὃ Ν “8 ν ν Ν ρα Ν 

τοῖς ἀμφ᾽ αὐτὸν, ὅτι δέοι αὐτὸν διὰ Χριστὸν πυρὶ τὴν ζωὴν 
’ὔ ᾿] - - 

μεταλλάξαι. 11. ᾿Επικειμένων δὴ οὖν σὺν πάσῃ σπουδῇ 
“ ᾽ ’,ὔ δδνεῚ Χῇ, τα Ν - - Ὁ - 

τῶν ἀναζητούντων αὐτὸν, αὖϑις πρὸς τῆς τῶν ἀδελφῶν 
’ Ν - 5 ᾿Ξ 

διαξέσεως καὶ στοργῆς ἐκβεβιασμένον μετα[βῆναί φασιν 
“5 μι ἢ » ,᾿ "» "1 ᾿] - 

ἐφ᾽ ἕτερον ἀγρὸν, ἔνϑα μετ᾽ οὐ πλεῖστον τοὺς συνελαύ- 20 
" - Ἂ - Ε] ἘΞ. 

νοντας ἐπελϑεῖν, δύο δὲ τῶν αὐτόϑι συλλαβεῖν παίδων, 
ἂψ 8, 9 ’ ὧὖ - μ 5» - - - 

ὧν ϑάτερον αἰκισαμένους ἐπιστῆναι δι᾿ αὐτοῦ τῇ τοῦ Πολυ- 
’ - ἊΝ ιν “ “" 

κάρπου καταγωγῇ. 12. Οψὲ δὲ τῆς ὥρας ἐπελϑόντας 
ἥἶΐς.,0 ᾿ . - 5 ΄ ΄ ’ ΩΟΝ » 

αὐτὸν μὲν εὑρεῖν ἐν ὑπερῴῳ κατακείμενον, ὕϑεν δυνατὸν 
Ε ς᾽ - “5 ᾽ «ς , - - 

ὃν αὐτῷ ἐφ᾽ ἑτέραν μεταστῆναι οἰκίαν μὴ [βεβουλῆσξαι, 2ὅ 
» ’ «- Ἀ ’ὔὕ - - ΄᾿ 

εἰπόντα “τὸ ϑέλημα τοῦ ϑεοῦ γινέσϑω." 18. Καὶ δὴ μα- 
Ν ’ ες ΄ λό ΕΥ ΕῚ " “ὦ 

δὼν παρόντας, ὡς ὁ λόγος φησὶ, κατα[βὰς αὐτοῖς διε- 
λέξ. εὖ Ἂλ ὃ Ἴ- ΣΎ, ΄ ᾽, ς ας 
ἔξατο, εὖ μάλα φαιδρῷ καὶ πραοτάτῳ προσώπῳ, ὡς καὶ 

δι,“ ὃ - δ᾽ οἱ ν λ - ᾽ ὃ ν 5 - 
“αυμα ὁοκεῖν ὁρᾶν τοὺς πᾶλαι του ἀνὸρὸς ἀγνωτας, 
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» ᾿ς - - Ὁ ’ὔ ν - - ΕῪ - 

ἐναποβλέποντας τῷ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ παλαιῷ καὶ τῷ 
- 5 - - » 

σεμνῷ καὶ εὐσταϑεῖ τοῦ προσώπου, καὶ εἰ τοσαύτη γένοιτο 
Ἂς, ς - - - 

σπουδὴ ὑπὲρ τοῦ τοιοῦτον συλληφϑῆναι πρεσ[βύτην. 14. Ὃ 

ὃ᾽ οὐ μελλή ὑδέ ΄ ὑτοῖ ϑῇ οὐ μελλήσας εὐδέως τράπεζαν αὐτοῖς παρατεξῆναι προ- 
, - - εἰ , - .] - 

ὅ στάττει, εἶτα τροφῆς ἀφϑύνου μεταλαβεῖν ἀξιοῖ, μίαν τε 
. «ς Ἂ χε ΜΝ - 5 9. εὐἶνα Ὁ 
ὥραν, ὡς ἂν προσεύξοιτο ἀδεῶς, παρ᾽ αὐτῶν αἰτεῖται. 
ὙΠ ε ’ ; δὲ 9. Ν » ἐπ ΝΥ - ΄ 

πιτρεψάντων δὲ ἀναστὰς ηὔχετο, ἔμπλεως τῆς χάριτος 
Ἅ - ’ὔ Ὄ ᾿ [ο 

ὧν τοῦ κυρίου, ὡς ἐκπλήττεσϑαι τοὺς παρόντας εὐχομένου 
5 τ τω υ τ 7 ΔᾺ ΄ὕ 5. τ νι - "} ψ- τς αὐτοῦ ἀκροωμένους, πολλούς τε αὐτῶν μετανοεῖν ἤδη ἐπὶ 
- - -Σ - - 

10 τῷ τοιοῦτον ἀναιρεῖσϑαι μέλλειν σεμνὸν καὶ ϑεοπρεπῆ 
Ὡς " 4 Ν »" - 

πρεσ[ύτην. 1δ. ᾿Επὶ τούτοις ἡ περὶ αὐτοῦ γραφὴ κατὰ 
λέξ δέ Ν ς-ς-’.- - ἐν ΄ »" .-» ν δέ 

ἕξιν ὧδέ πως τὰ ἑξῆς τῆς ἱστορίας ἔχει ᾿᾿ ἐπεὶ δέ ποτε 
«ςε ᾿ς « ψ, 

κατέπαυσε τὴν προσευχὴν, μνημονεύσας ἁπάντων καὶ 
«ςε - ᾽ὔ ᾽ὔὕ τὶ - .-«- Ν ’ 

τῶν πώποτε συμ[βδεβληκότων αὐτῷ μικρῶν τε καὶ μεγά- 
ὌΡοΥ 5 Ὁ “ες Ν λὃ "“ ἂς Α - Ν Ν 

15 λων, ἐνὸόξων τε καὶ ἀδόξων, καὶ πάσης τῆς κατὰ τὴν 
«ςς 5 ,ὔ Ὁ Ν - ᾿ ἊᾺ » - . ἐλᾷ ’, - 

οἰκουμένην καϑολικῆς ἐκκλησίας, τῆς ὥρας ἐλϑδούσης τοῦ 
ςς 3, ’, 5», Ὁ» 5 Ἄ, "} 5 Ν “Δ 

ἐξιέναι, ὄνῳ καδίσαντες αὐτὸν ἤγαγον εἰς. τὴν πόλιν, 
ἘΠ 5 ᾽ὔ Ν [4 ’ὔ ἣν ““΄,ε 5 Ζ 

ὄντος σαββάτου μεγάλου, καὶ ὑπήντα αὐτῷ ὃ εἰρήναρχος 
δεν ’ Ἂς ΄ Νς 3 - ων Ὁ ἊΣ Φ,2 

Ηρώδης καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ Νικήτης, οἱ καὶ μεταδέντες 
ςε ΟἾΟΝ " Ν » » 5, Δ. ’ Ν λέ 

20 “αὐτὸν εἰς τὸ ὄχημα ἔπειδον παρακαϑεζόμενοι καὶ λέ- 
« ο , Ν ,- 3 μ) - ’ "σῷ Ἐῷ 0 Ἂς 

γοντες ᾿ τί γὰρ κακόν ἐστιν εἰπεῖν, κύριε Καῖσαρ, καὶ 
δε» ἦν Ν - " 
ϑῦσαι καὶ διασώζεσϑαι; 16. ὁ δὲ τὰ μὲν πρῶτα οὐκ 

κε 5» ’ "» ΄ δὲ 5 - ΕΙΣ 5 ἐλλ ᾽΄ 

ἀπεκρίνατο, ἐπιμενόντων δὲ αὐτῶν ἔφη, οὐ μέλλω πράτ- 
«ςς 9. ’ φο - 

τειν ὃ συμβουλεύετέ μοι. Οἱ δὲ ἀποτυχόντες τοῦ πεῖσαι 
» τι δι εὐ, Ν δὰ "} Ν Ν Δ. Ο, ’; 

25 “ αὐτὸν δεινὰ ῥήματα ἔλεγον, καὶ μετὰ σπουδῆς καϑήρουν, 
ςε .) - .} - ΕΥ .ἢ 

ὡς κατιόντα ἀπὸ τοῦ ὀχήματος ἀποσῦραι τὸ ἀντικνήμιον. 
ςε - Ν 

᾿Αλλὰ γὰρ μὴ ἐπιστραφεὶς, οἷα μηδὲν πεπονϑδὼς, προ- 
τε Ν δῇ 5 ’ 5 , ᾽ Ν “ὃ 
δύμως μετὰ σπουδῆς ἐπορεύετο, ἀγόμενος εἰς τὸ στάδιον. 

“17, Θορύβου δὲ τηλικούτου ὄντος ἐν τῷ σταδίῳ, ὡς μηδὲ 
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Γ “ " - .- - ᾿,’ "» ’ » " ᾽΄ 

πολλοῖς ακουσδσηναι, τῳ Πολυκάρπῳ εἰσιόντι εις τὸ στα- 

» ΕῚ - ς ᾿ 

τ διον φωνὴ ἐξ οὐρανοῦ γέγονεν ᾿ἴσχυε, Πολύκαρπε, καὶ 
εν ᾿ ΕῚ τι Ἀν κ᾿ » ᾽,ὔ ῶςκ“πΠ -τὰᾺ Ν δκς 

ἀνδρίζου. Καὶ τὸν μὲν εἰπόντα οὐδεὶς εἶδεν, τὴν δὲ 
τε - "» Ὁ 

φωνὴν τῶν ἡμετέρων πολλοὶ ἤκουσαν. 18. Προσαχϑέν- 
τε ᾿- ᾽ “- Α, 9 «- ’, 2 ᾿Ξ ,“ 

τος οὖν αὐτοῦ ϑόρυβος ἣν μέγας, ἀκουσάντων ὅτι 1ο- ὅ 
τ λύ (λ Ἀ Φ λϑ ,ὕ Ε] 

ὕκαρπος συνείληπται. Λοιπὸν οὖν προσελθόντα αἀνη- 
[  ἐ ’ὕ’᾽ ΄ » Δ,» " 5» ΕΥ »" λύ -- κ 

ρώτα ὃ ἀνϑξύπατος, εἰ αὐτὸς εἴη Πολύκαρπος. Καὶ 
«ες λ ,ὕ » .. . φὰς. ἐν λέ αν αν τ ’, 
ὁμολογήσαντος ἔπειϑεν ἀρνεῖσξαι λέγων αἰδέσσψητί σου 

«ε Ε ὅλ ,ὔ ᾿] ΓΙ, ᾿΄ὕ᾽ 5 “λ ἃ, “Δ ’ ., » 

τὴν ἡλικίαν᾽ καὶ ἕτερα τούτοις ἀκύλουϑα, ἃ σύνηδπες αὖ- 
εε ὦ λέ » ΄, δ ἂν Ν γ ’ὔ ’ 

τοῖς λέγειν ἐστίν ᾿ὄμοσον τὴν Καίσαρος τύχην, μετα- 10 
εε Ε - ἘΠ ν -“- [ὦ δς 

νόησον᾽ εἶπον  ᾿αἷρε τοὺς ἀϑέους. 19. Ὃ δὲ Πολύ- 
τε " ';,- - ’ὔ ΕῚ ΄ Ν » δ Ν 

καρπος ἐμ[θριϑεῖ τῷ προσώπῳ εἰς πάντα τὸν ὄχλον τὸν 
ςε ΗΝ - Ὁ, » 3 “» ,ὔ ΡΣ - Ν - 

ἐν τῷ σταδίῳ ἐμβλέψας, ἐπισείσας αὐτοῖς τὴν χεῖρα, 
[ἐὲ ,ὔ ᾿ » ΄ὕ͵ " ν ΕῚ Ν “- ςςκκαὶ 

στενάξας τε καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν ᾿αἷρε 
ε΄ Ε] ἮΡ ᾽ 2 -ο 

τοὺς ἀϑέους. 20, ᾿Εγκειμένου δὲ τοῦ ἡγουμένου καὶ λέ- 1 
. «» Ἄρτςς . λύ Ἂ Ὁ. Ν Χ 

γοντος ὥμοσον, καὶ ἀπολύσω σε, λοιδόρησον τὸν Χρι- 
« "» τε ν Ἀφ’ ν" 
στόν, ἔφη ὁ Πολύκαρπος ᾿ ὀγδοήκοντα καὶ ἕξ ἔτη δου- 

ἐν ἢ ’ » - ἀτος "50. ποίοις ᾿ νΝ - Ὁ λ 

εὔω αὐτῷ, καὶ οὐδέν με ἠδίκησε" καὶ πῶς δύναμαι βλα- 
«ςς “- ν ᾽’΄ Ψ 

σφημῆσαι τὸν βασιλέα μου, τὸν σώσαντά με; 21. ἐπιμέ- 
εε ΙΝ ΄ » - .» Ν ΄ 

νοντὸς δὲ πάλιν αὐτοῦ καὶ λέγοντος ᾿ὄμοσον τὴν Καί- 20 
[ἐν ᾿ὕ ψιον λύ δ, « μν γα "ὦ ν᾿ εο 

σαρος τύχην, ὁ Πολύκαρπος “εἰ κενοδοξεῖς᾽ φησὶν, ἵνα 
4“ Ὥ ΄ὕ, Ν “ον ’, [ δέ ’ 

ὀμόσω τὴν Καίσαρος τύχην, ὡς λέγεις, προσποιούμενος 
«» - “ ον . ’, » ὰ ’,΄ 

ἀγνοεῖν ὕστις εἰμὶ, μετὰ παρρησίας ἄκουε" Χριστιανός 
« ΠῚ ’ - ΄ τι - ’ 

εἰμι. Ἐἰ δὲ ϑέλεις τὸν τοῦ Χριστιανισμοῦ μαϑεῖν λόγον, 
« κι , ᾿ " “10. ὃς « - κι 
δὸς ἡμέραν καὶ ἄκουσον. 22. Ἔφη ὁ ἀνϑύπατος ἱπεῖσον 2ὅ 

« Δ. ᾿] , ς Ἠ 

τὸν δῆμον. Πολύκαρπος ἔφη σὲ μὲν καὶ λόγου ἠξίωσα 
«οι ὃ , Ά, Ν » - εν ΠΣ κα να [ Ν - ᾽ὔ 

δεδιδάγμεδα γὰρ ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις ὑπὸ σεοῦ τεταγμί- 
σε ν Ν ν - Ν Ν ’΄ Ἐ - 

ναις τιμὴν κατὰ τὸ προσῆκον τὴν μὴ ἢλάπτουσαν ἡμᾶς 
Ό Φ ’ὔ φ, ,ὔ Ὡς κι ᾽ ,͵ κι - - ᾽ 

. απονέμειν, ἐκείνοὺυς οἐὲ οὐκ ἀξίους ηγουμαι του ἀπολο- 
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«ςε - " - ς ᾽ ἢ « " , 

γεῖσϑαι αὐτοῖς. 28. Ὁ δὲ ἀνϑύπατος ἔφη ᾿“ηρία ἔχω" 
«ς ᾽ὕ 3 λῶ ὙΝ Ν ’ὕ 8 « δὲ τ 

τούτοις σε παραβαλῶ, ἐᾶν μὴ μετανοῆσῃς. Ο δὲ εἶπεν 
«ς ᾽᾿ὔ ᾽ ΩΝ Ν δ κρά « . Ν - ’ ,» 

κάλει, ἀμετάϑετος γὰρ ἡμῖν ἡ ἀπὸ τῶν κρειττόνων ἐπὶ 
ςε Ν ,ὔ ᾽ὔ λὲ ὃς  ἢ3ῷ, ἃ, 5. Α - λ 

τὰ χείρω μετάνοια, καλὸν δὲ μετατίδεσϑαι ἀπὸ τῶν χαλε- 
- .ς Ἂ φ 

ὅ “ πῶν ἐπὶ τὰ δίκαια. 24. Ὁ δὲ πάλιν πρὸς αὐτὸν ᾿ πυρί σε 
-- ᾽ὔ ὃ ϑῃ 55, φὸ .Ἐ ΄, Ν - ὙΝ Ν 
ποιήσω δαμασδῆναι, ἐὰν τῶν σ“ηρίων καταφρονῇς, ἐὰν μὴ 

«ςε ͵ὔ . λύ π ς - .} δὴ - Ν ΓΙ 

μετανοήσῃς. Πολύκαρπος εἶπε πῦρ ἀπειλεῖς πρὸς ὥραν 
«-ς- ΄ ν ᾽ ὃλί 2 ’ Ἔ Ω - Ν 
καιόμενον καὶ μετ᾽ ὀλίγον σβεννύμενον " ἀγνοεῖς γὰρ 

4, ἃ - ΔᾺ ᾽, ᾽, Ν " ΄, λά γ4 
τὸ τῆς μελλούσης κρίσεως καὶ αἰωνίου κολάσεως τοῖς 

- ΕῚ Ν Ν 

10 “ἀσεβέσι τηρούμενον πῦρ. ᾿Αλλὰ τί βραδύνεις ; φέρε ἃ 
ξε ἢ ΩΞ ἥν »ὰ Ὁ 
“ βούλει. 25. Ταῦτα δὲ καὶ ἕτερα πλείω λέγων Φάρσους 

«ε - μὴ “" “2 

καὶ χαρᾶς ἐνεπίμπλατο. καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ χάριτος 
ἘΦ λ - [] Ν ’ ἣν - ’ὔ .ς Ν 

ἐπληροῦτο, ὥστε μὴ μόνον μὴ συμπεσεῖν ταραχϑέντα ὑπὸ 
ἐε - δ ᾽,ὔ ν 5» Ν ἰλλὰ Ἂν ’, Ν . ’ὕ 

τῶν λεγομένων πρὸς αὐτὸν, ἀλλὰ τοὐναντίον τὸν ἀνϑύ- 
Ἵ ἘΕ 5» - ὥοςς. ᾿Ὶ ’ὕ Ἁ 5 ’ “ 

δ᾽ πατὸν ἐκστῆναι, πέμψαι τε τὸν κήρυκα καὶ ἐν μέσῳ τῷ 
«ςς ο΄ - ἐπ ᾿ ς ἣν » ἰα Ν ’ [ ἢ 

σταδίῳ κηρῦξαι τρὶς Πολύκαρπος ὡμολόγησεν ἑαυτὸν 
᾿ Γ΄ ““ - 

Χριστιανὸν εἶναι. 206. Τούτου λεχϑέντος ὑπὸ τοῦ κή- 
«ες ι - Ν πληϑ - 58. - ἀκ ον ὃ ’ δι 

ρυκος πᾶν τὸ πλῆνος τῶν ἐσνῶν τε καὶ Ιουδαίων τῶν 
«ς- ΟΝ Σ ὩΣ Χ ἘΡΎ ς Ε ᾽ὔ 5. - Εν ἀλ 

τὴν Ὡ)μύρναν κατοικούντων ἀκατασχέτῳ ϑυμῷ καὶ μεγάλῃ 

20᾽ “φωνῇ ἐβόα ἡ οὗτός ἐστιν ὃ τῆς ᾿Ασίας διδάσκαλος, ὃ ο πατὴρ 
«ςς 

τὼν Χριστιανῶν, ὃ τῶν ἡμετέρων ϑεῶν καϑαιρέτης, ὃ 
«ςς 

πολλοὺς διδάσκων μὴ ϑύειν μηδὲ προσκυνεῖν. 27. Ταῦτα 
τον 5 ΄ ἘΑΤῸΣ ’, Ν ᾽ ΄ὕ, Ἐ 

ἔγοντες ἐπείζόων καὶ ἠρώτων τὸν ἀσιάρχην Φίλιππον, 
Ἐ76) 5 - - ς - ᾿ 

ἵνα ἐπαφῇ τῷ Πολυκάρπῳ λέοντα. ὋὉ δὲ ἔφη μὴ. εἶναι 
» (τε ν 

25 “ ἐξὸν αὐτῷ, ἐπειδὴ πεπληρώκει τὰ κυνηγέσια. Τότε ἔδοξεν 
«ςε ἀξ - 

αὐτοῖς ὁμοϑυμαδὸν ἐπιβοῆσαι, ὥστε ζῶντα τὸν Πολύ- 
ε- - ἡ γπῷ ΓΞ 
καρπὸν κατακαῦσαι. 328. Ἔδει γὰρ τὸ τῆς φανερωδείσης 

εε 3 φ 19 Ἃ - λ ’ὔὕ ᾽ , λ - Ὁ 

αὐτῷ ἐπὶ τοῦ προσκεφαλαίου ὀπτασίας πληρωϑῆναι, ὅτε 
4 τ Ὶ Ἂν Ἅ Ν μΡ. ΄ - 

ἰδὼν αὐτὸ καιόμενον προσευχόμενος εἶπεν ἐπιστραφεὶς 
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τε - 3 - - - .«.ἃ» - 

- τοῖς μετ᾽ αὑτοῦ πιστοῖς προφητικὼως ὃδὲεῖ μὲ ζῶντα κατα- 
τ - ᾽ “- - Ν ’ ’ » ΄, 

καῆναι.. 29. Ταῦτα οὖν μετὰ τοσούτου τάχους ἐγένετο, 
5» «« ἐλέ “- » λ - , 

“αττὸν ἢ ἑλεγέτο, τῶν οχ' ων παράχρημα συναγόντων 

εν “- .] ΄ Ν » - Ἵ λ, , ξύλ Ἀ 

ἐκ τῶν ἐργαστηριων καὶ ἐκ τῶν βα) ανξέίων ζΦυλα και 

« ΄ὕ ’ Ε] Ὁ »., 8, « να, ᾿] - 

φρύγανα, μάλιστα ᾿Ιουδαίων προϑύμως, ὡς ἔϑος αὐτοῖς, 5 
[ - 5» 2 ΕΥ 

“εἰς ταῦτα ὑπουργούντων. 90. Αλλὰ ὅτε ἡ πυρὰ ἡτοι- 
«ε , " ᾽ -““.“,ἷ ς - ΄ Ν ΄ » Ν λ ’ὔ 

μάσξη, αποϑέμενος ἑαυτῷ πάντα τὰ ἱμάτια καὶ λύσας 
τ᾿ » ’ - - τὰς ΄ λύ ΄ κτῷ. Ν ’ν 

τὴν ζώνην ἐπειρᾶτο καὶ ὑπολύειν ἑαυτὸν, μὴ πρότερον 
«ε - - Ν ν ἊΨ - - τς 

τοῦτο ποιῶν, διὰ τὸ ἀεὶ ἕκαστον τῶν πιστῶν σπουδάζειν 
«.-» , - - Ε ᾿] ““»νῃ ’ - " ᾿ ν 

ὕστις τάχιον τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ ἐφάψηται᾽ ἐν παντὶ γὰρ 10 
ε » α- “ ᾿ χ ἐν ,ὕ - εν ν - δὴ - “» ΞᾺ 

αγαξῆς ἕνεκεν πολιτείας καὶ πρὸ τῆς πολιᾶς ἐκεκόσμητο. 
« δα, 4“. Ε] - ᾽" Ν λ Ν Ν 

91. Εὐθέως οὖν αὐτῷ περιετίξετο τὰ πρὸς τὴν πυρὰν 
«- ε ΄ "» ΔΧ ΄ Ἂχ ΡΥ ΒΕΙ κ᾿ ὰ - 
ἡρμοσμένα ὄργανα, μελλόντων δὲ αὐτῶν καὶ προσηλοῦν 

[ ᾽ , - .»ν ΄ὕ “ 6 Ν Ὅ-.Ἁ». ς - Ν 
αὐτὸν εἶπεν ἀφετέ με οὕτως " ὁ γὰρ διδοὺς ὑπομεῖναι τὸ 

«ε - ’ ν ΕΥ - [ὠ ,’ 5» - “ 3 

πῦρ δώσει καὶ χωρὶς τῆς ὑμετέρας ἐκ τῶν ἥλων ἀσφα- 1 
τε ἃ ΄ὕ 5 ΄ὕ " - -- -ν ς« διε 5 δ, 

είας ἀσκύλτως ἐπιμεῖναι τῇ πυρᾷ. Οἱ δὲ οὐ καϑή- 
τ δι. » ε Ὁ 
λωσαν, προσέδησαν δὲ αὐτόν. 352. Ὃ δὲ ὀπίσω τὰς 

«ε - ΄ κ᾿ δὲ εὶ “ Ν ϑάνγ" 
χεῖρας ποιήσας, καὶ προσδεφεὶς ὥσπερ κριὸς ἐπίσημος 

.-ν ,΄ ᾽ Ψ ΄ὕ - ΄ὕ, Α 
ἀναφερόμενος ἐκ μεγάλου ποιμνίου ὁλοκαύτωμα δεκτὸν 

“-»ο}͵ “ ΄ - ςε μῶν ἡ τ Ἢ ᾽ 
Σεῷ παντοκράτορι, εἶπεν 38. ᾿ὁ τοῦ ἀγαπητοῦ καὶ εὐλο- 20 

-ς - ἊΨ“ 2 - ΄ - ν 5 ἦν ν ν 

γητοῦ παιὸούς σου Ἰησοῦ Χριστοῦ πατὴρ, δι οὗ τὴν περὶ 
« ἥν «δὸς ἐν ἰλή ἀπ -- Ὁ. 2 , Υ ᾽,ὔ 

σὲ ἐπίγνωσιν εἰλήφαμεν, ὁ ϑεὸς ἀγγέλων καὶ δυνάμεων 
τε ᾿Ὶ ’΄λ “- , - - 

καὶ πάσης τῆς κτίσεως παντός τε τοῦ γένους τῶν δικαίων, 
δᾷ... 6 ζῶ » ’ὔ ᾽, ὺλ - [2  -ὔ ᾽’ -ι 

οἱ ζῶσιν ἐνώπιόν σου, εὐλογῶ σε ὅτι ἠξίωσάς με τῆς 
«- ,ὕ ὶ Υ͂ ’΄ - ΔῪ β - ’ἅ 5 ᾽ 5. - οὅ 

ἡμέρας καὶ ὥρας ταύτης, τοῦ λαβεῖν μέρος ἐν ἀαριϑ'μῷ 2ῦ 
ε΄ - ᾽ὔ᾿ » - - - 4 

τῶν μαρτύρων, ἐν τῷ ποτηρίῳ τοῦ Χριστοῦ, εἰς ἀνάστα- 
[ἀ - 4 ’ - Ν ’ 5» ᾽ ἃ ’ 

σιν ζωῆς αἰωνίου ψυχῆς τε καὶ σώματος, ἐν ἀφξαρσίᾳ 
« ,΄, ΜΝ, Ξ ᾿ Ξ- ὃ δον 51, ὧν , 
πνεύματος ἁγίου" 54. ἐν οἷς προσδεχϑείην ἐνώπιόν σου 

60...» Η ’ ’, Ν δ) τ ΔΙΝ ΄ 
σήμερον ἐν ϑυσίᾳ πίονι καὶ προσδεκτῇ, καπ ὡς προητοί- 
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ςε ᾽ὔ Ν » ’ὔ ΄ νὰ δε αὙΔ 

μασας προφανερώσας καὶ πληρώσας ὁ ἀψευδὴς καὶ ἀλη- 
«ςε ν Ὰ » Ν - Ων , - 

“ινὸς σ“εός. 8. Διὰ τοῦτο καὶ περὶ πάντων σὲ αἰνῶ, σὲ 
ςε ε - ς.ς,», Ἂς - ᾿ - 

εὐλογῶ, σὲ δοξάζω, διὰ τοῦ αἰωνίου ἀρχιερέως ᾿Ἰησοῦ 
- - ΌΡ - Ὧν Ὁ» - Ἢ Ὁ Δ Ὁ 
Χριστοῦ τοῦ ἀγαπητοῦ σου παιδὸς, δι᾿ οὗ σοι σὺν αὐτῷ 

ς» ’ Φ' ’ - 

ὃ ἐν πνεύματι ἁγίῳ δόξα, καὶ νῦν καὶ εἰς τοὺς μέλλοντας 
«ςς 5“ Φ ’ἢ 3 .} - 

αἰῶνας, ἀμήν. 96. ᾿Αναπέμψαντος δὲ αὐτοῦ τὸ ἀμὴν 
«ςς Ν Ὰ Ψ. Ν Α,, ς - Ν » Ὁ 

καὶ πληρώσαντος τὴν προσευχὴν, οἱ τοῦ πυρὸς ἄνϑρωποι 
ςει » - Ν - ᾽’ Ν τ ’ νΝ - 

ἐξῆψαν τὸ πῦρ, μεγάλης δὲ ἐκλαμψάσης φλογὸς ϑαῦμα 
ΚΕ οἷν ἢ ἰὸ - ἐδ ζ΄“, Δ Ἂς" Ὁ ὔᾺ ᾽ Ἀν δ - 
εἴδομεν οἷς ἰδεῖν ἐδόϑη, οἱ καὶ ἐτηρήϑησαν εἰς τὸ ἀναγγεῖ- 

τε - - ᾿] φϑ 

10 “λαι τοῖς λοιποῖς τὰ γενόμενα. 87. Τὸ γὰρ πῦρ καμάρας 
«ςς ἰδ - ε 55,2 ’ ς Ἀ ’ 

εἶδος ποιῆσαν, ὥσπερ ὀφόνης πλοίου ὑπὸ πνεύματος 
« ἮΝ ΄, ΄ ἊΝ , ᾿ - - ΄ 
πληρουμένης, κύκλῳ περιετείχισε τὸ σῶμα τοῦ μάρτυρος, 

«εο ..ἘὅἘκ ᾿ ,ὔ ΕῚ ς- Ὅν αἰ ,ὕ 5 1 Ν 

καὶ ἦν εἰς μέσον οὐχ ὡς σὰρξ καιομένη, ἀλλ᾽ ὡς χρυσὸς 
ς- ᾿ " ΟῚ ’ὕ ,7᾿ Ν Ν 5 ἢ, 

καὶ ἄργυρος ἐν καμίνῳ πυρούμενος. Καὶ γὰρ εὐωδίας 
τε ᾿ὔὕ 5 - Ἄν 

156 “ τοιαύτης ἀντελαβόμεδϑα, ὡς λιβανωτοῦ πνέοντος ἢ ἄλλου 
«ς Ν - , . “πε , - 2 ᾿} 

τινὸς τῶν τιμίων ἀρωμάτων. 988. Πέρας γοῦν ἰδόντες 
«ε Ὁ ν Δ Ἀ - ς Ν - ἈΝ 

οἱ ἄνομοι μὴ δυνάμενον τὸ σῶμα ὑπὸ τοῦ πυρὸς δαπα- 
«- - ΘΙ ΤΩΣ δὲ ΄, 5 - ΄, 
νηδῆναι, ἐκέλευσαν προσελϑόντα αὐτῷ κομφέκτορα παρα- 

«τε - , Τ᾿ - - - 

βῦσαι τὸ ξίφος. 39. Καὶ τοῦτο ποιήσαντος ἐξῆλϑε πλῆ- 
«ες ͵ Ν - ΄ 

20 “ϑος αἵματος, ὥστε κατασβέσαι τὸ πῦρ, καὶ ϑαυμάσαι 
Ὁ ’ὔ ΓΝ » τὰ ’,ὕ Ν εν - 

πάντα τὸν ὄχλον, εἰ τοσαύτη τις διαφορὰ μεταξὺ τῶν τε 
ἕο 9 Ν - - - - - 
ἀπίστων καὶ τῶν ἐκλεκτῶν, ὧν εἷς καὶ οὗτος γέγονεν ὃ 

τε 5 “ 5 - ΟῚ 5... ἣν» ὃ ὃ ́ λ 

αυμασιώτατος ἐν τοῖς καῦ᾿ ἡμᾶς χρόνοις διδάσκαλος 
14.]ὕ δὲ ᾿Ξ Ά Ν Ν Ν ’ » ’ τ. - 

ἀποστολικὸς καὶ προφητικὺς, γενόμενος ἐπίσκοπος τῆς 
ον ἘῈ 9 ᾽ὕ ΑΠΟΝ τρ᾿ τὶ ἌΡΑ ν 4 - Ν ζω « 

2ὅ “ἐν Σμύρνῃ καϑολικῆς ἐκκλησίας. Πᾶν γὰρ ρῆμα, ὃ 
φ 9 - Ὗ - ’ 3 - Ὁ 5 δὴ ’ Ἀ δὴ 

ἀφῆκεν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ ἐτελειώϑη καὶ τελειω- 
ςε π ᾿] , ’ 

ϑήσεται. 40. Ὁ δὲ ἀντίζηλος καὶ βάσκανος καὶ πονὴη- 
ςς Ν δῶν ’ - ,ὕ - ὃ ΣΦΎΡ, ἰδὰ Ν ,ὕ 
ρὺς, ὃ ἀντικείμενος τῷ γένει τῶν δικαίων, ἰδὼν τὸ μέγε- 

«,ς4 ᾿) - - ’ὔ Ν Ν . ν ΥΡΕ - 9 ’ὔ 

“ος αὐτοῦ τῆς παρτυρίας καὶ τὴν ἀπ ἀρχῆς ἀνεπίληπτον 
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κε ν᾽ - ͵ » ’, ΕῚ - 5 ,᾿, 

αὐτοῦ πολιτείαν, ἐστεφανωμένον τε τὸν τῆς αφϑαρσίας 
τε ,ὕ .ν " ᾿ . ’ . ,ὔ ᾿] 

στέφανον καὶ [βρα[ϑεῖον ἀναντίρρητον ἀπενηνεγμένον, ἐπε- 
[ἐὲ ,ὕ ς Ὡς ν ’ ᾿) - Φ'υν »ἃ .“᾿ λ δ. 

τήδευσεν ὡς μηδὲ τὸ σωμάτιον αὐτοῦ ὑφ᾽ ἡμῶν ληφϑείη, 
« ,’ - » ΄Ὸ ’ - - ΕΥ 

καίπερ πολλῶν ἐπιδυμούντων τοῦτο ποιῆσαι, καὶ κοινω- 
“ὦ “ “ ξὰ. "ἃ 

“ νῇσαι τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ σαρκίῳ. 41. Ὑπέβαλον γοῦν τινες ὅ 
« “ὦ δ ἾγὉ "Ὁ ᾿ ἢ 
Νικήτην, τὸν τοῦ Ἡρώδου πατέρα, ἀδελφὸν δὲ "Αλκης, 

«ν - -. ε ’ “ Ν ὃ - Ι] - νΝ - Ν 

ἐντυχεῖν τῷ ἡγεμόνι, ὥστε μὴ δοῦναι αὐτοῦ τὸ σῶμα, μὴ, 
«ε ᾿ Ι] ,ὕ Ν 5» ’, - » ζ ’, 

φησὶν, ἀφέντες τὸν ἐσταυρωμένον, τοῦτον ἄρξωνται σέ- 
τε ΠΏ" - - ΄ ,ὕ ἮΝ να ,ὔ 

βειν. Καὶ ταῦτα εἶπον ὑποβαλόντων καὶ ἐνισχυσάντων 
«ες - νν Ν . - » - 

τῶν ᾿Ιουδαίων, οἱ καὶ ἐτήρησαν μελλόντων ἡμῶν ἐκ τοῦ 10 
«ε Ὶ ᾽ ν ,ὔ .» - .“ » Ν - ’ὕ 

πυρὸς αὐτὸν λαμβάνειν, ἀγνοοῦντες ὅτι οὔτε τὸν Χριστόν 
« ΙΧ - ὃ ν᾽’ .Ὦ Ἀν Γ Υ - - Ν 

ποτε καταλιπεῖν δυνησόμεθα, τὸν ὑπὲρ τῆς τοῦ παντὸς 
τς ) - ΄ ΄ αΖ » “ ΄ 

κόσμου τῶν σωζομένων σωτηρίας παϑόντα, οὔτε ἕτερόν 
τε - Ν - - 

τινα σέβειν. 42. Τοῦτον μὲν γὰρ ὄντα υἱὸν τοῦ δεοῦ 
«ε - Ν δΑ ΄ ς Ων Ν ΩΝ Ν 

προσκυνοῦμεν, τοὺς δὲ μάρτυρας ὡς μαϑητὰς καὶ μιμητὰς 1δ 
ςε - ’, ᾽ - 5 -; “ .} ! τὶ λή 

τοῦ κυρίου ἀγαπῶμεν ἀξίως, ἕνεκα εὐνοίας ἀνυπερ[Ξ)λήτου 
ς  ΦΑ ΣΣ Ε Ν »"ἊἍ ,ὔ ΟΝ ΄ ᾿ - ὥ 

τῆς εἰς τὸν ἴδιον βασιλέα καὶ διδάσκαλον" ὥς γένοιτο 
«ε Ν 4 ὦ ΄, Ν δ Ν ΕΙΣ 

καὶ ἡμᾶς συγκοινωνούς τε καὶ συμμαϑητὰς γενέσϑαι. 
«ς ταν 4 ς ς “4 Ν - ᾿] Υ̓ 

45. ᾿Ιὸὼν οὖν ὁ ἑκατοντάρχης τὴν τῶν Ιουδαίων γενο- 
«᾿ 5 ͵ - 

μένην φιλονεικίαν, εὶς αὐτὸν ἐν μέσῳ, ὡς ἔδος αὐτοῖς, 20 
.«»ν [ ε - [1 5» γ ᾿ ὩΣ 

ἔκαυσεν. Οὕτως τε ἡμεῖς ὕστερον ἀνελόμενοι τὰ τιμιώ- 
« λῶ }Ὺ ΣΙ ΧΑ ΝΝ " ΄, ξ΄ .« ΄ " - 
τερα λίξων πολυτελῶν καὶ δοκιμώτερα ὑπὲρ χρυσίον ὀστᾷ 

4425 ὦ ἃ ΄ ᾽ - " 
αὐτοῦ ἀπεϑέμεϑθα ὅπου καὶ ἀκόλουϑον ἦν. 44. Ἔνϑα 

φοι αὶ ὃ ν» ς» ὔ Ε 2 ᾿ς Ν - 

ὡς δυνατὸν ἡμῖν συναγομένοις ἐν ἀγαλλιάσει καὶ χαρᾷ 
τε ζ΄ζ ς ’ἅ 5 Ἂ - 4, - ᾽ὕ ᾿ - ς , 

παρέξει ὃ κύριος ἐπιτελεῖν τὴν τοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ ἡμέ- 2 
« “3λ » Ν - δλ ’ ’ὔ Ν 

ραν γενέϑλιον, εἴς τε τὴν τῶν προησδληκότων μνήμην καὶ 
τε - ’ » » - 

τῶν μελλόντων ἄσκησίν τε καὶ ἑτοιμασίαν. 46. Τοιαῦτα 
«ει Α ἈΝ ν ᾽΄ - » 

τὰ κατὰ τὸν μακάριον Πολύκαρπον, σὺν τοῖς ἀπὸ Φιλα- 

“ δελφείας δωδέκατον ἐν Σμύρνῃ μαρτυρήσαντα, ὃς μόνος 
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« ε Ἶ , αλλ ’ ε Ἄν Α - “5, - 

ὑπὸ πάντων μᾶλλον μνημονεύεται, ὡς καὶ ὑπὸ τῶν ἐδνῶν 
ες Ξ 7 ν Ὁ ν᾿ κ᾿ 
ἐν παντὶ τύπῳ λαλεῖσϑαι." 46. Τὰ μὲν δὴ κατὰ τὸν 

’ Ν ᾽ Ν ’ὕ “ 

ϑαυμάσιον καὶ ἀποστολικὸν Πολύκαρπον τοιούτου κατη- 
- Ἂς Ἷ 5 - 

ξίωτο τέλους, τῶν κατὰ τὴν Σμυρναίων ἐκκλησίαν ἀδελφῶν 
ὍΡ ’ 5» - ΕῚ - 

ὅ τὴν ἱστορίαν ἐν ἡ δεδηλώκαμεν αὐτῶν ἐπιστολῇ κατατεϑει- 
’, κὶ - ΤΡ μόν κ᾿ Ν τ - - 4 ἮΝ ΄, 

μένων. Ἔν τῇ αὐτῇ δὲ περὶ αὐτοῦ γραφῇ καὶ ἄλλα μαρτύ- 
- οἱ κ 

ρια συνῆπτο κατὰ τὴν αὐτὴν Σμύρναν πεπραγμένα ὑπὸ τὴν 
ΡΩΝ ϑν - ΄ - - ΄ 

αὐτὴν περίοδον τοῦ χρόνου τῆς τοῦ Πολυκάρπου μαρτυ- 
᾿, ἀν ἢ Ν , ΓΝ - ἌΓΟΝ ,ὔ λά Ἂ 

ρίας, μεὴδ᾽ ὧν καὶ Μητρόδωρος τῆς κατὰ Μαρκίωνα πλάνης 
π ΠΕΣ Ν 5. ἂ 

10 πρεσβύτερος δὴ εἶναι δοκῶν πυρὶ παραδοϑεὶς ανῃρηται. 
- Ν ΄’ Ψ ͵ 

47. Τῶν γε μὴν τότε περιβόητος μάρτυς εἷς τις ἐγνωρίζετο 

Πιόνιος, οὗ τὰς κατὰ μέρος ὁμολογίας, τήν τε τοῦ λόγου 
Ἂς Ν ς - τ᾿ - 

παρρησίαν, καὶ τὰς ὑπὲρ τῆς πίστεως ἐπὶ τοῦ δήμου καὶ 
- ΣῈ τυ ια » λον ες διὸ ΤῊ: ὃ , 

τῶν ἀρχόντων ἀπολογίας, διδασκαλικάς τε δημηγορίας, 
15 ν τὼ 5᾿ Ν τ Ἂ. Ν ς Ξ ΞΡ. - Ἂ Ν. Ε ὃ Ν 

ὅ καὶ ἔτι τὰς πρὸς τοὺς ὑποπεπτωκότας τῷ κατὰ τὸν διωγμὸν 
- ὃ ἰῳ » δα’ Ξ ἃ 3.5 ἐς - ς  οα - 

πειρασμῷ δεξιώσεις, παραμυδίας τε ἃς ἐπὶ τῆς εἱρκτῆς τοῖς 
τ ΟΊΣΑΝ ΕῚ Ἔ ,ὕ Ἰὼ δ - Ξ, [ 

παρ᾽ αὐτὸν εἰσαφικνουμένοις ἀδελφοῖς παρετίξετο, ἄς τε 
Βλυνας ὧν ς Ψ Ι͂ Ν Ν “ἴα ,ὕ 
ἐπὶ τούτοις ὑπέμεινε βασάνους τε καὶ τὰς ἐπὶ ταύταις 
ὰλ δό δ. δὲ ’ὔ ἜΓΣΟΝ Ν 3: ὅπ - “ 

ἀλγηδόνας κασηλῶώσεις τε, καὶ τὴν ἐπὶ τῆς πυρᾶς καρτε- 

. ϑθρίαν, τήν τε ἐφ᾽ ἅπασι τοῖς παραδόξοις αὐτοῦ τελευτὴν 

πληρέστατα τῆς περὶ αὐτοῦ γραφῆς περιεχούσης, τοὺς 

οἷς φίλον ἐπὶ ταύτην ἀναπέμψομεν, τοῖς τῶν ἀρχαίων 

συναχδεῖσιν ἡμῖν μαρτυρίοις ἐντεταγμένην. 48. Ἕξης δὲ 

καὶ ἄλλων ἐν Περγάμῳ πόλει τῆς ᾿Ασίας ὑπομνήματα 

25 μεμαρτυρηκότων φέρεται, Κάρπου καὶ Παπύλου καὶ γυναι- 

κὸς ᾿Αγαϑονίκης, μετὰ πλείστας καὶ διαπρεπεῖς ὁμολογίας 

ἐπιδόξως τετελειωμένων. 

ΧΥῚ. [Νῖο. Η. Ἐς 11, 82. 1. Κατὰ τούτους δὲ καὶ ὁ 

μικρῷ πρόσϑεν ἡμῖν δηλωδεὶς ᾿Ιουστῖνος, δεύτερον ὑπὲρ 

“ψυνν σαν τυ Ίψ 
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“ «ὦ Ἴ ᾿Ξ Ὁ 
τῶν καϑ' ἡμᾶς δογμάτων βιβλίον ἀναδοὺς τοῖς δεδηλω- 

΄, "» ἀς.4 5 ἣν - ΄ λ ΄ὕ 
μένοις ἄρχουσι, Ξείῳ κατακοσμεῖται μαρτυρίῳ, φιλοσόφου 
Κ ᾽ Ν δ) δὲ ν Α ἐ- Κκ “ - ρίσκεντος (τὸν φερώνυμον δὲ οὗτος τῇ Κυνικῇ προση 

.} » - 

γορίᾳ βίον τε καὶ τρόπον ἐζήλου) τὴν ἐπιβουλὴν αὐτῷ 
’ 5 ’᾽’ λ ’ 5" Ἂ ᾽ὕ 5" ᾿] 9 

καταρτύσαντος, ἐπείπερ πλεονάκις ἐν διαλύγοις ἐπ᾽ ἀκροα- 
- γ5,, φρ ι Ν ξ. ,ὔ λ “- ΣῊΝ Ἵν» ν ’ 

τῶν εὐξύνας αὐτὸν τὰ νικητήρια τελευτῶν ὑπὲρ ἧς ἐπρέσ- 
᾽ ΠΝ ν᾿ - ΄ - ᾽ δ υς ΕΣ ὌΝ 

βευεν ἀληϑείας διὰ τοῦ μαρτυρίου τοῦ κατ᾽ αὐτὸν ἀνεδή- 
- Ε] ν - δν 

σατο. 2. Τοῦτο δὲ καὶ αὐτὸς ὁ ταῖς ἀληϑείαις φιλοσο- 
’ "» - ὃ ὃ Ἂ , μ Ἂ ’ - [ “ 

φώτατος ἐν τῇ δεδηλωμένῃ ἀπολογίᾳ σαφῶς οὕτως, ὥσπερ 
εἰ .ι»ν» [2 » Ν ἥ ’, Δ, 

οὖν καὶ ἔμελλεν ὅσον οὔπω περὶ αὐτὸν συμ[ϑ)ήσεσϑαι, προ- 
" ΕΥ Ι] ,ὕ ᾿ὕ ᾽ - - Ὁ: ςς 5 Ν 

αβὼν ἀποσημαίνει τούτοις αὐτοῖς τοῖς ῥήμασι 8. “κἀγὼ 
«ε τ - ς ἈΝ - 2 ’ὔ 5 

οὖν προσδοκῶ ὑπὸ τινος τῶν ὠνομασμένων ἐπιβουλευ- 
»“- Ἅ ὑλ 5 - “Ἅ. Ἃ . Ν ’ὔ - 
Ξῆναι, κἂν ξύλῳ ἐντιναγῆναι, ἢ κἂν ὑπὸ Κρίσκεντος τοῦ 

ς » ΩΝ “- ἀφιλοσόφου ἢ καὶ φιλοκόμπου. Οὐ γὰρ φιλόσοφον εἰπεῖν 
.-»ν»ν ᾿ » ὃ “ Ν τ ς ἐν ἀν ΄ 

ἄξιον τὸν ἄνδρα, ὅς γε περὶ ὧν μὴ ἐπίσταται δημοσίᾳ 
«ε- - « 528,3» ἀον - - »Ἥ 

καταμαρτυρεῖ, ὡς ἀξέων καὶ ἀσεβῶν Χριστιανῶν ὄντων, 
ες Ν ’ νΝ « Ν - ω Ἄ ΄ϑ 

πρὸς χάριν καὶ ἡδονὴν τῶν πολλῶν πεπλανημένως τοῦτο 
τε ΄ » Ν Ν ΕΣ Ν - - - 

πράττων. 4. Εἴτε γὰρ μὴ ἐντυχὼν τοῖς τοῦ Χριστοῦ 
ΝΣ δά ’,ὕ [ - ’ Ζ;͵ 5" ΓΤ ἢ - 

ιδάγμασι κατατρέχει ἡμῶν, παμπόνηρός ἔστι καὶ ἰδιωτῶν 
«ε Ν κ 

πολὺ χείρων, οἱ φυλάττονται πολλάκις περὶ ὧν οὐκ ἐπί- 
΄ τ λέ 5, ΩΥ ὃ - ᾿ “. 5 Ν 

στανται διαλέγεσϑαι καὶ ψευδομαρτυρεῖν, καὶ εἰ ἐντυχὼν 
εε Ν - Ν 5» ᾽ - - ἍἉ ἣ, Ν ν Ἃ 

μὴ συνῆκε τὸ ἐν αὐτοῖς μεγαλεῖον, ἢ συνεὶς πρὸς τὸ μὴ 
2 δ,- - - - ᾿ - 3 Ν 

ὑποπτευδῆναι τοιοῦτος ταῦτα ποιεῖ, πολὺ μᾶλλον ἀγεννὴς 
«ςε ’, - . ’ 

καὶ παμπόνηρος, ἰδιωτικῆς καὶ ἀλόγου δόξης καὶ φόβου 
[ἐ ἐλ ’ "» 5 εν Ν 4,7 νΝ ν , 

ἐλάττων ὦν. ὅ. Καὶ γὰρ προδέντα με καὶ ἐρωτήσαντα 
ςε » ΕῚ 5 ’ὔ Ν ’ὔ - » 5 ᾽ὔὕ 

αὐτὸν ἐρωτήσεις τινὰς τοιαύτας μαϑεῖν καὶ ἐλέγξαι, ὅτι 
«Ό,ῃ} - - 

ἀληξῶς μηδὲν ἐπίσταται, εἰδέναι ὑμᾶς βούλομαι. Καὶ 
5.7) ἀλ ϑῃ λέ ες νΝ ᾽ 8." ε΄. [ὦ ,ὔ 

ὅτι ἀἁληϑῆ λέγω, εἰ μὴ ἀνηνέχϑησαν ὑμῖν αἱ κοινωνίαι 
« . - ΑΥ͂ ’; -“ Ν 5 ᾽ ΄ “ - .- Φ φ{ β. 

των λόγων, ἕτοιμος και εῴ υμωὼων κοινωνέειν τῶν ἐἑρωτη- 

10 

1ὅ 

20 

25 
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«ς , ΕΥ - 
σεων πάλιν " βασιλικὸν δ᾽ ἂν καὶ τοῦτο ἔργον εἴη. 0. Εἰ 

ςς νΝ με ’ὔ’ ἊΝ Ἐ' - δὶ 5 ’ὔ Ν ΟΣ ’ 

δὲ καὶ ἐγνώσϑησαν ὑμῖν αἱ ἐρωτήσεις μου καὶ αἱ ἐκείνου 
16 75 ᾽, κ᾿ ἘΞ. ᾽ - 9 Ἂς -Ξ ε ΄ 

ἀποκρίσεις, φανερὸν ὑμῖν ἐστιν ὅτι οὐδὲν τῶν ἡμετέρων 
8Ε 5. ἡ τήν ναὸ 3 ΟἿΣ.“ αν Ν 2 ΄, δὲ ᾽ 

ἐπίσταται" ἢ εἰ ἐπίσταται, διὰ τοὺς ἀκούοντας δὲ οὐ 
«ες - , ΕῚ Φ. ΕΥ 

δ “τολμᾷ λέγειν, ὡς πρότερον ἔφην, οὐ φιλύσοφος, ἀλλὰ 
ἐε λό κ5 5 Χ ὃ ΄, “ ΔΑ ᾿ τὰ Ἀ 
φιλόξοξος ἀνὴρ δείκνυται, ὅς γε μηδὲ τὸ Σωκρατικὸν 

πδ 5 Ἐς ,ὕ Ἃ “Ὁ - Υ “- ς 7 - 

αξιέραστον ὃν τιμᾷ. Ταῦτα μὲν οὖν ὁ [Ιουστῖνος. 
- ἈΝ ἊΝ Ν »} - ἴα . “᾿ δ᾿, 

7. Ὅτι δὲ κατὰ τὴν αὐτοῦ πρόρρησιν πρὺς τοῦ Κρίσκεντος 
ἊΝ » ἮΝ Ν . Ν ν - .} - 

συσκευασδεὶς ἐτελειώϑη, Τατιανὸς ἀνὴρ τὸν πρῶτον αὐτοῦ 
, - ς ϑ' ξ, 

10 βίον σοφιστεύσας ἐν τοῖς Ελλήνων μαϑήμασι, καὶ δόξαν οὐ 
ν “- ᾿] - ΄ 

σμικρὰν ἐν αὐτοῖς ἀπενηνεγμένος, πλεῖστά τε συγγράμμα- 
» - Ν - 5 - Ά Ὁ .ς 

σιν αὐτοῦ καταλιπὼν μνημεῖα, ἐν τῷ πρὸς “Ἕλληνας ἱστο- 
- λέ δέ «ς- Ν ς ᾿ ΄ὔ 3 - 

ρεῖ λέγων ὧδέ πως “καὶ ὃ δαυμασιώτατος ᾿Ιουστῖνος 
Ἐξ ν Ὁ - Ἄν ᾽ὔ 5 , Ν ᾽ὕ λ - 7 

ὀρϑῶς ἐξεφώνησεν ἐοικέναι τοὺς προειρημένους λῃσταῖς. 

15 8. Εἶτ᾽ ἐπειπών τινα περὶ τῶν φιλοσόφων ἐπιλέγει ταύτα 
ξεχ ὦ - ς- ΄ - ΄ ΄ 
Κρίσκης γοῦν, ὃ ἐννεοττεύσας τῇ μεγάλῃ πόλει, παιδερα- 

«ε ᾽ὔ ν Ψ ς ᾽ 72 Ν ’ 

στίᾳ μὲν πάντας ὑπερήνεγκε, φιλαργυρίᾳ δὲ πάνυ προ- 
-ς - ΄ - ’ 
σεχὴς ἦν. 9. Θανάτου δὲ ὁ καταφρονεῖν συμβουλεύων 

«-ς ) οἷν “Ὁ δί Ν ᾿ὔ « νΝ ᾿ - 

οὕτως αὐτὸς ἐδεδίει τὸν Θάνατον, ὡς καὶ ᾿Ιουστῖνον 
ςε - - ’ - 

20 “καθάπερ μεγάλῳ κακῷ τῷ ϑανάτῳ περιβαλεῖν πραγμα- 
ρ «Β ιἑ ιἑ « 

«ς ᾽ν ὃ ᾽᾿ὕ , Ν ἀλήϑ λί Ν 

τεύσασδαι, διότι κηρύττων τὴν ἀλήδειαν λίχνους τοὺς 
« ᾿ - ᾽᾽ Ν 

“φιλοσόφους καὶ ἀπατεῶνας ἐξήλεγχεν." Καὶ τὸ μὲν 
δ ὅν - » 7 »} Ν “" ᾿ Ω 

κατὰ ᾿Ιουστῖνον μαρτύριον τοιαύτην εἴληχε τὴν αἰτίαν. 
. ἰς 

ΧΥΙ]. [Νῖο. Ἡ. ἘΠΊΉΠΙ: 39. 1. Ὃ δ᾽ αὐτὸς ἀνὴρ πρὸ 
- τ 5 Ν τ) - .ς », νΝ 3 - , ὦ 

2ὅ τοῦ κατ᾽ αὐτὸν ἀγῶνος ἑτέρων πρὸ αὐτοῦ μαρτυρησάντων 
ΟῚ - ἣν 5» - ’ὕ } ’ὔ Ἂ --" 

ἐν τῇ προτέρᾳ αὐτοῦ μνημονεύει ἀπολογίᾳ, χρησίμως τῇ 
55 - ΄ - «- 

ὑπονέσει καὶ ταῦτα ἱστορῶν. 2. Τράφει δὲ ὧδε γυνή τις 
ςς , ᾿] νυν 2. ’ὔ ᾿ ’ὔ’ Ἄς 3 Ν 

συνείου ἀνδρὶ ἀκολασταίνοντι, ἀκολασταίνουσα καὶ αὐτὴ 
΄ - ." » 

“πρότέρον. ᾿Επειδὴ δὲ τὰ τοῦ Χριστοῦ διδάγματα ἔγνω, 
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ξεν », καὶ ᾿ ν » ὃ ξ ,ὔ - [ΠΩ 

ἐσωφρονίσση, καὶ τὸν αἀνὸρα ὁμοίως σωφρονεῖν πείθειν 
«εν τι ν αι. ᾽ , ’ ’, 

ἐπειρᾶτο, τὰ διδάγματα ἀναφέρουσα, τήν τε μέλλουσαν 
[ἐ - ᾽ , Ν Ν λ ́ ᾽ αι..." - » Ὁ, 

τοῖς οὐ σωφρύνως καὶ μετὰ λόγου ὀρϑοῦ βιοῦσιν ἔσεσϑαι 
τε » ΄ «ς Ἂ - 

ἐν αἰωνίῳ πυρὶ κόλασιν ἀπαγγέλλουσα. ὃ. Ὁ δὲ ταῖς 
«ε .] - » Ἂ ὕ "» ͵ 2 , ὃ Ξ - “ἢ 

αὐταῖς ἀσελγείαις ἐπιμένων ἀλλοτρίαν διὰ τῶν πράξεων ὅ 
δὴν - Ἀ ’ ᾽ ὝΝ Ν [2 , Ν Ἁ 

ἐποιεῖτο τὴν γαμετήν. ᾿Ασε[ϑὲς γὰρ ἡγουμένη τὸ λοιπὸν 
4. 4 Ν , Δ, Ε] φὰς Ν Ν - ,ὕ 

ἡ γυνὴ συγκατακλίνεσϑαι ἀνδρὶ παρὰ τὸν τῆς φύσεως 
« ’ ν Ν ν ΄ ’,’ «Ὁ - ᾽ Ν 

νόμον καὶ παρὰ τὸ δίκαιον πόρους ἡδονῆς ἐκ παντὸς πει- 

᾿ 4 οιεῖσξ ἧς συζυγί ισϑῆ ἐβουλήξ ρωμένῳ ποιεῖσϑαι, τῆς συζυγίας χωρισϑῆναι Ίση.- 
[ἐ γ ΕΣ ΕῚ - [᾿ - - , 

4. Καὶ ἐπεὶ ἐξεδυσωπεῖτο ὑπὸ τῶν αὐτῆς, ἔτι προσμένειν 10 
« » Δ - ͵ 

συμβουλευόντων, ὡς εἰς ἐλπίδα μεταβολῆς ἥξοντός ποτε 
τε - ᾽ νν 

τοῦ ἀνδρὸς, [βιαζομένη ἑαυτὴν ἐπέμενεν. ὅ. ᾿Επειδὴ δὲ 
 ςε ,’ » Ν ΕῚ Ν 3 λ Ως ΙΝ ὩΥΜΕῚ ’ 

ὁ ταύτης ἀνὴρ εἰς τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν πορευδεὶς χαλεπώ- 
« ,ὕ . ΧᾺΦΔ [2 Ν Ν - 5 

τερα πράττειν ἀπηγγέλϑη. ὅπως μὴ κοινωνὸς τῶν ἀδικη- 
« ΄ φν ΄' , ΄, ᾿ - ᾿ 
μάτων καὶ ἀσεβημάτων γένηται, μένουσα ἐν τῇ συζυγίᾳ, 1ὅ 

ς- Υ ξ δί ΕῪ ς ΄ , Ν δὴ 'φὶ 

καὶ ὁμοδίαιτος καὶ ὁμύκοιτος γινομένη, τὸ λεγόμενον 
« ᾿] ε - « - « 

παρ᾽ ἡμῖν ῥεπούδιον δοῦσα ἐχωρίσϑη. 6. Ὁ δὲ καλὸς 
«- ᾽ δ ᾿ πτν ΙΑ, ν ΠΡ. ’, . Δ ΄’ 
κἀγαϑὸς ταύτης ἀνὴρ, δέον αὐτὸν χαίρειν, ὅτι ἃ πάλαι. 

«- Ν - ΄ - - ,ὕ " - , 

μετὰ τῶν ὑπηρετῶν καὶ τῶν μισθοφόρων εὐχερῶς ἔπραττε, 
ε΄ 8, ,ὕ ᾿ ,ὔ Α ’ Ν .. ’ὔ 

μέϑαις χαίρουσα καὶ κακίᾳ πάσῃ, τούτων μὲν τῶν πρά- 20 
« ’, Ν ΜΠ τ Ν Ι Ν ’, Δ, ᾽’ 

ἕεων πέπαυτο, καὶ αὐτὸν τὰ αὐτὰ παύσασϑαι πράττοντα 
εε ᾽ὕ ΝΥ » 

ἐβούλετο, μὴ βουλομένου ἀπαλλαγείσης κατηγορίαν πε- 
κε ͵ ᾽ὔ » Ν Ν - Ν ε Ν 

ποίηται, λέγων αὐτὴν Χριστιανὴν εἶναι. 7. Καὶ ἡ μὲν 
τε Ὁ 2 - ΕῚ Ψ 

βιβλίδιόν σοι τῷ αὐτοκράτορι ἀναδέδωκε, πρότερον συγ- 
«- δ- , ὦ ὃ ΄ ΟΥΥς Ξ- ᾽ - »" Ω 
χωρηϑῆναι αὐτῇ διοικήσασϑαι τὰ ἑαυτῆς ἀξιοῦσα, ἔπειτα 2 

ψφ' 5 λ ᾽ὔ ἂν - ᾽7ὕ Ν Ν - 

ἀπολογήσασϑαι περὶ τοῦ κατηγορήματος μετὰ τὴν τῶν 
[ἐν ᾽΄ Ἂν -“ Ν - 

πραγμάτων αὐτῆς διοίκησιν. Καὶ συνεχώρησας τοῦτο. 
[ ς ἃς ,͵ τ: Ε Α Ξ ,ὔ ΝΥ Ν ψΨ 

8, Ὁ δὲ ταύτης ποτὲ ἀνὴρ, πρὺς ἐκείνην μὲν μὴ δυνάμε- 
΄' ι - - 

νος τὰ νῦν ἔτι λέγειν, πρὸς Πτολεμαῖον τινα, ὃν Οὐρβί- 

᾿ 
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ες ΄ .͵ ω- - 
κιος ἐκολάσατο, διδάσκαλον ἐκείνης τῶν Χριστιανῶν μα- 

«ε ΄ ᾽’ὔὕ 5 ’ὔ Ὧν» -κ-ο - ὦ» 

Νημάτων γενόμενον, ἐτράπετο διὰ τοῦδε τοῦ τρύπου. 
« ς Ὁ νυ ΄ κ᾿ δ᾿ 

9. ΕἙκατόνταρχον εἰς δεσμὰ ἐμ[αλόντα τὸν {Πτολεμαῖον, 
«ε - “, ΄-Ὁ - 

φίλον αὐτῷ ὑπάρχοντα, ἔπεισε λα[βέσϑαι τοῦ Πτολεμαίου 
ςε εν 5 - 5 5 Ν - ’ ’ 5 

δ΄ καὶ ἀνερωτῆσαι εἰ, αὐτὸ τοῦτο μόνον, Χριστιανός ἐστι. 
γσ Ἀ - "} " 5» 5» "» 

“ Καὶ τὸν Πτολεμαῖον φιλαλήδη, ἀλλ᾽ οὐκ ἀπατηλὸν οὐδὲ 
τε ὃ δ ̓ - ᾿» » - λ ᾽, ᾿ .« Ἀ 

ψευδολύγον τὴν γνώμην ὄντα, ὁμολογήσαντα ἑαυτὸν 
ξέ. ὦς ᾿Ὰ. - ϑι 

εἶναι Χριστιανὸν, ἐν δεσμοῖς γενέσψαι ὃ ἑκατόνταρχος 
ςε ’ὔ γ᾽ πῆι λὺ Ψ ,) - Ν ’ “ 

πεποίηκε, καὶ ἐπὶ πολὺν χρόνον ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ἐκο- 
ςς - ΄ 5 ͵ »Ὕ᾽ 

10 “λάσατο. 10. Τελευταῖον δὲ ὅτε ἑπὶ Οὐρβίκιον ἤχϑη ὃ 
«.ς-"» α. ς ’ 5 Ν - ’ ϑσ, » Δ, ΕῚ "} 

ἄνδρωπος, ὁμοίως αὐτὸ τοῦτο μόνον ἐξητάσϑη, εἰ εἴη 
ςς ’ ἐξ τ ἢ ,»» Ν Ν [2 - Ρ 

Χριστιανός. Καὶ πάλιν τὰ καλὰ ἑαυτῷ συνεπιστάμενος 
«. Ρ ἥν τὰ ἘΞ Σὰ κ τὰ Ξ' 
διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ διδαχὴν, τὸ διδασκαλείον τῆς 

«ςς " ἢ 9 - « ’ ς Ν . , ς - 

ϑείας ἀρετῆς ὡμολόγησεν. 11. Ὃ γὰρ ἀρνούμενος ὁτιοῦν 
»ν “( Ἃ Ν - ΄ 5" ’ ἦς ἋΣ Ν 

1ὅ “ἢ κατεγνωκὼς τοῦ πράγματος ἔξαρνος γίνεται, ἢ ἑαυτὸν 

“ ἀνάξιον ἐπιστά αἱ ἀλλό ΄ ὴ ἕξιον ἑ μενος καὶ ἀλλότριον τοῦ πράγματος τὴν 
ςς - 2 - 3 - 

ὁμολογίαν φεύγει. Ὧν οὐδὲν πρόσεστι τῷ ἀληδινῷ 

“ Χριστιανῷ. 12, Καὶ. τοῦ Οὐρβικίου κελεύσαντος αὐτὸν 
{ἐν δ.“ ’ “3 ας .} Ν. “Ἂ. Ν 6, φϑ 

ἀπαχϑῆναι, Λούκιός τις, καὶ αὐτὸς ὧν Χριστιανὸς, ὁρῶν 
ςε Ν :) ὩΡ .“ ,ὔ 2 Ά, Ν ,, ’, 

20 “τὴν ἀλόγως οὕτω γενομένην κρίσιν, πρὸς τὸν Οὐρβίκιον 
(εν δι «ς π τ , - ὔ Ν ᾽ὔ ’ ’; 

ἔφη τίς ἡ αἰτία τοῦ μήτε μοιχὺν, μήτε πόρνον, μῆτε 
ξε 5 ’ ͵ἅ Ὁ, ’ὔ Ὁ ΄ ς - 

ἀνδροφόνον, μήτε λωποδύτην, μήτε ἅρπαγα, μήτε ἁπλῶς 
ξε. Ὁ » ᾽ὔ΄ ᾽΄ὕ ἐλ Ψ 5» " δὲ - 

ἀδίκημά τι πράξαντα ἐλεγχόμενον, ὀνόματος δὲ Χριστια- 
«ςς - - Ν , - 

νοῦ προσωνυμίαν ὁμολογοῦντα τὸν ἄνϑρωπον τοῦτον 

2 “ ἐκολάσω; οὐ πρέποντα Εὐσεβεῖ αὐτοκράτορι οὐδὲ φιλο- 
ἰς ἊΝ ιν . , δὲ 5. ἌΧν τ - λή ’ 
σόφῳ Καίσαρος παιδὶ, οὐδὲ ἱερᾷ συγκλήτῳ κρίνεις, ὦ 

Σ 

“ Οὐρβίκιε. 18. Καὶ ὃς οὐδὲν ἄλλο ἀποκρινάμενος καὶ 
«ς ς Ν Ν , ᾽ ς - Ν Ν "- - 2 

προς τον Λούκιον εἙφη δοκεῖς μοι και σὺυ ειναὶ τοίουτος. 

ΖΕ τ ς ᾽ , τ ᾽ 
Καὶ τοῦ Λουκίου φήσαντος ᾿ μάλιστα᾽ πάλιν καὶ αὐτὸν 
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᾽ “- "» ΝῚ ’ Ε 

“ ἀπαχϑῆναι ἐκέλευσεν. . Ὁ δὲ χάριν εἰδέναι ὡμολόγει 
ςε - Ν ΄- αὶ ’ τὰ ’ Δ. 

πονηρῶν γὰρ δεσποτῶν τῶν τοιούτων ἀπηλλάχϑαι 

“ἐπεῖπε, καὶ παρὰ ἀγαξὸν πατέρα καὶ [Ξασιλέα τὸν ϑεὸν 

“πορεύεσξαι. Καὶ ἄλλος δὲ τρίτος ἐπελθὼν κολασϑῆναι 
[ο ’ - » 5 

“ προσετιμήϑη." Τούτοις ὃ ᾿Ιουστῖνος εἰκότως καὶ ἀκο- ὅ 
»,, “Δδ ’ 3 - Ν “΄ ᾽’ λέ 

λούϑως ἃς προεμνημονεύσαμεν αὐτοῦ φωνὰς ἐπάγει λέγων 
“- - ΄ φ0 Ψ ἢ 

“κἀγὼ οὖν προσδοκῶ ὑπό τινος τῶν ὠνομασμένων ἐπι- 
- ἐδ 

βουλευξῆναι᾽ καὶ τὰ λοιπά. 

ΧΎΠΙ. [Νῖο. Η. Ε.ΤΥΝ,6.1 1. Πλεῖστα δὲ οὗτος κατα- 
- Ν. 

λέλοιπεν ἡμῖν πεπαιδευμένης διανοίας καὶ περὶ τὰ δεὶα 10 
. » ᾽ Ε " Ψ᾿  τἂἕ 

ἐσπουδακυίας ὑπομνήματα, πάσης ὠφελείας ἔμπλεα, ἐφ᾽ ἃ 
Α 5. « ν ᾽ὕ 4 Ν τὶ ς ᾽’ὔὕ ἌΝ 

τοὺς φιλομαϑεῖς ἀναπέμψομεν, τὰ εἰς ἡμετέραν γνῶσιν 
εῚ ’» ΄ ’ὔ « , ’ἅ 5 

ἐλθόντα χρησίμως παρασημηνάμενοι. 2. ὋὉ μέν τίς ἐστιν 
3 - ’ὔ, Ν ᾿] - ν ᾽ “ὦ 

αὐτῷ λόγος πρὸς ᾿Αντωνῖνον τὸν Εὐσε[βη προσαγορευ- 
,ὕ ἧς Ν ᾽ ὶὸ ’ὔ Ῥ, Ψ ,ὕ ιλ 1 

ϑέντα καὶ τοὺς τούτου παῖδας τὴν τε Ῥωμαίων σύγκλητον 1ῦ 
κ᾿ ἔγ.. ἃ τι ἄν Ἀπ έγρα, Ὰ τ ς δὲ ὃ 

προσφωνητικὸς ὑπὲρ τῶν καὶ ἡμᾶς δογμάτων, ὁ δὲ δευ- 
- “Ὁδ 

τέραν περιέχων ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας πίστεως ἀπολογίαν, ἣν 
,ὔ Ν Ν - ὃ ΙΝ δὴ ,ὔ 5 ΄ ὃ ᾽’ 

πεποίηται πρὸς τὸν τοῦ δεδηλωμένου αὐτοκράτορος διά- 
’΄ νΝ ΄ ’ ᾿] - .ω κα Ν Ν 

δοχόν τε καὶ ὁμώνυμον ᾿Αντωνῖνον Οὐῆρον, οὗ τὰ κατὰ 
5» - , 

τοὺς χρόνους ἐπὶ τοῦ παρόντος διέξιμεν. 8. Καὶ ἄλλος 20 
΄ Ν “ 5" Ὧἢ Ν Ν ’ὔ ν᾿ σῶν. τοῦ 

ὃ πρὸς Ἕλληνας, ἐν ᾧ μακρὸν περὶ πλείστων παρ᾽ ἡμῖν 

τε καὶ τοῖς “Ελλήνων φιλοσόφοις ζητουμένων κατατείνας 
τ - εἴ 

λόγον περὶ τῆς τῶν δαιμόνων διαλαμβάνει φύσεως" ἃ 
ἣν Ἄ ͵ τὰ πἰ 

οὐδὲν ἂν ἐπείγοι τὰ νῦν παρατίϑεσϑαι. 4. Καὶ αὖὗξις 

ἕτερον πρὸς Ἕλληνας εἰς ἡμᾶς ἐλήλυϑεν αὐτοῦ σύγ- 2 
“Δ νΝ - ’ὔ »" ν ἽΝ ’ἅ 

γραμμα, ὃ καὶ ἐπέγραψεν ἔλεγχον. Καὶ παρὰ τούτους 
»ἭὝ Ν - ,ὔ “Ὁ Ψ ’ . - 9, δ γὰν 

ἄλλο περὶ ϑεοῦ μοναρχίας, ἣν οὐ μόνον ἐκ τῶν παρ᾽ ἡμῖν 
᾿; ᾽ “ἃ ΓΞ τ᾿ 

γραφῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ᾿Ελληνικῶν συνίστησι βιβλίων. 

ὅ. ᾽᾿Ἐπὶ τούτοις ἐπιγεγραμμένον ψάλτης, καὶ ἄλλο σχολι- 
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Α , - 3 ἣν ὃ ’ ’ ἘΥ τι 
κὸν περὶ ψυχῆς, ἐν ᾧ διαφόρους πεύσεις προτείνας περὶ 

- “ σ 

τοῦ κατὰ τὴν ὑπόϑεσιν προ[βλήματος, τῶν παρ᾽ “Ἕλλησι 
Δ Δ χ ᾽ 

φιλοσόφων παρατίϑεται τὰς δόξας, αἷς καὶ ἀντιλέξειν 
ς ἘΞ Ρ Ἂ ψὸ Ἂν 5» - δόξ "» αν 5,., 

ὑπισχνεῖται, τήν τε αὐτὸς αὐτοῦ δόξαν ἐν ἑτέρῳ παραϑή- 
᾿ ΄ ᾿] 

ὅ σεσϑαι συγγράμματι. 6. Καὶ διάλογον δὲ πρὸς ᾿Ιουδαίους 
" - 9. - Ν 

συνέταξεν, ὃν ἐπὶ τῆς ᾿Εφεσίων πόλεως πρὸς Τρύφωνα 
τ “ ς ὔ “5 » ᾿κἡ ᾿Ξ - “ὦ 

τῶν τότε “Ἑβραίων ἐπισημότατον πεποίηται, ἐν ᾧ τίνα 
’ εν Κ᾽ ’ὔ ΕΣ τ 3. ἃς Ν - ’ὔ ’ὔ 

τρόπον ἡ ϑεία χάρις αὐτὸν ἐπὶ τὸν τῆς πίστεως παρώρμησε 
- » Ν 

λόγον δηλοῖ, ὁποίαν τε πρότερον περὶ τὰ φιλόσοφα μαϑή- 
- Ἂ- 

ΤΟ ματα σπουδὴν εἰσενήνεκται καὶ ὕσην ἐποιήσατο τῆς ἀλη- Ι Ι 
«ς - Ν ϑ - 

ϑείας ἐκϑυμοτάτην ζήτησιν. 7. Ἱστορεῖ δ᾽ ἐν ταὐτῷ περὶ 
τὶ “- - - 

Ιουδαίων, ὡς κατὰ τῆς τοῦ Χριστοῦ διδασκαλίας ἐπιβου- 
Ν ;ὔ 5 Ἂν - Ν Ν 9 τ 

λὴν συσκευασαμένων, αὐτὰ ταῦτα πρὸς τὸν Τρύφωνα ἀπο- 
΄ ἘΝ τε 5 ΄ ᾿ ᾽ ΄, 3. ΤὉ ΟΣ Ὁ , 

τεινόμενος " “οὐ μόνον δὲ οὐ μετενοήσατε ἐφ᾽ οἷς ἐπράξατε 
ςε “ ᾿] ͵ -ν» δ 9 

156 “κακῶς, ἀλλὰ ἄνδρας ἐκλεκτοὺς ἐκλεξάμενοι τότε ἀπὸ 
ες Ἀν ϑι τ ΄ ΕῚ Ὁ Ἂς - λέ 

Ἱερουσαλὴμ ἐξεπέμψατε εἰς ἅπασαν τὴν γῆν λέγοντες 
«ςε - ,ὕ 

αἵρεσιν ἄϑεον Χριστιανῶν πεφάνϑαι, καταλέγοντές τε 
«ς - [ ΤΕΣ - Ὁ 5 - τὰ ’ λέ 
ταῦτα, ἅπερ καὺ ἡμῶν οἱ ἀγνοοῦντες ἡμᾶς πάντες λέγου- 

ςς ε 5 ΄, ς - ἀὃ ’, " ς ᾿΄ ΟῚ νΝ 
σιν, ὥστε οὐ μόνον ἑαυτοῖς ἀδικίας αἴτιοι ὑπάρχετε, ἀλλὰ 

«ς Ἂν ͵ , [2 - » , 

20“ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἁπλῶς ἀνϑρώποις." 8. Τράφει 
δὲ Ν᾿ ὡς [ἢ ᾽ὕ γν Ξία. » - ,ὔ Ν ὃ , 
δὲ καὶ ὡς ὅτι μέχρι καὶ αὐτοῦ χαρίσματα προφητικὰ διέ- 

3 νΝ - 5 ὔ », Ἂν Ν - 2 τῳ 

λαμπεν ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας. Μέμνηται δὲ καὶ τῆς ᾿Ιωάννου 
Ε - πο ὩΣ " - 
ἀποκαλύψεως, σαφῶς τοῦ ἀποστόλου αὐτὴν εἶναι λέγων. 

᾿ ς Ξ 5 ,ὕ ΞΊ , λέ 
Καὶ ῥητῶν δέ τινων προφητικῶν μνημονεύει, διελέγχων 

’ὔ Ἂς 3 3 

τὸν Τρύφωνα, ὡσὰν περικοψάντων αὐτὰ ᾿Ιουδαίων ἀπὸ 

τῆς γραφῆς. Πλεῖστα δὲ καὶ ἕτερα παρὰ πολλοῖς φέρεται 
᾿] “ - - - “- 

ἀδελφοῖς τῶν αὐτοῦ πόνων. 9. Οὑτωσὶ δὲ σπουδῆς εἶναι 
3) ν΄ νΝ - λ - ἐδό ς 5 ὃ Ν λό « Ν 

ἄξιοι καὶ τοῖς παλαιοῖς ἐδόκουν οἱ τανδρὸς λόγοι, ὡς τὸν 
᾿ - 5 ,’ὕ Ἢ - Ν - ΕΥ ΕῚ - 

Εἰρηναῖον ἀπομνημονεύειν αὐτοῦ φωνας, τοῦτο μὲν ἐν τῳ 
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2 Ν Ν ΠΑ͂Ν, ᾽ Ν Ν - 5 λέ «ε Υ 

τετάρτῳ πρὸς τὰς αἱρέσεις αὐτὰ δὴ ταῦτα ἐπιλέγοντα “καὶ 
Γ .- ΤᾺ. “᾿ “» - κ ᾿ ΄ὕ ΄,ὕ ,͵ 

καλῶς ὁ ᾿Ιουστῖνος ἐν τῷ πρὸς Μαρκίωνα συντάγματί 
« “ ᾽ “ - ’ . Ἃ 5 ᾿ ἩΡΝ ὦ » Ἄ ἄν 

φησιν, ὅτι αὐτῷ τῷ κυρίῳ οὐκ ἂν ἐπείσϑδην ἄλλον ξεὸν 
τε , ν » ᾿ν ΟΣ, 1 - ὄν, 9!“ - 
καταγγέλλοντε παρὰ τὸν δημιουργόν," τοῦτο δὲ ἐν τῷ 
΄ Ἔ τ τ ΄ 7 .Ν » “- - 4 ΞΡ ς 

πέμπτῳ τῆς αὐτῆς ὑποϑέσεως δὶὰ τοὐτῶν “καὶ καλῶς ὃ ὃ 
τγ7ὔ - »" Ν - - , ͵ 

Ἰουστῖνος ἔφη, ὕτι πρὸ μὲν τῆς τοῦ κυρίου παρουσίας 
ςε 5. - Ν Ν 

οὐδέποτε ἐτόλμησεν ὁ σατανᾶς βλασφημῆσαι τὸν ϑεὸν, 
.εῳ ,ὕ » Ν ᾽ - Ν ΄ ΕΣ τες - 

ατε μηδέπω εἰδὼς αὑτοῦ τὴν κατάκρισιν. 10. Καὶ ταῦτα 
μι - - 

δὲ ἀναγκαίως εἰρήσϑω, εἰς προτροπὴν τοῦ μετὰ σπουδῆς 

τοὺς φιλομαϑεῖς καὶ τοὺς τούτου περιέπειν λόγους. Καὶ 10 
ἄξια ς ἢ, Ἀν τὰ ον - - 

τὰ μὲν κατὰ τῦύνοὲ ΤτΤοίαῦτα ἣν. 
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ΕΥ̓ΣΕΒΙΟΥ 

ΤΟΥ ΠΑΜΦΙΛΟΥ 

ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚῊΣ ΓΣΤΟΡΙΝΕ 
ΛΟΓῸΣ ἙἘ. 

᾽ν ξ Ψ - «ς ᾿] ’ 

[ Προοίμιον.] 1. Ὁ μὲν οὖν τῆς Ῥωμαίων ἐκκλησίας 
5 ΄ κ' Ν 5 Ἂς Ν. ὃ " ς ᾽’ὕ λ - 

ἐπίσκοπος Σωτὴρ ἐπὶ ὄγδοον ἔτος ἡγησάμενος τελευτᾷ 
- Δ -} - - ᾿] 

τὸν βίον. Τοῦτον δωδέκατος ἀπὸ τῶν ἀποστόλων ᾿Ελεύ- 
5. ὃ δέ Ἂν ὃ ΐ- ς δέ » ᾽, 

Νερος διαδέχεται" ἔτος δ᾽ ἦν ἑπτακαιδέκατον αὐτοκράτορος 
ΣᾺΝ ,ὕ Ο »᾿ 5 ΜῊ ΄ ’, -“- - ὃ ὔ 

ντωνίνου Οὐήρου, ἐν ᾧ κατά τινα μέρη τῆς γῆς σφοὸρό- 
5 5.2 - ς δ αἱ 4 - ὃ - "Ὁ ΕῚ 52 

τερον ἀναρριπισδέντος τοῦ καὶ ἡμῶν διωγμοῦ ἐξ ἐπιϑέ- 
- Ἂν ΄ ΄ ΚΝ ’ 2 Ν Ν 

σεως τῶν κατὰ πόλεις δήμων μυριάδας μαρτύρων ἀνὰ τὴν 
ἐ νά ν ὃ ’,ὕ - Ν β - »} 5 Ν - 

οἰκουμένην διαπρέψαι, στοχασμῷ λαβϑεῖν ἔνεστιν ἀπὸ τῶν 
3. ἃ " ’ὕ “ὉΔδ Ν - - ’ 

καὶ ἕν ἔσνος συμβε[βϑηκότων, ἃ καὶ γραφῇ τοῖς μετέπειτα 
τὶ 3 ᾽ - " ἣ 

παραδοϑῆναι, ἀλήστου μνήμης ὡς ἀληϑῶς ἐπάξια ὅντα, 
" - "- "2 

συμβέβηκε. 2. Τῆς μὲν οὖν περὶ τούτων ἐντελεστάτης 
ς ΝΥ - - - - 

ὑφηγήσεως τὸ πᾶν σύγγραμμα τῇ τῶν μαρτύρων ἡμῖν 
,» - 5 ΕῚ ν ’, ν ᾿ 

κατατέτακται συναγωγῇ; οὐχ ἱστορικὴν αὐτὸ μόνον, ἀλλὰ 

καὶ διδασκαλικὴν περιέχον διήγησιν. ὋὉπόσα γέ τοι τῆς 
Ρ΄ ’ὔ , -,, 7 - ν, 

παρούσης ἔχοιτο πραγματείας, ταῦτ᾽ ἐπὶ τοῦ παρόντος 
» ΄ Ἷ ων 

ἀναλεξάμενος παραϑήσομαι. 8. ἤΑλλοι μὲν οὖν ἱστορικὰς 
ὦ» ὃ ν᾿ , Ἃ ὃ - - 

ποιούμενοι διηγήσεις πάντως ἂν παρέδωκαν τῇ γραφῇ 
’,ὔ’ ἣν - τι - 

πολέμων νίκας, καὶ τρόπαια κατ᾽ ἐχϑρῶν, στρατηγῶν τε 
.} ’, ὑτο 1. - ᾿ δ, -“ Ν ἔ 
αριστέειας, και ὁπλιτῶν ἀνδραγαξίας, αιματι και μυριοις 
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»Ὰ Ν Ἂν Ν - » εἰ 
φόνοις παίδων καὶ πατρίδος καὶ τῆς ἄλλης ἕνεκεν περιου- 

΄ ., πὰ Ἂ͵] ν - ΔΙΥ - - 

σίας μιανϑέντων. 4. Ὁ δέ γε περὶ τοῦ καθ᾿ ἡμᾶς πολι- 
ἊΝ ΄ - ΄ 5» “Ὁ “-᾿ 

τεύματος διηγηματικὸς ἡμῖν λόγος τοὺς ὑπὲρ αὐτῆς τῆς 

κατὰ ψυχὴν εἰρήνης εἰρηνικωτάτους πολέμους, καὶ τοὺς ἐν 
, ς Ν ω Δὲ. “ Χ Ἅ Ὁ ᾿ Ν “ Ἂ 

τούτοις ὑπὲρ ἀληξείας μᾶλλον ἢ πατρίδος, καὶ μᾶλλον 
΄ ᾿ Ε] ΄ ΕΝ - ’ 3 Ἂ ,ὕ ᾽ ,ὕ 

ὑπὲρ εὐσε[ϑείας ἢ τῶν φιλτάτων ἀνδρισαμένους αἰωνίαις 
3 ’ ’ - ᾽ ᾽ὔ ρας - Ν ᾿ ΄ 

ἀναγράψεται στήλαις, τῶν εὐσε[θείας ἀϑλητῶν τὰς ἐνστά- 
Υ Ν ᾽ὔ 2 ’, ’ ΝΜ Ν Ν 

σεις, καὶ τὰς πολυτλήτους ἀνδρείας, τρόπαιά τε τὰ κατὰ 
ἈΝ - 5» κι ἢ 

δαιμόνων, καὶ νίκας τὰς κατὰ τῶν ἀοράτων ἀντιπάλων, 
Ν νΝ ν 4 Ν “᾿ ’ὔ ’ ᾿ “4: ἢ ,ὔ 

καὶ τοὺς ἐπὶ πᾶσι τούτοις στεφάνους εἰς αἰώνιον μνήμην 
» 

ἀνακηρύττων. 

ΤΟ ΤΝῖο. Ἡ. Ἐὶ ΤΥ͂,16, 17.171. Γαλλία μὲν οὖν ἡ χώρα 
- ΑΝ Ν - ΄ - Δ Φ 
ἣν, καὶ ἣν τὸ τῶν δηλουμένων συνεκροτεῖτο στάδιον, ἧς 

ὉΛ ᾧ 4 γε ας Ν 5 ἧλλ - ἃ. “ἃ 
τροπολει ἐπίσημοι καὶ πᾶαρα Τα α αι΄οὸ τῶων αὐὑτονσι Ξ [μι 

δ 

10 

διαφέρουσαι βεβόύηνται Λούγδουνος καὶ Βίεννα, δι ὧν 1ὅ 
τ ,ὕ Ν [7 ,ὔ - - ς.ᾺῸ 

ἀμφοτέρων τὴν ἅπασαν χώραν πολλῷ τῷ ῥεύματι πε- 
ξ' . ᾿ 

ριρρέων ὃ Ῥοδανὸς ποταμὸς διέξεισι. 2. Τὴν οὖν περὶ 
φ“᾿ ’ Ν ς -Ὁ Ἂ ’,ὔ » ,᾽ 

τῶν μαρτύρων γραφὴν αἱ τῇδε διαφανέσταται ἐκκλησίαι 
- Ν Ν 5 ΄. Ν ’ ’ὔ Ν 3 

ταῖς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν καὶ Φρυγίαν διαπέμπονται, τὰ παρ 
" - - 5 - ,͵ 

αὐταῖς πραχϑέντα τοῦτον ἀνιστοροῦσαι τὸν τρόπον. 
Ψ - «-ς 

3, Παραϑήσομαι δὲ τὰς αὐτῶν φωνάς “οἱ ἐν Βιέννῃ καὶ 
ςε “-“ - - - 

Λουγδούνῳ τῆς Γαλλίας παροικοῦντες δοῦλοι Χριστοῦ 
- "ν ν᾿ Ἀ Ε ,΄, κ᾿ δ κ᾿ 4 ἃ τὰ ΟῚ 
τοῖς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν καὶ Φρυγίαν τὴν αὐτὴν τῆς ἀπολυ- 

«ς ᾽ὔ ς» ,ὔ Ψ ΓΝ »" 5.Ὁ - “- ’, 

τρώσεως ἡμῖν πίστιν καὶ ἐλπίδα ἔχουσιν ἀδελφοῖς, εἰρήνη 
ςε νΝ »)Ἤ νΝ Γ, " ΕΣ - ν Ν φ᾿ 5 - 

καὶ χάρις καὶ δόξα ἀπὸ ϑεοῦ πατρὺς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ 
ςε - “ ΄ - ΕΝ] Ἂπ ’ .«ς-- [ 

τοῦ κυρίου ἡμῶν. 4. Εἶτα τούτοις ἑξῆς ἕτερα προοι- 

μιασάμενοι τὴν τοῦ λόγου καταρχὴν ποιοῦνται ἐν τούτοις 
«ς ἈΝ . τ , .Ὦ - " ἀδ 5λί νΝ Ν Ἂὦ 

τὸ μὲν οὖν μέγεξος τῆς ἐνδάδε σλίψεως καὶ τὴν τοσαύτην 
[ἐ . ΄ϑ δ .“. φ.. ΄ Ν ς ’ 5 Ν Ν ΄“ . ,ὔ « 

των εὔνων εἰς τους αγίοὺς οργὴν, Και σα υπέμειναν οἱ 

20 

2 
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[ἐ «ς ’ ἊΝ Δ. ΒᾺ.9 Ν ψσς ὃ 5 - 4 - ς 4 

μακάριοι μαρτυρεέες, ἕπ ἀκριβὲς οὐδ ἡμεῖς εἰπεῖν ἱκανοὶ 

“οὔτε μὴν γραφῇ περιληφπῆναι δυνατόν. ὅ. Παντὶ γὰρ 
τ , «- 5,2 ς Ξ ’, ’, ΥΝ 

σδένει ἐνέσκηψεν ὁ ἀντικείμενος; προοιμιαζόμενος [7121] 

« ς ἣν τον μὰ ͵ὕὔ " Όῷὃ » .} - Ἀ Ν 

τὴν αὁεῶς μέλλουσαν ἑσεέεσναι παρουσιᾶαν αὐτου, και διὰ 

δ' πάντων διῆλθεν, ἐθίζων τοὺς ἑαυτοῦ καὶ προγυμνάζων ᾿ ΠΡΊΝ 
«ες Ν - ὃ ὑλ ἘΣ τε ραν - “ Ν ν» τὶ - Ν 
κατα τῶν ουλωὼν του “ΜΨξεου, ὡστὲ μὴ μονον οἰκίων και 

« 

[ 

ἜΝ ΣΝ, : 
᾿ βαλανείων καὶ ἀγορᾶς εἴργεσϑαι, ἀλλὰ καὶ τὸ καϑόλου 
[3 ΄,ὕ ὍΝ ς - Ν 5 - 2 - 5 ΄ ’ὔ δή 

φαίνεσζαι ἡμων τινα αὐτοις ἀπειρῆσϑαι ἐν ὁποίῳ δήποτε 
ςς ’ὕ } ᾽ὔ Ν ς ᾽΄ - - Ν Ν 

τόπῳ. 6θ. ᾿Αντεστρατῆγει δὲ ἡ χάρις τοῦ σεοῦ, καὶ τοὺς 
«ς ν :] 5 - 5 » 2 ,ὕ ΔΑ ὑλ ἐδ ’ὔ 

10 μὲν ἀσσενεῖς ἐρρυετο, αντιπαρέτασσε ὁὲ στυλοῦς ἑοραίους, 

«. « - - - - 

δυναμένους διὰ τῆς ὑπομονῆς πᾶσαν τὴν ὁρμὴν τοῦ πο- 
«ε - " ς Ν, ς ,ὕ ΩΣ 13 ΄ " », ᾿) - 
νηρου εἰς εἑεαυτοὺυς ἑλκύσαι, οἱ και ομῦσε εχωρουν αὐτῷ; 

« - - Ε] - ν Ἄ 3 ’, ἃ ν Ν 

παν εἶδος ὀνειδισμοῦ και κολάσεως ανεχομένοι, οι και τα 

«ςε Ἂς ᾿ ’, ς ’ 5, Ν Ν μ᾿ 

πολλὰ ὀλίγα ηγούῦμενοι ἔσπευδον πρὸς Χριστὸν, ὄντως 

ΓΞ »τν ᾽,ὔ Ὁ 5 5) Ν ,ὔ - - - 

1 ἐπιδεικνύμενοι οτι οὐκ αζια Τὰ πασήματα του νὺυν καιρου 

“πρὺς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφνῆναι εἰς ἡμᾶς. 
«.-» Ν δ- Ν Ν 2 Ν »᾽ 3 ΕΥ " 

{. Καὶ πρῶτον μὲν τὰ ἀπὸ τοῦ ὄχλου πανδημεὶ σωρηδὸν 
«5 ΄ ΄ὔ τ τὸν 2 ΄, ᾿ Χ 
ἐπιφερόμενα γένναιως υπέμενον, ἐπιβοήσεις και πληγὰς 

ςε Δ Ἁ 

καὶ συρμοὺς καὶ διαρπαγὰς καὶ λίϑων βολὰς καὶ συγκλεί- 

20 “σεις καὶ πάνϑ᾽ ὅσα ἠγριωμένῳ πλήδϑει ὡς πρὸς ἐχϑροὺς 

“ καὶ πολεμίους φιλεῖ γίνεσϑαι. ὃ. Καὶ δὴ ἀναχϑέντες 
Ἐπὶ τα Ν ΟΣ κ᾿ ς , - ΄ κ᾿ - 

εις Τὴν αγορᾶν υπὸ τε του χιλιάρχου καὶ τῶν προέστη- 

Ζ, «- ΄ - ᾽, » - ὧς: τὰς Ἀ - ᾿, 
κότων τῆς πύλεως ἐξουσιῶν, ἐπὶ παντὸς τοῦ πλήϑους 

«ες » δ Ὁ ΕΣΑν τὸ λ , λ ᾿ΑΕΕῚ Η Ν 

ανακρίνψέεντες καὶ ὁομὸ ογησαντες, συνεκλεισνῆησαν εἰς τὴν 

- 

2 
«ς δὲ 5 Α, Ἂς ς ’ .} 5,2 Ψ - 3 ͵ ,» - 

ε ἕπι τὸν ηγέμονα αχψϑέντων αὐτῶν, κακειίνοῦυ πασῇ Τῇ 

. Ὁ ἣν .«“ “-“ Ὁ ’ - ’ὔ ’ὔὕ 

εἱρκτὴν ἕως τοῦ ἡγεμόνος τῆς παρουσίας. 9, Μετέπειτα 

« Ν τι νυ ᾿] ΄ ,ὔ »»,ὔ ω ΄ [.Ῥ τ 
πρὸς ἡμας ὠμότητι χρωμένου, Οὐυέττιος Ἐπάγασος, εἷς 

«.-ς » ἐτῳ ἀὸ δ ἐπ λή 2 , “- Ν Ν. α, Ν 

ἐκ τῶν ἀδελῴφων, πλήρωμα ἀγάπης τῆς πρὸς τὸν “εον 
«ε νΝ Ν ὩΝ , Ἂς ἱτα Ν 3 Ν - 

καὶ πρὸς τὸν πλησίον κεχωρηκώςτπ ον καὶ ἐπὶ τοσουτον 
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9 (β ς Ἂ ’ « Ὁ » ’ ξ - 

ἠκρίβωτο ἡ πολιτεία, ὡς καίπερ ὄντα νέον συνεξισοῦ- 
εε ,, - πὰ Ὁ 2 ΄ ᾿ ’ ᾿ΑΕΩΞ ΄ 
σϑαι τῇ τοῦ πρεσ[ϑυτέρου Ζαχαρίου μαρτυρίᾳ" πεπύρευτο 

τε - " ’ - » ὰ - "κε." ΙΝ] μ ᾽,ὔ - , 

γοῦν ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασι τοῦ κυρίου 
εν ’ - "» Ν " ’ὔ Ἂ ’, » 

ἄμεμπτος, πάσῃ τῇ πρὸς τὸν πλησίον λειτουργίᾳ ἄοκνος, 
τε - - Ν » ’ - Ὃ - 

ζῆλον ϑεοῦ πολὺν ἔχων, καὶ ζέων τῷ πνεύματι---τοιοῦτος ὅ 
«:,ὦ» Ἅ ν “ Ὡς - ἀλ ᾽,ὕ ’,’ , 

Ο) τις ων τὴν οὕτως Καὶ ἡμῶν αλόύγως γινομένην κρισιν 

ξε , ᾿) , . Τρ ’΄ “τ ὃ » Ν 3 Ν 

οὐκ ἐβάστασεν, ἀλλ᾽ ὑπερηγανάκτησε, καὶ ἠξίου καὶ αὐτὸς 
εεο » ΝὋἋ “ὦ ᾽ ’ὕ " Ν - ᾽ - [7 Ν 

ἀκουσϑῆναι ἀπολογούμενος ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν, ὅτι μηδὲν 
ΘΡΨ Ὁ μι ἜΡ - 

ἄϑεον μηδὲ ἀσεβές ἐστιν ἐν ἡμῖν. 10. Τῶν δὲ περὶ τὸ 
«ε - ᾿) 5 - - 

[βῆμα κατα[ϑοησάντων αὐτοῦ (καὶ γὰρ ἦν ἐπίσημος), καὶ 10 
«ε - ε ’’ὕ Ν τ “ “ [2 δ, - 

τοῦ ἡγεμόνος μὴ ἀνασχομένου τῆς οὕτως ὑπ᾽ αὐτοῦ δὶι- 
«ε ’ Βα ᾿] ’; ἀλλὰ ’ - 5, 

καίας προταξείσης ἀξιώσεως, ἀλλὰ μόνον τοῦτο πυϑο- 
ςε ’ἅ ΕῚ Ἀ » Ν »; ᾿ς Ν - δὲ λ ᾽’ 

μένου, εἰ καὶ αὐτὸς εἴη Χριστιανὸς, τοῦ δὲ λαμπροτάτῃ 
τε - Ψ - 

φωνῇ ὁμολογήσαντος, ἀνελήφϑη καὶ αὐτὸς εἰς τὸν κλῆ- 

ὼ Ἧ Ἷ ἄκλητος Χ Ἄ ί 18 ρον τῶν μαρτύρων, παράκλητος Χριστιανῶν χρηματίσας, 
εν δὲ Ἀ ’ὔ 5 2 - Ν - ,’ - 

ἔχων δὲ τὸν παράκλητον ἐν ἑαυτῷ, τὸ πνεῦμα πλέον τοῦ 
«ε ’ «' Ν - Γ - 5 ’ 5 ,ὔ 

Ζαχαρίου, ὃ διὰ τοῦ πληρώματος τῆς ἀγάπης ἐνεδείξατο, 
εε ᾽ ᾿ὕ Υ “- - "5 - ΕῚ ’ὕ ᾿ Ν 

εὐδοκήσας ὑπὲρ τῆς τῶν ἀδελφῶν ἀπολογίας καὶ τὴν 
τε - - - ν ἢ - 
εαυτοῦ ϑεῖναι ψυχήν. Ἦν γὰρ καὶ ἔστι γνήσιος Χρι- 

ςε - .Ὦ Ν ᾽ Ἃ “-- - 2 ’, . Ἃ ες ᾽΄ 

στοῦ μαδητὴς, ακο ουϑῶν τῷ αρνίῳ ὁπου ἂν ὑπαγῃ. 20 
«ςε ν - Ἀ Ν 

11. ᾿Ἐντεῦϑεν δὴ διεκρίνοντο οἱ λοιποὶ, καὶ φανεροὶ καὶ 
«ε ἊΝ Ν Ν ͵ὔ 

ἕτοιμοι ἐγίνοντο πρωτομάρτυρες, οἵ καὶ μετὰ πάσης προ- 
»Ἁ4« ’, ω λη Ν ς δὲ , - ’, : ’ὔ 
ϑυμίας ἀνεπλήρουν τὴν ὁμολογίαν τῆς μαρτυρίας, ἐφαί- 

«ε δΑι ον δ ἢ ᾧ. 5 ’ .» Ε) 

νοντὸ δὲ καὶ οἱ ἀνέτοιμοι καὶ ἀγύμναστοι καὶ ἔτι ἀσϑε- 
ςς “ 5" - Ἂλ ,ὕὔ Ε] - ἈΝ ὃ ’ με 

νεῖς, ἀγῶνος μεγάλου τόνον ἐνεγκεῖν μὴ δυνάμενοι, ὧν 2 
«ς ᾿ υ. ς Ὁ, Ν 2 Ν Δ Ν ΄ 

καὶ ἐξέτγρωσαν ὡς δέκα τὸν ἀριθμὸν, οἱ καὶ μεγάλην 
τε Χ ’ Ν δ ας 2 ,ὕ 5" ’, ἘΠ᾿ Χρα Υ Α 

ὕπην καὶ πένϑος ἀμέτρητον ἐνεποίησαν ἡμῖν, καὶ τὴν 
«- ΠΥ ΄, - Ὰ - - κ δ ,΄, ον 
προϑυμίαν τῶν λοιπῶν τῶν μὴ συνειλημμένων ἐνέκοψαν, 

«ε Δ, ’ὔ Ν Ν Ψ', , - 

οἱ καίπερ πάντα τὰ δεινὰ πάσχοντες ὅμως συμπαρῆσαν 

2 
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ςε - ᾽΄ὔ 5 3 .) - 

τοῖς μάρτυσι καὶ οὐκ ἀπελείποντο αὐτῶν. 12. Τότε δὴ 
ςς « ᾽,ὔ Ἂλ 5" ΤΌΣ πον Α »Ὁ λ “, Π 

οἱ πάντες μεγάλως ἐπτοήσημεν, διὰ τὸ ἄδηλον τῆς ὃμο- 
«ε ͵ 5 Ν :} ’ ’ 2 Ν 

λογίας, οὐ τὰς ἐπιφερομένας κολάσεις φο[ϑούμενοι, ἀλλὰ 
« Ἀ ,ἅ τὰ -- ΩΝ Ν 2 - Ν ὃ ὃ ΄ 

τὸ τέλος ἀφορῶντες, καὶ τὸ ἀποπεσεῖν τινὰ δεδιότες. 
τε ΄ ΄ ΡΣ ε 

δ 18. Συνελαμ[άνοντο μέντοι καὶ᾿ ἑκάστην ἡμέραν οἱ 
«ς δἰ 5 ἈΝ 5 ΄, 3 λ ». 2 Δι... . ῬῸΥ 

αζιοι, τὸν ἐκείνων αναῖ ηρουντες αριύμον, ωστὲε συ Ἐπ- 

[ἐ Ὃ Ξι " - Ὰ,ὕ, Ξ᾿ τι ΄ Ν , 

γῆναι ἐκ τῶν δύο ἐκκλησιῶν πάντας τοὺς σπουδαίους, 
- ,ὕ Ν 3. ΔΝ 

“καὶ δι ὧν μάλιστα συνειστήκει τὰ ἐνπάδε. 14. Συνε- 
ςς ΕΣ Ν Ν 5 ,ὔ 3, τὖἋ [-᾿ «ς ’ 

λαμάνοντο δὲ καὶ ἐϑνικοί τινες οἰκέται τῶν ἡμετέρων, 
Ἐξινο « Ἂς 2 - , 

10 ἐπεὶ δημοσίᾳ ἐκέλευσεν ὃ ἡγεμὼν ἀναζητεῖσναι πάντας 
ἘΞ οἴει τον ὅς Δ Ν δι 5.) χὰ "τὸ ΕΥσες δ. Ν 
ἡμᾶς οἱ καὶ κατ᾽ ἐνέδραν τοῦ σατανᾶ, φο[βηϑέντες τὰς 

«ςς “Ζ “ ν ς ᾽ὔ »" λ ΄ - 

βασάνους ἃς τοὺς ἁγίους ἔβλεπον πάσχοντας, τῶν 
- - ὔ’ Ν᾿] 

“στρατιωτῶν ἐπὶ τοῦτο παρορμώντων αὐτοὺς κατεψεύ- 
« κα - ᾿ 

σαντο ἡμῶν Θυέστεια δεῖπνα καὶ Οἰδιποδείους μίξεις καὶ 
Ἐδ - - ᾽’ὕ «- - μὰ Ν 

15 “ὅσα μήτε λαλεῖν μήτε νοεῖν ϑέμις ἡμῖν, ἀλλὰ μηδὲ 
ςς ᾽ὕὔ »} - ’ δ Ψ , δ, Ψ 

πιστεύειν, εἰ τι τοιοῦτο πώποτε παρὰ ἀνδρώποις ἐγένετο. 
«ς- ΄ ΄ 

15. Τούτων δὲ φημισϑέντων πάντες ἀπεθηριώϑησαν εἰς 
ξεν Ἑ - [ἢ Ν 5} Ν. » ᾿ } ’ 5 

ἡμᾶς, ὥστε καὶ εἴ τινες τὸ πρότερον δι᾿ οἰκειότητα ἐμε- 
«ςς ΡΣ ᾽᾿ὕ γ Ξ ’ὔ Ν ’ὔ 1 

τρίαζον, τότε μεγάλως ἐχαλέπαινον καὶ διεπρίοντο κα 
.-ς ε - 3 δ - δὲ ἈΝ Ἐι Ἀ - ,ὔ ς - ΕἸ Ἷ 

20΄ ἡμῶν. ᾿Επληροῦτο δὲ τὸ ὑπὸ τοῦ κυρίου ἡμῶν εἰρημέ- 
«- . ὌΝ ΄ Ὰ ᾿ " τῇ - ΠΣ ἘΞ ΕΖ , 

νον, ὅτι ἐλεύσεται καιρὸς, ἐν ᾧ πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς 
ςε -’ - - ΕῚ - 

δόξει λατρείαν προσφέρειν τῷ ϑεῷ. 16. ᾿Ενταῦϑα λοι- 
«-ς Ἀν ς΄ , ΄ὕ 3, ’, ς », λά ς 
πὸν ὑπεράνω πάσης ἐξηγήσεως ὑπέμενον κολάσεις οἱ 

ΞΕ Ὁ ᾽’ὕ ’ - - Ἢ ὁ ᾿ 

ἅγιοι μάρτυρες, φιλοτιμουμένου τοῦ σατανᾶ καὶ δι᾿ ἐκεί- 
,»» ἔξ - - - » τὰ» ᾽ὕὔ 

2 “νων ῥηδϑῆναί τι τῶν βλασφήμων. 17. Ὑπερβεβλημένως 
«ει ἈΠ. 9 , ξ ) Ν “ Ν » Ν «ς ’ Ν 

δὲ ἐνέσκηψεν ἡ ὀργὴ πᾶσα καὶ ὄχλου καὶ ἡγεμόνος καὶ 
«ς ιν - 5 τ' Ν ὃ φι 2 ἘΨῈ τ ΄7 Ν 

στρατιωτῶν εις “Ξαγκτον τον οιἰάκονον απὸ Βιέννης, και 

ἘΕ ἣν ν΄ ν,. ᾿Α ᾿ Ν - 5 

εἰς Μάτουρον, νεοφωτιστον μὲν ἀλλὰ γενναῖον ἄγω- 
« 

“νιστὴν, καὶ εἰς ΓΑλτταλον Περγαμηνὸν τῷ γένει, στῦλον 
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« ᾿Ν ἐδ ᾿ ΨψΑ .] “ἃ, φρο, ’ Ν ᾿ Ὁ» 

καὶ ἑδραίωμα τῶν ἐνταῦνα αεὶ γεγονότα καὶ εἰς Βλανδτ- 

τε δι 2 " ΓΝ Ρ ΄ ᾽ Ν [ Ν Ν ᾽ “ , 

ναν, δι᾿ ἧς ἐπέδειξεν ὁ Χριστὸς ὁτι τὰ παρα ἀνϑρώποις 

«ς- » - ᾿Ν ᾽ δ. Ν ι ΄’ ’, ΄ 

εὐτελῆ καὶ ἀειδῆ καὶ εὐκαταφρόνητα φαινόμενα μεγάλης 

τ ᾿ ἢ - ς 6, - Ὸ.2ξζ Ὧν ΣΝ Ε Ε] Ἀ Ε] ͵ 

καταξιοῦται παρὰ ϑεῷ δόξης, διὰ τὴν πρὸς αὐτὸν ἀγάπην, 

τε εν Ε Ἂ ’ , Ν Ἶ ».Ὰ ,ὕ 

τὴν ἐν δυνάμει δεικνυμένην, καὶ μὴ ἐν εἴδει καυχωμένην. 5. 

« ε - κ ΄ ἂν Ξ: ν 

18. Ἡμῶν γὰρ πάντων δεδιότων, καὶ τῆς σαρκίνης ὃὲῪ- 

«- ΄ ᾿- Ὁ τὰ ε' - ον φ)..-. ἃ - ΄ ΄ 

σποίνης αὐτῆς, ἥτις ἦν καὶ αὑτὴ των μαρτύρων μία 

ς» ᾿΄ ΕΣ ᾽’ Ν ὑδὲ Ν ΄ Ν ’ ’, 

ἀγωνίστρια, ἀγωνιώσης μὴ οὐόὲ τὴν ὁμολογίαν δυνή- 

«ςε 
’ , πυν Ν 2 δ, νΝ - ’, « 

σεται παρρησιάσασϑαι διὰ τὸ ἀσσένες τοῦ σώματος, ἢ 

« -- ΄ . ΄, ΄, ' . ἐ- 

Βλανδῖνα τοσαύτης ἐπληρώδη δυνάμεως ὥστε ἐκλυϑῆναι 10 

ς- “ 5,.- Ν Ν ὃ Ν Ν ’ Δ 

καὶ παρεδῆναι τοὺς κατὰ διαδοχὰς παντὶ τρόπῳ βασανί- 
ς ’ὔ Ν 

«- ς Ν ᾽ Ν ς [«Ἐ - [ 
΄ τΑ πα 

ζοντας αὑτὴν ἀπὸ ἑεωσινὴης ἕως ἑσπέρας; καὶ αὐτὸ 
Ν 

)ς 
δ 

4 Φ - [7 ΄ δΑ " ͵ 

ὁμολογοῦντας ὅτι νενίκηνται, μηδὲν ἔχοντες μηκετι ὁ 

« ᾿ ν - - ν Ε, ᾽ὔ΄ 5» ν 
’ 

ποιήσουσιν αὑτῇ; καὶ ϑαυμάζειν ἐπὶ τῷ παραμένειν 

τν . ΨΨΥ. ν τς ’ὔ δ ’, Ν - 

ἔμπνουν αὐτὴν, παντὸς τοῦ σώματος διερρωγώτος καὶ 1ὖ 

«»"» ,ὕ ν - [ Δ τὸ λ ᾽ὔὕ 

ἠνεῳγμένου, καὶ μαρτυρεῖν ὅτι ἔν εἶδος στρεβλώσεως 

ες ν “- Ν Ν 5 ν' - Ν Ν ᾽ “ 

ἱκανὺν ἦν πρὺς τὸ ἐξαγαγεῖν τὴν ψυχὴν, οὐχ ὕτι γε 

τε - - Ὗ “- 
« - 

τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα. 19. ᾿Αλλ᾽ ἡ μακαρία ὡς γενναῖος 

ςε 55. ΕΥ ᾿ξ ,ὕ 5 - ς ,ὔ . - Ἂν - ᾿ ΄ὔ΄ 

ἀϑλητὴς ἀνενέαζεν ἐν τῇ ὁμολογίᾳ, καὶ ἦν αὐτῆς ἀνά- 

τε ᾽ Δ ᾽ - 

ληψις καὶ ἀνάπαυσις καὶ ἀναλγησία τῶν συμβαινόντων 20᾽ 

ς " ,ὕ “ ’, 5 Ν “Εἰ... ᾿] Ἂν - 

τὸ λέγειν ὅτι Χριστιανῆ εἰμι καὶ παρ ἡμῖν οὐδὲν φαῦλον 

«ε 
ς ν ᾽’ὔ '-νς Ψῇ, . 

γίνεται. 20. Ὁ δὲ Σάγκτος καὶ αὐτὸς ὑπερ[ϑεβλημένως 

[ἐς ἣν ΄ [Ὁ ’, 5, Δ, ᾽ὔ Ν Ἂν 5» Δ, ᾽ὔ 

καὶ ὑπὲρ πάντα ἄνθρωπον πάσας τας ἐξ ἀνϑρώπων 

«ε Ὦ 4 ᾽ὔὕ ΄ ’,ὔ - ᾽ ,’ὕ ΕΣ ᾽,ὕ ἐν 

αἰκίας γενναίως ὑπομένων, τῶν ἀνόμων ἐλπιζόντων διὰ 

« ν » ν ᾿ Ν ,ὔ 5, ἴηι ΄ ΑΞ ο  ,Ὶἷτἵκ 

τὴν ἐπιμονὴν καὶ τὸ μέγενος τῶν βασάνων ἀκούσεσϑαι 2ῦ 

κε τὰ 5 - [μὲ Ν ’ 
’ ΄ ’ὔ “ 

τι παρ᾽ αὐτοῦ τῶν μὴ δεόντων, τοσαύτῃ ὑποστάσει ἀντι- 

ε- [54 5 - [] Ὁ ἂς Ν ΠΝ - » 

παρετάξατο αὐτοῖς, ὥστε δηθέ τὸ ἰ ιον κατειπεῖν ὄνομα, 

εε ζ ». ’ “ἢ ὅ5 - ΄, Η ὃ υλ ΩΝ 

μήτε ἔϑνους, μήτε πόλεως ὥνεν ἣν, μήτε εἰ δοῦλος ἢ 

«ε ἐλ δ, "» ἰλλὰ ΙῚ ὰ δ .»5 ,’ ᾿ ,ὔ 

ἕξ εὐψερος εἰ. α α προς πᾶαντα τα επερωτωμενα απεκρι- 
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«- -- “φ΄- -ε ᾽, 5 .) - ἢ Ν 

νατο τῇ Ῥωμαϊκῇ φωνῇ ᾿ Χριστιανός εἰμι. 'Τοῦτο καὶ ἀντὶ 
δ... » τς ϑ' ἐν ᾽͵Τ εν ᾿ ᾿ ’ ἂν 5» ν 

ὀνύματος καὶ ἀντὶ πόλεως καὶ ἀντὶ γένους καὶ ἀντὶ παν- 
ἀρὶ δὰ ἢ ν Β , 
τὸς ἐπαλλήλως ὡμολύγει, ἄλλην δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν 

ἘΕ 5 - κ ἡ ἃ ς ω ἶν ΄ - 
αὐτοῦ τὰ ἔξνη. 21. ὍὌϑεν δὴ καὶ φιλονεικία μεγάλη τοῦ 

2 ς Ἵν Ν “- 2 - ΒΝ Ν 5. «δα, 

τε ἡγεμόνος καὶ τῶν [)βασανιστῶν ἐγένετο πρὸς αὐτὸν, 
«(ὦ « ’΄ ΄, δὲ Ξ- “Ὁ ’ὔ 5 τ Ν 
ὥστε ὁπότε μηκέτι μηδὲν εἶχον ὃ ποιήσουσιν αὐτῷ, τὸ τε- 

«ες “ὦ - Ψ - 

λευταῖον χαλκᾶς λεπίδας διαπύρους προσεκόλλων τοῖς 
«ες - υ» 5» - - 

τρυφερωτάτοις μέλεσι τοῦ σώματος αὐτοῦ. 22. Καὶ ταῦτα 
δς αἴ 5 ΄ ᾿ ΣΝ Ν ᾽, 3 ’, δον εν 
μὲν ἐκαίετο, αὐτὸς δὲ παρέμενεν ἀνεπίκαμπτος καὶ ἀνέν- 

10 ςε ὃ εΥ̓ Ε Ἂς, ς ,ὔ ς Ν - 5 ᾽, 

οτος, στερρὸς πρὸς τὴν ὁμολογίαν, ὑπὸ τῆς οὐρανίου 
ς - “ῴφὩὉΦ - - - 5.» ’ 5 - δύ 

πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς τοῦ ἐξιόντος ἐκ τῆς νηδύος 
« - τ ΠῚ 
τοῦ Χριστοῦ δροσιζόμενος καὶ ἐνδυναμούμενος. 20, Τὸ 

«ςς δὲ ᾽ . Ψ - ’ “ - 

ὲ σωμάτιον μάρτυς ἦν τῶν συμβεβηκότων, ὅλον τραῦμα 
ςς ’ 2 ΡῚ 

καὶ μώλωψ καὶ συνεσπασμένον καὶ ἀπο[εβληκὸς τὴν ἀν- 
6 δ ’ὔ »- Ω, Ν " " ’ τ Υς ’ 

15 δρώπειον ἔξωϑεν μορφὴν: ἐν ᾧ πάσχων Χριστὸς μεγάλας 
«-ς υ Ἐν ᾿ 2 ς - κ Ε) ΄, κ᾿ ᾽ ν 
ἐπετέλει ὀόξας, καταργῶν τὸν ἀντικείμενον, καὶ εἰς τὴν 

«ς- - - ΄ Ὦ 

τῶν λοιπῶν ὑποτύπωσιν ὑποδεικνύων ὅτι μηδὲν φοβερὸν 
«ὦ ν 3 ΄ δὲ ἀλ Ν 6 7 - δό 
ὅπου πατρὸς ἀγάπη, μηδὲ ἀλγεινὸν ὅπου Χριστοῦ δόξα. 

«ς (τ Ν 2 ’ ᾿] ς Ἂ 

24, Τῶν γὰρ ἀνόμων μεδ᾽ ἡμέρας πάλιν στρεβλούντων 
ςς ον ἣν» 

20 “ τὸν μάρτυρα, καὶ νομιζόντων ὅτι οἰδούντων καὶ φλεγμαι- 
«ςε ὥ»,. - ’΄ ΕῚ Ν “5 Ν , [4 

νόντων τῶν σωμάτων εἰ τὰ αὐτὰ προσενέγκοιεν κολαστή- 
«ς ᾽ὕ ᾿) - ς ᾽ 5 Ν Ν » κ᾿ - - 

ρια, περιέσοιντο αὐτοῦ, ὁπότε οὐδὲ τὴν ἀπὸ τῶν χειρῶν 
ἘΞ Ἐ' Ἂς Ψ ’ “Ἁ. Ὁ ΝΆ .Ῥ Ν - Ἐ} ’ ’ὕ 

ἁφὴν ἠνείχετο, ἢ ὅτι ἐναποϑανὼν ταῖς βασάνοις φόβον 
κε. ’ὔὕ - - » δ' » ν Ν .} Ἂς -“ 

ἐμποιήσειε τοῖς λοιποῖς, οὐ μόνον οὐδὲν περὶ αὐτὸν τοιοῦ- 
». ἴς :) Ν Ν. - ᾿Ὰ » ’ὔ’ ι 

25 “το συνέβη, ἀλλὰ καὶ παρὰ πᾶσαν δόξαν ἀνϑρώπων ἀνέ- 
-ς , ΧΙ 5Ο΄75, κ᾿ ΄ » με ᾿ ΄ 
κυψε καὶ ἀνωρϑώϑη τὸ σωμάτιον ἐν ταῖς μετέπειτα βασά- 

ςε Ων Ν ΕΣ 3 , Ν ΄, Ν Ν - 

νοις, καὶ τὴν ἰδέαν ἀπέλαβε τὴν προτέραν καὶ τὴν χρῆσιν 
- «- - - 4 Ν ᾿’ὕ » ΕΠ) Ν - ἀν ὯΝ 

των μελῶν, ὥστε μὴ κόλασιν, ἀλλ᾽ ἴασιν διὰ τὴς χάριτος 
«ςς - - - 

τοῦ Χριστοῦ τὴν δευτέραν στρέβλωσιν αὐτῷ γενέσϑαι. 



ἘΠΡῚ ἘΠ ΟΌΓΕΒ, γν.]1. ἘΦ 

ἔξξῶν- » "Ὁ Ὁ - , Ὁ 
25. Καὶ Βιβλιάδα δέ τινα, μίαν τῶν ἠρνημένων, ἤδη δο- 

ἐξ. .» 7 , ͵ ἃς Ψ Ὁ, ὰ 
κῶν ὁ διάβολος καταπεπωκέναι, ϑελήσας δὲ καὶ διὰ βλα- 

εε ᾿ - -- ἄς ἂς “λ ᾽ ’ , - 

σφημίας κατακρῖναι, ἦγεν ἐπὶ κόλασιν, ἀναγκάζων εἰπεῖν 
τ Ν Μῶν Υ ε - - »και "Ὁ ᾿ » Ὁ 

τὰ αἥεὰα περὶ μων, ὡς εὐὔραυστον ἤδη καὶ ἄἀνανὸρον. 

φι 
« ς ὥς 9 - ΟΝ ε ἃς 
26. Ἢ δὲ ἐν τῇ στρεβλώσει ἀνένηψε, καὶ ὡσὰν εἰπεῖν ἐκ 

« α΄ .“ " ἂ ΠῚ 5,“ ὃ Ν - 

ε“ βαϑέος ὕπνου ἀνεγρηγόρησεν, ὑπομνησϑεῖσα διὰ τῆς 
τ Τὰν ’ νΝ "3 " ’, Ωχ Ν 
προσκαίρου τιμωρίας τὴν αἰώνιον ἐν γεέννῃ κόλασιν, καὶ 

εε : ὁ ἢ Ε , ᾿] - - ’ ’ὔ ς φ ἋἊ 

ἐξ ἐναντίας ἀντεῖπε τοῖς ἢλασφήμοις φήσασα ᾿ πῶς ἂν 
ες δί ,ὔ ΄ - ἡ Ἂς Ψ ’, Ψ ὁ 

παιδία φάγοιεν οἱ τοιοῦτοι, οἷς μηδὲ ἀλόγων ζῴων αἷμα 
« ΡΆ ᾽ “- Ὁ "- ε 
φαγεῖν ἐξόν : καὶ ἀπὸ τοῦδε Χριστιανὴν ἑαυτὴν ὡμολό- 10 

« “ “. ,ὔ ᾽ 
γει, καὶ ἐν τῷ κλήρῳ τῶν μαρτύρων προσετέϑη. 27. Κα- 

ςε ’ Ν - - ,ὔ ς΄ Ν - 

ταργηϑέντων δὲ τῶν τυραννικῶν κολαστηρίων ὑπὸ τοῦ 
εε - ὦ. - ΄ “- ,ὔ ΜΨ 

Χριστοῦ διὰ τῆς τῶν μακαρίων ὑπομονῆς, ἑτέρας μηχανὰς 
«.«ςς ’΄ὔ 5» ,ὕ Ν Ν Ν ς Ν " - ᾿΄ 

ὁ διάβολος ἐπενόει, τὰς κατὰ τὴν εἱρκτὴν ἐν τῷ σκότει 
τε νΝ “ ’ - ’ ’;’; Ν Ν " - 

καὶ τῷ χαλεπωτάτῳ χωρίῳ συγκλείσεις, καὶ τὰς ἐν τῷ 1 
τε ΄ὕ ὃ ΄ - Ὰ- ἍΕῪ (ἧς ’, ὃ ἢ 

ξύλῳ διατάσεις τῶν ποδῶν, ἐπὶ πέμπτον διατεινομένων 
τε ’ ΞΔ Ν δ΄ Ν ἘΕΡ᾽ς [2 ᾿] «(Ὁ ΕῚ "ἤ , 

τρύπημα, καὶ τὰς λοιπὰς αἰκίας, ὅσας εἰώϑασιν ὀργιζόμε- 
εε ΄ Ἀ ΣΝΑΝ - ΝᾺ 2 “λ λή ᾿ ὃ α, Ν 

νοι ὑπουργοὶ, καὶ ταῦτα δια[όλου πλήρεις, διατιϑεναι τοὺς 
{«» ’ [] 5 - Ν ᾽ὔ ΕῚ - 

ἐγκλειομένους, ὥστε ἀποπνιγῆναι τοὺς πλείστους ἐν τῇ 
«ε ΄ - “ ς » “ ἜΤ λϑ - ᾿] 5.λ 5» Ω 

εἱρκτῇ, ὕσους γε ὃ κύριος οὕτως ἐξελϑεῖν ἠδέλησεν, ἐπι- 20 
εε - ’ 

δεικνύων τὴν αὐτοῦ δόξαν. 28. Οἱ μὲν γὰρ βασανισϑέν- 
«ε - 4 - δὲ - ,ὕ Α 4 
τες πικρῶς, ὥστε δοκεῖν μηδὲ τῆς ϑεραπείας πάσης τυχόν- 

ςε ν ζῆ δύ 5 ’, 5 - Ἐ ἔν. " 

τας ἔτι ζῆσαι δύνασϑαι, παρέμενον ἐν τῇ εἱρκτῇ ἔρημοι 
«- ᾿ Νὰ Ἀ 5: ὃς, ,ὕ ᾽ λ , 5 ’ δὲ 

μὲν τῆς παρὰ ἀνϑρώπων ἐπιμελείας, ἀναρρωννύμενοι δὲ 
ΜῈ ἢ Ν ,ὔ ΒΓ σα. ὃ ’, Ν ᾽ὔ’ ΒΟ: - Ν οὔ 

ὑπὸ κυρίου καὶ ἐνδυναμούμενοι καὶ σώματι καὶ ψυχῇ, καὶ 
ς ΕῚ εν «Ὁ Ων ’ «ς Ν 

τοὺς λοιποὺς παρορμῶντες καὶ παραμυϑούμενοι. Οἱ δὲ 
εε νΝ Ε » , Ὕ Ν ’ὔ Ν 

νεαροὶ καὶ ἄρτι συνειλημμένοι, ὧν μὴ προκατήκιστο τὰ 
«ε ’ὔ Ν , 5 " - ,ὔ ᾿] 4 

σώματα, τὸ [Ξάρος οὐκ ἔφερον τῆς συγκλείσεως, ἀλλ᾽ ἔν- 
«ςς 5» ΄ ς ΝΣ 

ὃον ἐναπέϑνησκον. 29. Ὁ δὲ μακάριος Ποϑεινὸς, ὃ τὴν 
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ΟΝ ὕ ἐᾷ ς Ξ . δ , 
ιακονίαν τῆς ἐπισκοπῆς ἐν Λουγδούνῳ πεπιστευμένος, 

τὸ τ ᾿ Ἄς ΟῚ , " - ς Ἷ Ν ν ᾿ς 

ὑπὲρ τὰ ἐνενήκοντα ἔτη τῆς ἡλικίας γεγονὼς; καὶ πάνυ 
δε ν9 5 Ν - ’ ὮΝ Ν 3 ᾽’ὕ ᾿, εν ’ 

ἀσδενὴς τῷ σώματι, μόλις μὲν ἐμπνέων διὰ τὴν προκειμέ- 
ςε ν Ὁ το ΐτι - Ν δκ Ὰ ’ὔ ’ 

νὴν σωματικὴν ἀσδϑένειαν, ὑπὸ δὲ προσυμίας πνεύματος 
ἘΡ [9 ᾿ὕ Ν ν ΠῚ ’ - ,ὕ 5 α. 

δ“ ἀναρρωννύμενος διὰ τὴν ἐγκειμένην τῆς μαρτυρίας ἐπιξυ- 
ςε 5 ᾿] - - 

μίαν, καὶ αὐτὸς ἐπὶ τὸ βῆμα ἐσύρετο, τοῦ μὲν σώματος 
«ςε ἸΑΣ τ ς Ἀν - ᾽, Ὲ Ὁ Φι5 Ν - ᾽΄ δὲ Ἃ ͵ 

καὶ ὑπὸ τοῦ γήρως καὶ ὑπὸ τῆς νύσου λελυμένου, τηρου- 
ςε “ Αι - - :-} - ! ᾽ 2 - Ν 

μένης δὲ τῆς ψυχῆς ἐν αὐτῷ, ἵνα δι’ αὐτῆς Χριστὸς ϑῥρι- 
«ες Ν ς νὴ [αν - τ - 

αμβεύσῃ. 50. Ὃς ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν ἐπὶ τὸ βῆμα κο- 
τε ν "2 "» εν - δ - ΟΝ τα - 

10΄ μισϑεὶς, παραπεμπόντων αὐτὸν τῶν πολιτικῶν ἐξουσιῶν 
«ςς ᾿ κ᾿ - ἌΝ 5 ’, ΄ ἐν 

καὶ παντὸς τοῦ πλήϑους, ἐπιοήσεις παντοίας ποιουμέ- 
« ς « τ -΄΄ῤἦνκν - ᾽,ὕ ΡΣ διὸ Ν λὴ 

νων, ὡς αὐτοῦ ὄντος τοῦ κυρίου, ἀπεδίδου τὴν καλὴν μαρ- 
ςε 7 υ ᾿, νΝ Ὁ Ν - . ζ΄, ,» Ε} 

τυρίαν. 51. ᾿Ανεταζόμενος δὲ ὑπὸ τοῦ ἡγεμόνος τίς εἴη 
«ς - , ς» - ἢ ᾽ Ε “ὦ 
Χριστιανῶν ὁ δεὸς, ἔφη ᾿ ἐὰν ἧς ἄξιος, γνώσῃ. ᾿Εντεῦ- 

ςς - ν - 

15 “ϑὲν δὴ ἀφειδῶς ἐσύρετο, καὶ ποικίλας ἔπασχε πληγὰς, τῶν 
ςε Ν ᾽ὕ ν Ν Ν 5 Ψ ᾽,ὔ 

μὲν σύνεγγυς χερσὶ καὶ ποσὶν ἐνυϊριζόντων παντοίως, 
«- ΔΑ Ν ς , ΕΝ ΄ὔ Ε - - δὲ Ν “Ὁ 
μηδὲ τὴν ἡλικίαν αἰδουμένων αὐτοῦ, τῶν δὲ μακρὰν, ὃ 

ΒΕ, - “ 5 Ἂς . ᾽ 

μετὰ χεῖρας ἕκαστος εἶχεν, εἰς αὐτὸν ἀκοντιζόντων, 
«ε ’ὔὕ Υ ς Ψ; » λ δὲ - ΕΥ 5 “ὦ 

πάντων δὲ ἡγουμένων μεγάλως πλημμελεῖν καὶ ἀσε[θεῖν, 
» - ᾿] Ψ - 

20 “εἴ τις ἀπολειφϑείη τῆς εἰς αὐτὸν ἀσελγείας " καὶ γὰρ 
ςς ν Ν ς« - " Ὁ 5 ὃ ΄ Ν ’ 

τοὺς δεοὺς ἑαυτῶν ᾧοντο οὕτως ἐκὸικήσειν. Καὶ μόγις 
«5 7 ᾿] ὔ Σ Ν ς Ν Υ Ν δύ - »») 

ἐμπνέων ἐρρίφη εἰς τὴν εἱρκτὴν, καὶ μετὰ δύο ἡμέρας 
- ’ - 

“ ἀπέψυξεν. 82. ᾿Ενταῦϑα δὴ μεγάλη τις οἰκονομία τοῦ 
ςς - ᾿ "» Ν "} ϑ Νς ᾽ ᾽, ᾿] - 

ϑεοῦ ἐγίνετο, καὶ ἔλεος ἀμέτρητον ἀνεφαίνετο ᾿Ιησοῦ, 
«ε ᾽ὔὕ “ἝΝ 5 - ᾿ ν᾿); »ἦ Ν κι ’ 

2 σπανίως μὲν ἐν τῇ ἀδελφότητι γεγονὸς, μὴ ἀπολειπό- 
ἜΞῚ ,ὔ - - ς Ν Ν 

“μενον δὲ τῆς τέχνης τοῦ Χριστοῦ. 95. Οἱ γὰρ κατὰ 
ς ’ 

“τὴν πρώτην σύλληψιν ἔξαρνοι γενόμενοι συνεκλείοντο 
«ε Γ᾿ 5 "ἧς ν “- - ὃ - - ὑδὲ Ν 5 - 

καὶ αὐὑτοι Και μετειχον των εινωὼων ουὔυοὲ γαρ εν τῳ 

- , Βα τε Κρ, ΓΑΙ ΤΡ 3. εἰν ε Ύ 
“ καιρῷ τούτῳ ὄφελός τι αὐτοῖς ἡ ἐξάρνησις ἐγίνετο᾽ ἀλλ 
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τε ς Ν ΄ - «“ ,.ζτ λ , ε ΄ 

οε μὲν ὁμολογοῦντες ο καὶ σαν, συνεκλείοντο ὡς Χρι- 

[ ΕΥ Ὁ - » ᾽ - γα", » ’, 

στιανοὶ, μηδεμιᾶς ἄλλης αὐτοῖς αἰτίας επιφερομένης, 
[ἐ φῳ Ν Ν « ᾽ ΝᾺ Ν ν ,ὔ 

οὐυτοὲ δὲ λοιπὸν ως α νὸροφοόνοι καὶ μιαροι κατείχοντο, 

“ διπλότερον παρὰ τοὺς λοιποὺς κολαζόμενοι. 984. ᾿Εκεί- 

οι 
εε Υ ν " - Ν - 

νους μὲν γὰρ ἐπεκούφιζεν ἡ χαρὰ τῆς μαρτυρίας, καὶ 
ε ἐλ Υ - "» χὰ ’ Ν [- Ν Ἀ β ἢ - 

ἡ ἐλπὶς τῶν ἐπηγγελμένων, καὶ ἡ πρὸς τὸν Χριστὸν 
δ ν᾿ ᾽ ΕΥ ᾿ - Ν Ν ’ Ἀ Ν 

ἀγάπη, καὶ τὸ πνεῦμα τὸ πατρικὸν, τούτους δὲ τὸ συνει- 
« ν ᾽,ὔ » - [ Ν Ν - Ἂ - 

δὸς μεγάλως ἐτιμωρεῖτο, ὥστε καὶ παρὰ τοῖς λοιποῖς 
«ὦ νΝ . » Ὁ νι Ἂ͵ ,- » ᾿] - 

ἅπασι κατὰ τὰς παρόδους διαδήλους τὰς ὄψεις αὐτῶν 
{ κατ " ε ὔ - ΄,΄ 

εἶναι. 385. Οἱ μὲν γὰρ ἱλαροὶ προΐεσαν, δόξης καὶ χάρι- 10 
ςε - - » ᾿] - ’ 4 Ν 

τος πολλῆς ταῖς ὄψεσιν αὐτῶν συγκεκραμένης, ὥστε καὶ 
ΕΝ. Ἂ ὃ κ᾿ ΄ " ἘΞ: “α " “- ε ΄ 

τὰ δεσμὰ κύσμον εὐπρεπῆ περικεῖσζαι αὐτοῖς, ὡς νύμφῃ 
τε τι - - 

κεκοσμημένῃ ἐν κροσσωτοῖς χρυσοῖς πεποικιλμένοις, τὴν 
« 8 [2 - Ὰ 

εὐωδίαν ὀδωδότες ἅμα τὴν Χριστοῦ, ὥστε ἐνίους δόξαι 
« ν᾿ ᾽΄ὕ - -“α ᾽ γ' Ξ δ, ; “ Υ 

καὶ μύρῳ κοσμικῷ κεχρῖσϑαι αὐτούς" οἱ δὲ κατηφεῖς καὶ 1 
«ε Ν Ν - ν Ἵ Ε ᾽,ὕ 3 ’΄ 

ταπεινοὶ καὶ δυσειδεῖς καὶ πάσης ἀσχημοσύνης ἀνάπλεοι, 
ςς 3 ϑς τν ΄ ἈΝ - “΄- - ᾿ ἱν ᾿’ 6 ᾽ - 

προσέτι δὲ καὶ ὑπὸ τῶν ἐθνῶν ὀνειδιζόμενοι ὡς ἀγεννεῖς 
«- . ν» Ὁ 5 ὃ ,ὔ Ν .Ὶ “λή "} 5 

καὶ ἄνανδροι, ἀνὸροφόνων μὲν ἐγκλήματα ἔχοντες, ἀπο- 
«ε ’ ’΄ 

λωλεκότες δὲ τὴν πάντιμον καὶ ἔνδοξον καὶ ζωοποιὸν 
« Ξ ἶν ὅν 
προσηγορίαν. Ταῦτα δὲ οἱ λοιποὶ ϑΞεωροῦντες ἐστη- 20 

« ’ὕ 8. Εν ξ ἍΝ ’ 5 ,΄ ς 

ρίχϑησαν, καὶ οἱ συλλαμβανύόμενοι ἀδιστάκτως ὧμο- 
χα δι» » [ν λ - χ “Ὁ 

ὄγουν, μηδὲ ἔννοιαν ἔχοντες διαβολικοῦ λογισμοῦ. 
΄ - 

86. Τούτοις μεταξύ τινα ἐπειπόντες αὖϑις ἐπιφέρουσι" 
«ε Μ Ν - ΔΑ Ἂ Ν Ἵ - τὸ - Ν ’ 

ετὰ ταῦτα δὴ λοιπὸν εἰς πᾶν εἶδος διῃρεῖτο τὰ μαρτύρια 
ςε “- ᾿] ,’ » - 2 » 

τῆς ἐξόδου αὐτῶν. Ἔκ διαφύρων γὰρ χρωμάτων καὶ 2 
[2 ,ὕ ὑψορς. Ἐκ .-“ λέξ ΄, ’, 

παντοίων ἀνδῶν ἕνα πλέξαντες στέφανον προσήνεγκαν 
{ςε - ᾽ὕὔ ἽἜΒ - - ἈΝ γι ὶδλ Ν 

τῷ πατρί. χρῆν γοῦν τοὺς γενναίους ἀσλητὰς, ποι- 
« ,ὔ ᾿ ’, 5 - ν ΄ ’ 

κίλον ὑπομείναντας ἀγῶνα καὶ μεγάλως νικήσαντας, 

“ ἀπολα[θεῖν τὸν μέγαν τῆς ἀφϑαρσίας στέφανον. 51. Ὁ 
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« ε - 4 , υω μὲν οὖν Μάτουρος καὶ ὃ Σάγκτος καὶ ἡ Βλανδῖνα καὶ 
«ν λο » δὺς Ν 5, , 9 ἈΝ Νὰ ’ ΓἊ " 

Ατταλὸς ἤγοντο ἐπὶ τὰ δηρία εἰς τὸ δημύσιον καὶ εἰς 
ςε ΩΝ Ε - “» - - . -Ὲ , 5,2 3 , 

τὸ κοινὸν τῶν ἐδνῶν τῆς ἀπανϑρωπίας ϑέαμα, ἐπίτηδες 
ςς - - - ΄ Ψ ὃ Ἂν, Ν « ὕ Δ 

τῆς τῶν ϑδηριομαχιῶν ἡμέρας διὰ τοὺς ἡμετέρους διδο- 

ὅ “μένης. 88. Καὶ ὁ μὲν Μάτουρος καὶ ὁ Σάγκτος αὖξις 
Ἔε ν ))-. ἢ » τοῦ δῷ ἜΣ. διὰ ΄ὕ . κολάσε ΄ δὲ 

διῴεσαν ἐν τῷ ἀμφιδεάτρῳ διὰ πάσης κολάσεως, ὡς μηδὲν 
.ς -Φἤ κ 

“ὅλως προπεπονϑότες, μᾶλλον δὲ ὡς διὰ πλειόνων ἤδη 
« Ἐλη 5 ΄ ᾽ Ἰντίπαλον. καὶ Ὶ Υ κλήρων ἐκβε[θιακότες τὸν ἀντίπαλον, καὶ περὶ τοῦ στε- 
ςς ᾽ὔ΄ ἮΣ - Ν Ψ ριϑ »} ς ’ὔ "» Ν 

φάνου αὐτοῦ τὸν ἀγῶνα ἔχοντες, ὑπέφερον πάλιν τὰς 
10 οὸῪδιη ᾽Ὁ - ᾽ὔ Ν " “- Ω ,ὔ ἣς Ν 

διεξόδους τῶν μαστίγων τὰς ἐκεῖσε εἰσδισμένας, καὶ τοὺς 
(εΕ 9. Ν - » ΄ ἘΣ Ν ; » ς Σ ΚΝ ὦ ’ 

ἀπὸ τῶν ϑηρίων ἑλκηϑιμοὺς, καὶ πάνϑ᾽ ὅσα μαινόμενος 
ςς - , » -᾿ ΕῚ 

ὁ δῆμος ἄλλοι ἀλλαχύϑεν ἐπείβόων καὶ ἐπεκελεύοντο, 
« Ἂν τῶν εν - Ν - ΓΝ ἂν ΄ 

καὶ ἐπὶ πᾶσι τὴν σιδηρᾶν καϑέδραν, ἐφ᾽ ἧς τηγανιζόμενα 
«ςε Ας ᾽’ ,ὕ -Ί Ἀ ΕῚ ᾽’, ς Ὁ. 5 Ὁ) [ 

τὰ σώματα κνίσης αὐτοὺς ἐνεφόρει. 39. Οἱ δ᾽ οὐδ᾽ οὕτως 
εν» τὸ ͵ - 

16 “ ἔληγον, ἀλλ᾽ ἔτι καὶ μᾶλλον ἐξεμαίνοντο, βουλόμενοι 
«ε - Ν 5 ᾽ὔ ς ᾽ὔ ΤΌΝ 5. Ὁ Δ Ν 

νικῆσαι τὴν ἐκείνων ὑπομονήν. Καὶ οὐδ᾽ ὡς παρὰ 
το .“ ΄ » “ἂν 3 ᾽ 5 - ", 

Σάγκτου ἕτερόν τι ἤκουσαν παρ᾽ ἣν ἀπ᾽ ἀρχῆς εἴδιστο 
ςς - - ᾽ 

λέγειν τῆς ὁμολογίας φωνήν. 40. Οὗτοι μὲν οὖν, δὶ 
ΡΣ - Δ ΕῚ λὺ ᾽ὕ " - - 

ἀγῶνος μεγάλου ἐπιπολὺ παραμενούσης αὐτῶν τῆς 
ςς “᾿ ΕΣ 5. Ὁ ὑνίος ὃ Ν - « ,ὔὕ ε' ’ 

20΄ ψυχῆς, τοὔσχατον ἐτύϑησαν διὰ τῆς ἡμέρας ἐκείνης; 
Ἐπ 5 ν ΄ - " - ᾽ὔ ’,’ Ἄ᾿ 

ἀντὶ πάσης τῆς ἐν τοῖς μονομαχίοις ποικιλίας αὐτοὶ 
τε - ς 

Νέαμα γενόμενοι τῷ κόσμῳ. 41. Ἡ δὲ Βλανδῖνα ἐπὶ 

“ ξύλου κρεμασϑεῖσα προύκειτο βορὰ τῶν εἰσβαλλομένων 
ς-ς 2 «“ Α Ν - λέ - ᾿; 

“ηρίων, ἣ καὶ διὰ τοῦ βλέπεσϑαι σταυροῦ σχήματι κρε- 
5. , ὃ ᾿ Ξ: τ Σ᾿ λλὺ 5. ’ 

2δ᾽ μαμένη, διὰ τῆς εὐτόνου προσευχῆς πολλὴν προσυμίαν 
ς 5 - ᾿] Ἄ. 5 Ψ ͵ μὰ Φφ. » - 

τοῖς ἀγωνιζομένοις ἐνεποίει, (βλεπόντων αὐτῶν ἐν τῷ 
δε π Σ ἐν ον , οὐ κ᾿ - » ἘΝ κ᾿ 
ἀγῶνι καὶ τοῖς ἔξωϑεν ὀφϑαλμοῖς διὰ τῆς ἀδελφῆς τὸν 

ςε " - 

ὑπὲρ αὐτῶν ἐσταυρωμένον, ἵνα πείσῃ τοὺς πιστεύοντας 
ςε 5 δ ταν [ἢ -ς δ. οἰ νΝς, - - ὃ , ΔΝ Ν 

εἰς αὐτὸν, ὁτι πας ὁ υπὲρ τὴς Χριστοῦ ὄξης παΐων τὴν 
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» Ν - - - ᾽ 

“κοινωνίαν ἀεὶ ἔχει μετὰ τοῦ ζῶντος ϑεοῦ. 42. Καὶ μη- 
εε ᾿ ς Γ, ’ ὃΙ! 8, , ᾽ - 8, 8, - 

δενὸς ἁψαμένου τότε τῶν ϑηρίων αὐτῆς, καϑαιρεϑεῖσα 
ε - » , νΝ 

ἀπὸ τοῦ ξύλου ἀνελήφϑη πάλιν εἰς τὴν εἱρκτὴν, εἰς 
.-»7ἨὈἪἬΡΟ ᾽ - , “ Ἂν» ΄ ΄ 
ἄλλον ἀγῶνα τηρουμένη, ἵνα διὰ πλειόνων γυμνασμάτων 

«ε ’ .- Ν “4 "ἢ 3 ’ ’ Ν 

νικήσασα τῷ μὲν σκολιῷ ὄφει ἀπαραίτητον ποιήσῃ τὴν ὅ 
εε δί ΄ “» δὲ Ν 5 . ν «ε Ν Υ 

καταδίκην, προτρέψηται δὲ τοὺς ἀδελφοὺς ἡ μικρὰ καὶ 
 Φ "» ΕΣ ᾽ ’ ’ ᾿] ᾽ὕὔ 

ἀσξενὴς καὶ εὐκαταφρόνητος, μέγαν καὶ ἀκαταγώνιστον 
«»».“ ν ν" ὦ" ἀκ ΄ὕ Ἂν - ᾿ὕ 

ἀξλητὴν Χριστὸν ἐνδεδυμένη, διὰ πολλῶν κλήρων ἐκβιά- 
εε Ε ᾽ ὕ ΕΥ ρυδ - Ν “ » ΄- ΄ὕ 

σασα τὸν ἀντικείμενον, καὶ δι᾿ ἀγῶνος τὸν τῆς ἀφϑαρσίας 
«ε [ » 3 Ἁ 

στεψαμένη στέφανον. 48. Ὁ δὲ ἔΑτταλος καὶ αὐτὸς με- 1Ὸ 
«ςε Ἂλ ΕΣ ἢ ΞΕ Ὶ ς ἈΝ -΄» ᾿ (κ Ν Ν 5 ’ ) 

γάλως εξαιτηζεῖς ὑπὸ τοὺ ὀχλοὺ (καὶ γὰρ ὴν ὀνομαστος 
ΓΤ 494 οὦ ἿΝ Ε] ν Ἀ ν ΕῚ ». " ἊΝ» 

τ ἕτοιμος εἰσῆλξεν αγωνιστὴς διὰ τὸ ευὐυσυνείξητον, ἐπειοὴ 
ςε - - τ 

γνησίως ἐν τῇ Χριστιανῇ συντάξει γεγυμνασμένος ἦν, 
-- ᾽ ΄ " τ " 5: 
καὶ ἀεὶ μάρτυς ἐγεγόνει παρ᾽ ἡμῖν ἀληϑείας. 44. Καὶ 

«ε αιν Ψ' - Ε] 8, ’ὔ , Ψ ν 

περιαχϑεὶς κύκλῳ τοῦ ἀμφιξεάτρου, πίνακος αὐτὸν προ- 1 
«γ“ " κὐῚ ,ὔ «ς “" »γ- - ’ 5 » 

ἄγοντος ἐν ᾧ ἐγέγραπτο 'Ῥωμαϊστί ᾿ Οὗτός ἐστιν Ατταλος 
«- ε . ἁ᾿ κ᾿ - ΄ ΓΝ - ἌῸΥ 

ὁ Χριστιανός. καὶ τοῦ δήμου σφόδρα σφριγῶντος ἐπ 
εε Ε] - “ΨΚ, ν . ΓῚ Ν [7 «ς -Ὦἤ - τὶ ,ὔ 

αὐτῷ, μαϑὼν ὃ ἡγεμὼν ὅτι 'Ῥωμαῖός ἐστιν, ἐκέλευσεν 
«ε ᾽ Ε - δ - Ν ν᾿ - το τ " - 

αὐτὸν ἀναληφξῆναι μετὰ καὶ τῶν λοιπῶν τῶν ἐν τῇ 
δε α -»ν “τῷ ΓΥ, λ - Κ , τ, αἷἷὰ 2 
εἱρκτῇ ὄντων, περὶ ὧν ἐπέστειλε τῷ Καίσαρι, καὶ περι- 20 

τε ᾽ ’ τ᾿ ᾽ » ς 

ἔμενε τὴν ἀπόφασιν τὴν ἀπ᾿ ᾿ἐκείνου. 45. δὲ διὰ μέσου 
«ε ΕῚ ᾿] ᾽ ν Ε] - Ε] ν » “" ᾽’ 5» Ν 

καιρὸς οὐκ ἀργὸς αὐτοῖς οὐδὲ ἄκαρπος ἐγίνετο, ἀλλὰ 
«ε ὃ Ν - ΄ - » - ν : ’, » 2 ’ 

ιὰ τῆς ὑπομονῆς αὐτῶν τὸ ἀμέτρητον ἔλεος ἀνεφαίνετο 
«ςε - ἣ᾿;, Ν - ’ 5 - ἢ Ν 

Χριστοῦ. Διὰ γὰρ τῶν ζώντων ἐζωοποιοῦντο τὰ νεκρὰ 3 

[ἐξ ν ’ - " ’ τς ’ Ὁ ἢ ’ » 

καὶ μάρτυρες τοῖς μὴ μάρτυσιν ἐχαρίζοντο, καὶ ἐνεγίνετο 2 
ςς λλὴ Ν - 8.2 νΝ «“ ε "Ν 5» ’ 

πολλὴ χαρὰ τῇ παρξένῳ μητρὶ, οὺς ὡς νεκροὺς ἐξέτρωσε, 
«ε - » ᾽ 

τούτους ζῶντας ἀπολαμβανούσῃ. 406. Δι᾿ ἐκείνων γὰρ 
«ες - » - » «ἢ 

οἱ πλείους τῶν ἠρνημένων ἀνεμητροῦντο καὶ ἀνεκυΐσκοντο 
«ε ὧν" Α τι ΩΝ ἀρ, ε λ - Ν - 

και ἀνεζωπυροῦντο και ἐμάνδξανον ὁμολογειν, Καὶ ζῶντες 
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(«(»ν Ν » ’ »““ , 3 κ 
δὴ καὶ τετονωμένοι προσῃέσαν τῷ βήματι, ἐγγλυκαί- 

«ς - ᾿ ᾿ ο΄] -“ε - ν 

νόοντὸς τοῦυ τὸν μὲν “ανατον του ἁμαρτωλοῦ μὴ βουλο- 

Ν ςςε ᾽ὕ " Ἂς Ἀ ων Ἷ Δ, - ω ΕΥ 

μένου, ἐπὶ δὲ τὴν μετάνοιαν χρηστευομένου “εοῦ, ἵνα καὶ 
« ΄χ Ἴ Ο- ε " - « ΄ “-,υ ΄ 

πάλιν ἐπερωτηϑδῶσιν ὑπὸ τοῦ ἡγεμόνος. 47. ᾿Επιστεί- 
δ τ λ κ᾿ Ξ -» Ν 4 » α- 

λαντοὸς γὰρ τοῦ Καίσαρος τοὺς μὲν ἀποτυμπανισδῆναι, 
ς΄ 5 “ ν} - - ν»Ἅ 

εἰ δέ τινες ἀρνοῖντο, τούτους ἀπολυδῆναι, τῆς ἐνθάδε 
[ἐὲ ᾽ὕ », δὲ Ὁ λ ΄, δ. ἣν Ψ 

πανηγύρεως (ἔστι δὲ αὕτη πολυάνπσρωπος ἐκ πάντων 
ς-ς - " - ᾽ὕ ᾿ 3 ᾽ὔ ἢ ’ὔ 

τῶν ἐθνῶν συνερχομένων εἰς αὐτήν) ἀρχομένης συνε- 
ςε ΩΝ Ψ - " Ἂς Ἂ - ᾽ὔ .Ν ’ 

στάναι ἀνῆγεν ἐπὶ τὸ βῆμα ϑεατρίζων τοὺς μακαρίους 
τε - , 5 ᾽ὕ 

10 “καὶ ἐμπομπεύων τοῖς ὄχλοις. Διὸ καὶ πάλιν ἀνήταζε, 
«ςς ᾿ Ν Ὁ 2 δ ΄,ὔ « ’ . , ’ 

καὶ ὅσοι μὲν ἐδόκουν πολιτείαν Ῥωμαίων ἐσχηκέναι, τοῦ- 
«ςε » ͵ὕ Ν Ν Ν ἈΝ Ν » 5 

των ἀπέτεμνε τὰς κεφαλὰς, τοὺς δὲ λοιποὺς ἔπεμπεν εἰς 
ζςε " Ὁ ς, ᾽᾿ὔ ΄ χ Ν - 

δηρία. 48. ᾿Εδοξάζετο δὲ μεγάλως ὁ Χριστὸς ἐπὶ τοῖς 
ςε ᾽’΄ 3 ,ὔ ᾽ὔ Ν Ν - 5» - ς ῳν» 

πρότερον ἀρνησαμένοις, τότε παρὰ τὴν τῶν ἐδνῶν ὑπό- 
ςς ΄ - Ν Ἔ ᾿) ᾽ὔ [4 

15 “νοιαν ὁμολογοῦσι. Καὶ γὰρ ἰδίᾳ οὗτοι ἀνητάζοντο, ὡς 
«ε - 5 ᾿ὕ - 

δῆϑεν ἀπολυϑησόμενοι, καὶ ὁμολογοῦντες προσετίδεντο 
«ςς - - ες ῦν, ᾿ “ »} ν Ὑ ς Ν 

τῷ τῶν μαρτύρων κλήρῳ. ᾿Ἔμειναν δὲ ἔξω οἱ μηδὲ 
«ε-» ᾽, ,ὕ δὲ Ὑ 5 δύ 
ἴχνος πώποτε πίστεως, μηδὲ αἴσθησιν ἐνδύματος νυμφι- 

« - ἶν ἢ - ᾽ χ 
κοῦ, μηδὲ ἔννοιαν φόβου ϑεοῦ σχόντες, ἀλλὰ καὶ διὰ 

ἕε - 3 τῶ Ν] - - Ὁ 

20᾽ τῆς ἀναστροφῆς αὐτῶν βλασφημοῦντες τὴν ὁδὸν, τουτέ- 
ςς “ 9 ᾽7ὕ - 

στιν οἱ υἱοὶ τῆς ἀπωλείας. 49. Οἱ δὲ λοιποὶ πάντες τῇ 
«ς - ᾽ 
ἐκκλησίᾳ προσετέϑησαν, ὧν καὶ ἀνεταζομένων ᾿Αλέξαν- 

«ς ὃ ΄ ᾿ Ὁ κ Ἂ ΄ ᾽ Χ Σ ἈΝ » , 
ρός τις, Φρὺξ μὲν τὸ γένος, ἰατρὸς δὲ τὴν ἐπιστήμην, 

ςε - } - 

πολλοῖς ἔτεσιν ἐν ταῖς Γαλλίαις διατρίψας, καὶ γνωστὸς 
οκ “- δὴ - ὃ Ν Ν ν κ δι 3.) ΔΩ» κ᾿ 
25 σχεδὸν πᾶσι διὰ τὴν πρὸς τὸν δεὸν ἀγάπην καὶ παρρη- 

«ε ,ὕ - Χ ̓’ Ψ Ν Ν 5 » 3 - 

σίαν τοῦ λόγου (ἦν γὰρ καὶ οὐκ ἄμοιρος ἀποστολικοῦ 
ςε ᾿ς Ν - Ψ» ῃςὦ ’, ’ 

χαρίσματος), παρεστὼς τῷ βήματι, καὶ νεύματι προτρέ- 
{ε Ε) ν - ἘΞ 

πων αὐτοὺς πρὸς τὴν ὁμολογίαν, φανερὸς ἦν τοῖς περι- 
«ς ᾿π Ν - 3. ὦ 
εστηκύσι τὸ βῆμα ὥσπερ ὠδίνων. ὅ0. ᾿Αγανακτήσαντες 
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τε δὲ ΄ ν ὰλ " ν" - Ν ’ " ’ 4Φ ἃ 

ἕ οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῷ τοὺς πρότερον ἠρνημένους αὗϑις 
1 πτἔἀ λ - τ 26 κς; Λλ ξ ’ ἿΝ ς " ᾿ ,ὕ͵ - 

ὁμολογεῖν κατε[όησαν τοῦ Αλεξάνὸορου, ὡς ἐκείνου τοῦτο 
ςε - Υ ΕΥ » τι Ἂ 

ποιοῦντος. Καὶ ἐπιστήσαντος τοῦ ἡγεμόνος καὶ ἀνετά- 
[2 » " “ » “κος , [ἢ " ν 

σαντος αὐτὸν ὕστις εἴη, τοῦ δὲ φήσαντος ὕτι Χριστιανὸς, 
ξεν » - ’, ’,’ ΕῚ ΕῚ Ἀ Δ, ὕ ΓΥ - 

ἐν ὀργῇ γενύμενος κατέκρινεν αὐτὸν πρὺς δηρία, καὶ τῇ ὃ 
.«»"» ’ὕ ΕῚ - ΄ Ν Ν -᾽ ’ »: κ 5 Υ 

ἐπιούσῃ εἰσῆλθε μετὰ καὶ τοῦ ᾿Αττάλου. Καὶ γὰρ καὶ 
ςε Ἀ ΕῚ - » ΄ Ν » 

τὸν "Ἄτταλον τῷ ὄχλῳ χαριζόμενος ὁ ἡγεμὼν ἐξέδωκε 
τε ’ Ἀ » ΩΥ Ὧ «- ’ ο. 

πάλιν πρὸς ϑηρία. 51. Οἱ καὶ διὰ πάντων διελθόντες 
»"» δὼ 9 5, ,ὔ - Ε “λ Ξν» ’ Ε] ΄ 

ἐν τῷ ἀμφιϑεάτρῳ τῶν πρὸς κύλασιν ἐξηυρημένων ὀργά- 
«ς ἂν ὔ ΄ ’ ΕΣ - ", » ’ 

νων, καὶ μέγιστον ὑπομείναντες ἀγῶνα, τοὔσχατον ἐτύ- 10 
τε κ .] - 5 ’ ᾽’ὕ 

ἥησαν καὶ αὐτοὶ, τοῦ μὲν Αλεξάνδρου μήτε στενάξἕαντος 
« ’ ΄, ΄ὕ᾿ Ε] Ν Ν - 

“μήτε γρύξαντός τι ὅλως, ἀλλὰ κατὰ καρδίαν ὁμιλοῦντος 
« - “- ς Ἵ ΄,ὕ “ - 
τῷ ϑεῷ. δ2. Ὁ δὲ ἤΑτταλος, ὁπότε ἐπὶ τῆς σιδηρᾶς 

ΑΡΟι 7 ψΨ' ἘΌΝ " ’,’ ΟΡῊΝ, γι ι - Ε] Ἀ - 

ἐπετένη καδνέορας καὶ περιεκαίετο, ἡνίκα ἡ ἀπὸ τοῦ 
κε »" - τ , ΕΥ φᾳ - - 

σώματος κνῖσα ἀνεφέρετο, ἔφη πρὸς τὸ πλῆξος τῇ 1ὅ 
ῬΡ “-.΄-΄ δ. 9 πἶἶν ἃ - ἥὭυ 2 ’ 5», 6.94 

Ῥωμαϊκῃ φωνῇ ᾿᾿Ιδοὺ τοῦτό ἐστιν ἀνϑρώπους ἐσϑίειν, 
Δ - ε ΟΣ, ὦ ς - δὲ ", Ε] ; ’ὔ δὺς » ΩΡ 

ὃ ποιεῖτε ὑμεῖς" ἡμεῖς δὲ οὔτε ἀνπρώπους ἐσδίομεν οὐδ 
.εὦ ,ὕ " ΄,ὔ ΕῚ ᾽ ’ὔ δὲ ’ 

ἕτερόν τι πονηρὸν πράττομεν. Επερωτώμενος δὲ τί 
.:ν » «ἰ ἧς ὁ Ι ΄"Ξ, ἐὰν ἢ δι Α "» 2 » ς 

ὄνομα ἔχει ὃ δεὺς, ἀπεκρίϑη Ο δεὸς ὄνομα οὐκ ἔχει ὡς 
γ»ν ᾿»] κι - - δ Ν 

ἄνϑρωπος. δ. ᾿Επὶ πᾶσι δὲ τούτοις τῇ ἐσχάτῃ λοιπὸν 20 
ΒΕ ὦ ’ ΄“. ΄ὔ ς Ὰ ὃῖ λ ᾽ δ 

ἡμέρᾳ τῶν μονομαχίων ἡ Βλανὸϊῖνα πάλιν εἰσεκομίζετο 
«ες Ν ᾿ - ’,ὕ ς ,ὔ Μ᾿ ΈΔΝ Δ 

μετὰ καὶ Ποντικοῦ παιδαρίου ὡς πεντεκαίδεκα ἐτῶν, οἵ 
« ᾿Ν δον ν 4Φ“Ὸ ἢ Ν ν δέ Γ᾿ - 

καὶ κα ἡμέραν εἰσήγοντο πρὸς τὸ βλέπειν τὴν τῶν 
ΠΧ - “λ ν 5» » » ’ὕ ς »᾿. 

οἰπῶν κόλασιν, καὶ ἠναγκάζοντο ὀμνύναι κατὰ τῶν 
«- νη ἤξαν, δὼ ν κ Π Ι - 
εἰδώλων αὐτῶν. Καὶ διὰ τὸ ἐμμένειν εὐσταϑῶς καὶ 2ὅ 

«ε ἐξ Ω, - ᾿] ΕῚ ΕῚ ,! Ν Ε] Ε ν λῃδ . 

ἐἑξουσψενεῖν αὐτοὺς ἠγριώϑη πρὺς αὐτοὺς τὸ πλῆξϑος, ὡς 
4" ᾿ὕὔ Ε ὅλ ,ὕ - δὴ Ἵ - ᾽, Ν ’ 

μῆτε τὴν ἡλικίαν τοῦ παιδὸς οἰκτεῖραι, μήτε τὸ γύναιον 
τε Ὁ - Ἀ ᾽’ὕ ΠῚ Ν Ν 

αἰδεσϑῆναι. ὅ4. Πρὸς πάντα δὲ τὰ δεινὰ παρέβαλλον 
«ε .) ᾿ ΕΥ ὃ Ν 2 5» ’ὔ - ’ 

αὑτοὺς, καὶ ὃια πάσης ἐν κύκλῳ διῆγον κολάσεως, 
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5 ᾽ " ᾽ὔ "» . 5 

ἐπαλλήλως ἀναγκάζοντες ὀμόσαι, ἀλλὰ μὴ δυνάμενοι 
«ς “-- τ Ἔ ἐν ᾽ν 
τοῦτο πρᾶξαι" ὃ μὲν γὰρ Ποντικὸς ὑπὸ τῆς ἀδελφῆς 

ςς ’, ς ΕΝ Ν ", λέ [7 ς ,ὔ τ 

παρωρμημένος, ὡς καὶ τὰ ἔδνη βλέπειν ὅτι ἐκείνη ἦν 
τε , " ν - 

προτρεπομένη καὶ στηρίζουσα αὐτὸν, πᾶσαν κόλασιν 
«ε ὕ [ ͵ τὰ ΓΑ Ν - » “ν ν 

δ γενναίως ὑπομείνας ἀπέδωκε τὸ πνεῦμα. δ. Ἢ δὲ μα- 
ςς ᾽ὔ Ν ΙΝ ἧς -} ’ 2 ’ 5 Ν 

καρία Βλανδῖνα πάντων ἐσχάτη, καϑάπερ μήτηρ εὐγενὴς 
«ςε ἠξ Ν ’, Ν ’ ’ ἂν 

παρορμήσασα τὰ τέκνα καὶ νικηφύρους προπέμψασα πρὸς 
«ςς Ν ’ 5 Ι Ε 3 Ὧν ὩΡ Ν - 

τὸν βασιλέα, ἀναμετρουμένη καὶ αὐτὴ πάντα τὰ τῶν 
ςς Ἂ 9 ’; "} Ν 5 Ἂς Ἁ ,, 

παίδων ἀγωνίσματα, ἔσπευδε πρὸς αὐτοὺς χαίρουσα καὶ 
ΕΝ - ΙΝ  φ - 

10“ ἀγαλλιωμένη ἐπὶ τῇ ἐξόδῳ, ὡς εἰς νυμφικὸν δεῖπνον 
ςε 5 Ν νΝ 

κεκλημένη, ἀλλὰ μὴ πρὸς δηρία βεβλημένη. δ6. Καὶ 
«ςε Ν τ ’ὔ Ν Ν. Ὁ ᾽ὔ Ν ν ’ὔ 

μετὰ τὰς μάστιγας, μετὰ τὰ Φηρία, μετὰ τὸ τήγανον, 
«ςε , - 

τοὔσχατον εἰς γυργανσὸν βληϑεῖσα ταύρῳ παρεβλήδη, 
ςε - 5 τὰ Ξ ,ὔ 

καὶ ἱκανῶς ἀναβληϑεῖσα πρὸς τοῦ ζῴου, μηδὲ αἴσϑησιν 
(ς "» - ! Ἂς 

1 “ ἔτι τῶν συμβαινόντων ἔχουσα διὰ τὴν ἐλπίδα καὶ ἐποχὴν 
ςς - ’ὔ ᾿ς ς ἊΨ. Ὰ γ Ν ᾿ ᾿» ΕΣ 

τῶν πεπιστευμένων καὶ ὁμιλίαν πρὸς Χριστὸν, ἐτύϑη καὶ 
ςε ᾽ κ πς ΕῚ - ς δ ’ - ΔΑ - Ὁ ὃ ᾽ὔ 

αὐτὴ, καὶ αὐτῶν ὁμολογούντων τῶν ἐσδνῶν ὅτι μηδεπώ- 
5" - - - , 

“ποτε παρ᾽ αὐτοῖς γυνὴ τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα ἔπαδεν. 
" , 5» - 

“57. ᾿Αλλ᾽ οὐδ᾽ οὕτως κόρον ἐλάμβανεν αὐτῶν ἡ μανία 
ςςε Υ ε Ν ἊΝ ς ’ὔ 5 ’ἅ « Ν Ν » ὕ 

20 “καὶ ἡ πρὸς τοὺς ἁγίους ὠμότης. Ὑπὸ γὰρ ἀγρίου 

“ ϑηρὸς ἄγρια καὶ βάρβαρα φῦλα ταραχϑέντα δυσπαύστως 
« καὶ Ἂν αν Ὰ ἰδί » Ἀ τς - ’ ἐλά 

εἶχε, καὶ ἄλλην ἰδίαν ἀρχὴν ἐπὶ τοῖς σώμασιν ξἕ άμβανεν 
ΕἸ - Ν - “} Ἂς 5 

“ ἡ ὕβρις αὐτῶν. ὅδ. Τὸ γὰρ νενικῆσϑαι αὐτοὺς οὐκ ἐδυ- 
ςε ’ὔ ἣΐ Ν ΑΝ ΡΣ 2 ΕἸ Ἀ Α ΔΛ 

σώπει, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἀανϑρώπινον ἐπιλογισμὸν, μᾶλλον 
9. - Ἂ ’ὔ - 

25 “ δὲ καὶ ἐξέκαιεν αὐτῶν τὴν ὀργὴν καϑάπερ ϑηρίου, καὶ τοῦ 
Ἐξ πΕ Ὡς ν - δή ον ΨΕς ᾿ δετ να ἀχὸ 5» 

ἡγεμόνος καὶ τοῦ δήμου τὸ ὅμοιον εἰς ἡμας ἄδικον ἐπι- 
- ! « Ν “ ες 5 

“ δεικνυμένων μῖσος, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωδῇ Ὁ ἄνομος 
! ᾿] 

“ ἀνομησάτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιωϑήτω ἔτι. δὅ9. Καὶ 
«- Ν Ν ᾿ , 3 - . 45: β ΔᾺ, ες Ν ᾿ 
γάρ τους ἑναποπνιγέντας ἑν ΤΊ Ἑ ΡΚΤῊ παρέα ον κυσιν, 
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εν - [ά Δ Ν Ἂν». ΚΕ ’ Ν 

ἐπιμελῶς παραφυλάσσοντες νύκτωρ καὶ μεν ἡμέραν, μὴ 
[ἐ μν - ΄ ᾿] "-» - Ν ’ ΝΒ 5,2 ’ - 

κηδευϑῃ τις υῴῷ ἡμων, καὶ τότε ὃὴ προΐεντες τὰ τε των 
[ἐὲ [Ὁ ,ὔ ’ - . Χ ΓΑ - Ν .] ’ 

“ἡρίιὼν τὰ τε του πυρὸς εἰψανα, πη μὲν ἑσπαραγμενα, 

«ε τι Ν ᾽ [ο ’, Ν 49 “- νΝ Ν Ν 

πὴ δὲ ἡνσρακευμένα, καὶ των λοιπῶν τὰς κεφαλὰς σὺν 

οι 
τε - ᾽ ᾽ὕ ᾿] - . ᾽͵ὔ 5 ᾽ὔ ᾿ὕ 

τοῖς ἀποτμήμασιν αὐτῶν ὡσαύτως ἀτάφους... παρεφύ- 
« - , ς - 

λαττον μετὰ στρατιωτικῆς ἐπιμελείας ἡμέραις συχναῖς. 
τε Γ - ᾿ "» ᾽ὔ 

600. Καὶ οἱ μὲν ἐνεββριμῶντο καὶ ἔββρυχον τοὺς ὀδόντα ρ 
ΘΕν Ὁ Ε] ΝΡ - ,ὕ ,ὕ 4 .γλ ᾿) 

ἐπ᾿ αὐτοῖς, ζητοῦντές τινα περισσοτέραν ἐκδίκησιν παρ 
εε Ὶ - Ἷ, - ἂ 

αὐτῶν λαβεῖν, οἱ δὲ ἐνεγέλων καὶ ἐπετώϑαζον, μεγαλύ- 
«- “ Ν . 3 - “Ὁ ’, ’ 

νοντὲες ἅμα τὰ εἴδωλα αὐτῶν, καὶ ἐκείνοις προσάπτοντες 10 
ε Ἣ ’ὕ ͵ὕ ς Ν “5 ’ Ν οὖ ν 

τὴν τούτων τιμωρίαν, οἱ δὲ ἐπιεικέστεροι καὶ κατὰ ποσὸν 
{᾿ “. - » ἰ « - 

“ συμπαϑεῖν δοκοῦντες ὠνείδιζον πολὺ λέγοντες ᾿ Ποῦ ὃ 
[ἐν » ᾿ ΕῚ - ᾿ ,ὕ͵ ᾽ Ἀ ΕΣ ε ,», ’, “Δ ΕΥ 

δεὸς αὐτῶν, καὶ τί αὐτοὺς ὥνησεν ἡ Φρησκεία, ἣν καὶ 
«ε ν - ΄ “ «“ - ᾿] Ν Ν Ν ᾽ ᾿] 

πρὸ τῆς ἑαυτῶν εἵλοντο ψυχῆς; 61. καὶ τὰ μὲν ἀπ 
{» ,ὔ ’, π Ν ,ὔ νΝ Ν ᾽ ς »- 

ἐκείνων τοιαύτην εἶχε τὴν ποικιλίαν, τὰ δὲ καϑ' ἡμᾶς 1ὅ 
«.«» Ἃλ δι, ΄ὔ » ἐξς ὃ Ν νΝ » δύ .Α ᾿ 

ἐν μεγάλῳ καϑειστήκει πένϑει, διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι τὰ 
ςε ᾽ὕὔ - - »Μ Ἀ ’ 

σώματα κρύψαι τῇ γῇ. Οὔτε γὰρ νὺξ συνεβάλλετο 
ἘΕΙ ΨΥ Α - » ᾽ ᾽ὕὔ »" .Ῥ ΕΣ ᾽ὔ 

ἡμῖν πρὸς τοῦτο, οὔτε ἀργύρια ἔπειδεν, οὔτε λιτανεία 
«.«.νὰΜδ ’ ν᾿ δὲ ΄ ΄ὔ [- , ᾿ 

ἐδυσώπει, παντὶ δὲ τρόπῳ παρετήρουν, ὡς μέγα τι κερ- 
«ςς - - 7 - 

δανοῦντες, εἰ μὴ τύχοιεν ταφῆς." 062. Τούτοις ἑξῆς 20 
Φι 40 ’΄ «ς Ν τ ’ὔὕ ΄“. ’ὕ ’ν 

μεδ᾽ ἕτερά φασι “ Τὰ οὖν σώματα τῶν μαρτύρων παντοίως 
[2 Ὁ 5,2 Ν οἷ δ, ϑ σὰ ς ,ὔ ὰς 

παραδειγματισϑέντα καὶ αἰδριασδέντα ἐπὶ ἡμέρας ἕξ, 
«ςς ’ ἧς Ἢ ᾿] Ἂ 5,2 [ Ν - 2 ’ 

μετέπειτα καέντα καὶ αἰδαλωδέντα ὑπὸ τῶν ἀνόμων 
«ε » Δ, ] ᾿ «ς Ὁ Α ᾿ ᾽ 

κατεσαρώδη εἰς τὸν Ῥοδανὸν ποταμὸν πλησίον παραρ- 
{ε “ » - - 

ρέοντα, ὅπως μηδὲ λείψανον αὐτῶν φαίνηται ἐπὶ τῆς 25 
«ες - » νΝ να΄; 3. ἢ « ’ - 

γῆς ἔτι. 609, Καὶ ταῦτ᾽ ἔπραττον ὡς δυνάμενοι νικῆσαι 
«ε κ ΝΣ ᾽ ,ὔ τ, ἰα ᾽ 

τὸν ϑεὸν καὶ ἀφελέσξαι αὐτῶν τὴν παλιγγενεσίαν, ἵνα, 
ςς »"; - ἌΝ - » 

ὡς ἔλεγον ἐκεῖνοι, μηδὲ ἐλπίδα σχῶσιν ἀναστάσεως, ἐφ᾽ 
«τ: Δ ,ὔ Ν » Ν ς» ᾿ ῇ 

ἢ πεποισότες ἕένην τινὰ καὶ καινὴν ἡμῖν εἰσάγουσι ϑρη- 
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«- , Ν - φΦ9 - .“ Ν Ν 

σκείαν, καὶ καταφρονοῦσι τῶν δεινῶν, ἕτοιμοι καὶ μετὰ 
ςε - [] ο ν Ν 5, 2 " - Πν » .} ,ὕ 

χαρᾶς ἥκοντες ἐπὶ τὸν ϑάνατον᾽ νῦν ἴδωμεν εἰ ἀναστῆ- 
ςς ν » δύ οα- ν} “-᾿ ε δ, ΕΥ Ν] - 

σονται, καὶ εἰ δύναται [βοηϑῆσαι αὐτοῖς ὁ δεὸς αὐτῶν, 
ςε ΓΝ 5.» λέ Δ, » - - ς - 77 

καὶ ἐξελέσδαι ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν. 
Ἧ ᾿ - ᾿ 

δ 11. [Νιο. Η. ἘΠῚΤΝ, 18.7 1. Τοιαῦτα καὶ "τὰ κατὰ 16 Ὁ 
5 ᾽’ - - 

δεδηλωμένον αὐτοκράτορα ταῖς Χριστοῦ συμβέβηκεν ἐκ- 
᾽ 3 ᾿] - ὯΝ Ἂς 5 - - .} ΄’ 9 

κλησίαις, ἀφ᾽ ὧν καὶ τὰ ἐν ταῖς λοιπαῖς ἐπαρχίαις ἐνηργη- 
- , 

μένα εἰκότι λογισμῷ στοχάζεσϑαι πάρεστιν. "Αξιον τού- 
" ἘΞ Ψ.." » ᾽ὕ - λέξ ρ.» δι - 

τοις ἐκ τῆς αὑτῆς ἐπισυνάψαι γραφῆς λέξεις ἑτέρας, ὃν ὧν 
δου ἢ ἈΝ - Ὰ 

10 καὶ τὸ ἐπιεικὲς καὶ φιλάνϑρωπον τῶν δεδηλωμένων μαρτύ- 
᾿ ’, ’ εῚ - - ς.ς,; «ςε Δ Ν 

ρων ἀναγέγραπται τούτοις αὐτοῖς τοῖς ρήμασιν 2. ᾿ Οἱ καὶ 
κει τὸς - Ν ᾿ ΕΥ Ν γ΄ -΄,»"» ͵ “Δδ' 

ἐπὶ τοσοῦτον ζηλωταὶ καὶ μιμηταὶ Χριστοῦ ἐγένοντο, ὃς 
«» - Ο, τε ε “ ξ ᾿] α Ν 6 ’ὔ Ν Ὁ 

ἐν μορφῇ δεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι 
(«εν Ο, - [7] 5" ᾽’ὕ δόξ ς ᾽΄ Ἂ ᾿] [ἡ 

ἴσα ϑεῷ, ὥστε ἐν τοιαύτῃ δόξῃ ὑπάρχοντες, καὶ οὐχ ἅπαξ 
ςε 3 Ν ’ 

15 “ οὐδὲ δὶς, ἀλλὰ πολλάκις μαρτυρήσαντες, καὶ ἐκ ϑηρίων 
«ὃ καὶ ΛΖ αὐ τὺ 7 Ν κ᾿ πὰ 
αὖδις ἀναληφϑέντες, καὶ τὰ καυτήρια καὶ τοὺς μώλωπας 

ςε Ν Ν , “ ’, ἊΨ.5 3 νΝ , 

καὶ τὰ τραύματα ἔχοντες περικείμενα, οὔτ᾽ αὐτοὶ μάρτυρας 
τε 5 , “ - 

ἑαυτοὺς ἀνεκήρυττον, οὔτε μὴν ἡμῖν ἐπέτρεπον τούτῳ τῷ 
ἘΡῚ" ’ ᾿ ὦ :] Ν Σ ΛᾺ: " , « - δι 

ὀνόματι προσαγορεύειν αὐτοὺς, α εἴ ποτέ τις. ἡμῶν ὃι 
Ἐξ, 5 λῇ Ἅ ὃ Ν Ἀ » ’ ᾿] Ν “- » ,ὕ 

20 ἐπιστολῆς ἢ δια λόγου μάρτυρας αὐτοὺς προσεῖπεν, ἐπέ- 
εε λ - Ὁ ζ Ὰ͵, Ν ’ Ν - 

πλησσον πικρῶς. ὃ. Ἡδέως γὰρ παρεχώρουν τὴν τῆς 
τε - - - - » 

μαρτυρίας προσηγορίαν τῷ Χριστῷ, τῷ πιστῷ καὶ ἀλη- 
ςε - - - 3 - 

δινῷ μάρτυρι καὶ πρωτοτόκῳ τῶν νεκρῶν καὶ ἀρχηγῷ 
ςες - - - δ. - νΝ 5 ’; - 5» 

τῆς ζωῆς τοῦ ϑεοῦ, καὶ ἐπεμιμνήσκοντο τῶν ἐξεληλυ- 
ςε  ἋᾺ ᾿ « - , ἊΝ 

δ᾽ ϑότων ἤδη μαρτύρων καὶ ἔλεγον ᾿ἐκεῖνοι ἤδη μάρτυρες, 
ἘΡ Ν - ͵ Ἄ, -;! ᾿] - 

οὺς ἐν τῇ ὁμολογίᾳ Χριστὸς ἠξίωσεν ἀναληφϑῆναι, ἐπι- 
ς-ς Ἁ Ν - ὃ Ν - εὐ τα ὃ ᾿ς ’ 

σφραγισάμενος αὐτῶν διὰ τῆς ἐξόδου τὴν μαρτυρίαν, 
ἘΘΣῚΣ - ΑΝ, ;» »», Ν ψι-» Ν Ν 

ἡμεῖς δὲ ὁμόλογοι μέτριοι καὶ ταπεινοί. Καὶ μετὰ δα- 
ςε ’ ,»: Ν 2 Ν Ψ» “ 5 - 

κρνων παρεκάλουν τους ἀδελφοὺς, δεόμενοι ἰνα ἑἕκτένεις 
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- 5» » 

“εὐχαὶ γίνωνται πρὸς τὸ τελειωδῆναι αὐτούς. 4. Καὶ 
τε Ν ᾿ ’ - ’ "» , δν δ 
τὴν μὲν δύναμιν τὴς μαρτυρίας ἐργῳ ἑπεδείκνυντο, πολ- 

« “ λὴ ’ὔ » Ν ’ Ν ν,, ΕΣ Ν 

ἣν παρρησίαν ἀγοντὲς πρὺς πᾶντα τὰ ξἕύνη, καὶ τὴν 
τε » ,’ Ν - ᾿ - Ν 2 { Ν 3 ’ 

εὐγένειαν διὰ τῆς υπομονῆς καὶ ἀφοβίας καὶ ατρομίας 
« ε Ν ᾿ ’ ν Ἄς Ν τ “ν᾽ Ἂν κ᾿ - 

φανεραν ἐποίουν, τὴν ὃὲ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς των μαρ- 
«ε ’ὕ ’ - . ’ ’ 

τύρων προσηγορίαν παρῃτοῦντο, ἐμπεπλησμένοι φόβου 
εε 

ϑεοῦ." ὅ. Καὶ αὖὗξις μετὰ [Ξ)βραχέα φασίν “᾿Εταπείνουν 
ες Ν ς ᾿ Ἀ Ν - ΄ Ἄ. αρ ς “ - ᾿ 

εαυτοὺς ὑπὸ τὴν κραταιᾶν χεῖρα, υφᾧ ἧς ἱἰκανὼως νῦν εἰσιν 
« “.φ- ,ὔὕ γι 7 Ὡς “ Ν 2 “- ’ 

ὑψωμένοι. Τότε δὲ πᾶσι μὲν ἀπελογοῦντο, κατηγόρουν 
ςς νΝ “ “Ὁ Ὁ 

δὲ οὐδενὸς, ἔλυον μὲν ἅπαντας, ἐδέσμευον δὲ οὐδένα, καὶ 10 
« 

[ 

π σα ς - νι Ὁ Ν 5 7 ΠΝ 2 τ 
ὕπὲρ τῶν τα οεινα ἰατισέντων ηὔχοντο, κανμαάπερ «τὲ- 

ἑφανος ὁ τέλειος μάρτυς ᾿ Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν 
«ἕ , ΄ ᾽ Ὁ ἀγο ᾽ ἐς - ΝΥ Ὡν ΄ ἐδέ 

αμαρτίιᾶαν ταυτὴν. Εἰ ὁ υπὲρ των ιϑαζόντων εἑοξὲέτο, 

κΥ , 

“πόσῳ μᾶλλον ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν ; 6. καὶ αὖϑις φασι 
Φ -“ «ε Οὗ Ν Ρπ. ΄ μι - Ν » 

μὲ ἑτερα υτὸς γάρ και μέγιστος αὐυτοις προς αυ- 

ει ΝᾺ. 5 ς ’ Ψ, Ὧν» Ν , - ᾿ ΄ 

τον ὁ πόλεμος ἐγένετο, δια τὸ γνήσιον τῆς ἀγάπης, 
τε." ᾿] - ν᾿ ΄ δι Ν “4 ’ ᾿ 

να αποπνίχύεις ὁ “ἢρ; ους πρότερον ῳέτὸ καταπέπω- 

τε - 5 Ν , 

κέναι, ζῶντας ἐξεμέσῃ. Οὐ γὰρ ἔλαβον καύχημα κατὰ 
.--ς ῤ «- ΄ - ὅν 7 ᾽ ΄ {δι σῆς ᾿: 
Των πεπτωκότων, ἀλλ ἐν Υ ἐπλεύναζον αὐὑτοι, τοῦυτὸ 

τε - 5» ’ 5 ’ Ν ’ », 

τοις ἐνδεεστέροις ἑπηρκουν, μητρικα σπλάγχνα ἕχοντὲς, 

«ε » Ν Ν 5. δα .] ΄ὔ ’, Ν Ν καὶ πολλὰ περὶ αὐτῶν ἐκχέοντες δάκρυα πρὸς τὸν πα- 
«ε ,ὔ ν ἄν Α νΝ ξὃ ᾿] - « - 

τέρα. ἤ. Ζωὴν ὨτΉσαντο, καὶ εὄωκεν αὑτοῖς, ἣν καὶ 
« Ῥ τι ’ Ν 3 ΄ 

συνεμερίσαντο τοῖς πλησίον. Κατὰ πάντων νικηφόροι 
ε ε " οα.» ᾽ λϑύ 5. ΤΣ 2 ὔ 4 ὦ Ν 
προς “ξὸν απελνόοντέὲς, ἑιρηνην αγαπησαντες αξειὶ, και 

“ εἰρήνην ἀεὶ παρεγγυήσαντες, μετ᾽ εἰρήνης ἐχώρησαν πρὸς 
ςε 5 Ν Ν 5 λ ’, ᾽’ - Ν δὲ ᾽,ὕ ᾿ 

εν, μὴ καταλιπόντες πόνον τῇ μητρὶ, μηδὲ στάσιν καὶ 
τε - ᾽ - » Ν 

πόλεμον τοῖς ἀδελφοῖς, ἀλλὰ χαρὰν καὶ εἰρήνην καὶ 
ΝΝ ὁ ΄ Ν ᾽ ’ 77 - Ν Ν - - 

ὁμόνοιαν καὶ ἀγάπην.᾽ 8. Ταῦτα καὶ περὶ τῆς τῶν 
, "» - 

μακαρίων ἐκείνων πρὺς τοὺς παραπεπτωκότας τῶν ἀδελ- 

1ὅ 

20 

28 
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- - 5 Δ πες - » 5, , 
φψων στοργῆς ὠφελίμως προσκείσζω, τῆς απανῶρωπου καὶ 

5 - .«“ δ, ᾿- Ν - 5 - - 

ἀνηλεοῦς ἕνεκα διαϑέσεως τῶν μετὰ ταῦτα ἀφειδῶς τοῖς 

Χριστοῦ μέλεσι προσενηνεγμένων. 
τῷ τὲ Β 

ΠῚ. [Νῖο. Η. ΤΥ, 18.] 1. Ἢ δ᾽ αὐτὴ τῶν προειρη- 
, ΄ κ᾿ . »" ν ΄ 5“, 

ὅ μένων μαρτύρων γραφὴ καὶ ἄλλην τινὰ μνήμης ἀξίαν 
ς ’ ΄ὔ «Ὁ Ν 5, « Ἅ ᾽’ὔ 5.2 Ν 

ἱστορίαν περιέχει, ἣν καὶ οὐδεὶς ἂν γένοιτο φϑόνος μὴ 
αηξς - » ξ ᾽, ἢ - ἐξ οὦ » 

οὐχὶ τῶν ἐντευξομένων εἰς γνῶσιν προσϑεῖναι. "ἔχει 
,ὔ - 

δὲ οὕτως. 2. ᾿Αλκιβιάδου γάρ τινος ἐξ αὐτῶν, πάνυ 
᾽ ν - , νΝ Ν [ Ν ὰν 

αὐχμηρὸν βιοῦντος βίον, καὶ μηδενὸς ὅλως τὸ πρότερον 
͵΄ ᾽ Δ» ΄ "Ὁ »" 

10 μεταλαμβάνοντος, ἀλλ᾽ ἢ ἄρτῳ μόνῳ καὶ ὕδατι χρωμένου, 
, Ν τ - [᾿ - [ἡ ’ὔ 2 » 

πειρωμένου τε καὶ ἐν τῇ εἱρκτῇ οὕτω διάγειν, ᾿Αττάλῳ 
Ν εν - ᾿Ὶ - “ΔδὼὋ 5" - Ε] δον »} 

μετὰ τὸν πρῶτον ἀγῶνα, ὃν ἐν τῷ ἀμφιδεάτρῳ ἤνυσεν, 
ἥ - Ὰ ’ 

ἀπεκαλύφϑη, ὅτι μὴ καλῶς ποιοίη ᾿Αλκιβιάδης, μὴ χρώ- 
- “ τῆν τς - Ν ἄλλ ’, δά 

μενος τοῖς κτίσμασι τοῦ “εοῦ, καὶ ἄλλοις τύπον σκανδά- 
’; 

1δ λου ὑπολειπόμενος. ὃ. Πεισϑεὶς δὲ ὁ ᾿Αλκιβιάδης πάν- 
" Ὁ - - 

των ἀνέδην μετελάμίβανε, καὶ ηὐχαρίστει τῷ ϑεῷ. Οὐ 
κ᾿ » ΄ ΄ μὲ ΤΣ » κ Ἵ - κ᾿ 

γὰρ ἀνεπίσκεπτοι χάριτος δεοῦ ἦσαν, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ 
Ὁ“ ν ’, 5 -  Ας - Ν 5 ΝΑ 5 ’ὔ 

ἅγιον ἦν σύμβουλον αὐτοῖς. Καὶ ταῦτα μὲν ὡδὶ ἐχέτω. 

4. Τῶν δ᾽ ἀμφὶ τὸν Μοντανὸν καὶ ᾿Αλκιβιάδην καὶ Θεό- 
᾿- Ν ,ὔὕ » ’, -- Ν 3, - 

20 δοτον περὶ τὴν Φρυγίαν ἄρτι τότε πρῶτον τὴν περὶ τοῦ 

προφητεύειν ὑπόληψιν παρὰ πολλοῖς ἐκφερομένων (πλεῖ- 
Ν Ξ Ων ἀλλ δὸξ ’ - ’ὔ ’ 

σται γὰρ οὖν καὶ ἄλλαι παραδοξοποιίαι τοῦ “είου χαρί- 
ψ Ψ ἣ᾽ ᾿Υ ’ὕ 5 ’; Φ ’ 

σματος εἰσέτι τότε κατὰ διαφόρους ἐκκλησίας ἐκτελούμεναι 
- - 8 - 

πίστιν παρὰ πολλοῖς τοῦ κἀκείνους προφητεύειν παρεϊχον), 

2ὅ καὶ δὴ διαφωνίας ὑπαρχούσης περὶ τῶν δεδηλωμένων, 

αὖϑις οἱ κατὰ τὴν Γαλλίαν ἀδελφοὶ τὴν ἰδίαν κρίσιν καὶ 
ν , ὺὑλ - Ν 5. ὃ φ ΄ ς κα 

περὶ τούτων εὐλαβῆ καὶ ὀρϑοδοξοτάτην ὑποτάττουσιν, 
» 5,27 Ν -: ἣν ᾿] - λ δ, Ψ 

ἐκνέμενοι καὶ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς τελειωδέντων μαρτύρων 
Ὰ ΄’ 3 Ν ΩΣ » - » « δ - 
διαφύρους ἐπιστολὰς, ἃς ἐν δεσμοῖς ἔτι ὑπάρχοντες τοῖς 
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» - “ " 

ἐπ᾿ ᾿Ασίας καὶ Φρυγίας ἀδελφοῖς διεχάραξαν, οὐ μὴν 
- ΄ “᾿ - 

ἀλλὰ καὶ ᾿Ελευϑέρῳ τῷ τότε Ρωμαίων ἐπισκόπῳ, τῆς τῶν 
» - ᾿] ’ὔ “ ’ 

ἐκκλησιῶν εἰρήνης ἕνεκεν πρεσ[ϑεύοντες. 
Ὑ9 , κ ΄ “ ᾽ » ’ 

ΤΥ. ΓΝῖο. Η. ἘΚ ΤΥ, 183-16. 1. Οἱ δ᾽ αὐτοὶ μάρτυρες 
Ν ᾿Ὶ » - Γ , » ἝΝ » - ν 

καὶ τὸν Εἰρηναῖον, πρεσ[βϑύτερον ἤδη τότ᾽ ὄντα τῆς ἐν 
[ἡ - ε 

Λουγδούνῳ. παροικίας, τῷ δηλωϑέντι κατὰ Ῥώμην ἐπι- 
- - Ὁ - 

σκύπῳ συνίστων, πλεῖστα τῷ ἀνδρὶ μαρτυροῦντες, ὡς αἱ 
- ν ἈΝ ’ - ΄ὕ, «ε ὕ ΕῚ 

τοῦτον ἔχουσαι τὸν τρόπον δηλοῦσι φωναί 2. “ Χαίρειν ἐν 
εε - - ᾿] ὅτι 

δεῷ σε ἐν πᾶσιν εὐχύμεδα καὶ ἀεὶ, πάτερ ᾿Ελεύϑερε. 
γε - » 

Ταῦτά σοι τὰ γράμματα προετρεψάμεϑα τὸν ἀδελφὸν 
6. σ - Ν Ν ᾽ - ’, Ν 

ἡμῶν καὶ κοινωνὸν Εἰρηναῖον διακομίσαι, καὶ παρακα- 
ΣΡΥ͂ - » π᾿ ς τὶ 5.2 δὴ Ν » - 

οὔμεν ἔχειν σε αὐτὸν ἐν παραϑέσει, ζηλωτὴν ὄντα τῆς 
«ς- ΄ - ᾿] 

διαδήκης Χριστοῦ. Εἰ γὰρ ἤδειμεν, τόπον τινὶ δικαιοσύ- 
[ἐὲ “αὶ ς ’,’ ΕΣ , [2 2 Ν 

νὴν περιποιεῖσϑαι, ὡς πρεσ[βϑύτερον ἐκκλησίας, ὕπερ ἐστὶν 
. ἅν Ἐς ̓ ᾽ - ἡ Σ ο Ἅ δ. ΕᾺ] χι!] - 

ἐπ᾿ αὐτῷ, ἐν πρώτοις ἂν παρεϑέμεϑα." 8. Τί δεῖ κατα- 
, ν » - δ 2 , “ - ᾽ ’ 

λέγειν τὸν ἐν τῇ δηλωϑείσῃ γραφῇ τῶν μαρτύρων κατάλο- 
ἰδί ᾿ - Ξ ΄, Ἂ λῇ δ », ἰδί 

γον, ἰδίᾳ μὲν τῶν ἀποτμήσει κεφαλῆς τετελειωμένων, ἰδίᾳ 

δὲ τῶν ϑηρσὶν εἰς βορὰν παρα[ϑεϊβλημένων, καὶ αὖϑις τῶν 
᾿ - “ ᾿ - 

ἐπὶ τῆς εἱρκτῆς κεκοιμημένων, τόν τε ἀριδ μὸν τῶν εἰσέτι 

10 

15 

’ ’Ἱ « ἊΨ » Ω ἣΓΪ ’ Ν φὸ 

τύτε περιόντων ὁμολογητῶν ; ὅτῳ γὰρ φίλον, καὶ ταῦτα 20 
« δ , σ΄. Ν - ᾿᾿ ΞἌ Ν 

ῥάδιον πληρέστατα διαγνῶναι, μετὰ χεῖρας ἀναλαβόντι τὸ 
Δ Ν γ - - Ξε 

σύγγραμμα, ὃ καὶ αὐτὸ τῇ τῶν μαρτυρίων συναγωγῇ πρὸς 
- - » 

ἡμῶν, ὡς γοῦν ἔφην, κατείλεκται. ᾿Αλλὰ τὰ μὲν ἐπ᾽ ᾽᾿Αντω- 

νίνου τοιαῦτα. 

Υ. [Νῖο. Η. ἘΚΤΥ, 12.7 1. Τούτου δὴ ἀδελφὸν Μάρ- 2ὅ 
, - κον Αὐρήλιον Καίσαρα λόγος ἔχει Γερμανοῖς καὶ Σαρμά- 

» ΄, ΄ Ὸἵἅ ’, . - - 

ταις ἀντιπαραταττόμενον μάχῃ δίψει πιεζομένης αὐτοῦ τῆς 
“ μ 3 ’, 4 ΙΝ δ ἈΦ - - 

στρατιᾶς ἐν ἀμηχανίᾳ γενέσϑαι, τοὺς δὲ ἐπὶ τῆς Μελιτηνῆς 
[ Δ ’ὔ’ Ἃ - Ἷ Ν ᾽ὔ 3 

οὕτω καλουμένης λεγεῶνος στρατιώτας διὰ πίστεως ἐξ 

α 
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5» Ζ ,ὔ , " ὃ - γ “ - Α Α λ' 

ἐκείνου καὶ εἰς δεῦρο συνεστώσης ἐν τῇ πρὺς τοὺς πολε- 
᾽ὕ ᾽΄ ’΄ α, 2 5 Ν - Ν Ν 5 - [2 - 

μίους παρατάξει γόνυ ϑέντας ἐπὶ γῆν κατὰ τὸ οἰκεῖον ἡμῖν 
- "} - » . ν ἈΝ Ν Ε, ο ες ’ὔ ’ Ὁ 

τῶν εὐχῶν ἔδος ἐπὶ τὰς πρὸς Φεὸν ἱκεσίας τραπέσδαι. 
ΕΣ -: Ν 

2. Παραδύξου δὲ τοῖς πολεμίοις τοῦ τοιούτου δὴ ϑεάματος 
͵ " ν 

ὅ φανέντος ἄλλο τι λύγος ἔχει παραδοξότερον ἐπικαταλα- 
- ν ᾽ « Ν Ν 5 Ἂς Ν 5 " 

βείν αὐτίκα " σκηπτὸν μὲν εἰς φυγὴν καὶ ἀπώλειαν συνε- 
δ ᾽ὔ Ν δὴ ’, » 6, δὲ 3 λᾶς Ν - ν ἃ “ 
αὔνοντα τοὺς πολεμίους, ὄμβρον δὲ ἐπὶ τὴν τῶν τὸ ϑεῖον 

Ω» Ν - 5 Ἂς ᾿Ὶ - ἊΨ 

παρακεκληκότων στρατιὰν, πᾶσαν αὐτὴν ἐκ τοῦ δίψους 
, » ’ « 

μέλλουσαν ὕσον οὔπω διαφϑείρεσϑαι ἀνακτώμενον. ὃ. Ἡ 
Ν Ἂς - - ΠῚ - 

10 δὲ ἱστορία φέρεται μὲν καὶ παρὰ τοῖς πόρρω τοῦ καϑ᾽ ἡμᾶς 

λόγου συγγραφεῦσιν, οἷς μέλον γέγονε τῆς κατὰ τοὺς 
΄, - ΄, ΔΝ Ν Ν - ς ΄, 

δηλουμένους γραφῆς, δεδήλωται δὲ καὶ πρὸς τῶν ἡμετέ- 
- "} - τ - 

ρων. ᾿Αλλὰ τοῖς μὲν ἔξωδεν ἱστορικοῖς, ἅτε τῆς πίστεως 
2 »Ἅ ,ὕ Ν Ν᾽ “ὃ Ἷ ΕῚ ν ν - - 

ἀνοικείοις, τέϑδειται μὲν τὸ παράδοξον, οὐ μὴν καὶ ταῖς τῶν 

1ὅ ἡμετέρων εὐχαῖς τοῦτο ὡμολογήϑη γεγονέναι" τοῖς δέ γε 
͵ 9 ς - " 

ἡμετέροις, ἅτε ἀληδείας φίλοις, ἁπλῷ καὶ ἀκακοήϑει τρόπῳ 
3 ἊΝ " ἢ 

τὸ πραχϑὲν παραδέδοται. 4. Τούτων δ᾽ ἂν εἴη καὶ ᾿Απο- 
᾽’ 5. 5 ’ὔ , Ν δι τ - Α, ὃ 

λινάριος, ἐξ ἐκείνου φήσας τὴν δι εὐχῆς τὸ παράδοξον 
- - 5" ͵ - ’, Ν - 

πεποιηκυῖαν λεγεῶνα οἰκείαν τῷ γεγονότι πρὸς τοῦ βα- 
ςς ’ ᾿ φο. 

20 σιλέως εἰληφέναι προσηγορίαν, “ κεραυνοβόλον᾽" τῇ Ῥω- 
- - “ ’ ὔ .) 

μαίων ἐπικλησεῖσαν φωνῇ. ὅ. Μάρτυς δὲ τούτων γένοιτ 
ν -ε “΄͵΄,..- 2 

ἂν ἀξιόχρεως ὃ Τερτυλλιανὸς, τῇ “Ρωμαϊκῃ συγκλήτῳ 
- 3 " 

προσφωνήσας ὑπὲρ τῆς πίστεως ἀπολογίαν, ἧς καὶ πρό- 
᾽ Ψ: ’ὔ ς Ἕ πὸ Ν. . ᾿Ξ 

σϑεν ἐμνημονεύσαμεν, τήν τε ἱστορίαν [βεβαιῶν σὺν ἀπὸο- 
᾽ν) ΐπ 8.,.,,.. 

25 δείξει μείζονι καὶ ἐναργεστέρᾳ. 6. Πράφει δ᾽ οὖν καὶ αὐτὸς 
λέ ’ὔ - ΄ λΖ 5 λὰ 5 ’ 

ἔγων Μάρκου τοῦ συνετωτάτου [βασιλέως ἐπιστολὰς εἰσέτι 
- - Ὁ 

νῦν φέρεσϑαι, ἐν αἷς αὐτὸς μαρτυρεῖ ἐν Γερμανίᾳ ὕδατος 

ἀπορίᾳ μέλλοντα αὐτοῦ τὸν στρατὸν διαφϑείρεσϑαι ταῖς 

τῶν Χριστιανῶν εὐχαῖς σεσῶσϑαι. Τοῦτον δέ φησι καὶ 
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» « «Φ “ - “- 

ϑάνατον ἀπειλῆσαι τοῖς κατηγορεῖν ἡμῶν ἐπιχειροῦσιν. 
᾿ ᾽ . ἜΜ. 

7. Οἷς ὁ δηλωξεὶς ἀνὴρ καὶ ταῦτα προσεπιλέγει" “ἵπο- 
ςε ΕΥ τ . ’΄ ᾿ Α ᾿ δ ν - ΄ .“ 

ταποὶ οὗν οἱ νύμοι οὗτοι, οἷς καϑ' ἡμῶν μόνον ἕπονται 
49.» - «“« » Ι] ν᾿ 

ἀσεβεῖς, ἄδικοι, ὠμοί ; οὺς οὔτε Οὐεσπασιανὸς ἐφύλαξε, 
τε , 2 ᾽, ΄ Δ “: " Ὕ , 
καίτοι γε ᾿Ιουδαίους νικήσας, οὺς Τραϊανὸς ἐκ μέρους ὅ 

«εν 5,2 ’ 5» “΄᾿ Ν “Ὁ » 

ἐξουϑένησε, κωλύων ἐπιζητεῖσϑαι Χριστιανοὺς, οὺς οὔτε 
᾽ν ν ᾿ ΄ὕ ν ΄ - 

Αδριανὸς, καίτοι γε πάντα τὰ περίεργα πολυπραγμονῶν, 
τε » ᾿ ρου ᾽ Ν - 

οὔτε ὁ Εὐσεβὴς ἐπικληϑεὶς ἐπεκύρωσεν." ᾿Αλλὰ ταῦτα 
Ν “ ἐπέλ α.2 ’, δὲ ς - τς Ν - 

μὲν ὅπη τις ἐδέλῃ τιϑέσϑω, μετίωμεν δὲ ἡμεῖς ἐπὶ τὴν τῶν 
“- Ε) - Ὰ τ᾿ φ, - - 

ἑξῆς ἀκολουϑίαν. 8. Ποϑεινοῦ δὴ ἐφ᾽ ὅλοις τῆς ζωῆς 10 
» 5» ; Ν - ν.} Ἀ ', ’;’ 

ἔτεσιν. ἐνενήκοντα σὺν τοῖς ἐπὶ Γαλλίας μαρτυρήσασι 
Η - “ Ν Ψ ΄ τελειωθέντος, Εἰρηναῖος τῆς κατὰ Λούγδουνον ἧς ὁ 

Π α » « - ’, Ν 5 Π Ν ὃ δέ 

οὐεινὸς ἡγεῖτο παροικίας τὴν ἐπισκοπὴν διαδέχεται. 
δὴ ΄ δὲ - 2 Ν ΑΥ Δ Ν Ν ΄, 

Πολυκάρπου δὲ τοῦτον ἀκουστὴν γενέσϑαι κατὰ τὴν νέαν 
, .ὰ - ΟἿ Ἡ 

ἐμανϑάνομεν ἡλικίαν. 9. Οὗτος τῶν ἐπὶ Ῥώμης τὴν δια- 1 
᾽ὔ - δ 

δοχὴν ἐπισκόπων ἐν τρίτῃ συντάξει τῶν πρὺς τὰς αἱρέσεις 
’ὔ ᾿] ᾽ δὴ »ἃ, ᾿ Ν Ν , ’ 

παραϑέμενος, εἰς ᾿Ελεύϑερον, οὗ τὰ κατὰ τοὺς χρόνους 
ς 5“ ᾽’ὕ ς Ν δὴ Ε] 4.9 αἰ ,ὕ » - 

ἡμῖν ἐξετάζεται, ὡσὰν δὴ κατ᾽ αὐτὸν σπουδαζομένης αὐτῷ 
- - ΣΣ ἀλ . , ἮΝ ᾿ 

τῆς γραφῆς, τὸν κατάλογον ἵστησι, γράφων ὧδε 
" τ. - ε ’ὔ ψ ΥἹΙ. [Νῖο. Η. Ἐς ΤΥ, 16. 1. “Θεμελιώσαντες οὖν καὶ 20 

.ε " ὃ ᾽ὔ Η͂ ’ » ’ ᾿, ἢ ν᾽ ’ 

οἰκοδομήσαντες οἱ μακάριοι ἀπόστολοι τὴν ἐκκλησίαν 
τε ᾽,ὕ Ν τι 5 - Ψ ᾽ ͵ - 

Λίνῳ τὴν τῆς ἐπισκοπῆς λειτουργίαν ἐνεχείρισαν. Τοῦ- 
τε - - - - 

του τοῦ Λίνου Παῦλος ἐν ταῖς πρὸς Τιμόϑεον ἐπιστολαῖς 
τε 

μέμνηται, διαδέχεται δὲ αὐτὸν ᾿Ανέγκλητος. 2. Μετὰ 
ςε - ΕΣ Σ ’ » Ν - ᾿ ᾿ Ν “ 

τοῦτον δὲ τρίτῳ τύπῳ ἀπὸ τῶν ἀποστόλων τὴν ἐπισκο- 2ὅ 
«ε " - ’ ΄ ᾿ .« Ν Ν ’ 

πὴν κληροῦται Κλήμης, ὃ καὶ ἑωρακὼς τοὺς μακαρίους 
«» ,’ ᾿] - , 

ἀποστόλους, καὶ συμ[εββληκὼς αὐτοῖς, καὶ ἔτι ἔναυλον 
τε Ὶ ’ - ᾽ ’ κ Ν ὧν " 

τὸ κήρυγμα τῶν ἀποστόλων καὶ τὴν παράδοσιν πρὸ 

“ ὀφϑαλμῶν ἔχων, οὐ μόνος" ἔτι γὰρ πολλοὶ ὑπελείποντο 
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ς- ΄ εν - ϑ 

τύτε ὑπὸ τῶν ἀποστόλων δεδιδαγμένοι. 8. ᾽᾿Επὶ τούτου 
ςε ΠΣ “- 7΄ ’, ᾽΄ ᾿) » ΄ - 5 

οὖν τοῦ Κλήμεντος στάσεως οὐκ ὀλίγης τοῖς ἐν Κο- 
« » τ « 
ρίνϑῳ γενομένης ἀδελφοῖς, ἐπέστειλεν ἡ ἐν Ῥώμῃ ἐκκλη- 

ςε ,ὔ « ΄ὔ Ν - γ΄ Ἷ ᾿ ᾿ Ψ 

σία ἱκανωτάτην γραφὴν τοῖς Κορινδίοις, εἰς εἰρήνην 
ςς ΄ὕ ᾽ Ν ν μ - ν ᾽ὕ ΕῚ - 

δ“ συμβιβάζουσα αὐτοὺς, καὶ ἀνανεοῦσα τὴν πίστιν αὐτῶν 
«ε Ν «Ὁ Ν ᾿] ν - ᾿ ,ὕ ᾽’ὕ ΕῚ ’ὔ’ 7 

καὶ ἣν νεωστὶ ἀπὸ τῶν ἀποστόλων παράδοσιν εἰλήφει. 
μ- -- κα - 

4, Καὶ μετὰ βραχέα φησὶ “τὸν δὲ Κλήμεντα τοῦτον διαδέ- 
ςς " ἘΥΕῚ 

χεται Ἐὐάρεστος, καὶ τὸν Ἑὐάρεστον ᾿Αλέξανδρος. Εϊδ 
ςε Ὁ“ ω .. Ν “ 2 ᾽’ὔ Οὔ, »"»-.}7 

οὕτως ἕκτος ἀπὸ τῶν ἀποστόλων καϑίσταται Ξύστος, 
ες ᾿Ν Ξ, δ Ν ᾿ 

10 “μετὰ δὲ τοῦτον Τελεσφύρος, ὃς καὶ ἐνδόξως ἐμαρτύρησεν 
«-- νυ ς ἘΞ - ΕΣ 
ἔπειτα ὙὝγῖνος, εἶτα Πίος, μεθ᾽ ὃν ᾿Ανίκητος, Διαδέξα- 

τυ κ ᾽ ΄ -- - ν ΄ ΄ κ᾿ 
μένου τὸν ᾿Ανίκητον Σωτῆρος νῦν δωδεκάτῳ τόπῳ τὸν 

« ς - - 5 - 5 - 

τῆς ἐπισκοπῆς ἀπὸ τῶν ἀποστόλων κατέχει κλῆρον 
«(0 - 5353 ϑὲ. ἴῶα - ὧ ἜΝ -.Φ0Φ 

Ελεύδερος. ὅ. Τῇ αὐτῇ τάξει καὶ τῇ αὐτῇ διδαχῇ ἢ τε 
“. (δ 9 Υ̓ - Ψ ν “ - “5 ; ’ ἅς, ᾿᾿ 

15 “ἀπὸ τῶν ἀποστύλων ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ παράδοσις καὶ τὸ 
«ς - ὰλ Ψ. ; » Ὁ (2 “ 27) 

τῆς ἀληδϑείας κήρυγμα κατήντηκεν εἰς ἡμᾶς. 
{ΠΞ 2) Τ ὙΠ. [Νῖο. Η. Τὰ ΤΥ, 13.1 1. Ταῦτα ὃ Ἐϊρηναῖος, 

τὰ - - ᾽΄ 

ἀκουλούϑως ταῖς προδιεξοδευϑείσαις ἡμῖν ὑπογράψας 
ς , " - ΒΌΣ ΨΩ , Ν 3. ΚῸ " "ἋἋ 7 
ἱστορίαις ἐν οἷς ἐπέγραψε πέντε οὖσι τὸν ἀριδ μὸν ἐλέγχου 

» 3 - - Ἂ, ,, Ἂν ἊΝ - 

20 καὶ ἀνατροπῆς τῆς ψευδωνύμου γνώσεως, ἐν δευτέρῳ τῆς 
οι τῷ ς ,ὕ Π δὴ ν ΕῚ 9: ἂν ξ ὃ ’ὔ - 

αὐτῆς ὑποδέσεως, ὅτι δὴ καὶ εἰς αὐτὸν ὑποδείγματα τῆς 
[ἘΝ Ν ὃ “ξ ὃ ΄ὔ ΕΣ Ἄε λ , » ΄ 

δείας καὶ παραδόξου δυνάμεως ἐν ἐκκλησίαις τισὶν ὑπο- 
᾿΄ Ν ’ὕ » ’ λέ Ὁ) ςς - δὲ 

λέλειπτο, διὰ τούτων ἐπισημαίνεται λέγων 2. “τοσοῦτον δὲ 
τε 5 ᾽ὔ - ν 5» - ὌΝ ς 4 ») ν 

ἀποδέουσι τοῦ νεκρὸν ἐγεῖραι; καθὼς ὁ κύριος ἤγειρε καὶ 
«ς ᾿ Ν - - ᾿᾿ 

28 “ οἱ ἀπόστολοι διὰ προσευχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀδελφότητι πολ- 
τε ’ Ν Υ̓ ᾽ - - Ν ’, 3 ,ὔὕ ᾽’΄ 

λάκις, διὰ τὸ ἀναγκαῖον τῆς κατὰ τόπον ἐκκλησίας πάσης 
ςς ΕῚ , ἃς , Υ , - ς ,ὕ 

αἰτησαμένης μετὰ νηστείας καὶ λιτανείας πολλῆς, ἐπέ- 
« ς κ - - δῇ ᾽, ΓΟ ΓΕ δ 
στρεψε το πνευμα του τετελευτΉΚοΟτΤος, Και εἐεχαρισνη ο 

ἘΕ ᾽ - 5 - - 4 7 τυ , 

ἄνϑρωπος ταῖς εὐχαῖς τῶν ἁγίων. ὃ. Καὶ αὐϑίς φησι 
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“νον ἐ υ ὃς ' ν ν ’ Ἄ- Ν - 

μεδ᾽ ἕτερα ᾿ εἰ δὲ καὶ τὸν κύριον φαντασιωδῶς τὰ τοιαῦτα 
«ς Ν Ν Ε] ’ " 

᾿ πεποιηκέναι φήσουσιν, ἐπὶ τὰ προφητικὰ ἀνάγοντες αὐ- 
ε ᾿ ΔῊΝ ᾽ - ΕΣ “ »"» ᾽’ -“ Ν 3 - Ν 

τοὺς ἐξ αὐτῶν ἐπιδείξομεν πάντα οὕτως περὶ αὐτοῦ καὶ 
«ε -“ Ὁ ν ’ 2 2 ’, Ν ; ὅν ̓  ’ 

προειρῆσϑαι καὶ γεγονέναι [Ξεβῥβαίως, καὶ αὐτὸν μύνον 
45 ᾿ῃ᾿Ὁ , εν αὐ -" - Ν ᾳφ 9 “΄»ν , ΕῚ ’΄ 

εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ σεοῦ. Διὸ καὶ ἐν τῷ ἐκείνου ὀνόματι 
εε [ ἀλ δὲ σ᾽ ᾿ - δι, Ἁ » ᾿] - Χ ’ἅ Ν 

οἱ ἀληϑῶς αὐτοῦ μαϑηταὶ, παρ᾽ αὐτοῦ λαβόντες τὴν 
εε ᾽’ Ε - “ὦ » ᾿ὕ - - Ξ » 5. ,ὔ 

χάριν, ἐπιτελοῦσιν ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ τῇ τῶν λοιπῶν ἀνϑρώ- 
«ε αν - “ Ν ὃ Ν χλ κι 5» - 

πων, καϑὼς εἷς ἕκαστος τὴν δωρεὰν εἴληφε παρ᾽ αὑτοῦ. 
«ε Ν ΕῚ - 

4, Οἱ μὲν γὰρ δαίμονας ἐλαύνουσι βεβαίως καὶ ἀληϑῶς, 
«ῳ ἌΔι ́ ΕῚ ’ 5 ψ, Ε Ν Ν Δ, 

ὥστε πολλάκις καὶ πιστεύειν ἐκείνους αὐτοὺς τοὺς κασα- 
« Ξ-ι. Ἃ - - ΄ - -- 
ρισϑέντας ἀπὸ τῶν πονηρῶν πνευμάτων καὶ εἶναι ἐν τῇ 

«.» ’, ς Ν ν ΄ " - ΄, 
ἐκκλησίᾳ, οἱ δὲ καὶ πρόγνωσιν ἔχουσι τῶν μελλόντων 

εε ΒΡ νυ , κ ς-, κ " ὯΝ ᾿ 
καὶ ὀπτασίας καὶ ῥήσεις προφητικὰς, ἄλλοι δὲ τοὺς 

« ’, ὃ Ν - - - Ν 5,2 9“ ν 

κάμνοντας διὰ τῆς τῶν χειρῶν ἐπισέσεως ἰῶνται καὶ 
κε - ᾿] -- ͵ ΠῚ Ν Ὑ 

ὑγιεῖς ἀποκαϑιστίσιν. ᾿᾽Ηδὴη δὲ, καθὼς ἔφαμεν, καὶ νε- 
τε  Α͂ς ΄ὔ ν , Ν ς - »" « - 

κροὶ ἠγέρξησαν, καὶ παρέμειναν σὺν ἡμῖν ἔτεσιν ἱκανοῖς. 
τε δ Κ ΕΥ ,’ ’ Ξ ᾽ .“ ᾿) Δ, Ν » - “-- ’ 

. Καὶ τί γάρ; οὐκ ἕστιν ἀριῶ μὸν εἰπεῖν τῶν χαρισμά- 
«ε - Ν ," - ἢ « - δὴ ἊΨ Ν δ. - 

των, ὧν κατὰ παντὸς τοῦ κόσμου ἡ ἐκκλησία παρὰ “εοῦ 
πῊ τπὶ Ε] - » ’ἅ ᾿] - - - 

αἰοῦσα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σταυρω- 

10 

1ὅ 

εε 8.2 5» νΝ ’ ἊΝ , κ ’ ς Ἂ “5 ᾿] ᾽ 

σέντος ἐπὶ Ποντίου ΠΠπλάτου ἑκάστης ἡμέρας ἐπ᾽ εὐεργε- 90 
εε , - “- “Ὁ “Ὁ :] λ - ΄ ἰν - ΄ , 

σίᾳ τῇ τῶν ἐξνῶν ἐπιτελεῖ, μήτε ἐξαπατῶσά τινας μήτε 
« ὟΝ αἷς ν ν ͵ κ - 
ἐξαργυριζομένη" ὡς γὰρ δωρεὰν εἴληφε παρὰ ϑεοῦ, δω- 

ςε - Ὁ) Υ 

ρεὰν καὶ διακονεῖ." 6, Καὶ ἐν ἑτέρῳ δὲ τόπῳ ὃ αὐτὺς 
΄ «ε ΔΛ ᾿Ὶ - ᾽ Ξ ᾽ὕ »Ὰ - » - ᾿ 

γράφει “᾿καδὼς καὶ πολλῶν ἀκούομεν ἀδελφῶν ἐν ΤῊ, ἘΝ 
«ς ΄ Ν ΄, Ἀπ ὦ» ν - 
κλησίᾳ προφητικα χαρίσματα ἐχόντων; Και παντοδαπαῖς 25 

τε Χ δ, ’ ὃ Ν - , λ » Ν νΝ ’,’ 

αλουντῶν οἱιἱα τοὺῦυ πνευματος γλώσσαις, και τὰ κρύφια 

τε - ᾿ Δ, Ἄ κι Ν ω ψ' δ Ν “-᾿ '' 

των ἀνσρώπων εἰς φανερὸν αγόντων ἐπὶ τῳ συμφέροντι, 
τε ΟῚ Ν , ΜΕ Ἐ ; ὃ ’, ΕΣ] ͵ - “ 

καὶ τὰ μυστήρια τοῦ Ψ“εοῦυ εκ ἰιηγουμένων. Γαῦτα καὶι 

᾿ - ἣ Ν ΄ὔ , ᾿ - ,᾿, 

περι του ιαφορας χαρισμάτων μέχρι καὶ των δηλουμένων 

χρύνων παρὰ τοῖς ἀξίοις διαμεῖναι. 
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ΤΗῊΗΒ 11{8ῸῈ ΟἿ ἘΠ5ΕΒΙΠΝ, 

ἈΒΕΙΡΘΕΙ ΒΒΟΜ ΤῊΝ ΓΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ ΟΕ ΥπΑΜ ΒΕΙΘΗΥ, Π,}), 

ἘΤΞΕΒΙΌΒ ΠΙΠΊ56 1, ἴῃ {ΠῸ “ ἘΠΟΟ] οβ᾽ βίοι] Ἡ]βίουν," ον οΘ ΒΟΠ6 

Ἰπα ]οα οη5 οὔ Π6 ἀαΐο οὗ Πῖ5 οὐαὶ ἱ0Π. Τὸ ΟΟΚ Ρ]806, τν 6 ἸΘΆ ΤΉ, 

Βοΐοτο {π6 ἄραι οἵ ΤΙοπ  βῖιβ, ὈΊΒΠΟΡ οἵ ΑἸοχαηανῖα,, ἀηα ὈΟΙΌΤΟ 

ἔπ6 ΔρΡΡϑάταμοο οἵ {ΠῸ Ποιόν οὐ ῬΡὰὰ] οἵ ϑαιηοβαΐα :" θα  ἀρρᾶν- 

ΘΠΕν βοιηθν Πδΐ Ἰδαίου {Ππὰπῃ {ΠῸ6 ἀοοοββίοη οἱ ΘΔ ΠΠ]1Θητ5 [0 5016 βου- 

ΘΙ ΐν αἴζον {Π6 οαρύμπτο οὐ γα] η." ΤῊ]8. ΔΟΟΘΒΒΙΟΠ. τγὰ5 ἴῃ 

ΔΑ.}. 900: {π6 Πτβύ Οὐσπο 1} οἵ Απίϊοοι, οἢ {πΠ6 οἀ86 οἵ Ῥδ1], ννὰβ 

ποΙα ἴῃ Α.}. 304: πα ὈΙοη βῖτ5 αἰθα ἴῃ {Π|6 ΘΑΥ]Υ Ρατνὺ οὗ ΔΑ... 

ῷ0ῦ. ἘΒΟΡ τι, ἐΠΟΥΟΌΤΟ, γγὰ8 ῬΓΟΡΔΌΙΥ θοσπ ποῦ Ἰαΐρ {πη Α.}), 

205  {Παῦ 15, ΒΟΟῚ ΑΓ {ΠῸ σοΙη ΘΠ οοΙηθηΐ οἵ [πὸ βοοοηα οὔ Πο86 

Ῥτοίγαοίοα ρουϊοαβ οἵ οαὐνατγα {γα πα 11 πο τυ 10 {π6 ΟΠ ΤῸ 

᾿ἰδίουυ οἵ (Π6 {π|Γ σοη ΣῪ την 6 αἰν! 66. 

Το ΡΙδοο οἵ [15 ΙΓ ΕΠ τνὰβ ῬΙΌΡΔΌΙΥ {Π|6 ΟἸΤΥ οΥὗἉἨ γ᾿ ΠΟ. Π6 τνὰϑ 

αἰξουνναγα ὈΙΒΠΟΡ, πα ΤΠ Όχη νυ Π]Ὸ ἢ πο οἵ [115 ὕνγο αἸβε ποῦνο ἃρ- 

ῬΘΙ] Δ ΙΟἢ5. τγὰ8 ἀου]νθα : 76. τ5}}Πν ΒΡΘαΪς οὗὁὨ Π]τη ἃ5 “ἘΠ ΒΟἾτ5 

οἵ Οδοβαγθα." ὙΠαΐ βίαίοιυ “ ποαα οἵ Φπᾶδοα," ἃ5 Το. 0811 

10,᾽ ΔΙΠοῸρῚ Του πο ἃ85. ἃ τηοπαπιοηῦ οἵ ἩοΙΟαΙΔη ῬΟ] ον ἃπᾶ 
ΒΡΙΟΠ ΟΣ, Ππδα ὈΘΟΟΠΘ. 850 ΤΟΥ βίουτθα ἢ ΟΠ Ιβδη ἀββοοῖα- 

{10η5, οχίθπαϊπρ' ἔτΌτη {Π6 σΟΠγΟΥΒΙ0). οὐ ΟὈΥ̓ΠΟΙτ5 ἴο {ΠῸ6 ἸΔΡΟΙΒ 

ἀηα ἐρδομίηρ οὗ ΟΥροη," ἃ5 ἴο 6. 8 ΔΡΡΙΌΡΙΙαΐθ βΟθη6 ΤῸ {Π6 

τηθηΐα] Δ η6 ΤΟ] ἐναϊηΐησ οἵ [Π6 Γαΐαχο ΠἸβέουίαη οὐ {116 Ῥυϊη]- 
νο ΟΠαγο οἵ ΟἸτθύ, Ηρῖο, ἃ8 )ἷῸ Τ]ΔΥ ΠΣ ἴγοπ Π158. ΟΠ 

τγοσ 5 1η ἃ ΘΟ] τα οα Ἰοίζον ἴο {Π6 ῬΡΘΟΡΙΟ οὗ [π6 αἴοσοβο,, ΠῸ νγὰϑ 

οαίθο Ζοα ἀηα ὈΔΡΕΪΖΟΩ͂, ρΓΟ ΙΥ ὈΥ ΒΊΒῃορ ΤΠπθοίοομιβ 9 {Π6 

ΚΕ Ἐν 111,2 Ὁ. Ἐ ΤΡ, νὰ, 538, 5. Ὑ᾽, νἱνν οὶ 

41,6 Θιίΐοῃ, Οτίθηβ ΟΠ γϑί., 11., 595; ΝΘα]ο, Η!]βὲ, ΑἸοχ., 1., 89, 

Αἰ ΠΡ ΠΕΙΙΒΕ.. 1... 19. δ Ἐπ... ΕἸ, Τὶ. γ1.. 38. 

τ Θρῦ,. 1.5.9. ΒΕΈΙΝΗΝ Ὑλ- .14. 



152 ΤῊΕ; Π1ΠΕἘΕῈ ΟΕ ΕΥΒΕΒΙΞ. 

ποχῦ ὈΙΒΠΟΡ, ΑσΆρῖι5, ἃ Πᾶν - νου κίηρο ἈΠ τνδ )- Πρ τ ρα οἸϊοῦ 
Ῥαβίου," ΡΟ 5 το Πᾶνα οὐ ἀα]πηθα πηι ἴο {Ππ6 Ῥυ]οβίποοῦ. 

Τὺ τγὰβ ΡΙΟΡΆΒΙν ποῦ Ἰοπρ ἴον {Π|ὸ δοοοββίοη οἵ Π]οο]θδη, ἴῃ 

Α.}. 384, {πα΄ ῬδΡ 1115, ἃ ῬΏΟΘΗ] οἶδ ὙΠῸ πα βίπαϊοα αὐ ΑἹἸ- 

Θχδηα τα, αὐἰτοα Εργρύ ἴον Ῥα]οβίϊηθ, βού] ἴῃ {πὸ οἷἵν ΒΟ ἢ 

μ8α Ροε ΟΥΡ ΘΠ 5 ΒΘΟΟΠΩ ΠΟΙΏΘ, γγἃ8 ΘΗΓΟ]]Θα ΔΙΠΟΠΡ᾽ 15 ῬΤΟΒΌΥ- 

[6 15, Θϑίϑ Ὁ] 15Πη6 6 {Π6Γ6 ἃ 501Π00] οἵὁὨ ΓΠΘΟ]ΟΡΊΟΔ] ἸΘαγηϊπρ,," πα Ὀ6- 

ΟὩΠη6 “1Π6 ἀθαγοβὺ οἵ {ΠῚ ΘΠ 15᾽) [ο Ἐλιβ 5. βόομηθ οὔ [Π6 ΠαρΡΡ]- 

οϑῦ 8 πη πηοϑῦ ῬτΌ Πα 16 ἀἀγ5 οἵ ΕιΒ6 Ὀ11|5᾽5. ΠΙῸ τηπϑῦ πᾶν 66 ἢ 

ΒΡΘηῦ ΔΠΟηρ πΠ6 ῬΟΟΚΒ τ Π]0 ἢ ῬΑ Ὦ1Ππ5. Πδα οοΟἸ]Θοίβα, ἃπα 

γγΠ10}} ἸΠΟ] πα 64 ἃ ΟΔΙΘΙΆΠΠΥ ΔΥΤΔ ΠΡ ΘΩ 561}165 οὗ [Π6 Ῥδα]ῖηθ ἘΡ]15- 

{165, ἃ ΘΟΡΥῪ οἵ {ΠῸ “ΟΟΒΡ6] δοοογαϊηρ ἴο {π6 ἩΘΌτονβ᾽.---ἃ {τδη- 

βουρῦ ὈΓ. Πἷβ οσσῃ παπᾶ οἵ ἔπθ ουθαΐου ραῦῦ οἵ {π6 τυϊηρβ οἵ 
Οὐρθη,3 πα ΟΥΡΘ ἢ 5. δαϊτοηβ οὗ πΠ6 ΟΙα Τοβίαιηθηΐ, οὩ]16α 

“«ΗρΧαρ]α" ἃπα “Τίμα Ρ]8,") ὈΥ ΠΕΡ οἵ 10} Π6 νγὰβ 80]6, ἴῃ 

ΟΠ] ποίου ὙΠ Ἐλ56 0115, ἴο Ῥτοά ποθ ἃ ΠΟῪ ΤΘΟΘηΒΙοη οὗ {Π6 

Βορύπαρτηΐ, αἰ του αν ἀ ΘΒ} 166 ΨΥ ΘΙΌΠ.6 ἃ8 “ {Π6 ῬΑ] ΘΒ] πΙ8η." 5 

ΤΊΉΘΥ σπου] 4150 ἢπα ΔΠ1Ρ16 τηδίθυ}5 ΤῸΓ ΤΟΒΘΆΤΟΙ ἴῃ {Π6 ΠΌΤΑΥΥ 

τ] 0 ἢ. Ππδα] ῬΘθη {Πποῖ6 Το πα θα ὈΥ {ΠῸ6 πηατίγτθα ΒΊΒΠΟΡ ΑἸοχαη- 

(οΥς ἀη6] Υ Β1Ο) ΔΡουπ μα 6α τη Ἰούζουβ οἵ δ] πθηΐ Θοο] δι αϑίϊοβ Ηθ 

Το {ΠΡοΟῸΡρ {π6 Πθοη ῬΟΟΚΒ “Αρδϊηβῦ {πὸ ΟΠ βυϊδ 5," ἴπ 

ὙΠ] 0 ῬΟΡΡΏντΥ," ἃρουῦὺ Α.}. 910, πα οΘοποθηξ θα ΓΘ Τηδ5865 

οἵ αἀοβίσιοίνο οὐἱΠοἴβιη  Π6 θΘοδμλ6 ἔἈΤΉ1Π181 τυ Ῥαραη ἀΥρτι- 

τηθηΐβ ἀραϊηβὺ Βουρύατθ ΠΙΒΓΟΥΥ ΟἹ ΟΠ τΙβίϊαη ἀοο σἼΠ6 -- ῬαραΠ. 

ΒΩΤΟΔΒΙΏΒ (ἢ {Π6 βίγθ οἵ Οδ]βιι5) ἀραϊηθῦ ΟΠ τυ ϑυδη ῬΘ]ΙΟΥ ἃ5 
( ]1Πη4 8ΔΠ6 τ᾽ 018} ---Ραρδῃ 1η58}15 ἴο {Π6 ῬΡΟΙΒΟΠᾺ] ΟΠ ]θοὐ οὗ 

{πα ῬΟΙΙΘΥ, ἃ5. ΟΠ6 πγΠπὸ ποῦ] 6 ΟἸαββθα ἡγαῦἢ {Π6 πηοβῦ Βα οοθββία! 

οὗ ““᾿Ἰπηροβίουβ." δ ΝΌῸΥΙ τγὰβ Π6 ᾿ἱπουυῖοι8 ἃ5 ἴο {πᾶῦ ΟΥΠΟΙ πὸ οὗ 

ΠΟΒΌΠΙΥ, ποῦ 1655 ὈΙ6᾽ μδη {πᾶ οἵ Ῥαδρδηΐβηι 1561 ΒΟ ἢ 

βύγποὶς αὖ {π ΟΠ ΤΟΙ, δηα] αὖ ΠΟΙ Τα10Π ἴῃ ἃ ογποϊῆοα ΟΠ γὶβί, ΠῸΠ. 

[86 στουπᾶ οἵ {π᾿ 615} ΒΥΠΑΡΌΡΤΙΘ.3 

ΤΙ γε: 9. ΞὙΡ. Ὑ11:, 92. 

3. ΤΡ., νἱ., 82 ; Φοιοιηθ, 46 11). ΠΙ.. 7. “ ΦοΙΌϊΩθ, ο. ἘΠΕ, 11... 27. 

5:ἘΠῚ ἘΠῚ φὴς, Ὁ, 6. 5660. Ἐὶ., νἱ.; 19; ΕἾΒΕΕ; Ηἶν πον 

ΤΡ δόρ. Ἔνν.. 1..1, δ᾽; γι; 1; κὶϊ.. 1; πῖν., 10; νὸν 1 Ῥεῖπ, Ἐν.ὕν᾿ 

ἹΜΡῊΙΣ: 

8. Τ δῖ: Τν., 111... 9, 6. 39 Ῥυβορ. Εἶγ., 1.) 2; Τλϑιη: Πῖν.  πΠ} 
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5 Ῥαβθοᾶ {πῸ αὐἱοῦ γοαγβ, ἀασῖηρ ὙΥ Π10}} αἰΐδοκθ Π|Κ {Π686 

ΓΟ {πὸ τνοῦβὲ {Ππὰΐ 6 6}} ΟΠ Ἰβ δηϊυ. ὙΠ ΟΠαχοΙ Πδα τοβῦ 

- ΠῚ ΔΟΙΆ] ΟΡΡΥΘββίοπ, ἘΠΙΒΟ ΪῈ5 [6115 τπι8' {Π|αῦ “1 ΘΟΥΘΙῪ ΟἸΤΥ 

{6 οἷα Ποιι565 οὐ ῬγΆΥΟΥ ἡ Πα ὈΘΟΟΠῚΘ ἴοο 5118}} [Ὁ {Π|0Ὸ Ἰπουθαϑ- 

ἴπρ' ΘΟΠΡΤΟΟΆ ΓΟ, ἃ Πα “ΠΟῪ ΟἸΗΓΟΪΘΒ. ΟἿ ἃ ἸΔΓΡῸΓ 568]6 ὙΓΟΙῸ ἴο 

6 566 τἱβῖπο' π0." ΟἹ ΙΒ] η8, 761} ΚΟ ἴο0 ὍΘ 51.101}, Ὑγ6 16 ἴο 

6 566ῃ οἢ {Π6 {ΠΡ Π8] οὔ [π6 πηὰρ᾽βίταξθ, ΟΥ ἴῃ {Π6 ΟΠ αν οὔ {Π6 

Ῥτοίοοίς, θχοιηρίθα ὈΥ ΒΡΘΟΙΆ] σταηῦ {᾿Ὸ ΠῚ ΘΟΙΡ] Δ Π66 τυ] ῬΑΡᾺΠ 
τίΐο5, ἃ πα βίσομρ' ἴῃ Π6 ΘΟ θη66 ἃΠπΠα δβίθομῃ οἵ ἃ Ῥαρϑῃ βουοῦ- 

οἷσι. ΟΥΠοΙ5 Π6Ια Ρ]δοοβ οὗ {τιιβύ 1η “ Οδοβαυ 5 ΠΟΌΒΟ ΠΟ]. Ἐπ- 

ΒΘ 15, ἀασ]ηρ᾽ ἃ ν]βὶῦ ο Απέϊοο!, Πβίθποα τυ βα Πδἰαοίοη ἴο {Π6 

ΘΧΡΟΒΙΓΟΥΥ ΒΘΙΠΟΠΒ οὗ ΠογοίΠοι5, ἃ ῬΙΟΒγθ1" ἃΠ6 ἃ Ἰθαγηοα Ηδο- 

γαϊβέ, μοι ΠΙοοϊοίϊαη Πα ἀρροϊηΐοα ἕο ἐΠπ|6 Βα ρου] πο Πθ 66 

οἵ {Π6 ΡῃγρΡ]6- ἄγ γουκϑ αὖ Τγιο Απαᾶ σ]6η, ἴῃ {πὸ δαϊπηη οἵ 

Α.}. 990, ΕΒΟ θ᾽ 5 βὰν ΠΙΟΟΙ]ο δ ΟἹ 15 ὙΥᾺΥ ΓΠΓΟῸΡῚ. ῬΑ] ΘΒ Π6, 

Ύ ἢ Οοπβίδηξπηο, {Π6 50 οἵ [Π|6 Ομ θβδν Οοπδίδηίϊβ, ἴῃ αἰίοηᾶ- 

ἃ Π66 δ΄ Π15 τ]ρηΐ παπᾶ, Π6 Πα ῬΓΟΡΆΙΥ ἃ5 ΠΠῚ1ΠΠῸ οχροοίδίοι {δῦ 

{Π6 στᾶνθ, 5601} οοῃίτο ]]θ ἃ βουογοῖρ σου], ἴῃ 1655 {Π8 Β6Υ6Π 

γΘαγΒ, θ6 ἱπαπορα ἴο Ῥορὶη {Π6 τηοβὲ [6Γ}1016. οἵὁἨ Ῥϑυβθου 1018, ἃ8 

{παᾶΐ {Ππ6 {4}1] ἃηα Πα πἄβομηθ γοῦηρ ὈΥ]Π66 σγου]α, Βουηθνν Παΐ Ἰδΐου, 

516 ὁπ {Π6 {Π͵ῸΠ6 οὗ {Π6 ΘΙ ΡΙΓ 85 8η Απριβίαβ Ῥγοίοββιπρ' ὨΪτη- 

561 [Π6 βουνδηΐ ἃ πα ᾿πβέσιπιοπῦ οἱ ΟἸτ]βί." 

Βοίοτα {Π656 ΒΟΥ θἢ γΘΔΥΒ Ὑγ61Ὸ ΘΠ ΘΩ͂, ἘΣΒ6 15 ΔΡΌΘΔΙΒ ἴο ΠᾶγΘ 

Ῥ᾽ηΠΘΩ͂, Δ ηα ον θη ΘΟΙΠΠΙΘΠΟΘΩ͂, ὨΪ5. 6] ΠΟΤ ΤΟ Κ Οἢ ΟἼΓΤΟΠΟΙ]- 

οσν. ἘΠ ΒΘ 115. ΟΟΠἤοββοβ {Πα {Π6 Τγθθοιη 50 Ἰοηρ' Θη]ογοα ὈΥ 

{π6 ΟΠ ΌΤΟΝ Πδα Ποίαν οα ΠΟΙ ΠΊΘΙΠΟΓΒ ἰηΐο Τα Οἰ]οΊ 5655 ἃ Πα πορ- 
ΠΡΌΠΟΟ: “85 1 τὸ Ππαα πὸ ρογοθρίϊοη οἵ {πὸ αἰνῖπο Ἰπαστηθηΐίϑ, 

τνο γοηΐ οη Δ] αἸηρ 51η ἴο 51η.. ΤΠ βίογῃιν Ὀαγβῦ ΤΌΤ ἴῃ Ε- 

ΤαΔτΥ οἵ Δ.Ὁ. 903, θη ΟΥ̓ΘΙΒ. ὙγΟΓΟ σίνοη, πη ΟὈΘΥΟΩ͂, τΥ ΒΪο]ι 

τύ πᾶγο ὈΤοῸ ἢ Ποιηδ ἴο {ΠῸ πηοϑῦ ΒΌΡΟΓΗΟΙΔ] ἃηα 56] οοι- 

Ῥ᾽αοοηΐ ΟΠ γε ηβ {Π6 οί] ῬγΌβοηοο οὗ ἃ αν οἵ ν]βι 101, 

“ὙΠ Π15. ΟὟ ΟΥ̓ 65) ἘΣΙΒΘΌΪΠΒ ΒΔ “' ΟΠ ΠΤΌΠ165 ΡῈ]]6α ἄονη, πᾶ 

{ΠπῸ δουιρίαγοβ θασπΘα ἴῃ {Π6 πηδυκοί- ]Δοο : 5 [16 Πθατί- ]Ἱοροϊηρ' 
ΒΙσ]ῦ τγὰβ ΤΠ] ΚΟα ΨΥ Πΐμ ΟΥ̓ΟΙ ἃἰ ΓΟ γα ἃ5. ἃη ΘΡΟΟἢ---ΠῸ α6- 

ΒΟΙῚΠ65 {Π6 ἢγδὲ βθυθὴ ὈΟΟΚΒ οὗ 15 Ἡ]ΒίΟΥΥ 85. δι ὈτΔοΙηρ {Π6 

1 Ἡ. Ε-, νὴϊ.,1. 2 ΤΌ,, νΠΠ1., 1, 9, 11 1 Τρ, νἱ!., 89, 
αὐτο; 1.119... «51. Τὸ, νἱῖ.. 1: 5 1ρ., 2; οἔ χ., 4. 

σ2 
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ὙὙΠ0]6 ῬοΙ]ΟΩ [ΡΟ ΠῚ Οὐ" αν οι 5. Πα νυ το {Π|ὸ ἀοσίγποίίοη οὗ 

{Π6 Ποιι868 οἵ Ῥυαγου, ΑἸΤΟΙ {Π6 ἢιδβὺ γϑϑν, Ἰαγ π θη ΒΘ θα 85 

Ὑ761] ἃ5 ΟἸοιου. ΑΔ γοιπηρ Πγοΐδη, Πα] 6 4 ΑΡΡΠ ΔΠτι5, ΟἹ. ΘΟΙΏΪΠρ; 

ἴο Οδοβαγθδ, Ἰοᾶσοα ἴῃ {Π6 βᾷμηθ Ποῖιβθ τυ] ἘΠ ΙΒ6 1115, ἃ Πα] τγὰϑ 

«ἰα6α Ὅγ Ηΐπη ἴῃ βρ᾿ ὑπ} Ῥγοραγαύϊοη ΤῸ {π᾿ ““ Θομἢϊοῦ,") ΠΟΙ, 

ἴῃ Τὰού, μ6 1πυϊοα,2 θὰ ἴῃ Π1ΟὮ 6 “ἼἸΔΟΓΘ {πῃ ΟΥ̓ΘΙΌΔΙΊΘ.᾽" 

Οπθ ΠΆΡΩ ΪΥ ἀπαουβίμη 15 πον ΤΠ 56 0115. Π] 501} Θβοα ρα ΒΘ] ΖΕ: 
αὖ {πη 65 Π6 5665 ὅο πᾶν νι τανν ΤῸ {Π6 ΟἹ, ΤῸΓ νγ πα 

1ῖτ γ δι τ1ηρ᾽ ἃ Τα ρ]εῖν 6 ὈΙΪΒΠΟΡ παιηοα ΜΙ ίϊ5, ’Ὸπ Ῥοπέτβ, γΠῸ 

Του ΒΘυθἢ γΘ8}5 Ἰ Π ὈἸΓ6 6 ἃ ὨΙἸησ-]οο ἴῃ Ῥα!θβίϊηθ" Ηδ ἰουπαᾶ 

ΤΊΘΔΠΒ 8180 [0 ῬΈΓΒιι6 Π15 πα 165, [Ὸ1 Π6. πυτοΐο Π15 “ ΕοΙοραθ Ῥτο- 

ῬΠοΙΙΟα6,᾽) ΟἿ᾽ ΘΟ ΠΟ ΠἿ5. ΟἹ. Β0Π16 ῬΟΙΟΠΒ οὗ ὑπὸ ΟἹ Τοβίαμηθηΐ, 
1η6. οχίδηξ θουθοη οἵ ἃ Ἰᾶυρθ ΟΣ Κ ΟΔ]]6 6 ἃ ““ ΟΘΠΘΙᾺΙ] ἘΠ]οιηθηΐς- 

ΔΥῪ Τη ΓΟ ποίου" ὁ--ς πη ογ {ΠῸ6 Ὀ]βῦ,)) ἃ5. Π6 58 8, “ Οὔ Π6 Ῥτθϑοηΐ 

ῬΟΙΒΘΟΌΓΟΙ, ΠΟΙΌΘΙ {πὰ 11 {ΠπΠαὺ Πα ριθοθαρα 10... 5 Βαῦ ἀρουΐ 

1Π6 οηα οἵ Α.1). 907, 811 οἴμοι Ὁποιρηΐβ ἀπ ᾿πίογοϑίβ ὑγ 6 80- 

ΒΟΡΒΘΩ ἴῃ βο]]οϊλπ 6 [1 ῬΡΔΙΡ ΠΪΠτι5, ν ΠΟ, ἈΙΌΘΙ ΟΥ16] ΤΟΥ ΠΓΟΒ, Ὑγ 88 

Οαϑύ Ἰηΐο ὉΙΊΒΟΠ, γΠΟΓῈ ἘΠΙΒΟΌΪτ5, Τρ 1685 οὐ ἀδηροΥ, “ θΘΟΔ.6 

1115 οοηβίμηὐ ΘΟΙΡΔΏΪΟΙ : ἃπα] ἀατ]ηρ' {Π6 ἔνγο γϑα 5 ὑπαῦ {Π|5 ἴπ- 

Ῥυβοητηθηῦ Ἰαβίθα, {Π6 ὕνγο {1615 ΘΟΠΡΟΒΘΩ ΟΡ ίΠ ον ἃ "6 ΌΠ58 

οἵ Οὐρθη, ἴῃ ἤνγθ ὈοΟΚΆβ, ὕο τ ΠΙῸ ἢ ΕΒ θΐπ5. αἰ ουυναν δα οᾶ ἃ 

ΒΙΧἕΙ :) 5. 8Δη6 {Π|6 “σους, ΟΥΡΊΠ4Π1ν ἀραϊοαίοα το “{Ππ6 ΟΠ Ἰβυϊδη5 

ΘΟΠαΘμΠ6α ἴο {116 ΠλΪπΠ05 ἴῃ ῬΑ] βΌ1Πη6,) 7 θϑοδιηθ Ἰοπρ' ἃἰτογυνγασα 

πηρουαηῦ ἴῃ {π6 ΟΥΘ ἢ Ἰϑύϊο ΘΟΠ ΠΌγΘΙΒυ. ΤΠ6 ρΡαγίπρ οἵ {Π6 

ΤΊΘ 5. οδπη6 αὖ Ιαϑῦ: ῬδιΡΉΙΠ5, τυ ΘΙ νη. ΟΥΠΟΥΒ, ὑγὰβ. Τη81- 

ὑγγθα ἴῃ ΕἸ ΡγπαΤΥ οἵ Δ.}). 909 :5. 10 νγὰβ {Π6Π, ῬτΟΔΌΪΥ, ὑπαῦ ἘΠι- 

ΒΘΌ 18. νἱβιίθα ΤΎΤΘ, νυ Πθτ6. Π6 ὈΘοδπη6 ᾿η παῖ τι! ἘΠ 6 ΠΟΥ͂ 

ΔΡΡοϊηΐθα ὈΙβῃορ, Ῥδα]ηι5, Πα] ὙΠΘΙΘ. 4180 Π6 βὰν ΟΠ Ἰβυϊδη5 

ΘΧΡΟΒΘα ἴο ψ16 ᾿θαβίβ ἴῃ πΠ6 δι ρὨΙΓΠοαΐτο" ἘΤοΩὶ ΤΎΤΘ Π6 

Ἰ ἘΠῚ ἘΠῚ τὴ. θυ. 

5" Ματῖ. ῬὰᾺ]., 4. Οομηρ. 1Ρ., 8. Οὐοπίγναβυ {Π6 ἡπᾶρτηθηῦ ΘΧρυ ϑθθα ὈΥῪ 

{π6 ΟΠΌτΟΙ οὗ ϑιηγτηα ἴῃ ἰν., 1 ; δπα 5686 ΟὙγι., ΕΡ. 80. 

5 ἩἨΠῚῊΣ ὙΠ 39: 4 ἘΠ]. ῬΙΌΡΆ., 111... ῬΥΟΟΘΙ,. 5.10. 1 8: 90. 

5 Βυχΐοῃ, Εἰ 60]. Η]δβ0., 11... 449, δἔνον Η. Ἐἰ., νἱ., 88: Ῥποιῖαβ, ΒΙΡ].. 118. 

Ψοτόπηθ (ο. Επ,, 1... 11) φαοίθ5 ἔτοσα {16 5: ὈΟΟΚ ἃ οΥἸΙοἴβτα οἡ Μ6- 

τποάϊπ5 οὔ ΤΎΤΟ. 

17 566 Βοιίῃ, Η6]]. ὅ'δου., ἷν., 541. 8. ΜΕΥ ΒΒ 

5. Η. Ἐὰ., ν]., 7. Ηθ 5808 ὑπδὺ ὉΥ ἃ ἐἶΐπηθ {Π6 Ῥθαβίβ νου] πού ἑοπο 
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Ῥτοσοοαρᾷ ἴο Ἐστυρύ, ΠΘΓΟ, ὈΥ Πῖ5. οὐσῃ βίατουμηθηΐξ, μΠ6 τυ ποββοᾶ 

ΒΟΥΟΓΆΙ ππατίγγοιηβ, ἃπα Ργοσυτοα ᾿η!οστηαύοη. ἃθοὰΐ οἴ οΓ5," 

ῬΑΣΕΘαΪΑΤΙν ἀθουὺΐ {παΐ οὐ ῬΏΠ]Θα5, ὈΊΒη ΟΡ οἵ ΤΉ Ππι5. Ηὸ δα 

τοϊαγποα ἴο Ῥα]οβίπο αὖ {Π6 οπα οἵ Α.}. 809. Ηδ πᾶν πᾶν ὈθΘη 

Δ Ό]6 ἴο Ἰῖν αν αὖ Οδοβαγθα, ἈΠ] ΓΟΒΌΙ]6 Π15 ΠΠΓΟΓΆΤῪ ὑοῦ] : 10 

γΥα8 ῬΓΟΌΔΌΙν αὐ {Π|15 τσὴ {Ππᾶῦ ἢ πυτοΐθ τυαΐ ῬΠ οί τι5. 641158 Ὠ18 

Ἐ Π{16 θοΟΙΚ "---561}] οχίαηῦ---ἰη ΤΘΡΙῪ ἴο οσογίαϊη “ ΒΘ ΚΒ ὈΚ ἃ 

Τονον οἵ Τααῖῃ, Δα αἀγοββοα ἴο ΟΠ ΙΒ Δ η5,) 1ἢ τυ ΒΟ ἢ Ἡ]ΘΙΌΟΪ65, ἃ 

Ῥαρδη τπὰρ᾽βίταϊα (πὸ Π84 θθθη οὁπ6 οἵ {πΠ6 ἢγβὺ ᾿πβε σαΐουβ οὗ 
{Π| ῬΟΙΒΘΟ 101), πα τοργοβοηΐθα ΑΡΟ]]οπῖα5. οἵ Τγαπα, Π6 Ῥγ- 

{παρότοδῃ τηγβίϊο οὗ {ΠῸ6 ἢγβῦ σθηὔιγν, ἃ5. Παυηρ ἄ0π6 ο,θαΐου 
ΓΟ ΚΒ πὰ ΟΠ τὶβί.3 Α ΤᾺΣ ΠΟΘ ὙνΘ]ΟΟΠῚ6 ᾶ51κ, ἃπΠα οΠ6 ὙΠ ]Ο ἢ 

86 ἀοαθε]6 85 το Κ ἴῃ Πᾶηα αὖ {Π6 ἢγβῦ ορρου αηϊίν, τὰ Π6 οοπ- 

Ροβίτοη οἵ ἃ 11} οἵ ῬδηΡὮ1]α8, πο α]ηρ ἃ οαἰδ!ορια οὐ ΠΪ5 
ΠΠΌΓΑΤΥ ἢ Πα ἃ ΚΙπατοα ἡγοῦ ]ς νγὰβ {Π6 ΘΟ] Θούϊοη οἵ ΠΟΘ ἔῃ ἃ 

ΟἸὨαπατοα Ἰοίζοιβ οἵ Οὐῖρθη ἰηΐο ὁ" [ΟΤη65,,)} “πδῦ ὉΠΟῪ τηϊρηῦ ΠΟΥΘΓ 
σα 6 βοαίζεγοα." ἢ 

Ιη {πῸ Ρασὶππῖηρ οἵ Α.}). 517, {Π6 ΔΠ1δηοα οὗ Οοπβίμπεῖπο 856 

Τλοϊπἶπ5 σΟμΡ6 1166 Μαχίτηΐπ ἴο ΔΠΠΟΌΠΟΘ ἃ ΤΠ ]]16} ΡΟ] Ιου. ΑἸ 

1.15 ἀοἴοας Ὀν 1 Ἰοϊηΐαβ, Π6 Ῥγοο] αἰ μηθα ἃ ΘοΙηρ]οία ἐοϊ]ογαίίομ," Ραΐξ 

ΒΟΟΙ αἰϊογυνατα αἸΘα ΤῊ ]ΒΟΓΆ ]ν αὖ Τάγβιιθ, Απα μον, αὖ 1αβέ, {Π6 

ΟΠ. Πα τοβῦ ΤῸ ῬΘΥΒΘΟΌ ΠΟΙ ; Δ πα 1 τᾶβ, ῬΤΟΡΔΌΙΥ, διηϊα 

{Π|6 “ἸπΠἀΘβοῦ  θ8016 σ] Δ Π688 " ΔΠ6 {ὙΠ ῸΠΠ}0}} οἵ ἃ {{πὴ6 νυ] 0} Επι56- 

ὈΓῈΒ ΘΟΙΏΡΆΓΟΒ ἴο ἃ αν οἵ οἸοι 1655 ΒΡ] μου" {Ππᾶὖ Π6 γγὰ8 ΟΠ ΟΘ6 ἢ 

ἴο {π6 ὈΙΒΠΟΡτΙῖο οἵ δοβαγθα, [θη γαοδηΐ, 10 Β6θιηβ, Ὀγ {ΠπῸ τϑοθπῦ 

αθαίῃ οἵ Ασαρίαβ.7 ΟΠα οἵ [5 ἢγϑβί θρΊβοοραὶ δοῖβ νγὰβ ἴο δἰξοπα 

{Π6 ἀοραϊοιίίοη οἵ ἃ ΠΟῪ ΔΠ6 ΒΡΙ6 Πα 14 οἸματΟ, θα} αὖ ΤΎτα ὈΥ 

815 Το πα, ΒΊΒΠΟΡ Ῥδα]πιῖβ; Δπ6 {πΠ6 οι αἸβοοῦγβο τυ Ποἢ Π6 

{ποθ ἀοΠγογθα, Πα Ἡ}]}}10}} 15. ΟΠ] ΘΗ να] 16 ἴον 118 ἀΘβου!ρίοι 

ἴθ. Ηθ ἔουπα Ῥαρδη την Π ο]ορσῪ Υἱΐα Πα οατγθηΐ ἴῃ ῬΠοδηϊοίδη οἰ 168 

δηᾶ Ὑ]Π]αρθ8, Ῥσδθρ. Εν., 11.., ῬΓΟΟΘΠ,. 

.Ὴ, Ε-, νη]., 9. ΟΥ, ΟἸΌΡοη, 11.,. 284, ου. 1Π6 διηθρ. Υ οὗὨ Ηΐβ ΙΔπ- 

ξυδξΘ. 
52. 8566 ἩϊοτΙΌΟΙ., 2 54. ; Τιδοίδηζιβ, θῖν. ΤηβΕ{., ν., 2; Ῥμοί., ΒΙΌΙ., 89. 

Οη Αρο)]οπῖιβ, 566 Τ)ῖοι. Βίοστ. ; ΕδυΤαν 5. ΒΑΡ. Τ,6οὐ., Ρ. 87. 

ΕΙΣ Ἐ;, Ὑ1, 92; Μασ; ἘΔ]..2.. 05 ΗΠ ἘΝ. πὶ; 86... 5 Το ἴπ χ10: 

ΚΙ, πὶ Τ Αραρῖιβ μα ποῦ βαουθα τηλυ τάχη. 
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οἵ ἃ Ῥαδβι]οα οἵ {Πα ρΡουϊοί, 15 ᾿ποϊπαοα τη {πὸ ἐοη[ἢ ῬΟΟΚ οἵ {Π|᾿0 

ΟΠ Ἡϊβίουν.ἕ 

ἨΠ5 ΠΙΘΓΤΥ ΤΟΥ ΚΒ πυοηῦ ὁ. ἃρ8οο, [Δ ο1]ΠΠταΐοα θγ {Π6 ΟΠ ΤῸ} 8 

ΠΘῪ ῬΙΌΒΡΟΥΙΥ: Π6 συτοΐθ οββα 8. ΟἹ γΆΓΟΙΒ. ΘΓ 18] 50}] οἴ 8, 
ἃ5 ὕΠ6 Βϑυθηῦν γ6 6 Κ5 οἵ Δ η16],5 {ΠῸ ΠΠΊΟΙΟΙ5. ΟΒρυϊησ οὔ {Π6 

Ῥδίυ ΤῸ Π15,5 πὸ Τα] ΗΠ] οηὖ οἵ ΟἸγ]50 5 γα] ΠΟΠ5,} τοσοῦ ον τ] 

ἃ ἸΆΓΡῸΙ ὙγΟΥ]ς Οἡ “ ΠΙΒΟΓΟΡΔΠΟΙΘΒ ἴῃ {Π6 ΘΌΒΡ6]5,᾽)) ΟΥ' “ΘΒ Οη5 

8 Π6] ΒΟΙ ]ΟΠΒ. ΟἹ ΒΟΙΠ6 ΡΟΙΪΠΐ8 ἴῃ {πΠ6 ΟΌΒΡΟ] Ἡϊβίουυ. 5 ΝῸΙ οδ ἢ 

Ὑγ0 ΡῸ [ὯΓ ὙΥΓΟΠΡ᾽ ἴῃ ὩΒΒΙΘΉΪη σ᾽ [0 {118 ῬΟΙ]Οα {ΠῸ ΤἈΠΊΟτ5 Ἰο οι ἴο 

ΟΔΥΡΊ Δ Πτι5, [η τυ ΒΊΟΉ, αἴτου οβουνίηρ {ΠπὸὉ “ ΑἸητηοηῖτ5 οἵ ΑἸοχδη- 

ἄτα 5 Πδα ἃυγδηροα ᾿γ {Π6 5146 οἵ 5[. ΜΑ ον 5. 0506] {Π6 Ρδ1- 

8,116] ῬΡαββαροβ οἵ οἴμοι ο8ρ0615, Π6 βᾶγ8 [Πὰῦ πὸ δα ““ Καπ {Π6 

ΟΟΟΔΒΙΟΙ 7 δ ΤΌ. {Π15 ΒΟΠΘῚ6 ἴο σοηδϑίσιοι ἃ Ὀοίίου, Ὁν ΒΟ ἃ 

ΒΟΙῚ65. ΟἹ [6 “ΟἝΠΟΗΒ "ΟἿ᾽ [80]68, ΤΟ ΘΥΓΙΠο᾽ το νὩ.]Ο 5. “΄ ΒΟ 018) 

ΟΥ̓ [16 ΟΒΡ615, Βῃου ]α οΧ] 10 0Π6 γγῖοι5 οα8685 οἵ Εν ΠΡ 1108] 

ῬαΓ 16] 151, να Πποὰὺ ὈΤΘαΚἸΠρ᾽ ΠΡ ΠῸ Θά  ΠΘΠ06 ΔΠ6 ΟΥΟΙ ΟΥΓὮΓΘΘ 

ΟΌΒΡΘΙΒ ἴῸΓ ὕΠ6 58Κ6 οἵ δα πουῖηρ [0 {πῸ ἢτβί. Απα 10 νγὰβ ουϊ- 

ΘΠΠΠΥ 500 ἴον {Π6 στοαῦ “θ!νθύᾶποθ οἵ {πὸ ΟΠ ΤΌΝ, ΓΟ]]ουνϑα 

ὌΡ 85 {Π15 γγὰβ ὈΥ 8 Ἰποιθα86 οἵ 105 Δα που ηΐβ, {πΠαῦ ΠῸ οοπηροβοα 

115. αν ]]οδὺ οχίαηῦ σους οα Θυ!θη{18] ὉΠοο]ορσν, {πὸ “Τ ΠΘΟΡΠἃ- 

πρῖα,") οὐ τ πο {Π6 ΟἼΘΟΙς ΟΥΡΊῚΠΔ] 15 Ἰοβύ, θαὺ ἃ γυῖα νΘΥΒΊ0 

τγὰϑ Τα πα] αὐ ΝΙα, ἴῃ Βπσγρί, δπα {ταηβ] θα ὈΥ ῬΙΟΙΪΌΒΒΟΥ 1,66, 

οἵ Οδιαθτρο, ἴῃ 1848. ΑΡοα΄ {Π185 πη Οὐοηβίδηξία, [Π6 5β᾽βίθι 

οἵ Οοπβίδηξηθ, τα ποϑίθα {Π6 ὈΙΒΠῸΡ οἵ Οδθβαῦθα ἕο 56π6 ΠῸΡ ἃ 

οογἑαΐη Ρἱοίαγο Βα ρΡοΟΒθα ἴο Τοργθβοηΐ ΟΠ δέ. ἘΒΟΌ π5 ἀθο πα 

ἴο ὁ 50, Δ]ΠΠΘοΊηρ,, ΔοοοΓ]ηρ' ἴο ἃ Ἰοίζοι οἰδοα ἃ5 Π15 ἴῃ {Π6 Ιοοπο- 

οἸαϑίϊο σομἐμονοιβθυ, {παῦ 1Π6 βανοι 5. ΟἹοΥ θα ΤΌσττη οοσ]α ποῦ 

δ ρουίγαγϑα τὶς ποὰῦ ΓΤ ΘΓΘΠΟΘ, ΠΟΙ τ] ΓΠουΐ ΥἸ5Κ ΟΥ̓ ἃ ΒΘΗΒΌΟΙΙΒ 

τηϊβοοποθρύϊοῃ ; θαῦ ἴῃ βοιηθ οἵ Π5. σου, βαγ 5 Ν απ αοΣ βἰρυτῆ- 

ΟΔΠΕΠΥ, “τ 6 ΤΟΟΟΡῊΪ]ΖΘ ᾽, {Π6 Ὁ] Τ8-ΒΡ 1] [πὸ ]1851 οὗ “ {πὸ Οὐ οπϊβί." 

: Ὴ. Τ᾿., χ., 4. 866 ΒΙΏρΡΒτΩ, Υ]1}... 8, 1 56. 85 Ὁ 

Ὁ ῬΤΒΘΡ: Εἶγο, Ὑ11:, 8; ἸΏ ριη. Ἧἶν:; 1... 9... 6 ΒρΙν. Θ᾿ ΤΣ: 

Ὁ ῬΤΗ͂ΒΡ. ΒνῈν 1:...9- 5. Ῥουλ. Εἶν., νυ]... ὃ. 

5 ΟΥ, 88 6 5Βῃο 14 580, “' ἀνδ]6α ΠἸπη56}} οὔ {π6 πἰην᾽ (εἰληφὼς ἀφορ- 

μάς). 
τ 566 Ὅν. 1,605 Ῥγοίδοθ, ρ. χχὶ. 

8. Μϑηβὶ, ὅοπο., χἱ]]., 700 ; Νϑαπᾶρυ, (ἢ. Ηϊβί. (Ε. Τύὰ.), 111., 889, 568 

Ἐπι8., Η. Ἐ)., νἱϊ., 18, οὴ Βοὴθ {π6η Θχίδηΐ ρ᾽οῦπγο5 οὐ ΟἸγ]βέ. 
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Βιυδ τὸ τοοοσπἶΖο, πού 1658, ἃ Β' 5.8} ΘΧΘΟΊ]οποο οἵ {Π6 Οτροη- 

ἰβέῖο βρῖγιῦ τ {Ππαΐ ἀοβῖτο ἴο ΤΘοομ Π6 ΟΠ Ἰβ Δ το {Πποιρ}ῖ- 

ΤῸ] ἀπ σαπα 1 ᾿πα ΕἸ ΓΟΓΒ,} τ ΠΊΟἢ. Ἰοα ΕΒ  Ό᾽5 τὸ θ]8 ἃ πα οχο- 

οαΐο ἃ ΟἸαθοταΐο ὑοῦ ΟΟΠββίϊηρ οὗ ὕπο Ἰοπρ {Γθαίβοβ, [Π6 

“ῬΡΤΟΡ γ ΠΙθὴ ΤῸ {Π6 ΘΌΒΡΟ]," ἴῃ Πθοη θΟΟΚΒ, ἃπα {πὸ “ Ποιηοη- 

βίγα οη. οἵ {πΠ6 (ἰΟΒΡ6],, ἴπ ὑνοηΐγ. ΤῊΘ [ὈΥΠΊΘΡ 18. ΤΟΠΊΔΓΚΆΠ}]Ὸ 

ἴον 115 Ἰᾶτρο οχίταοίβ ΠπτΌτ ἀποϊοηῦ ΟἼὝΘΘΙΚ τυτϊουβ,5 ἀπ] ΘΧΉΙΟΙ 8 

{π6 δας ΠοΥ 5. ἀοατπαϊηΐδηοο τυ Ῥαραπ την Πο]οον πα ΡὈΠ1]Ο8ο- 

ῬὮΨ,᾽ ἃ5. Ὑ06}} ἃ5. ὙΠ Ῥαραη ἃπα 765} ΟΠ] οϊοπΒ ἕο {πὸ ΟἹ ]18- 

«ἴλη οτοθᾶ. ΑἸ ΠΙοαΘἢ ἀοα]ϊοαίοα ἐο ΤΠ ροαοίιβ, ὈΊΒΠοΡ οἵ Τδοα!- 

οθ8." ἰὖ τνὰθ θυ θην Δα ββοα ἴο Ῥαρδη μλϊη68 :" Δ ΠΩ͂, ἃ5. δυῖ- 

ομε!ν, τγὰβ τσὶ τἴθη ὙΥΠ116 {Π6 Τοοο]]οοίϊοη οἵ Ῥασᾷῃ Ῥϑυβθου 0 

γγὰ8. 511] {τ 5.5 ΤΠ6 Ἰαϑὲ οπαρίου ᾿πἰτοάποοβ {ΠπΠῸ του το {ΠῸ 

Βασοοοαϊπρ ἐγθαίβο οὴ Π6 “ Ποιηοηβίγα 0η. οἵ {Π|ὸ Θ05Ρ6],"7 οὗ 

τ ΠΟ. ΟἿΪῪ ΠΑ] Το ηλαΐη5. [0 τι8, ἃ πα ἴῃ ΠΟ ΕΒΟΌἾ 5. αν 6}}5 

. Οἢ {Πὸ τοϊαϊίοη οἵ ΟἹ ΒΕΔ ἰν ὅο ΘΆΤΠΟΥ αἰ ν]η6. ΘΟΟΠΟΙΪ65, {ΠῸ 

Μοββίδ πο 56 η856 ἃΠ6 ΟΠ γἸβίϊαη {ΠῚ ΠΠπηοηΐ οἵ ΡΙΌΡΠ ον, {ΠῸ 5[η- 

ῬΠ ον ἃ πα {γα }} 1] 655 οὐ [Π6 ΟΌΒΡΘΙ παγγαίν 5,5 ἘΠ 6 ΠΟΤᾺ] Θ0- 

{ταδί θοΐνγοοπ ΟἸ γῖδῦ πα 4}1 “πη ροβίουβ," 5 Π6 τηδλ͵]οϑίν οὐ ἢΪ5 

ῬΟΙΞΟΙ 8Π6] {Π|6 δον 141] οἰ ἤσδον οὐ 15. “θα τ ἢ, {ΠῸ τ Δ η 1} 50} 

ΒΌΡΟΥΠ ΓΠΓᾺ] 5 ΘΟ 585 Οἵ Π18 ἢνδῦ αἸ5010165,}} {Π6 τυ πο 88. ΠΟΥΠΘ ἴο 

δῖπη ὈΣΥ πο ΟΠ ΤΟΙ. ἀπ {Π6 Κ'Δογατηθηΐβ,}5 ΔΠ6] ποῦ 1655 ὈΥ {Π6 

ΤῊΪΒΟΙῪ οὗ {Π6 παίϊοη {πᾶ δα ἀθηϊθα 18 οἱαἰμη..}3 ἘαΒΘἷ5 
συσοίθ {Π||5, 85. Π6 6115. 18, ὙΥ Π116 “ΟΠ ΠΓΌΠ65. ὑγοΓ6 ἕο 6 β6θὴ ἢοιτ- 

ὁ Ξ686 Ῥιδββθηβό, Τ οὶ ῬΊΘΠπ,. ϑϊδο,, 1... Τοπη6 2, Ρ. 8056. ““Οἰἱρὸπα ἃ 

ἀοπηό.. .. ΠΤ ᾿ἈΡΟΪορῖθ.. .. 1ὰ τηΐθιχ ἔαϊΓ6. ΡΟΙ ΔΙΏΘΠΘΙ ἰὰ ΡρΘηβόθ 1- 

τηλῖηθ ἐτιχ Ρ6 45 αἱ ΟΠ γβυ. "ἢ 

3 360 ἘΔΡΥΙοῖι5, Β1Ρ]. ατ., ν]., 540, φα. 1801. ““Οριι5 ῥγοίδοίο πορὶ- 

᾿Ιββίτηιιπη, ἡ ἀνθ, Ηἰβῦ, 111.,1.,178, ὅδε Ῥμοίύϊιβ, Β18]., 9, ““1ῃ ψ Βῖς ἢ, 

ἴο ΞΡΘᾺΚ ΚΘΠΘΥΑΠν, Π6 ΘΧΡΟΒΟΒ {Π6 ἀΡΒαγαἰν οὗ Ραρδηΐβπ. "ἢ 

ΒΡ Ὅν. τὴν, 10; Σ., 4. σι, 4. πὸ 14. σῖν,, ὃς; π᾿). 3 18. 

82, 61. 
4 5566 ῬΥδθρ. Εν., 1., 1; 80 Το. Εν., 1..1. Ἐν ΤΠοοἀοίμ8, 566 ΤΠ6- 

οὔοσοι, Η. Ἐ;., :., δ. 

ἜΑΡΙ, Ἦν, χτ.61. ΟὝΣ σῖν., 9. Ἐν,:1: ΤΡ ῖς Ξε 10} 

5 Τροίογεοα. ἴ 1π ἘΠ, ἘΠω τ... θοῦ Εἶν, 1|;.,. 8. 5 1Ρ0..6. 

ὙΠ τ ΟΣ ἵνγ..5... ιν τα ΤΌ ΤΠ 7: ΤΡ γος 

ἘΑΣ τ|.,. 82 χῖς, 18; 18. 
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ἸΒῃ 1 προ ΔΙ] ΟἸΓ165 ἃ Πα ν]]ὰρ685,᾽)} ΔΠ 6] ὙγΠ116 [Π6 ῬοπηΔ ἢ ῬΟΥΤΟΥ 

τοβίγαϊπθα {πὸ Ερυρίϊαη Ῥαρδη5. [ΠΌΤ “Ἢ αὐξουηρ᾽ Ἰη51}05. ἀρ ϊηϑῦ 

Οἵα ϑανίοι δ ΟΠ ΤῸ.) 3 

Βαΐ, νν1]16 οαγτγῖη᾽ ΟΝ. {1118 σους, {Π6 πο ΠΡ 016 ΙΒΠοΡ οἵ 

Οὐοβασοα, Ὑγ85. ῬΙΘΡΑΤηρ {Π6 ΘΤΟΙΠΩ [ῸΓ [Π6 στοαΐ βαϊῆσο οὗ 15 

ἘΠΟοΟΙοβαϑύϊοαὶ ἩΗϊβίοσυ. Ηθ πα Δἰγθδαᾶν, ἃ5 γγα ῃᾶνϑ 566ῃ, ἀσαννη 

ὋΡ [15 “ΟἸΠΤΟΠΟΙΟΡΊΟα] Ά0]65" οἵ δνθηΐβ, πο  παϊπρ' [Πο86 οἵ {Π6 

ΟΠ Ιβύϊδη Ρουοα ; ἃπα Π6 πλπϑῦ ἤᾶν 6 {8 ΚΘΗ ἃ ΒΡ60181] Ρ]ΘαΒΕ 16 ἴπ 

Του Πρ Π15 “ ΟΟἸ]]Θούίοη ἢ οὐ τθοουα 5 οἵ ἃποϊθηῦ ΜΑΙ ΥΓΟΠῚ5 ΤΓΟΤΗ, 

Δα  Ποητ1ο ἀοΟΙ ΘΠ ΐ5, γν Π]ΟΠ., 1 811 ΠΚΘΙ]ΠΟΟΩ͂, ὑγοΘ ΒΌΡΡΙΘα ἴο 

Βῖη ὈΥ͂ ῬΆΡΙΙΟ ΤΟρΊ ΒΟ Υ5. ὉΠΟΟΙ ΘΧΡΤΌΒΒ. ΟΥ͂ΘΙ ΤτοΤη ὕΠ6 ΘΌΥΘΙΏ- 

τηθηῦ. ΤΠ5 ΠΟΌΪΘ ΒΟΟΚ οἵ ΜΆ ΥΥΒ, ΒΟΥ ΘΓΆ] {1165 ΤΟ γα ἕο 1π 

815 ΟἸῸἢ) Η]Ἰβίου νυ," 15. ἀΠΠΆΡΡΙΥ ἰοβῦ. Οπο ἔαρτηθηΐ οἵ 1, 1η- 

ἀθθα, γγθ ῬΌββ688 1 {Π6 Ῥγθοϊοι5. ΠαιΤανο οἵ {Π6 Ῥουβθο 0 δὖ 

ΤΥ ΟΠ5, γΥ ΠΟ 50 ΡΤΆΠΟΙΠΥ ΟΡΘΠ5 Π6 ΠῚ θΟΟΚ οἵ π6 ΟΠ Η]5- 

ζοῦν. 

ΤῊΘ Βα Πθυηρ5. ἃ ηα {πὴ 5 οἵ “1π6 ψ16- ΤΟ 6] διτὴν οὗ 

ΜΙ 5 [ΤΠ] οπ6 οἵ {Π6 νὩοῖ5. Βα] οἵδ ὑυ 10} ΕΠ ΠΒΘΌΙ 5. πιη- 

ἀουΐοοκ ἴο {πραΐῦ οἵ ἴῃ Π15 ΟΠ ΤΟ Ηϊβίουγ. ΟΥΠΘΙΒ. σγογθ--ἰΠ6 

Ἰοδαῖηρ' ονοηίβ ἴῃ {πΠ6 ΟΠ ΓΟ Β. ΔΠΉ8]5, π6 ΟἸ]ο ΕΓ ὈΊΒΠΟΡ5 ἴῃ {Π6 

τηοβύ ΘΟΠΒΡΙΟΌΟΙΙΒ. 5668, {Π6. ῬΙΊΠΟΙΡΆΙ ΟΠ ΓΟ Ὑυυιίοιβ ἃΠπα] ΟΥΠΘΓ 

ΓοΔ ΟΠ 6.5, {Π6 γατῖοιθ ΠΟΙ ΘΒΙΔΙΌΠΒ, {Π6. ὉποῸ 0165 ΒΟ ἢ 661] {Π6 

“{ΘνΊ5 τᾶοθ ΠΌΠι [Π6 ΘΡΟΟῚ οὗ {Π6 οὐποϊῆχτοη, {Π6 ΒΘ ΘΓ] οὐοδ- 

ΒΙΟΠΒ 8 Π6 ΤΌΓΠ5 οἵ Ποαίῃθη ΠΟΒΌΠΙΓΥ ἴο “ὉΠ6 αἰνίηθ ἰθοῃηρ." 

8η6,, “Ῥοβϑιθ. 811, {Π6 ουδοίοιβ 8Π 6] ΤΩΘΙῸΪΠῈ] ἀββιβίδμοθ οὐ οὐ 

Το ἃηα βαστοῦν, {65π5, π6 ΟἸγὶϑῦ οἵ αοα." 5 ΤΙη τηδυκίπρ' οαὖ 

{Π15 ῬΓ [ῸΣ ΠΙμηβο ΙΓ Π6 Κπονν {πᾶῸ πΠ6 οου]α ἢἤπα ΠΆΡΟΪΥ Δ ΠΥ 

“Οὐ ΡΥ] η5. οἵ Ῥυθυίοιιβ ὑτᾶν 16 15: ἃ ἔδυν πδυταύγοβ οἵ ΠἸπϊ ρα 

ΒΟΟΡΘ ΘΙ ΘΟΕ ΒΟΠ16 Ρ1 8 οἵ Ππ6 ργαῦ {Π6}16; Π6 τη]ρΐ 866, ἃ 8 

Π6 ΘΧΡΙΘΒΒ65 1, ΒΟΙῚΘ ““ [ΟΤΟΠ 68 ρ] δι] ηρ' ΠΟ ῈΡῚ) {Π|6 ΟἸἈΥΊΓΠ 658, 

τοῦ Π ΘΔ] ΒΟΠῚΘ ““ γΟΙο68, ἃ5 ΠΡΌ ἃ [Ἀ1- Οὔ ποσί, αἸτϑοίηρ' ΠΪπὰ 

ὙΠΟ]. Ὑγὰγ ἴο σῸ : Ραύ 1 [ῸΓ ᾿Ἰπβίαμπορ, {Π6 “ ΜΙΘι οΥ 15) οἵ Ηδ- 

1 Ὅρῃ. Εν.; ν.. 8. 3 ΤΌ γεν 90. 

9 ἘΝῚ ΊνΟ Ὁ γον ΡΙΘΟΒΙΙ: ἢ ΔΙ. 

4. ἘῸΥ ὙΘίδΥΘ ΠΟΘ5 [0 τη. οτὴ ἴῃ {Π6 ΠΙβίουν, 566 ἰν.. 1ὅ ; νἱ., 1, 99, 

42, δηα ν]}]. ἔγθα., Μεγ. ῬᾺ].., Ρ888.; ΣΧ.) 9. 

ΕΝ τς 
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ΘΟΒΙΡΡαΒ᾽ (ἴο συ πομὶ ἴῃ {Π6856 τπνογβ Π6 ΟΠ] ΤΟΙ Γ5) σου] ποί 

Οἴου Ηΐπὶ Δ ν ΟΠ ποῖ 15 σα] ἄλποθ, {ΠἸῸΓῸ ὙΥΘΓΘ ΟἾΠΟΙ ἃ πα Δ) 1η- 

ἀπέ αἰαβ ἴῃ Δ ΔΙῈΡ]6 βίουο οἵ ᾿πιηρογίαηῦ ΟΠ ΓΟ Ομ πη Πΐ5, ἃ5 

οδίδ! οσιι65 οἵ ὈΙΒΠΟρβ᾽ ἀπα γθοογ 5 οἵ Βυ Ποῦ 8,᾽ ΟΥ ἃροϊοροίϊς, ἄοο- 

ἘΓΙΠΆ], πα ΡΟ]ΘΠΏλΪΟ Δ] ὑγ θα 1565, ΟΥ Ἰθ (615, ὈΥ τη 61 ἡγ 110, 1 ἘΠ ον Ππδαᾶ 

ποῦ υυτϊτῖθη ΟἸΌγΟἢ ἰβίουν, Πα ἴῃ ὙΔΙΙΟΙΙΒ ΤΠ ΘΆΒΕΓΟΒ ἀοίοα Ἰ{. 

Μοτθουοσ, μ6 οου]α 1ΠΠπ5έγαΐθ 15. Βα θ]θοῦ Ὀγ {ΠπῸ6 Π6ΙΡ οἵ 76 ]5} 

ἃ πα Ῥασαπῦ ὙΥΓΙΓ6ΓΒ5, ἃπΠα Ῥτοάποο ϑἰαΐθ ΡΆΡΟΥΒ, ἃ5 ᾿Π}Ρ 6114] θα οἴ 5 

ΟἿ ΤΟΞΟΡΙ 5, ΤΠΔΗΥ Οἵ Ὑγ}}10}}, πο ἀΟὐΠΕ, τγθγο ΒΡ} ]164 ἴο Πΐτη ὈΥ 

Οὐοπβίδητξπο : μῖ5 Κπουν]θαρο οὔ Πο Πῖνο8 οἵ βοιλθ δα ηθηΐ ΟΠ σΟἢ- 

ΤΊΘΉ, ἃ5 ΟΥ̓ ἢ ἃ πα ΠΙΟΠ βῖιβ οἵ ΑἸΟχα πα, νγὰβ [8]} πα δοοα- 

Ταΐθ: Π6 δα] ἀσοθ88 ἴ0 τη ΠῸ}} {ΓΔ ΠΟ 18] ἸΠ ΠΟΥ 10," Δ ΠΩ, ἃ5 Το- 

Βαγα6α ἔΠπ6 ποτ τοοθηΐ ουθηΐβ, [0 τ] 10 }} ἐοβϑ ΠΟ ΠΥ Οἵ ἃ ΡΥΠΔΤΥ 

ΟΥ̓ 8}} θαΐ ρυμηαγν Κἰπα. 

ὙΥ1|6 Π6. τγὰβ τηρα!αἰησ Δα ΟἸΔ ΟΣ ησ {Π6586 το 5, δηᾶ 

8150 ὙγΠ116 Π6 τγὰβ ΔΗ ΧΊΟΙΒΙΥ πναῖοῃ]η [Π6 ΤΟΥ γ] οἵ Ρουβθου 108 

ὉΠΩ͂ΟΡ 1, 1ΟἸ Π1τ|5,5 ΕΠΒΘΌΪ 15 ὈΘΟΔΙΠ6, ΠΠΠΔΌΡΙΥ ΤῸΣ ΠΙτη 561 Ἰην ον 

ἴηι {Π6 στοαΐ ἀοοί]η8] ΘΟ ΙΟΥΘΥΒΥ ν Π]οὶ Πα] ὈΓΌΚΟη ΤΌ ἴῃ 
Ἐργυρύ ἴπ {πΠ6 γϑὰν 519. ΑὐἹαηΐβιη, 10 ποοα ΠΆΡΑ 6 5δ]ᾶ, δἵ- 

Βττηθα {παῦ (Π6 ὅοη οἵ Θοα, ΑἸ ΠοὰρΡ ἢ “ αἰνηθ6,") τὰ ποῦ οο- 

Θἴθγπἃ]} τυ ἢ {Π6 ἘΔΈΠΟΥ, ἃ Π 6 τγὰβ ὑπ ΓΟ ΌΤΘ Θχ γα θοῦ ἴο {Π6 ππ- 

ογοαίθα ΘΟ Ποαα. ἘιβΟ 15 414 πο {ΠΟΓΟῸΡ,ΪΥ 5166 τυ {ἢ ΑὙΤΠ18, 

ἃ η6] αΙβΕ ποῦν αἸβαρρτονθα οὗ ρατ οἵ 18 Ἰαῃρστιαρο, νοῦ Π6 50 [ὩΣ 

ΔΏΒΊΤΟΤΘα {Π6 ΑἸΟΧΔΠ Δ ῬΓΘΒΌΥ [615 ἈΡΡΘᾺ] [Ὁ ΘῈ ΡΡοΥ 85 ἴὸ 

γγτῖΐο ἴῃ Π5 ὈΘΠ Δ] ἴο 118. ὈΙΒΠΟΡ, ΑἸοχαπάον., Ηδ αἰ τότ: Π6 

Βοηΐ ἃ Ἰοίίου ἴο ἃ ὅση ῬγοΙαΐο παιηθα ἘΠ ΡἢΤ ΄]Οη, ἴῃ τ ΠΙΟἢ Π6 

5164 {Πδΐ {ΠῸ ὅ0ῃ τνὰβ “αοα," "αΐ ποῦ “γον αοἂ :5 ἃπᾷ Ψ ΘΠ 

ΑαἸαβ, αἰτου Π15. ΒΟ] ΘΓ αὖ ΝΙΟΘΟΠΘα͵α τυ! ἘΠ ΒΘ 1158 Πα ΠΊΘΒα ΚΘ 

1 Ἡ. Ε-., ἰν., 8, 39, ἘῸὸν Ηδροβίρριιβ, 566 Υ δβδίοοίξ. οἡ {π6 Οδποῃ, Ρ. 

180. 

2. 866 Η. Ἐ;, ἴν., ὅ, 22; ἀηα ΗδίπΙΟ ΘΠ 5 ηοΐΘ οἡ ν., 12, οὐ] οἰβίηρ 8 

ΤΟΙΊΔΙΚ οὗ ῬΘΑγΒΟΙ 8. 

τὰν δ ἮΝ, ν,, 59: 251 Υἱ1,.) 80, 

4 Ἐὸν Ῥδρϑδῃ διυίμου 165, οἵ, Η. Ἐὶ., 11,, 7, 8; 111., 18; ἴν., 2; ν., ὅδ. 

5 Ἐ κ΄... νἱ., ὅ, 9, [ῸΓ Ἰ06Ὰ8] {γα α 015. 

510;..5...8:; σε ὕοπ;, 11.,1 βΒα. Ἴ Τμοοά,, ἱ,, 6. 

5 5, Αἴ... ἀ6 ὅγη., 17; Μδῃβὶ, Οοηο., χὶ!!., 701. 
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(ϑιρροβαᾶ, θαῦ ποοα]θβϑῖν, ἴο 6 1ῖ8. ΚΊΠΒΠγ41)}), Το γα το Ῥα]68- 

{1π6, {Π6 τη ΤῸ ΡΟ] οὐ (Δ βα θὰ τγἃ8 9η6 Οἵ [Π056 ΡΠ] αἴθ νη 0 

ΔΠΠ]ον θα ἢ ἴο ΠΟ] ΒΟ ν θ 65. οἢ. ΘΟΠΟ ΠΟ {πᾶῦ Π6 Βῃοι]α 566 

ΤΘΟΟΠΟΙ]]αύοι τυ ἢ ΑἸΟΧα Πα 6..3 

ΤῊ πο ]]-πθαηῦ θα Ἰρηοτδηῦ ΘΠ ἄθανου οὗ {πὸ ΟΠ ΤῸ} 5. ̓τηρο- 

ΤᾺ] ραΐτοη" (6 8η6 ἸΟΠΡ' Δ ο να ἀπ Δ ΡΈ1Ζ64) ο οἴἶδοῦ {118 

ΔΟΟΟΒΙ ΠΟ δέου ἀοβτοα Ὀν ΕΠ ΒΟΌΙ 5, [1166 ἃ5 10 οουἹα ποῦ θαξ 

11. Τῆο Νίοοπο Οὐππ01} ΤὉ]]ον θα, Ἰῃ {Π6 ϑαμηηοΥ οὗ Δ... 938. 

ἘαΒΘ ἶτιβ, οὐ σοῦ 86, αἰίο πα 664, Πα] τ ᾶ8. ῬΤΟΪΟΌ Πα] ᾿πη ΡΤ ΒΒΘΩ͂ ὈΥ 

{παῦ ῃγα]οϑῦϊο σα ΠουἸηρ;, τσ 10}. Π 6. ἢ ΠΟΥ γα ΠΚΘΠΘα ἴο “ἃ Ρ]011- 

Οὐ ΡΠ Πα ΘΟ ΡΟΒοΘα οὐ θοδα 1 ἤοννοιβ. Οὗ ον ν Ππ6.) 5 Ἠδ 

ΟΟΟαΡΙΘα ἃ αἰβο πρι5Πη 64 ΡΟΒΙΓΪΟΠ ἴῃ {Ππ6 ΟὐτΠ01]1: ΒΘ νγὰβ 1085 

ΒΡΟΚΟΒΒΊΔΗ 1Π Ὁ Θ]ΟΟΤΪ Πρ {Π6 ΘΙ ΡΟΙΌΣ,. Ηθδ γϑῦθΆ}}ν Δοαπ]οβοθα 

ἴῃ 15 ἀοοίνῖπα)] ἀθοϊβίομβ, πα {π6 οΘομβοαποηΐῦ οοπαθπηδίίοη οὗ 

Αὐΐαβ, θαῦ πὸ αἸα 50 το] πο ΠΕΠγ, τ πΠ 161 ΡΓΘΒΒΌΓΟ, 8η 6] ἴῃ 56η8685 ΟΥ̓ 

ἢ15 οση. ΗἨδθ Κπον {παῦ π6 σου] θ6 {πουρλῦ ἕο Πᾶν ΘΟΙΡΤοΟ- 

ΤῊ 56 6 5. ΘΟΗΥ]ΟΙΟΠ5, ἃ Πα {ποι ίοτο πυτοΐθ Π15 δοοοιπύ οἵ {Π6 

{τα ηβδοῦϊοπ ἴο {Π6 ῬΘΟΡΙ]6 οἵ 15 ἀἴοοοβο, ἃηα, ἃ5. ΑΥΠδη 5115 6χ- 

ῬΙΌΒΒΘΒ 10, ““ ΘΧουΒΘα Π]Π861} [π΄ Π15 Οὐ γᾶν." 5 Ηδ σαηθοᾶ, Πον- 

ΘΥΘΙ,, ΒΟΠ6. 501806. Δ)14 Π15 νοχϑίϊοι, ΤΠ, ἃ5. Πὰ5. ῬΘΘη βαυρροβίθα 

ὙΥ1}} πγ 0} ῬΙῸ ΔΙ γ, 6 ὑτὰ8. ΘΟΠ 55] Π ΘΩ͂, ἃ5 [Π6 τηοϑῦ θυ] 

ΠΊΘΙ 61 οἵ [Π6 Οὐ ΠΟΙ], ἴο ΤἈοΙΠΠ αΐθ [Π6 ῬΥδοῦο8] βοϊαίοη οἵ {Π6 

“ ΡΆΒΟΠΔΙ αποϑίϊοη " Ὀγ “ Δα]πδέπρ {π6 ᾿ππὰν αἀαίθ ἴο {Π6 5018 

γ 681.) 5 ΒοΠη6 500}. τοαπιϑϑῦ νὰβ ῬΤΟΌΔΌΙν {π6 οσοαβίοη οἵ Π15 τὸ- 

ψΊβῖοι Οἵ {ΠηΠ6 ῬΆΒΟΠΔ] ΟΥ016 οἵ πἰπμθίθοῃ γθαγβ, οοηβίσιοίοα 1π Π6 

{π|νὰ οοπίασν ὈΓ {π ΑἸοχδηανῖδη ΒΟ ΠΟ] ΑΠπδίο]Β:7 ἃ πα ΗΘ 

Δ του σαν Ρα]Π5Π 64 ἃ {γθαῦϊθα οα ἔπ βαθ]θοῦ, συ 10 Οὐπβία τ π6 

“ χραα τυ] ἢ ΡῬ]ΘΑΒΈΓΟ,)) Δ η4 οαπβοα ο ΡῈ ρμαΐ 1πηΐο τ] 6 ΟἸτου]ἃ- 

το. ὃ 

᾿ ΟΥ  Τπδοῦ: τα: ὔϑοζε, 125 “δ: 

3. 506.. 1..) 7 : 566 Ργχοΐ, 1,665 ΤΘΟΡΠδηΐα, Ρ. ΧΧΥ. 

θη ΠΠΐΝ,᾿. 6. 5.Αἴ., ἅ6 δον. ΝΊο., 8; 46 ὅγη., 18, 

δ Βέδηϊονυ, ᾿ὐαβύθυη ΟΠΌτΟΙ, Ρ. 182 ; Ηρίο]ο, Η]βῦ. οὐ Οὐαηο115, Ὀ. 11., 6. 

9, 8. 87. 
1 Φοιότηθ, 46 1. Π]., 78. ἘῸΣ ΑΠΔΙΟ] 15, 0 ῬΘοάτηθ ὈΙΒΠοΡ οὗ [Π6 

ϑγτῖδη ΤΠ, Δοαϊοθα, 566 Η. Ἐἰ.. νἱ].., 852, 

5 ψπ, Οοπ., ἵν., 856. ὙΠῸ Ἐς]. ΗΪβῦ. 5ῃονγβ μῚ5. Ἰηΐου δὲ ἴῃ 1Π6 ““Ῥ85- 

Ο88] χυθβίίοι : ἢ 566 ν.; 28 56. ; Υἱ., 22; γἱἹἱ]., 92. 
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ΤΟ βοϊοιηπ οἹοβίπρ' οἵ {πὸ Νίοοπθ ΟἾΠΟ1] τγὰ8. σοι] ηοα Ὀγ 

ἔΠ|6 ΘΠ ΡΟΙῸΣ ὙΥὉἢ {Π|ὸ Ορομΐηρ' Γοβαγ} οὗἉ ἢ15 “ ὙἹΟΘπΠἈ}Ϊα,." ΤῸΓ πο 

οηΐογοᾶ {πὸ ὑνυθητο}} γᾶν οὗ 15 τοῖσι οἡ Ὁ] 95, ϑ95. Επθο- 
Ῥῖαβ, γ πὸ ἀἀοβουθο5 {Π6 ἸΠΊ 6.18} θαπαποῦ {Ππ6π σίνϑη ἴο {Π6 ῬΤΟ]- 

αἴο5. 8ἃ5 ἃ Κὶπα οἵ “᾿ππᾶρο οἵ ΟΠ Ιβ 5. Ῥγοι 864 ΚΙηρ Ομ," } ἃρ- 

ῬθδΙΒ ἴο πᾶγο τοσαγα θα {Π||8 ΘΡΟΟΪ ἃ8 ἃ Βύηρ᾽ ἐδ) ηυΐγυτι8 ΔΠΊΚΟ ΤῸΓ 

ἔμπα ΟΠ γοηΐοῖ6 πα {π6 ΟΠ αστΟΙ Ἡ!βίουυ. 

ΤΆ τὰβ ῬΤΟ ΔΙ. αἰτοῦ [116 Θοπο βίοι οὗ {πὸ Ἡ]βίονυ " {Ππᾶΐ Ἐπι86- 

θὰ. πτοία ἃ Ἰοπρ' {το 156, ΔΡΡΆΓΘΠΕΙΥ ἴῃ ἐνγοηίγ- νοῦ ῬΟΟΚΒ, ἴῃ 

ὙΘΡΙΥ ἴο ῬΟΙΡΉΥΓΥ Β ΤΟΙ, ΑἸΤΟΔαΥ τοίουνοα ἴο, “ Αραϊηϑῦ {ΠῸ 

ΟΠ Ιβδη8 Ὁ Ραΐ Πἷβ αἰζοηοη ἃηα ᾿ηίογοϑῦ τη πᾶν ὈΘΘη 

ἸΆΤ σ᾽ ἈΡΒΟΥΒΟΩ͂, ᾿π Α.}). 996 ἀπα Α.}). 997, ὈῪ Ῥγοοθθαϊηρβ ἴῃ 

ΦοΓΌ ΒΑ] Θὰ Πα 15 ποῖ σ ἢ ΒΟΥ ΠΟΟΩ͂, νγ]Ο ἢ 6 ΤΟρ ΓΘ ἃ8 ἃ ΒΙΟΤΆ] 

δαΐη ἴο ΟΠ αν. ΤΠ6 ΒΘΡΌ]ΟΙ το οὐ ΟΠ γβῦ, μ6 (6115. 18,7 γτὰϑ 

Ῥγουρηΐῦ ἴο Ἰσλνέ Ὀγ {πὸ τοιηονὰ!] οἵ ἃ Ἰᾶτσθ ραγϑα τηοὰπηα ὙΠ] ἢ 

Βιδα ὍΘΘη ταϊβοα οὐοῦ 10, Πα θη οτον Ποα ὈΥ ἃ “ {ππ|6 ΒΘΡΌΪΟΠΙΘ 

οἵ βου ]5) ἴῃ {πὸ ἔθιτη οἵ ἃ θη ρ]6 οἵ Αρῃγοαϊίθ. ὙΠῸ ποῦκ οὗ 
ΘΧοαγαίοη. νγὰβ ΘΔ ΤΟ Οἢ ὈΠΕΩ͂ΘΙ ΟΥ̓ΘΥΒ ΠΌΤ {Π|6 ΘΙ ΡΘΙΌΤ, ὙὙΠ0,.. 

ΤΟ͵] οἱ οἴηρ' ἴῃ 105 ΒΙΙΟΟΘΒ551Ὁ] τοβα], ᾿πβέσιιοίθα [Π6 Ῥγου ποῖα] ΔαςΠοτ- 

1165 ἕο διΓΠΙΒ. πα θυ 8 }5 [Ὁ ἃ ΒΡ] ΘΠ] ῬΆΒ1Π1Οα, ἡΥ Π]Ὸ ἢ) νγὰβ ἴο Ρ6 
ογθοϊθα ἴῃ ἱπηπηθαϊαΐθ᾽ ΡΟ χ᾽ ΠΥ ἴο {Π6 ΒΘΡΌΪΟΙΓΆΙ οαγ6, ἃ8 8 

“ΜΙ ΟΓΙΆΙ ΟΠ οὗ {Π6 ϑανίοινβ Ἠδβασγθοίοη." ΟἿ δὴν ἃ]- 

Ἰοσοα αἰβοονοῦν οἵ “0πΠ6 τ ΟὙΟβ85," ΕΠΙΒΟΌΪΠ5. ΒΔ Υ58. πού] ηρ᾽ :5 

γοΐ ΒΟΠῚΘ Βίοτυ ἰο ἐπαΐ οἴδβοῦ τηβῦ πᾶν ῬΘΘη οὐστοηῦ τυ] η 6 π 

γΘΔΙ5, αὖ Ἰοαβύ, αὐτου μ6 ὑνυτοίθ ἢἷ8 ΚΠ οἵ ΟΟπβίδη [116 : 5 Δηα Π6 

ΤῊΔΥ ΠΕΥ͂Θ ῬΌΓΡΟΞΟΙΥ ἸΡΠΟΙΘα 1ΐ, ἃ5 πού Ὀε]ϊουίηρ' ἰῷ ἕο Ὀ6 ἔττιο. 

Ηδ πᾶ ποῖ {πὸ β!Π!Π σοῦ ἀουῦ ἃ5 ἴο {πΠ6 1ἀοη Ποδύϊοη οἵ {Π6 

ΒΘΡΌΪΟΗΓΟ:: Π6 ανν 6115. τυ {ἢ δυο ἀοΠργῦ οα {ΠπΠῸ αοία1]5 οὗ {Π|6 
ΠΟῪ ΟΠ ΌΠΓΟΉ, ἡ] Οἢ 6 68}15 “ἃ ΠΟῪ 96. ΒΔ] Τὴ : 7 ἢ6. ΘΟ]ΘΌταΐοϑ 

ες, Οοῃ,, 1Π, 1δ. 

3 Ἐὸγ Π6 οθ8 ποῦ τηβϑηίϊοη [115 ὑγοαῖβο ἴῃ ΗἩ. Ἐ)., νἱ.. 19: 80 Ὑ 8]6βί 8, 

5.66. 4150 "“ΓΠΠΘτηοηΐ, υἱϊ., 04. 

3. 386.  ΔΠΔγ8. οἡ. ΘιΌτη6, 46 ὙΠ. Π]., 81. ΟΥ̓ Φοίοπηο, Ἐρ. 70, 8. 

τ, Οση.,, 111., 26 δα. 

α μετα ΘΧργθββίοη ἴπ 1 Οὐοη., 111... 80, “ΤΟΚΘη οὗὨἨ [Π6 τηοϑὺ ΠΟΙ Ῥα8- 

50 η,᾽ τ ῖουβ, ἴῃ ἐμοῦ, το [π6 Ξθρι!οῆγο. 

6 566 ΟΥΤ]] οὗ Φο πιβα θη, Οδίθο,, ἰν., 10; χ.. 19; χι!,, 4. 

Τ ψῃς, Οοη., 11,, 88, 
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{Ππ6 ῥἵοιιβ. δοῦ νἹν οὐ Οὐπβίδη! πη ̓8. τηοῦπον Ηθ]οπᾶ ἴῃ Ὀα]Π]Π αηρ; 

ΟΠ Ὸ]165 Οἡ {πὸ Μοιηῦ οἵ ΟἸ᾽γο5 ἀπα αὖ Βοί] Ποῖ, ἃ Π4] 4150 Π|6 

τοπο πη ρ᾽ π 10, ἴῃ ΠΡ οοηα ποί, οἵ ἀβϑί ποι ἀθνούϊοη ὙΠ πηπι- 

πἰβορηύῦ ἃ ηα (θη 161-Ποατίθα οἸιαυ ἐγ. ΗΘ 500 τὰ ποῦ Βοῃϊπᾶ- 

Παηα ἴῃ Ζ68] [Ὁ ΟἸΤῸ ἢ οχίθηβιοηϑ Πτουρ οι! ῬΩ]οβαπ6 ; ἀπ 

ἘΠ ΒΘ Ἶπ15, 1Π ΘΟΙΏΠΟΠ ὙΥ]Γἢ ΟΥΠΘΙ ῬΓΟ]αΐοβ, τοοοϊ να ΤΠ Ὸμ Πΐτη ἃ 

Ἰούξον οἵ τ] α]κο ΤῸ ““ΠΟΡΊΘΟ ἢ ρ᾽)) ἴ0. ΒΌΡΡΙΘΒΒ {πὸ βαρ οΥΒ ΓΙ] Ο8 

Ῥαᾶρδη ΟὈΒΟΥ Δ ΠΟ65. ΟΔΡΓΙΘα] Οἢ ἃὖ ΜΓ ππα οι} “ΚΑ ΤΠ 15 [6[6- 

ῬΙΠ11.. 5 Τὸ νγὰβ ῬΙΌΡΔΌΙΥ ὑγΠ116 ΟἿ ΔαΓΠΟΙΒ. τηϊη 6] τνγὰβ ἔΠπ85 

ἀνθ! Πηρ᾽ ΟΝ. {Π6 ΒϑοΓοα 5165 {πα΄ 6 τυτοίθ, ἃ5 ΦθΙΌΠΙ6 (6115. 1π|8,"᾿ 

8 ΘΧΡΙΔΠδ ΟΠ. οἵ Π6 ΠᾶΠ165. ΔΡΡ]1Θα ἴο νϑυοιβ παύϊοηβ Ὀγ {π6 

ἩφΡτοννβ5---ῶ [ΟΡΟΡΤΆΡΠΙΟΩ] δοοοιηΐ οἵ {πᾶδοὰ πα οἵ {πὸ ἀποϊθηῦ 

αἸβίυϊοίβ οὐ {Π|6 Ὁ11|065, ἢ ἃ Ῥ]Δη οἵ Θυτπιβ] οι πα πὸ Τ᾿ ηρ16--- 

Δ η6] Δ ““ ΟΠΟΙΔΒΙΘΟΙ," ΟἹ ΔΙΡΠ ΔΙ ΘΌ081] οαἰ!οριιθ οὔ {Π6 ΠΘΠΊΟ5 ἡ 

ΟΥ̓ Ρ] 665 τη ΗΠ] ΟΠΘα ἴῃ {πὸ ΟἹ Τορίαιηθηί. ΤΊ] 1Ιαϑὲ θΟΟΚ οχ- 

Ἰβῖ5 ἴῃ ΟἼΘΘΚ, Πα ἃ ἢΠ"66 ἐγαηβιαίϊομ οἵ 1 Ἰηΐο ΤΕ] 15 διηοηρ' {Π6 

ὙΥΓΙΠ]η 95 Οἵ ΦοτΌιηθ. Τί νγὰβ ἀθα]οαίοα (ο ΒΙΒΠΟΡ ῬαιΠ]]πηπ8. 

Βαΐῦ {Π6 απἰοῦ σοῦ κ {Πτ|5 τοβαηθα ὈΥ ἘΠ ΒΘΌΙΠ5. τγὰ8. ἀραῖη 1η- 

του ρίθα ὉΥ ἃ ἐπϑηβδούϊου Ὑγ 10} Πἃ5 ὈΓΟῸΡῦ ΠῸ ΠΌΠΟΙ ΟἹ ἢἾ5 

ΤΠ ΘΠΊΟΙΥ. τιβία  Π1π|8, ὈΙΒΠΟΡ οἵ Απίοοῃ, Πα ΟΡΘμΪν οΠπαιροαᾶ 

ΒΘ 1115. τυ 0 πη 1 ἘΠ] 685 ἴο {Π|ὸ οὐθοα υΠ10}} Π6 πα ἀοοορίοα 

αὖ Νίοδοθα. ΒΘ 15. τοίου ὍΥ ἰαχίηρ Πΐπ τυ ΒΆθΘΠ Π]Δ ἢ 

ΠΟΙΌΒΥ ; ἃ ΠΡ ΠΔ] οἵ ὈΙΒΠΟΡ5. ῬΙΟπουῦπορα ἘΠπβέα  Πῖτι5. στ ]ν, πα 

Ρουθ θα Οὐπβίδηςπο ἴο βυιβίαϊη ὉΠ} ἀτγαστα. Ἐιβί 5 τγὰβ 

βϑηῦ ἰηΐο ΘΧΙ]ο :ὃ ΒΘ 5, οἰ ΓΠ6Ὶ ὉΠ6Π ΟΥΓ ΒΟΟΠ δ ον ατ,7 τγὰβ 

ῬΙΌΡΟΒΘα Ὀγ {Π|6 ΑὙἸΔΉΪΖΟΥΒ ΤῸ {πῸ6 ὈΙΒΠΟΡΤΙΟ οὐ ΑπέΙ ΘΟ : ΒίΓοπΠρ' 

ἸηΠΈΌΘη06 τγὰβ Θχουθα [ἢ ΒΡ Ροῦῦ οἵ {Π6 ῬΙΌΡΟΒΆΙ, θα βτοπρ' ορ- 

ῬΟΒΙ ΠΟΙ. ὑγ88. 8180. τηϑ 1} ϑ[οα : ἘΠιΒ6 01π|8. Π]ΠΊ5611 {6115 τι ἐΠπιαῦ 

τ τ. νη, 111.., 42. 

5. ΤΌ., 11... 40 (Ἰοὐἴου το Τιβθθῖπ5 ἀπ οὐ Θ. ὈΙΒΠΟΡΒ). 

ΠΡ ΝΞΩ: 2. Φοίοιηθ, Ῥταοθῖ, 46 Του. ἩΘΌν. 

5. παραχαράττοντα, ὅ00., 1., 28. 

δ ΤΠ] οηΐ, ν]]., 29. ὅθ Ογγ8., Ποιῃ., ἴῃ 5. Ἐπιβίδῃ., 8, 4; 66- 

ΥΌΠ6, 46 ὙΠ. 11]., 8ὅ. 

7 ἙΊΟΠῚ ΕΘ Ἶ15᾽5. οὐτῃ δοοοπηΐ, αη4 {Πα οἵ Βοογαίθβ ((., 34) απᾷ 85ο- 

ΖΟΙΊΘη (1]., 19), 10. ὑγοι]α βθοῖη {Ππὰῦ {Π15. ῬΤΌΡΟΒΆΙ {ὈΠ]Ονγθα Ἰτητη θα Ἰίοὶν 

ΑἰΓΟΥ ΓΠ6 ο]θούοη οὗ Τί π5; θαὺ ΤΠ Θοάογϑὺ πα κοβ υα]]π5. βιιοοθοα 

Τυπιβι ἢ πι5, ἃ πα Ρ]αοο5 [Π6 ΡΤΌΡΟΒΑΙ Δ θυ 15 ἘΡΘ αν 68 1}}. 
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ΒΌΓΟΓΩΒ ΥΟΤῸ ΠΟΑΤΪν ἀτγανγη. Ηρ ἔδῖκοβ οὐ ἴο ΠΪΤη501 [ὉΓ Πᾶν- 

ἴηρ ἀοίοα ἃ8 ἃ ΡΟ ΚΟΥ, ἈΠ ἀοργοοαίοα {Π6 ῬΥΌΡΟΒΟΑ ἐγ η5]ἃ- 

(ἴοι ἃ8 ΘΟὨἑΓΑΤΥ 10 ἴΠ6 ΟἝΠΟΠΒ οὗ {η6 ΟἸΌΤΟἢ.2 Οὐπβδίδης! πο 

ΘΟ μ 66 115. ΒΟΙῚΡ]65. ἃ Πα 1115. ΠΠ56] ΒΠΠ655," ΔΠ6 4150 νυτοία 

ἕο ἴδ ΒΡ Ρουίουβ αὖ Απίοοι ἐπαῦ πο ΠδΔα Ἰοηρ' Κποῦνπ Ἐἢ6 801]1- 

ἐἶο5 ἃπαὶ πιουϊῖ5. οἵ {Π6 ὈΙΒΠΟΡ οἵ Οδθβαῦοα, Ὀπῦ {Παΐ ἕο ὑγλῃΒίὉ 

Βΐμ ἴο Απθοο που 6 ἃ τ ΤΌΠρ' ἴο ΠΪ8. Οὐ ΟΠ ΤΌ." 

ἘΠΙΒΟ ΟἿ 15. 4150 00 Κ ρᾶτ ἴῃ {Π6 Αὐΐδη [οΌ] ΟΠ 5 αἰΐδοῖκς οα ΑἴΠἃ- 

παβῖπβ, τ Π10}} Οὐπβίδητπηθ οαὖ Βηοσῦ ὈΥ 5 πα ηρ ΑὙΠΔ Πα 5115 ἰηΐο 

ΘΧΙΪΘ αὐ Ττονοθ. ὙΥ 16 αὖ ΟὐπβίδηςΠΟρΡ]6, πὸ πηϊοα τυ] 18 

{γι η 15 ἴῃ ἃ πα 1018] πα αἰτῪ ἰηΐο {Π6 οποίβ οἵ ἃ ἔποπα οἵ ΑἰΠπὰ- 

ΠαΒΙτ15, γ ΠῸ 15 ἀΠΘβου θα ἃ5 Πᾶν] ὈΘ6 6 ΠΠ}06116 6 Ὀγ {Π6 1Ἰηςοηβιν 

οἵ 115 ἀητἰ- ΑὐἸδηΐβηι πο ἃ ῬΘΟΙ] Ια τη οα Ἰβοδίίοη οἵ 5861] ηΐβηη. 
ΤῊ. τὰ8 ΜΆΤΟΘΙΠ5, ὈΙΒΠΟΡ. Οὗ Αποντα, 0, ΡυονοΚοα Ὁ. {Π6 

Ῥορυϊαυῖν οἵ ἂπ Αὐδῃ ἐγθαίβο, μα μαΐ Του ἃ θΟΟΚ ἴῃ τυ ]0Ἐ---- 

δροοταϊηρ 0 {Ππ6 οχίαπέ οχίγαοίβ---"6 τοργθβοηζθα {Π6 “ ΟΡ ἢ" ἃ8 

Θἴθυ πα] αὖ ΠῚ ΡΟΙΒΟΠΔ], Δα ΤΟβουν οα {ΠῸ {Π{16 “Βοη οἵ αοα " [ὉΓ 

ἴΠ6 τῆλ «6515, ὑυ Ποῖὴ ἐπ Ὑοτα πᾶ βο]θοίθα ἃ5 158. [θη ΡΟΓΆΓΥ 

ΟΥΡΆΠ.5 ΑΟ ΟΘΟῸΠΟΙΪ ΠΟΥ ΠΟΙ αὖ Οὐπβίδης! 0016 οοπαοιηποα 

ΔΜΆτΟΟΙ 5, ἀπ τοαϊποϑίρα ἘΣ αΒΟΌΙ5. 0 ΔΠΒΥΘΙ Π]8. ΠΟΟΚ, ἀπ {Π6 

(5 τὰ ΖΘ] ΟΌ 5]. αΙΒοΠμασροα ἴῃ ἔσο θΟΟΚΒ “Αραϊηβὺ ΜΆΓΙΟΟΙ- 
105," πα {Ππτθ “οἡ ἘΟΟΙ οβἰαβΌ1081 ΤΠ ΘΟΙΟΡῪ ""-ν τ] ]πρθ  ΠΙΟῊ 

σου α βυῆσο ἴο Ῥσονο {Παῦ {Π|6 11 Δα ΠΟΥ τνὰ8. ΠΟΙ ΠΟΙ ΤΟΔ]Π]Υ ΟΥ- 

{ποοχ ΠΟΙ σοπβίβίοητ!ν Ατσίδῃ, Ὀαΐ, ἴῃ [αοΐ, {Π6 ΟΠ]οῦ ΤΟ ΠΟΥ οὗ 

{1π|ὸ 56 π1- ΑΤΊ ἢ 50Π00]. 

Ηὸ βροῃῦ {πΠῸ συἱπίον οὔ Α.}. 9355-0 αὖ Οσηβίδητ 0016. ΤῸ Πΐτη 

{ΠῸ ΠΟῪ ΟΑΡΙ(Ά], ᾿Ἰπτοποα ἴο 6 ἃ ΡΈΓΟΙΥ ΟΠ γἸδεϊδη οἱΐν, Δηα αἀ6α- 

Ἰοαίοα, ἃ5 6 {6115 τ8, ἴο {π6ὸ ἀοα οἵ Μαγῦνυβ, "5 νγὰβ ἃ ῬΙδοθ οἵ βι1- 

Ῥαββίησ' ᾿πίοτοβί, Ηθ Πα δἸγοδᾶν, αὖ {Π|6 ΠΡ 6118] ΤΟ ΠΟΥ 5. τὸ- 

αἰιοβῦ, βοηῦ ΤῸΣ τι56 1η 1[8 ΟΠ ΤΟΙ 65 ΗΠ ΘΟΡΙ65 οὔ {π6 βοιϊρύμτοϑ, 
οχοοιίοα ὈΚ 5Κ1Π|6 6 Πα 15 1η 5οῖ58 οἵ [Π͵γῸ6 ΟἿ᾽ [Ὁτπ1 Ἰοάνοβ, ἴῃ γο]- 

τπΠ|08 ΒΡΙΘΗ ΘΙ ΔΟΥΠΘα : ἃ ἀθδοοη οὗ Π]5 Πιδα σοηγου θα {Π|6Π|, 

αὖ {πΠ6 ῬΆΡ]1Ο ΘΧΡΘηΒβ6, ἴο ΟΟηδβίδης[Π00]6.7 ἨῸ τνου]Ἱα πουν, ἡ Ὠ1]6 

᾿ Ὑὰρ δπ:. 18... 89. 

3. ΑἸΙπαϊηρ, ΡΥΟΌΔΡΙν, το {π6 Πέζθθητη ΝΊΘοΘηΘ οαήοῃ. 

δυντν ΟΌπ... 111... 6]. 0). 60: 

δ 5ὅοο Αἴῃδη,, ΤΥ θα 565 (110. Ἐδ1}.), 11., 0. δ. (οῆ.. 111.: 4.8. 

1 ΤΌ,, ἷν., 86; οὗ, 10., ψ].,1. 
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ἐτανουβίπο {ΠῸ οἶδ, Δ μλἶτο ΓΠο56 βίαίο! υ ὈΔΒ1Π16α5 οἵ ΙπΌη6, οὗ Ὠγ- 

πα ῖ5, Οὐ ὍΠ6 ΑΡοΒΕ165---ὔπο βίαϊαο οἵ ἩΠιθἃ, νυ πὶ 105 παπᾶ 5 τασηθα 

Ἰπΐο ἃ ΒΡ Ρ] Ϊαμῦ ροβίαγο---ἰΠ6 οἹ] ρα ἤρτγοβ οἵ {πὸ αοοα 5ὅΠ6Ρ- 

ΠΟΙ ἀπα {Π6 ΡΙορ Ποῦ ΤΠ η16] οὐ σ {πὸ Τουπίδϊηβ 1ἢ {Π6 τηδηκοῦς- 

Ῥίδοοβ ἢ ἴῃ Προηῦ οὗ {ΠῸ Ῥδ]δοθ μ6 που] 5686 ἃ ρἱοίασο οὗ Οοη- 
βίδα 116, τυ ἵ{}} ἃ ΟΥΟ55 ἄΡονο Πἷ5 ποαῦ, πα ὉΠΟῪ 15 ἔθοῦ ἃ βουρϑηΐ, 

δ ηΒῆ χοῦ ἃ πα πατ]θα Ἰηΐο {Ππ6 568 : ἴῃ {Π6 ΟΠὨϊοῦ βίαϊο ἃραγιπιθηῦ 

16 που] Ἰοοκ ὑρ--ἀου 1655. στϑῃθι θουπρ τυ ηὰῦ Οὐπβίδη η6 

Πι8α ἀβϑουθγαξθα ἃ85 ἴο {Π6 ΔρΡρθᾶγάποο οἵ [Π6 ΤΠ] ΠΟ 5. ΟΓΟΒΒ ὙΠ 

ΒΥ {Ππ|85. σοπατο ν᾽) -- αὖ {Π6 ΟἸἹΌΒΒ. οἵ φρο] ἃηα Ἰθνγ6}5 τυ] ἢ 

σον οα ἴῃ {Π6 οΟΙ πρὶ, ἀπ ῬΘμΘα ἢ ὙΠ], ῬΟΓΠΔΡ5, Π6 ΠἰτηΒοΙ 

βίοοα 116 6] γουϊηρ' Δ Δα αΓΘα5. ΘΟ {Π6 ΠΟΙΥ ΒΘΡΌΪΟΉΤΘ Ῥοο 6 

[Π6 Ὡ5ΒΘῃ} 0164 οουγί, ΓΠ6 ΘΙ ΡΘΙΌΙ ὨΪΠΉΒ6Ι ἃ5. 6. (6115. τ8 ἢ 

ΘΟΙΡΙΔΟΘΠΟΥ, “ ἀθο!ηϊπηρ, {ΠΟὰΡῊ τϑαποβίβα, ἴο 51} ἄονῃ " -- 

τ ΠΙΘΉ, ἃ5 ΤΊΠ]ομηοηῦ ΟὝἼ]γΥ ΟὈΌΒΘΓΥΘΒ, ὙΥᾺ5 “ΠΟ 5118}} ΡΙΌΟΓ οὗ ἢ15 

Ῥαίοποθ." 

ΑπούΠοΥ αἸβοοιβθ, ῬΙΌΠΟι ΠΟΘ ἀπ ]6 } ΠΠΚ6 ΟἸΤΟΙΠηβέϑ 68, 15 

οχταηῦ--ἰΠ6 ΡΠ Θρυτῖο ο8116 “ὙΠΟ ῬΙαῖβ65 οἵ Οὐμβίδη 6," ΠΟΒ6 

(ΠῚ ]ΟΘΏΠ8118. 7) γγὰ8 Ὀϑΐηρ' ΘΟ] τ αΐθα. 

ΟΠ6 οὐποῦ ΤΘΠΪ ΠΒΟΘΠ66. οἵ ἘΠΙΒ6 ΟἾτ|5᾽5. βίαν αὖ ΟὈΠβί ΠΠΟΡ]Θ 

15 θοϑύ οἴνϑῃ ἴῃ 15. οὐ γΟΓ5. “1 ΤΥ 5617, ΟΠ66 Αὐτ᾽γίηρ' αὖ {Π6 

ῬΆ]Δο6 σαἴθϑ, ΒΒ} ΤΊΔΠΥ͂ ΔΤ ΤΔ ἢ ΘΗ ΟΥΒ 5ἰθ Πα] Πρ ἘΠ6Γ6 ἴῃ απ6 

οτᾶον, αἰ ουϊηρ ἴῃ ἄτθββ, μαῖν, ὈΘαγ 8-- οὐ 8 Π6] [ΘΙ110]6 ἴῃ 85- 

Ῥϑοῖ, σἱσϑπίο ἴῃ βἰαΐαγθ---βοιηθ τα αν-[σ66, ΟΕΠΘΙΒ. Ῥ8]6. ΟΠ6 

ΒΒ {Πποιη---ἰαϑὺ 85. Οη6 τηϊοῆῦ ἴῃ ἃ Ῥ]οία"6---Ῥτθβθηθηρ' ἔο Οοη- 

βίδηεϊπθ ΡΟ] θη ἃπα 16 6] οΓΌυ Π8, ὙΘ]ΠΟν-Παῖνθα ΠΟΥΒ, ΤΟ ἢ 

ΤΌΡΘΒ, ΠΟΥΒ6Β, 5Π161615, ΞΒΡΘΑΓΒ, θΟνγΒ ΔΠ6] ΔΙΤΟΥΒ. . . . Ηδ δοοορίοα 

{π 61: ρυθϑοηίβ, ἃΠα] οᾶνθ ΤΟ ἢ ΟῚ 5 ἴῃ σϑία τη." ἢ 

ΑΡοαΐ ἃ γ6 81 δἔ[6: Π15 Γϑίπυη ΠΟΙΠΊΘ, Ἐπ 156 0 1π|8 Το  ν 86] ἘΠ 6 ΠΘΥΥΒ 

οἵ 15 ραίτομ᾽ 5 ἀθαίῃ, αὖ {π6 ὙΥ Εἰ ἰβα με: 6 οὗ ἃ... 897. Ἠδ γραϊὰ 

ὑπ 1ᾳϑὺ Ποιηδρα ἴο ΟὈΠΒΓΔΠ ΠΟΘ᾽ Β ΠΠΘΠΊΟΤΎ ὈῪ τυ ηρ' ἐπα “16 
οὗ ψ ]οἢ βοογαίθβ βᾶυϑ, ἢ ἴοο τ 0} 1π56166, ἐπε {Π6 ΔαΐΠΟ. 

τγὰβ “ἼΔΟΙ ᾿ἰηΐθηῦ ΟΠ. ΤΠ] ΚΙπρ ἃ ΠΙρἢ-τυτοπρηῦ Θα]ΟΡῪ {π8Πῃ Οἡ 

δἰνίηρ Δἢ δοοαγαίθ Ππαυτα ϊν.᾽ ὅ 

Ηδ αἰα ποῦ Ἰοπρ' βασγίγα ὑπ6 οὈ]θοῦ οἵ ἢ15 θη Ππ5] 5610 Του] ν 

. σις Ὅοπ.; 111.».29. ΞΈΠΟΣ ἢ. 28: 3 1Τ0., ἦν.) 89. 

τ ἢ ΠΡ ΡΟ Τῇ: 5. Βοῦ 21... 
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-οἰὔ το τπδν 50 ΔΡΡΙΥ ὑπο ποτ. Ἠὸ αἰοα ἀροαυΐ Α.}), 940," Βοϊηρ; 
Βοῦτγθοι βουθηΐν ἃπα οἰρ Υ ὙΘαγ8 ΟἹ - ΡΟ Δ Ὀ] Ὁ ΒΟΟῚ ΔΙΓΟΓ Δ ἢ- 

οἴμον Αὐἰαηϊζίηρ ᾿πίτσιιθ, Βα Ρουθ ὈΥ {Π|6ὸ ΠΟῪ ΘΙΏΡΟΙΌΓ Οοπ- 

βίαπίϊαβ, πα ατίνοη ΑΥΠ απ βίτβ πο ἃ Βθοοηα ΟΧΊ]6, ἃηα βοαΐοα 

ἔμιο ἱπέσ 0. ΟἸΘΡΌΓΥ ΟΝ {Π. “ ΑἸοχαπ αν {Π1Ὸ 6.5 Τ]5 ονθηΐ, 

πα {πὸ βα θβοαπθηῦ Ἀγγῖγὰ] οἵ ὕννο Πουπλ ἢ ῬΤΟΒΌΥ [ΟΥ8 αὖ ΑΠΈΊΟΘΗ, 

ἴο ᾿πυῖζο {πὸ ἀπεἰ- ΑἸ παβίδη ῥτοϊαΐθβ, οα {πὸ Ρατύ οἵ ῬΟρο 401}1- 
τι8, ἴο ἃ ΘΟΌΠΟΪ], ὙΥ 616 ΡΟΙ Πα 05 {Π6 Ἰαβύ ΘΟΟΌΤΙΌΠΟΘΒ5. ἃ θοῦ πρ' {116 

ΟΠΌ ΤΟΙ τυ ΠΟ τ 6 τη ο Κπονπ ἴο “{Ππ6 Ταῦ Που οἵ ΟΠ αγΟἢ Η18- 

ἔοτγ." Ηδ νγὰβ βιοοθοαθα ἴῃ [Π6 566 οἵ Οδοβασθα ὈΥ Πῖ5. ΡῈΡ1] 

Λοδοῖαβ, τυ μὸ ἱπΠπου [64 Πῖ5 ᾿πγα] α}}}}6 ΠΙΡΤΆΓΥ, ἃ Πα ὙΠῸ 5000. 6- 

ΟΠ6. ΘΟΠΒΡΙ ΟἸἸΟΙ5. ἃ5. ΤΟΡΙΘΒΟ Πρ ἃ ῬΘΟΌ]ΪαΙ [Ὀγπὶ ΟΥ̓ ΑὙἸΔΉ 81, 

ἀοβεπθα ἴο θα ροΟσΆΓΥ Ὀαῦ ἃ] ηχοϑῦ υνου]- 6 βιοοθβϑ. Ὁ 6 ΠΙΔΥ 

Ὑγ611 τοστοῦ ἐπαΐ 15 “1116 οἵ ἘΒΘ 15) Πὰ5 ποῦ σομθ ΟΠ ἴο 

Ῥοβέουϊγ. 
᾿ς ΤῈ “γοϊππηο5 ΡῈ] 15Π 64" Υ ἘιΒοἷπ5. ἀρ ἀοβου θα ὈΥ 76- 
ΤΌΙΠΘ ἃ 5. “ἸπΠΙ ΠΟΤᾺ 16.) 5. ΑἸοηρ {Π086. τ ΠΟΙ ολῃ ποῦ Ρ6 88- 

Βισπθα 0 ΠΥ ῬΑΓΓΟΌ]α Ρουϊοα οἵ Ηἷ5. Π|Ὸ τὰν Ὀ6 τηθηθοποα 

{Π766, ΠΟΥ Ἰοβί, νυ Ὠ]Ὸ ἢ “616 το" ὈΥ ῬΠούιβ᾽" 1Π ΘΠ ΠΟΟΘΒΒΙΟΠ--- 

{π6 “ἘΠΟΙ οβ βίοι ῬΎΘραγ 0 η,᾽) {Π6 “ ἘΠΟΟ] δβ᾽ αβίϊοαὶ Το βίσἃ- 
{ἴοη," πα δἂῃ Ὡροϊοσοίϊο στοῦ κ ΟΔ]16α ““ Ποίαςαύίοι ἃπα Τ)οἴδηβθ,᾽" 

ἴῃ νγΒ]0 ἢ 6. Τ]ΔΡΒΠ8]6α οογίαϊη Ῥαραη ΟΠ] ΘΟΙΊΟΠΒ, ἃ Πα] ἀηΒυγ οΤ 

{Π᾿6 πὶ “ΓΤ τν 611, βὰγϑ Ῥῃοία5 (ἢ ἃ ἰοῦ οἵ τυ μπαῦ ΟἸΡΡοΙ“ 

6815 Π15 “ αἰβουθοῦ Τγοθάομῃ Ὁ), “1 ποῦ ααἰΐο βα ϑίαοζου!γ." Αἡ- 

ΟΥΠΟΥ Ἰοβὺ ὑγουὶς 15 τ ίουτοα ἰο ὈΥ ΕΡΙΡΠΔηΪι5, ὙγΠ0η Π6 ΟἸ 5505 

ἘπΒΟΡΙα5. οὐ Οδοβασθα διηοηρ [056 ὙΠῸ Πᾶνα τυυϊθη ἀροαϊηδϑῦ 
ΜΔ οἶβηη., ΤΠ ΟΟΙηΘηζαΥ οἡ {πὸ ΕἸχϑῦ ΕΡΊΒ016 το {πὸ Οο- 

τ 18 Π5, τη] ΟΠΘ αὶ ὈΥ ΦοΙΌΠι6, 5 Πὰ8. 4180 ρου 86, Τῇ “γον 

Ἰθαγ 66 "5 ΟὈΙΠΙΠΘηζΑΥῪ υυτι το Ὁ. ΕΒ ὈἾτπ5. ἢ {Π6 ὙγΠ0]6 ῬΆ8]- 

1 566 80ο., 11., 4. 

2. ΑΡρουῦῦ Ἰϑαβίου, Α.1), 840, ἃ85. τῆὰν 6 ᾿πίουγθα {ᾺτῸΟτὰ {π6 ἀαίο οὔ {Π6 

{Π|} ἼΘΘ ΠΤ ἔδϑία! Ἰθύίου οὐ ΑΥΠαηαβίιβ. 

3 Ταῦ οὗ νυ Βῖο ἢ {Π6 ΒΥΤΆ 0] τνὰ5 “Πονιοΐοπ, ἀπ τυ ΐοῖ {ὐἹπτηρ θα αὖ 

{πὸ (στα Π6}} οὐ ΑὙἸΤηΪΠΕΠῚ ΠΘΑΥ]Υ ἔν ΠΥ ὙΘΑΥ5 ΑἸΓΘΥ ἘλΙΒΘ 1 τ15᾽8 ἄθαίῃ, 

4 ἸοιΌτηο, 46 ιν. Π]., 81. 5 Ῥμοίϊιβ, ΒΙΡ]., 11--18, 

5 ΘἸΡΡοη, νἱ]., 40. Τ᾿ ἘρΙρῃ. Ηδοϑι., 00, 21. 

"Πότ, 1ὺρ. 49, ΚΡ. ὅδ σας ΠῚ: ΘΓ: ΟΣ ΡΣ 
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ἴοτ, ὙΥ ΟἿ. τνὰβ ἐγαηβ]αἰοα θγ Ἐλιβο Ἶτι5. Οὐ  ΘΓΟΘ]]Δθ᾽ ἰηΐο Τα ]η, 

ἼΔν Ἰοηρ πορ]θοίοα," βαγϑ ἀνθ," ὉΠῚ} Μοπίξμποομ αἰβοογογοᾶ 

δ η4 Ῥα] 1564 {Π6 σγθαΐου ρατύ οἵ 10--ῶἂΒ 116 α1α 4180 ἴῃ τϑραγα ἴο 
[π6 Οὐ" θαυ Υ οα 5818}. ΕὙΔΡΊηΘηΐ5 οἵ {Π6 ΟὈΙΙ ΘΗ ΑΤΎ ΟἹ 

πὸ βοπρ οἵ Βοϊοιηομ, ἀμ οὗ ἃ ὑνουῖς οἢ {πὸ Πἴγοβ οὗ {πὸ ῬΙΌρἢ- 
οἶβ, ΠΆΥΘ 8150 Ῥ66Π ΡὈΓοβουνθᾶ. Ηρ 15 4150 β814 ἴο μᾶγϑ υυυϊτίθῃ 

ΔΠ ΘΒΒᾺΥ ΟἹ ὙΥοἰρ 5. ἃπΠα ΜΘΑΒΌΓΟΒ, ὩΠΟΥΠΟΓ οα Π6 Θραί οὗ 

ἩσοτΙοῦ, πα ἃ ῥγΓοΐμοθ ἴο {π6 Οδπί1016 οὗ ΜΙοβοβ ἴῃ Εχοα. χυ Οἵ 

{Π6 “Τουτίθοη Οραβοι]α" αὐ θαΐοα ὈΚ ισιηοπα ἴο ΕἸ ΒΘ 18, {Π6 

Βυβύ ομ]υ---8 Δ η{1- 58 6 ]]Π18ῃ ἐγθα !565---ῖθ ΒῸΡΡΟΒοα Ὀγ ΤΊΠ]ομοηῦ δ 

ἴο ΡῈ πῖβ: Ῥαὺ 811 οἵ {ποθ ἃτθ οποίον θα Ὀγ ΕΔΌΓΡΙΟΙ 157 ἃ 5 

ἐηροῦ Ὁπυγου Πγ " οὗ Πἶηι. ἨΗΠΠΒ ΠΙΒΙΟΥΥ 88. ὈΘ6Π ΟΥ ΓΙ Οἰβοα. ἃ8 

Βπονίηρ ᾿πηροτίθοῦ δοαπαϊπίαποθ τυ] ὙΥ̓ οβίοση ἁθαῖτθ, ἃπα ἴτη- 

ΡῬουΐθοῦ Κπον]θᾶρο οἵ {π6 Τιαὐϊη Ἰαπρταρα:᾽ ΟἸΡΌΟη ἃ ηα ΟΥ̓ΠΘΙΒ 

Πᾶνα αὐίδοκοα 15 Ποποβίυ, θϑρθοΐα}]}ν ἴῃ ἀθα]πρ τ] Οοηῃδβίδη- 

{1η6 ἃπα {πΠ6 Ατὐίδηβ. Ἠδθ 186. 8150 Ὁποπρηῦ ἴο ΙΔ Κ ῬΟΥΤΟΙ ἴο τι86 

115 Τοὐβ να} βὐθα 1655, ἃ Πα Ῥ]ΔΟ65. ἃγτ6 Ροϊηΐθα οὖ ΘΓ [Π6 

ΒΌΤΊ6 ΘΥομΐ 15 αἸΠοσομα]ν ἀαἰθα οἵ τοϊαΐοα.} 5 Η5 5.16 15 4150 οὐἹῦ- 

ἸοΙβθα ἃ5 νγϑῃίϊηρ' [πὶ 5 ΠΟΥ ἃ πα ᾿πο] 6 ΟΥΩΘΙ, 

1 Τοτοῖηθ, 46 Ὑιν. Π]., 90; ἘΡ. 61. ΤῊΪ5 ΟΥΚ νγὰ8. ῬΓΟΠΪΒΘΩ͂, ἃ5 1Ὁ 

τ γ6, ΒΥ ΕΒ 5 ἴῃ ΤΠ θη. Εν. Υ..21. 

5. ἘΠΕ Ταῦ τ 80 
3. Φοιοιηθ, 46 Ὑὶν. Π]., 81. Ἠᾶδ βαὺβ {παΐ ἰδ οομβιβίθα οἵ ἴθῃ ῬΟΟΚΒ. 

4 ὥρα ΕδΌνιοῖπβ, ΒΙ0]. ασ., ν]., 407. - 

5. Βητηοπᾷ, Ορ.; 1. 1; ΘΑ]Π8η4, ΒΡ]. Ῥαῖν,, ἵν., 469, ΤΗΪ5 ὑγθαῦῖβο 

ΔΠΠπ465 το ““1π6 α]δίίαη," βαρροβθά το θ6 ΜΆγοΘ]]5 οἵ Απουτὰ. 

5 ΠῚΠ]Θοηΐ, Υἱ]., 02. 1 ἘδΡγ., ΒΙ0]. ατ., νἱϊ., 406. 

8 ῬρΩΤΒΟΙ ; δ ]ο51π5, Η, Ἐ,, νἱῖ., 27; Ὑου ἀβυγουτΠ 5 ΗἹΡΡοΙ γίι8, 128 ς 

Η. Ἑ.; νἱ., 20, 22,48; νἱῖ., 8, 27,82: 11.. 2, 25; 111... 20, 98 ; ἵν.) 8; Ὑ111.; 

17: 

9 ΟΊΡ οι, τ᾿, 281; ἘΠῚ ἘΠ ὙΠ|.. 1. 2: τς 0: 
τ Ἢ, ἘΝ; 1ἢ.).20, 51; Ὑἱ.. 95: 1.7 6 ὲ 10, 10} 11.7 29. τ. 01 Χ1 ἘΠ 

Ὑ1:. 11: 







ΝΕ: 

[ΤῈ Ἰοίζουβ Η., α., Κὶ., Ἐς, ἀπ Μ. τοῖον ἴο ἔπ αὐθθκ ΟαὙὐΔΥ  ΠΊΔΓΒ Οὐ Ηδᾶ- 

1θγν, Θοοάνίη, απὰ Κα ππον, ΕΆΥΓΑΤ 5 ασοοκ ϑιυπίαχ, ἃπα ΜΆΓΟΙ 5 ΑΠρΡΊο- 
Ξαχοὴ ΟΥατητηΔγ. ϑϑοίϊοηβ 'π ΟἸΌΒΌΥ 5 αὐ ἀΥ̓ΔΙΏΓΊΔΙ ἃΤῸ τοίουτοα ἴο 

ὈΥ ΠΕΓΙΌΘΓΒ τη ΤΟΥ. ΤῊΘ ΔηΡ16 («) 185 ρΡΙδοθὰ Ὀθίνθθηῃ ὕνγο ΤΌΤ ΠῚ5, ΟΠ 6 

ΟΥ̓́ΜΜΕΙΟΝ 15 ἀουῖνοα ἔγοπῃ {Π6 ΟἾΠΘΓ ὈΥ ΘΌΡΒΟΙΪΟ ΟΠμδηρ65, (Π6 ΟΡΘηΪηρ; 
τονγατα ἴμ6 [1] ἔοστη. ΤῊΘ 508] ΔΡΌγου Οὴ5. ΟἱἩ β,ΔΠητη 08] ὑθυτη5 

ΓΘ υ868.] 

ἘΧΘΙΘΙΚΘΕ ΡΤΟΒΥ: 

ΟΗΑΡΤΈΗ 1. 

ΤΗΞΒ ΒΌΒΘΕΟΤ ΟΕ ΤῊΞ ὙΟΕΚ. 

1, 3. Τὰς διαδοχὰς : ἴμ6 οὈ͵οοῦ οἵ παραδοῦναι, Ἰπ6 18, τ ΒΙΟῊ 15 

[π|6 ομ]θοῦ οἵ προῳμρημένος, ὙΥ ἈΪΟῚ ἈΡΎΘΘΒ ὙΥΠ {Π6 Βα θ]οοῦ οἵ ἀρξο- 

μαι, ᾿ῖπ6 19, Παυΐπῳ εἰοβοη, ἐο απ ἀοιρη, ἔπι τογίξίη ἐπι βιιοοο881ο7.8 

φῇ {λ6 αροβέϊδ8, ερτέλ, ἐλι6 ἐΐηιε8. ἤγοην Ογἷδέ ο τἰι8΄ ΤῊΘ [Ὁ] ονΐηρ 

ΟἸαι565 85 [ὯΙ ἃ5 παραδοῦναι ΠΆΥ6 5]111Δ 7 σΟΥ ΘΙ ΠηΘηΐ, γἷΖ., ὅσα λέ- 

γεται, τοὐϊαΐ {πη ρ5 α76 βαϊὰ 0 ἤωυθ οοοιγγο, ὕσοι ἡγήσαντο, τοὐαΐ 
»6γϑοη8 φΟΌΘΥΤΘ, ὕσοι ἐπρέσβευσαν τὸν ϑεῖον λόγον, τοῆο ργϑαοϊοα 

τι Ππουὺὺ τυ! ηρ’ ΟΥ Ὑ] ; τίνες ἐλάσαντες ἀνακεκηρύχασιν, τοῆο, ἀπ 

υνμδῦ βοτί, ἄγαιϊοη, ὈῪ ἀ65ῖγθ, οἵο., ργοοϊαϊπιοα! ΓΘ 56 }ν 65, δα ἡ  ΠΘῊ : 

τὰ περιελϑόντα, ἴΠ6 {πϊπηρ8. ΘΟ ησ ΠΡΟῸΠ {Π6 ὑγΠ01]6 το οὗ [Π6 

δονϑ; ὅσα ὁ ϑεῖος λόγος πεπολέμηται, τρ᾿αΐ ἐδι6 ἀἱοΐη τρογὰ ἤα8 6η- 

οουμγίογοα, πηλίκοι διεξῆλθον, ἔοι σγθαΐ 6) 8ογι8 τρογυΐ ἐΠιγοιιῖ, [Π6 

Βίγι σ Ο]6; τά μαρτύρια, ἐδ πιαγέψγ 0η18 ΘΥ ΘΠ. [0 ΟἿἹ ΟὟ {{πη65: τὴν 

ἵλεω καὶ εὐμενῆ ἀντίληψιν, {6 ζϊπα απα φγαοσίοιιϑ ἡγε) ροβίξίοη,; οὐκ 

ἄλλοϑεν ἄρξομαι ἢ ἀπὸ πρώτης τῆς οἰκονομίας, . 8λαῖϊϊ πο δοχίη, 6186- 

τρλ67.6 ἔδιαγι ἤγοηι {}ι6 77γ8έ οΥ ἐπι6 αἱδροηϑαΐξίοτ, α8 ἴο [μ6 ΟἸγὶβέ οὐ Θοά. 

9. ΤῊΘ βιθ]θοῦ ΟἹ αἰ πη5 ᾿πΠα ] σ ΠΟ 6 ΤῸΓ τη6, Βῃονγῖηρ {Π6 Ῥτοβοπί- 

ἴηρ' (ὑποσχεῖν) [Π6 ὑσγοῦκὶ ρογίθοῦ ἐο "6 ργθδίδι [Π8} ΤῺ ῬΟΎΥΟΓ, 51Π06, 



1608 ΝΟΤΕΞΒ. 

Θηζουϊη σ᾽ ΟἹ. {1118 β ] θοῦ, τὸ ππαἀοσίακο ἴο σοὸ οὴ 8ἃΠ ἀπίγοδ θη 
Ῥδίἢ, Ρῥγασγίηρ' ἰο πᾶν αοα ἃ5 ΟἿ συϊαθ, πού 800]6 ἴο ἢπᾷ ἔγδοκϑ 

οἵ τηϑῃ Ῥϑίοσθ τι8, θα ΟὨ]Υ β]’ση ἈΡΡΘΑΓΆΠΟΘΒ. ΤΠγΟασ ἢ Υ ΒΙΟἢ 

ΒΟΙῚΘ Πᾶγα 16 Ὁ τι8 ῬΑΥ 8] ΠΑΥΓα γ 65 Οὐ {Π| 61} {1Π165, Τα ἸβΙηρ' ἘΠ 6 ΙΓ 
σΟΪΟ65 Πκὸ Τοτοθ 65 δὖ ἃ αἰβίδῃοθ, (6 Πρ 8 ΠΟΤ ἰὼ ΡῸ 1 

βαϊοίν. 

4, ὙΥΒαΐονου τσ ἐπουρηΐ Εὖ [ῸΤ ΟἿΤ ῬΌΤΡΟΒΘ τὸ Πᾶν Οοὐ]]6α 85 

ἔροτὰ πὲ θ]] θοῦ] πηθα ΟΥ5, ἃΠ6 ΘΒΡΘΟΙΆΠΠΥ γγ6 ὑγο ]α ῬΙΌΒΘΙΥΘ {Π6 

ΤΠΘΙΊΟΓΥ οἵ {πΠ6 βιοοθβϑβίοη οἵ {Π6 Δροβί!οβ ἴῃ {Π6 χτποϑῦ ποίθα 

ΟΠ ΠΌΠ168. 

ὅ. Νο οΠ6 88 αἰξζοπηρίοα 10 Ὀοίοτο, 

θ. ἘπΠΒΟ ΙΒ Πὰ5 ρίνθη 8Π ορ᾽ΐζοιηθ οἵ 10 ἴῃ Πἰβ ΟἸΠΤΟΠΟΙΟσΥ. 

ἢ. ΤΊ σοῖκ 15 ἴο Ρεοσίη 1 ἃ αἰἸβουββίοπ οἵ ἴπ6 αἰγιπιν οἵ 

ΟἸτΙβῦ. 

ΟΗΑΡΤΈΕᾺΗ 11. 

ΒΌΜΜΑΒΥ ΒΤΑΤΕΜΕΝΤ ΟΕ ΤῊΕ ῬΒΕ-ΕΧΙΒΤΕΝΟΕ ΑΝῸ ὈΓΙΥΙΝΙΤῪ ΟΕ 

ΟΥΒ ΤΟΒῸ ΑΝῸ ΒΑΥΙΟΒΕ 9ΕΒῸΒ ΟΗΒΙΞΤ. 

2. φησὶ ; 158. 1111... 8. 

8, 4. Ῥαρθ 12, 1πὸ 18; Φομη 1., 1, ὃ. Τήηθ 239; θη. 1.» 20, 

ὅ. αὐτὸς εἶπε; Ῥ5Ά1η) ΧΧΧΊΙ,,, 9. 

ἢ. λέγων ; θη. ΧΥΠ]., 95. 

8. ἀνείρηται ; ῬΒΔΙΠπῚ ΟΥἹ]., 90. 

9. ἔβρεξε; Θ΄6ῃ. χῖχ., 34. οὐκέτι; 10. χΧΧΙ,, 38, εἶδον ; 10. 80. 

12. Γέγραπται; 408. γ.. 18-Ὁ. 

18. ὡς δὲ εἶδε; Εχοα. 111... 4 -Ἐ, 
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14, ἐγὼ ἡ σοφία ; Ῥτον. γἹ11.. 12, 1,16. 

1δ. κύριος; Ῥτον. νἱ1]., 29..-96, 27, 28, 80, 81. 

94, 3δ. ἐθεώρουν ; Ὅδη. Υἱϊ., 9.10. ἐϑεώρουν, 1}. 18. 

ΟΠΗΑΡΤΕᾺ 1Π. 

ΤῊΑΤ ΒΟΤῊ ΤῊΗΕΞ ΝΑΜῈ “5Ε8ὺ5 ΑΝῸ ΑΙΞ0Ὸ ΟΗΕΙΒΤ ΤΤΞΕΤΕ ὙΕΒΕ 

ΚΝΟῪΝ ΕἾΟΜ ΤῊΝ ΕἾἼΆΒΤ, ΑΝ ἨΟΝΟΒῈ. ΒῪ ΤῊΕΒΝ ΙΝΒΡΙΒΕΡ 

ῬΕΟΡΗΕΤΆ. 

ῷ. ὅρα ; Ἐχοα. χχγ., 40. 

ὃ. πνεῦμα ; Τ, 81. ἵν., 90. 

ἵνα τί; ῬΒΔ8]πὶ 1]., 1, 2. 

κύριος εἶπε ; ῬΒ811} 11., ἢ, 8. 

18. πνεῦμα ; 158. ᾿χὶ., 1. 

14. ὁ ϑρόνος ; ῬΒΔ]Π} Χ]Υ., ἢ, 8. 

10. εἶπεν ὁ κύριος ; ῬδΒΔ]Ι ΟΧ., 1, 8, 4. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΗ ΤΥ. 

ΤῊΛΤ ΤῊΒΞ ἘΕΙΙΘΙΟΝ ΑΝΝΟΌΝΟΕ ΒΥ ΟΗΡΒΙΒΤ ΤῸ ΑΙΙ, ΝΑΤΙΟΝΒ 

ΑΞ ΝΟΤ ΟΕ ἃ ΝΕῊῪ ΟΒἘ ΞΒΞΤΒΑΝΟΕ ΟΗΛΈΔΟΤΕΕΒ. 

8. τίς ἤκουσε ; 158. ΧἸ]Υ]., 8. 

τοῖς δὲ; 1588. χ]ν., 1ὅ, 10. 

9. μὴ ἄψησϑε; ῬΒΔ]πὶ ΟΥγ., 1. 

11. ἐπίστευσε ; θη. χντ., 6. 

19. καὶ ἐνευλογηϑήσονται; Ο6η. χἸ],, ὃ, 2; ΧΧΙ],, 18, 
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ΟΗΑΡΤΕᾺΝ Υ. 

ΟΝ ΤῊΒ ΤΙΜῈ ΟΕ ΟΗΠΕΙΒΤ᾽᾿ 5 ΑΡΡΕΑΠΑΝΟᾺ ΑΜΌΝΟ ΜΕΝ. 

ἈΕΤΕᾺ Π6 Γογοροΐηρ' ᾿ηἰγοαποίϊοη, Ἐπ ὈΪπ5 ρῬγοσθοαβ ᾽ο ὑγοαῦ ἢ ΘΟΌΓΒΘ 

ΟΥ̓ [Π6 τηδηϊ βίας οη οὐ ὑπὸ βανίου, ᾿πσοκίηρ ἴο ἰδ αἰἱᾶ αοα {Π6 ΕδΊΠΟΥ 

δηᾷ Φ6585 ΟΠ γὶβῦ [η6 Υοτα οἵ αοα. ΟἸγβϑύ νγὰβ θοσὴ ἴῃ {πῸ Του γ-βοοοπᾶ 

γῶν Οὗ {Π6 τοϊρῃ οἵ Απραβίαδβ, ᾿ῃ ΒΟ] Ποῖα οἵ πᾶφθα, ΟΥ̓ 5 Ὀ ΘΙ ηρ; 

ΘΌΨΘΥΠΟΥ οὗ ϑυγῖα. ΤῊΪ5 δοοουηΐ ἴῃ {Π6 (ΟΒΡ615 15 ΘΟμ ἢν ΠηΘα ὈΥ «ο80- 

ῬΏαΒ, ὙΠῸ ΒΡΟΔΚΒ οἵ {Π6 ἰαχαίίοη, Δη4 τηθηὐοηβ ἴῃ σοηηθοίοη τγῖτἢ ἰῦ 

{π6 Βοού οἵ {πΠ6 δ] 1] 85, ἃ150 τη ]οηθα Ὀν ΤΠ ἴῃ {πΠ6 Δοίβ οἵ μ6 

ΑΡοβί!οβ. ῬαββαρΘΒ ἃ. αποίθα ἴο ΒΠ0 ὑΠ18 ἀρ οοτηθηΐ, 

1. Φέρε δὲ ἤδη... λοιπὸν. [7ὲ ποῖρ γοηναΐγι8 αΥΈ6 {Πν18 ἩΘΟΟΒ8Ω Ἢ ὅ7υ- 

ἐγο(ιοὐίοη, ἐο ἐ}ι6 οἤνιγ" οἷ, ̓ιἰϑέογ ργοροϑβοί, ὃγ Ἤλ6, ἐστί τησιϑῦ 6 ὑπαογ- 

βίοοα ψ1 λοιπὸν, 79. Η., ὅθ08, ἃ; ΠΙΥΘΓΆΙΠΠΥ, 10 8 ποῖ ἰθξ, [Π6 

Βα] Θοῦ θοηρ {π6 ποχῦ οδῖιβθ ἴῃ ὙγΠ10}} ἐφαψώμεϑα 15 {Π6 γ6 Ὁ. 

Φέρε δὲ ἤδη, ἃ Ὑγ 68} Δα ΘΥΒΔΙ͂γΘ, ΒΟΔΙΌΘΙΥ {πα Π5] αἴ }]6 Τηΐο ἘΣ ΠΡΊ 5}, 
Φέρε 15 οἴξαπ πι866 1η {118 ὙΓΔΥ ΠΊΘΙΟΙΥ [0 ΤΥ}. {Π6 Τοβαμηρίϊοι οἵ 

{Π6 ΠδΙΓα ϊγ 6 ΔΙΓΟΥ ἃ Ῥᾶσβθ. οὶ δ Βοῃη θοῦ] Π165 Π6 58 Π16 ΤΌΓΤΟΘ 

ἴῃ ἘΠΡΊ5ἢ, “Νού {Π158 τηδη, θαὺ ΒΑΓΆΡα5. οι ΒΆΓΆΡθῈ8. Ὑγ88 

ἃ ΤΟΌΡΟΙ.") Φέρε ἴπ [115 τι86 15 ἃ να οηϊηρ' ΠΡ ΌΤη {Π6 ἴτην. οἵ φέρω, 
0660, ".----προτεϑείσης, 1 ἃ... Ὁ.» Ὀὕ., ΤΓΌΤη προτίϑημι ; σ6η. ὅ04 ; Ἡ,, 498 ; 

6., 198.---ἡμῖν, ὃν τ|ι8.,, ῬΙΌΤΆΙ ἔῸΓ {Π| Β' Πρ ]8ν, 489 ; Η,, 618, ἃ. 

ἀπὸ τῆς ἐνσάρκου ... ἐφαψώμεϑα, {Ππαὖῦ 7 δοσίγ α ὁογξαζην ὁοτ,))86 α8 δέ 

406 78 7γ0ηνυ ἐδ αρρεαγαηιθ Γ᾽ οὐ" ἐποαγηαΐα ϑωυΐον" , ἐφαψώμεϑα, 1 ἃ. 

ΒῈΠ., τα... Ττοτη ἐφάπτω.---ὁδοιπορίας, ὁοτ),86, 494: Ἡ., ὅ74, Ὁ; 6α., 1171. 

---ὀῖα, Δα Ό18], α8 ἐξ 1067"6.----ἐπιφανείας, αρρεοαγαηοθ; Ἔπιρ,, ἀουῖν. 

ερίρμαηψ. ἘῸΙ σθη., 566 088, 099, 412; Ἡ.., δ79. 

τὸν τοῦ λόγου... ἐπικαλεσάμενοι, ἐπυολίη Οοα, {Πι6 ῬΠαΐι6}" ο΄ {{ι6 

«ρογ, οἴα.----πατέρα, 898 ; Η., 499 ; 6., 197.----καὶ τὸν δηλούμενον ἀυτὸν 

Ἰησοῦν Χριστὸν, απ ἐλι6 γευθαϊοα, ογ6 ἠηυδεοί γ᾽ «}068118 ( ̓ η"δέ.----βοηϑὸν 

ἡμῖν καὶ συνεργὸν, ἡ αἱά ἀγα Κοἰζοιο-ι00}1:6)".---ἀληϑείας, 485 ; Η., δῦ8, 

θύ05. ((-; 100. 79: 

ΓΝαιηθ θ80ὴ σου ἴπ {Π6 Βρούϊοη ὈΥ 108 δοοοηΐ, 94, 108 ; 4150 ΔΡΡΙΥ {πΠ6 

Ἰανγ5 οἵ δοοθηῦ 85 [317 85 Ἰθαγηοᾶ, 110-87; 8150 {Π6 Θ΄ ΒΏΘΙΆ] Δ }77ὺ85 ΟΥ̓Θυπίαχ, 
πὸ. ΤῊ [Ὁ]]Ουἱηρ' Ῥοϊηΐβ οὗ πα αἰτν 1111 βαροοβῦ οὔμου 11π685 οὗ βύπαγ.] 

ὙΥΠαῦ 15. [6 ὈΥΪΠΊΔΓΥ τηθϑηϊηρ' οὗ μετά 3 ΤΠ ΠΊΘΔηΪΠρΡ' ΠΟΙ ἢ ὙΤ͵ΤΔΟΘ 

[86 οἤδηρθ ἴῃ τηθϑηΐηρ᾽ ΤΠ ΓΟ Ρ ΠΥ ΠδύαΓΆΙ] ὑ ὙΠ Οἵ Πποπρηῦ ἔγοπη “ἴῃ 

μ6 τη! 416" ἰο “αἴΐοι."" --ΟὉοιηροβιίϊοη οἵ προκατασκευὴν ὥ ἘοΙοΘ οὗ 
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πρό κατά Ἠοῦν 068 {Π|Ὸ ΘΟΠΙΡΟΠΠΑ ΘΟΙῚ6 ἴο τηθ8ῃ “ ῬΓοΐδοο 3) ΞΠΟΥ 
ΒΟΥ σκευάζω, “ ἴο ῬΓΟΡΆΓΟ,᾽ 15 οΘοπηθοίσαᾳ ἴῃ ὑποῦρηῦ τ] Ὁ σκεῦος, “ ἃ γο08- 

86], ΟΥ “8. Βοὺ οἵ αἸ51165.᾽) ΟΥ̓ “ΤΟΟΙΒ.᾽" --αΣὉοτηροβί το οἵ προτεϑείσης 3 

Τα ΐογαὶ πηοαπῖηρ ἢ ΕἸΡῸΓαϊ ν ὸ πηοδηΐηρ ὃ (Οοτηρᾶγο Ἰνατ]ὴ ργόροηο, Εηρ,. 

ῬΡΥΟΡοδΕ).---ἜΠΟΥν 15 1 ὑπαῦ τηοαοδίν δηα σουγίοβυ βυρροδῦ [Π6 86 οὗ {Π6 
ῬΙΌΓΑΙ [ῸΓ ὅπ Β' Πρ Ϊ]αΥ ἢ 15 ὍΠ0 ῬΟΓΙΒΟῚ τη8 46 1655 ΠΟΙ ΘΘΔΌΪΟ ὈΥ ἰηΐτο- 

ἀποίηρ Οὗ ΠΟΓΒ ἢ [5 1Ὁ ἃ [ποὺ {πδ΄ ἃ ΒΡΟΔΙΚΟΥ ΟΥ̓ ὙΥΤΙΓΘΙ ΜΘ ΠΘ 1565 “πγ)ὸ᾽} 
15 1658 Ῥγοτηϊηθηῦ πὴ ὙΠ 6 ΠῸ 0568 “13 --Οοτηροβί(οη οἵ ἐκκλησιαστι- 

κῆς ἢ ̓ Εκκλησία ΟΥΪΡΊΠΔΙΠΥ τηθαηΐ τυ ]Παῦ ἈΒΒΘΙΊὈ]ν ὨᾺ 1ὖ ΘγοΥ τηθδῃ {Π6 

ΒΟΌΒΟ ὙΠΘΓΘ πηθοῦϊηρ 5 ΘΓ ΠΟ] ἢ (ΟΟΙΏΡΑΙ ολεγο]ι.)---ϑμονγ ὑΠ6 σοη- 

πιϑοΐίοη ἴῃ τηθϑηΐηρ ὈΘύνγΘη ἱστορίας Δηα 115 τοοί ἴῃ ἐιδέναι. Ἐπηρ΄. ἀοΥῖν. 

ἔγοτη ἱστορία Ὁ 15 δίογῃ ὕπι βᾶτηθ ἴῃ ἀουϊναίίοη ὃ ὙΥ̓μαΐ Κιπὰ οἵ Ὠἰβίουυ 

15 ἃ βίουν 3---ϑουϊναΐϊϊοη οἵ λοιπὸν 3 οἵ ἐνσάρκου ὃ Ἑπρ.. ἀοτῖν. ἸτΌΤὴ σάρξ 3 

15 βαγοαϑηι ἵγοτη ἴὖ 3--- Ποῦ να οἵ σωτῆρος ἢ  ἃΒ ἴΠ6 ὕδυτη ΘΥ̓ΘΓ ΔρΡΡΙϊοα 

ἴῃ οἰαββίο αστθοκ ἴο την ΠΟ] ΟΡ 68] θοῖηρ 8 ΤῸ γΒ]Οἢ ΟΠ τηοϑβῦ ΠΡθαποηῦ- 
1γ" (δϑαριογ). Ὑαβ Ὁ νοῦ ΔΡΡΙΙθα ὕἤο τη 16 τη6ὴ 9 [Ιῃ {Π6 Ῥαΐίγβίϊο 

τὶ Πρ 5 ἰὉ 15 γοβίγ! οἱθα ἴο οτη ὃ ((οιραγο Τα ϑαϊναίον ; Ἐπρ. ϑαυ- 

ἴ0γ.)ὺ Μροηΐίομ ΟΠ ΘΧΔΤΉΡ]65 οὗ [Π6 γοβύγ οἴη. Οὗ σΌΠΘΙΆΙ ἔθυτη8 ἴο 
ΒΡΘΟΙῆο ΟὈ͵οοΐβ οὴ. {πΠ6 στοιπα οὗἩ ΡῬΓΘ- ΘΠ] Π6η06.---Π οΥϊναίϊοη οἵ λόγου 3 
ΕἸγβί τηθδηΐηρῦ Ττᾶσα ουὖ [5 ΒΘΟΟΠΔΓΥ τ᾿ι5865ὲ. ὙΥΠαύῦ ἀο068 ἴὖ τηθᾶῃ 

ποτ ἢ [5 Ομ γὶβέ οἁ]]οᾶ {μ6 Υοτα ἴῃ πὸ αΟ5Ρ618 3--- ον νγαίϊοι οἵ δηλού- 

μενον Ὁ Οοπηθοίϊοη οὗ ἐπουρηΐ Ὀούτγθοη ἰδεῖν Δα δῆλος ἢ Ὀούνγοοη δῆλος 

8Δηα δηλόωϑ᾽ ὙΥΏΥ τὴᾶβ {ΠῸ ᾿ἸΒ]αηα Π.6105 50 οΔ]]6 3 {πΠ6 ὕονγη ΠΟΙ] πὴ ὃ 

- τομὴ τυ ηδῦ Ἰδηρτιαρο 1β Ἰησοῦν ὙΥ̓Παὖ 5 [Π6 τηθδηϊηρ' Οὗ {Π6 ΠΆΓΠΠ6 ὃ 
Ὑγμαῦ 15 ἴμς Ο. Τ΄ ΤΌττη οὗὨ 6515 ἴῃ {6 Ἐπρ'. ΒΙΌ16 ὃ (Φοβῃπα). Ὑγὰ5 {Π6 
ΠΆΠΠ6 σἴνθη ἴο Ὠΐπὴ β'ρ ΠΟΘ Ή ΠΥ ---Που νας οὗ Χριστός. ἩΘΌΓΟΥ 
οαπϊναϊοηΐ 5 (Μ65514}}).---Πουϊναϊίοι οἵ οὐράνιον ἢ Ἀδαϊο41] ποίϊοη ἴῃ 

οὐρανός ὃ (ὄρνυμι, Τ,αῦ. οΥογ.) 15 Επρ'. ἀθαυθη ἴΠ 6 βᾶτηο ἢ (ῃθαγ 6.) Οοιη- 

ῬᾶγΟ {Π686 ΘοΟΠποορίϊοη5 οὐ ἤθάνθῃ τ] ἢ {Π086 ΤΟπ Πα ἴῃ ΟΥΠΘΥ ἸΔηρτιαρ 65: 

Τ,αὔ. οοεΐνγε (0110 7); ΘΓ, λύηιυγιεῖ (γοτὰ λέηιαγι, ἴο σον); Ἐπρ'. ὁ 

([86 τορίοῃ οἵ οἹου 5).---ΟΟἸηροβι(!οη οἵ βοηϑὸν ἢ συνεργὸν ἢ διήγησιν ὃ 

ἀληϑείας 2 ΤΑζΟΓΑ] τηθϑηϊηρ ἴῃ [Π6 Ἰαβὲ  ΑἿΥ ΤΠΟΓᾺ] βιρροβίϊοη ἢ (Φ0 ἢ 

11... 19-:21)..-Ὑ 5. 1Ὁ ΘΟΙΏΤΠΟΙ ἴο τηᾶ Κα ἱπνοοδίϊοηβ αὖ [Π6 ὈΘρΡΊ ΠηΪηρΒ οὗ 

ῬΟΘΙΏΒ, πἰβίοτθβ, οἷο. ἢ Τὴ {Π6 οἸαββίο {1π|68, ὑγῃοτη αἰ τυ ἐο γ5 ἴηγοΚο ὃ 

ὙΥδαῦ 15 Π6 ἱηγοσδίϊοη οὗ ΜΊΤΓΟη αὖ [Π6 οροῃίΐηρ οἵ Ῥαγαᾶϊβο 1 οβί 9 

ᾧ. Ἦν δὴ οὖν τοῦτο... βασιλείας, ἐ}ι18 ἐΐεγι τρα8 {7.6 Κογέγ-ϑοοοηα γ6αν" 
φΓ λό γεΐψη Υ Διιριιβένι8,----τοῦτο, ἐ]ν18, 1. 6. {Ππ|6ὸ ΙΓ οὐ ΟΠ τύ. βασι- 

λείας, γεῖστι, ἔλοτη βασιλεύς. ἘῸΤ ο886, 566 415; Η,, δ6ὅ8, δδ9 : Ο.., 
108.----Αὐγούστου, 485 ; Ἡ,, δὅ8 ; α,. 107. 

᾿Αιγύπτου δ᾽ ὑποταγῆς ... ὄγδοον ἔτος καὶ εἰκοστὸν, απ ἐ}ι6 ἐισοπίῃ- 

οἰφίελ, ψόαν φΥ ἐἠ6 δε )ιγαΐίοη Γ᾽ Εσῃρέ απα ἐΐ6 ὁπ οΥ᾽ Απίοημ απ 

ΟἹεοοραίγα, οἴο. ὑποταγῆς ἃμᾳα τελευτῆς ὈΟΐᾺ ΠἸπ]ὺ ἔτος, 412 ; Ἡ., 
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679, ο.---ἣ κατ᾽ Αἴγυπτον... δυναστεία, ἐδ6 ἀγψηαϑέμ 9 ἐλ6 ῬΙοϊοηιΐο8 

ἦν Πσυρέ οαηιθ ἰο αὶ οη.----κατέληξε, 1 ἃ. 1π4. «οί. ὃ. 5... ΤΡΌΤΩ κατα- 

λήγω. 

ἐπὶ τῆς τότε ἀπογραφῆς πρώτης, αὐ ἔλι6 ἐλόην 77), 8ΐ ἀδϑ8θ8ϑηιεηΐ.---- Ατὶ 

Δαν  Ῥτθοθᾶρα ὈΥ {πὸ ἃΡΌ016 Πὰ8 {Ππ6 ἴὍτοθ οἵ δὴ δα]θοίγο. 

ΤῊ οομβίγ οὕ]. ῬΤΟΡΔΌΪΥ ἅΤΌΒ6 ΠΌΤ {Π|6 61110515 οἵ ἃ Ῥαυοῖ 0} 16 
ὙΠΟ {Ππ6 Δάγοι τηοα!]ῇῆρα, 85, ἴῃ {Π15 Οα86, [Π6. [11] ΤΌΥΤη ΤηΔΥ 

Πᾶνα ὈΘΘΠ τότε γενομένης ἀπογραφῆς, ὅθ; Ἡ., 499, ἔ; 6. 141. ποία 

9.---ἀπογραφῆς, ἔοΙη ἀπογράφω, Ἰ1ζ. ὦ «ογξίη ο΄, ἃ ἐορψ. “Ταγοη- 

ΦΟΓΥ " ΟΥ' “΄ Δββθββιηθηῦ )" 15 108 ΒΘΟΟΠΟΔΙῪ τηθϑηΐηρ, ΕῸΤΪ Οᾶ86, 866 

95. Εἰ 001: Ὁ. 179. 
ἡγεμονεύοντος Κυρινίου, 56ῃ. 805. 67 ; Η,, ὅ99; α., 189. ΤῊΪΒ 15 

8} ἸΠΟΟΙΟΓαΐΘα οομηβίγποίοη, δα αν] οηΐ ἴο ἃ Βα Ροταϊπδίθ οἸ 8156, 

Ὑν ΠΊΟῊ ἴῃ {Π15 ο886 που] 06 8η δου οἵ π|6. 8.66 Τλῖ]ζα 11., 1’ 2. 

ΟΥΤΘΠΪ5 15. ἃ ΠΟΙηδΠ ΠΔΠΊ6, {Π6 ΟΥἹΡῚΠΔ] ΤΌΤ ΟΥ̓ νυ ΠΙΟἢ τγὰβ Θα]- 

ΤΊΠ]18. 

Συρίας, 404, 407; Ἡ., 581, ἃ; Ο΄., 171, 8. 

ἀκολούϑως τηοα 65 γεννᾶται, ἔγν ὦ πναγ16)" Κοἰϊοιοίης, 1. 6. ἀοοογᾶ- 

ἴηρ' ἴο. 
ταῖς περὶ ἀυτοῦ προφητείαις, ἐΐ6 })ορἠθοῖθ8. ὁογη ον γΐη ᾿ΐηι. ΟὉ- 

ΒΘΙΥΘ [Π6 ῬοΟΒιΈοη οὗ {Π6 ἀιθβουῖρῦνθ ΡΉΓΆΒ6, περὶ αὐτοῦ ; 29, ἃ.---- 

αὐτοῦ, νἱΖ., ΟἸτΙϑύ ; σθη. 419.---προφητείαις, 449, 460, ἃ; Η., 609; 6... 

180. ὙγοΙαβ ἴῃ ἀογῖγθα 56 η8565 ΠΡΘα ΠΘΗΕΠΥ τοίαϊη [Π6 ΟΟγομμηθηΐ 

ὙΠ ἢ ΠΟΘ Ὺ Πᾶγθ΄ ἴῃ {Π 61} ΟΥἹΡῚΠ 8] τηθϑηΐηρ, 8566 ΜΊΟ. ν., 9. ---ἐν 

βηϑλεὲμ κ-τ.λ., ΜΑΙ. 11., 1. 

8. Ταύτης δὲ τῆς κατὰ Κυρίνιον ... μνημονεύει, Κ᾽ Ἰαυΐτι8 «ΠΟβορἤμι8, 

ἐΠι6 ηιοϑέ αἰδϑέϊη γι δἠ οι, ἡ ἐλ6 ᾿υἱδέογαηι8 αηιοηρ ἐμ Ποϑ) δι08, αἰδο ηλθη- 

ἐϊογι8 ἐ]υ18 α88688ηγ6γ)7.---ἀπογραφῆς, 419.---παρ᾽, ἴῸ παρά; ΔΡΟΒΊΤΟΡΠΘ, 

197, 114. Ἡ., 10,100; 6... 11,294, 8. Ἔβραίοις, 469, ἃ; Η..619; 6.., 

190.---ἐπισημότατος, ΘΟΠΊΡ. ἐπί ἃ Πα σημά, α παν} (ὈΥ ΒΟ ἃ {Π]ηρ; 

15. 566}, ἘΙΌΙΩ ϑεάομαι.----ἰστορικῶν, Ῥαγ Γν 6 ΘΘη., 415, 419, ο; Ἡ,, 

δῦϑ, δδσ9 ; 6., 108. 

καὶ ἄλλην. .. αὑρέσεως, αἶδο αὐἰαίηρ ἀηοΐἠ)" ἀοοοιιγυξ ΦΟΉ ΘΟ) Ἴυη 

{1,6 8εοΐ 9 {π6 (αἱ ῳαΉ8, οἴα.----καὶ, αἰϑο---τοὺς αὐτοὺς, {6 βάγια, ὅ40, 

Ῥ.--ὀἰπιφυείσης, παυΐη φγοῖογν τ, 1 ἃ. Ὁ. Ῥαγί., ἔγοπη ἐπιφύω ; ἈΘΊΘΘΒ 

τ] ἁιρέσεως.---αἱρέσεως, [ΌΤη αἵρεσις (αἱρέω, ἴο (86, ΟΠΠ0086) ; 

ΠΘηοΘ, ἢγθύ, ἃ ἰδκίηρσ, οποοβίηρ,, {π6η {π6 Π]πρ' ἔα Κθη, ΟΠ ΟΙΟ6, 
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Ῥίδπ, Ῥτροβο, τί ποῖρ]ο, βοὺ οὗ ρυϊποῖρ!68, ἃ Β061|00] ΟΥ 8θ0ΐ, ἃ8 α15- 

εἰπσυϊβηθα ὈΥ [8 ῬΥΪΒΟΙΡΙΘΒ: Επρ.. λδρθϑῃ , 56η. 418. 

ἧς καὶ παρ᾽ ἡμῖν . . . πεποίηται, 47 τογιίοῖν αἴϑο στ" Πλιλ6 ᾿α8 γαῖα 

φρδίοη,, οἴα.---ἧς, ΤΟ]., δῃΐθο. αἱρέσεως ; 561. 480, 444: Ἡ,, δδ8, κα; 

α,. 101, 8.---παρ᾽ ἡμῖν, 110. μὰ Κὸ ιοἰξ, 8; ἡμῖν, ἀαΐ,, 449.--Πράξεσι, 

469: Η-, 603.---ὠὧδέ πως, ϑοηιθ]ιοιο ἐμιια; ὧδε Ἰοοκίπρ' Του ἴο {Π|6 

ααούδίϊου ἔτομι ὑπ Α οἴ, 

μετὰ τοῦτον κ. τ. Δ. 866 ΔΟΙδ Υ΄; 87.---κἀκεῖνος, ΟΥαΒΪ5.; [1] ΦΌΤΤΩ, 

καὶ ἐκεῖνος, 126; Η.. 08; α΄, 11. 

4. Τούτοις δ᾽ οὖν καὶ ὁ δεδηλωμένος . . . λέξιν, Απα ἐΐι6 οπ6 Ἠιθη- 

ἐϊοπιοῆ, αργοοίηῳ ἴο {1|686 8ἐαίἐηιεηῖ8 ἴγ, ἐμι6 οἰσ]ιἐφονυί, φῇ 18 ΑἸεϊφιι- 

ἐΐο8, αὐἰ8 αἴ8ο ἐἸυὶβ ἵπι ᾿ιὲδ γ»δηιαν15.---τούτοις, ΒΟΥ ΟΥΠΘα ὈΥ συνάδων, 

449. Η.-, 602, 608, 3; α΄. 186---ὁ δεδηλωμένος, {7,6 οπό Παρίγᾳ ὑδθη 

ϑἤιοιοηι, 1. 6. τη Ὠ ἸΟΠΘΩ͂, γἱΖ., ΤΟΒΘΡ 8. ἘδῸτ [Ππ6 δοοοπί, 566 780 (0). 

--πσυνάδων, αφγεεΐηῳ. ΤῊ ποτὰ Π85 Τοίθγθ μ 6 ῬΥΪΠΔΥΠΥ [0 Πγ510- 

Δ] ΠΆΤΙΠΟΔΥ, σύν, ἃπα ἄδω, ἴο 8ἴηᾳ.---κατὰ λέξιν, ὕγυ ἐἴι6 οουν86 4 τοἰϊαΐ 

ἤ6 8αγ8; λέξιν, ἔγοτῃ λέγω. 

Κυρίνιος δε... ἀνὴρ, υεἱγγυΐιι8, α πιαην φῇ ἐΐιοδ σαϊ]οροα ἐπιῖο ἐι6 

βοπαΐθ. Κυρίνιος 15 {π6 Βυ)]θοῦ οὗ παρῆν.---ἀνὴρ, ΔΡροβινϑ, 998; 

ΞΡ 105-.. 6.: 187. 

ἐπιτετελεκὼς, πμαυΐηῳ σπλομοα, 181, ἃ Ὁ. 90, ποίϑ 8, (9). 

καὶ διὰ πασῶν ὁδεύσας, απᾶ Παοίπῳ πιαίο ᾿ιἴϑ τραν ἐϊυγονᾳῆ, αἴ. 

ὕπατος γενέσϑαι, ἕο ὑδοοηια Οὐηϑιῖ. ὕπατος [οΥ ὑπέρτατος, ΒΡ6Π]. 

ἔτουα ὑπέρ, 110. ᾿ἰφ]οδί. γενέσϑαι 15 ἃ το !ῆοι οἵ ὁδεύσας, Ἐϊ., 990. 

τά τε ἄλλα ἀξιώματι μέγας, ατια σγθαΐ ἐπι ὁδίθθηυ αϑ ἴο οἵδιον ἐδιίγιᾳ8.---- 

τὰ ἄλλα, 481; Η., 649; 6΄., 100 ;---ἀξιώματι, 400, 4617: Η., 006; 

6., 188. 

ὀλίγοις, ζεῖ; βοᾷ Βα Β ΔΒΓ ΥΘΙΣ, 00. 

ὑπὸ Καίσαρος . . . ἀπεσταλμένος, ᾿αυϊηῃ ῥϑοη, αρροϊπξοα! ἡασο 

ἐ]ι6 ροορῖο ὕψ (ἰαόβαν. Καίσαρος, 484. Ἡ., 6066, Ὁ; α΄, 191.---ἀπεσταλ- 

"μένος, Ῥἷ.» Ῥ. Ῥύ-; ἔοι ἀποστέλλω. 

καὶ .«. γενησόμενος, ἀπ, αϑοιιξ ἐο ϑ)ϑοοηι6 ἐ]ι6 ὁθηι801" φΥ {{|6 ῥγὴρογἔψ. 

δ. πόλεως, 404: Η.. 634, 4, ; α΄, 191. 

ὄνομα, ὅῃ παπιο, 481: Ἡ., 549: 6., 1600. 

προσλαβόμενος, ἑαλίπῳ ἴο μϊηιβε! . 

ἠπείγετο ἐπὶ ἀποστάσει, εἰγθώ οἷν 0 ὦ γουοϊέ. 
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τήν τε ἀποτίμησιν... ἔϑνος, ϑαγίηγ ἐπαΐξ ἐἶ)6 ἀϑϑοβϑηχοηέ ἱοῃρ 
ἴο πού γι οἶδ6 ἐλαγ οτεέγ ρ]ιέ 5Ἰαυθνγ,, ατια! οωΠογίζηγ {]ιο »εορίο ἴο ἐπ 
ἀϑ80} θην ω7᾽ ἐλιοῖν»" {ἰδογέψ.----τέ. .. καί, σοντοϊαἰνοβ, δοίδ,. .. απᾶ.--- 
ἀποτίμησιν, Βα Ὀ]Θοὐ οἵ ἐπιφέρειν, 666: Ἡ,, 778; Ο΄., 184, ᾧ.---ἄντικρυς 
15. σΤΆΤΩ Δ ]0Δ]]Υ ἴῃ Δα γου ὉΪᾺ] ΘΟ Οἱ παι! οι τυ τ ἐπιφέρειν, Τὰ {Π6 
ΟΓΑ͂ΘΙ ΟΥ̓ νγογβ οἴνϑβ ἴῦ ὅπ ἔΌγοθ οἵη δαἀ]θοίγο τη α ἔγ]ηρ' δουλε- 
ίαν.---λέγοντες, ϑωμῖίγιῳ. ΉΤΟ 15 ἃ ΟΠ Ρ6 οἵἉ στατηπα οι] ΒΕ] οὔ, 
Ἰούδας 15 ὉΠ Βα! θοῦ οὗἉ ἠπείγετο, ἃ πα τνγο 5ῃοι]α οχρθοί λέγων, Ἀαΐ 
ὈΥ ἃ Κἰπα οἵ ἀμδοοϊαίποη (70, ἐ. ; Ἐ'., 809, ὅ) 116 ῬΔΡΌΟΙΡΙΟ τοι πα8 
18 ἐπα Ἰούδας Πιὰ8 ἃ ΘΟΠΙραΠΐοῃ, γἷΖ., Σάδδοκον. 17) μοι ϑοΐῇ, βαψίη. 
---ἀντιλήψει, 110. ὦ ἑαλῖη θαοί;, ἔγοτη. ἀντί ἀπ λαμβάνω.--- παρακα- 
λοῦντες, 1921, 772. 

6. κακίζων, 76) αοἸΐης,, Ὁ ΘἽτΡ᾽ 10 ἃ5. ἃ ΤΟΡΤΌΘΟΠ.---εἰ φόρον τε... 
ὑπομένουσι, ἐπαΐ ἐλόμ δἠοιιία οογιξίγνιιο ἐο ρα ἐγίφιιέο ἐο {6 Πογιαη5. 
ΤῊΘ οΟἸδιβθ 15 ἃ Βα βίης γο Βα ον αἸπαΐθ, ποῦ ἃ οοπ Ἰἰοπδ] Δα γα. 
εἰ---ὕτι, ᾿γπῦ ὅτι σγου]α Ἰηγοάπιοθ {Π6 οἸαιιβο ἃ5 ἃ ἔμοΐ, ἀπα ΉΡΙ]Υ ἃ 
αοἤπιξθ ορίῃΐϊοη οὴ {Ππ6 ραᾶγῦ οἵ {Π6 υυυϊίου, εἰ τυῖτἢ {πὸ ἱπαϊοαῖνο 
ΘΧΡΙΈΒΒΘΒ ΠῸ ΟΡΙΏΪΟΠ ΟΠ ὙΔΥ͂ ΟΥ̓ {Π| ΟἾΠΘΙ, Ὀὰΐ ΤΉΘΓΟΙΥ ᾿πηρΡ1165 
ῬΟΒΒΙ ΡΠ ΟΥ̓ ΒΒ ύ]οη. Τῦ 15 ἃ ΤΠ018 ΡΟ] 6 [ΌΓΠῚ, ἈΠΕ ΒΟΥ Θἢ8 
{Π6 αἸΒαΡΡ ΓΟ ]0ῃ ΘΧΡΙΘΒβοα ἴῃ κακίζων. Ἐ'., 197,5: α., 991, 298, 
ποίθ 1. 

καὶ μετὰ τὸν ϑεὸν, αη αὶ εἰγ416)" ΟἸοα. 

οἴσουσι, ϑ[ιοτεϊα ΦγχαἬτι)"6.: Γαΐ, ἔλΟμ φέρω. 
ταῦτα ὁ ᾿Ιώσηπος (80. γράφει). δ73, ἃ; Ἡ., ὅ08, 6, 

ΟΗΑΡΤΕῈΗ ΥἹ. 

ΑΒΟΌΤ {Π|6 ἐΐπηθ οἵ ΟἸιτῖβύ, ἴῃ ἀοοογᾶδποθ τῦῖ ει ἐπ6 Ῥτορμθοῖδβ, 
ἘΠΟ56 ΤΌ]ΘΙΒ ΟΔΠ]6 (0 8) 66] ἐΠπδὺ ῬΥΘΥΪΟΊΒΙΥ ΘΟΥΟΓΠΘΩ͂ {πὸ σον 5 
πδύϊομ ΟΥ̓ ΠΟΘ Ἰζαιν Βοοθββίοῃ, δ ηΠ 6 {πὸ Το νγβ πιὰ ΤῸ {πὸ ἢγρὲ 
{ἰπη6 ἃ [ΌΤΙ ΘΙ ἃ8 ὑπο ὶν ΚΙηρ' ἴῃ {Π6 Ῥϑίβοη οὐ Ηοτοᾶ. 

ΤἼΘ ΡΓΌΡΠΘΟΥ (ἄθη. χ]ϊχ., 10) Πανΐηρ' Γοίθσοποθ ἰο {πῸ ἐΐπηο οὗ ΟἸ ἰδὲ 5 
τη Δ η Οβ δι], 15 ΒΠ ον ἴο Πᾶν τϑοοϊνϑα 15 Γα]Π]]πηοηΐ, Ἡδτοᾶ Ῥοίηρ [ῃ6 
ἢγβὺ ΠΟΘΙ ΘῚ ΘΙ 7Π0 τοὶρηΘα ΟΥ̓ Ρ {Π6 96 5 ῬΘΟρΙ6. ΤῊΪΒ5 ῬΓΟΡΉΘΟΥ γγὰ5 
ῬΙΆΙΠΙΥ πΠΡ]Η]]Θ ἃ5 ἸΟΠΡ᾽ ἃ5 [Π 6 ΤἼΠΘΥΒ γ6Γ παίγα, νἱζ., ἔτοτα ΜΌβοβ ἕο 
Αὐραβίαβ. ὕπάον {Π6 Ἰαῤίον, Ηθυοα ομἑαϊποᾶ [π6 φΡονθγητηθπί. Ηἱ5 ἅ6- 
Βοθηΐ 15 βἴγθη ὈΥ ΦΌΒΟΡΠΤΙΒ, ΠΟΤῈ ῬΑ ἸΟΌ]ΔΥΥ ὈΥ Αἰτοαππβ. ΤῊΘ Τορ- 
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ὉΠΑΥ βασορββίοη οὗ ἢϑίϊνο ΘΓ ΟΥ̓ΘΓΠΟΤΕ 8Πη6 ὈΥΪΠΟΟΒ Ὀοΐηρ' ὈΓΟΚΘῚ ἴῃ ὨΐΪπ), (6 

ὀχρθοΐαϊτίοη οὗ 6 ΠδίΙΟΠΒ ὙᾺΒ ΠΟῪ αὖ πη, ΤΠῸ Βαοοοββίοη οἵ {Π6 

Ῥυϊοβί πῃ οοα νγὰ8 4150 αἰβύ αν θα, ἃ5 15 ΒΟ ἢ ὈΥ ΦΌΒΟΡΙ ΙΒ, ὙΠῸ Βα γ 8 πα 

Ἡογοὰ πὸ ἸΟΠΡῸΣ ΟἸΟ86 {Π|6 ΟὨΪΟΙ- ΡΥ ϊοβίβ ΤῸ πὰ {Ππ6 ἀηοϊοηΐ Ἰἰηθαρο, Ὀαῦ 
σοῃΐοτγοα {π6 ΟΠοΘ ἢ ΟὈΒοῦΓγο ἰπαϊν᾽ π8]5. ΑὙΟΠ Ιατβ αἰ {ΠῸ βαμηο, 

δη ἃ αἴ5ὸ {6 ἘΟΠΊΔη5 Ὑ)71ΠῸ αἰζουνγαγα ἴΟ0Κ {Ππ6 σονουηπηθηΐ οἵ {Π6 δ νν8. 

ΤῊΘ ῬΓΟΡΊΘΟΥ ΟΥ̓ ΘΟ ΚΒ ὈΥ ΠΔΏΪΟ] ἅ150 πᾷ 15 {1Π]]Ποηῦ αὖ ὑμ6 Ὀἰγ ἢ 

οἵ Ομ γῖβῦ. 

1. Τηνικαῦτα δὲ καὶ... προφητεία, Απᾶ αἱ ἐμαΐ ἐΐηιο, Πδγοα, {716 

υὔὲνδέ γον οἰ ηδν" αϑ ἰο γάσο, μαυΐης γεοοὶυθαι {1.6 φουογγηιθγιὶ 6 {7ι6 «76ι08, 

ἐλ ργορἼιεου Ῥῃ Δ70868 γεοοϊοθα ἐΐ8 7 7}Π]ηιοηέ.--- Τουδαίων Ἰἰν15 ἔϑνους, 

Ὑγ 116 ἔϑνους ΠΠπ}105. βασιλείαν.---.Ἡρώδου, “6. 805. ὙΥ] ἢ διειληφότος, 

θτῦ ; Η., ὅ99; 6, 189.--γένος, 481 : Η., 649 ; 6., 160.--περιγραφὴν, 

1|. ὦ εργέϊη αγοιιγά, ἸΘηοο γι] ηιοηΐ.----Μουσέως, 484 . Ἡ., 629 ; 

6., 191. 

. φήσασα, παηιεῖψ, Ἰ1ύ. βαψίπ, ἴῃ ἀστθουηθηῦ ὙΥ1} προφητεία. 

οὐκ ἐκλείψειν ἄρχοντα, κ. τ. λ. 8.66 ὅδ6η. χΧΊΪΧ., 10. 

ὃν, τρλοηι, τοίουβ ἴο {Π6 βυθ)θοῦ οὗ ἔλϑῳ, ἃπα 15 1501} {Π6 βυθή]θοῦ 

οὗ ἔσεσϑαι, 666: Η., 778 ; Θ΄, 184, 2..----καὶ, αἶ8ο.----προσδοκίαν, 898 : 
Ἡ..499; 6., 187. 

ᾧ. ᾿Ατελῆ γέ τοι... ἦν ; τὰ υϑ64 5  θἰ ΠἼ γ 6]γ, ἃπα {Π6 βυ]οοῦ οἵ 

ἦν, ἐδι6 (ΡΥ 1 Ὁ] 88) οὐ ἐλ ργεἀϊοίίοη, ἀδ6γ6 ρίαϊγῖψ ποῦ Κι {7]1|6( , τοι 

ΒΓ .ΠΘη5 γέ. ΕὟΌΓ δοσρηΐ, 566 787, ἃ ; 784, ἃ; Ἡ., 104, Ὁ; 6., 98. 

καϑ' ὃν χρόνον, απ γἴης τρλαΐ ἐΐηιθ., καϑ' ἴῸΥ κατά, 197, 161, 774. 

αὐ τοῖς ἐξῆν, τηα8 ρεγην 6 ἐο ἐλοηι,; ἀυτοῖς, 452  Ἡ., δ95 : 6. 184. 

--ἐξῆν Πιἃ8 διάγειν ἃ5 18 Βι}]6οὐ, 0608, ἃ; 671, ἔ; Ἡ,, 768; 6., 969. 

----οἰκείοις ἄρχουσι, τιαΐζοθ 7516). 

καταρξαμένοις, δεσίμγπῃ. ΤΊ8. ῬΑΡΓ]ΟΙ016. ἈΡΎΘο5. Ἱ ἄρχουσι. 
-π-ἄνωϑεν, δαεῖ;, 15 ῬΙΘοΠαΒέο ; 69.--- Μουσέως, 412. 

καὶ διαρκέσασι, αὐταὶ οογυἰγμίης , ἀαἴϊνγα ΡῬ].Γ1Ὰ], ἴῃ ἃΡΤΘοιηθηΐ ἡ] 
ἄρχουσι. 

καϑ᾽ ὃν, τη 6167 τοποηι, νἱΖ., Απιριβίαβ. 

ἐπιτρέπεται, οὐέαϊη8, Ἰϊῦ. 18 ἐγυἐγιιϑέφ( «οὐέδι, Ἰϊδίου!ο Ῥγοθοηί. ΒΥ 

[Π15 πι86 οἵ [Π6 Ῥγοβοηῦ ἔθηβθ ἃ ραϑῦ δοίϊοῃ 15 Ὀγτουρῦ Του υνατ ἀπα 

γΊν] αν Τρ ϑοπίθα ἃ8 ΠΟῪ ρβοΐηρ οἢ; 009, ἃ; Η,, 699; 6., 900, 
ποίρ 1. 

ὑπὸ Ῥωμαίων, 7γοηι ἐ}ι6 ΠοηιαΉ8. 

Η 2 
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ἀρχὴν, ΤΠ6 οΠ]οοὐ οἵ ἐπιτρέπεται. 

ὡς μὲν, αϑ ἱμιοοί, ΟΥ αἀ8 οὔ {λ6 οπθ παπᾶ. 'ΤΊΘ ῬδΙΈΪΟ16 μέν ὙγΆΓΠΒ 

{πα [Ππ6 ἐπουρῆῦ τυ μΐοι 1ῦ Ἰηἰτοᾶπιο68 1 ἴο 06 αἸβΕ πρι]5ῃ6α Ομ. 

ΟΠ6 Ῥ͵ΓΘΒΘΠΕΎΥ ἴο θ6 ἰπίγοιοθα ὈΥ δέ. ϑοιηθέπηοβ 6Π6 {ΠΟ ΡἸ8 

16 ΒΠΔΤΡΙΥ οοπίταβίοα, αῦ ἐπ αἸΒΌ ποῦ τηδ 6 50 8.616 {Ππᾶΐ 

10 σα ποῦ γ7611 6 τοημογοα ἰηΐο ἘΠΡΊ5η. ὙΠΘΥ 5Ππ846 οὔ ἰηΐο 

811 σομοοίγ 16 Δα νθυβαῦγ ΤΘ] Δ 105 ὈοΘὔνγ θη {Π686 Θχ θη θ8, [ἢ 

ἘΠ6 Ῥυθβθηῦ οαβ6 ὐξθηθοη 15 οΠΠ6α ἴο {Π6 δοοοπηίβ ρίνθῃ οἵ {Π6 

ἀοβοθηΐ οἵ Ηρτοῦ, οα ἔπΠ6 ομα μδηα ὈΥ ΦΌΒΘΡΠτ5, ὁπ {Π6 ΟἿΟΣ 

παημα Ὀγ Αἰτοαπιβ, Δα {Π6 ΘοΥΡο]αὔϊγ δέ βίδπα5. ὈΘΓΌΓΘ ᾿Αφρικα- 

νὸς. ΤἼΘ ΤΟΙΌΙΘΠΟΘ 15 0 Φοβορ ἢ 85 ΑΠΙΠα 165, κῖν., 1, 5; Τ, 9, 

ΑἸ ΟΔΠπ15 τγ6 Πᾶνα πού. 

κατὰ πατέρα, ον. ἐδ 7ατ].6)»8 846, 481. Ἡ., δ49 ; α., 100. 

τὸ γένος, αϑ ἴο γά66, 481. 

ὡς δ᾽ ᾿Αφρικανὸς, 80. παραδίδωσι. 

οὐχ ὁ τυχὼν δὲ... συγγραφεὺς, αι ἐΠν18 τον {6} αἶ8ο τρα8 τοί ἐἶι6 916 

ιοοίϊη ὃν οἤαγοο, . 6., ᾿ρα8 Ὧ0 ΦΟΉΜΊΟΊΝ 107"1{6}".----τυχὼν, Ὁ ἃ. Ῥῦ. ἔνΌΤη 

τυγχάνω.--- γέγονε, Ῥΐ. ἰπ. 8:8. ΤΌΤα γίγνομαι.---συγγραφεὺς, ἴῸΓ συν- 

γραφεὺς, 1δ0. 
φασὶν οἱ τὰ κατ᾽ αὐτὸν ἀκριβοῦντες, ἐΐιο86 ἱηοιοΐη ἀροιγαἰοῖῃ αδοιέ 

ἀΐηι βαψ. ὙΠῸ οἸαιβα 15 [Π6 οΡ]θοῦ οἵ παραδίδωσι πηαογβίοοα. Ο- 

Β6γ6 {π6 Πδαπθηῦ τι86 οὗἩὨ π6 Ῥδυοῖρ]6 ἀηα ᾿πῆπιξῖνο ; οἱ ἀκρι- 

βοῦντες--εΐΠο86 τοῦ ἄποῖο ἐπογοιφἠϊῳ ; 850. γεγονέναιξεεέμαξ͵ ἢδ τρα8. 

ΤῊΙΒ ᾿πΠηϊ γα ἀΘΡρ μα 8 ΠΡΟΗ φασὶν. 

᾿Αντιπάτρου, ([Π6 501) φΥ΄ Δ ηϊραέον. 

τοῦτον δὲ, απᾶὶ ἐπαΐέ ἐπὶβ ογι6, νῖζ., ΑΕ ραΐθυ, γεγονέναι ΤῊΔΥ ὈΘ 

ΒαΡΡΙΠ64, οὗ νυ ἢ τοῦτον 15 {Π6 βαθ]θοῦ, απ ἐλαΐ ἐἰυὶδ οηι6 (ὑγἃ8 {Ππ0 

580}) φἤ ὦ οογζαΐη, Πογ οὐ, ατὸ «ΙΑβϑοαϊογίο. 

᾿Ασκαλωνίτου, 998; Η., 499; 6., 187. 

τῶν καλουμένων, φ Γ΄ ἐδιοϑο οαἰϊοα, 41δ  Ἡ,, δὅ8, δσ9 ; Ο.., 168, 

8. Ὃς ᾿Αντίπατρος, Τ 8 Απέϊραΐο)", [π βαθ]θοί οἵ ἦν. 
παιδίον, ὦ {ὐξέ16 ὕον ; αἰναυϊπαγε οὗ παῖς, ἃ Πα] ΘΟ ΑΤΩΤΠΔΕΟΔΠΠΥ ἃ π 

ἈΡΡοβίνα οἵ ᾿Αντίπατρος, Ὀπὺ 105 ἴΌΓΟΘ 15 {παῦ οἵ δ δᾶ οἵ 
{1ηγ6---τολοην ὦ {ἰξέϊο οἰυϊά. : 

αἰχμαλωτισϑεὶς, 1 ἃ. Ῥ. Ῥῦ., ΠῚ αἰχμαλωτίζω, ΘΟΙΏΡ. αἰχμή, ΒΡΘΆΓ, 

Δη ἃ ἅλωσις ; ΠΒΠΟΘ ὈΙΓΔΙΥ ἴο οαρίατθ ὈΥ {Π6 5ρθδ1---ἰο [ΚΘ 

ῬΙΙΒΟΠΘΙΒ ἴῃ Ὑ781. 
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διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι τὸν πατέρα, ογι αὐοοοιιτιξ γ᾽ ̓ υὲβ γαίλόν' τοί. ϑεῖγῳ 

αὖῖε.----Φύνασϑαι, 668 : Η., 702 ; Ε'., 3ῦ8.---τὸν Π85 ΠΕΙΘ [Π|6 ἴΌΓΟΘ οὗἉ 

ἃ Ῥοββοββῖνθ ῬΤΌΠΟΌΏ, ὅ90, 6. 
πένητα ὄντα, δεῖηᾳ }ΟΟΥ. 

τοῖς ἐκείνων ἤϑεσιν, ἔπι ἐλεεῖν πΕΡ ΙΑ δῆς 

ὕστερον, αὐ εγιραγά. 
ἀρχιερεῖ, {διε πἰσῇ-ρΥἱεϑέ, 598. Ἡ., 499; α., 197. 
φιλοῦται, ἐδ δε οιφι ; ἔᾺ1}] ἴουτη φιλόεται, 121, (Ὁ); Η., 82, ἃ ; 

6.,9, 2. 
Τούτῳ παῖς, {})6 βοη ἕο ἐπιὶβ 916. 

γίνεται, ἔτογη γίνομαι, ἃ Ἰαΐο ἔτ οἵ γίγνομαι, 

ἐπὶ, ἐγ ἐΐι6 ἐΐηιο ῳ7.---σωτῆρος, 499. 

4. Εἰς δὴ οὖν... βασιλείας, ΤΊ φουονγηιοηέ 9 ἐδι6 «76ι08, ἐπ6γ ἘΓΌΥ 6, 

λαυῖπᾳ αευοϊοφα οπν βιιοῖ, α πιατι. ---- δὴ, ἸΠαν 6, ποῦ Π6 Δάψορ οἵ 

ἔπη6. 8ὅ68 ποίβ ὁπ φέρε δὲ ἤδη, 1... 1.---τοιούτον, ἔγΌΤΩ τοῖος, ἃ 

ἰδηρέμπεποα ἕοστη ; διοῖ, θαΐ ΒέγομΡῚν ἀθπηοπβίγαεγ, ὦ πιαηὶ ΟΥ̓ δμοῖ, 

ἀεβοοπέ, ἴα [μ6 [111] ἐπουρλιῦ ΠοΓΘ: Τιδΐ,, ἐα 8. 

ἐπὶ ϑύραις ἤδη... παρῆν. ὙΠ6 βυθ]θοῦ 15 προσδοκία---ἤδη, ἃ 

ἸΟΠΡῈΓ ἔοστῃ οἵ δή, Ῥαὺ Πογθ Π6 δᾶνο οὗ {{π|6, ποῖο. 

ἅτε διαλελοιπότων . . . ἡγησαμένων, ἐπαϑηνμοῖ, α8 δοίἤ, ἐδι6 Ῥγζη668 

απ {{ὲ γιῖοϑνα ερϊέϊι ἐδιοηι Πιαυίπῳ οοαϑοα Κγοηι Ἰυῖπι, (ςονηῖπρ ον) 

ὃ ϑιιοροβϑίοη ζγοην ΔΙο868 υϊηιδε7..---- ἅτε, αβ, δδοατι86, 15 580 5686 ἴο ἱπέτο- 

ἄποδ ἃ οδπι58] ἱποουρογαίθα οἴδιβθ; θαΐ [Π6 ΘΧγθββίοῃ 15 δ Πρ ϊο- 

ΑἹ : ἅτε 5 τὰ 1 08}}ν ἃ το] αν (ὅς, τέ) : τολίοϊι ἐδιΐης νου] οὗ Θοαγ88 

ΒΔΡΡΕΠ), ἐΐδ ργίποοβ απᾶ ἐδι6 γ116 78 ἐθαδίπῳ, εἴθ. 681; Η., 195, ἃ; 

6., 2177, ποία 3.---ἐκείνου, Υ1Ζ., ΗΘγΟα, 

δ. Πρὸ μέν γε τῆς αἰχμαλωσίας, Εν" ὕφγ07 ἐΠιε1)}" οαρέϊοϊέψ. ΤῊΪΒ ἀπ 
Ἐμ6 ΤΟ] ονΐηρ' ΒΟ 0Π5 ἃτ6 δα ρ] ηδίοτυ οἵ διαδοχὴν, αἸ νἱηρ' ἃπ ουῦ- 

ἢπὸ οἵ ἔπ ρονογημηθηΐ ἢτῸ τ Μοβ68 ἴο Ηδτοα, βῃονῖηρ {πᾶΐ {Π|6 
Ἰα ο τὰ {π6 ἢγϑὺ ΤΌ σ ΘΓ 7ΠῸ τοϊρηθα ΟΥ̓Ρ {Π6 768. ΤῈΘ 

τ ΠΟ16 ροτϊοα 15 αἰνι θα ἱπίο ἔνγο ρατίβ Ὀγ {Π6 ΒΑΡΥ]ΟΙἾΒ. οαρϊν- 

ἴξν, θοΐοσγθ τυ Βῖοῖ ἘΠ6 ΓΘ σγοτθ, Βγβῦ, {16 πα ρ68, ΒΘΟΟ Πα, {Π|ὸ ΚίηρΒ; 

αἰτοῦ βοὴ ἃ τηϊχϑα ἔστ οἵ σουθγημηθηΐ, ἡγΠ10}} ἘΣΘ] 5. 68}]5 

“ἐ ἀριστοκρατικῇ μετὰ ὀλιγαρχίας." 

μεταναστάσεως, γεπιουαΐ. 

ἐβασιλεύοντο, ἐΠιϑν τ0676 γἴφα ὃψ ἀπ, 
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πρώτου, 77γ8ὲ, 1. 6.., τρῆο τρα8 7778, ΔΡΎΘοΙηρ γ] Σαοὺλ. Δαβὶιὲδ 15 

ἴῃ {Π6 βᾷ1η6 ΘΟΠΒΕΓΟΙ]ΟΠ ἃ5 Σαοὺλ. 

ἄρχοντες αὐτοὺς διεῖπον, })).68 φουογγο(ἰ ἐλιόηι. 

κριταὶ, γα ρ68. 

ἄρξαντες καὶ αὐτοὶ, ἐἤΐι686 δορίγγυϊηᾳ). 

τούτου, 97 ἐυῖδ ογια (Δ 0568). 

᾿Ιησοῦν, «οϑήμια. 

θ. Μετὰ δὲ τὴν ἀπὸ Βαβυλῶνος ἐπάνοδον, Δπᾶ αῈ6} ἐΠιδῖ)" γ 6 1), 

“ῆοηυ Βαύγίου. '"ῚΘ τϑίθσθπο 15 ἰο {Π6 ρουϊοα Πότ [Π6 ΟΔΡΕΥΙΥ 

το Ἠοοα.---ἐπάνοδον, ΘΟΙΏΡ. ἐπί, ἀνά, ἃπα ὁδός. ; 

πολιτείᾳ, ροϊέου, 1. 6... ζογηι γ᾽ φουο) γυιέ. ΒῸΣ {Π6 Οο856, 566 4θ0, 

1.Ὁ; Κι, 286, (2) ; Η-, 607, ἃ; Θ.., 188, ποία 2. 
χρώμενοι, εἰδίη, ΟἿ. 

ὀλιγαρχίας, 494 . Ἡ.., δ74, 044.---προεστήκεσαν τῶν πραγμάτων, οοη- 

ἐγο θα ἐἢ αΠλαϊγ8. ἘθῪ {πὸ σου μη ηΐ οἵ πραγμάτων, 5686 404, 407, 

ἴ Ὁ ἘΓῚ 58Π: 5. ἘΠ 5:9: 
ἄχρις οὗ, 86. χρόνου, ὅ00, 8ἃ.--Τομπήϊος ... ἐπιστὰς, Γοηίρεν ἢαυ- 

ἡηῳ ἑαΐογι ἠνὲ8 ροδέ αϑ ψεηδ) αἱ, οΥ ἐϊι6 ΠοηλαΊι8. 

κατὰ κράτος, ὃψ 70706. 

τὰ ἅγια, {}ι6 8αο) ε( ρίαοθ8. 

μέχρι τῶν... προελϑὼν, φοΐγ ἐγ, Θυθη, ἕο ἐἢ)6 ϑαγιοὐπιαγν οΥ ἐδ 6 ἽΤεγρΙ6. 

---ὀἀλδύτων, 1. 6.. {πΠ6 ΠΟΙΥ οἵ ΠΟΙ16Β : ΘΟΙΏΡ. α ὈΓγ. ἃπα δύω. 

τὸν δὲ... ἐκπέμψας, ἠαυΐηᾳ 8ογηξ δοιιγιαί ἐο Ποηι6, ἐοσοί 6)" εοὐέδ, ᾿.18 

οἰ ά»ογν, ἐδ6 οη τοΐο μααὶ οογυἐϊγηιο ἐο δό δοίλ, ῥΐηρ απὰ ᾿ὲγῃ-ργλοδέ ὃῳ 

ϑιιοοθϑ8ίοη, ΟΥ᾽ αἸιοο807.5 ἐο ἐὐι18 ἐΐηιθ. ΠῚβ παηιθ τὐα8 4 γ͵δἐοθιιῖνι8.---εἰς 

ἐκεῖνο τοῦ καίρου, ἴο {8 (ΡΟ) 9 ἐΐηιο; σϑι. ρατί,, 415 ; Ἡ., δδϑ, 

δῦ9; 6., 108.---διαρκέσαντα, Παυΐηρ οογυεϊγιοα, ἐμγοιισίι, ἴτι ἀρυθουηθηξ 

Ὑἢ τὸν. Τη ἘΣΠΠΡΊ15η στο 5Βῃου]α ΘΧρΡδηα {Π15 ῬΑ ΟΙΡΙ6 ἴο ἃ το ]- 

αἴϊγο οἴαβο, ῬδΥΟΙΡΙ]65 Δ Πα 1Πῆ 1 1 γ 685 ΔΙῸ ΤΏ ΠΟ ΤΉΟΤΘ Τα ΠΘΠΕΥ 

8664 ἴῃ ΟὙθοκ ἐπᾶη ἴῃ ἘΠΡΊΒΗ, ΘΟ 5; Ἐ'., 980 5.---ὁμοῦ, αὐ οΉ66, 
αὐ {λι6 βῆχα ἐΐηι6. : 

παραδίδωσι, Φ0Ή 7678. ΤῊΘ βυθή]θοῦ 15. 5{1] Ἰπομπήιος.---τῷ τούτου 

ἀδελφῷ, ἐλι6 ὑγοίδ6)" φΥ΄ ἐϊιῖ8 οη6, 898; Ἡ., 449: α΄, 197. τούτου το- 
ἴου5 ἴο Αὐ]βίο θα] 8. 

τὸ δὲ πᾶν... κατεστήσατο, απα ηιακ6 ἐδι6 τολοῖο πιαξίοη, φ ἐΐι6 «7δι08 
ὀγηϑιιζαγν ἐο ἐλι6 Ποηιαη8 ἤγοην ἐπαΐξ ἐΐηιθ. 
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ἢ. Ὑρκανοῦ ληφϑέντος, Πγγοαγι8 παυΐηᾳ δεν ἑαζεη, θδ ; Ἡ,, δ98 ; 

α., 188. 
εἰς ὃν ὕστατον ; ὕστατον ΤῊΣ ΚΟΒ ἃ ΠΊΟΤΘ ὈΙΓΘΟΙΒΘ ΤΟΙΌΤΌΠΟΘ ἴο [Π6 

δηϊοοραρηΐ οἵ ὃν, Υ]Ζ., Ὑρκανοῦ. 

τὰ τῆς τῶν... διαδοχῆς ; τὰ 15. 6 Βα] οοῦ σ,ΑΠΠ] ΔΕ] Ά11Υ, 97 5: 

πί, ἐλα (ἐδιῖη 8) φΥ {Π|6 ϑιιορεϑδίοη, οΥ {λ6 ᾿υϊφ!-ργἱοβεμοοι, οοαϑεά.---- 

περιέστη, 09, ἃ. ΤΠΘ ρΡοβίτοη οἵ [Π6 γοι 15. ἀπιι888]. 

Ἡρώδης ἐγχειρίζεται, Πεγοΐ ἐαΐοδ προτὶ ᾿ΐηιδε}7.----ἐγχειρίζεται, ΤΥ. 

1πα. τα, ; 009, ἃ. ἘῸΓ {Π6 ΘΠδηρο οἵ ἐν- ἴο ἐγ-, 566 160; Ἡ., 48: 

α.., 10, δ; αἴ5οὸ ΝΜ. 85, (4), πᾷ 92, ποίθ.----πὸ, τεγ616)" ἐδι6 ατιἰ]ιογέψ. 

---συγκλήτου, δεπαίο. ᾿Αὐυγούστου 15 ἴῃ [Π6 ΒΆ 6 σΟμΒί πο Οη, συν- 

κλήτου» συγκλήτου. ὅ'66 ποίθ ΔΌΟΥΘ ΟἩ ἐγχειρίζεται. 

8. Καϑ' ὃν, ὕγια)" υρῆογι. Κατά;»καϑ᾽, 101, 774; Ἡ,, 72, α΄, 17; 
Μ,, 86, (4), (0), ἀπὰ 1. 

᾿ ἐναργῶς, ρίαϊηϊψ. 

παρουσίας, αἀνοπέ; σοῃ. 808. 10} ἐνστάσης. 
καὶ, εὈ 6. 

ἡ προσδοκωμένη . .. κλήσις, ῥοΐ]ι, ἐ{)6 εαροοίο( βαϊοαίίοη, απια οαἰϊης. 

ἀρχόντων ΔΠα ἡγουμένων ἃ16. 808, Ὑ1ΓΠῚ διαλελοιπότων, δοίϊ, {}6 

Ῥη͵η68 ἀγα γῖ6}8 ἢαυνίηᾳ οἐοαϑβοί. 

εἰκότως ἀυτοῖς, πιαΐιγαἰΐ 707" ἐ]ιόηι. 'ΤῊ5. Δαγου τηοα]ῆρθβ {Π6 

γοῚ οὐ {ΠῸ ΤΟ] ηρ ΟἸαιιβ6. 

καὶ τὰ τῆς ἐκ προγόνων, καιτιλ. Τὴ6 ἘΠΡΊ5᾽) ΟΥ̓͂ΟΙ 15, καὶ τὰ τῆς 

ἀρχιερωσύνης προϊούσης ἐκ προγόνων εὐσταϑῶς ἐπὶ τοὺς ἔγγιστα διαδό- 

χοὺυς κατὰ γενεὰν παραχρῆμα συγχεῖται.----προϊούσης, σοΐηῳ γον, 1. 6. 

«ἰοβοοπαπῳ.----εὐσταϑῶς, δἰοαα.----ἔγγιστα, πδανο8έ, 906: Ἡ., 499, ἔ; 6. 
141, ποίϑ 5; Κὶ,, 2909, α.--κατὰ γενεὰν, αοὐοογα πη ἐο δὲν ἢι.----συγχεῖται, 

αΥ6 Φοη μ8ε6].. τὰ 15. ἴπ6 Βαθ]θοί, ὅ69. συγχεῖται« συνχεῖται, 1δ0 ; 

Η.,48:; 6.., 10, δ; Μ,, 86, (4), πὰ 82, ποίθ. 

9. ἀξιόχρεων, τρογίδῳ ο᾽ ϑοῖϊοῦ. Τὺ ἀρτθομηθηΐ τυ ἢ μάρτυρα. ἘῸΓ 
[Π6 ἀθο]οπβίοῃ, 566 9292, 200; [ὉΓ {Π6 δοοοηΐ, 770, Ὁ. 

μάρτυρα, ιρτέγιο88. '"ΤΊ15 15 {Π6 ΟΥΟῚ ΠΑ] πηθδηΐηρ' οἵ {Π6 νγογᾶ. 

δηλοῦντα, ἀφοϊαγῖηπ,. ΦοΒΟρΠπ5, Απῆα., χχ., 10. 

οὐκέτι τοὺς ἐξ... ἀρχιερεῖς, πο Ἰοη 6)" αρροϊποα ἐπι Πρ }γ)ιο8.8 7, 0γι 

ἐλι6 αποϊοηΐ γαηυΐ, 1. 6., ἔργου [116 Ῥυ]Θϑυ!Υ ΤΆ ΉΠ]Υ.---- γένους, 412 : Η., 

ὅ79, ο; 6΄., 170. --- καϑίστησιν. ΟἸΒΟῦγΘ ἀρσαῖη ἔπ6 Δυσδρ Βηθηΐ. 
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ἘΠ ΙΒΟΌΪΠΒ. ΒΘΘΠῚΒ5 ΤΟ ΠΩ οἵ βΒϑρδυαίπρ' ἃ ποὰπ ΔηΩ {5 ΔΓΕΪΟ]6 Ὀγ [16 
γΟ}} οὗ {116 οἸδιιβθ, οὔξϑη θυθὴ ὑνΠ θη {Π6 ποῖ 15 {ΠῸ Βα] θοῦ οἵ {Π6 
ΟἸαιιθθ. ὅ6ο Υ΄, ὃ; ΥἹ., 1, ἴῃ τ μΐο. 616 Δα προιηθηΐ 18, ἢνβῦ, {Π6 
ἉΡΕΟΪΘ ; ΒΘΟΟΠΩ͂, ἃ ῬΠΤα56. τη α Π γ]πρ' {ΠῸ Βαθγοοῦ; {π]γα, [η6. οὁὉ- 
θοῦ; Τα, [Π6 σοῦ; ΠΡ, {Π6 βαθήθοῦ: δἢ ΟΥΩ͂ΟΙ ΥΕΙΥῪ ΤΆΤ ἢ 
ΘΑΡΥ Οὐθοῖς. ΟὈμΒα]Ό, Πονγουοσ, ἢ {Π18 ροϊηΐ, Εἰ, 10 5; ἀπᾷ 806 
5.85; 8150 719. 

τισιν ἀσήμοις, ἐο οογ" αἴ), οὐ)δοι),6 } 67,808, -ϑ 

τὰ ὅμοια, {ἢ 6 βαηι6. ΟἸΪ οὐ οἵ πρᾶξαι. 

πρᾶξαι ἀΘΡ6Πα5 ΠΡΟῚ δηλοῦντα, θὅ9, ἔ Τίβ 5] 6οὲ 15 ̓ Αρχέλαον, 
006; Η., 779; 6, 184, 9. ΤῊ οοπρίτποίοι 15 Θμδηροα, Τὴ {Π6 
ῬΙΘΟΘαΪηρ' ΟἸ 1568, ἃ Γο᾽ δηλοῦντα γγχ6 Πδ( Ππῖξ6 γογῸ5 ΥΠἢ 5] Θοίβ 
ΠΟΙ] [1γ6. 

τῷ Ἡρώδῃ, «οἱέϊ, ΠογοΩ, 1. 6., ἔπ ν ἀ1α ἐπ6 βᾶτηθ ἐπαὶ ΗἩθτοᾶ πᾶ 
Ἃ0η6. ΒῸΓΣ οΆ56, 566 449: Η,, θ08: α., 186. 

καταστάσεως, αρροϊγέηιορέ, 418, 
παῖδα 15 ἴῃ ΔΡΡΟΒΙΓΠΟΠ τυ] ᾿Αρχέλαον. 
μετὰ τοῦτον, α7Ὦ67" ἐ ιῖ8 ΟῊ6, 1. 6., ΑὙΟΠ 6] 8118. 
Ῥωμαίους, ΒαΡ]θοὗ οἵ πρᾶξαι. 

παρειληφότας, Παυΐγηᾳ γθοοϊυοα. 

10. Ὁ δ᾽ αὐτὸς, αὐ {116 ϑαηϊ6 (τυτἸξο 1), γἷΖ., Τοβορ μα. Απέϊα., ΧΥ ]., 
ΠΣ ΒΚ ΧΙ ΠΠΠ: 

τὴν ἱερὰν στολὴν, ἐ6 8α0γ (1 γοῦο. 
πρῶτος, 7γϑέ. ἩΘΡΟΩ τγὰβ {π6 ἢγϑῦ πὸ α1α 16, Νοξῖοθ ἐμ ἐθπα- 

ΘΠΟΥ͂ ἴο αὐξδο ἢ πιο  Ὑ]Πρ' υγοσβ ἴο ἐπ βα]θοῦ τϑέμον ἔμδη ἴο ἐπ6 
Ῥτθαϊοαῖθ, ΤῊ 8α]θοίίγ 1 ἔγθα πθημ εν Ποϑὲ τοηογθα ἱπίο Επ- 
ΒΊΒῃ ὈΥῪ 8ῃ Δ νου. 

ἀποκλείσας, ἠαυΐης 8ἤμιέ ρ. ΤῊΘ οΠ]δθοῦ 15 στολὴν. 
ὑπο ἰδίαν σφραγῖδα πεποίηται, Ποῖα ἐξ τἰγιδ)" 18. οιση, 8οαῖ. ΤῈ6 

"ΟΒ]θοὔ οὗ {Π|6 γϑγὈ 15 δηι]οἱρα θα ἴῃ {π6 ομ]θοῦ οὗ {π6 ῬΔΙΤΟΙΡΙ6. 
μηκέτ᾽, ὯΟ ἰ0Ή,6)". 
τοῖς ἀρχιερεῦσιν, ἐο ἔ]ι6 ᾿ιρἢ-ρ»ἱοδέβ, ΤῊΘ ἱπαϊτθος οΡ]θού οὗ ἐπι- 

τρέψας, 452: Ἡ,, δ95 : 6. 184. ἀρχιερεῦσι" "» ἀρχιερεῦσιν, 102 5: Η,, 
ἴδ; 6., 15.. Οοῃβίστι ἔχειν ἃ5. [π6 οὔμήθοϊ οὗ ἐπιτρέψας, 668, ἀπα 
αὐτὴν ἃ5 ἴΠ6 οὈ͵]δοῦ οἵ ἔχειν. 

ὑφ᾽ ἑαυτοὺς, 1716)" ἐϊιο)γυϑοῖνο8, '. 6., ΠΟΙ ἘΠ ΟΙΣ ΟΟΠΊΠῸ].---ὁπὸ»» 
ὑφ᾽, 127, 101; Η., 78; 6... 17; Μ,, 85, 4, Ο). 
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ταὐτὸ, ἐἶι6 ϑαηιδ {]ιΐης, οὈ͵θοῦ οἵὨ διαπράξασϑαι. τὸ αὐτὸ; »ταὐτὸ, 

5. 718: ἘΠ, 68: α..11. 

διαπράξασϑαι, οογεἰγιεα! ἐο ἄο. διά ἀἀα5 {Π| πιραπῖηρ; οὐ Βα τα] 

ΟΣ οοπεϊ παρα δοίΐοη. ὙΤΠΘΙΘ 18. {Π6 βᾶπι6 ΟΠ ηρ οἵ σΟμβί ποῦ] 0 ἢ 

85 ἴῃ ἴμ Ῥτουΐοιβ βοοίϊοῃ, θὅ9. διαπράγσασϑαι"» διαπράξασϑαι, 151, 

1. ΤῊΪ5 5 αβϑιπα]αϊοη. ξ 15 ὯΠ οΥ̓Πορταρῃἷο τοργοβοπίδίοη οἵ 

κς, 80 {παᾶῦ γ ΟμΔΠρΡῸ5 ἴο κ: Ν., 86, 4, ἃ. 

11. καὶ ταῦτα δ᾽ ἡμῖν εἰρήσϑω, απᾷ 1οέ ἐλι686 ἐ]υἴη,8 δ6 8ροξόη, ὃγ πι6. 

-- χαῦτα ἸοοκΚΒ Ῥδοκ ἰο τυ μαῦ ργθοθᾶθθ. ὙΠῸ βίαϊομηθηΐβ {Ππαῦ ΠᾶγΘ 

θη πιδϑᾶθ 5Πουν ποῦ ΟὨΪΥ {πὸ {Ὁ]Ε]]πηοηΐ οὗ {Π6 ῬΤΌΡΠΘΟΥ ῬΘίΌτΘ 

τοϊουσοα ἴο, θαΐ αἰβὸ {πὸ δι] Π]Π]πχοπῦ οὗ ἃΠΟΙΠΟΙ 96, ΠΟΥ ἃρουΐ ἴο 

6 ΞΡοκϑῃ οἵ---εἰρήσϑω, ῥὈΐ. τη]. ἴτηγ., 8. 5. 8366 φημί. 

εἰς ἑτέραν ἀπόδειξιν προφητείας, 110. 707} ἀποί]ιθ)" ῥγόῳ" 4 Ῥγορήδομ. 

ΤῊ πηθαηΐπρ', ΠΟΥΤΘΥΘΙ, 566 18 0 6, Ὁ Ῥτοοῖ οἵ ΔΙ ΠΟΓ ῬΓΟΡΙΙΘ- 

ΟΥ. ΤῊ5 15. ἃ ΡΟ] ἱπνοιβίοῃ οὐ [Π8 5βυπίαχ, {Ππ| δα]θοῦγθ ἃρτθο- 

ἴηρ’ ὙΪΕῚ ἘΠ6 πτοπρ ποσᾶ. 8566 ὁη. {Π|18 βαθ]θοί, Εἰ, 69. 

κατὰ 5Πονγ5 {Π6 τοϊαίϊοι Ὀδύνγθθη πεπερασμένης ἃπα ἐπιφάνειαν, 

αροοηιρ] δ]ιοα ἐπι {116 πιαγυ [ἐδέαύίοτι. 

Σαφέστατα, ΤΕ ρίαϊπῖψ. ὙΠ Βα] θοῦ ἴῃ {15 οἴασιβθ 18 λόγος ἃ 

ἔπ γϑὺ προφητεύει. 176 Βογρέιιγ68 ἔπι ])αγϊοῖ, θπιθγαοίης ὦ τυιιπιϑογ' 

φΓ ὁογίαϊη, τροοῖ8 διργθϑϑῖψ, οἴο. Ὅ Δη. ἴχ., 36. , 

ὀνομαστὶ, Ἰ1{. ὃγ τπιαπιο, 1. 6., ῬΥΘΟΙΒΘΙΥ, ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ. 

ἕως χριστοῦ ἡγουμένου, «πὐϊ} (' ᾿υγ18ὲ τοἰρηίπῳ. 

περὶ ὧν - - - διειλήφαμεν, σ0Π 66) ἴηι) το]υϊοῖ, 1 ἤαυθ ἐγδαϊΐοα, ἔπι ἀηοίῇ.- 

δ ρίαοο. ΤΊΘ τοίθσθποθ 15 [0 {π6 οἰριιῃ ῬΟΟΚ οὗ ἘνδηῃρΕ]108] 

Τοιποηβίταίίοῃ, ᾿. 581. 
συμπέρασμα, ζμ{7]]πιοτιέ, συν» συμ, 150; ἩΗ., 48; α., 10, ὅ. ν 

ΟΠΔηΡΘ5 ἴο μ᾿ ἀπᾶοΓ {Π|6 ᾿πῆπιοποθ οὐ (Π6 Θομηηρ π. Μ,, 8; Α., 2. 

ἐξολοϑρευϑήσεσϑαι, 5]ιοτια ὅ6 τἰἰἰονῖψ αὐοϊδἠιοά. ὙΤΊΘ βαθ]θοῦ 18 

χρῖσμα. 

Καὶ τοῦτο δὲ σαφῶς ἀποδείκνυται συμπεπληρωμένον, απα ἐιῖ8 8 

γἴαϊηῖμ 8ἠοιση ο ἤαῦθ ὕθοη, Γι 6. 

γενέσεως, δύγῆι. 

Ταῦτα δ᾽ ἡμῖν προτετηρήσϑω, Ἰ1ϊ., Αηα 1οὲ ἐδι686 ἐδιΐηγ8 ὅδ ποίοα δ6- 

Τρνοϊιαπᾶ ἤν τι8, 1. 6., 1οῦ 10 Βα Βῆσα ἐπα 1 πᾶν ποίοα, οἴο.---ἀναγκαίως͵ 

τιθοοϑϑαγϊν, ἃ8. ἃ ΠΘΟΘΒΒΔΙῪ ῬΓΘΙΪΩΪΠΑΙΎ. 
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ΟΗΑΡΤΈΞ ΥἹΙ. 

ΟΝ ΤῊΞ ΒΌΡΡΟΒΕΙ.Σ ΘΙΞΒΟΒΕΡΑΝΟΥ ΒΕΤΕΕΝ ΤῊΝ ΘΟΞΡΕΙΒ ΑΒ ΤΟ 
ΤῊΕ ΘΕΝΕΑΤΙΟΘῪ ΟΕ ΟΗΒΙΞΤ. 

ΔΒ [Π6 ῬῬΠΟΔΙΟΡΎ οἵἉ ΟΠ γἰβῦ ἰβ ρίνϑη ΑἸ ΘΗ ΤΥ θῪ Μαίμον ἃπᾷ ΤιᾺΚ6, 
8 Πα ἃ5 ΓΠ6Υ ἃγ6 ὑπουρῊ ὈΥ ΤΏΔῊΥ ἴο ἀἸβαρτοθ ἴῃ {πεῖν βίαἰθτηθηΐβ, Επβ6- 
Ὀΐπ5 45 {Π6 δοοοιηΐ ρἵνθη ΟΥ̓ ΑΙ οΔΠτι5 ἴπ ἃ Ἰοΐΐουν ἴο Ατἰβίϊθβ. οοη- 
ΘΘΡΏΪΠΡ᾽ [Π6 ΠΔΡΓΙΠΟΠΥ ΟἵὗἩ [Π6 ΘΟΒΡρ6Ὶ5 ἴῃ ἐπ 15 Γοβρθοῖ, ΤῊϊΒ το Υ 80- 
ΘΟΠῺ 5 ΤῸ {Π6 ἀἰβουθραποῖθβ Ὀγ [Π6 Τιοΐ {παΐ [Π6γ6 πγοσο ἔπνχο τηθίῃοαβ οὗ 
ΓΘΟΟΡΑΪΠΡ᾽ ΡΘΠΘΔΙΟΡΊΘΒ; ἢγβί, ὈΥ ὉΠ ΟΥἴηρ᾽ [Π6 11Π6 ΟΥὨΠα ΓΑΙ ΒΘΠΘΙΔΙΟΙ, 
1. 6.. Π6 Βα ΟΟΘΒβΙ ἢ ΟΓΙΘΡῚ ἐἰτηαίθ οΗβρυϊηρ'; Δ η8, ΒΘΟΟΠΩ͂, ὈΥῪ [Ὁ]]ΟνἸηρ' [Π6 
11η6 Οὗ  16Ρ8] σΘηθγαίϊοῃ, ἷ. 6.7) ΘὨ ΔΠΟΙΠΘΙ ΓαΪβθα πρ ΘΠ Πα γΘη ἰο {π6 
ὨΔΤΩΘ ΟΥ̓ ἃ ὈΓΟΙΠΟΙ ὙΠῸ Πα ἀϊοα ΟΠ Π]α]655. ΤΠΟΒΟ ΒΘΠΘΔΙΟΡΊΟ8] [8165 
τι86 ὈΟίἢ,, 50 {π8ὕ 'πῃ ΞΟΙ.6 οἄβθ5 ΒΟίῃ {Π6 Υ0Ὰ] ἃπᾶ ἐπ τοραΐοα ἈΓΠΘΥΒ Πᾶν 6 
ὈΘΘη τϑοογᾶρθα. ΒΥ {ῃ6 Ἰπ ΡΠ] ΠΡ] Πρ᾽ ΟΥ̓ [Π6 ξΠ ΠῚ ]Π165, [Π 056 ΠΌΤ 85010- 
ΤΟ. ὙΥ] 1} {Π056 ΤῸ ΠΣ Ναύπαη, ἀπᾷ {Π6 οοηαβίοη οὗ [Π6 ὕνο τηθἐ μοῦβ οἱ 
γδοῖηρ᾽ {Π6 βρη Υα 05, [ΠΘΥ ΘΟμη6 ἄοτγη ἰο ΦΌΒΘΡΗ τὶ ΘΟΠΒΙ ΘΟ Δ 018 
Ἰηὐτίοαον, θαὺ τ] ἢ ΔΟΟΘΌΤΔΟΥ. ΤῊΘ ΓΙΟΥ͂ {Π6Π ΔΡΡΙ]Ϊθ5. {π|5 1ποπρηῦ 
ΤΠΟΤΘ ῬΑ ΙΟΏ]ΔΤΥ ἴο {Π6 5ουῖθβ οὗ ΒΘΩΘΓΔΙΙΟΉΒ, ΒΠΟΥ Πρ ΠΟῪ ΦΟΞΘΡῊ 15 
ΤΘΟΟΓΑΘα ἃ5 Βαν]ηρ' ὕνγο {ΔῈ 618, ΥἱΖ., “8600 ἃπᾷ ἘΠ]. Απ δοοοπης ἴβ αἴ50 
δα αθα, ἃ5 σἴνγθη ὈΥῪ {π6 Κἰπάτρα οὗ ΟἿΣ Τιογά, οὗἩ [ῃ6 τὰν ἴῃ πῃ ϊο {Π6 
ΤΆΤ Κ ΤΘΟΟΥ 5 ΤΟ 6 ῬΤΘΒΟΡνΘα, θη Ἠοτοᾶ, θοΐηρ' ἃ ΤΟΤΘΙΡΊΉ ΘΙ, ΘΟΙΠΠ.Ϊ ὑ- 
[64 {π6 ῬΠΌ]1Ο τθοουᾶβ ἰο [Π6 ἤδτηθθ. ἃ ἴδν ΘΔΓΘΙῚ] ΟΠ65 τηϑηδρϑα ὈΥ 
ΣΠΘΙΠΟΤΙΥ͂ 8Π6 ὈΥ ἃ60655 0 οορίθβ ἰο ΡΡΘΒΟΡΥΘ Ῥγϊναΐθ {80165, »Ἱουγίηρ' ἴῃ 
ὅπ 146ἃ οὗ ΡῬγθβουυΐηρ' [Π6 ΤΗΘΠΊΟΤΥ ΟΥ̓ {Π6ἱ ΠΟΌΪΟ οχἐγδοίίοη. ΜΆΡΥ, {ῃ6 
Ὑ 1 ΟΥὁἨ ΦΌΒΘΡΗ, νγὰβ 4150 Οἵ π6 βᾶτηθ ἐγῖρα. 

1. ᾿Επειδιηὴ, ϑέγιοθ. ΤῊΪΒ Ὑγογα Το α ῬΥΪΠΊΔΙΙΠΥ ἴο ἐΐπιο, δ5. Ἐπρ. 
ϑῖηιθθ. ΤἼ6. ποίϊοῃ. οὗ βθαθθποο ἴῃ ἐϊπη6 βθϑιη5 [ὸ ΑΥἸ παίαγα!!ν 
Ἰηΐο {Πὰὺ οὗ σϑιι58] θη πθποο, ΟΟΙΏΡ. Ταῦ, σιν, Ἐπρ' ἐἤθη; Θον. 
τροῖϊ. ᾿Επειδὴ ΠΟΘΙ Θοππροίβ ἐπ 6 ΟἸδθδ65 ἴῃ ἸΤΈΟΝ παραϑώμεϑα ἃπᾷ 
παραδεδώκασι ἃ16 [Π6 γογ5. 

Χριστοῦ, 418: Ἡ.. δ79, ο. 

διαφόρως, αἰ) 6γοη ἴγ. 
εὐαγγελιζόμενοι, εργἡέΐη (Ἰοϑρεῖϑ. 
διαφωνεῖν τε νομίζονται τοῖς πολλοῖς, απ αγ6 ἐποιι]ὲ ἐο αἴξϑασνοο 

ὧψ ἐλπ6 ηιαηῃ,.---διαφωνεῖν τοίογ5 ῬΥΙΠΔΙΥ [ο τητιβῖοα] (Ἰββοθᾶποο, 
διά Ἠαγίηρ' (η6 ΌΓΟΘ οἵ Τιδΐ. ἰδ. ΤῊ ΒΆΠη6 15 βδθῃ θον ἴῃ δια- 
φόρως. διά 15 ἃΚΊη ἐο ἔΠ6 Πυπηο7Ὰ] δύω. 

τῶν τε πιστῶν ἕκαστος, απ δαί, ὁη6 φΥ ἐΐι6 “ωϊλζμ. 

ρρυυ συ 

ὝὙ  ΨῚ 
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πεφιλοτίμηται, ἤαϑ ϑοδη, απιδὶξίοιι8.----φεφιλ-» πεφιλ-, 380, 169; Η,,, 

66: 6. 17, 2. 
εὑρησιλογεῖν, ἰο πα ἐπογα8, 1. 6., ἴο σοΟγητηοπΐ. 

εἰς τοὺς τόπους, τρον ἐδιεβα ἐορῖοβ, ΤῊ ῬΌΠΘΑΙΟΡΊΘΒ. γΟΓ6 ΤΉ ΠΟ ἢ 

αἰβουββοα Ὀγ {πὸ θα σ]ν ΟΠ Ἰ5Ε 188, 

παραϑώμεϑα, ἰδέ 8. γΤαιδαγϑο, 1 Ὁ... 5Β10]., 9. ἃ. μη]α., ΤῸ παρατί- 

ϑημι. ΤῊ οδ]θοῦ 15 ἱστορίαν.---κατελϑοῦσαν ἈΡΎΘΟΒ ὙΥ1 ἱστορίαν.---- 

τούτων, 418 : ΗἩ,, δ79, ο. 

Ιῃ πο ποχύ οἴδιβο, ᾿Αφρικανὸς 15. {π6 5} ]6οῖ, ἐμνημόνευσε [Π6 

γ ΓΡ, ἀηα ἣν {Π0 οὈ]θοῦ, ἸοοΚίηρ' ῬΔΟΚ ἴο ἱστορίαν ἃ8 115 ἀη!οοραοηΐ, 

᾿Αριστείδῃ, 402 : Ἡ., ὅ95 ; α.. 184. 

γράφων, ΘΟΠΒΕΓΙ6 τΥ10}} ᾿Αφρικανὺς. 

συμφωνίας, παγπιοηψ. ὅ.66. ἀῦοΥΘ οἡ διαφωνεῖν. συνῴ- » συμφ-, 

1δ0 : Μ., ποία ὑπᾶοιν 992: 85, Δ, 9. 

ὁ μικρῷ πρόσϑεν ἡμῖν δηλωϑεὶς ᾿Αφρικανὸς, ἐΐ6 α-Ἰξ{16-ὕογογο-δη-ηλῖό- 

φιοηίϊοηοα, ΚΑ γ"Ἰοαγουι8.----μικρῷ, 400, 4608 ; Ἡ,, 610: 6... 188, 3.---δηλω- 

ϑεὶς, 181. 
τὰς μὲν τῶν λοιπῶν ... ἀπελέγξας, ἠαυΐηᾳ γεζ οι, α8 Κογοο πὰ 

7,αἴδο, ἐ}ι6 ορτγιοηιϑ οΥ ἐΐι6 γεϑεί. Οὐπβίσιιο ἀπελέγξας νΥ]Γἢ ᾿Αφρικανὸς. 

--ο-μὲν : [Π6 σογτο]αἰῖνο βία 8 Αἰ Το. ἣν. 

ἐκτιϑέμενος, αοἰϊυονῖη. ΤῊ οΠ͵]θοῦ πγυϑῦ θ6 ΒΡ] 16 ΠΌΤ {ΠῸ6 

ΤοἸαἴνο οδιιβο, Υ]Ζ., ἱστορίαν. ΘΙ ουῖπρ' [Π6 Δοσοιῃηΐ, νγ ΒΟ} 8ο- 

οοπηΐ, οἴο. 

παρείληφεν, ἤα8 γοοεοοα, ΟΟΥΩΡ. παρά ἃπα λαμβάνω. ἘῸΣ {Π6 

ἔοστη οἵ τοαρ]]οδίίοη, 566 2381 ; Η., 9519, ποίβ Ἂ:; αὶ, 101, ποίθ 1. 

---Οεἴληβκε» εἴληφεν, 149, 102 5.; θα 566 Η., 587, Ὁ. 

τούτοις αὐτοῖς τοῖς ῥήμασι, ἴηι ἐι686 96}, τρογ 5, 400 : Ἡ.. 000 : α',, 188, 

Ὡ. ἐπειδὴ γὰρ, 701 5ἴγιοθ. γὰρ ἸΟΟΚΒ ῬΔΟΙς ἴο Βοπιοί ηρ' ποῦ 61}- 

Ῥγδοοα ἴῃ {Ππ6 αποίατοη, ἃ πα Του γα ἰο ἀμφοτέρων γέγονεν ἡ μνήμη. 

ἐπειδὴ οΘοηποοίβ {Π6 Ἰατίον οἰαῖιβο τυ {Π6 ὁΠ6 ἴῃ Ὑγ ΒΟ} 10 βίδα 5, 

ΤῊ 56η86 15 850 ΠΤ Οἵ, ΠΟΥ ΟΥΟΥ, ὈΥ {Π6 ῬΙΘΗ Ποὗϊο ΟἹ ιι568, 

{Ππ6 ΘΧΡΙΠδ]0 8 ἃ πα ΤΟ ρΟ Π Π]ΠΟ0Π8, {Ππᾶΐ 10 ΠΑ Κ65. ἃ ΟἸΘΆΤΟΙ Τοδ Πρ; 

ἴο ομηἱύ ἐπειδὴ ἴῃ {Π|ὸ ἐγ 5] ]οπ, ἃπα Ἰοῦ γὰρ ᾿πἰτοάποο {ΠῸ ΟἸτῖι86 

ἴῃ γΠ]Ο}} 1 βία 8. 
ἢ φύσει ἢ νόμῳ, οἰά]ι6)" ὕγψ πιαΐηι)"6 ΟἹ" δ ἴαιο.----φύσει, 400 5, Ἡ,, 606 ; 

6., 188.---φύσε-ι » φύσει, 119: Η., 82; α., 9,1. ἘὸῸΣ {Π ἀρο]θη- 

ΒΙοῃ, 5686 19, Ὁ; 919-910. 
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γνησίου σπέρματος διαδοχῇ, θγ 8ιιε668810Ή, ΟΥΓ τμαΐτιγ᾽ αἱ, 866. 

παιδοποιουμένου, γαΐϑίη, τἴρ οἰ άρου, σϑθῃ. 805. ΜΒ. ἑτέρου. 
ποιεομένου»ποιουμένου, 1231, Ὁ. 

ἀδελφοῦ, ο΄ α ὑγοΐλθ», ἂὴι δα ]πποῦ οἵ ὄνομα. 

ὕτι γὰρ οὐδέπω... ϑνητῇ, 70)" ϑοθαιι86. ὦ οἰθα)" ἤορε 9} ἃ 768} }Ὑ0- 

ἐΐοη, μαα τοί α8 ψέξ ὕόοη, χίροη,, {ἤν δἠααοιοδα Κογ 1], (ἡηυϊξαίοα) ἐιο Κμξ- 

476 Ῥγὴοηυῖϑ ὕψ ἃ πιογίαΐ γ6δι))}"δοἰίοη. 

ἀνέκλειπτον, ερἰέμοιέ ὁπ; φτοαϊοαΐθ δα]θοίῖν ἀρτθοῖπρ ὙΠ 

ὄνομα. 

τοῦ μετηλλαχότος, 97 {16 ὁπό παυΐηρ αἰοά , Δα]αποῦ οἵ ὄνομα, 48 ; 
Η., δδ8, ὅ602; α., 167. 

8. ἐπεὶ οὖν, 8ὕ7γι06 ἐΠ|6 76.076, οὖν ΥΔΟΤῸ ᾿τητη θα] ίοὶν ᾿πί  10685 

ἀμφοτέρων γέγονεν ἡ μνήμη. ὅ'66 ῬΥΘΟΘΟΙΠρ' Βθοί!οη ΟΝ ἐπειδὴ γὰρ. 

οἱ ἐμφερόμενοι, ἔμοδε οηιδγαοε. ΤῈ ΤΟ]]ουνῖηρ αἰβί αν 68, οἱ 

μὲν ἃ πα οἱ δὲ, ἃ1΄6. ῬΑ  ν6 ΔΡΡΟβΙνοβ. Α ΤΠΟΓΘ ΘΟΠΊΠΟΠ ΘΟΏ- 

5 Οὕ]0) ΠΟΙ του] θ6 τῶν ἐμφερομένων, 56 ῃ. ΡαΤΠΠγ6. ἐνῴφερ- 

ΣΞέμφερ-, 160; Η., 48; 6.., 10, ὅ ; Μ., 85, Δ, 2. 

οἱ μὲν διεδέξαντο, 80η16 ἡηαἰφο(ί βιιοοοο οί, ΟὐΟτΏΡ. διά ἃ πα δέχομαι. 

διαεδ-"»διεδ-,) 277, 197 5.; Η., 71, 807. -δεχσαντο;»-δεξἕαντο, 288, 

151,1: Ἡ., 944,47. 
παῖς πατέρα, 80Ή), (ϑιιοοθοα]η}..) 76)". 

ἑτέροις δὲ προσετέϑησαν κλήσει, αὐ 106).6 αἰέγἱϑειίοα ἕο οἰἤιθγ8 ὃψ 

ΤαΉΊΟ. 

καὶ τῶν γεγενηκότων, κ. τ. Ὰ., οί, ὁ ἐΐοϑ ἢαοΐηᾳ ϑεσοΐξίοη, απᾶ φῇ 
ἐλιοϑ6 αϑ ἐγ λαυνίηᾳ δοργοίξεη. 

4. οὐδέτερον, πιοϊέδο)"; {π6 ϑαθ]θοῦ οἵ ψεύδεται. 

καὶ φύσιν ἀριϑμοῦν καὶ νόμον, δαἰοιαὐέηρ δοέ, ὃῃ πιαΐξιν6 αὐταὶ ὃ ἴατο, 

Ἰ. 6... 916 ΟΔΙΟΙ] Δ Πρ ΔΟΟΟΤΪΠηρ' ἴο [Π6 παύαγα! 11π οἵ ἀδβοθηΐ, {π6 

οὔἴμου Δοοουα]ηρ' ἴο {Π6 1660] 11Π6. 

ἐπεπλάκη γαρ ἀλλήλοις. .. σπερμάτων, 70)" ἐδι6 Καηυλϊε8, ἐπαΐ Κγοηι 
Θοϊοηιοη, απαὶ ἐμαΐ ἤγοηι Ναΐλαγι, 1067} 80 ἐγιξογ αοοοὶ ὃψ ϑιιρϑέϊένιἐ ο7}8 Κ01' 

ἐλιοϑο οἤιυλ αι 658, δψ 8θοοη ηιαγγίαροβ, αὐταὶ ἐδ γαϊδίης τ φῇ 86εᾶ.--- 

ἐπεπλάκη, ΘΟΠΡ. ἐπί ἃπα πλέκω, 2. ἃ. Ρ. 8 5.. 1298, ὅδ69: Ἡ., 497, Ὁ: 

α., 195, 3. Σολομῶνος, 413.---ἀναστάσεσιν ἀτέκνων, 1. 6,. Βα 5 ὰ- 

οπϑ [01 Πο56 πὸ πα αϊρα ΟΠ]] 1685. 

ὡς δικαίως... νομίζεσϑαι, ἐπαΐέ }ιιδέϊψ ἐΐι6 ϑαΉλ6 (6) 808) α7 6 811}- 

νὰ, 
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»οκοα ( ὕγοηι ὁπ ρμοὶπί οἷδιρ ἐο παῦα ϑϑδη 9 8οη16) Κγοτι αὐιοί]ιον 

Ῥοϊπξ 4 οἶδιο γ᾽ οἰλιογ8. ἘῸΥ {16 αἰβουββίοῃ. οἵ {Π656 6] ΠΡ 568, 860 

δθγ. 

ὡς ἀμφοτέρας τὰς διηγήσεις .... κατελϑεῖν, 80 ἐμαὶ οί, πανγαΐἴρνεϑ, 

δοίη βέγιοίϊῃ ἐγιιθ, ἰιαῦθ ἐὐπὶθ ἀἰοιοηι ἴο «]οβορῖν τοὐί]ι ὑπέρίοαεμ, ἐπαϊφοί, 

διιὲ αεοιναξεῖῃ.----ς κατελϑεῖν, 611 ; Η., 810, ἔ; 6α.,, 266, 2, ποίδο.--- 

διηγήσεις, 006; Η., 718; α., 194, 9, --πολυπλόκως, Ἰἰΐ.. εοὐέϊι πιατῳ 

7οϊαΐηᾳ8. 

δ. τὸ λεγόμενον, {6 {πιΐπρ βαϊα, 1. 6., γιαῦ πὰ 5 Ῥθϑῃ βαϊᾶ : {Π6 

ΒΕ] εοΐ οὔ ῥ. 
ἧ. Ἐδγ {Ππ| βυθ)ποῦνο, Β66 694; ἘΠ 9 ΟΣΡΙΘ: 

ἐπαλλαγὴν, 8ογ168,; ΟὈ͵ οὗ οὗ διηγήσομαι. 

καταριϑμουμένοις, ἰο ἔδιο86 ἐγαοῖηᾳ (οιρ. 

τρίτος ἀπὸ τέλους εὑρίσκεται Ματϑὰν, “Μαϊίπαπ, ἐ8 )οιηπα {16 ἐλυὶγα 

ἤτοι {]ι6 ἐπα. ὙΤῊΘ ομα μθγο τοίουυθα ἰο 18 {΄ ΟΒΘΡῈ {π6 μαβραηα οὗ 

Ματυ. ὅθ Μαίί. 1., 16,16. 

Μελχὶ. 866 1ΚῸ 11.. 38, 34. “Βαϊ ΜΙ ΙΟΙΪ 15 ἴῃ 50. ΤΚ6 {Π6 

ΒΡ, ἴο τοῖξ, Φοβορ ἢ 5 στθαῖ- σταπ  Ἀ{Π01}8 ΓΈ ΠΟΥ. ΤΠΘΙΓΟΙΌΤΟ ΟἸΠΠῸΓ 

Αὐἰὐϊοαπαβ ἤοσσοῦ Πἰπηβ6ΠΠ, ΟΥ 6156 ἴῃ {πΠᾶῦ ΘΟΡΥ οἵ {πΠ6 6ο5Ρ61 Π6 

αϑοᾶ ΜΟΙΟΝΙ τνὰβ πυϊεΐθη ἴον ΜαἰΠαῦ, τυ μῖοῖι 15 [η6 Θοπ]θούατο οὗ 

Βοᾷα οα {π6 {πϊγᾶ οπαρίου οὗ 10Κ6." -- 1685. 

6. Σκοποῦ τοίνυν ἡμῖν κειμένου τοῦ ᾿Ιωσὴφ, ΟἸ7' φιιοϑίἑοη, ἐπ 6» Ὁ Ὁ} 

δοίη ἐὐποδΡΤυΐτ «Τοβορῖι.----Σκοποῦ, 110.. πιαν}} (αἰτηθα αἴ), ΤΌΤ σκέπτο- 

μαι. Οἴφη. 808. Υ]Γ κειμένου; (ἃ, 189.--τοῦ Ἰωσὴφ, ὅ22), σ. 1. ; 4929 

Ὁ 141 κν:.171. 

ἀποζεικτέον, 1έ 18. ἐο ὅ6 βἰιοιση. ὙΤΠ6 βυβήθοῦ οὗ {Π|0 σθῖθαὶ 15. [Π8 

ΤΟ]]ουνῖηρ ΟἸαΌ56. 

ἱστορεῖται, 18 γεΘΟΥ]ο. 
κατάγοντες τὸ γένος, (6566 η ΠἼΉ6, αϑ 0 ὀὐγει. 

τε πρότερον, ἀπε ΚΜ} ΠΟΥ ἼΊΟΥΘ. 

καὶ πρό γε, αἸΩ, ἡΠ0}᾽ 606}. 

διαφόρων ὄντες γενῶν, δεῖπῳ! φΥ αἰ ογοηέ γαηυϊίοϑ. 

τοῦ Ιωσὴφ ἀναφαίνονται πάπποι, αὙ 6 8]ιοιοη, (0 ἤαῦε ὕόθπ) ἐπε σγαπα- 

7αΐλιον8 97 “οβορι. 

ἡ, Καὶ δὴ οὖν ἰῃἰτοᾶποοθ. {Π6 5βοϊαὐϊοη οὗ [Π6 ααθϑίϊοηβ Ῥτο- 
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Ῥοβοα ἴῃ {Π|0 Ῥγοοθαϊηρ βοοίϊοη, Ἅπᾶ ποῖ ἐΠοροίον (ὖ νγὰβ ἃ5 [0]- 
1ονν5). 

ἐν μέρει, ἦγ, ϑι:ι6068810Ή.. 
τὴν αὐτὴν ἀγαγόμενοι γυναῖκα, Παυΐη ηιαγγιοα ἐΐι6 ϑώπιθ τροηχαηι.---- 

ἀγαγόμενοι ; ΘΟΙΏΡ. 1,0. (ἰμο0)». 
ὁμομητρίους ἀδελφοὺς, γοί}6),5 ἡγοηυ ἐ7,)6 ϑαηιο ηιοΐογ. "ἼΙΘ οὈ͵θοῦ 

οἵ ἐπαιδοποιήσαντο. 

τοῦ νόμου μὴ κωλύοντος, ἔ}ι6 ἴσιο ποΐ 7ογυἱαἴη. 
ἤτοι ἀπολελυμένην, οἰ)" Πιαυίγγ ὕδοη, με αἰσαν, Ἰ. 6.5) ΕἸ νοΟΙΌΘα, 
ἄλλῳ γαμεῖσϑαι, {0 ὅ6 ηιαγγ 16 ἐο αγοί]ι». 

8. ᾿Ἔσϑᾶ, ᾿ϑέλμα, δοῃ., 412; Ἡ,, ὅ79, ο; Ο΄., 174. 
τοῦτο γὰρ καλεῖσϑαι.... παραδέδοται, 707" ἐπιαέ {76 τροηιαγ, 8. οαἰποῖ 

ἐλιῖ8 ἤαϑ δόθῃ, ᾿αγφα ἀοιοη (ὧν ἐγααϊεϊογ). 
πρῶτος Ματϑὰν τὸν ᾿Ιακὼβ γεννᾷ, ἡ7]7αἰέϊαη, 77γ8ὲ ϑογαξ «]ἀοοῦ. ΟἹ»- 

56,6 {Πῶῦ πρῶτος 15 αὐζᾳοΠ66 πγπίδουϊοα!]ν ἴο Ματϑὰν, Ἰηβίοαα οὗ 
ἴο 16 Ῥτγϑαϊοαΐθ ἃ5 ἴῃ ἘΠΡ]151:. Οἷ,, 188, ποία 7. 

ὁ ἐπὶ τὸν Νάϑαν..... ἀναφερόμενος, ἐΠι6 οπό ἐγαοοί ϑαοῖ; 8 ἰο “οηι- 
ἐΐν ἐο ΠΝαϊλαηι.----ὁ, 898; Η., 499; 6., 187. ΤῊΘ ΔΙΈ1616 15 ἀαβϑα 56}- 
βία ]γ6]Υ.---γένος, 481: Ἡ., ὅ49: Ο΄., 100. 

ἐκ μὲν τῆς... ὧν, δοίγιγ γὴν ἐλ βαηὶθ ἐγῖδο ὑειὲ ζγοηὶ ἀποξιο)" 
7. 

ἀγαγόμενος αὐτὴν χηρεύουσαν, ἠαυΐηφ φιαγγὴο ἢ6ν, ὦ τοϊάοιο. 
ΕῸΓ {ΠπῸ τ886 οὗἉ {Π|6 ἰξογταύνο αὐτός ἃ8. ἃ ῬΘΙΒΟΠΑΙ ῬΙΌΠΟΊΠ, 566 
ὅ40, σ᾿ 

9. εὑρήσομεν, 106 8[αἴ] "ρᾶ, 

ὧν ὁ ἕτερος ᾿Ιακὼβ, ὁη6 ογ΄ τολοηι, «]αοοῦ.----ἕτερος 15. ἘΠ6 Β] οὐ 
οἵ ἐγέννησεν. 

ἀτέκνου τοῦ... Ἡλὴ, ᾿ΐδ ὁγούλον" ΕΪὲ ἠαυΐηρ αἰοα οἤνϊαο68, 0γ7ὅ; 
ἘΠ 595. (159. 

κατὰ φύσιν μὲν ἑαυτῷ καὶ κατὰ λόγον, ἢι8 οἱοτ, ὅν τιαζιιγ6 αϑ τροῖϊ 8 
ὃψ οαἰοιαΐίονι. 

διὸ καὶ γέγραπται, τ0Π676701)}6 αἴϑο ἐΐ ἐ8 τογἼ{ἐ6η..-- διὸ ; ΘΟΙΏΡ. διά πᾶ 
ὅς; ΠΠ., ον ἀοοοιγιέ ογ᾽ τολίοῖι.----γέγραπται, θῇ. Ῥ. ἰηα., 380: Η., 8318 
ΒΡ ΟΣ ἸῸΝ: 

κατὰ νόμον δὲ, τέ ἀροογ αἴης ἐο ἴαιῦ. ἘῸΥ ἐπ Του 5 Ἰϑτν 50 {τ6- 
ἀΠΘΒΕΥ ΔΠπα6α ἴο ἴῃ {Π|8 Θομηθοίίοῃ, 566 Πραΐ, χχυ., ὅ, θ. 
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ἐκείνῳ γὰρ... σπέρμα, 70} Ψαοοῦ δοῖπῳ ἰυῖΐ8 δγοίλον γαϊβοα τι ϑοεεὶ ἰο 

λίηι. 

10. Διόπερ οὐκ... γενεαλογία, ἩΛΙΟΥ͂ {76 φοποαίορῃ αρὶ!}, γ6{6}- 

δῆθα ἰο Πΐπι ἰθ ποῖ ἰο ἵν τοἱε]ιοιιέ ατιἐ]ιονὶέψ.----ἀκυρωϑήσεται, ἔ, Ῥ.; ἴῸν 

ἔμο ὩΠΊχο5 οἵ οοπ]πραίίοῃ, 566 288, 291, 398, ἘΎΟΙῚ ἄκυρος, ΘΟΙΏΡ. 

α, Ῥεῖν., πα κῦρος, τ ΪΓΠουῦ ΔΌ ΠΟΥ Υ.-τκατ᾽ αὐτὸν, 481; Η., δ49:; 

α., 1600. 
ἐξαριϑμούμενος, γεοϊξίης ; ἴπ ἀρτθοπιοπῦ ὙὙ1}} Ματϑαῖος, ὙΠΟ 15 

ἴπ6 βιιθ]οοῦ οἵ φησίν. 

ὁ δὲ Λουκᾶς ἀνάπαλιν (80. φησί), διὰ ΓΛιδῸ οὐ {Π|6 οιθ" παπῶ 

(βαῃ8}). 

ὡς ἐνομίζετο, αϑ τρα8 8ι)ροϑβ6!. 
οὐκ ἣν ἐξειπεῖν, ἐξ τοαϑ πιοί ροϑδίψ 6 0 61)}})688, 

ἐπισημότερον, Π1076 (ἰδέϊηοί. 

τὸ “ ἐγέννησε," ἐ]ι6 “16 ϑογαί.") ἐγέννησε 15 ἸΙ6ΓῸ γἱ ον Οἱ ΤΠΊΟΓΟΙΥ ἃ8 

ἃ ἴπίηρ, ἀμα 1β ἃ βιβίαπϊνο σον μθα ὈΥ ἐσιώπησε. 

ἀναφορὰν ποιησάμενος, ἰιαοΐγ ἐγαὐο, ἐΠι6 86)"168, 

κατ᾽ ἀνάλυσιν, ὕψ απαϊψ8ῖ8, 1. 6.5 δίερ ὃψ 8ίερ. 

11. ἀναπόδεικτον ἢ ἐσχεδιασμένον, «ρϊί]ιοιιέ ῬΥὺΦΓ, ΟΥ οοηλοοίμι 66, 

τοῦτο, ἔ{ι6 5 ]6οῦ οἵ {Π6 οἸαιδθ, τοῖο "8 ὕο {Π6 ον ΒΟ] 10} οἵ {Π|6 

αἰ ΒΙου]Εἶ65 ἴῃ [π6 σοποα]ορ Ἰ68.--ἐσχεδιασμένον, Ῥἷ. Ὁ. Ῥΐύ., Ττότη, σχε- 

διάζω, ον. σχέδιος, σχεδόν, ἔχω. ἘῸΣ [Π6 τοῦ ]]οα ΟΠ, 566 9280, ἃ; 

Η., 819, 6χο. ; δοοοηΐ, 780, ο. 

ἘῸΓΣ {πὸ τοίοπίϊομ οὗ {π6 δοοοπέ ὈῪ ἐστὶ, 566 788, ἃ ; Η., 111, α. 

οἱ κατὰ σάρκα συγγενεῖς, {16 ζῖηϑηιόη, αοοο  Ἴηγ 10 {16 ἡ6δῆ.-- 

σάρκα, 481 ; Η., ὅ49; 6. 160.---συγγενεῖς, 400; Η., 485; 6.., 184. 

ἘῸΣ ἀθοΙ]οπβίομ, βο6 32, 218, 319; Η., 176; α., ὅφ, 66. συνγ-» 

συγγ-, 1δ0; Η., 48; α., 10, δ. 

εἴτ᾽ οὖν φανητιῶντες . - . ἀληϑεύοντες, δἰ {Πι67" «οὐ δ]υἴγ! ἐο ηιαῖο ὦ 608- 

γῖαψ (οἵ {ποῖν ΠΟΡ]6 οὐ β]Π) ὁ} βἐηυρίψ δέαύζης {λι6 γαοΐ, αὐ αἱΐ δρογυΐ8 

ἐοϊϊήη {6 ἐγι]ι.----φανητιῶντες, 120, ο; Ἡ., 99, ο; Ο΄., 9, 2..- εἴϑ᾽ «( 

εἴτε, 197, 101. ἘῸγ {π6 δοοοπῦ οὗ [Π6 {1} ΤΌΤ, 5866 787, 6. 

παρέδοσαν, Πιαῦο γοϊαϊεά. 

ὡς ἰπἰτοάποοβ Βα βία ῖγα οἸατιβοβ, τυ ΠΟ. ἅτ ἴῃ ΔΡΡΟΒΙτΙ0η. ἴο 

ταυτα. 

ἐπελϑόντες, αἰϊαοῤίηᾳ. 
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ὃ πρὸς τοῖς τείχεσιν ἵδρυτο, το], τρα8 Φημῖϊέ τδα)" ἐἶι6 τραῖ8. 6 
δηςθοραθηΐ 18 εἰδωλείου. 

ἀπῆγον, ἰθά ατραψ. ΤῊ οΠ]θοῦ 15 ᾿Αντίπατρον. παῖδα ἀπ αἰχμά- 
λωτον, 998; Η., 499: 6΄., 187. 

πρὸς τοῖς ἄλλοις σύλοις, ἦγ) αὐἰατέίοη, ἐο {1.6 οἱλον" ϑοοίγ. 
Οὐηβέμι6 τῷ τ 10} δύνασϑαι, οἵ γΥ Β]Ο ᾿πΠΠηἰεἶνο ἱερέα 15 {Π6 5ΒιὉ- 

760. ' 
ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ, 70) ἠ8 8ογ, 499. Ἡ,, 6838: 6΄., 191. 

ὁ ᾿Αντίπατρος ἐντραφεὶς, Αηέίραΐον" μαυΐη ὕσογι γοαγ δῆ. 

ὕστερον, (76) ρα γ1---φιλόεται" φιλοῦται, 191, Ὁ. 
Ὑρκανῷ, 461 ; Η., 600; 6'., 188, 8. “ΤΊ 5 Ῥαββαρθ 18 ΔΙ ορ ΠΣ 

ΤᾺ Ρα]ουΒ, ΤῸ} ἐΠ|6 Πδπη6 οὐ ΑΕ ραΐοι5 ΤΔΈΠΟΙ τγὰβ ποῦ Ἡδφοῦ, Ραΐ 
Απεραΐου, 8) Τα ππηᾶθδῃ ; ΠΟΙ ΠΟΙ τγὰβ Π6 ἃ ταΪ Πἰβίου ἴῃ {Π6 [8016 
ΟΓ ΑΡΟ]]Οο. 8.66 Φόβθριιβ, θοΟΙΚ 14, ΟΠΔρ. 9.᾽.-- 8108. 

19. πρεσβεύσας δὲ πρὸς ἸΤομπήιον, Δπᾶ Λαυΐηρ 80} υθ αἋ8 δηιφαδβα- 
107" ἐο Ῥοηιρογ. 

ἐλευθερώσας, ἠαυίη γ6δἰογ οί, Ἰ10., Παυΐγη 7γοᾶ. 
αὐτῷ, 1. 6.. ἴο ἩΓοΔΠι5, 462 ; Η,, 9 ; 6. 184. 
ὑπὸ ΒΠΟΥΒ {Π6 τ] αὐϊοη ᾿οίνγθθῃ περικοπτομένην ἃπ ᾿Αριστοβού- 

λου. ΟἹ {Π6 βγῃΐαχ οὗ {Π6 Ἰαβί, βθ6 484: Ἡ.., 5717, 000. 
περικοπτομένην ὩΘΎΘΘΒ ὙΠ βασιλείαν. 
αὐτὸς ηὐτύχησεν ... χρηματίσας, ᾿6 (γἷΖ., ΑἸ ραΐοι) τραβ 7ογέιι- 

πμαΐθ, ᾿αυΐηρ οὐξαϊγηοα ἐλι6 οὔῆοσ 97 ργοοιιγ αΐον 97) ΤΡαϊορίζγο; π|., Λαυ- 
ὅρη ὑτιδῖθεί ἠηιδο17) α8 Ῥγὴοιι)"αΐ0)., οὔο.---ηυτύχησεν, 278, ἃ; 108: ΕἸ. 
810, 18; 6., 102, 9. “Απδραζοι, ἐπΠ6 ΤΆ ΠΟΣῚ οὗ ἨβδιοΩ, τγγᾶὰβ ῥσοσα- 
Ταΐοῦ ΟΥ̓ {Π|6 711018 Κίπραοτη οὗ Φπᾶρα, πον ἩΙΌΔΠῈΒ, ἃ Πα Πη8Π- ᾿ 
566 Δ}1 Δῇαῖνβ, θΟΌΠ γα Πα ΤῪ ἀπ οἶν!]." 

διαδέχεται, κιτιλ. ΤῊ ΟΓΩ͂ΘΙ 15, υἱὸς Ἡρώδης διαδέχεται τὸν ᾿Αν- 
τίπατρον δολοφονηϑέντα φϑόνῳ τῆς πολλῆς εὐτοχίας, οἴο.---δολοφονη- 
ϑέντα, Παυΐηιγ δόθηι δαί, ὃψ ἐγθαοηονῃ, 1 ἃ. Ρ- Ῥύ,, ἴῃ Δρυθοιηθηῦ 
ὙΠῸ ᾿Αυτίπατρον. Αοοοπΐ, 781, ἃ: 110.--φϑόνῳ τῆς πολλῆς εὐτυ- 
χίας, ὃψ ἐγυυψ φ" ἢΐ8 γγϑαξ φοοᾶ υογέιιηο.---φϑόνῳ, 400: Ἡ., 606: 6.., 
188, 

ὃς ἐκρίϑη βασιλεύειν, τοῆο τρα8 αρροϊηἑεα ἐο 6 ξίηρ. 
Ιουδαίων, 404, 407 ; 566 4180 480, 16 Β. 
δόγματι, ὃγ ὦ ἀ60)66. 
συγκλήτου « συνκλήτου, 150 ; Η,, 48; 6'., 10, ὅ. τἀ δι υνυυσννυδοον ἐν σα 
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οὗ παῖδες, κι τι λ., ἐδι6 8ογ18 φΥ το]οηιν 106 }6 ΠοΡοά απ ἐἶι6 οἰ]ιδ)" 7- 

ἐγαγοῖιδ. 

18. ᾿Αναγράπτων δὲ εἰς... γενῶν, ιιέ {}ι6 σοηοαϊορίθ8. 47) ἐμὲ Πε- 

δγεισα ϑοῖη γοοον δ ἐπι {6 αγουΐοοβ τηρ 1ο ἐλιαΐ ἐὐηι6.---- Αναγράφτων;» 

Αναγράπτων, 147; Ἡ.,44: α΄, 10,1. 

καὶ τῶν ἀρχιπροσηλύτων, ἀπε οΥ {16 αποϊογιέ ργοβοῖψίεϑ ; ἴῃ [Π6 β81ὴ0 

οοπδέγαοίίοι υῖ τ Ἑβραϊκῶν, 485 ; Η., ὅῦ8, 09; Α΄, 1607. 

ἀναφερομένων, ἐγαροιί δαοῖ,. 

᾿Αχιὼρ : Η., δῦ8, 507. 

τῶν τε ἐπιμίκτων. ὙΠ6 ΘΟΕ ΙΟἰΟΝ. 15. 51] β6π. 808.; ἘΠΕΟΥ- 

βίδ πα ἀναγράπτων γενῶν. 

συνεκτεσόντων ἀπ᾽ ᾿Αιγύπτου, Παυΐηᾳ οοπιθ οὐ «οὐ, ἐλόπι 7 γΟην 

Ἐσυρί. 
ὁ Ἡρώδης, ὅ32, 5; Η., 430,8. Ἡρώδης 15 {Π6 Βα θοῦ οἵ ἐνέπρη- 

σεν. 
ὀυδέν τι... γένους αὐτῷ, {16 Ἰίποασο φῇ {116 Ποϑγοῖρ8 εοοπέρϑι ης 

φιοϊήη ἐο Πιΐηι.---συμβαλλομένου, θ7 ; Ἡ., 790 ; α., 189. συνβαλ- 

ΣΞσυμβαλ-, 160: Ἡ.,48.; α.. 16, ὃ. 

τῷ συνειδότι, ὃγψ {16 σοηϑοϊοτϑγ,688. 

τῆς δυσγενείας, 47 Ἰυΐ8 ἴοιο δ γέλα. 

ἐνέπρησεν. “1 πᾶρα {118 Ῥ}ΒΒΑΡῸ 4180 ὅο Πᾶγθ {16 οἵ οονίαΐη- 

ἐν ἴῃ ἴξ. ἘῸΣ Ζοόβθρι8, ἴῃ {π6 ῬΟΟΙς οἵ 115. ΟῚ 116, τη θη ]οηϊηρ᾽ 

ἔπ6 οὐἱρῖπαὶ πᾷ ἀπ υῖον οἵ 115. οὐνπ βίοοῖκ, ἔϑύοΠ05 τὸ Ττοτη {Π6 

ῬΌΡΙΪΟ ἀτομῖνοβι ὙΠΟΤΘΌΓ 6 {Π056 ῬᾺΡΠ1Ο [0168 τ 10 οοπἰαϊποα 

π6 οὐἱρῖπα]5. οὔ πὸ 76 νυ 151} ΓἈΠ}1Π165. ὑγο 6 οχίαηῦ 1ῃ ΦΟΒΟΡΠτι5}5 

{ἶπιθ, ἃηα 50 105 [8156 ἴο βὰν ἐπαῦ Ἡογοᾶ Ὀυγποα {Π61.᾽"--- 4168, 

οἰόμενος εὐγενὴς ἀναφανεῖσϑαι, ἐ]υδγυλίπῳ ἐΠιαΐ ἢ)6 τυοι ώ ἀρρόθαν" 10 ὑ6 

97 ποῦ] δἱγέλι. 

τούς τε καλουμένους γειώρας τοὺς ἐπιμίκτους, αὐ ἐδιο86 ηυϊίο γι 

(σ12.) ἐλιοβα οαἰ]οά Ο'φολαο. 

«ΤΠ χο βοσίβ οὐ πιθη οἰ πο {πο Πηβ  ᾽ γ65 Ὑγ] ὉΠ} Π ΟὨ]]ατθη οἵ Ιβνὰ- 

6 πο ἔπου πυϑηΐ τρ ουὐ οἵ Εργρῦ. ΤῊΘ ὁΠ6 Ὑγ0 16 παύϊγο Ερυρύ- 

ἴδηβ, ἡ Ποτ Μοβοβ (ΕΠ χοᾶ. χἱϊ,, 19). 081158 αὐτόχϑονας, 1. 6.. ΒΟ ἴῃ 

πὸ Ἰαπᾷ. ὙΠῸ οἴμοι βου ὑγοτ6 ἃ τηϊχϑα τυ] πᾶ6, Υ ΠΟμ ΠῸ 68}]5 

γειώραι, 1. 6.5) ΒΙΓΆΠΡΟΙΒ, ΤΉΘΥ 6] ΘΧΟΓΔΏΘΟΙΙΒ ῬΟΙΒΟῚΒ ΠΊΟΤΕ: 

{πὸ Ἐρυρθϊδηβ, Ὑ110 ἴοοῖς {Π|Ὸ απ ἴο {1}] ἃ ἃ οονίαΐη ῬΟΠΒΙΟΗ. 

ΤῸ 76 ν5 ἼΘΙ 500} Ὀοίοτο {ΠῸ Ὺ πγϑῦ ἀρ οὐ οἵ Βρυρί. οί] 
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ὕμοβθ βοχίβ οἵ τη [Π6 βδουθα βου ρίαγο ΘΟΙΏΡΓΘΠ ΘΠ 5. ἀπο {Π0 

ὩΔ1η6 Οἵ ἃ τηϊχϑα τα] επᾶ6 (Εχοά. χ]],, 98).).-- 165. ᾿ 

14, ΑΥ̓ΤΔΠΡῸ ᾿Ολίγοι δὴ τῶν ἐπιμελῶν ἢ μνημονεύσαντες τῶν ὀνομά- 

των ἢ ἄλλως ἔχοντες ἰδιωτικὰς ἀπογραφὰς ἑαυτοῖς ἐξ ἀντιγράφων, κ.τ.λ. 

- ἐπιμελῶν, 415; Η., δὅϑ8, δδ9: 6. 108. ---- ὀνομάτων, 4823, ο; Η., 

δῖ0; 6., 171, 9.---ὠἀντιγράφων, 412; Ἡ., δ79, ὅ82. 

ἐναβρύνοντο . .. εὐγενείας, σίογ,, ἐδιοῖγ)" τιοῦὶο δύγ ἐλ, δοῖγ Ῥγεβογυοα 

ὅγν, Ὠ)ΦΠΊΟΊγ,, 1. 6.. ἴα Κα ΡΥ] 6 1 ῬΙΌΒΟΥ Ἰηρ᾽ {Π6 ΤΠΘΡΊΟΤΥ, οἴο.---σωζο- 

μένης τῆς εὐγενείας, Ο7ὅ ; Η,, ὅ99; 6. 189.---τῇ μνὴμῳ, 400 ; 566 4180 

409, 6; Η.. 0060; ἃ, 188. 

ὧν ἐτύγχανον... καλούμενοι, 4 τοποηῖ 1067}.6 6 δε ον 6-Ἠιοη οτιεα, 

οαἰοιί 7])οϑροδυγυῖ, Π6 δητοοθαοηΐ οἵ ὧν 18 ὀλίγοι.---ἐτύγχανον, 11. 

παρροηο , ΘΟμ65 ἕο μ6 δατπϊγαϊθηΐ ἴο ἦσαν ὈΥ 115 πι86 τυ! {Π6 Ρδ1- 

{1Ο]Ρ16 οἵ {π6 σγϑὺ εἰμί: τυγχάνω ὦνΞεείϊμί. ΤῊΘ ῬΑΓΌΟΙΡΙ]6 τγὰβ 

ΤΆΤΟΙΥ ΟΠ [66 1η ΘαΥ]ν ΟἼΘΟΚ. 

διὰ ΒΏονγΒ {Π6 τ] οι θούνγθθη καλούμενοι ἃ Πα συνάφειαν. 

ἀπό τε Ναζάρων καὶ Κωχαβὰ τῇ λοιπῇ γῇ ἐπιφοιτήσαντες, απαὶ ἐἤι686 

σοΐηρ οὐ ἐο ἐδ γ68ὲ γ᾽ ἐ]ι6 τρογὰ ἤγοηι Νάξαγα απ Οὐοιανα.--ὠκωμῶν, 

999; Η., 499; 6., 151.---τῇ λοιπῇ γῇ. ΕῸΤ {Π6 ἀρτθοιηθηῦ οἵ {Π6 

δα]οοῦῖνο, 566 ὅ08; Ἡ., 498; α., 198. ““Οοομαθα τγὰβ ἃ υἱΠ]ᾶσα 

ΘΔ] ΠΘΟΔΡΟ]]8." 

καὶ τὴν προκειμένην γενεαλογίαν ἐξηγησάμενοι, απο σα ρἰαϊγίπ {76 

αὐδουο-ηιογυἐϊοη θα] φεγιοαίοσῃ. 

εἰς ὕσον ἐξικνοῦντο, ἐο τοὐαΐ (εαξογν) ἐδιθν 106).6 αὖῖό. 

1δ. σαφεστέραν ἐξήγησιν, κ. τ. Ὰ., απ οὐδο)}" δαὶ ποῦ χη α ρίαϊηε)" 

εαροϑίξϊοηι.----οὐκ ἂν ἔχοι, 110... παν ποΐ ἤσαν ἐο 76, 1. 6., ἄαυο ἐδ ροιο- 

6 ἕο πα. ΟἾΒουγ 6 4180 {Π6 τηθαπΐηρ οἵ ἔχει ἴῃ {π6 Ῥυθοθαϊηρ 

ΒΘηΐθηο6, 

ἔγωγε, 187, Ἡ. 

πᾶς τε ὃς, κιτ.λ., απα δυ6)"}) ΟΥ16 τρῖιο 18 τρεῖ]- ἱδροβοῦ, 
εὐγνώμων, 1. 6.. ἐγιραγἐϊαί. 

Καὶ ἡμῖν αὕτη μελέτω, Δηά ἰοέ ἐδ οη6 6 8ιιΠ)]οἱδγυΐ 7017" τι8.----αὕτη, 

ΤΟ Ιου ηρ' ἴο ἐξήγησιν. 

εἰ καὶ, δνεη, ἐγ, αἰξμοιισῆι. 

τῷ μὴ κρείττονα, κ. τ. Χ., ὃψ πο παυΐηρ ἰο αοἰζυο)" ὦ δοίξ6)" ΟἿ Ο7" ΟΠ. 6 

Φ107}6 ἐγ [ μὶ, 

Ϊ,ὥστ τἀν 
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10, 17. Ὁμομήτριοι ἄρα, κ. τ. ὰ., 8. ἐλπαΐ ΕΤὶ απια «]αοοῦν ἐρογ6 δ) οὐ 16}. 

ἤγοην ἐλι6 βαηὶθ πιοί}ι6}..----ἄρα ᾿ϊγοα 665 {Π|6 ἸΠΠΌΤΌΠΟΘ. ἀγανν ΤΠ ῸΠῚ 

116 ΡῬγθοθαϊηρ' βίαϊθηιοηΐβ, Ἐὶ., 909, 

κατὰ φύσιν μὲν ἑαυτῷ, ὃψ πιαΐηγ}6 ᾿ι18 ΟἸΡΉ. 

Καὶ δὴ... γενεαλογουμένου, πα ποι «οβορῆ, ϑοῖηρ ἐγαοοα, ἔπ, ζἴγιο- 

α{6 βοηιειοιο ἐἠιιι8.----ὧδε ἸΟΟΚ8 ὈΔΟΚ, 

δυνάμει, αοἰιαϊ. 

πέφηνεν οὖσα, ἤα8 αρρεαγ ει δεῖηῳ.-- πέφηνεν, Ὁ Ῥῇ, τοι φαίνω, 2389 ; 

α-. 110, ποίθ.---πεφη-« φεφη-, 159; Η., θδ, ἃ; α.. 17, 3. 

σὺν αὐτῷ, τοί, ΐηι, νἱΖ., (6. Βάπγθ {1106 τυ} ΦΌΒΘΡῃ. ΕὟΌΓ 5γη- 

ἰαχ οἵ αὐτῷ, 566 449: 6., 180. 

εἴγε, 8ἴγ66. 

ΤῊ βαθή]οοί οἵ ἐξῆν 15 ἐπιμίγνυσθαι; 850. ἴῃ {Π6 ποχῦ βθῃηΐθῃοθ 

ζεύγνυσϑαι 15 [Π6 Βα] οὐ οἵ παρακελεύεται. 

ἂν μὴ περιστρέφοιτο, ηυΐ]ιέ πού ὅθ ἐγαη 3  6}} 66. 

ἀπὸ φυλῆς ἐπὶ φυλήν, 7γΌην ἐγηδο ἐο ἐγ". 
Ἐα5Θ Ὀῖτ5 ἔΠσουγϑ ΠΕῸΙΟ 1 δὴν Ἰρτέ οἡ {ΠῸ6 τοὰ] αἸΠΠΟα] 165 ἴῃ {Π6 

ΘΘΠρδ]ορο5 Ὀγ {Π15 αποίαίίοη ἤτοι ΑἸ] οαπιι5, Ὑ ]οβῖυβ 815 {Π|15 

ποίθ ἴο {π6 1511 βθοίϊοῃ : “Ἤσουν το }} {Π15 ΘΧρ]]οαίίοι οἵ {Π6 

Ῥίδοο ἴῃ {Π6 Θ5Ρ618 15 ο Ὀ6 γα] θα ἈΡΡΘΔΙΒ ΤΠ ΌΤη {Π|686 σγοσβ οὗ 

ΑἸ ΟΔΠτΙ8, ὙΠῸ ΘΟΙ 65565 10 15 ποῦ ΘΟΠ Πα] ὈΥ {Π6 ἰοβυοπν οἵ 
ΔΗΥ͂ Ὁ ΠοΙοηῦ τυτο  : θα Π6 που] Πᾶν τπι8 Δαπηϊῦ οἵ 1 Ῥθοδῖιβ6 

ΠΟῸΠΘ {πᾶ 15 οί οὰη 6 Ὀτουρηῦ; τ] ἢ 1 16 ΡῈ 80,1 τῦῖβ ΟἿΓ 
ἘΠιΒΟὈΪα5. Πδα ποῦ τηθη ]οηοα {115 ῃγαΐίον ἴῃ {Π6 οηΐγαποο οἵ 115 
Ἡϊβίουυ. [10 πα ππαουθέρα]νγ Ὀθοη Ἰοίζο Δ η 4 τη Δαν 56]. 

ἄοπο, ἴο Πᾶν Ῥαββθα ΟΥ̓ΘΡ ἴῃ 51||6Π06 {Π18 αἰβαρτθοιηθηΐ οὐ {Π6 

Ἐνδηρο] βῖβ, Ἰοϑῦ {ΠΟ86 ΤΟ οΥ5. ὙΠῸ γ6 16 ποῦ ΒΟ] ΙΘΥΟΙΒ (Δ οὗ 

ΠΟΙ {ΠΘΓΘ Ὑγ6 16 αὖ {Πᾶὺ {1Π|6) τηϊρηῦ Πθπθο ἴακο οοθαβῖομ [0 

αἀουθέ οὗ {Π6 ἔπι} οὐ ἐπ ο8ρ6]. ΠοΡΊηΒοη, ἴῃ “ΤΠ ἩΔΙΟΗΥ 
οὗ [Π6 605ρ615," Η. 183, σἴνοϑ ἃ ἴδυν Ὀυοῦ πούθϑ οα {1Π|18 Βα] οὗ {πᾶΐ 

Ὑ{111 Ἰηΐογοβῦ {Π6 βία οηΐ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΝ ΥΠἹΠ. 

ἨΕΒΟΡ Β ΟΕ ΤΕΙΤῪ ΑΘΑΥΙΝΒΤ ΤΠῈ ΓΝΕΑΝΤΒ, ΑΝῸ ΗΠΒ ΥΕΒΤΟΗΕῸ ἘΝ. 

1, 2. Μαίπον 11]., 18, πα δἴοι.---Μιχαιόν. ΜΊΟΔΕ ν., 2. 

ὅ--8.. ΦοΒΘρΡιι5, Απέϊα., χυτ],, 0, ὅ. 

Ι 
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9-14, Ζοβορ] 85, Β6]]. 5πα,., 1., 59, δ, 6, 7. 

16. Φοβθρῖβ, Απίϊα., χυ]],, ἴ. ---- ἕτερον παῖδα. ΑΠΕΡαΐοΥ, γΠῸ 

νὰ ὈΘΠΘαΘα ΌΥ 15 {ἈΠ 6 5. ΘοΙητηα πα ἤν αἀγ5 Ροίοστο 5 

αἰθδ6}.--- τρίτον. Αὐϊβίο θα] 8 ἃπα ΑἸΟΧΑΠΩ͂ΘΙ Ὑγ6 16 5 8 9] 6 ἴῃ 

δι τα ὈΥ. {Ποῖ} ΤᾺ Π 615 Θοτητηαπηα, Μοπίαρσταο, Αοίβ ἃπα Μοπα- 

τηθηΐβ οἵ [πὸ ΟΠ ατΟ. Ὀοίονο ΟΠγδὺ Τπολυπδίο, 

16. Μαίπον 11., 160-99, 

ΟΗΑΡΤΕᾺΗΝ ΙΧ. 

ΟΕ ΤῊΕ ΤΙΜΕΒ ΟΕ ῬΙΠΑΤΕ. 

1, ἘῸΝ {Π6 βἰαίθιηθηΐβ οἵ «Ό5ΘΡ]τι5 θοῦ {Π6 σογουππιοπί οὗ 

ΑΤΟΠ ΘΙ, Πουγ πὸ βασοοοαθα Ὀγ {πΠ6 11} οὗ Ἡϑιοα δηᾶ {Ππ6 οοη- 

Βυτηδίϊοη οἵ Απριυβέιβ δ θβαν, πον Π6 Ἰοβὲ {πὸ Κρ οΤη δου ἴθ 

γΘΔ15, Δ Πα ΠΟΥ Π15 ὈΓΟΙΠΘΙ5 Δ Π6 Του βαμ]ὰ5 Βα ΘΟ 66 Πΐπη, 566 40- 

ΒΘΌΠΙΒ, ΒΕΙ], “πᾶ.;1...99, 8: τ. Ὁ, 8; 7, 5; 4150 Δππας, κυ 8. Ὁ. 
11. 4: 19.: 

ᾧ. ὀκτοκαιδεκάτῳ. ΦΟΒΘΡΠτΙ5, ΑΠΕ1α., Χυ]1., 2, 9. 

8. ὑπομνήματα. ΤΊΘ56 ΒρΡΌΤΟι5. δοίβ ἀσαϊπδῦ {ΠῸ6 ϑ'ϑΥ]ΟΌ 816 

ΒΡΟΚΘΙ οἵ ἴῃ ΒΟΟΚ ΙΧ, οπὰρ. ὅ. ΤἼΘ ΤΌ]ΟΙ5 ὉΠ6Ι͂ΘΙ ἔΠ6 ἘΤΏΡΘΙῸΣ 

ΜΆΧΊΙΪΠτΙ5 ὉΤῈ {Π6Γ6 5816 ἴο Πᾶγο Του σοα οονίαΐῃ αοίβ οἵ Ῥηδΐο το- 

ΒΡΘΟηρ᾽ ΟἿ ϑδυτοῦτ, [8]1 οἵ γοῦν Κἰπα οὗ ὈΙΆΒΡ ΠΟΥ ἀραϊηβῦ 

ΟἸτβῦ, πα βϑηῦ ἐπ θηὴ ἘΠΤΟΠ 9. {Π6 ΠΠΟ]6 ΘΠΊΡΙΓ6, Ὑγ1 1} ΟΥ̓ ΘΙΒ ἴο 

ῬΆΡΙ5ῃ {Π 6}, ἃ πα ἰο οἷν {Ποῖ ἴο ΒοΠοο] βίου ἴο Πα Πα ἴο ἐΠ6 11 

ῬῈΡ15 ἴο βπαν ἃ Πα] ΘΟΠΊΤΗΪ [0 ΤΠΘΙΠΟΙΎ ἃ8 ΘΧΘΙΟἾΒ65 ΤῸ αἰΘΟ]μηδ- 

[οη. ΤΠΘΥ το αἀδἰθα, 1 ΒΘΘη5, ἴῃ {Π6 βΒϑυ θη. γ θὰ οὗ ΤΊ ΘΙ 8, 

ἃ Π6 ῬΙ]αΐθ νγὰβ ποῦ ΔΡροϊηΐθα ουϑῖ {πᾶρὰ {1 {ΠπῸ ὑγγο τη οἵ ΤΊΡο- 

ΤΊ α8. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΝ Χ. 

ΤῊΞ ἩΙΠΘΉΗ-ΡΕΙΕΒΤΒ ΟΕ ΤῊΞΒ ΕΊΤΕ, ΤΝΧΘΕΗ ἼΗΟΜ ΟΗΒΙΒΤ ῬΕΟΜΤΠ 
ΘΑΤῈΡ ΗΠΒ ΘΟΟΤΕΙΝΕΒ.--- ΤῊΝ ΠΕΧΟΤΗ ΟΕ ἨΠΒ ΜΙΝΊΒΤΕΥ. 

1. τὸν εὐαγγελιστὴν. Τλικθ 11].. 1. 

4. ἹΙστορεῖ Ἰώσηπος. ΑπΈ]α., χΥ]]]., 9, 9. 
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ΤΉΚο χα, 1. 

ΟΗΔΑΡΤΕᾺΝ ΧΙ. 

ΤῊΞ ΤΕΒΤΙΜΌΝΙΕΒ ΟΟΝΟΕΒΉΝΙΝΘ 9ΟῊΝ ΤΠῈ ΒΑΡΤΙΒῚ ΑΝῸ ΟἸΓΕΙΒΤ. 

1. συνιστορεῖ ὁ Ἰώσηπος. ΤἼΘ ΘΟΠΠΥΠ]ΔΙΟΥΥ ΠΑΙΤΑΓγΘ οἵ ΦΌΒΟΡΠτι5 

15 Τουπα ἴῃ Απίϊα., ΧυΙ]., ὅ, 1. 

8. Ἱστορεῖ. ΦοΒΟΡΠ5, Απέϊα., χυ]]1,, ἢ, 2. 

4. ὀκτοκαιδεκάτῳ, ΧΥ]]]., ὃ, 2. 

ἢ. ΤῊ. οεαποίοα Δ Πα πγπ0}}- Ἰβουββοαῦ Ῥαββαθο οἵὐἨ ΦΌΒΟΡΠτ5 
ΘΟΠοΟοΙηΐησ' ΟἸγὶϑύ 15 ἴπ {πΠ6 Απεαυ 165, χυἹ]., ὃ, ὃ. ἘΠΠΒΟΌΪΒ 

αποΐο5 {Π6 ΒΆ1η6 Ῥαββαρ6 ἴῃ ἢΪ5 “ΠΟΙ ΟΠβίσα [10 Εν ΔΒ ΡΟΙ]]ΟΤ 1, ὃ, 

9, Ρ. 194, 6α. ΟΟ]οη. 

διελθὼν, σοΐηρ ἐ]υοιι ῆι, γοϊαύέη , τῇ ἀρΎθο5. 1 {Π|0 ϑα ]θοῦ οἵ 

μέμνηται, 1. 6., Ἰώσηπος πα οηβίοοα, 

καὶ, αἶϑ8ο. 

σωτῆρος, ΘΟΥΟΥΠΘΩ͂ ὈΥ μέμνηται, 4952, ο. 

τὴν... ἱστορίαν, {})6 ϑαηιο 8ίογγ Γ΄ ἐ]ι6 γοοογ, [116 βᾶ πιο θα οἵ Π15 

γουκ. 

εἴ γε, 7, αὐ Ἰοαϑέ, ΘΧΌΥοββίηρ ἀουθθέ. 
ἅνδρα, Ταοι να οΠ]εοῦ οἵ λέγειν, νυν 10}} 15 {π6 5] θοῦ οἵ χρή. 

ἡδονῇ δεχομένων, γεοοϊοϊης, τοί, ρίθαβι»"6, ἰουΐη [1χ6 σα ; ἃ σθη- 

ΘΓΆ] ἀοβουρίοη οἵ {Πο586 νηο δοσορίοα ΟἸγβῦ ἃ5 ἃ [ο 61, ΤΠ 6. 

[Π8η 8η ἱπα]Ἰοαί!οη οἵ ΠῚ5 τη ΠΠ6 1 οὐ ἐοδοὨ]ηρ', ἃΒ ΤΠ ην που Γοῦ Τῦ. 

τῶν Ἰουδαίων... .. ἀπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ : {Π6 ἢγδύ ἃ Τα νο, {ΠῸ 560- 

ΟΠ ἃ ροῃϊενο οἵ βου]Ὸ6, ΠΑΤΕΙΥ ἴο 6 αΙΒΕ Πρ 1566 ΤΟΙ ἃ ρα τ]- 

{ἶγα ἴῃ ΤΟβΟΡ 5. ΟΟΙραΙῸ {Π6 πι56 οἵ {Π|0 Ῥοββοββῖγθ ἴῃ ἘΠΡΊ15}} 

τυ {π6 ΔπρΊο-ϑαχου. Μ,., 912. 

8, Ὁ Χριστὸς, Τῆ6 ΟΠ Ἴδὲ, [πιὸ γγ 6 11-Κπόννη ΜΙ βϑίδἢ οχρθοϊθα Ὀγ 
{Ππ6 {6 νν}8. 

ἐνδείξει, ἀαἴϊνο οἵὁἨ ΟΟΟΆΒΙΟΠΔ] οατιβο, 400, 1. 
ἀνδρῶν, σουηϊογο οἵ Δα ΠοΡΒ Πρ, 494, ο. 

παρ᾽ ἡμῖν, Θαα]γα]οηῦ ἴο ἃ ῬΟΒΒΟΒΒΙΥΟ, ΟἹ) 7778 Πλοῖι, ονγ8 Οἵ [Π6 

ΒΙρ]οδύ σα η]ς. 
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ἐπαύσαντο, αἰαὶ, πιοΐ οοα86 (ἴο Ἰογα Π]Π)). 

ἔχων, μαυΐπῳ ἠύηιϑε 7. ὑοῖη. 

ἐπέλιπε, ἐθαϑεί, ἐο οι ϑέ. 

9. Ταῦτα, ο"]οοῦ οἵ παραδεδωκότος. 

τοῦ συγγραφέως, «]οδορίμι8,, Δ ΌΒΟΙαΓΘ τυ] παραδεδωκότος. 

τοῦ ἀπελέγχεσϑαι, ἦγ, γεϑροοί οΥ᾽ ἐδ6 ποί οοπυϊοίίη α8 αοδίϊειίο οἢ 

ϑίιαηιο ἔδιο86 Κογ σύμ ἐδ6 αοἰϑ ἀγαϊηϑδέ ἐδόηι. 

ΟΗΑΡΤΕΗ ΧΙ. 

ΟΝ ΤῊΒ ῬΙΒΟΙΡΙΕΒ ΟΕ ΟἿῈᾺ ΒΑΥΙΟΌΕ. 

1. ΘΔ] δη8 11., 1 ; 1 ΟοΥπ 1818 1., 1. 

9. Κλήμεντι, ΟἸοηλοηέ, {πἰγ ὈΙΒΠοΡ οἵ ἥοτηθ, ἨΠΒ ορ βί]6 15 τὸ- 
Γουγοα ἴο ἴῃ ΒοΟΚ 111. ἘΠ}. Χυ]., 86] ΟἸβονν ΠΟΙ. 

Παῦλος. ΟΔΙα 88 11]., 11, 

8. Αοίϑ 1., 96. 

4. φήσαντι. 1 ΟοΥ ΠΕ Π]18η5 χν,, ὅ--. 

ὅ. Μδην οἵ {ΠπΠ6 ἃποῖθηΐ υυυουβ Πᾶνα ἸΠ]ΟΥΤ αὶ ἔρον {Π|15 ῬαΒΘα Ὁ 

(4 ΟοΥἸπ Δ 85 χνυ., 7) Πὰὺ [Π6 «65 0 τγὰβ ΒΡΟΚΘῃ οἵ ἃ5 {Π6 

Ργοῦμοι οἵ ΟἸτῖβί, Πα γΠῸ τγὰβ ἢγβῦ ὈΊΒΠΟΡ οἵ ΦοΥ βΆ] θη, τὰ ποῦ 
96 οὐ {πὸ ὕγγο! γθ ὩρΡΟβί!θβ. 

ΟΗΑΡΤΕΗΝ ΧΙ]. 

ΝΑΒΒΑΤΙΝΕ ΑΒΟΤΌΤ ΤῊΗΕ ῬΡΕΙΝΟΕ ΟΕ ἘΡΕΒΒΕΝΕΒ, 

Ὡ. Λβγαρος. ΤῊΙΒ 15 [Π6 ΤΟΡῸ]81 ΒΡΘ]]Π]Πρ᾽ ΟἹ ΟΟἾΠΒ ΠΕ ᾿ΠΒΟΥ]Ρ- 

ἰἰοπβ. ΜΔ βουθίβ Πᾶν 8150 Αὔγαρος, ἴλγβαρος, "Ακβαρος. Τί 15 

βαϊα ὈΥ Α]οβῖαβ ἴο 6 8η ΑΤΆΪο πτορα, τηθϑηηρ' “ τηοβῦ ῬΟυγ Ὶ- 

0], 8Δη6] ἃ ΘΟΙΠΉΠΠΟΠ ἈΡΡΘΙ]δίοη οἵ {Π6 Ῥτῖποοβ οἵ Εάθβθα ΤῊ15 

ΑΡΡρδΙ, Οὐ ΑΚ ΔΙ, τνὰβ ἃ ΡΥ ΠΟΘ οἵ ὁΠ6 οἵ {Π6 {1065 οἵ Αὐδΐδ. 

10. ΝΝοΐο {Π6 Τϑβθ Ὀ] πο οἵ {115 Ἰοὐΐου ἰο ΤΌ π χχ., 939, 91; 

ΧΎΝ, 4: Ἐς 
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11. ὁ καὶ Θωμᾶς, ἐλο οι αἷοο οαἴϊεᾶ Τλοπιαϑ. 

35. ἘΠΒΟΟἾτι5. τη θη 0 η5. ἴῃ Πΐβ ΟἸτοπΐοοη {Ππῶΐ ἐπ ἘΠ ΟΒΘΘΠ65 
{πον γΘαΤΒ ΤΌ {ΠῸ6 ἢτϑὺ οὐ {ΠῸ τοῖρῃ οἵ βο᾽οιιοιβ ἴῃ 

᾽ ΤῊΒ τη Κοβ {ΠῸ6 ἀαΐο οὔ {Π686 ουοπίβ {πὸ Ποομίἢ οὔ ΤΊΡο- 
τὰ. Οδοβαν, ὙΥ Β]Ο ἢ. 15 {Π6 Ὑ ΘΔ 1π 10} ΟΠ τἸβὲ βυ ογοα, ἀοοογἸηρ; 
ἴο {Π Γοοκοηΐησ' οὗ πλὴν οἵ [Π6 ἃΠΟΙ ἢ 8, 



ΒΟΘΕ ΒΒ ΘΟΝΙ) 

ΤῊΞ ἱπίτοποίϊοη οἴνοβ ἃ ΒΙΠΊΤΉΔΤΎ ΟἵἩ ΒΟΟΚ 1., 8π6 Ἰηγίοβ {Π6 

ΤΟ ΟΣ ἴο Οχα μη ποχῦ {Π6 ΟἸσουτηβίδποοβ ἐπαῦ ὉΠ Ονγοα ἘΠῸ ἃ8- 

Θομβίοη οὐ ΟἸγβύ, ἃ5. ὉΠΟῪ 16 ἴο 6 οοἸ]θοίθα ἤότη {Ππ6 ἨΟΙΥ 

Βουρύατοβ Πα ΤΌ. ΟΥΠΟΙ ἀΟσαΠθπΐθ, ὙΠΘΗ ΤΌ]]ΟΥΥ ΟΠ Ρ΄ο 5. 9 

{Π6 ΤΌΠΟ γ]ηρ᾽ Βα ]ΘΟἴΒ : ' 

1. ΤΊ ριοοθοα]ηρ5 οἵ [Π6 Δροβί]68 [ΓΟ οαν ΤΟΥ 5 ΔΒΟΘΗΒΊΟΗ. 

Αοίβ ; ΟἸθιμοηΐ, Τηϑυϊ αὐ!]0 5, θΟΟΚ ὙἹ. 

9. ον ΤΊΡΟΥ 5 νγὰβ αἴ δθοῖθα υΠθη Ἰη!οστηοα ὈῪ ῬΙαΐθ τοβρθούς- 

ἴηρ ΟΠ νϊδῦ. Του α]]18π, ΑῬΡΟΙΟΡΎ, ὅ. 

8. ον {π6 ΟΠ τἸβύϊδη «οοἰἼη6. 5000 ΒΡ δα πτοπρηοσῦ {Π6 

ὙΠΟ]6 τγου]Ἱα. 

4. Οαἴπ5 ΘΔ] ρα], αὐΐου [Π6 ἀοαίῃ οἵ ΤΊ ουτ5, ρροϊη5 Αρτῖρρδ 
Κιηρ οἵ {Π6 “6 νν8, ΔῸΣ ῬαΠΙΒΠ]ηρ ἩΘΙΌα 10} Ῥογροίπα] 6 Χ1]6. 

ΦόΒΟΡΠτι5, Απίϊα., χυ ἤ]., 6,10. 

δ. ῬΊΪΟ τῦὰϑ 56 ηῦ ΟἿ. 81) ΘΠ Δ ΒΒΥ ἴο Οδἶπι5, ἴῃ ῬΘΠ 81 οὗ {ΠῸ  ονν8. 
ῬΏ]]Ο, 11... ». ὅ17, ὅ609 ; ΦόΒΟΡμα5, Απῇα., ΧΥΠ]., 8,1. 

0. ΤΊ Πλΐβουῖθ5 {παῦ [611] οἡ {Π6 «ον ὺ8 ἴδοι. {Ππ|6 1} ΟΥ̓ ΠΊ6 ἀρϑῖηβῦ 

ΟἸνῖθϑῦ. ῬΆ]1ο, Π]., Ρ. ὅ96 ; ΦοΒορμ8, ΒΕ]]. {πᾺ., 11,, 9, 9, 4. 

ἢ. Ἠον ΡΙ]αΐο ἀοϑίσογθα ΠΙΠΊΒ6]7 

8. ΤΊ 6 ΤἈΠλ1η6 1π {Π6 τοὶρῃ οἵ ΟἸαπϊα5. ἀοίβ 11,, 98. 

9. ΤΊ τη υτοτη οἵ {Π6 ὩΡΟΒΕ]6 8 η165. Δοίβ χἱ],, 1 ; ΟἸοπηθηΐ, 

Τηβε 1005, 7. 

10. Ἡοτοῦ Αριῖρρα, Ῥϑυβθοῦίπηρ' {Π6 ΔΡΟΒΈ]65, 16 Ἰδαίου οχ- 

ῬουΘποοα {ΠῸ6 αἰνίπο ἡπαριηιθηῦ. Αοίβ χῇ]., 90; ΦόβΟΡΠπ5, ΑΠπῇ1α., 

ΠΧ 9... 

11. ΤΊ πηροβίον Τποαβ. οίϑ νυ. 96; Φόβορῖαβ, Απέϊα., ΧΧ.; 

ΠΥ: 
19. ἬΘΙομα, ποθ οἵ Οβιποῦπθ. Φόβαρπιβ, Απῇα., χχ., ὅ, 2; 

Αοἰβ ΧΣΙ., 39. 

18. δίπιοη Μαριβ. Φαβίίη Μαρίγυ, ΔΡΟ]., 1., 96 ; Τγϑηξθαβ, δαγ. 

ἘΠΆΘΙ,, 1.28. 
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14. ΤΊο ῥτοδομῖησ οὗ {ΠῸ ἃροβίο Ῥοίου αὖ ἤοιηθῚ, δ σοηΐ 

ἘΠοτο ἴο ὁποοιηΐον ϑἴπιοη Μαρτβ, ἴῃ ἐΠ6 {{πὴ6 οὗ ΟἸαπα 85. Νὼὸ 

Δα Πουῖίν αποΐρα. ' 

15. ΤΊ ΟΌΒΡΟΙ Δοοογαϊηρ' ἰο ΜΙΆΤΚ τνὰβ8 πυϊτθη ὈῪ ΜΆΤΚ, {Π6 

σοι ρδηΐοη οἵ Ροΐοι, αὖ ἤομιο, αὖ {π᾿ 50] αἰ οη5 οἵ {πὸ ΟΠ Δ Π8, 

ἃ Πα οταογοα Ὀγ Ῥεοΐον ἴο ΡῈ τραᾶ ἴῃ [Π6 ομυχοιθ8. ΟἸομηοηΐ, [ἡ- 

βειξαί,, ὁ ; Ῥαρίαβ, ὈΙΒΗΟΡ οἵ Η]ΘΙΆΡΟ]]8. 
10. ΜΑτΚ {πὸ ἢτνβῦ ρσθδομον οὗ ΟΠ Ἰβ ]Δηϊν ἴῃ Ερυρί. 

17. ῬΏΙΠΟΒ ἀσοοπηΐ οὗ {Π6 Αβοθίοβ οἵ Ἐρυρί. 

18, ΤΊΘ θΟΟΚΒ οὗ ῬΏΠ]Ο {Ππᾶΐ πᾶν οοτηθ ἄουνῃ ἴο 8. 

19. ΤῊ οἈ] ΠΥ τ ΠΊΟἢ Ὀ6[Ὁ}] ἘΠ6 6 νν5 δὖ {6 5816) οἡ [Π6 ἂν 

οὗ τπ6 Ῥαββουθι. “όβορπιβ, Β6]]. {πα,, 11., 12,1; Απᾷα., Χχ., ὅ, ὃ. 

90. Ἐγοπίβ αὖ «6 γτβΆ] 6) ἈΠΟ ΝΟΤΟ. ΦΌΒΘΡΠα8, Απῇα., ΧΧ., 8, 

8: Β6]]. συα.. 11., 18, 8. 
91. Το Ἐσγυράδῃη τπιϑη ]οποα ἴῃ {πὸ Αοίβ οἵ πΠ6 Αροβί!ς8, Χχὶ., 

98. {ὈβΘριι5, ΒΕ]]. 1πα., 11., 19, ὅ. 

99. Ῥδὰ], Παυῖηρ ῬΘοη βοηῦ ἴῃ Ομ 5 ποτ {πᾶθὰ ἴο ΤΠ οΠΊ6, τηΔ 6 

Πῖ5 ἀοἴδθηβο, πα τνὰβ δοαυϊοα. ΟἿΪ. ἴν.,. 10; Δοίβ χχυῆ!,, 80,91; 

2 Τίνη. ἰν., 0--10. 

ΟΗΑΡΤΕΝ ΧΧΠΙ͂Ι. 

ΤΠῈ ΜΑΒΤΥΒΡΟΜ ΟΕ ΠΑΜΈΒ, ΟΑΤ1ΕῚ) ΤῊΒΞ ΤΟΒῸἾΒ ΒΕΟΤΗΒΗ. 

1. ᾿Ιουδαῖοι, 5! ]6οὐ οἵ τρέπονται. ΤἼΘ {6νν5, Ῥαὰ] Παγίηρ' ἃΡ- 

ῬΘδ]Θα ἀπα θη βοπῦ ἴο ἤομη6, ἔΠ1πρ' 1ἢ {Π6 1} ΠΟΡΟ ἴῃ {Π6 ρ]λ ἢ 

ὙΥ Β]ΟῊ. {ΠΟῪ ον ]56α ἀραϊηβῦ Ὠϊτη, ὑπ Π6 6] ΠΡΟῚ “8168. 

τὸν τοῦ κυρίου ἀδελφὸν. 3.66 ΒΟΟΚ 1., ΟΠ}. χΙ],, ὃ. 

ῷ. Τοῦ, 7 8:}165, ΔΌΒΟΙ [6 τυ] παρρησιασαμένου ἃΠα] ὙΠ ὁμολογή- 
σαντος. ἦ 

φωνῇ καὶ μᾶλλον, ὉΠΟΙῚΔΙΤΒΒΘΩ γοΐοθ, ΔΠ4 Τ]Ο7Ὸ (ΠΓΙῺ]Υ) {πὰ 

μοΥ οχροοίοα, 

Ἰησοῦν, Βα] οὔ οὗἉ εἶναι. 

οἷοί τε φέρειν, ποῦ δοῖης αὖ]6 ἐο Θηα]1}6, Ἀστοοῖηρ' τυ] {Π6 Βα ]θοῦ 

οἵ κτείνουσι. 

τῷ καὶ δικαιότατον αὐτὸν... πιστεύεσϑαι, ὁη, ἀοοοτγν αἶϑο Γ᾽ 7.18 ὅ6- 

ἡηᾳ αἰοοηιθα] ποδί }ιι8ὲ Ἰδοδιι56 οἱ {Π|ὸ ΘΙ ογαίοη τυ 10} Π6 αἰξαϊποα ἴῃ 

{π6 11 οὗ νυβάομι ἃπα ῥἱοίγ. 
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λαβόντες, ἑαϊίης {06 ΔΠΆΤΌΤΙΥ ἃ5 ἃπ ΟΡΡοΥ αν ἴον ἸΙσοηβο, ΤΊΟ 

Φονν5 Πα πού {Π6 τἱρηῦ ἴο θυ 151} υ{ἢ ἀοαΐῃ. ΦοΠη χυ]][,, 91, 

ΤΊ βἰομηρ' οἵ ΒΓΘΡ θη. νγὰβ ΠΟΙ] Ρ' τἹοΐοιιβ δοῦ οἵ {Π15 Κι, 

τὰ τῆς αὐτόϑι διοικήσεως, ἐλ αὐῇΐ»5. οΥ᾽ {6 φουο)Ἴνηιοηΐ, ἤἰθγ6 (ἀπ «π- 

(168) γγοῖο ἄναρχα καὶ ἀνεπιτρόπευτα. 

8. ἱστορηκότος ἈΞΊΘΟΒ ὙΠ Κλήμεντος, γε αὐίη Ὠῖτα ἐο παν ῬΘΘΗ 

[τον ΠΌΠῚ τοῦ πτερυγίου, [Π6 Ὑγ]ηρ' Οἵ [Π6 [θη]. ΟἸθιηθηΐ, 11., 1. 

ξύλῳ τε πεπλῆχϑαι, ἀπά το ἤαῦο δϑοη, δύγοἶ; αοὐέλ, ὦ οἴει. 

τῆν πρὸς ϑάνατον, ἔΠι6 (5 ὙἸΚΊη 0) ἐο αἰοαίδ,, ΒΌΡΡΙΥ πληγήν, 4179, 

8; Ἡ., δδῦ, ἃ; ἃπα ποία {Π6 ἸαΊοη. 3.66 Οὐ ΘΧΔΠΊΡ]68 ἴῃ Π6 

αἸΟΠΟΠ Δ. 

4. ᾿Ακριβέστατα, σΟΥΘΙΠΘΩ͂ ὈΥ ἱστορεῖ. ἩΘΡΟΒΙΡΡΙΙΒ, ἃ οοηνοτίοα 

ον, Ἰἰνϑα αὖ Ἄοιμο ἴῃ 1115 Ἰαἴο. γθαθ, ΤΠ ΤΡαρτηθηΐβ οἵ ἢ15 Π]18- 

ΤΟΡῪ Ὑγ ΠΟ]. ΤΌΠΊΑΪΠ Δ1Ι6 ῬΙΟΒΟΙγΘα Ὀγ Επιβορῖαθ, Ηο αἴθ ἀρουΐ 

180 Δ.Ὁ. Ποῦ, ἘΕ]]., 1., 908. 

τοῦτον τὸν τρόπον, ΔΑ͂Υ. 800. Οἵ ΤΉ ΠΕΓ, 489, 

ἔμψυχον, αγυϊηιαΐ 7οοά. 

ἔλαιον, 5] 6 Οὔ. 

0. τὰ ἅγια, ἔ]ι6 ἢοΐγ ρίαο68. 
δίκην, [ε, 450, ἃ; Η,, δῦῷ. Ξ 

ἢ. δίκαιος καὶ ὠβλίας : Ἀ1Π165 15 ΟΔΠΠ164 ΟΥ]α8 Ὁ ἘΡΙΡΠδηΐπ5 ἀπ 
ΤΟΥΪ15, ἃ5 Ὑ 761] ἃ5 ὈγῪῚ ΗΘΡΌΒΙΡΡΙΙΒ, Πα 10 566Π18 ἴο 0)}8 81) ΟἹ] ΘΟΥΤῸΡ- 

ἀἴοπ οἵ βουὴθ ππτιϑι8}} ἩΘΌΓΘΥΥ ΟἹ ΚΙ ΤΟ ΘΟΙΙ ΤΠ ; ῬΟΒΒΙΌ]Υ, ἃ8 

βιροοβίοα Ὀγ ἩοίμιοΠοη, Ορλοί-ἰαηι, ἐοιρθ}" οἵ 1Π6 ροορίθ. (ββθῃ- 

ἴπ5, ΠΡ. Τι6χ., Ρ. 804, 791. Ν. Ἐ]]161 Θαυ]ου βαρροβίθα. Οκίθαηι; 

δα Ζαααϊοκ (Ζα 00) πα ΟΖΙθδτη ἃ16 οἴζοη οἴνθη ἃ {116 ΟΥἹΡΊΠ8]8. 

περιοχὴ; ζόη66, Του τ ο55. ϑορύπαρι ηΐ. 

οἱ προφῆται. ὥϑοΙηθ. τοῖο το 5818} 11]., 10: ῬΘΙΠΔΡ5, Ταῦ, 

ΟΠ ΥἸβθδη Ῥ ΟΡ Ποίβ ΟἹ ῬΥΘΔΟΠΘΙΒ. 

8, τῶν ἑπτὰ αἱρέσεων. ΤῊΘ ΒΘΥΘῊ βθοίβ (ἰΘβου θα Ὁ. ΗΘΡΈΒΙΡΡΙΒ 

Ὁ τ] ΗΠ] ΟΠ ΘΩ͂ Υ ἘπιΒΘΌΪ 8, ΒΟΟΚ ΙΥ̓., οΠὰρ. καὶϊ.: Ἐββθηθβ, 681116- 

8.5, ΗΘ ΟΤΟ  Ρ βίβ, ΜΙ ΑΒ θΟΌ Ποθδη8, βατηαυαμβ, Βα ποθ65, ῬΊΔΙ- 

ἴβθοβ, ΦρΙΌΠῚΘ Βα γ 5: “ΤΠ δϑοηὶ αἰοπηῦ ΟΠ χβύπιῃ ἀοοι586 11108 ΟΠ1- 

, δια 
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πολ ΒΕ πΠοη τ, (ἑαϊ]αεὶ αἰουπὶ ΟΠ γἸβύσμη γθ 586 οὗ ἀοο ἶ586 

608, 56 αἸσογοηΐ ουητπὶ ΟΘΒΆΓΟΠ., ΠΘΥ͂Θ ΘἾτ18 ΤΠ ΟΠΘΥΒ ἀἰΘΓΟΠ ΓΙ, 

Πεπιογο-ϑαρί δίας αὐἱ αἀποίαϊθ οὐ οουροτὰ βιὰ οὐ ἀοιηὰμ οὗ 8ι1- 

ῬΘΙ] ΟΠ Ἰαγαπί. αγϑοηδὶ [1. 6., ΜΑΒΡΟΙΠ 461] αἰσαμΐ, Ἰρβῖιηη 

6556 ΟΠ γϊβίαμ απ] ἀοουῖύ 11108 1π ΟΠΠΪ 86 5 ΟΡ 1Ζᾶγο. ϑαηπιαγίίαθ 

4. ἴῃ Ἰοσὰπὶ [5.860] οαρίϊνο οὗ δραποῖο ἴῃ ΒΑΡΎ ]ΟπΙτη {γα 5] 

Βαπί. ὙΘηΪθηΐοβ ἴῃ [ΘΡΓΆΠ ΘΔ ΠΤ] 6 ΤΘΡΊΟΠΪΒ ΘΧ Ῥαχίο 1βγδο ζὰ- 

ΤΠ ΘΟΠΒΙ ΘΠ ΠἼΠΘΙη, απᾶπὶ βαοουαοίο τοαποίο αἸ αἸοουιηΐ, ἐοποηΐ, 

6Χ Ρᾶγίο σ ηΓ 161}, απἅϊη ἴῃ πα ἰγ 115 586 Το τ Πα ΡΠ Θσαπί, ΝΆ 

ἴῃ ΟὈΒΟΓγ ΔΙΙΟΠΪ 115 5.115. ἃ ΤΠ] ἃ 615 ΟΠ Π]ΠῸ ΒΘΡΆΤ ΠΣ, 4 ΌΟΤΊΙη. 58- 

ῬοΙΒΈ ΠΟ Ῥτοσα] αι]. Ομ θι5 ποία οϑί, ϑασαμοαθὶ ποραμύ τὸ- 

ΒΤ ΘΟΙΟΠΘΙ,, ἀἸοοπίοβ :  ΠΙούπη δύ δα Α δ η), [θυτὰ 65 οὖ ἴῃ ἴθῖ- 

ΤΆΤ 1015.) Τλαγϑαοὶ ποσαπῦ ΟἸΥἸβίμση Ὑ 6 Π15886, Π60 111ἃ 1ῃ ΓΘ ΟἸΠῚ 

ῬΓΔΘΟ ΟΕ σΟΙ 1 ΟΔ ΗΠ." «ΘΙΟΠῚΘ ΠΠ ΘΠ Π]ΟΠΒ ΟἴΠΟΙ βθοΐβ, ἔθη ἴῃ 8]]. 
{π6Ὧ5 ΘΠ] θιι5. τνὰβ {Π6 ΔαΐΠοΥ οἵ {Π6 βοοῦ οἵ ΟΠ] θα η5. ΠΟΒ6 

ῬΟΙΙΕοΔ] δοῦοη τουρῦ μ᾿ ]Βο]οΓ ἐο {Π6 παύοη. ΦΌβΌΡμα5, ΑμΕ1α., 

ΧΥΪΙΙ, 2. 

ὑπομνήμασι, [Π6 πᾶΠη6 οἵ 15 ῬΟΟΙ͂ς, Οὐηυηλδη αγ"168, 

τίς ἡ ϑύρα, ερ]αΐ ἐ8. ἐπι (΄οο)" οἵ {65118, 1. 6.. [Π6 Ἰη!το πο ]0}, ΟΥ 

ΤΏΘΔη5 Οἵ δηΐγαῃμοθ γΠ]0 Π6 ΟΠ ΙΒ ἴο [Π6 Κίηραοιῃ οὗ Πθδύθῃ. 

ΟοΙρᾶτο ΦόΠη Χ., 1, 9, 7. 

9, οὐκ ἐπίστευον. ΤῊ ῬΠΥβθοβ θ0]]Θγοα ἴῃ ἃ τοβιυθοίίομ, θα 

πού {Π6 του θοῦοη οἵ 6588. 

ἐρχόμενον, ἈΡΊΘΟΒ ὙΠ ᾿Ιησοῦν ὉΠ ΘΙΒ[ΟΟΩ͂, [Π6 Βα θ]θοῦ οἵ ἀπο- 

δοῦναι, νΥ ὨΙΟἢ 15. ἀη ΟΠ]οοὐ οἵἉ ἐπίστευον, ὁ0-οΟΥ̓ ἀηδία τΥ10}} ἀνάστασιν. 

Μαίίμον χυὶ., 97. 

διὰ ᾿Ιάκωβον, τορθαΐ ἐπίστευσαν. 

10. ἡμέραν του πάσχα. ΤΠ ΟΠ γἸβίϊδῃ βίου. 

11. τῶν ἐθνῶν, {76 ΟἸοη 1686, 6 Ἰθᾶγη ΤΙ ΌΠῚ ΟἾΠΘΙ ΒΟΌΤΟΘΒ {Πδΐ 

ἘΠ Υ πο ΓΟ οἴζθη ργοβοηῦ αὖ {Π6 [οαϑύ. ΦοΠη χἰΐ. ἢ; ΦΌβΟρ 8, Απίϊα.; 

ἜΤΙ, δ; τσ, 

18. Μαξιονν χχυ]., 064; Αοίβ νἱ]., ὅθ. 

14, ὡσαννὰ, ἴῃ ἴπΠ6 ο]4 ΟἼΘ0Κ ἰοχίβ σΘΏΘΙ ΠΥ ὡς ἀννα. «Π61]ΌΠ16 

2 
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Βαγ5 {πα [πΠ6 ἩΘΡΤΟΥν 15. σοι ουρθα οὗὨ ο8ὲ, βΒᾶγο, πα αηηῶ, ὉΠ 

᾿πςου]οούίοη. ΟΧΡΙ ϑϑίηρ ΟἸΟΒ 6. ἴῃ ὈΓΆΥΟΙ. “Οϑωηῆα, 5] γ1ῆρδ, 
χμοΐ Ογαθοο αἱοϊζιι)" ὠς ἀνν ἃ, “ οἰίδω 8οϊζἠοού πω ἰὐέογα, 8ἰσιέ ἐγ 

φογ ϑέδιι8. δι, ϑοαγιαγηυιι8."" 

τω υἱῷ Δαβιδ, «768ιι8.,, ὉΠπΠΟῸΡ]. ΒΟΠ16 ὉΠῚΠῈ «]αγ168, τι Βῃονν {παῖ 

10 νγὰβ πβπὰ] διημοπρ {Π6 ΘΑ] ΟΠ Ἰβίδ 5. ἴο βαϊαΐθ ὈΊΒΠΟΡ5. ἃπα 

ΘΙ οΥ5. τυ 0} {115 ΔοοΙ 10. 

15. Ιβαῖδῃ 111., 10. 

17. καταλιϑοβολούντων, ΔΌΒΟΙαΓΟ τυ] [ἢ αὐτῶν τη] Βἰοο, 

Ῥαχαβεὶμ, ἐλι6 Πὐοολιαδῖ{68 ΒΟ Θη. οὐ Ὁ. ΦοΓθμλ}ι, ΧΧΧΥ., 9. 

18. εἷς τῶν γναφέων, Οη6 Γ΄ {Πι6 7ι16γ8, αι Τατίου ἀοβοιρίϊοη οἵ 

ΤΙΣ 

στήλη. ΤἼΘ ΤΠ πηθηὖ 15 ἀΘΒο 064 ἃ5 ἃ 66 5ίοημθ Ὑγ] ἢ ΠῚΒ 

ΠΔ1η6 αὖ ΟΝ 10. ϑοΠ16 ΘαἸΓΟΙΒ Πᾶνα οὐ 66 {Π6 βοηΐθπορ, {Π]1η1-- 

ἴηρ 10 ὉΠ] ΚΟΙΥ ὉΠα΄ ἃ ΤΊΘΙΔΟΙ14] του] Πᾶνα ὈΘΘη ογθοίθα {Π 670, 

ΟΥ Οου]α Πᾶν ΤΟΙ Π66 ΔἴζοῚ [Π6 ἀοβίσποίϊομ οἵ «6. 58] 61. 

19. διὰ πλάτους, αἸηἶγ, Ὑγ {111 ἀοία 115. 

ἦν. ΤΠ Βα θ]θοῦ 15 ὁ Ἰάκωβος, «]}Ἰγ68 τρα8 80 τροπα]6}} εἴ ὦ ϑοηιεφοσγ, 
ΘΠ 6] τγὰϑ 850 ΟΥΘα ΠΡ ὈΥ͂ 811 {Π6 οἴΠ615, οἵο. 

τοὺς ἔμφρονας, {Π|Ὸ γγῖδ8 οἵ {Π6 6νὺ8 ἐπουρηὺ {Ππῶὖ ἘΠ15 τνγὰβ ἐΠ6 

οδτιβ6 Οὗ {Π6 Ἰπημη θα] ο] γ-ὔξου- [Π6- τη ἐγ ο η- ΟἿ τη 5ῖθρο οὗ 66- 
ΤΙ ΒΆ] ΘΙ. 

ἣν, τοὐυϊοϊιξεεαγια, ἐμαΐ ἐδιβ ἩΔΡΡομΘα ὕο ἔπιθι [ῸΓ ποίπϊπρ' οὔμοῦ 
[μ8ῃ, οἴο. 

20. ΤΊ Ῥαββαᾶσθ 15 ποῦ Του πα ἴῃ ΦΌΒΟΡΠμτ5. ΟΟΙραγο Οτρθῃ, 
Οοπί. Οο]βαμα, 1., 47. 

21. Φοβθρῇιβ, Δμῇα., Χχ., 9, 1. 
Καῖσαρ, «Ν67Ο. 

99. τῶν, ἐδι6 (Ῥ 6Υ8018) ἐγ Ὧλ6 οἷέψ ; Ῥαγ γα «ἴοι βαρουαΐῖγο, 419, 
ἘΠ ΝΟ; ἃς 

ἀκριβεῖς, οΘο-οΥταἸηαΐο 10} ἐπιεικέστατοι. 
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τὰ, ἀοοιβαίνο οἵ βρϑοϊβοδίοῃ, 481; ΗἩ,, 549. 

βαρέως ἤνεγκαν, ἱοοῖ ἐξ παγαϊν, σου α συν ΟἸΘηαΘα αὖ {Π18. 

34. Τοιαῦτα. ΞϑΌΡΡΙΨΥ ἐστί. 

9ὅ. νοϑεύεται, ᾿ῦ 15 ΘΟΠΒΙ ΠΟΓΘα ΒΡΌΓΤΙΟΙΒ, 1. 6.5 ΟΥ̓ Β0Π16, ὑπο 1ἰ 

15 ΘΌΠΟΓΆΠΥ τοϑᾶ. 
μιᾶς---οὔσης, {6 βαΉι6 αἶ8ο δοῖηᾳ ΟΉ6. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΝ ΧΧΙΥ. 

ΑΝΝΙΑΝΤΙΒ ὙὙΑΒ ΑΡΡΟΙΝΤΕῈ. ΤῊΝ ἘΤΗἙΤ ΒΙΞΠῸΡ ΟΕ ΑΙΕΧΑΝΌΒΙΑ 

ἈΞΤΕΝ ΜΑΒΚ, 

ΟΗΑΡΤΕΗ ΧΧΥ. 

ΤΗΝ ῬΕΒΒΕΟΤΠΤΙΟΝ ὉΝΘΕΝ ΝΕΗ͂Ο, ΙΝ ΜΨΜΉΗΉΙΟΗ ΡΑΌῚ, ΑΝῸ ΡΕΤΕῈΝ 

ὝΕΠΕ ἨΟΝΟΒΕ ΨΜΙΊΤΗ ΜΑΗΤΥΒΌΟΜ ΙΝ ΤῊΝ ΟΑΥΞΕ ΟΕ ΒΕ- 

ΤΙΘΊΟΝ ΑΤ ΒΟΜΕ. 

1. Γράφειν οὐ γένοιτ ἄν σχολῆς, 0 τογἾΐ6 τοοιια τοί 6 (ἃ, ΤΟΥ ΚῚ φ ἐδ6 

ρηγοϑοπέ βραγο-ἔΐηιθ. Ἡ., δ 12, ἃ, 

τὴν μοχϑηρίαν, ἃ60. οἵ Βροοϊβοοίίοῃ, 481; Η,, ὅ49. 

2. ὅτω φίλον, 701" το Ποη:ΒΟ6Ό6)" ἐΐ ἐ8. ρίθαϑαπιί. ΒΘΆΡΡΙΥ ἐστί. 

τρόπον, δᾶγ. 8ο0., 488 ; Η., ὅδ. 

4, Του] Δη, ΔΡΟΙ., ἄν. σοηΐ. ὅ : “ ΟΟΠΒα]1[6 ΘΟΤΏΤ ΘΗ ΤΊΟΒ γ68- 

{τ05, 1116 ΓΟΡΓΊΟΥ 15 ῬΤΊ Πλτ1Πὶ ἸΝΘΙΌΠΟΠΙ 1π ΠΔΠῸ ΒΘΟἴὩ 1 {11} ΠΧ ΠῚ 

Ἐοιηδθ οτἱ θπίομ), δ οβατίπο σ᾽ αϊο Του οῖββο. 566 (411 ἀθα]οῦ- 

ἴοτο ἀδιηπαίοηβ ποβίσαθ οὐδ σ]ΟΥἸΔΙη1, ΟἹ] ΘΠ] τὴ 5010 1ΠΠ11Π}, 

Ἰη οΠ]Π σοτο Ῥοΐοβί, ΠΟΙ ἢΪΒ] σΥΆΠ46 Δ]Π]1ᾳ 06 ΟΠ ἃ ἸΝΘΙΌΠΟ 8 1}- 

πδίαμη.᾽ 
τὴν ἀνατολὴν, κιτιλ. ΕΒΘΌΪΙ5. ΒΘΟΙῚ5. 0 αν τ Β. Π Πο βίοοα 

Τοτία]Π]ΠΔ ἢ, Δηα ἴο βαγ, οβροοίαϊῃ τοΐόη, ᾿αυΐης 8ιθαιοι ἐδ6 τολιοῖθ 

Ταβέ, 6 τρα8 86067,6 ἰο αἷΐ ἐπι Ποηηθ. Βαΐ ἀνατολὴν ΤηΔῦ ῬΟΒΒΙΌΙΥ 
τηθδῃ ἔλ6 γἷ86 οἵ ΟΠ βυ δ ἱν αὖ ΠΟΠΊ6. 

ὅ. οὗτος, ΝΕ. 
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πρῶτος ἐν τοῖς μάλιστα, 77)8ὲ αἸοΊ( 086 Ἠιοϑέ 9 αἰΐ Ἰαΐουβ οἵ αοα, 

612. Ὁ: ἘΠῚ 097. Ὁ: 

Ῥδα] τνὰβ ΘΠ οδ 64, ἃ5 θοηρ' ἃ Ἡοπηδῃ οἰ ΖΘ, ὈΥἸν]]οοοα ΤΌΤ 

[86 οὔοϑθ. Ἀοίβ Χυϊ., 87; χχί!,, 9. 

πιστοῦται, πὸ Βα] οὗ 15 πρόσρησις, ἐδ παηυΐηρ. 

εἰς δευρο κρατήσασα, ϑι"υὐυΐγῳ, ἐο {}ι|6 ργεδεπιέ ἀαγ. 

6. ἀνὴρ; ΞΌΡΡΙΣ πιστοῦται. ΤῊΗΒ ΟΑἸΟΒ 15 τοροδίθα!]Υ τοβοιτοᾶ 

ἴο ὈΥ ΕἸ ΒΘΌΙΒ : 111., 28, 91; νἱ., 30. ΖΕΡΗΥΒΙΝΟΒ τγὰ8 ὈΙΒΠΟΡ οἵ 

Ποιη6 ἴῃ {Π6 πΙη}}} γϑᾶι οἵ ἥθυθιιβ, 4.1). 902, δοοουάϊηρ ἰο ΒΟΟΙΚ 
ΙΥ., 58 οἵ {Ππ15 ΠἸβίοσυ. 

αὐτὰ δὴ ταῦτα, οἸὈ͵Θοῦ οἵ φησίν, τοῦ, αἰ ἰδοιιϑϑίηᾳ ἦην τργίξίη τοὶ 

Ῥργοοΐηι8, ἰϑακ67" φ Γ᾽ ἐΠι6 υἱδιρ οὐ ἐλα ᾿λη υσίαη8, 8α}}.8 {}ι686 Ὁ67)}, ἐιη 8. 

Βατικανὸν, ῬαίοΙ γγὰβ ὈυτΘα ἴῃ {Πη6 Ν᾽ αίϊοδμ, Ῥᾷα] ἴῃ ἐπ6 Ὑ]18 

Οβῇδ; 850 {Π00 58. 

κατὰ τὸν αὐτὸν καιρόν. Ῥυπαοηζίαβ, Απρτβέπο, Πα ΟἾΠΘΙΒ, τη Κ6 

{π6 ΠΑΡ ΥΓΟΤῚ5. ἴο Πᾶγθ ΘΟ ΟἹ {Π6 5816 ἂν οἵ {Π6 ψϑδγ, μαξ 

Ῥροίου᾽ 5 ἃ γϑδν Ῥοΐοσο Ῥαι] 5. Μοβύ Ποιηδηϊδίβ δοσαρῦ {Π6 β8 16 

αδΥ ἃπα γρδ1---“πη6 29, Α.Ὁ. θὅ. 

ΟΗΑΡΤΕΗΝ ΧΧΥΙ. 

ΤῊΞ ΕΒ ΜΕΒΕ ἈΒΕΙΠΟΤΕΡ ΨΙΤΗ ΤΝΝΌΜΕΒΑΒΙΒ ΕΥ̓ΤΠΒ, ΑΝῸ 
ΕἸΝΑΙΙΠῪ ΒΕΘΑΝ ἃ ΑΒ ὝΙΤΗ ΤῊΝ ΒΟΜΑΝΒ. 

1. διελϑὼν πλεῖστα ὕσα, σοΐηᾳ ἐ]υγοιι]ν ἡιοϑέ ἐδυΐγιγ8 τολιαΐουθ), [6111 Πρ’ 

411 {Π6 ΤΔοί5. 

περὶ τῆς συμφορᾶς, κ. τ. λ., αϑοινιέ ἐλλι6 ηυλβίογέιιγιο δοξαϊἬη ἐλι6 το]ιοῖο 
»οορίο φΥ ἐδ «7}ει08. 

δηλοῖ. κατὰ λέξιν, εαρίαϊη8. ἐπ ᾿ι18 8ίογῃ παύ, ῬΟΒΙ 65. ὙΟΥῪ ΤΊΔΠΥ͂ 

ΟὔΠΘΙΒ, ἐπουβδη]8. οἵ {ΠπῸ ἸΤεβύ τοβρθοῦ αὖ «θυ βα θμ, Πανΐηρ 66 

ΒΟΟΌΤΡΘΩ, Ὑγ6 18 ΟΥ̓ ΠΟΙ ἤΘα, 

Ὁ. φησί, ΦοΒΘΡΠ 5 8αγ8, Β61]. {πα.. 11... 19, 

τῶν ἀπὸ τοῦ ἔϑνους, ἐλ «6105, Ἀ ΒΟΙαΐΘ 1 ἢ πορϑουμένων. 
πρὸς τῶν ἐνοίκων, 494, Ὁ; Ἡ.. 6ὅ9, Ὁ. 

ὥστε ὁρᾶν, 80 ἐΠιαΐ ἐξ τρα8 ροδδίθί6 ἐο 866. 



ΒΘΟΝΚ ΤῊΓΕΙΝ 

ΟΗΑΡΤΕΗ 1. 

ΤῊΞ ΡΑΕΤΒ ΟΕ ΤῊΝ ὙΟΒΠ) ΨΉΕΒΗΕ ΤῊΞ ΑΡΟΞΒΤΙΕΒ ΡΕΒΆΑΟΘΗΕΡ 

ΟΗΕΙΞΤ. 

ΤΉΟΜΑΒ, ἴῃ Ῥατἐ εἶα; Απᾶγον, ἴῃ βουθμῖα; Φόμπ, 'ῃ Αβία, γΠ0 αϊοᾶ αὐ 

ἘΡΠοϑβ. Ῥοΐοθυ ἈΡΡΘδ 15 ἴο μᾶγο ργθδοῃθα {πγοῸρῚ Ῥοηίμβ, ἀα]αίϊα, ΒΙ- 

τ γ πα, Οἀρραδοοῖα, ἀηα Αϑβῖα, ἴο [Π6 {ον} ὉΠπαὖ πγογο βοαϊίουοα: 10, 150, 

ΠΠΆΠΠΥ σοιηΐηρ ἴο ΕοτηΘ, τγὰ8 οὐ θα ἢ π15 ποαὰ ἀουηνγαγα, Πᾶν Πρ’ 

τοαποβίϑα ἴο 5 ΠΡ ἴῃ {115 γᾶν. ΡῈ] ρυοδο]θα ΤΤΌτη «6 τιβ] 9 πὴ ἴο ΠῚΥ- 

τίσι πη, Πα ΠΠΔΠ1ν ΒΕ ΠΟ το τηλυίγγάοιη αὖ ΒΟΠῚ6 πηᾶθν Νοτο. 1 Ῥεοίθυ 1., 

1; Βοιηδῃβ χυ., 19: Οτίσϑη, Εχρ. αθη., 111. 866 4150 ΒΟΟΚ Π., Χχυ., ὅ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΒ 1. 

ὝΤΗΟ ΕἸΒΗ͂Τ ΡΗΕΈΒΙΘΕ. ΟΥ̓ΕΕ ΤῊΕΒ ΟἩΠΈΘΗ ΑΤ ΒΟΜΕ. 

ἈἙΕΤΕᾺ {ΠῸ τητίγτάοτη οἵ Ρὰ] πᾶ Ῥοΐου, Π1πὰ5 τγὰ5 {πΠ6 Πγβὺ {παΐ το- 

οοἰνοα [μὸ ορ᾿βοοραῖα αὖ οηθ. 9) ΤΊπι. ἴν., 91. 

ΟΗΔΡΤΈΕᾺΝ 1Π. 

ΟΕ ΤῊΞΒ ἘΡΙΒΤΤΙΕΒ ΟΕ ΤῊΞ ΑΡΟΞΤΙΕΒ. 

ΕἼΒΒΥ ΡΕΤΕᾺ ἰ5 ππαοιθίοα. ϑοοοπᾶ Ῥοΐου, ὑπο πρ ὑπ! οτι5]ν τᾶ, 15 
αἀουθίοα. “Τὴ ΟΒΡΟΙ Δοοογάϊηρ' ἴο Ῥοίον,᾽" δῃᾷ “Το Ῥυθδομὶηρ' ἀμ 
Ἐονοϊαίϊουβ οὐ Ροΐον,"" ἃγτὸ ποῦ σοηπΐηθ. ΤΉΏΘΙΟ ἅγ6 Τοπασίθοῃ ορ βῦ!οβ οὗ 

Ῥδπ], 411 τὺ 6 }}] Κποόοση δηᾶ Ὀθγομπᾶ ἀοπθῦ; Ὀπὺ βοτὴθ πᾶν τοὐθοίθα {Π6 

ἘΡΙ5016 ἴο {πΠ6 Ηθῦτονγβ.. “ΤῊ Αοἰβ οὐ Ῥδὰ]" δηᾶὰ {π6 ““Ῥαβίου "" οἵ 

ἩΘΙΙΏ6Β 816 ηοΐ οἵ ΔοΚποπ]οαροα Δα ΠοΥιίν. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ ἸΥ. 

ΤῊΞ ΕἸἼἸΗΒΥ ΒΌΘΟΕΒΒΟῊΒ ΟΕ ΤῊ ΑΡΟΒΤΊΕΒ, 

ΤΙΜΟΤΗΥ τϑοοϊνοα ἢγβύ {Π6 ορβοοραίο αὖ ἘΡΠθββ. Το, θοτ αὖ Αη- 

ἰοοἢ, ἃ ΡΠ βἰοίδη, Ἰοῦς ὕντο ᾿ηβρ θα ὈΟΟΚΒ, 8 αΟΒΡΕΙ ἀηᾶ ἢΪ8 Δοίβ οὗ 

{89 ΑΡοβί]98. ΟΥ̓ΘΒΟΘῚΒ ψγὰἃ8 βοῃῦ ἴο απ]. 1πτ8 (2 ΤΊμ,. 'γ., 10) νγ 5 
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ὈΪΒΏΟΡ αὖ Βοιηθ. ΟἸοπηθηὺ (ΡὨ]]. ἵν., 5) 4150. {πϊγὰ ὈΪΒπορ. Ὀ᾿οη βΙαΒ 

5 ὈΪΒΠΟΡ αὖ Αΐμθηβ. ἀοίβ χυἱὶ., 94. 

ΟΠΑΡΤΈΕᾺΒ Υ. 

ΤῊΞ; 1ΑΒΤ' ΒΙΕΘῈ ΟΕ ΤῊΞ 9ΕῪ5. ΛΕΤΕΗ ΤῊΗΕ ΤΙΜῈ ΟΕ ΟἩΒΙΒΤ. 

1. Μετὰ Νέρωνα δέκα... ἐπικρατήσαντα, ΑΔ 7Ὲ6Ρ Νόο ἠαυΐηῳ ἠοϊώ 

ἐΐ6 σουο»)υιθηῦ αὐομέ ἐπρίθεη, ψεαγ8. Α. βυθοτγαϊπαΐο Δαν Ια] 

ΟΙαιδβα 15. ΠΟΘ ἸποοΡογαίθα ἴῃ {Π6 ΤΌΤ οἵ ἃ ὈΓΘΙ ΤΙ ΠΑΤῪ Ῥᾶτί- 

οἶριθ; θδ7, 674.---νέρωνα. ΤῊΘ τοῖρη Οὗ ΤΠ6 {ὉΠ|8} ΤΆΤΉΙ]Υ, ΟΥ {Π6 

{τπ| Ππ6 οὗ [η6 Οδοβασβ, ΘΠ 66 τυ ἢ {Π6 ἀραῖῃ οἵ Νοτο ; ΔἸΠΟῸΡἢ 

[Π6 51Χ βΒιοοθθαϊηρ' ΘΙΠΡΟΙΟΙΒ 816 πο] 666 ἴῃ γΠδῦ 816. ἘΒΌΔΙΠΥ 

βύυ 66 “ΤΠ ὄνον δ οβαυβ." -- πρὸς, πεαγ', αὐομέ. 

τῶν διαγενομένων ; 566 ΤΟΙΘΙΈΠΟΘ ἈΌΟΥΘ ΟἹ ἐπικρατήσαντα; 8150, 

θ1ὅ; Η., 599 ; 6., 189.---τῶν ἀμφὶ Γάλβα, ἔδοδο αδοιιξ Οἰαἴφα, τχθδῃ- 

ἴηρ ΟἍ108 Πϊτη561}; δ9 7, ἃ ; Η., 699. 

ἐνιαυτὸν, 482 ; Η.. δῦ0 ; α.. 101. 

ἐπὶ μησὶν ἕξ, δεδί( 68 5ῖω:) ηιοπέϊ8. 

Οὐεσπασιανὸς .. . λαμπρυνόμενος, Ῥεβραϑβίαῃ, αἰδέϊη ει δηφα, ὅτι ἐδ6 

δηαφοηιεγίβ ἀσαϊγιδέ {16 «76ι08. ἘΙΒΘΌΪπ5. Ομ} 8. {Π6 τηθηθοη οὗ Ὑ1- 

{6111π|5, [Π6. ΒΙΘΟΘΒΒῸΥ οἵ ΟΙΠΟ, ὑγΠο56 τοὶρ οἵ οἱρὴν πηοπίῃ8, ἴο- 

Θοῦμον ΥῚ ἢ [Π6 ΒΘ θη τη {Π|5 οὗ Οα10 8 ἃ πα {Π6 ὉΠγθ6 τη οἵ 

Οἴδο, σομιρ]οίθβ {π8 ρϑιυϊοα οἵ εἰσ: ιζθθη τποπίΠβ θοίνγθθη ΝΕΙΟ δηα 

ΒΡ βίδη τη ΠΕ ]ΟμΘα ἃΡονθ. ὙΠ]ΈΘΙΠτι5 τνὰβ ῬΓΟΟΙΔΙΤη ΘΕ] ΘΠΙΡΘΙΌΓΣ 

ὈΥ {ΠΗ ἸϑρΊοηΒ ΠΠΩ͂ΘΙ Π15 ΘΟΙΏ Δ ΠΩ οὁη. {Π6 ουτηδη ΤΟ ΘΓ. 
ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς ᾿Τουδαίας, ἐη. «“μάφα ἐΐβοῖῦ,  ΘΒΡΆ ΒΔ τγἃ8 8150 ῥτὸ- 

ΟἸαἰ τη 64] ΘΙΏΡΘΙΟΙ ὈΥ ΠἾ5 ἸΘΡΊΟΙΒ ὙΥ 8116 Θησαροα ἀρδϊηβῦ {Π6 678. 

αὐτόϑι, ἐλεγδ, ΥἹΖ., ἴῃ {πιᾶθἃ. - 

Τὴν ἐπὶ Ῥώμης... στειλάμενος, Τ ΠΟΥ ΟΥ6 αἰἱγ δοίη ᾿νὲ8 οΟΊ,786 0 

«Ποηῖο αὐ οη06.--- τὴν (86. ὁδόν). 

τῷ παιδὶ, 598; Η.. 499: 6., 1957. 
ἐγχειρίζει, ἢν6 οοηιηυἶί8. ἐνχειρ- ΣΣεγχειρ-, 160; Η., 48; 6., 16, δ. 

ᾧ. ἀνάληφιν, αϑοθη οι. 

Ἰουδαίων ; Θοπδίττπι ἴῃ [Π6 σΌΠ, 805. τ] μεμηχανημένων : ἐδ 

«7108, ἔπ, ααατέξϊοη, ἐο ἐδιοῖν" ἀαγίης (ιρἱοβεαη 658) αφαΐγδὲ ᾿ΐηι (( 86), 

ποῖ αἶϑο ἠαοΐηῳ οογέγλυσα, τεῦ πιαη αεδίσηβ αἀφαΐπδέ ἐπ6 Δ ροβέϊ68. 

ΤῊ οΠἰββίοη οἵ {Π6 ἃυΐ10 16 τυ Ἰουδαίων 15 ΠΟΙΟΘΔΌ]6:; ὄὅφθ, 58. 
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ΤῊΘ οἴδθβο ἴο Ὑν 10}} {1118 ἸποουΡογαῖθα ὁπ. ὈΘΙΟΠ ΡΒ 15. ἴῃ 560. 8, 

ΤΊιΘ γϑυ 15. μετῴει. ΤΊο τηδῖη {ποιρ]ὕ 15 {Ππ5. ΠΟ] ἃ 1πΠ ΒΌΒΡΟΙΒΟ 

ὈΥ ἃ Ἰοῃρ 5 Οοββῖοι οὐ βου Ἰηαΐο ἃΠ 6] ῬΆΤΟΠ οὕ]. ΟἸ τ1568.--- 

πλείστας ὕσας, α8 Ἡϊαγ αϑ ροδδίδϊθ. ὅσος Ἰιὰ8 [18 ᾿πΐθηβῖγο [ΌΤΌΘ, 

Εκ6 ὡς, ἃπα φηαηὶ ἴῃ 1, .1η. 

πρώτου τε Στεφάνου... . ἀνῃρημένων, 77,86 Θίερλοη, ἢαυΐη ἤόόη, δϊαϊη, 

τρί δίοπιεβ δ ἐλιοηι, Ἰὰΐ Οὔβουγο ἴῃ [Π6 ΟἼΘΟΙς, πρώτου ἈΡΎΘΩΒ ὙὙ1 

Στεφάνου, 09, 

τὴν κεφαλὴν ἀποτμηϑέντος, δε]ιοασοί, 11ἴ., μέ ΟΣ α8 1ο ᾿ιἴ8 Ποαά, 

481; Η., δ49; 6΄., 100.---ἀποτμηϑέντος, 1 ἃ. ΡἈ. Ρὕ.,) ᾿τῸΠ ἀποτέμνω; 

ΘΟΙΏΡ. ἀπό, τέμνω. 

ἐπὶ πᾶσί τε, απ ἰα8έ φΥ αἴ, 

᾿Ιακώβου, ΘΟμΒἔ16 νΥ1{}} μεταλλάξαντος, 56}. 408, 

τοῦ, {}6 οτι6, ἴῃ. ἈΡΡΟΒΙ ΟΝ, ἴο ᾿Ιακώβου. 

τῆς ἐπισκοπῆς ϑρόνον, {76 8εαΐ φΥ᾽ ἐλ ορίϑοορασν, 1. 6.. [π6 ΟΠ οο οἵ 

. ἃ ὈΙΒΠΟΡ. ϑρόνον 15 {πΠ6 οΡ]οοῦ οἵ κεκληρωμένου. 

τὸν προδηλωϑέντα τρόπον, 17) {6 ἩϊαΉ67' ὕ600).6 πιοηἱοημιο. τρόπον 
15 ἃ66 68. Δα ΘΓΌ]Δ]. 

μυρία εἰς ϑάνατον ἐπιβεβουλευμένων, δεΐηφ γμ]οξίεα, ἀσαΐηϑὲ ἔχιν οοτιγιί- 

ἴ688 τραῃ8 τἰγιΐο σφαίδι, 1. 6., γα ἃ νῖθνν ἴο {Ποὶν ἀθαίῃ. 

τῇ τοῦ κηρύγματος διδασκαλία, ἐδι6 ἐφαοϊιίπῳ Γ᾽ ἐμ γργοοϊαηιαΐξίοη, 

1, 6.. 6 Ῥσθδοῃϊηρ' οἵ [πΠ6 ΘΟΒΡΕΙ. 

τὴν εἰς σύμπαντα, κ.τ.λ., βοξξζης ΚΟΥ 7. ἐΠιοἴν" δοτιγ86 ἐο αἷΐ ἐι6 παΐίοη8. 

στειλαμένων, 1 ἃ. τη]. Ρέ., το στέλλω. στελσαμέν-»στειλαμέν-, 849, 

“ 1η5.: ἘΠ. τ 888... 6.,.121. 

πορευϑέντες, κιτ.λ. Μαίί. ΧΧνΠ11., 19. 

8. οὐ μὴν ἀλλὰ, ΠΟΥ ΘΟΥ67. ΤῊ ῬΉΓαΒ6 15 ΘΠ] 6108]. ΤῊ τγοσ8 

βαρροϑῦ ἃ [}] {πουρηῦ Π|κ6 {Ππ|5: 7 γηΐμ ἐ]υ8 τρα8 γιού αἰϊ, διέ, οἴο, 

τοῦ λαοῦ τῆς ἐκκλησίας, {}ι6 πιο ἐϊέι6 97 ἐλι6 Οὐ αιγοῖ. λαοῦ 15 ἴο 

6 οοπδίσιιοα ὙΠ κεκελευσμένου : ἐλι6 ηυμϊξμα6 παυΐπ ϑθθη, α- 

γοοίοα, ὃψ ὦ εογξαΐη, ογαοῖο, σίνοη, ὃν γουοϊαὐίοην, ἐο γϑηιουθ Κγοηὺ {6 οἷζῳ 

απά ἀιροῖϊ ἔπι α εογἑαΐη, οἱέψ 9 Τέγάεα, οἴο. 

Πέλλαν. “80 βᾶγ5 ΕΡΙ ΡΠ ΔηΪι5 (ἢ ΗΔΟΓΟΒ, ΝΑ ΖΑΤΔΘΟΙΊΓΙΩ, ΟΔΡ. 7), 

ἴο τῦῖξ, {παξ {πὸ ΟΠ Ἰβθ]8 8 γΠηοὸ αὐνγ οἱ ἴῃ 6. ΒΔ] 6 1η, θοΐηρ [Ότο- 

γα θα Ὀγ ΟΠ τδ οἵ [Π6 ΔΡΡΙΌΔΟΠΙ Πρ βῖορο, Του θα ἴο Ῥα]]ἃ. 

Βαΐ ἴπ 8 ῬοΟΚ (46 Ῥοπάᾶοιθιβ οὗ ΜΘηΒ111138) Π6 νυσϊίοβ ἐπα {Π6 

αἸβοῖρ165 οἵ ΟΠ τῖβϑῦ, μοῖρ ὑγαγπμθα ὈΥ Δ 866], τοιηουοϑα ἴο Ῥε]]ὰ; 

- 
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ὉΠ αἰτουνναγα, τυ μθη Αανίαπ τ ρα] ΖΘ ΒΆ] 6 πὴ ΠΩ͂ Ο4116 10 ΔΥΓΟΣ 
1ιῖθ οὐν ΠΕ. 16, Δ6]1ὰ ΟΟ]ομΪὰ, {Π6 ν τοίαγηθα {Π1{Π|6 1. 4168. 

ἐν ἧ, τοϊουυϊη σ᾽ το {Π6 Οἵν ᾿ΘΙΌΓΘ τη ]ομθα. 

ὡσάν παντελῶς, κιτιλ., α8 ἐγ} λοῖψ πιέη, πα φηεγοῖμ αὐαηαοηοα, ἐδι6 

γογαῖ ηιοίγοροῖτ5 φΥ᾽ ἐ]ι6 «7ει08 ἐΐ8617., ἀπε ἐ}ι6 τολοῖθ “ισαφαη, ἰαηά. 

ἡ ἐκ ϑεοῦ δίκη λοιπὸν, κι τ΄ Χ.» αὶ 2μιδέϊεο. ἤγουν Οἰοα, βοῖςθα ἐδιθῆι 

α8 Πανΐηρ 80 τιγι)ιδέϊψ ἐγοαϊοιί δοΐδ, (ὐ ᾿γηῖδὲ απὰ λι18. αροβέϊ28.----λοιπὸν, 
αϑ ἰο ἐδ γοϑί, “ηαϊγ.--- ἅτε... παρηνομηκότας, ἴῸΥ [18 πιδ6 οὗἉ ἅτε 

Τα το ποῖῃρ ἃ Οιι581} ΟἸΤΟσΠβίδῃ6, 568 081; Η,͵ 79, ἃ; α΄, 977, 

ποΐθ 2. 

ἀφανίζουσα, Ἰἰϊ., ριἐἐΐηφ οὐ φῇ βιρ]ιέ, 1. 6., ἀοδέγογέπ, ἴθι ἈΡ θο- 

τηθηΐ ὙΠ δίκη. 

4. Ὅσα μὲν οὖν τηνικάδε, κι τ. ὰ., Ποῖ σγοαΐ οαἸαηυὶδλο8 ἐΠιδη, ἔτι, ΘΌΘ᾽ 

»ίαεο ονο)ρἠεἰηιοα, ἐλι6 τρ᾿οῖα πιαΐίοη. 

εἰς ἔσχατον περιηλάϑησαν συμφορῶν, 1Ὀ᾽6}6 “ἸγἼγλεη, 0 {716 εαέγεηυλέῳ οΥ 

αἸἰἰδέρ688.---περιηλάϑησαν, 1 ἃ. Ῥ. {ἸῸΠῚ περιελαύνω. ΤΊΘβ6. ἃπα {Π6 

ΟΠ] ουνἱηρ᾽ Βα Ὀϑίδηξῖνθ Βα θοτα]ηδΐθ οἸαιιθοβ ἅτ {Π6 οὈ]θοίβ οἵ ἀνα- 

λέξασϑαι αὖ [Π6 ο]ο56 οἵ {Π6 Βοο,ΟΗ. 

ἡβηδὸν, ἵη, ἐλ6 ρογοα φ ψοιιέδ, 1. 6., ὙἹΘΌΤΟΙΙΒ γΟΌΠΡ' ΠΏΘΗ. 

γυναιξὶν ἅμα καὶ παισὶ, ἐοχείἠ)" εοὐέϊι «σοηλεην, ατια οἰυἐ ἀγϑΉ. 

μυρίοις ἄλλοις ἔιδεσι ϑανάτου, ὃψ ἔθη, ἐποιιδατά οὐδε)" 707,18. οΥΓ 

αἸοαίηι. 

ἀλλὰ καὶ ὁπόσα ὃι ἐπ᾽ αὐτὴν, κι τ. Ὰ.. διέ (ραγεϊομανῳ) αἶδο τολαΐξ 

αγεα [μ 5} δρῖηιϑ, απ ἡλον ἐΐαη, 8} γἴπ8, ἐΠιδη βάτο τοῖο Πεα 7 

γε ἤμρ6 γιίο «6γϑαίφην ἐΐδοῖγ, 8. ἐο ὦ 1076 860117.6 ηιοέγ Ορο Ἴ8.----πέρα, 

Π|., δεγοηαί,. 6} 088, Ὀὰὺ τηθί ΠΟΥ ]ΟΔ ΠΥ δεομογαῖ, ΟΥ δαοοθα ἢ Ἡιθα8- 

Ὁ76; 80. ὙΠ ὉΠ6 ΤΌΤΟΘ οἵ ἃ σομηρᾶτγαίίνο, 10 ΘΌΥΘΙΠΒ {Π6 ΘΗ γ6 ; 

408. 

καὶ τῶν ἐν τούτῳ, κ.τ.Ὰλ., απαὶ φασὶ, οΥ᾽ ἐδ δυδη 8 (των γεγενημένων) 

ἦγ ἐλιῖ8 ἐγ ἀοίαϊ.---ἕκαστα, Ὀ]αΓᾺ], Ὀαΐ αἰἸΒευ Πα εἶν 6.---τούτῳ ΤΟΥΟΥΒ το 
πολέμου. 

βδέλυγμα τῆς ἐρημόσεως, αὐοηπιϊπαΐζίοη, οὶ ἀδδοϊαξίοη. 0 απ. ἴκ., 97. 

πάλαι περιβοήτῳ, 7αηιοιι8 9" οἷά ; ἴπ' ἀσυθοιηθηΐ υυἹ ἢ νεῷ. 
ἀφανισμὸν ἔσχατον ... ὑπομείναντι, ατοαϊέη ἐΐ8 7ηαῖ, ἀἰδϑύγοἐ]θΉ, 

οἴο.---πομείναντι, 8150 ἴῃ ΔΤ ΘΟπηθηῦ ὙΠ νεῷ. 

πάρεστιν ὕτῳ φίλον, κ. τ. λ., 110... ἐο γεαα, αοοιγαΐεῖη Κγοην, ἐι6 ἢ βίον ἢ 

«ογἱ θη) ὃψ «Ποδερίνιι8 ἐδ Ῥ)Οδοηιξ ἐο τρλοηιδοθυθ)" (1 15) ρίθαδαπέ; 1. 6. 
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ἀρ Ὁ} αἰ δδῖγ 8. πα γε, οἴο. ἀναλέξασαϑαι 18 {πὸ βαθήοοί; 008, 

ΦΌΒΟΡ 5, ΒΕ6]]. {πα.. γἱ., 9,4. 

ὅ. Ὡς δὲ αὐτὸς οὗτος... ὑποσημήνασϑαι. ΑΥΤΔΠΡῸ ἀναγκαῖον δὲ 

ὑποσημήνασϑαι ρήμασι αὐτοῖς ὡς αὐτὸς οὗτος ἱστορεῖ τὸ πλῆϑος ἀμφὶ 

τριακοσίας μυριάδας των ἀϑροισϑέντων ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας ἁπάσης ἐν 

“ἡμέραις τῆς τοῦ Πάσχα ἑορτῆς ἀποκλεισϑῆναι εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα ὥσπερ 

ἐν εἱρκτῇ.---Πάσχα, ἐλ6 ῬαβΒΟΌΘΥ.----ὥσπερ ἐν εἱρκτῇ, α8 ἦτ ὦ ργίδβοιι.---- 

ρήμασι αὐτοῖς, γι ἐι6 ὉΦΥΨ ἀρογ8, 1. 6., Το ΤῸΣ πἡχοτσά. 

0. Χρῆν γοῦν, ΤῸ» ἐξ τρα8 7|. ὙΠΟ ἐξέ τ ΠΟ. τα ΠΟΙ πι86 5 ἐπ6 
ΒΕ] οῦ οἵ Χρῆν τοίουβ ἴο τυ]ιαῦ [Ό]]Ονγ8, ν]Ζ., κατακλεισϑέντας, οἴο. ; 
ἐμαΐ {λον ϑἠοιιαὶ ὅδ δἠιέ τ αϑ8 ἴπι ὦ ργίβοη, (οἴο.) τδα8 78. 

ἐν αἷς ἡμέραις, κι τ.λ., ἐπι τοπαΐ ἀαν8 ἐλομ παα ἐπ ]οίοα προ {16 Θαυ- 

ἐπι)" ατια φοπ  αοίον" φ αἰ, ἐλι6 ΟἿ γϑέ ὁ Οοα, ἐδ (ἐροαξηιοη) ρογίαϊη- 

. ὅπῷ ἰο ᾿ιΐδ δ} ρζης. 

ταῖς αὐταῖς (50. ἡμέραις), ἃ τοΟρο,. Πο0η οἵ ἡμέραις ἃΌον 6, ῬΘΟδιι86 ἃ 

ΟἸαθβα ᾿πίθσγθμθθ. ΤΠ6 ἤίηθββ ΠΟΙ ΘΙ ΡΠ 85]ΖΟΩ͂ 15 ἴῃ ἐπ μοῦ {Πα 

τοί θα 0 σατη6 ἴῃ {Π6 ὙΘΙῪ {{Πη68 γΏΘη [Π6ΘΥ ΘΟΒ 64 ἘΠΟ6ῚΡ 

ΟΥἾΤη65 ἀσαϊηβί ΟΠ τ]βί. 

καταδέξασϑαι, ἴο ατραϊί. ΤΊιΟ οΠ]οοί οἵ [Π6 ᾿Ἰπῆπίςνο 15 ὄλεϑρον. 

ἢ. παρελθὼν δὴ τὰ τῶν, κ.τ.λ., Ταββίη ὃν ὑΠι6 (αεξοοιιγι8) φ᾽ ἐδο86 

(οαἹαηυΐέϊε8) παυΐηᾳ ϑοξαϊίοη, ἐδόηι, {γι ραγεοιαν" (γ12.} τρλαΐ τρα8 τἰγ- 

αογέαζεη, ἀσαϊΐπδέ ἐλόπι ὃμ ἐδ6 διρογ αἱ ἀγα οὐ 61" ηιθαΊ8.----ν μέρει, ἴγν 

»αγ, 1. 6.. ἴῃ ἀἰοἴ81]. 

ἀναγκαῖον ἡγοῦμαι παραϑέσϑαι, 1 ἐδΐηλ ἠέ τιϑοοϑϑαγ ἐθ 8ιΠ)οΐη. 

ὡς ἂν ἐκ μέρους... εἰδέναι, ἐλαΐ ἐλοδ6 παρρογυΐη προη ἐ]υῖ8 τον 

γιαῃ ἤαῦθ (06 8016) ἐο ἔποιρ ἤγοηιν ἐλπαΐ ραγΊ.----ἐκ μέρους, 7) οην ραν. 

Α 1] «οοουηΐ οἵ {πΠ6 5 ΠΥ] ηρ 8 15 ποῦ οἼΨΘΠ, ἃ5 76 5866 ΠΟΥ: 

Ῥαυΐ {παῦ οἴνοη νν111] 6 βυίποϊοπέ ἰο Βουν τυαῦ ἘΠΒΘ ΌΪτ18 Ὑν 5665 
15 Τοδᾶοιβ ο Κπονγ. ΔΠΟΥΠΟΙ ν]ον ὑγου]α] ΠΊΔΚΟ ἐκ μέρους ΤηΘΔ ἢ 

ἔπ, ραγέ, 1. 6., [μα ΤΠποβο τοδαϊησ {Π18 θΟΟΚ ΤΙ ΔΥῪ γι ϑοηιθ ἩμΘαϑ17)6 

Κποῦν, οἵο. 

τῇδε τῇ γραφῇ. ἘΛΙΒΘΌΪΙΒ. ΤΊΔ]Κ65. ΠΠΡΘΤᾺ] πιβδ6 οὐ οὔπου τ Πρ, 

ΤῊ15 15 ΤΟΟΟΡ ]ΖΘΩ͂ ἃ5 ἃ ὙΟΓῪ ᾿πηρογίαῃί 6] οπηθηΐ ἴῃ οϑυϊ πη ϊηρ᾽ [Π6 

γα] οἵ 15 ὑνοΥ (8, 

αὐτοὺς... ἡ ἐκ ϑεοῦ μετῆλθε τιμωρία, ἐδ γειγυϊδἠγηοηί ζγοην Οὐ 
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ονογέοο; ἐΠιοηλ.----οὐκ εἰς μακρὸν, πιοΐ 77" ἀράν, 1. 6., ἴῃ {τη6. ΤΟΙΣ 

ῬαΠΙΒη οὐ γγὰβ πού “οἸαγοῦ. 

ΟἩΗΑΡΤΕᾺ ΥἹ. 

ΟΝ ΤῊΝ ΕΑΜΙΝΕῈ ΤῊΛῚΤ ἈΕΕΙΠΟΤΕ. ΤΗΕΜ. 

ἘΒΕΒΙΌΒ ἰδ ]κο 5. ΠΠῸ ΠῚ ΦΌΒΘΡΠΤΙΒ ἃ δοοοπηῦ οἵ [Π6 ΒΕ ΠΟΥ ΠΡΒ οὗ {Π6 
ον 5 ἀανῖηρ {πὸ ΤἈτηΐη6. 

1. Φέρε δὴ οὖν, Νοιο ἐΠι6γ} 6.076. ἘΕἿΟΥ ΤΟΙΉΔΙ5. ΟἹ {115 τι86 οἵ φέρε, 

566 ποΐθ Οἡ ΒΟΟΚΊ., νυ. 1. 

ἱστοριῶν, Ῥαγ Εν ; 416 ; Η,, δῦϑ8, δῦ9; Ο΄, 108, Αοοοηΐ, 770, 

ἡ: 

μετὰ χεῖρας αὖϑις ἀναλαβὼν, ἐαλίης τ ἀφαΐη, ἐπίο ἐπ παρα. 

τότε, ΔῊ ΔΟΥΘΙ οἵ {Ππ|6 τηοα γἱηρ πραχϑέντων, ἴΠ6 {Π]Πρ5 ἔλθη, 

(οΠ0. 

πραχϑέντων, 1 ἃ. Ὁ. Ρὗ. ΠΤῸΠῚ πράσσω. 

δίελϑε, 9. ἃ. Ἰπηγγ. ΤΌΤ διέρχομαι. 

τοῖς γε μὴν . - . ἦν, αγια το γεηϊαΐη, τσα8 οφμαῖ 70} γαιΐη, ἐο {716 γον, 

1. 6.. 1Ὁ γγὰβ Θα 8 }1Υ ἀΔΠΡΌΓΟΙΙΒ [Ὁ] ἐπ 61 ἴο Τοιηδῖη. ΤΠΘ Αἰ θυ πὰ- 

{ἰγ8 ντὰ8 ἴο (ἰββευῦ ἴο {Π6 Ἠουηδηβ. ΤῊ ῬΘΟΡΙΘ νγ6 16 τη ΠΟ ἢ ̓πο]]πηρα 

ἴο ἀἸοβογΐ, ἃ8 γγχ8 168 1π ΠῸΠῚ {Π8 Ῥαββαρο ἴῃ ΦΌΒΘΡΠτ5 τ ΠΙΟἢ ῬΓ6- 

66665 {Π6 ὁπ6 αποίεα. ΤΠΘΥ οου]α {Π|5 Θβοᾶθρ6 {Π6 Βα οι πρ5 οὗ 

[86 οἷΐγ, ἃ πα ὑοῦ Ῥοιτηϊ6α Ὀγ ΤΙΐαΒ ἴο οῸ ἃνγδν ᾿πίο {Π6 οουη- 

ΌΓ τ ΠΙΓΠΘΙ {ΠΥ Ρ]ΘαΒΘα, 50 {πδὖ {Π6Υ σΤ616 ποῦ ἴῃ θοπαδρο ἴο [Π6 

Ποιηδηβ. Βαΐύ {Π6 {6 υν15}) ἸΔΟΥ͂ 5. ΒΟΟῚ ὈΘΟΘΠΊΘ ΠΟΤ 6 τναθο 8] ἴο 

Ῥτουοπῦ ἀθβου 0, ΔΠ6] Δ ΟΠ6 ὙὙΠ0 νγὰβ θύῃ βιιβρθοίθα οὗ 580} 

8) Ἰη ΘΗ ]ΟΠ. τγὰ8 ᾿πη Π] 6] δίο]ν ρΡαΐ ἴο ἀθαίῃ. Βαΐ ἔο {Π6 τ] ἢ, 16 

ΒΘΘΠΊΒ, Ὁ τγὰβ ΘΟ] }1γ Τα 08] ὕο Τοιηδῖη ΟἹ ἴο {Π]1ΠΚ οἵ ροϊπρ' ουί.-- 

πρὸς ἀπωλείας ; 089, 5.; Η.. 064, ο; 6., 191, 8.--ἰσον, πι5ε6 Δα γοῦὉ- 

1811γ. 

Προφάσει γὰρ αὐτομολίας, ΠῸ}" εἰγι6)" ἐἾ)6 ργείοαΐ φΥ᾽ αἰ686)" οΊ. 

δὶα τὴν οὐσίαν, 707} ἠγὲ8 τοφωϊέῆι. 

τῷ λιμῷ, τοἱέ, ἐδ Ταηυῖηο; 449. 

ἀμφότερα προσεξεκάετο τὰ δεινά, δοί]ι, ουϊί8 1067}6 ἡγη)7] αηιοῶ. 

ᾧ. ἐπεισπηδῶντες . ... οἰκίας, διε διιγϑέζη, ἐπ, ἐλευ 8οωγοἠοα, ἐδ ἤοτι868. 

ἔπειϑ᾽ εὑρόντες... ἐβασάνιζον, τολόη 7ἰγαη (Δ) ἐλον ϑοαΐ ({16 
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Ἰππγα 05} α8 λαυΐηῃ ἀπε, Ῥη πο ππαίηρ, ἐλεν ἐογάι" 6] α8 Πανίη 

ηιοδέ σαν  μἰΐῃ οοποξαϊεα .----ἐπειϑ᾽, 191, 101. 

τοῦ τ᾽ ἔχειν καὶ μὴ, Γ᾽ ἐλ ἰο πατῦὸ απ πο (ἴο πᾶν 6). Τὰ {Π15 ΟἸαβο 

ΠΚο σώματα ἴΠπ6 5} ] οὕ, ἃΠα τεκμήριον ἴ1|ὸ Ῥτοαϊοδίο, 

τῶν ἀϑλίων, φΥ ἐλι6 τργοίο]ι68. 

ἦν, δ09: Η,, 497,0; α.., 185, 3. 

ὧν ὁι μὲν... ἐδόκουν, ἘΠ ΕΘΝ ἐλιο86 γοῖ 8έγΌ 7 8οθηιθα 0 ὥς 4 
ὧι γεβρεοέ οΥ Γ0ο.----τροφῆς, 440, ἃ. 

παρωδεύοντο, 106}}6 ρα ϑϑο(, ὃμ, 282. 

καὶ κτείνειν... αὐτίκα, 707 ἐξ 8οοηιοίί γι) δαβοπαὖϊο ἐο [αν ἐἤοδβ6 αὐοιέ 

ἐο αἷδ βἰγαϊχμξισαῃ ἢ τραπέ (οἵ ἰοοα). ὙΠ6 ΤΌγοο οἵ καὶ ΠΟΙ 15 Ρ6- 

Ο]ᾶσ, Τὸ Ἰη το ο05 ἃ τοᾶβοη,. ΡΙΌΘΠΑΡΙΥ {ΠῸ6 {1]1 ΘΧΡΤΘΒΒΙΟΙ 18 

καὶ γὰρ, γΥ ΠΟΙ. 15. {Π16 ΘΟΙΏΠΊΟΙ ΤΌΤ 1Π 510}. ΘΟΠΠΘΟΙ]ΟΠ8. 

8. λάϑρα, 8εογ οἴη. 

τὰς κτήσεις ἀντικατηλλάξαντο, οχοϊιαγ οί ἐμ)" ροβϑοβϑῖ0η,8. κτήσεις, 

ἔγοτη κτάομαι.---τὰς, ὅ90, 6. 

μέτρου, 451 ; Ἡ., δ67, 78 ; α,,, 178. 

εἰ πλουσιώτεροι τυγχάνοιεν ὄντες, 17 ἔΠιεν 8ἠιοιία παρρόην, δοίη Ὁ6 Ὁ ἡ 

γίοϊι. 

τὰ μυχαίτατα τῶν οἰκιῶν, ἐδ ηιοϑέ 860} ρωγ8 φ ἐ]ιδὴγ" ἢιοτι868. 

ἀνέργαστον, ΜΡ 7 ραν. 

οἱ δὲ ἔπεσσον, αἸο οὐι678 οοολοί (Ὁ). 

4, Καὶ τράπεζα μὲν οὐδαμοῦ παρετίϑετο, Απᾶ ὦ ἐαῦῖρ, ἐπαφοα, τρα8 
μιοιρἤῦ6 86. 

τοῦ δὲ πυρὸς. .. διήρπαζον, ὕμέ 8ηαίοϊη ἰἢ6 7οοα ἤγοην {7|6 

7ῆνο, γε ναι, ἐμόν ἕογο (11). διήρπαζον 566Ιη5 [0 τοῖοι [ο {ΠΟῚΓ 

Βο ζίηρ {Π6 τηθᾶῦ {Ὸ ΠῚ 6801} ΟΥΠΟΙ.---πυρὸς, 404; Η,, 679, 5.; α., 
174. 

᾿Ἐλεεινὴ δ᾽ ἣν ἡ τροφὴ, Τ᾽ ἢ6 7οο( τηα8 ηνίϑογ αὔο. 

δακρύων, 56 ῃ. οἵ να]πο, 66 ἅΡθουο, 8, μέτρου. 

δυνατωτέρων πλεονεκτούντων, 07ὅ ; Η,, ὅ99 ; Ο'., 189, 

ὅ. Πάντων μὲν δὴ. .. αἰδώς, Εἰ αηυῖηο ἐπια]ορα ποῖ 8:17). 8868 αἷΐ 81:7. 

Ζενίηφβ, δέ το λιηγ 80. ῬογἼ8),)68. αϑ 8ἤαπιο, 1. 6., Βα πγ6, ἴῃ ἘΠ6 56η86 

οἵ ἃ Ὀοοοιηϊηρ ΟΠ ΥΪΟΙ, 15 βΒοοποϑῦ Ἰοὺ ἀπ ου {πὸ 166] πρ οἵ πὰ π- 

86Γ.---παϑῶν, 404; Η,, ὅ81; Ο',, 17ὅ, 3. Οὔβοῖγο {π6 ἤρατο ὈΥ 
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ὙΠΟ. ΠΌΠΠΡῸΙ 18 πη 816 0 ΒΙ ΠΡ 58 ποῦ ΟἸ]Υ 81] οἴου Βα ουῖηρθ, θα 

1561}, ἃ5 ᾿πο! πα οα ἴῃ πάντων. 

ἄλλως, οἰϊιογ"οῖβο, 1. 6., οἸβθι0 7.676, ε!76167" ΟἿ 7.67" ΟἿ) οὐἱηιϑέαη068. 

ἐντροπῆς, γογαγεὶ, Ἰιῦ., ἐμ) γυΐη ἐοιραγ , 56ῃ. οἵ ρυῖοθθ, γα]αο, ϑἴο.: 

491. ὰ 
Οοπβίσπο Γυναῖκες, παῖδες, ἃ Πα μητέρες, ἃ5 {Ππ6 5] οίβ οἵ ἐξήρπα- 

ζον ; Πα τηᾶκο ἀνδρῶν, πατέρων, Ἀπ νηπίων Δα] αποίβ οὗ στομάτων. 

καὶ τὸ οἰκτρότατον, ατι ἐΪι6 ηιοϑέ Ἰαηιογξανίο. 

οὐκ ἣν φειδὰ . . . σταλαγμόυς, ἐ]ι6}}6 τρα8 ποΐ 8]αηιο 9 ἑαλήηῳ ατραν 

ἐῆι6 ἄγορβ φῇ {{7, 1. 6., [Π6} 1 5 μΠ Θ] οββθὶν ἀθρυῖνθ {Π|6 11 Ἰπ ληΐ5 

οὗ ἘΠ|6 ὙΘΙῪ ατῸρ5 οἵ τα]Κ οἡ ὙΥΠ10} ἉΙΟΠΟ {ΠΟΥ οου]α Βα βἰβῦ. 

0. Τοιαῦτα δ᾽ ἐσϑίοντες, 110., απ φαξίης 87, ([οο06}.. 

οὐ διελάνθανον, ἔλεον αὐ ποΐ ὁδοαρ6 «εἰ ἰδοοῦ 6}. 

τούτων ταῖς ἁρπαγαῖς, εοἰέ, ἐ]ι6 ρίαν ογγ,8. φ {]ι686, 1. 6.5 [μ6 5661- 

[οι5. 
ἀποκεκλεισμένην ὀικίαν, ὦ ἤοτι86 8] μή. 

τοὺς ἔνδον προσφέρεσϑαι τροφήν, ἐπαέ ἐλιοδ6 τοϊἐ]υΐγν τρ67}᾽6 ἑα πῃ γοοά. 

ἐισεπήδων, ἰφαρεί ἐπι, ἴτηρ. πα. 8.0]. ἔτοιὴ εἰσπηδάω. 

καὶ μόνον, κι τ. Ὰ.» απ οἠιολίγγ (16 Ἰημηαῦο5) ομΐν αἰαὶ ποί β8ηαίοῖι 

{16 ηιον 8618 γγοην ἐ]ιοῖ)" 2αιο8, 1. 6.. 14 νον Ὁπΐηρ χορ ἴο [ΔΚ 1 

ΤῸ. {Π611} ποτ 8, 

ἡ, ἀντεχόμενοι τῶν σιτίων, ερἱ ]]Ποἰἴπρ ἐἶι6 7οοα, ΟἸπιρΊηρ᾽ ἴο 10.--- 

σιτίων, 426 : Η., ὅ74, Ὁ; α.. 171. 

κόμης, ὃν ἐλ παΐν. ἘῸΣ βυπίαχ, 566 ΔΌΟΥΘ, σιτίων. 

συγκαλύπτουσαι τὰ ἐν χερσίν, οοποθαϊέη, ἐ]ι6 ἐ]υπ)8 ἦγ ἐιδῖ)" Παπιαϑ; 

ὅ98. 
τῶν ψωμῶν ἐκκρεμάμενα, οἰἸηοίη ἐο ἐδ ὑὲέ5 (οἵ ΤοΟα).---ἐκκρεμάμενα, 

ἔτοτὰ ἐκκρεμάννυμι. ΤΠ Ρατί. 15 ἴῃ ΡΥ οτηθηΐ Ὑγ1{Π| νήπια.---ψωμῶν, 

ΘΠ. ΟΥ̓ ἴοθο ; 490. 

ἔδαφος, ρατυεηλγεγνέ. 

Τοῖς δὲ φϑάσασι.... ὠμότεροι, Απάα ἐο ἐἤιοϑ6 απέϊεϊραϊξίη ἐΠιδῖ)" 6γι- 

ἐγραποο πα οογιϑιηυΐης θεγογοἠαηπα,, ἐπαΐ αϑοιέ ἐο ὃδ 8οίξοα, ἐδιδμ 1067) 

10} ογ"μεἶ, αϑ8 Πιωυΐγη θδθη, ἀρ} οί ὃμ ἐ θην. 

8. Δεινὰς δὲ βασάνων, κι τ.Χ., «ἀπά ἐγον ἐγυνοηιἐοα, ἀγεαα Γι περί οι 8 

Γ᾽ ἐογ ι)6. 

παν πὸ νυν νοῶ ββδν αδμυ θΣΣ ΞΣΣΟ ὰ Φψο τ ιΝ ρ“ρὝρρρΦρΦ“Φ“«“ρρ“Ὅοἑ«ἕ«Ἕ«ἕ«ΨΦρ 
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ὀρόβοις μὲν... πόρους, 8ἰορρίηᾳ {]|6 ραβδβαροβ οΥ {Πι6 860) 8 707" {716 

«ογείοἰιδεὶ ἠχϑη, (τοῖς ἀϑλίοις) ἐοίέἢ, διξξ6)" ποίει. 

τὰς ἕδρας, ἐδ 8οαΐ8, 1. ο.. ἐλι6 να αηιε)ιΐ8. 

εἰς ὁμολόγησιν, 70} ἐΐι6 αοἰιοιοϊοαφηιοιιέ, ἱ. 6., θοίοτο 6 του]Ἱᾶ δο- 
Κπον]ρᾶρο. 

9. καὶ γὰρ ἂν ἧττον, κιτιλ., αὐ 707} ἐδι6 εοτίἢ, τιδοοβδὶίῃ τροια ἤαῦὸ 
ὕδεγ, ἴθ88 ογεῖ. ΤῊ ΟΠ] 0565 τὰκ {Π6 βθηΐθηοθ οὔβοιθ. ΤἼῈΘ 

ΟΣ 5 κὰν γάρ ΓΘ ΟἸἾΘῚ γ06}1 ΤΟ ΠΠοΓΘα 70), ϑμγοἶγ , Ῥαΐ {πὸ Ἰά]ΟΠ. 

158. θοβῦ θχρ]αῖηθα ὈῪ Βαρροβίηρ {Π6 61110518 οἵ ἃ οἴδιιβ ἃἰου καί, 

ὙΥΒΙΟΙ πᾶν Οἰ θη ΘΆΒΙΥ 6 ΒῈΡΡΙ6α ἔτοι ἐΠ6 οοπίοχί. 7616 ἴογ- 

ἐμ76 7.8. εἰϊεί τιοΐ 810} )" Ἰυιηον, απαὰὶ ([μαὖ ποῦ τη ῖκοβ ἐπ θι βθοιὰ {ΠῸ 

ΠΊΟΓΘ ΠΙΘΑΓΕ]655) 70) ἐλ6 (Τουταυ]η 6.) 7γοηὶ πιθοοδείέῃ, οἷο. 

γυμνάζοντες δὲ τὴν ἀπόνοιαν, δε ([πον α1α 10) ἀπογοϊδίης {]ιοἴ)" ἔγι8ο- 
ἴθηε6. 

᾿ εἰς τὰς ἑξῆς ἡμέρας, 707)" ἐδι6 7οϊ]οιοῖηᾳ ἀαγϑ, Ἰλϊ., ἃ γ5. Ομ6. δον 

ΔΠΟΥΠΟΓ. 

10. Τοῖς δ᾽ ἐπὶ τὴν Ῥωμαίων... ὑπαντῶντες, Αηα ηιεοέζηγ ἔἤιο86 

λαυΐπῳ ογερέ ομέ ὃμ τυρ]ιί, ἐο {π6 Ποηιαπ, σιανα 70)" ἐδι6 εοἱ]οοξίοη, φῦ 

ερὐϊά πον απ ,7,488.---Τοῖς, 27, 449: Η.., 6032, 5.; 6΄., 180.---λαχά- 

νων, 56. ΟΠ]., 444: Η.. δ0ῦ ; 6, 1607, 5. 

ἀφήρπαζον τὰ κομισϑέντα, 8εῖξο(! τὐ]αΐ ἐλομ πα σαϊΠονοα , Ἰ1ϊ.. {16 

ἐπμίηρβ σαΐλογοά. ὑπαντῶντες γΟΡΓοβοηΐβ {Π6 Βα} ] θοῦ οἵ ἀφήρπαζον. 

ἱκετευόντων, ἔδον οηἐγοαζίη, σοπ. 05. ; (πὸ βιιθ]θοῦ πηονβίοοῦ, 

ἐπικαλουμένων 15 [Π6 5816 ΘΟΙΒΕΠΠΟΙΊΟΗ. 

μεταδοῦναί τι μέρος, κιτ.λ., ο βἤανγε αὐτί, ἐμοην, βοηλ6 ραν γ᾽ ἐδιοϑο 

ἐγυΐπϑ τολίοῖ, ἐπον μας γον ῆΐ, Παυΐης ἐπα αηρεν δ, ἐϊιοηιδείυο8. 

᾿Αγαπητὸν δ᾽ ἦν... σεσυλημένον, 4 η6] 707" {6 ογι6 γοδεοι! πιοΐ ἰο ἢ 

δ᾽αΐη, αἴϑο τρὰ8 α ἔϊπάη688, 1. 6., Τῦ γγὰβ ἸΟῪ ΤῸ οπ6 το α 1 Π6 

ὍΘΙ ποῦ 8150 5] 1η, 

11. ἐπιφέρει λέγων, ᾿6 (ΦΟΒΘΡΠ118) αὐα8 βαγίηρ.--- Τουδαίοις δὲ μετὰ 
εὐ ν ἐλπίς, 70 ἐλι6 «7οιυ8 ἜΌΘ᾽} ἤορο Γ᾽ βαγοίψ τραβ ομέ ογ, ἐογοίλιο»" τοί], 
([86 Προγέν) οὔ φοΐηρ οι. 

κατ᾽ ὀίκους καὶ γενεὰς, δ ἤοτι868 απαὶ γαηυϊϊ8. κατά 5. Ἄρτα α5- 

ἐρυῦνο:; 6092, ὅ ; Η., 682, ἃ. 

Καὶ τὰ μὲν τέγη; κι τ. λ., Δπα {6 ᾿οιιδο8 τρο)6 Πρ εολίϊν ἐσοηιοη απα 
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ἐη αν. παοίηρ αἱοα, οἵα. ---- γυναικῶν, βρεφῶν, γερόντων; 412, 414: 

Ἡ. δ7δ; 6. 172,3. 

19. διοιδοῦντες, 8106] ΤΠ]. τ. 
ὥσπερ εἴδολα κατὰ τὰς ἀγορὰς ἀνειλοῦντο, δίαρρογεοί, ἐπγοιαῆ, {ἢ 6 

φηαν οΐβ αϑ Ἰηιαροβ (ΟΥ̓ ΒΡΘΟΙΓΙΘΒ). --- ἀνειλοῦντο; ΟΟΙΏΡ. ἀνά 8ἃηα 

εἰλέω, ἐο γοΐϊ, ἐιοϊδέ ; ὮΘΠΟΘ, ἐο γοῖΐ, ΟΥ̓ βέσροον, ἴτι σα! κί ηρ, 

ϑάπτειν δὲ τοὺς, κι τ. λ., απα ἐΐι6 ἰοῦ ερθ))6 πιοί αὖΐο ἐο διιῳ ἐ]ιθῖ)' 
7" ϊοραϑ8. 

καὶ τὸ διευτονοῦν ὦκνει, αἸαὶ ἐἢ)6 ὁη6 δοίη δίγοης ἠοδιζαϊεα (το ἃο 16). 

τὸ διευτονοῦν ἴῸΤ ὁ διευτονῶν. 8366 489, 491. 

καὶ τὸ κατὰ σφᾶς ἄδηλον, αγια ἐΠι6 εἰγιοογ  αϊηέῃ οογΟΟγ γυἴα) ἐιθηιδοῖο68, 

1. 6.. {π6ὲ" οὐγῃ ἴδίοθ. 

τοῖς ὑπ’ αὐτῶν ϑαπτομένοις, τίρογι ἔλιοδο δοίη θτο"οα ᾿ῳ ἐδιθηι. 

πρὶν ἐπιστῆναι τὸ χρεὼν, ὕ6 707 ἔλι6 Φηλ6)" χεπον ἐαη}6 ροῦν ἐμθηι; 7098, 

Ὁ: ἘΠ 1609: 

18. ταῖς συμφοραῖς, ἐδ οαἸαηυλέϊοβ; 111.. δοογνῖδ, Ἰναῦ ἴῃ ἘΠ 56η86 οὗ 
ΤῊ ἸΒ] σέ η685. συνῴ- »συμφ-, 1δ0. 

ἀλλ᾽ ὁ λιμὸς ἤλεγχε τὰ πάϑη, διιὲ ἐΐ6 ζαηυΐπο ργεναϊϊοα, οὐθγ" {ἢ 6 α7- 
7εοίίοη8. 

τοὺς φϑάσαντας ἀναπαύσασϑαι, ἐΐο86 απέϊοὶραξίηρ ἐδιθηι ἕο σο [0 γοϑδέ, 

1. 6.. [ποϑθ ψῆο Πα αἸοα ὈΘΌΓα ἘΠ 61}. 

νὺξ ϑανάτου γέμουσα, πΐγἠέ γγοϊσἠέοα ερτέι ἀεαίη. νὺξ 18 86 58}- 

76οὐ οἵ περιεῖχε, ἃ8. 8150 15 σίγη. 

τούτων, ἐμώη, ἐλ680, 408 ; Ἡ,., ὅ8δ ; Ε΄. 175. 

14. Τυμβωρυχοῦντες γοῦν τὰς οἰκίας, ΠῸΡ δγεαϊέηῳ ἐγιίο {6 ᾿οιιϑ68 α8 

ἐοηυΐδ. Τυμβωρυχέω, ἰο δγοαΐ; ογρόγ, σγτῦ68., ἴτΌτὰ τύμβος πα ὀρύσσω. 

ΤῊ ΠΟΙΙΒ65 ΓΘ ΠΟῪ ΠΠΘΙῸ ΘΊΆΡΟΒ. ἶ 
περισπῶντες... ἐξήεσαν, αΥ̓ατοΐγ ΟΠ. .- . ἐλιαν τρογυξ ουμΐ. 

καί τινας τῶν ἐρριμμένων, κι τ. Ὰ., απ αὶ οογξαΐη, οπ68 ο΄ ἔδιοδ6 Παυϊη 

δεογν ργοβίγ αὐθα, οί {οί ἐδιεν ἐϊιγειδέ ἐΠιγοτισῆ.. 

ἐπὶ πείρᾳ, 707)" ὦ ἐγϊαΐϊ. 

χρῆσαι σφίσι δεξιὰν καὶ ξίφος, ἴο 186 707" ἔϊιογν {ἢ 6 γέσἠέ παπᾶ απᾶ 

ϑι0ογα. ὅϑόυηθ Ὀθβουρῦ {Π6 ΤΟΡΌΘΙΒ ἴο ραῦ ὑποπὶ ἴο ἀθαίῃ ουὖ οὗ 
ὉΠ611 τ βοῦν. 

ὑπερηφανοῦντες, οοηἐοηιρξιοιδῖν,, 110... δοογγη. 
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ἕκαστος... ἐφεώρα, εαοἶ, ὁπ... Ἰοοϊεα τροη. 

τῶν ἐκπνεόντων, 410 ; Η,, δῦ, 5.; Ε΄., 108, 

ἀτενὲς, ποαί. 8.4]. πβοα Δαν 1} }}γ ; ἀτενής (ἃ “ΟΡ. πα τείνω), 

7ἰαεαϊῃ, δἰεα  [ἀϑέϊη. 

τὸν ναὺν. “ΟΌΒοΥγο ΠΟΙῸ {ΠπῸ το] σίοη οἵ {πὸ 76 νν8, γ]Ο, ἴῃ 

τα Ρατί οἵ {Π6 του] βόθυνον {ΠΟΥ ὙγΌΓΟ, ἈἸ ἂν 5 ρταγοα ἰὸ αοα 

τὶ {ΠΘῚΓ ΟγῸ5. πυποα ονγαγα {Ππ6 ΠΟΙν οΟἷζγ ἃπα {πὸ ΤΘΡ]ο. 

ὝΥ6 Βᾶνϑ ἃ Θχδ ΠΡ} ]6 οἵ {18 οαβίομῃ ἴπ Π) 81. Υἱ., 10, ἃπα 1 ΚΊηρ8 

ὙΠ]. 48, ἀπ Ἐβατ. ἵν. ὅ8, Ηδποο, ΡΟ Ρ5, νγὰ8β ἀογῖνοα {Π6 ου8- 

ἴομι οἵ {πὸ ΟΠ] βΕ]8 Π5 ἴο ῬτὰΥ οννατα {ΠῸ Ἐβῦ.") Ὑα]085. 

1δ. οι δὲ, ἸΟΟΚΒ ὈΔΟΚ ἴο στασιαστὰς. 

τοῦ δημοσίου ϑεσαυροῦ, {6 ρμειδίϊο ὑγοαβιν, 419. 

τὴν οσμὴν οὐ φέροντες, τιοΐ φημ) πᾳ, ἐ}ι6 8ἐοηοῆι. 

ἔπειϑ᾽, ἐπέη, ΟΥ αὐογιραγα, ἴῃ αἰ ποίοῃ ᾿τΌΤὰ τὸ μὲν πρῶτον. 

ἔπειτα» ἔπειϑ᾽, 197, 101, 

τς ὡς οὐ διήρκουν, αϑ ἐ]ιο 10676 πιο αὖῖ6 ἰο οσηεϊηιο. 

ταύτας, 1. 6.) τὰς φάραγγας. 

πεπλησμένας τῶν νεκρῶν, ([Π 61) γ11ο( «οἱ {6 ἀοαά. 

ὑπορρέοντα τῶν σωμάτων, Ποιρίη αὐοιηα ἐδ δοάῖο8. ὑπορρέοντα 

ἈΡΎΘΟ5 1 ἰχῶρα.---σωμάτων, 099. 

κατεμαρτύρατο τὸν ϑεὸν, οαἰϊοι (ἐο( ἰο τοίγι688. 

10. Τούτοις ἐπειπὼν, κ- τ. Χ., Τὸ ἐδι686, παυΐηρ ϑωϊά 8οηι0 ἐἤνΐηιϑ ὑγν ἐΐι6 

πιθαην ἐΐηιο, 6 αὐἰ(8, ϑα γίγι. 

οὐκ ἂν ὑποστειλαίμην, 1 πιοῃ ποΐ Πεβίαίο. 

τὸ πάϑος, πῃ 76εἰ .8, τὴν φγῖο πὸ βαθ]οοῦ οἵ κελεύει. 

Ῥωμαίων βραδυνάντων ἐπὶ... 16 Ποηιαη8 ἀοἰαψίης αγαϊηϑέ, 1. 6.. 

1 ΈΠπῸ Ποπηδ 5 Πδα ἀο]αγοα ἰο Ργοοθοα ἀραϊπηβί, οἵο,; 074, 09 ; Ἡ,, 

790, α, 751; 6... 977, 4, 320.---ἢ καταποϑῆναι ἂν : τηᾶῖκα πόλιν {Π6 

Βα ]οοῦ οἵ {Π|8 πῆ 1{1ν6, 85. οἵ κατακλυσϑῆναι, 000 : Ἡ., 779; Ο., 

154,2; ἐλπαΐ οἰδδον ἐλι6 οἱέῳ τροιΐ ἤαῦθ ὑθθην, διραϊοιροίί ἀοιρη, αν 

εαγήδ, οἰαϑηι, Ο᾽, οἴο. Τὴ 1Ἰηῆπ1{γ 65 ἀΘρο πα ἸΡΟΗ οἶμαι. 

μεταλαβεῖν τοὺς κεραυνούς, τροιϊ ἤαῦο γοοοϊυο {Πι6 8ἰγοἤ68. 

γαρ.... . ἤνεγκε γενεὰν, 7017 ἐξ 07,6 ὦ Λ(6, ΟΥ̓ σεηπογ αὐ οη. 

τῶν ταῦτα παϑόντων, ἐλιαη, ἐλιο86 81:0) ογἴγι ἐλιο86 (οαἰαηυϊ.5). ΤΟ 

56, ΔΈΟΙ οοπιραγαῦγο ἀΟΡΊΘ6, 
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17. οὕτω, ἐλιιι8, α8, 7ο]]οι08, 

τῶν... φϑειρομένων, Γ᾽ {Πι|086 με)" 8] πη. 

ἄπειρον, ἐοτη 658. 

ἀδιήγητα δε, κ- τ. λ., αὐτιά, 8  ογηγ θε οἱ ἐἤθην εἰγιϑροαϊαῦ6.---- συνέ- 

βαινε, 09. 

εἴ που τροφῆς παραφανείη σκιὰ, ἐγ ατῷ τρογ6 ὦ δῃαάοιν οΥ᾽ 7οοά αρ- 

γεωγ οί. 
διὰ χειρῶν ἐχώρουν... πρὸς ἀλλήλους, βίγοῦθ τοϊέ], φαοῖι, οἱι6) ὅν {7ι6 

λαρά 8. διὰ χειρῶν Ἰπα]οαῖοΒ [Π6 ΚΙπα οἵ ν]ο]θηοο ὕΠον ᾿πῆϊοίθα ὁΠ 

680}} ΟὐΠΠ61---Ῥ]Π]Π]1ηρ᾽, ΒηδοΠ]ηρ᾽, Πα ΒΕΠἹ ΚΊΠρ, 

Πίστις δ᾽ ἀπορίας, κ. τ. Ὰ., ΝΟΣ τρα8 {Π676. ἐοἰογ ΟΥ̓ Δ ιιιο)" ἐο ἐλιοδ6 αγ- 

Φη0,, 1. 6.. ΤΠ γ σγοι]α ποῦ Ὀο]θγο {μὰὺ {Πο586 αὙ]ηρ' Ὑγ6 168 ΓΘΔΠΥ αγ- 

1ηρ; ΟΥ̓ νγδηΐ. 

18. τοὺς ἐμπνέοντας, ἐἤοϑο ὑγοαϊἴης (ΘΟ ΧΡ ἸἹΠ5)ὴ. ἐνπ-ῦ εμπ-, 160. 

μήτις ὑπὸ κόλπον... αὐτοῦ, ἰοϑὲ απ πυϊγ γοίγη, ἀΐ8 ἀθαΐλι, μαυϊη 

“ζοοί κὐνα6)" ᾿νὲ8 θοβοηλ. 

ὧι δ᾽, 1 λον, 1. 6.. [6 ΤΟΌΘΙ8. 

κεχηνότες ὥσπερ λυσσῶντες κύνες, σφαρτης α8 ἡϊαα, ἀο68. 

μεϑυόντων τρόπον, ἴγιν ἐΐι6 Ἡναγ. 67" ογ ἐΐιοδο αγειγι1!.----τρόπον, 489, 48, 

6; Η., ὅσο; 6-, 160, 2. 
καὶ ὑπ᾽ ἀμηχανίας, απα ὃψ τοαηΐ Γ᾽ ἐοτιγι8οῖ, ΟΥ̓ ρίατ. 

δὶς ἢ τρὶς ὥρᾳ μίᾳ, ἔτρο ΟἹ ἐ},)66 ἐϊη68. γι Οη16 ΠοΊι)". 

εἰσεπήδων, ἸῊΡ. ὃ Ὁ. ΤῸ) εἰσπηδάω. -δαον.»-δων, 190, Ο. 

19. Πάντα δ᾽ ὑπ’ ὀδόντας ἦγεν ἡ ἀνάγκη, “Νιοὐοδδὶέῃ ὈγΟἸ ΙΝ  ΘΌΘ)Ἢ 

ἐδυΐηρ αἰ 16}" {1ι6 ἐφοί]ι, 1. 6.. Ὀτοιιρ νύ ὉΠ. ἴο {πὸ Ἔχ ιν οἵ οδ!ησ 

ΔΎ {Πϊηρ, 

τὰ μηδὲ... πρόσφορα συλλέγοντες, οοἰϊοοίγ ἐ]υΐη)8 τοῦ 77:70}, οἴο. 

συνλεγ- »συλλεγ-, 160. 

“Ζωστήρων καὶ ὑποδημάτων, 77) 0ηυ θεἶέ8 απ 8πο68, 404: Η,, ὅϑ0 ; α., 

174. 
τὸ τελευταῖον, αὐ ἰαϑέ. 

ἐμασῶντο, αφυοιγ 6] ἐδόηυ, 1. 6... [Π6 Ἰοαί 61 ΘΟΥΘΙΙΠΡΆ. 

χόρτου παλαιοῦ σπαράγματα, γΕην)αγέ8 ο΄ οἷά λαψ. 

ἔνιοι, Β0η16 (ἔστιν δι). 

᾿Αττικῶν τεσσάρων, ἴῸ ἴΌὰ, Αἰἰ168, 1. 6., Αἰδο ἀνδοῆτηβ, ΤΠΘ 

αἸΔΟΠΠγὰ τγὰβ ἃ ΘΟ οἵ ἃρουὺ 7:4. ᾿Αττικῶν, ΘΠ, ῬΙΊΟΘ, 491. 
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90. Καὶ τί δεῖ, κι τι λ., ἀηα τρῆ ἐβ ἐξ τιϑοοϑϑαγῃ [0 γοϊαΐθ ἐ}ι6 8θηο Ἵν} 

φΓ ἐλιε γαπεῖνιο ἐο ἐγπιατιίπιαίε οἰεοί8, 1. 6.. {116 ΘΧ ΓΘ ΠΝ 165 ἴο Ὑγ 101} {Π0 

ῬΘΟΡΙΘ πγοτο Ῥγουρΐ, 50 ἐπαῦ {Π6Υ αἴθ {Π686 Ἰπαπ]μηαΐθ ΟΠ] Θοἴβ, 

εἶμι γαρ αὐτοῦ δηλώσων ἔργον, 701" 1 φο, γεῖπι αὐοιμέ ἐο γεϊαίο ὦ ἀοοά 

4 ἐξ. εἶμι δηλώσων ; {15 86 οἵ εἶμι τ ἱ ἢ} {Π| δι. Ραγί. πη Κ68. ἃ 

ῬΟΙΡὨγαβῦϊο Ταξαχο, 5 Πλ1] ἰο {π6 ΕἼΘΠΟΙ ἸαΊΟπη, αἰθ)", νΥ11}} {116 

Ἰηῆηϊεῖγο, 76 σαΐβ γϑοδυοῖν , 150 Ἑπρ'., 1 ἀηὶ φοΐπῳ ἰο γϑοοῖθθ. Οὐοτη- 

Ῥᾶτα 4150 1ιδέϊη, ρεγσίέ Ἰϑοίπι, ΔΡΊο-ϑάχοι, ἠδ γα γωάαη. Μ., 

410, 4. 
αὐτοῦ, ΥἱΖ., [Π6 [ἈΠ}1Π6. 

ὁποῖον, 8ιιοἦν α8. 
φρικτὸν μὲν εἰπεῖν, Πογγ 6 ἐο τοϊαΐο. ϑιυΙοΌ]γ, [Π6 τηθαηῖπρ 15 Που- 

ΤΙΌ]6 ἴο ΡῈ τοϊαἴθα. οἷ {ΠῸ ᾿ηζθιο ΠΔΠΡ6 οΟὗὨ γοΐοαβ8, 866 δὅ70. 

ἔγωγε, [1 ἐπαοοῖ; 5αθ͵θοῦ οἵ παρέλιπον. ΕῸΓ Π6 ΤΘΟΘΒΒΙΟη οὗ 

{8Π6 δοσοῃῦ ἴῃ ἐγώ, 566 787, ἢ. 

τερατεύεσϑαι, ἰο γοίαΐο τρογ(1673. 
τοῖς αὖϑις ἀνϑρώποις, ἴο ἐΐι6 ηχόην 9 αἀποΐί]ιθ)" ἐΐηιθ, ἴο ροβίθ) ΐγ. 

Ἠαῦ. αἴξον δόξαιμι, 454. 

κἂν παρέλιπον, [{τηοια δυόη, Ῥα88 οὐδ). καὶ ἂν;»κἂν, 194: 179; 

Η., 68: α.,11. ΤΠ Ῥγίο]6 ἄν ἱμ01165 ἃ οοπαϊοη. ὙΠ {16 

ἱπαϊοαῦνϑ ἴδ τηλκ65 ἃ ροβίγ6 ΔΒβουοη οοπίϊηροηῦ; 618; Η., 740, 

»:; α., 292. 
ἡδέως, οἢ ον μἱΐψ. 
κατ᾽ ἐμαυτὸν, ερτί ἢ, ηι6, ἴγν τὴν οτρηι ἐϊηι. 

ψυχρὰν ... χάριν, ὦ οὐαὶ Καῦον. 

καϑυφέμενος, οὐποοαϊΐηχ. Δ ΘοΠΙ ΠΟΠΔ] οἸαιι88 15 ᾿πΠοοΥΡοΤΑ ΘΩ͂ ἴῃ 

{Π|6 ἔοττη οἵ ἃ ραγίοῖρ]θ. ΕῸΓΣ στϑηη. τοῖβ., βε6 16, βραδυνάντων. 

ΟὐΙΡ. κατά, ὑπό, ἵημι; 161 ; Ἡ., 72; α., 17. 

21. Γυνὴ, ἴΠ6 Βαή]οοῦ οἵ συνεπολιορκεῖτο. 

Μαρία τοὔνομα, Μαγτα ἢ,6)" παηιθ. τὸ ὄνομαΣ»τοὔνομα, ΟΥ̓ΔΒΪ5, 194, 

1921, Ὁ; δοοῦβ. 5Ρ60., 481: Ἡ., ὅ49; 6'. 100. 

πατρὸς ᾿Ἐλεαζάρου, 070, 412. 

σημαίνει δὲ τοῦτο, κ. τ. λ., ατ ἐ]υῖ8 ἡιδαη8 ἤθιι86 οΥἢ τρί υν 

ἐπίσημος, αἱδεέϊη γε 5]ι66,, 

πλήϑους, 089, ; 424. 

99. Ταύτης τὴν μὲν ἄλλην κτῆσιν, ΤΟ οὐ 67 ροϑϑθ8810118 97 ἐ]υ18. ὁγ16. 

ἝΩ 
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ἀνασκευασαμενη, Πανΐηᾳ ργεραγοά, 
τὰ δὲ λείψανα τῶν κειμηλίων, αὐ αϑ ἕο ἐ}ι6 γο]λο8. ΟἹ 67) ῬΥ ΡΟ ἐγ. 

λείψανα, ΤτῸμ λείπω, 481; Ἡ., ὅ49; α., 160. κειμηλίων, ἴτοΙη κεῖ- 

μαι; Π6ΠΟ6 {πδ΄ τ ΠΟ 15 βίογθα πρ. 
κἂν εἴ τι τροφῆς ἐπινοηϑείη, {7 θυ6)" απ 7γοοα τρα8 ργουϊαθά. κἂν εἴ; 

566 116. ἃηα δοοίί, ἈΠΑ͂ΘΡ “ κἄν." τροφῆς, 415 ; Ἡ., δδ8, 5.; α΄, 168, 

Δεινὴ . - - ἀγανάκτησις εἰσῴει, 4, ἀγεα γι ἐπα σηούίοτι φηζογ εὐ, ἐγΐο, 

οἴο., 1. 6.) ἐοοῖί; ροϑϑοδδίοη, ο΄. 

καταρωμένη, 61) 517,0). 

ἐφ᾽ ἑαυτὴν ἠρέϑιζεν, 81.6 ἀπε οα ἐἤοηι αἀγαϊηϑέ ἢ6γ 8617, 56 ἀοϑι πα 

ΟΥ Βοπρηῦ ἴο αοὁ 1{, ὅ94. 

29. Ὡς δ᾽ οὔτε παροξυνόμενός τις, κ. τ.λ., Βιιέ αἋ8 το οπ6 οἰέ]ι6)" δεοῖπῳ 

απ ογθί, ον" ρίξψίμ 6}. δἴθιρ 16). 

τὸ μὲν εὑρεῖν, α8 ἰο χίαϊηρ, 481 ; Ἡ.. ὅκ9 ; 6. 100. 

ἐκοπία, 816 108 10Θα} ; ἸΠῪ0. 9. 5.. ΤτΌΤη κοπιάω. 

πανταχόϑεν δ᾽ ἄπορον, κ. τ.λΧ., αγιαὶ θυογ, τοἤογ6 {6 ἐο Ζπια ἐξ τραϑ τοῖο 

αἰὐβέουιζξ οΥ ἐπιροϑδίδίο. 
τοῦ λιμοῦ, ἐΐαγν ἐλ6 Καηιΐγιε, 408, 

ἐξεκαίοντο οἱ ϑυμοὶ, γεϑεη ηιεγυΐ8 γαρεί, 

σύμβουλον, α8 ὦ δοιγϑοῖον, 9599: Η,, 499; 6. 1957. 

μετὰ τῆς ἀνάγκης, αἰοης τοὐίλ, τιροοϑϑϊέψ, 1. 6.. 58:6. 8180 ΤΟΟΚ πθορββῖ- 

ΤΥ 8ἃ5 8 8 Υ]Β61. 

ἐπὶ τὴν φύσιν ἐχώρει, Ῥγοσεείοα, ασωϊγϑδέ τιαἴιι). 

τὸ τέκνον, ἢ6}" οἰυϊα, οΠ]οοὐ οἵ ἁρπασαμένη. 

ὑπομάσϑιος, προτὶ {6 ὑγεαϑέ. 

24. τίνι σε τηρῶ, 7017" κὐὐαΐ αο 1 ἄδορ ἐΠι66 

τὰ μὲν παρὰ Ῥωμαίοις δουλεία, ὧ8 ο οὐ" οοπαἐϊογ, (τὰ μὲν) αἸΔΟΉ 

ἐλι6 Ποηχγαγ8, ἐξ 8 δἰαυο)"γ. 

φϑάνει, αγο λοϊραΐο68. 

Ἴ1ι, γενοῦ μοι τροφὴ, κ. τ. Ὰ., ΟὈΉγ6, ὅ6 ἐο Ἠ16 7οο(, αγναὶ ἐο ἔΐι6 ἀ8868- 

δἷη8 ὦ ζμν, απαᾶ ἰο {76 α ἐαΐθ. 1ϑι, ἴτηγν. 2 5., ἘΤΌΤΩ εἶμι: μοι, στα- 

σιασταῖς, βίῳ, 4059, 5.; Η., ὅ9δ ; Ο΄., 184.---ἐρινὺς, 1. 6.. απ αὐδηρίη 

7’. “ΤΠ {6 νγ5, 85 176]] ἃ5 ΠπῸ Οτοΐδη8, Ὀ6]] να ἐπαῦ {Π6 ομοβίβ 

οἵ 580} ἃ8 Πδα Ῥθθη πυπογοα ΤὉ]]ουγθα {ποβὲ {πὸ Κα] δα [Πρθὰ ἴο 

ἴαϊζ Του ΠΡ Οὔ 6 πὶ. [πὶ {Π15 Β6η86 {Π086 τυ 8 τηδν Ρ6 ἴα η {Πδξ 

ΟΟΟΌ ἴῃ 66η. ἴγ., 10: “ΤῊ νοϊοθ οἵ (ἢν τού μου 5 ὈΪοοα οὐἹθίῃ ππΐο 
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τ ἴτοπὶ {Π6 στοπη τ: 1. 6... την Ὀγοίπ ον Ποῖ {Ποῖ ἢαβὲ τυ] ΚΟ α]Ὺ 

Β'αἴπι ΤΟ ΕἾΤῸΒ {Πα 1 ΒΟ] τουθηρο ΠΪπη, πα ῬῸΠΙΒ}) [Π66 ΤῸΣ 115 

τ υγον. ΤΏΘη 1 ΤΌ]]Ονν5 (τ ογ, 19): ΓΑ Τυρτᾶνο ἀπ αὶ ἃ νὰραθοπμα 

Βῃδ}ῦ {ποὰ 6 ἴπ {πὸ ϑαυίῃ Ὁ 1. 6.., {πὰ ν ὈγΟ ΠΟΥ 8 σοβῦ ποῖ ἴΠοὰ 

Πιαϑὲ β]αὶπ 51|8}] ΤΟ]]Ονν {Π66 ΘΥΘΙῪ ὙΠΘΓΘ, ἃΠα 06 ΔΙ 5 {ΓΟ Ὲ}}]6- 

ΒΟΠῚΘ ἴο {Π66. 8168. 

τῷ βίῳ, 1. 6., 10 πιδηι. 

ὁ μόνος ἐλλείπων, κι τ. λ., ἐλ οπῖῃ ὁπ τραπἐϊης ἐο ἐΐι6 οαἸαηυϊξο8 οΥ 

ἐδ “ειρ8, 1. 6., ἴο τη κὸ {Π 61} ΘΔ] ΔΙ [1658 ΘΟΙΠΡ]οΐα. 

9. ἅμα, τρἤιῖϊο, α8 βοοη, α8: αἰοηᾳ τοϊέι ϑαγγίπα {718 8716 8ἴδιρ 716)" 8οῃι. 
κατακαλύψασα ἐφύλαττεν, παυϊηᾳ οοὐθγ θα, 8.6 ᾿ερΐ. 

τῆς ἀϑεμίτου κνίσης σπάσαντες, γρογοοἰοΐης ἐλ δαθολ αὖθ οὔθ}. ἀϑε- 

μίτου, Ἰϊ., ἰαιρῖο88., Τιαῖ., πιοίατιουβ. «ΦΌΒΘΡτ8 βίαϊοβ {πΠ6 μοῦ ἃ8 
Καοῦγη ἴο Πΐτη, πα ἀϑεμίτου 15 τ παῦ 6 {Π]1}Κ5 οὗ [Π6 βᾶνοῦ. ὙΠῸ 

ΤΟΌΌΘΙΒ ΤΠΘΓΟΙΥ 5126}1] {Π6 βγοῦν οἵ ριοραιοα ΤὈ064, ἀπ ἀοιηδπα 

᾿ΒΟΠΊΘ, τ] Πποὰὺ Κπουηρ τυμαῦ Ὁ 15, κνίσης, 482 ; Η., ὅ76; 6. 

171. 9. 
τὸ παρασκευασϑὲν, ἐπαΐ πανίης ὑδοη, ργ ραν εα. 

ἡ δὲ καὶ μοῖραν, κι τ.Ὰ.,) απ 8}16 βαγίηπῳ {λιαΐ 86 παά Κορέ α 7π6 

8}. 76 707 ἐϊιεηι, οἴο. 

20. Τοὺς δ᾽, Τ᾽ λόηι; οὈΪΘοΐ οἵ ἥρει. 

φρενῶν ἔκστασις, αϑἰογίδ]ηιοηέ Γ᾽ πυϊπά. 

ἐπεπήγεσαν, ἐμομ βἰοοί Ταδέοπει.---ἐμὸν . .. τέκνον γνήσιον, Ἡϊ ΟἸΟΊ 

οἤυϊα.---- γνήσιον, ἴτΟτὴ γίγνομαι. 

καὶ γὰρ. ὅ.66 ΔΌΟΥΘ, ποίβ, 560. 9. 

μαλακώτεροι, 1076 «ἰεἰϊεαΐθ. 

γυναικὸς, 408. 

συμπαϑέστεροι, ΠΟΥ ἐ6η 16)". 
εὐσεβεῖς, ρίοτιϑ8. 

ὑμῖν, 707 ψοῖ!, ἃυι ΘΧΔΙΊΡ]6 οἵ τυ δῦ 18 οα]]6α {Π|6 οἰ ΐοα] ἀαίγα ; 
403,6: Η., 599: 6., 184, ποία ὅ. 

καὶ τὸ λοιπὸν, κι τ. λ., απ ἰοέ {16 γεδέ αἴϑο γοηναΐη, 707" Ἠι6. 

27. τρέμοντες ἐξήεσαν, τρογΐ οὐ ἐγοηι ]η6. 

πρὸς ἕν τοῦτο δειλοὶ, 7677 μἷ ΟΥ ἐοιραγ ἴῃ 707" ἐ]υὶβ οη66. 
τροφῆς ; σ6η. Ρατί,, 429, 5.; Η., 574; α΄, 170, 2. 
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τοῦ μύσους, υἱέ], ἐδι6 αϑοηυϊγαΐίζογν, 1. 6., νυ απ ἘΠῸ τοροτῦ οἵ 1, 4192, 

414. 
πρὸ ὀμμάτων τὸ πάϑος ἀναλαμβάνων, ἐωλίη τ ἐδια ἀφοα, ὑ6 07.6 ἐλι6 

ἐγ,68. 
δεινῶς ἔφριττε, δ) ἀἰογοί τοϊίἢ, 6770}. "ΓΘ ΟἸ ΕἸ ΖΘΠΒ ὑγοΓῸ ΠΟΙ ΠΘα 

αὖ {π6 (664 δἃ5 1 1Ὁ0 Βα Ῥθθη (016 ἴῃ {Π|611 ΟΥΥ ΠΟΙΙΒ68. 

928, Σπουδὴ δὲ τῶν, κι τ. Ὰ., «ἀπά ἔλι6 ἀθδῖγο γ᾽ ἐιοδο Ορργδδϑθ ὃψ {6 

7ωηυΐηο τοα8 70)" ἀοαΐῃι. 

τῶν φϑασάντων, φΓ {]ιο86 αγιἐϊοϊραΐίης, 1. ο.. ΤΠο56 ἀγίπρ. Τῦ γᾶ 8 

ΠΔΡΡΙΠ685 ἴο 16 Ῥίον βθϑῖπρ' ἃΠ 6] ΠΘΑΥΊΠΡ᾽ ΒΌΘΠ ΘΥ1]5. 

Τοιαῦτα τῆς ᾿Ιουδαίων, κιτιλ. ΤΏΘΒ6 ἀτ6 {Π6 οἹοβίπσ τποτβ οἵ 

Ἐπ θῖ8. Ηἰ5 οδ]θοῦ ἴῃ 6Π15 Παρίου μὰ8 θΘθη ἴο Ῥγοβοηῦ ἃ υἱνα 
Ῥἱοΐίατο οὗ {Π6 οχ θυ {165 Πα Βα θυ ηρ5. οἵ {π6 6 νγ78, νυ ΠΟ ἢ ΠΘ 

ΤΟΡΆΤΕΒ ἃ5. ἃ ΤΟΥ ΠΟ ΠΡῸΠ ἘΠ ΘΙ [ῸΓ {ΠῸ1} νυ] ΚΘ π685 ἰουσαρα 

ΟΠ τῖβῦ, 5.66. οἷοβθ οἵ Οπαρίοι . τοιαῦτα ἈΡΎΘΟΒ ὙΠ}. τἀπίχειρα, 

δι, ΘΟ, ΒΘ 6,668 ΟΥ̓ ρειγυ}δ]ηηογέ8 (τὰ, ἐπί, χεῖρ). 

παρανομίας τε καὶ δυσσεβείας, δοίϊ, φγ᾽ ἐἠ σιιέ απ ἱπιριθέῃ. 

ΟΗΑΡΤΕΈΝ ὙΠ. 

ΟἩΕΙΒΤ Ὲ ΡΕΕΘΙΟΤΙΟΝΒ. 

1. ἸπΤαραϑεῖναι δ᾽ αὐτοῖς ἄξιον, Απα το ἐΐεδ86 (ΔΟΟοιμ 8) ὁΐ 48. Ῥ7ῸὺΡΘ1" ἡ 

ἐο «ἀὦ, παραϑεῖναι, Ὧ ἃ. Ἰηἴ,, ΤΌΤ παρατίϑημι. ΤῊΘ ᾿πβπη1{1 78 15 

{Π6 σταμητηδί]ο} Βα] θοῦ, ἄξιον {π6 ῥτοαϊοαίο : 008; Η,, 499, 494, 

α: 6., 959. ἄξιον, 110... τοογίθῳ, Τροτὴ ἄξιος, (161. ἄγω, ὉΠ6 πηθ μη; 

οἵ ΒΊΟΝ 15 ἐο τροφή. 

πρόρρησιν, ργε(ϊοίίογ,, ΘΟΙΏΡ. πρό, ῥῆσις ; ἴῸΣ [Π6 ᾿πβουίϊοπ οἵ ρ ἴῃ 

ΘΟΙΠΡΟΒΙΠΟΠ, 566 140. 

αὐτὰ ταῦτα, ἐἤι686 Ὁ6}}, ἐ]ιυΐγι8. 

οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις, 1006 ο ἐΐο86 παυνΐηῳ ἐγ ἐΐι6 τροηιῦ. 

Μαί. χχῖν., 19-91. 

χειμῶνος, ἴηι, {116 τοἱγιΐο)", 458 ; Ἡ., 591 ; 6. 179. 

μηδὲ σαββάτῳ, ΠΟΥ «ἴροη ἐἢ6 ϑανδαΐϊ. σαββάτῳ τοΡρτοβοπίβ ἘΠ6 
{Ππὴ6 τοῦθ οἢπΙ ον ἐΠπδη χειμῶνος, (ΟΒἸ ΟΕ] ᾽, ἃ8. 1Ό τγοτ6, [Π6 

Ῥοϊηῦ αὖ σοι ; 409: Ἡ., 618: 6α., 189. 8568 4180 οῃ {π6 οὔΟα5 

Οὔ {ΠῸ οαΒ05 ἴῃ ἀομοί]ηρ' {1π16, 489, 6. 
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τοῦ νῦν (56. χρόνου), ποτο, 90, 8, 

οὐδὲ μὴ γένηται, 1107) τπιαῃ (πιο) 6. 

2. ἀνῃρημένων ἀριϑμὸν, τμηι 6)" 9 ἐἤιο86 παυΐηῳ ὕθοη, αἰ οδίγογ εἰ. 

ἀριϑμὸν, ἴ6. οὈ]οοῦ οἵ συναγαγὼν. ἀνῳρημένων, Ρ. Ρ. Ρὕ. ; ΘΟΙῚΡ. 

ἀνά, ἁιρέω. 

ὁ συγγραφεὺς, 1. 6., [Π6 ΒΆ 16 ὙΥΓΙΓΘΙ, ΥἹΖ., ΤΟΒΘΡΠῚ5. 

μυριάδας ἑκατὸν... φησι, 8αῃ8 ἐδιαΐ οπό Ἰμμιπαγοα, ἀπά ἐέπὶ πυγα8 

γογίδηεα (1.100.000). 
τοὺς δὲ λοιποὺς στασιώδεις καὶ λῃστρικοὺς, απ ἐ]ιαΐ {}ι6 βεαἸέϊονϑ απ 

γοῦθενγ8 γοηιαϊπίη,. ὙΤΉ656 δα]θοίίνοβ, πβοθα βα δία εν ΕἸ] γ, ἃτ6 {Π6 

ΒΡ] Θοίβ οἵ {πῸ 1πἴ, ἀνῳρῆσϑαι; 0606; Η., 7715 ; Ο,, 194, 2. 

ὑπ᾽ ἀλλήλων ἐνδεικνυμένος, ροϊποα οὐέ δ φαοῖι οἵ]ι6ν.. 

τῶν νεῶν, σ6ῃ. Ρατί, ; 415: 419, ο. 

καὶ κάλλει σώματος διαφέροντας, απ ᾳ ({7|086) 8:7 })αϑϑῖπ, ἐπι ϑοαμέν 

47 ϑοᾶψ. κάλλει, 407 ; Η., 609 ; α., 188, ποίθ 1. 
᾿ς χετηρῆσϑαι ϑριάμβῳ, τρεγ6 ἱαρέ 701" {76 ἐγζμηυρῖ. ὙΠῸ 1πῆπϊεῖνο8 

{πτοῦυρσπουῦύ {πὸ βοοίΐομ ἀορομα ΠΡΟ φησι. 

δεσμίους εἰς τὰ .. . παραπεμφϑῆναι, 1067}6 8ε7ιΐ Φοτιγ! ἐο ἐδ τρογ18 ὅπ 

Ἐσνρέ.---ἔργα, 1. 6.. [Π:6 Τη]Π685.---πεμπϑη-»πεμφϑη-, 147, 1.; Η., 44; 

Ὲ01. Ἵ 
πλείους δὲ... διανενεμῆσϑαι, απια ἐπιαΐ τον πιαη ἀρογα αἰϑἐγ ϑείοα 

ἐλμιγονῖ, ἐδι6 ργουίποο. 
φϑαρησομένους, ἰο ὕ6 “εβέγομε. 2. ἢ Ῥ. Ρΐύ,, ἔτοτη φϑείρω. ΤῸ 

ξαΐαγα ῬΑΥ ]ΟΙΡΙ6 ΟΧΡΥΌΒ565 ῬΌΓΡΟΒΟ ; ὅ98, ". ᾿ 

διαπεπρᾶσϑαι, 10676 8οί(], 

τούτων δὲ μόνων τὸν ἀριϑμὸν, κ.τ.λ., απα ἐδιαΐ ἐἢι6 τιλιηιδ δ)" Φ Κ᾽ {7.686 

αἴοπια γϑαοϊιοα ἐο τῖπθ πιγγλασβ., “ ἘΠΒΘΡΌΙ 5. 15. ΠΟΙῸ βία ΚΘΗ, [ῸΓ 

Φοβθριτιβ ἄοοθβ ποῦ 58Υ 80, θα Ο]ΥῪ ΔΠΊγ5 {πα Π6 Πα... οἵ 

Πο56 {Πδὺ τὑγοτο ἴα Κοη οαρνο αυτίπρ [Π6 γΠ016 νγὰν Ὀγ {Π6 ἢο- 

ΤΉΔΠ5 ΔΙΠΟΠΠοΘα (0 ΠΙποίυ ἐποιβαηα τηθη. ΤηΘ ποσαβ οἵ 4086- 

ῬἢυΒ ἅ16 ἴο 6 566η δὖ {Π6 Ἰαΐίε θῃα οὗ [Π|Ὲ βίχίῃ θοΟΚ οὗ {Π6 
ΒἸβίοσυ οἵ [Π6 76 151} τγαγ8,) Ὑ4168. 

9. Ταῦτα δὲ τοῦτον... τρόπον, Τ 1.686 ἐδιήη78 1067)6 “0.6 ἔπ. {7.18 πιαη- 

π6}..---ἐπῤάχϑη, 1 ἃ. Ρ.» ἴτο!η πράσσω, δ09.---τρόπον, 488 ; Ἡ,, δῦ ; 

6., 160,2. 

δευτέρῳ... ἔτει, ἦπι {7.6 8οοογια ψ6α7' 7 {λ:6 γοῖγην 7 γοϑραδβίαπ. 
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ταῖς προγνωστικαῖς προρρήσεσιν, {716 γογοηοιρίη, ΡΥ Ἰο Ἴ0η8, 

ϑείᾳ δυνάμει... αὐτὰ, ὃγ αὐυΐγιο ροιρο)" ᾿αυΐη 8θθη, (᾿Εν ο]ιαγια) 

ἐλι686. ἐιἴγηιγχ8. 8 ὁ αἰγοασῃ ργοβοηΐ.----δυνάμει, 400 ; Ἡ,, 006: (,, 188, 

---προεωρακότος, ἴῃ ἈΡΤΘΘΟΙΘΗὗ Ὑγ]Π κυρίου. 

κατὰ τὴν . . . γραφὴν, αοροογαΐης ἐο ἐΐι6 ερρλἱὐζη φΥ᾽ ἐλ6 ποΐψ φυαηγοῖ- 
ἐδύ8. 

αὐτὰς τὰς λέξεις, ἐδ τ007γ6}8 ἐϊοηιδοῖνε8, 1. 6., [Π6 γοΥῪ σγοσᾶβ. ΤῊΘ 

5816 [ΌΤΟΘ οἵ {Ππ6 1ζογαϊνο 15. Β66ῃ Ὀο]ον---αὐτὴν τὴν Ἱερουσαλήμ, 

δ40, ο. 

τοτὲ μὲν φήσαντος, ἢδ (1 65118) ἐλόη, ϑρθαϊῖηγ. μὲν ἸΟΟΚΒ ΤοΥνγατα 

ἴο δὲ αὖ {πΠ6 Οροῃϊηρ' οἵ {Π6 ΠΙ βθοίοη. 

4. εἰ ἔγνως, κιτ.λ. 866 ΕΚ χῖχ., 49- 44, 

ἐκρύβη, ἐδομ αν ᾿ιΐα, ἴγοτη κρύπτω, ἢ ἃ.». 866 940, 8ῦῷ. 

ἡμέραι, 1. 6.. [6 ἄδγϑ οἵ αἸβΌΓ6885. 

πάντοϑεν, ΟἿ, 6067} 5116. 

ἐδαφιοῦσί σε, δα ἐμοῖο ἐἤιθο ἐο ἐΐι6 ραυοηιογιέ. ἐδαφιοῦσι, ζαΐ., ῬΌΤΩ. 

ἐδαφίζω, 800, ἃ. 

ὅ. ἔσται γὰρ, κιτ.λ. 8,66 Τ1λ|κ6 χχΙ., 39, 94.---ἀνάγκη, (8{),688. 

ἐν στόματι μαχαίρας, 11ϊ.. ἦγι 7.6 ηιοιιί, οΥ᾽ ἐΠι6 ϑιοογα. ΒΥ ἃ βρΡῸΤΪΘ 

Οἵ Βρϑθοῖν {Π6 βυγουα 15 οΘοποοϊγοα οἵ ἃ5 ἃ ἀθνυουσηρ Ὀθαδβῦ, 

πατουμένη, ἐγοα] ἐγ, ἀοιρηι. 

κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων, 8: }7οτιγιοο ὃγ αΥ̓Ηυΐ68. 

ἐρήμωσις, αἰοϑοίαἐϊοη. Ταῖῦῖκα ΧΧΊ., 90, 

0. Συγκρίνας δέ τις... πολέμου, Οη6 Παυΐπρ οοπραγο, ἐδ τγογ 618 9 

οἰ" ϑαυνίοιιγ" εὐὐέ], ἐδι6 γοηιαϊγυηγ ἀδοονιγιῖβ οΥ᾽ ἐλι6 Ἰυϊδέογλατ, ΦοΉ ΟΥ̓ Ἴπ 

ἐΠι6 «το]ιοῖο ρα». τις 15 Π6 Βα θ]θοῦ οἵ ἀποϑαυμάσειεν. ΤΠ ΟἸαα86 15 
Ἰητουτορσαὔϊγο, ᾿ηἰτοποθα ὈΥ πῶς : λοῖο δαγν 956 Ἡοΐ ἀαηυἴ)6 (100). 167" 

αὖ)... μαυΐηᾳ οογρανοα, οἵἷο.---ἱστορίαις, 449, 5.:; Η,, 009; 6. 180. 

- τοῦ συγγράφεως, 1. 6.. {ΟΒΘΡΠ18.--πολέμου, 419. 

ϑείαν ὡς ἀληϑῶς, ἐπι6 Ποῖρ ἐγῖμ αὐυΐηθ. ϑείαν ἴθι ἀργοοιηθηῦ ἢ 

πρόγνωσιν. ΟὌΒΕΙγΘ {Π6 Ῥοβιξοη οὐ {Π6 ἃ 1016. 

ὑπερφυῶς παράδοξον, ἐποοοαἑηίν δύ αηο (υσοπ ογ [Ὁ]}.Ψ 

ἢ. περὶ μὲν οὖν τῶν. ΤΆΚΟ τῶν 1 συμβεβηκότων. περὶ ΒΏΟΥΒ 

[868 τοϊαύϊοη ᾿οϑύνϑοῃ ἐπιλέγειν ἃπΠα τῶν; μετὰ Ὀδαύνγαθη συμβεβηκό- 
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των ἈΠ πάϑος. 7 ΛΦΥΘ ΟΣ 6 σοΉ ΟΥΤυΐη 5 ἐἤιοϑο ουθη ς αρ]οῖ, παρρεηοα 

ἕο ἐδ ὠρλιοῖδ παξίον Γ᾽ ἐλι6 «76ιῦ8. αὐ ἘΔ} {16 8} {}Πογΐη Ρ {6 ϑαυίον", 

οἵο. 

φωνὰς 5 ἴπ [Π6 5216 ΘΟΠΒἐΠΙΟΙΟΙ ἃ5 πάϑος, απα ἔδιοβο τοῖθοβ 

(ὑνογα 5). ἣ 

τὸν μέν ληστὴν ... παρῴτηται, δογφεῖ 9} {6 ἐλ ῦ αγια τυμ) Ὁ ΟΥ 

ὕγοηι ἀφαίδ. ὙΠῸ βαθ]θοῦ οὗἩ {πὸ νοῦ} 15 πληϑὺς. παρῴτεται, Ηΐ. 

τηϊα., ΘΟΠῚΡ. παρά, αἰτέω. ΤῊΘ τοίδιθμοθ 15 ἴο ΒΑ ΔΒ: Μαϊί. 

ΧΧΥΙΪ., 160-96: Αοἵϑ Π]., 1δ. 
ταῖς ἱστορίαις. ΤῊΘ δοσοιηίβ ρίνϑη ΟΥ̓ ΦΌΒΘΡ 5 ἃ16 τηθδηΐ. 

8. Ταῦτα δ᾽ ἂν... προσϑεῖναι, ἀπά γεί ἰο αὐὰ ἐδι686 ἐπίηρϑβ παν ὃ6 

ῬΊΟΡΘΡ. ταῦτα ἸΟΟΚΒ [ΟΙγ Ια, ἀπ 15 (Π6 ἀπίθοραοπῃΐ οὗ ἃ ἴῃ [16 

ποχῦ οἸδιιβα. 
παραστατικὰ . .. προνοίας, “0Ή }Π γηιαΐονῃ 4 ἐπι6 Εἰπάηε88 Υ ἐδ αἷ- 

τραψ8- φορά Ῥγουϊάθηοθ. προνοίας, 485; Η., δῦ8; α., 107. φιλαν- 

ϑρωπίας, ΟὈ]δοςγ 6 σοη. ; 444. 

ὑπερϑεμένης, ρεζέϊηρ 917, ἴπι ἀρυθοπιοπΐ τ] προνοίας. 

τεσσαράκοντα ἐφ᾽ ὅλοις ἔτεσι, 7017 Κογψ τρλοῖο ψθαγ8. 

κατὰ τοῦ Χριστοῦ τόλμαν, ἐΠεῖγ" ογἴηια αγαϊπδέ (Οἱ ἠγ"δέ. 

ἐν ὅσοις, αἸτιγης το ίοῆι. 

πλείους, πιαη. 

Ἰάκωβός τε... ἐπίσκοπος, Απα «“αηιο8 ᾿ϊηιβοῖ ἢ ἐλ 77γ,8ὲ δή8].0} ἐΠ| 67. 
χρηματίζων ἀδελφὸς, δεαγίηᾳ ἐλ ἐϊέϊ6 Γ᾽ ὑγοί 6», οἴο., 1. 6.,) ΚΟΥ ἢ 

ἃ5 {π6 Ὀτοίμοῦ οἵ {Π6 Τιοτά. 

τὰς διατριβὰς ποιούμενοι, πιαϊίης ἐΠιεἷ)" αϑοίδ. 

ἕρκος ὥσπερ... τῷ τόπῳ, γεηιαϊη ει, α8 {6 βἐγογιγοδβί “6 θη.86 ἰ0 {ἢ6 

»ίαοο. ΤΠ6 βαθ]θοῦ οἵ {Π15 γου 15 Του Πα ἴῃ πλείους. 

9. ἐπισκοπῆς . . . μακροϑυμούσης, 561. 805., αἱοίηο Ῥγουΐάφηοο 8ἐ 

γραϊίοπείψ ϑοαγίης τρί, ἐΐφηι, Ἰἰί., δοῖτι Ἰοηρ-δι  οντς. 

δυνηϑεῖεν . .. τυχεῖν, ἔλιον ηυϊγίέ 6 αὖὸ ἐο οὐξαϊηι.----συγγνώμης καὶ 
σωτηρίας, ραγάοιν απ βαϊοαξίοτ, [6 οὈ]θοίβ. οἵ τυχεῖν ; 494: Ἡ., 

ΒΕ 6» 171: 
καὶ πρὸς, απ ἐπ, αὐαίξίοη, το. 

παραδόξους ϑεοσημίας... παρασχομένης, Κγυϊδ]υΐη βέγαηο ργοα - 

σίοβ ΟἹ ἐπι ἐδιΐπϑ αὐοιιέ το παρροι ἐο ἐιοϑ6 ποΐ γερεηέΐη. παρασχο- 
μένης 18 5{1}] σ'Θ 1. 808. ὙγΓ1{Π| ἐπισκοπῆς. 
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μνήμης ἠξιωμένα, παυΐηᾳ ϑόοη, ἐΠιον ἠέ. ἐρογέλῃ, 97 πιοηζίοη. μνήμης, 
δ6ῃ, οἵ ῥυῖοο; 491. 

συγγραφέως, ΥἹΖ., « ΟΒΟΡὮ1Ι8. 

οὐδὲν οἷον τοῖς, κατιλ. ΤῊΘ ΤΊΘΔΠΪΠΟ᾽ ΒΘΟΠ15 0 6 {παΐ, ποθ 

[μ686 δοοοπηίβ παα θθοη ἐπουρηῦ ὑνοσίην οἵ τθοοσα ὈΥ ΦόΟΒΘΡΙ 8, 

1ῦ νγὰβ δι ΠΘΉΓΠΥ ῬΤΌΡΟΙ [ῸΓ ἘΠιΒΟ 15 ο 616 ΤΠ οὴ [ῸΓ Π15 ΤΟ Θ18. 

οὐδὲν οἷον παραϑεῖναι 15. ἃ ΒίΤΟΠρ' Ββίαἰοιηθηῦ οἵ 1 : (ἐλ) 6 18) τιοΐἤι- 
ἡηρ 8ιιοῖ, α8 ἐο αὐ]α (ἐπεηι) 707" ἐἤοϑο ρργοαοϊυιη ἐἰυὶδ. τον δίη, 1. 6.) 

ΠΟΙ] ηΡ' 50 ΡΙΌΡΟΙ ἃ πα ἢί, 

ΟΠΗΑΡΤΕΗ ΠΠ. 

ΟΟΝΟΕΒΈΝΙΝΘΟ ΤῊΒ ΒΙ6 ΝΒ ΤΗΛΤ ΡΕΕΟΕΡΕΡ ΤΗΕ ΑΕ. 

1. ἀνάγνωθι, γοαα; 2. ἃ. ἴτηγ., ἴτῸ πὶ ἀναγιγνώσκω ; 45, ἢ: 798. 

αὐτῷ δεδηλωμένα, γεϊαξοα ὃῃ  ΐηι. 

ἐν τούτοις (80. λόγοις). 

οἱ μὲν ἀπατεῶνες καὶ καταψευδόμενοι τοῦ ϑεοῦ, {6 αδοοῖν6785 ἀπε ἐΐοδ6 

ϑρεαλῖης 7αἰδοίμ ασαϊγιϑέ οα΄. καταψευδόμενοι τοῦ ϑεοῦ Τηὰν 6 τϑα, 

ἐλοδο γεϊγγυΐη ἐποηιδεῖυε8 ἤγοην αὐ, ἜΛΕΠΟΙ το οτπρ' οἾγο5 ἃ ροοᾶ 
Β6η86 ἃΠ6 ἃ φΟΟΩ βυῃηίΐίαχ. 

τοῖς δ᾽ ἐναργέσι, κι τ.λ., απα ἐδεν γιοϊέιε" σαῦθ Πδοα ἐο τον" θεϊἠουεα 
ἔλοβε ουϊαεηέ 8ῖσηϑ Κογεδἠοιοίπ ἑπαΐ ἐλ6 αρργοαο]ιης ἀεφβοϊαξίοῃ, τσα8 αἕ 

λαπᾶ. ὙΠῸ βαθ]θοῦ 15 ποῦ {Π6 β8 16 ἃ8 ἴῃ {Π6 Ῥ͵ΘΟΘαΙπρ' ΟἸΔ 656, 

Ραυΐ ἴδκθὴ ἴτομι δῆμον. ΕὟὌΤ Ρ]ΈΓᾺ] ψ 6} ἡ ἹΠ οοΟἸ]]δοίγο βαθ]θοΐ, 5868 
499,4; Η., 514,4; 6., 188, 8. 

ἀλλ᾽ ὡς ἐμβεβροντημένοι, διιέ 8 1} βἐτρεγεα. 

τῶν τοῦ ϑεοῦ, κι τ. λ., αἰδγ᾽γαγα θα, ἐδι6 τραγγυΐης8 ὁ οᾶ.----παρήκουον, 
ΟΟΙΏΡ. παρὰ, ἀκούω ; παρα Πὰ5 [Π6 ἴοτοΘ οἵ ἃ πορίνοβ.---κηρυγμάτων, 
482: Η., 676: 6. 171, 2. 

ὥ. τοῦτο μὲν, ἐλιὲδ ἐγιαφθα, 1. 6., ((Πογ α14) ἐλέ8, τολθηὶ ἃ βίαν», οἷο. 

ῥομφαίᾳ παραπλήσιον, Ὁ67}}) {ἰδ ὦ ϑιρογα. ρομφαίᾳ, 449 : Η., 608: 
6., 180. 

καὶ παρατεῖνας.. .. κομήτης, απ α σοηιοὲ οογιἐϊγιιπῳ α τροῖα ψδα». 

κομήτης 15 {Π6 Βα! θή]οοῦ οὗ ἔστη πα ουβίοο. 

τοῦτο δὲ, απο ἐιῖ8, 1. 6., ΤΠ ν αἸα {Π15. 

καὶ τοῦ πρὸς... κινήματος, απα ἐδ ἐοηιηιοξίοη, (Ῥγδυϊοιι8) ἐο ἐΐιρ τραν, 
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ἀϑροιζομένου τοῦ λαοῦ, ἐλι6 ρεορῖε δεῖπῳ οοἰϊοοίοα , ΟἿ, Ἡ., 698 ; Ὁ, 

189. 
ὀγδόῳ... ὥραν, ὁπ. ἐδι6 εἰ γ]ίϊι ο ἐλι6 πιο, Αρνὴ], αϑοιιέ {76 γυϊπίϊι 

οι" φΓ ἐδια πὶ]. ὀγδόῃ (56. ἡμέρᾳ) ; ααΐ. οἵ τη αὖ τ] 1 0}}.----ἐνα- 

τὴν ὥραν; Ὀούνγθθη ΟἿἿ ΠΟΙΒ οἵ ὕγγογθ ἃπα {Πγ66 ΟὍΙΟΟΚ ἴῃ (Π6 

ΤΠ ΟΓΪ ΠΡ, 

τοσοῦτο φῶς, κι τ.λᾺ., δια, α Τρ] 8ἰιοπθ αγοια {Πι6 αἴέαν" απ ἐλ6 

ἐδηιρῖθ αϑ 10 βεξηι ἴο ἤ; ὑγίσμξ ἄαψ. 

τοῖς μὲν ἀπείροις, ἐο {}6 τιγιϑ ἐγ, 

τοῖς δὲ ἱερογραμματεῦσι, κ. τ. λ., διέ ὃψ ἐπ6 Θονῖδε8 ἀραβ εἰγαϊρ]έιραν 

ἡιάφοί ϑείονο ἐμ6 ἐλμῖπσα παρρεπίηρ, 1. 6., [π βου! 65. Ἰηςογργοίθα 

ἔπ656 Ῥτοα]ρῖο5 ἃ5. γα  Ϊηρ5 Οὗ [Π6 ονθηΐ {Ππὰῦ δοΐπα}]}ν 614 αἴζοι- 

ΑΓ ΟΟΘΟΕΓ. -- ἱερογραμματεῦσι: ΤΠΘ βου 65. διηθηρ {Π6 {768 

ὙΓΘΙ {Π6 ΚΘΘΡΟΙΒ ἃ πα πἰουρτθίοιβ οὗ ἐπα ῖν Ἰανσ. ΤΠΘΥ ποῦ ΟὨΪΥ 
τοδα {Π6 ΠΟΙ͂ ῬΟΟΚΒ ἴῃ {Π6 ῬΙΌΒΟΠΟΟ οἵ [Π|6 Ῥ6ΟρΡ]6, ὑπξ βαΐῦ 
{Π6 σμοῦ ρυϊθϑίβ Πα 6] 4618 ἴῃ [Π6 στθαῦ σοι. 1}. ΤΊΘΥ ὑγογ ΠΟΙ α 

ἴῃ στϑαΐ δβϑίθομ, ἃ πα ἃ5 θοΐηρ' τη0η οὗ σγοαῦ Κπον]θαρδ ἃηα 5Κ1]], 

ἃ η6] Δοσφπαϊηοα τυ] ἢ} [Π6 τηγβίθυϊοβ οἵ [116 Ἰανν, {ΠῸΥ ὑγ ΓΘ σΟΠΒα]ύ- 

οα ἴο ἱπίοιργοῦ βῖσιηβ ἃπα ῥτοαϊρθβ, 866 Αοίβ Υ]., 98; χῖχ,, 8; 
Δα. 1... 4. 

9, 4. βοῦς μὲν ἔτεκεν ἄρνα, α οοτὴ ὑγοιγῆΐ γον, α Ἰαηιν. 

ἐν τῷ ἱερῷ μέσῳ. 8:66 δθ8. 

Ἧ δ᾽ ἀνατολικὴ πύλη, Α4πᾶ ἐἢι6 φαβϑέογη, σαΐδ, 1. 6., οἵ Π6 πε ρὲν 

ἀνατολικὴ, ἴτοτα ἀνατέλλω, ἕο γ86, ἩΘΠ606 {Π6 οἶβοα οὗ {πὸ β}}8 

τὶ βίης, 

στιβαρωτάτη, πιοϑέ 8[7Ό0Π0. 

μόλις ὑπ’ ἀνϑρώπων εἴκοσι, β0,)} 667, Ῥῃ {ιοοηΐῃ Ἡιθη,, Ἶ. 6., 1ῦ νγἃ 8 80 

ΠρανΥ {παῦ ὑνγθητΥ τηθη οΟυ]α ΠΆΓΟ]Υ Ο]056 Τί. 
καταπῆγας δ᾽ ἔχουσα βαϑυτάτους, αὐ ἤαῦθ ροδίβ Ὁοῦγ ἀδορ (ἴπι {Π6 

δτοιηῇ). 

αὐτομάτως, 0 1{8 οτρη, αὐοογα. 

ὅ. μιᾷ καὶ εἰκάδε (80. ἡμέρᾳ), οὐ. {7.6 {ιροπίψ- 77), 8ὲ οΥ ἐδ πιοτπίΐ, Αγεϊ- 
πυϊδίνην (Λ[8})). 

μεῖζον πίστεως, σγοαΐξε)" ἐζαη, θοῦ, 408 : Ἡ,, δ8δ ; 6. 175. 

Τέρας δ᾽ ἂν ἔδοξεν, κι τ.λ., Τ᾽ λαΐ αϑονιέ ἐο δά γοϊαΐοα, ἐτρονϊα] ἀρρθα)" ἰο 
ὕθ ὦ τροηαθν ἐγ ἐέ λαΐ πο ϑθοη μαπαφα ἄσιρη δ ἐΐοβο μαυΐηᾳ 8θθη, {έ, 

Ἵκ 
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απ ((}] 655) ἐλ6 8ιϑϑοριογέ 8:0) ογηι 8 Παα οθη, ἐρογ ]} 9 {7.6 810,7.8.-τ- 

Τέρας, ἃ ὙΥΟΠΕΩ͂ΟΙ 80 ρ;χοδαῦ ἃ8 10 06 {Ππουρ]} ἃ Τπ6Γ6 1116 βέουν. 

μετέωρα, ογν ἠΐφῃι. 
διάττουσαι τῶν νεφῶν, κ. τ. Χ., γϑ]ήη ἐμγοιῆ, {16 οἱοιια8 απ 8ιι)- 

γομηαίη ἐλ6 οἰξίο8.----διάττουσαι, ΘΟΤΩΡ. διά, αἴσσω. πο πόλεις. τ: 

ΤΊΠΟΥ͂ 58 'ῃ {Π6 ΤιἰαΒΈ108} 5ΒΠΔ)}065 γν Π101} {Π6 ΟἸοι 6158 ΒΒ ΠΘΕ ΠΗ 

Ῥοβιορίηρ οἰἴο5; 80 ὕπ6 [16 οἵἩ 6. θα] 6) τγὰ8 ἤραγθα οἢ {Π|6 

51γ. 

0. πρὸς τὰς λειτουργίας, 707 ἐΠιοῖ)" γε γίοιι8 867 "υ1068, 1. 6.5 ἴο ῬΟΥΓΌΤΤΗ 
{Ποιη. 

πρῶτον μὲν κινήσεως, κ. τ. Ὰ.. ϑαϊα ἐδον 77) δὲ ρογοοϊυοα ὦ ηιοΐίογ απ ὦ 

φιοῖϑθ. κινήσεως, κτυπου, 492  Η., ὅ76;: 6. 171, 2. 

φωνῆς ἀϑρόας, κ.τ.λ., ὦ πυοἷοθ αϑ 9 ὦ ηυείἐϊέιαο, (ΘΠ) ἐθέ ιι8. 0 

ΧΩ 

ἢ. τούτων, ἐμαηι ἐδι686, 56}. ἃἴΓου {Π|6 σοιηραταίνα ἄθρτθο; 408, 

ἰδιωτῶν ἄγροικος, ὦ γιι8έϊ6 9 {6 ἐοηνηλοη, (πλ6}). ἄγροικος, 898 ; 

ΕΓ 499. (1. 197. 

πρὸ τεσσάρων, κ. τ. ἃ. ζοτι)" ψ6ω}}8 ΦφίΟγ ἐΠι6 τρα;". 

τὰ μάλιστα, 7017" ἐπι6 ηιοδέ ραν. 

ἐν κἡ σκηνοποιεῖσϑαι, κι τ. λ., αὐ τοοίν ἐΐι6 οιιϑίογι, τρα8 αἷΐ, ἐο παῖδ 

ἐαδογηαοίοδ ἐο αο. "5 τνὰβ {Π6 Εδαβύ οἵ ΤΆΡΘΓΠΔΟΙ]68. 

φωνὴ ἐπὶ Ἱεροσόλυμα, ὦ υοἷο6 ἀραϊγϑέ «76)",8αἱθΉν. 

κατὰ πάντας τοὺς στενωποὺς, ἴη, αἰΐ ἐδ ἰαγι68 (οἵ {Π6 οἰἐγ). 

8. ἀγανακτήσαντες πρὸς τὸ κακόφημον, θοΐγηᾳ οἱ οη θά αὐ ἐΐι6 οηγήγοτι8 

ΟἿ. - 
αἰκίζονται, 8606)" οἶψι ριιγηἶδῆ. 

Ὁ δὲ οὔϑ᾽ ὑπὲρ ἑαυτοῦ, κ.τ.Χ., «Βιεέ ἢ6 πολέ)" ϑροαλίηᾳ 707" Ἰιὐηιβοῖ, 

7101" ἦγ ργζώναΐε ἐο ἐΐοβο ἤθαν ΐηι, σογιεϊγυμοι, ογγπι οὐμἦ ἐ{ι6 υοΐθο8 α8 

ὑφογ6.---φϑεγξάμενος, ἵγογ φϑέγγομαι. ΤῊΘ Τηθδηϊπρ 18 ἐο «6 

αἰοιια, ἃ8. 18. ΘΓΘ 4180 βυροοβίθα Ἀγζ ἐδίᾳ ἴῃ {π6 ποχύ οἴδιβο, ]ΓῈ 

ὙΥΒΙΟῊ 1 15 οοπίγαβίθα. 

9. ὕπερ ἦν, αϑ τρα8 {716 δαϑ6. 

δαιμονιώτερον εἶναι κίνημα τἀνδρὸς, ἐδ)6 ἐπιρειῖ8ο 7 {1:6 πγαη, ἐο 6 Ὁ67.} 

«σοηαἰθ»" εἰ (αἸγί 6). τἀνδρὸς τοῦ ἀνδρὸς, 194: Ἡ., 08; 6, 11. 
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ἄγουσιν αὐτὸν, ἴεα( ᾿ΐηι, [Π6 Βα] Θοέ 185 οἱ ἄχοντες, ΥἱΖ., {πΠ6 Μαρ- 

ἰβίγαξοβ οἵ {πΠῸ Τοιρ]ο, {πὸ ΟΠ οἰ ρυϊοβίβ, ἀπ βου θ68. 

Ῥωμαίοις ἔπαρχον, 1Ἰ. 6.) “ΑἸ Π 5, ΠΟ τγὰβ ΤΠ6η ῬΙΟΟΘΌΓΑΙΟΙ οὗ 

Φυάᾶρα." ὙγᾺ168. 

μέχρις ὀστέων ἕαινόμενος, βοοη γε ἐο {6 Ῥογι68. 

ἀλλ᾽ ὡς ἐνῆν, κι τι λ., δεῖ αἰξογίηρ υῖ8 υοΐοθ 8 Ἠιοι)  μδΐν α8. τρα8 

»οβδίδί6, απιδισογοα ο θαοΐ, δίγοῖηο, οἴο. 

10. τούτου, ἐδαη, ἐ]ιῖ8. 

ὁ αὐτὸς συγγραφεὺς, ΥἱΖ., ΤΟ5ΘΡ 18. 
χρησμόν τινα φάσκων, δαμγίηῳ ἐαΐ ὦ οογίαϊη, ργορηεδον Πα ὕόόη, 

“ζοιπα, εἴο. 

περιέχοντα, “ἰδοἴαγῖπα , ἴῃ ἃστοοπηθηῦ ἡ] χρησμόν. 

χώρας αὐτῶν, ἐλπεῖ)" γεσίοτι, 1. 6..) 6 νγὰβ ἕο βρυϊῃρ' ΠΠῸΠπ {Π6 {6 078. 

τις ἄρξει τῆς οἰκουμένης, ὦ ἐογξαϊη, ογ16 5]ιομία σουονηι {6 τρογ]ά. 

οἰκουμένης, 407 ; Η.. ὅ81, 4; 6., 171, 8. 

ὃν; {Π6 Ἐκ 185 χρησμόν, "ἡ λ6 8ιι)»ροϑεῖ, μα ϑοοη ζμ{7}1- 
εὐ ἐπι γεδραβίαη. 

11. ὄυτος, ΤΟΙ Υ5 ἰο Ὑ οβραβίδη. 

μόνης τῆς ὑπὸ Ῥωμαίους, οπῖψ ἐπαΐ (φατέ οἵ 1) τγαογ" {6 ΠρηλαΊ8. 

Ῥωμαίους, 089, καὶ ; Η.. 657, ἃ. 

ἐπὶ τὸν Χριστὸν ἀναχϑείη, ἐξ πῖαρ 6 γ οΥγο ἐο Οὐ ιη"8έ, 1. 6., {Π6 

ῬΙΌΡΠΘΟΥ. 

αἴτησαι παρ᾽ ἐμοῦ, κι τ. Χ., 566 ῬΒΔ]1ὴ 11., 8, ΤῊΘ ΡῬᾶββθᾶρθ 15 βἼνΘη 

ΘΧΔΟΏΓ 85 ἴῃ {πὸ βορίπαριηῦ. 

οὗ δὴ κατ᾽ αὐτὸ δὴ εκεῖνο τοῦ καιροῦ, 97 τολοηὺν ἐπα θοα αὐ ἐἠυ18 ὉΟΡ 

ἐΐγιε. ΤῊ στορουϊοη οὗ δή τη Κοβ [Π6 ΔΙ στη ίϊοη οι ρ]α]ο0. οὗ 
ΤΌΪΟΓΒ ἴο Χριστός. 

εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλϑεν, κι τ. Χ.,) 566 ῬΡΒ]Ιὴ ΧΙΧ,, 4. τῶν ἱερῶν 

ἀποστόλων 15 5 5 Ππίρα ΤῸ αὐτῶν ἴπ τἰϑῖηρ {Π6 Ῥαββᾶρο, Ἐϊι86- 

Ῥῖα5 065 ποῦ αποΐρ, θὰ ΠΊΘΤΟΙΥ τι565 ΚΟΥ ΡΌΠΓΑΙ] ῬΏΤαΒ6 [0 ΘΧΡΙΘΒΒ 

{παῦ {Π|0 Δροβί!θβ παα Ῥγθδομθα ΟἸινῖϑῦ οὐ {Π|6 ὑν]1016 τγου]α, ἀπ 

αὖ {Π|6 Βα πη6 {ἰπη6 5Κ1ΠΠ1}} βαρ, σοβίβ {Παὖ {Π|15 χοῦ τηὰν Ὀ6 [ΚΘη 

85 {16 {1 Π]Πηθηΐ οἵ {Π6 ῬΡΙΌΡΠΘΟΥ το τ α ἴο. 
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ΟΗΛΡΤΕῈΝ ΙΧ. 

ΟΕ ΠΟΒΕΡΠΌΒ ΑΝῸ ΤῊᾺ ὙὙΕΙΤΙΝΟΒ ΠΕ ἨΑΒ 18 ΕῪ. 

1. ᾿Επὶ τούτοις ἅπασιν, κι τ. Χ.,) 716)" αἷδ' ἐπι686. ἐ]υΐγη8. ὁ ἐ8 μογέλ 

φοἤνλϊο τοί ἰο 6 ἱφπογαμπί 97 «Φοϑορίμι8. ᾿υηιδοί, οἴο. ἀγνοεῖν 18. {Π|6 

ΘΥΔΙΏ [108] Βα] οὔ, ἄξιον {1|6 ργοαϊοαίο. 

τοσαῦτα συμβεβλημένον, Πιωυΐηρ ὀογυίγἰδειίοι 80. ηριοίι, συμβεβλη- 

μένον, Ὁ. Ῥ. Ρύ., ἔτ συμβάλλω. 

τῇ μετὰ χεῖρας ἱστορίᾳ, ἴο {6 τ00}}} ἦγ παηα, νἱζΖ., ἴο [1115 ΘΟΟ] 6βῖδ8- 

[108] Πι]δίουν. 

αὐτὸς, ἴν6 Ἰγήηδε17, δ40, α, σ. 

ἱερεὺς 15 ἴῃ ΔΡΡΟΒΙΓΟΝ ἴο ᾿Ιώσηπος. 

τὰ πρῶτα, αὐ 7ἰγ8έ, 110... α8 1ο {1.6 77,8, 481, 489, 

καὶ τοῖς ὕστερον παρατυχὼν ἐξ ἀνάγκης, απ ὕψ πεοοδδιίῃ ργοϑοηΐ αἵ 

ἐλι6 βιιδογιιογυέ (ΘΠ .8). 

9, Μάλιστα δὲ... γέγονεν ἀνὴρ ἐπιδοξότατος, απ (116) δοοαηιθ ὦ 

φιαγυ ηιοϑέ εἰἰϑέϊγιγιιἐϑ]ιοί. 

τῶν ᾿Ιουδαίων,͵ 415, 419, ο; Ἡ., δῦ9; 6. 108, 

οὐ παρὰ μόνοις τοῖς ὁμοεϑνέσιν, πο τοὐέλι ἠυ18 οἱοη, Φοτιγιγγηλόγι οηἶμ. 

ὁμοεϑνέσιν : ΟΟΙΏΡ. ὁμός, ἔϑνος. 

ὡς αὐτὸν... τιμηϑῆναι, 80 ἐπαΐ ἢ τρὰ8 λοηπογεί,; ΟἿ1. 

ἀναϑέσει ἀνδριάντος, ὃγ ἐΠ6 ογδοίίογ, 9 ὦ 8ἰαΐι6. ἀναϑέσει, 400; 

Η., 006; 6α., 188. ἀνδριάντος, ΟὈ]δοίζγα φθῃ.; 444; Η,, ὅθ; 6. 

107. 9.» ΝΜ’. .511- 

πόλεως, 499. 

βιβλιοϑήκης ἀξιωϑῆναι, 106}.6 ἐΠιοιιῆέ τοογέλῳ Γ΄ {16 ἰϑγαγ. ΤῊΘ 

Βα ]θοῦ οἵ {π6 ᾿πῆπ]γ6 18 λόγους. 

8. ὍὍυτος καταβέβληται, 1 18 οη6. (ΥἷΖ., ΦΟΒΘΡΠ118) λα8 το) θη. 

καταβεβληται : ΘΟΙΏΡ. κατά, βάλλω ; 908, 

ἐν ὅλοις εἴκοσι συγγράμμασι, ἴηι ἐτοογυέψ «ὐἰοῖο ϑοοῖϑ. 

τοῦ κατ᾽ αὐτὸν Ἰουδαϊκοῦ πολέμου, 47) {16 «“διοΐδῆν ἐδ} (ΟΟΟΌ ΤΠ ΟῚ ὅη 

ἠδ ἐΐηνο (κατ᾽ αὐτὸν). 

ἐν ἑπτὰ (80. συγγράμμασι). 

καὶ τῇ πατρίῳ φωνῇ, απὰ ἔγν Πιὲδ τιαξῖοο ἐοηφιιο, 1. 6.. [π6 αἸα]ροῦ οὗ 

ῬΑ Ιθβϑίϊηθ, ΟΥ Αὐδμδθδῃ. 



ΒΟΟΚ 111, ΟΗΑΡΤΕΕΒ Χ. 227 

ἄξιός γε ὧν, κι τ.λ., δεῖηᾳ τρογέδῃ οΥΥ δεῖς (ἀπ {1118} οην ἀοοριηΐ Ὁ 

οἶδον" ἐλιίπᾳ8, ἱ. Ο.. ἃ5. Π6 15 Το πα ἰσιιβύνγοσ!ην ἴῃ ΟἾΠΟΙ τ βρθοίβ. 

4. Καὶ ἕτερα δὲ αὐτοῦ, κιτ.λ., πα ἔλσο οἵδ" (ΟΥ̓ ΚΒ) οὗ ἀϊΐηι αὐγὰ 

ϑἰθοηιθα ἐρογέδῃ Γ᾽ αἰξεηέϊοηι.----]σπουδῆς, 451, Ὁ; Η., ὅ84, ο; α., 178, 

μοΐθ. 

ἀρχαιότητος, απεϊηεϊέῃ , 418. 

ἀντιρρήσεις πεποίηται, ἤα8 παῖ ᾿ΐ8 γερῖγ. 

τὸν γραμματικὸν, {6 σγαηυμιαγίαπ, 8998: Η., 499; 6., 157. 

κατὰ Ἰουδαίων τηνικάδε συντάξαντα λόγον, μαυΐπῳ ρὲ ἐοσοίἠιον" (18- 

ΔρΉ786 ἐΐοη ἀραϊΐπδέ {Π6 «ιυ8.1. συντάξαντα, ἴῃ ὩρτΤοοηοηῦ ΜΠ] 
᾿Απίωνα. 

οἱ διαβάλλειν καὶ αὐτοὶ, κ'τ.λ., τοῆο ἐγίοα, ἐο ἕραάηοο, οἴο. αὐτοὶ, 

ΘΙ ΡΠ δΐϊο.---τὰ πάτρια (80. ἔϑη), {16 παϊϊοπαῖ, οιιϑέοτιϑ. ““ΦΟΞΘΡΈΤΊΙΒ, 

ἴῃ ΙΒ ῬΟΟΚΒ ἀραϊηβί ΑΡίοη, ΔΠΒΥΥΟΙΒ ποῦ ΟἿΪΥ ποθ ὙΠῸ Πα 

ΟΑΙ τη πἰαἰθα {Ππ6 Ἰᾶτγβ ἃπα ᾿πϑυϊαςοπβ οὗ {Π6 «678, θαΐ 4150 ἢ6 

ΤΊΟΤΘ ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ττῖῖθϑ ἀρσαϊηβέ [Π056 ὙΠῸ Πα ΤοΥρϑα σογίαϊη []51- 

{165 ΘΟΠΟΘσ Πρ {Π6 ΟΥΡῚΠΆ] ἃ Π 6 δηαιην οἵ {Π6 Φ6 78, ἃ5. ἃΡ- 

ῬΘΔΓΒ ὈΥ 15 ἢνβῦ θθοκΚ. Βαῦΐῦ ἀρουῦ {Π6 πα οἵ Π15. βθοομα θοῸΚ 

Π6 ΔΗΒΥΓΟΙΒ ΑΡΟ]]Οπῖτ5, ΜΟ]ΟΠ, ἃ πα ΤΥ βίη ητι5, τ ηῸ Πδα τυτῖὺ- 

ἴθ ΒΟΠ16 1165 ἀοὰῦ {Π6 Ἰαννβ ἃπα ᾿πϑεϊις]0η5 οἵ [Π6 768. ΤΠ6 

ὙΓΟΙΩ͂ πάτρια, [ΠοΙΘΙΌΤΘ, ἴῃ {115 Ῥ]Δ 66. πητιβὺ τηθᾶη ὈΟΓΏ {{|656, ἰο 

τνῖΐ, [Π6 Δη αν 8Δη6 {ΠῸ Ἰὰνγ5 οὗ {Π6 76 15} πα] οη." Ὑ8168. 

ὅ. Τούτων ἐν τῷ προτέρῳ, κ. τ. Ὰ., {πηι {7,6 7ΟγΉΔ6 ἢ ἐλι686 ἢ6 868 70 γι 

ἐλ6 τριηιϑε)" Γ᾽ ἐδι6 ἐαπιοηίοαϊ, τογτξίτγ8 Γ᾽ ἐπαΐξ οαἰϊοα οἱά (ἐοϑἰατηθηθ). 

τίνα τὰ, ἐλιο86.----ἀναντίρρητος, επιαἱβρείεα. 

ὡσὰν ἐξ ἀρχαίας παραδόσεως, α8 (γεοοῖνει1) ὕψ αποϊεγιέ ἐγακίξίοτ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΒ Χ. 

ΤῊΞ ΜΑΝΝῈΝ ΙΝ ΗΠΟΗ 9ΟΒΕΡΗΌΒ ΜΕΝΤΙΟΝΒ ΤῊΝ ΠΟΙ 
ΒΟΕΙΡΤΌΞΒΕΒ. 

1. μυριάδες βιβλίων, πιψγλακ8 9 ϑοοῦδ, πὸ σ'θηϊνο 15 ραυνο; 
419, Ὁ; Η., δδ9; α', 1608. 

δύο δὲ μόνα πρὸς τοῖς εἴκοσι βιβλία, διιέ οπῖψ ἔτρο απ ἐιρογυῖψ ϑοοῖϑ8; 
Πΐ,, ἔτοο ϑοοῖξ ἐπι αὐαίξίοη, ἐο {1.6 ζιρογιέψ. 
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ΟΠ ΠΟΙΟ ὙΟΙῸ 850. ἸὩΔΗΥ͂ ὈΟΟΚΒ οὗ {π6 βουϊρθύαγοβ διηοηρ {Π0 

7 νγ5 ἃ5 {που Πδα Ἰούξουβ ἴῃ {Π60}} ΔΙΡΠ θοῦ. 80 Οτίσϑη [6115 π8 ἴῃ 
Π15 Θχροβιίίοη οὐ {π6 ἢγβῦ Ῥβδ]μη, ἈΠ  ΘΙΌΙΩ6 ἴῃ Ῥ͵ΆΘΙΏΪΟ ἰα]θϑίο : 

ΠΟΙ 4180 Π6 βᾶγ8 {πῶ {Π67Ὸ ὙΓΘΓΘ ΔΠΊΟΠΡ {Π6Π} {ΠΠ766 ΓΆΠΚΒ οὗ 

{Π686 ΠΟΙῪ γο] 65: {ΠπῸ ἢγϑὺ σοπίδ!ηθα {Π6 Τιᾶνν ; {πΠ6 Βοοοῃᾷ, {Π6 

ῬΙΟΡΒοίΒ ; {πΠ6 {π|γα, {πὸ ἩΔΡΊΟΡΤΆΡΠγ. ΑἸ] ψΏ1Οἢ ἈΡΤΘΟΒ ΨΕΘΙΥ͂ 

Ὑ7611 1} ΤόΌΒΟΡΠτ5. Βαΐ ἴῃ {Π18 {πον ΟΠ ῸΓ : ΦΟΒΘΡ 5. ΒΔ 65 

{πϊσίοοη το Ρ6 οὔ [Π6 βοοοῃηα οτὐάοσ, ἰο υνἱΐ, ΤΌΠΟ ηρ᾽ {Π|6 561165 Οἵ 

π6 {πηθ5. Βαΐ οὗ {Π6 {π|γὰ Π6 Το ηβ. ΟΠ]Υ ἴὈυγ, αἸβαρ οί 
ἔροπι ὅ5ὅ. ΦΘΎΌΙ.6, ὙΠΟ, ἴῃ {Π6 ΤΟτοβαϊα ῥτοίδοθ, ἃηα ἴῃ {πα οἵ 15 

Ῥοίοσο {Π|6 ῬΤΌΡΠΘΟΥ οὗ ΤΔΗ16], ΤΟΟΚΟΠΒ ἋΡ οἰρηῦ θΟΟΚ5 οὗ {πΠ6 

ῬΙΟΡΠοίβ πη πἷπηθ οἵ {Π6 ἩἨΔρΊΟΡΤΆΡην. Βαΐ ΦΟΒΟΡ 18 Β6Θ1Ὲ5 [0 

Πᾶνα Ρ]δοθα {π6 ῬοΟΚ οἵ Φοβῆπα ἃπα {πᾶρθ85, 150 {Πο586 οἵ {Π6 
Κίηρθ, ΟἸΠΤΌΠΙΟΙΘΡ, ἅμα ΕΖΓα, ΔΙηοπρ Π6 ῬΙΌΡΠΟΙΪΟΔ] τυ] ηρ8: 

πού {πᾶΐ [Π6Υ οομΐαϊη ΡΙΌΡΠΘΟΙ68, ἃ8 Π6 ῬΟΟΚΒ5 οἵ ἐπ Ῥγορῇμοίβ 

ἄο, θαύ Ῥθοδιιβ8 {Π6Υ 616 τσὶ τ6 ἢ ὈΥ Τ6η ὑπᾶῦ ὑγ6 76 ῬΙΌΡΠοἕβ."} 
8168. 

τὰ δικαίως ϑεῖα πεπιστευμένα, ἐΐο86 }ι8έϊ ὑοϊθυοα ἀἴοΐη6. 

Ὁ. πέντε (86. βιβλία), {Ππ6 Βα ]θοῦ οἵ ἐστι. 

ἃ περιέχει, τοῖο], Θηιδγαοο. 

ἀνϑρωπογονίας, ἐδ φοηο5ῖ8 7 ἨχαΉ. 

αὐτοῦ, γἱΖ., οἵ ΜΙοΒ68. 

Οὗτος ὁ χρόνος, κ.τ.λ., Τ λὲβ ἐΐηιο Κζαὐ]8 οΥ᾽ ἐδ,γ66 ἐξοιιϑαγια! ψθαγ8 δῳ ἃ 

ζἰ{{16.----ἐτῶν, 405 ; Ἡ.. ὅ80; 6.. 174.---ὀλίγῳ, 468; Ἡ.,610: 6. 188, 2. 

8. μέχρι τῆς ᾿Αρταξέρξου (80. βασιλείας), εἰγυξὶ ἐλ γεΐγη, Γ᾽ Αγίαω- 

67.168. τῆς, 21, 445.--- βασιλέως, ἴῃ ΔΡοΟΒΙΠΟΙ ἴο ᾿Αρταξέρξου. 

τὰ κατ᾽ αὐτοὺς πραχϑέντα συνέγραψαν, τ70:6 ἐ[ι6 δυθηἐ8 γ᾽ ἐΠι617}" ἐὐηι68. 

τοῖς ἀνθρώποις ὑποϑήκας τοῦ βίου, γε68 οΥ᾽ {76 ἐο πιόη. ὑποϑήκας 

15 1Ππ6 αἰτϑοῦ ορ]ϑοῦ οἵ περιέχουσιν ; 80 4180 15 ὕμνους, ΔΌΟΥΘ. 

4. τοῦ καϑ᾽ ἡμᾶς χρόνου, ο1" οτργι, ἐϊη168. 

γέγραπται μὲν ἕκαστα, αἰΐ, ἐδιΐη 8 αγό ἡπαφεί γεροναεα. 'ΤῊ]5 βίαζο- 

τηρηῦ 5 ἃ ΟΠ06 τηοα!]ῆρα ὈΥ {Π6 οἴδπδβο ᾿ηἰτοσαορα Ὀγ δέ. 

πίστεως δ᾽ οὐχ... αὐτῶν, δινέ αγὸ τιοΐ αἰδεηιοα, τοογέμῃ Γ᾽ {16 ἐοη7ῆ- 

αἰηθθ «ὐἰξδ, ἐΐοϑο θοῦ ἐΐθηι. πίστεως, 491: ἩΗ,, ὅ78; 6... 178.--- 

τοῖς, 9, 449: Ἡ., 602, 8.: 6... 186. 
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τῶν πρηφητῶν ἀκριβὴ διαδοχήν, ατὸ ἀρον'αΐό βιιοοοβϑίογι Γ᾽ ἐΐι6 ῥγορ]ι- 

εἰϑ. 

ὅ. πῶς ἡμεῖς πρόσιμεν, κ. τ... ἔοι τδ6 ἀρργοαοῖε ον" ουῦγὶ Θονἐρέμ),68, 

ἱ. 6.. ΠΟῪ ὑπ σού {Π 61. πρόσιμεν, ἴτῸΠ πρόύσειμι.---ἔργῳ, ὃψ {716 

αεῖ; ἐξ 8 ρίαϊνηῖμ δοϊαεηί. 

παρῳχηκότος, ἴτοπι παροίχομαι, Ὀἷ. Ρΐ., 6. 805, γΥ 1} αἰῶνος. 

οὔτε μεταϑεῖναι, ΠΟΥ͂ ἴο οἰαηε. 

πᾶσι δὲ συμφυτὸν . .. ᾿Ιουδαίοις, δμξ ἰο αἷΐ «7ει08 ἐξ 18 ἱπιρίαγίεα 

δίγαϊσλίιραῃ ζγοτι 7γϑὲ δίγέϊ. συμφυτὸν : ΘΟΙΏΡ. συν, φύω. 

καὶ τούτοις ἐπιμένειν, ατια 0 }ε) 8606).6 ἔπι ἐδιδηι, τούτοις το ίουτ]ηρ᾽ 

ἴο δόγματα. 

0. ταῦτα... χρησίμως ὧδε παρατεϑείσϑω, ἴοὲ ἐΐι686 (Λγ ΟΥ̓ 5) 6 ΠΕΡ6 

-φτοϊέανίμ ἐχιβογίεα. παρατεϑείσϑω, ἴπην. 8. 8.. ΗΓ Ρ.. τοι παρατίϑημι. 

᾿ς Πεπόνηται δὲ καὶ ἄλλο, κ. τ.λ., «ποίλι6)" τιοΐ “ιγιρον ἐν ρον}; Πια8 ὕδοη, 

φγοσηοεα ὃψ ἐδιδ ηχατι.----οὐκ ἀγεννὲς, ἅτ ΘΧΔΒῚ0]6 οἵ ἴπΠ6 ἤρττο 08]]- 

δα ἸΙτοΐ68, 70, τη. 

περὶ αὐτοκράτορος λογισμοῦ, ΟΠ ΟΡ Ἰυἴηι) ἐδι6 διργόηι6 γϑαϑολι, Ἰ. 6.. [8 

ΒΟΥΘΙΟΙ ΤΟΥ Οἵ ΤΘΆΒΟΙ ; 419. 
τῷ τοὺς ἀγῶνας τῶν ἐν, κι τ. λ., δερατι86 ἐξ εοπξαϊηοα, ἐ}ι6 δέγιιοίοβ οὗ 

{π6 ὕγαυο Πεϑγειρε 707) ἐδι6 τρογϑἠιΐρ φῇ Θοὐ (το]αἴθα) ἐγ ἐλι6 τογτξϊγι,8 

80-οαἸ]οά, Μαεοαῦΐοε8.---τῷ περιέχειν, Ἰ1ῦ., ὃν ἐ}ι6 ἐο Φηιϑ α06. 
Μακκαβαϊκοῖς συγγράμμασιν, ὮγΧῸ ἈΡΟΟΙΎΡΠΔΙ ῬΟΟΚΒ οὗ {π6 ΟΙα 

Τεβίαπηοηΐ τΥ Π]Οἢ οἷν Δπ δοοοπηῦύ οὗ 615} ὉΠ 115 ἴῃ {Π6 Π1ὴ6 
οὗ [6 Μδοσαθθδη ῬΥΪΠΟΘΒ. 

ἢ. τῆς εἰκοστῆς ἀρχαιολογίας, φΓ᾽ ἔλι6 ἐιρογιεϊοί, (ὈΟΟΚ) φῇ ἐλ6 4η- 

ἐϊφιιίἐ68. ἱ 

ὡσὰν προῃρημένος, αϑ Πἰασίπᾳ γριγροϑο(, δε γογθ. προφρημένος, Ῥῆῇ. Ρ. 

Ρί., ἵτομ προαιρέω. , 

κατὰ τὰς πατρίους δόξας τῶν ᾿Ιουδαίων, αοοογαΐης ἰο ἔδι6 ορίγηυϊοηβ ἢ 
{λι6 «7.108 ἀογῖυοα ἤγοηι ἐλεῖν ζαΐ 678. 

καὶ τῆς οὐσίας αὐτοῦ, απαὶ ᾿ϊ8 δεϊηᾳ, 1. 6., Ὦ15 παΐασο, οὐσίας, ἔΌΤΩ 

εἰμί, ἴῃ {Π6 58 Π|6 ΘΟΠΒΕΓΙΟΙΟΙ, ἃ8 ϑεοῦ ; 418. 
αὐτοὺς, τοίοττησ ἴο νόμων. 

Καὶ ἄλλα δὲ αὐτῷ, κ.τ.λ., Τ 6 βαπιθ ογι6 πιοηογ8 ἐγ ]υ8 στην τδ0} 18 

ἐλπαΐ οἱδιόγ' (Θα Ὀ]οοὐ5) λαυθ δόθι αἰδοιιϑ8ο(, ὃψ  ιΐηι. 



ΡΣ τὸ) ΝΟΤΕΞ. 

8, καταλέξαι, ἰο αὐα, ἴμ6 αἰτοοῦ ομ]οοῦ 15 φωνὰς. 

ἐπ᾿ αὐτοῦ τῆς ἀρχαιολογίας τοῦ τέλους, αὐ ἐι6 τοῦ ἐπ 9 Πι6 ΑἸ ἦῳ- 

ὐξίο8, “ΤῸ υυῖξ, ἴῃ {Π6 ῬΟΟΚ οἵ 115. οὐγῃ 1116, ρᾷρο 1090, 6α], 

Θεπον., τυ ΠΟ ῬΟΟΙΚΚ 15 {Π6 ΘΟποΙβίοη οἵ Π15. ὑνγθη θοῦ) ἃ πα Ἰαβύ 

ῬοοΙς οὗ Πιἷ5. ΑΠΠ]α αἸ 165, ΠΌΤ Ὑν 10} 1ΐ 15 βθραγαΐθα ἀπδ αν 50} Ὁ 

ἴῃ {π6 ατθοῖκ δηα Τὴ ΘαἸ]Ο0η8."... 168. 
εἰς πίστωσιν τῆς, κ- τ. Δ. 70)" ὦ σοΉ 7)» "να ίογι γ᾽ ἐ]ι6 ἐθδεϊηιοτψ ἐαδδη, 

ὃψ τι8 7Ῥ»οην ἠιΐηι. 
ὁμοίως αὐτῷ τὰ κατὰ, κ. τ. Ὰλ., ἦγ, 11:6. Ἡλαγη}6}" τοϊέἦι Ἰυύηι8 61} Παοΐηᾳ εἰγυ- 

ἀογέαζοη, ἰο τορ τέο {6 ἢ δέον Οὗ ἐδιοϑὸ ἐΐηιθ8. αὐτῷ, 449; Η., 002, 5.; 

α., 186. αὐτῷ τοῖο 5 ἴο ΦοΒΟΡΠΙ8. 

τἀληϑῆ« τὰ ἀληϑῆ, ἐλ6 ἐγ έῃ. 

καὶ ταῦτα, κ- τ.λ., αὐ 8 {1686 (δἰ αἰογ 15) τρο γα, 707 ἐρογά. 

9. οὐ μὴν ἐγώ σοι, κι τ.λ., ἐγεῖψ αἰαὶ τοί γδαγ' δοΉ 66} Ἡγῃ, τρ»Ἵδ- 

ἥηγϑ ὅγη, ἐλ ημοηη6)" ἐπαΐ ψοῖν αἱα (σοι).---ἔδεισα, ἵτοτη δείδω.----σοι, 566 

τοίβ. ον, 8, αὐτῷ.-τττροπον, ΔΟΥΘΙΌΙΔ] δοοαβ. ; 489 ; Η., σῦφ; ἃ. 

100, 2. 

τοῖς αὐτοκράτορσι, ἴο ἐδι6 Φη1}67)078. 

μόνον οὐχὶ τῶν, κ.τ.λ., ἐλ6 (ἰὁο618 ποῖρ ογψ γτιού δοίη 8θθη, 1. 6.. [Π 6 

[αοίβ τοϊαΐθα, ὑπουρ} 1αδύ ραβύ, Ὑγθγο 511} ΤΌΘ ἴπ ΤΟΥ. οὐχὶ, 

10θῦ, ο, α.---ἔργων βλεπομένων, 07 ; Η., 698 ; 6. 188. 

ο Συνύδειν γὰρ ἐμαυτῷ, κι τ.λ., ΤῸ πραὰ8 οοηϑοϊοιϑ ἐρλί ἢ, ηγγ 8617, ἤαυ- 

ὅπη ἐερὲ οὐγ εἰ ἐλ αοἰζνονη φ7᾽ ἐδι6 ἐγείδι. 

οὐ διήμαρτον, 1 αἱώ ποΐ ζαϊϊ, νἱΖ., γγὰβ ποῖ αἰἸβαρροϊηίθα. 

10. ὧν ἔνιοι καὶ. .. πολέμῳ, 97 τοῆοηῖ 8οηι6 1067.6 ργ6δεγιέ αὐ ἐΐ6 τραν. 

-“παρατετυχήκεσαν, ΠΌΤα παρατυγχάνω. 

τῶν συγγενῶν, 9 }υ8 γοϊα έυοδ. ““ἨΘ ΤΊΘ8}5 {π]1π5 Ασομ οὶδαβ πα 
Ἡετοᾶ, ἃ5 ΨΌ5ΘΡΠ 115 ΠῚ Π5611 ἀἀθοαγ 5 ἴῃ ΠἾ5 ἄσϑῦ θΟΟΚ ἀραϊηβῦ Αρὶ- 

οπ. «0118 ΑΤΌΠΟΙ 5 νγὰβ ὈσοῦΠ 6 1-1η-Ἰὰνν ἴο ΚΊπρ' ΑΡΤΡΡδ, ἴῸ Π6 

Βα ΜΔ 66 ΠΪ5 ΒΙβίου ΜΆΤΙ ΔΠ116 ; 50 Βα γ5 ΦΌΒΟΡΠΒ αὖ [Π6 πᾷ οἵ 

ἢ15 ηἸηθίθοῃ ἢ 8 η6] ὑνγοηθί ὈΟΟΚ οὗ ΑμΟα 1165.) Ὑ8168. 

11. οὕτως ἐκ μόνων αὐτῶν, κ.τ.λΔ., 80 ἀἰοδὶγϑα, ἐο σῖνο ἐδι6 ζγιοιοϊθασο ἢ 

ἐλ6 δυθγἐβ ἕο Ἠιθη, 7) ηὺ {}ι686 Ομ , ἐκ μόνων αὐτῶν, 1. 6., ἔτοτη [16 

ὙγΟΥ 5 Οὗ ΦοβοριαβΒ. ΕὉΓ βυπίαχ, 419.-- γνῶσιν, π 6 οΠ]θοῦ οὗ πα- 

ραδοῦναι.---πράξεων, 00]. Ρ6η.; 444: Ἡ., ὅθδ ; 6. 167, 8. 
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χαράξας, παρίηᾳ 8 δον οα , ἴτοτη χαράσσω. “ΝΊΘΟΡΠΟΙΤΙΒ, ἴῃ ἢι15 

{πτὰ Ροοῖς, Ομ αρίον χὶ., Ἰπςογρτοίίησ ἔΠθ86. τγογβ οὐ Τό ΡΠ, 

Βᾶγ5 {πε ΤΊΓι5 τνἹΓΠ Π15. οὐνῃ Πα πα σοοΟρ]Θα οὐ {πΠ6 ῬΟΟΚΒ οἵ 7086- 

Ῥθ5 μ15 ἰβίονν οὗ {Π6 1 ον 15} γᾶσβ. 866 Πδὲ ΤΟΠΔΠη65 ΤΔΠΡῚΙΒ 

Πὰ5 ποίρα δ {παῤ μ]δοα οἵ ΝΊσθροσιιβ. Βαΐ 811 ᾿πίθυργοίουβ γῆ Ὸ 

Πᾶνα ταδὶ αίθα {118 ΡΊασθ οὔ Φόβορητ5 ᾿ἰπίο Τιατπ ἀπαουβίαπα 

Ἐπογο θυ {Ππαΐ ΤΊζι5 ΟΠῪ Βα ΒΟΥ θα [Π6 ῬΟΟΚΒ οὗ ΤΟβορμτ5 νυ [ἢ 
5. οὐ ΠᾶΠπΩ, ἃπα αἸα ποῦ ΘΟΡῪ ποι Ὠΐμη56 1 Βα 1 πουἹα 
ΤΑΤΠΘΥ ΤΌ]]οῦν [Π6 οΟρΡ᾿ πΐοη οὗ ΝΊΘΘΡΠοσιι5. ΝΟΙΓΠΟΙ (ὁ {Π|656 τγοσα 5 

ΟΥ̓ ΤΟΞΟΡ 5, ὥστε χαράξας τῇ αὐτοῦ χειρὶ τὰ βιβλία δημοσιεύεσϑαι 

προσέταξεν, 5661 ἴο ΒΟῸΠΑ ΔῊΥ {Π] Πρ 1655 ἴο τη6."... 8168. 

τῇ τῆς ἀληϑείας παραδόσει μαρτυρῶν, δοαγίης τοτέη688 ἰο ἐλο (οἰ λον 

47 ἐλι6 ἐγπδι, 1. 6., ἴο [π6 {τας Ὁ] Π 655 οὔ ΠΤ ΟβορΠτι5᾽5 Πἰβίουθβ, ΤῊΘ 

ΟΥΚ ΘΙ ΤΠΟΤΘ ῬΆΓΕΟΙ]ΔΤ]Υ ΤΟ υτ θα ἰο 15 15 Πἰβίουυ οὐ {Π6 76 »- 

150) Ὑγᾶγβ,  Ὑ ]6ϑῖπ5 8615 ἃ ποίθ, ἴῃ τ ΠΟ Π6 βαυ5, “ ΕἼΤ ἐπ 656 

ΟΓΩ͂Β οὐ ΦΟΒΟΡΠ8, γΥ 6 την σΔΕΠΟΓ {πᾶ {Π6 Πιἰδίογν οἵ [Π6 768 
ὙΓΔΓΒ γγὰ5 Ραΐ οὐὖ ὈΥ Πϊπὶ 1 {Π6 τοῖρτι οἵ Ὑ οβραβίδη." 

ἴωμεν δ᾽ ἐπὶ τὰ ἕξης, απ ἰδέ τι8 ῥγοοοοά ἐο το]αΐ γοϊίοισδ8, 

ΟΗΑΡΤΕᾺἙ ΧΙ. 

ἨΟῪ ΒΥΜΈΕΟΝ, ΛΕΤΕΕ ΘΑΜΈΒ, ΠΌΠΕΡ ΤῊΒ ΟΗΠΉΟΗ ΙΝ ΠΕΒΌΒΑΙΕΜ. 

ἡ γραφὴ. Μαίί. 11., δῦ. 

ἀνεψιόν : σοΟυιβῖη σοτΙηΔη, ὈΥ {Π|6 τοῦ ΠΟ 8 5ῖ:46, Ζοόμη χῖχ., 9, 

ΟΗΑΡΤΕΗΝ ΧΙ. 

ἩἨΡῪ ΨΕΞΡΑΒΙΑΝ ΟΕΘΕΝῈ.) ΒΕΛΗΉΘΗ ΤῸ ΒῈ ΜΑΡῈ ἘῸΝ ΤῊΕΞ ὉῈ- 

ΒΟΕΝΘΑΝΥΤΒ ΟΕ ΏΑΥΤΟ. 

ΟΗΛΑΡΤΕᾺΝ ΧΙ. 

ἩΟῪ ΑΝΕΝΟΙΕΤΤΙΒ ὙΓᾺΒ ΒΕΟΟΝῸ ΒΙΒΗΟΡ ΟΕ' ΤῊΕΞ ΒΟΜΑΝΒ, 

ΟΗΑΡΤΕᾺ ΧΙ. 

ἩΟῪ ΑΒΙΠΙΌΒ ὙὙᾺΒ ΒΕΟΟΝῸ ΒΙΒΗῸΡ ΟΕ ΑΙΕΧΑΝΘΕΙΑ, 



ΘῈ ΝΟΤΕΞΒ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΝ ΧΥ. 

ἩΟΥ͂ ΟἸΕΜΈΕΝΤ ΑΒ ΤΗΤΕ. ΒΙΒΗῸΡ ΟΕ ΤΠῈ ΠΟΜΑΝΒ, 

ὁ ἀπόστολος διδάσκει : Ῥ.]]1Ρ. ἵν., ὃ. 

ΟΗΑΡΤΈΕΗΝ ΧΥ͂Ι. 

ΟΝ ΤῊΒ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΟΠΕΜΓΕΝΤ. 

ΟΗΑΡΤΕΙΝ ΧΥΠ. 

ΤῊΒΞ ΡΕΒΒΕΟΌΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΒ ὈΝΘΕᾺΒ ΘΟΜΙΤΙΑΝ, 

ΟΗΑΡΤΕΝ ΧΥΠΙΙ. 

ΟΝ ΤῊΒ ΑΡΟΒΤΙΕ 9ΟῊΝ ΑΝῸ ἨΠΒ ἈΡΟΟΑΙΥ͂ΡΒΕ, 

ῷ. τοὔνομα αὐτοῦ, 1. 6., Οὗ ΑΠΠΟΉ δῦ, ἸΤΌΠπαΘα5 Δαν, ΗδΟΙ,, Υ.) 
80, 8. 

ΟΗΑΡΤΕΝ ΧΙΧ., 

ἩΟῪΥ͂ ΠΟΜΊΤΙΑΝ ΟΕΘΕΒΕ ΤῊΝ ΘΕΞΟΒΝΏΑΝΤΗΕ ΟΕ ΘΑΥΙ ΤΟ ΒΕ 

ῬΟΊ ΤῸ ὈΕΛΊΤΗ. 

ΟΗΛΑΡΤΕΗΝ ΧΧ. 

ΟΝ ΤῊΞ ΚΙΝΕΜῈΝ ΟΕ ΟΕ ΒΑΥΙΟΊΓΕ. 

1. λεγομένον ἀδελφοῦ : Μαζί. ΧΙ]. δῦ ; Ταῦ {Π6 “Φ6νγ8 οἴξθῃ οϑ]]οα 
Πνβύ οουβῖηβ ὈΤΘ ΉΤΟ. 

ὁ ᾿Ιουόκατος, ἴτοχη Τί] Μνοζαΐιι8, ἃ σοί γο] Πΐθοσ., 

ἢ. Τερτυλλιανὸς : ΔΡΟΙ., ὅ. 
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ΟΗΑΡΤΕᾺΝ ΧΧΙ. 

ἩΟῪ ΟΕΕΡΟΝ ΑΒ ΤῊΒΞ ΤΗΤΕ ὙῊῸῸ ἘΠΕ.) ΤῊΒΞ ΟΗΤΕΟΗ ΟΕ 

ΤΗΒΞ ΑΠΕΧΑΝΘΌΒΙΑΝΒ, 

ΟΠΗΑΡΤΕΗΝ ΧΧΙ͂Ι. 

ἩΟῪ ΙΘΟΝΑΤΙΌΒ ΑΒ ΤΗΕ ΒΈΕΈΘΟΟΝῸ 0 ἘΓΠΠΕῈ.) ΤῊΗΒ ΟΗΤΕΟΘΗ ΟΕ 

ΤΗΕ ΑΝΤΙΟΟΗΕΝΕΞΒ, 

ΟΗΔΡΤΕΗΝ ΧΧΙΠ. 

Α ΝΑΒΒΑΤΙΨΥΕ ΒΕΞΡΕΟΤΙΝΟῸ ΤῊΝ ΑΡΟΞΤΙΕ 9Ο0ΗΝ. 

ἨῈΞ τϑο]αΐπηβ ἃ γοθηρ σοηγογί, ὙΠΟ, 16 αδίταν ὈΥ αἰββο!αΐθ ΘΟ ρ8η- 

ἴοηβ, Βαα Ὀθοοτηθ [Π6 ἸΘΔάο. οἵ ἃ ὈΔηα οἵ ΓΟΌΌΘΙ8. 

1. Ἐπὶ τούτοις (36. χρόνοις), «4 ἐλιῖ8 ἐΐηιθ. ᾿Ἐπὶ 5μονγβ {Π6 τΤο]ὰ- 

ἐἴοη θούνγθῃ διεῖπεν ἃ Πα τούτοις. 

ἔτι τῷ βίῳ περιλειπόμενος, ψεέ γεπιαϊηίηςῳ ἐπ {76, 1. 6., ψοί [ἰοΐπ. 

-Ασίαν 15 82η Δα]απποῦ οἵὗἉ [Π15 ῬΑ οἾ 016. 
ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς (Τ0}Π ΧΙΪ., 38), ἃ Βυθογαϊπαΐθ δα]θοῖγα 

οἴασβα ἀθβου πο Ἰωάνης, θ2, Ὁ, Π. 

ὁμοῦ, αὖ ογ166, α8 τρε[ΐ α8. 

ἀπόστολος καὶ εὐαγγελιστὴς. ὙΥ̓ΠδΓ 15 {πΠ6 αΙΞΕΠ ποίϊοῃ κ᾿ 

Ἰωάννης, [168 576 οὐ οὗὁἉ {Π6 ῬΤΊΠΟΙΡΆ] οἸδιιβ6. 

αὐτόϑι, ἐλ)", 1. 6., κατὰ τὴν ᾿Ασίαν. 

διεῖπεν, φονε) 6. 

ἀπὸ τῆς, οἷο. ; ΔΙΤΔΠΘΘ ἐπανελθὼν ἀπὸ τῆς φυγῆς κατὰ τὴν νῆσον, 

οἴο.---νῆσον, Ῥαίτηο5. 

Δομετιανοῦ. «01 τῦᾶβϑ ῬΤΟΡΔΌΥ ὈΑΠΙΒη6α ὈΥ Ποιηϊεδπη ἀθοὰέὲ 
Α.}. 95. ἣ 

2. Ὅτι δὲ" εἰς τούτους... μαρτύρων, Απᾶ ἐπαΐ ἢ αϊά γεηιαΐπ, αἴῆτα 

μρ ἰο ἐλιῖ8 ἐΐηιθ ἐξ 8 σηοιῆ, ἐο πιαῖο {16 ἀφοοτπέ ἐγιιδέισογέγ θγ ἐτρο 

ερίξπ68868.----ἀπόχρη 15 [Π6 ἸοΔα]ηρ᾽ νου. Τίβ βαθ]θοῦ 15 πιστώσασϑαι, 

511, ἢ; Η., 1705; 6,, 1584, ποία 3. ὙΠΟ ἢγβέ οἴαιιβο (περιῆν) 15 5}- 
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οΥὐαϊπαίθ βυδίφηξγο, ἴῃ ΔΡΡΟβιοη ἴο λόγον.---εἰς τούτους (80. χρό- 
γους).---μαρτύρων, 09ὅ ; Ἡ,, 029, ο; α΄, 191,1, 

Πιστοὶ δ᾽ ἂν εἶεν οὗτοι, “πα ἐδιο86 ηγιιδί ἤυθ ἔδοη, ἐγιιϑέισογένῳ. ὅθο 
004. ΤΙ 5 σομτπροηΐ ΤΌΓΠῚ Οἵ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ 1Π1}1165 ΠῸ ὈΠΟΟΡΓΔΙ ΠΥ 

ἴῃ {Π6 τυτῖζο 5 τη] πα, 

πρεσβεύσαντες, παυΐης πα( ογανγο οῇ. "ΤἼ16 ῬΑ ΏΠΟ1Ρ016 Ἰπ τοῦ 608 

ὃ ΤΟΆΒΟΏ, 074. 

ὀρϑοδοξίας, ἐγϑέγιοίίοη, (οὐ πο οχΧΥ) ; 404, 407; Η,, 681, «; α,, 

171.8: 
εἰ δὴ τοιοῦτοι, 8ἴ7106 γιοῖῦ ({7ι6}} αὙ δ) 8:67) α8, οἴο. ΤἼΘ τηθηίοι οὗ 

Π6 ΠΔΙΠ65 ΟΥἩ [Ππ686 Θῃλϊπθηῦ Τ6ῃ 15 μα ἴῃ {Π6 ΤΌΤ οἵ ἃ βΒθοομαᾶ 

ΤΘΆΒΟΠ ῸΓ ΤΟΟΆΤΙηρ᾽ {Π6 ὙνἸΌΠ65565 ἃΒ {Παβύνγουθηγ. 

8. Ὧν ὁ μὲν πρότερος, 7᾽}.6 7076)" φΓ᾽ τοΐοηι. ὧν, 415; Ἡ,, δῦ8, 

δῦ9: 6., 108.--τῶν 15. 4150. ρατῦ. ρ6η. ; ὁγν ἐι6 8εοογι, οὐ ἐλι6 (ϑοολ!δ) 

60" 60)", ἢ6Υ 681}. 

ὧδέ πως γράφει, τὐγ1{68 8οηγοἼιοιρ ἐἤμι8. 
οἱ κατὰ τὴν, Θἴο., ΔΙΓΔΠΡΘ οἱ συμβεβληκότες Ἰωάννῃ τῳ μαϑητῇ τοῦ 

κυρίου κατὰ, οἴα. οἱ, 1864 Βα ὈΒ ἢ ἸΟῪ Δ Πα ἴῃ ΔΡΡΟΒΙ(ἴ0η. ἴο πρεσ- 

βύτεροι.---Ιωάννῃ, 449, 460; Η., 609; 6.., 180.---μαϑητῇ, 999; Η., 

4909: 6. 187. 
συμβεβληκότες, Παυΐηφ παᾷ ἐγέογοουγ86. συνβ- Ξσύμβ-, 160; Η,, 

48; 6. 16, ὅ. 
απο ττοςς τὸν Ἰωάννην, ἐδαΐ “οΐγν παα γοϊαϊοῶ (1). Τιὴο 1η- 

ΟΟΙΡοταἰθα οἴδιβο 15 [Π6 οὈ]θοῦ οἵ μαρτυροῦσιν. 

αὐτοῖς, τοὐέϊν ἐπθην,, ἴον ϑυπίαχ, 566 ἃθονο, Ἰωάνῃ. 

μέχρι τῶν Τραϊανοῦ χρόνων, «γὐϊϊ, {7.6 ἐΐηγε8 9 Τ,α)αῃ. 

4. καὶ ἐν τρίτῳ δὲ τῆς αὐτῆς ὑποϑέσεως, ΔΑ πη τη {}6 ἐπιἱγα (Ὀ00Κ) φΥ 

ἐπι ϑαηι6 100}. ὑποϑέσεως, Ῥατῦ. σΘη. ΕὟὉΙΪ αΘΟ]ΘΠΒΙΟΠ, 566 19, 919, 

Ὁ; 91, 219, 290. 

ταὐτὸ τοῦτο δηλοῖ, 16 ϑἤοιο8 {7.18 ϑαηιο ({]υγ.0)).----ταὐτό, 194, 

τούτων (80. ῥημάτων). 

καὶ, αἶϑο. 

ἐκκλησία 15. Π6 Θα] οὐ οἵ ἐστι, ἐλ6 Ομ" ον, ἦγ, Εἰρἤθϑιι8 ἐ8 α γαϊίἢ- 

72 ετοὐέη688. 

ὑπὸ Παύλου μὲν τεϑεμελεωμένη, ζοιοιαφα, «ἰγι6)" Ῥακιῖ, 1, 6., ὅῳ αν. 

Παύλου, 484. ὑπό 18 ΘΟΙΠΠΊΟΠΪΥ τι564 ἴο ΘΧΡΙΟΒΒ {Π6 τοϊαίΐοι οὗ 
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ἀσοηξ ὙΥ1ΠῚ ῬΑΒΒΙΥΟΒ; ΒΟΠΙΘΕΪΠΙ0Β ἀπό, ἐξ, παρά, ἃ πρός ἅτ 50 

ἀβοὰ ; ὅϑ80, 

᾿Ιωάννου δὲ παραμείναντος, 56}. 808, 

αὐτοῖς, ιοἰίλι ἐλιόηι, 449. 

τῆς παραδόσεως, Γ᾽ {δι ἐνακ(ιοη. 

ὃ. Ὁ δὲ Κλήμης, ΟἸεηιεπέ οι ἔ]ι6 οἶον παπα. δὲ ἸοοΟΚ5 ὍδΔοΚ ἰο μὲν 

αὖ [Π6 ορϑηΐηρ οἵ {π6 {Π|γτὰ βθοίϊοη.--- Κλήμης, [Π6 Βα ]οοῦ οἵ προ- 

στίϑησιν. 

τὸν χρόνον ἐπισημηνάμενος, ἱπα]ϊ]οαξίης ἐἦι6 ἐϊηι. 

καὶ ἱστορίαν... προστίϑησιν, αἴϑο αὐἰα8 ατὰ αὐοοοτγνέ ηιοϑέ πεο [μἰ (0 

ἐλιο86) ο τρλοηὶ ἐο ἤδαν ἐδῖπ8 ἐαοοϊοηέ απα ργοἠέανιε ἐ8 ρίοαβαπί. Τὰ 

{Π6 στον οδιιβο {Π|6 γογ} (ἐστι) 15 ΒΌΡΡΙΟββθα, ἀκούειν 15. {Π6 
ΒΕ] ΘΟ, φίλον {Π6 Ῥυθαϊοαΐθ. Οὔβθυγθ 4150 {ΠῸ 6111}0 518 οἵ [Π6 8η- 

ἰοοραοπέ οἵ οἷς, δδ1, 

ἐν ᾧ ἐπέγραψεν αὐτοῦ συγγράμματι, ἔπ, τολίο]ι ἀρογ ἢ; Γ᾽ Ἰυΐ8 ἢ6 τογοΐο, 

"1. 6.. ἴῃ. [Π6 σγοῦκ οἵ Π15 τὸ ΠΟ. Πα πτοίθ (ον 681166). 

τίς ὁ σωζόμενος πλούσιος, τοΐο (18) ἐπι βαυοί γον, (μλ8 1) ἢ νυ δῦ τ ἢ 

ΤηΔ 15 βᾶγϑα ἢ 

γραφήν, ἴπ6 οὈ͵]οοΐ οἵ ἀνάγνωθι; γοαΐ {6 τογίξίης Γ᾽ Ἰνΐηυ αἶϑο παυ- 

ἕπῳ (δε: 7) βοηιδιοιο ἐἤιι8. 

0. ἄκουσον μῦϑον οὐ μῦϑον, ἤξαν' ὦ ἑαΐο ποΐ α ἐαἴο, 1. 6..) ποῦ ἃ ΤΏΘΙῸ 
δου οι βίουυ. ἄκουσον, ΔΟΙ, [ΤΠΏΥ., Ὁ 8.7) ΠΠῸΠ] ἀκούω. 

λόγον, απὸ αὐοοθπγΐ. 

Ἰωάννου, 418 ; Ἡ.; δ79, ο. 

παραδεδομένον, Πιαγιοα ἄοιρη, (Ὁ ἀγα 101). ε 

μνήμῃ πεφυλαγμένον, ζερὲ ἴηι γ᾽ ηιθη δ) ποθ. πεφυλαγμένον, ὈΪ. Ρ. 
Ρύ., τοι φυλάσσω (φυλακ-), 849. 

᾿Επειδὴ γὰρ τοῦ τυράννου τελευτήσαντος... εϑνῶν, ΠῸ)" τρλδη, ἐδι6 
ἐψγαπέ παοίπῳ αἰοα, ἢ τροπέ ὑαοῖ ἤγοηι {6 ἐϑίαπια Ῥαΐπιοβ ἰο ΒΕ ρ]ιόβιι8, 

ἢ τροπὲ αἶϑο, (το 6η) οαἰϊοα, το ἐλι6 ποὶψ]φογίης γεσίοη οΥ {16 Οἰδηεϊζο8. 

τυράννου τελευτήσαντος, Ο7ὅ ; Η., ὅ98; 6.. 189.--ΠΤάτμου, 404. 

ὕπου μὲν... ὕπου δὲ... ὕπου δὲ, ἦγ ϑοηλθ ρίαφο8.. .. ἦγ, οἶλογ}8.... 
ἧχι οἵ 6). 

καταστήσων, αὐομέ ο σρροῖπί. ΤΠο δαΐαστο ῬΥΈ01016 οἴξοη οχ- 

ῬΓΌΒ565 ῬΌΓΡΟΒΘ, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ΓΟ γ 1}05 Οὐ τπηοίϊοι ; ὅ98, ". 

ὅλας ἐκκλησίας ἁρμόσων, ἴο οδἰαν{ δ]ν τολιοῖο οἰνιιγ"ο]ιο8. 
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κλήρῳ ἕνα γέ τινα... . σημαινομένων, ἴο 8οῖ αρα}}} ἰο 7.6 Ἠυγΐη18})"}) 80,16 
906 φΓ ἐλοϑο ἐμιαϊουΐοα ὃν {6 Ποῖ ϑρ, 1. 

ἢ. τῶν οὐ μακρὰν πόλεων, φ7 {16 οἰξ68 τοί αἰδίαπί. ἘῸΥ ΘΘη., 566 
415; Ἡ., ὅδ8, δδ9; Θ΄, 168. 

ἧς καὶ τοὔνομα λέγουσιν ἔνιοι, 47 τυλῖο], βοηλ6 χΐοθ {}ι6 παηιθ. τοὔνο- 

μα, ΟΥ̓515 [ῸΓ τὸ όνομα, 194: Η,, 08; 6. 11.---ἔνιοι [ῸΓ ἔστιν οἵ (πῇ 

41). 

καὶ τἄλλα ἀναπαύσας, ατια α8 ο οὐδ)" ἐδυΐηα ἠαυΐηῃ γ} γ 8Π 6. 

τἄλλα ἴῸΓ τὰ ἄλλα, 566 ΔΌΟγΟ, Οἢ τοὔνομα. ἀναπαύσας, ἴτοτα ἀνα- 

παύω, ἴο ολ186 ἴο 5[00 ; 80, ἴο οἾγα τοβί, το θῇ, 

ἐπὶ πᾶσι, αὐ Ἰαδί. Οὐπβίλι νεανίσκον ἃ5 Π6 οΠ͵]οοῦ οἵ ἰδὼν. 

ἱκανὸν τῷ σώματι, αίὶ6 ἔπ, ϑοῶψ, 1. 6... οἵ πο βίαϊατθ. σώματι, 467, 
Ὁ; Η.,609: α., 188, ποίθ 1. 

ἀστεῖον, σογιέεοί,, ΤΟΥ ἄστυ, ἃ ἴον ΟἹ ΟἸΈγ. 

καὶ ϑερμὸν τὴν ψυχὴν, αγιαὶ ΚΟ δ): ἐγ, ϑοιμ. 

ψυχὴν : 86 5Βγπίαχ 15 γαΙθα : 481: Η., δὅ49: α΄... 1060. ΟΌΒΘΙγΘ 

{86 οὐ 61: οἵ ἐγαῖϊΐβ ἴῃ {Π|6 ἀιΘβου ΡΠ Οη οἵ {Π6 γοῦπῃρ' Τη8η. 
ἔφη, [Π8 ῬΙΠΟΙ͂ΡΑΙ γα}. 

μετὰ πάσης σπουδῆς, «οἴξἠ, αἷΐ Φαγ7νοϑέγι688. 

ἐπὶ, δ6 707). 

τοῦ δὲ δεχομένου, αγιὦ {Πν18 0η6 γεοουΐη. τοῦ τοΐοιβ ἕο {Π6 ὈΪΒΒΟΡ ; 
ο᾽δ; ἘΠ᾿ 595... ὅ.::89: 

καὶ πάνϑ᾽, απ αἰδ, πάνϑ᾽ ἴοΟΥ πάντα, ο"͵]οοῦ οἵ ὑπισχνουμένου ; 
101. 

διελέγετο καὶ διμαρτύρετο, ἢδ (.. 6.. {0118} γερθαΐοα, «πὰ ἐοϑε δά. 

8. Εἶτα, Τλέηι. 

ὁ μὲν ΥΟίογ5 το ΦόΠΠ. 

ἔτρεφε, συνεῖχεν, ἔϑαλπε, δ)οτιγἠΐ τ», γεβέραϊγθα, ο]16) 1866]. 

τὸ τελευταῖον ἐφώτισε, αὐ ἰωδέ δαρέίφοα (11). Ἰοΐο6 [Π6 ΟἹ] 550 

οἵ Θομ] ΠΟΙ] 08. 

ὑφῆκε τῆς πλείονος ἐπιμελείας, ἢ6 γοϊαχοί, 8. φγεαΐ (ἰδ... στοαΐθι) 

6). ἘῸΥ 5υῃίαχ οἵ ἐπιμελείας ἃ πα παραφυλακῆς, 866 408 ; Ἡ., ὅ80 ; 

α,, 174. 
ὡς τὸ τέλειον... τοῦ κυρίου, α8 αὐ ἰφησέϊ, παυΐηᾳ μι τροην ἤΐηι 

αϑ ὦ σιαν ἃ ἐΐι6 8βοαΐ οΥ᾽ ἐδ6 1,ογ.---φυλακτήριον, 5898; Η., 499; 6. 

ΠΟ 
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9. Τῷ δὲ ἀνέσεως... ἐϑάδες κακῶν, μέ ἐο ᾿ΐηι, τεοοϊοίτ ΠΡον ἐμ ὅ- 
7ονα ἐλ ἐΐηιο, ἐογξαϊτι ἐπ ἴθ, γοργοναΐς μονῆς πλέηι, ασομδίοηιοα 10 τρίοῖ;- 

οάγιεβ8, αἰξαοε ἐδιοηιβεῖθεβ, Τῷ, [6 Ἰηα!τοοῦ οὈ]οοῦ οἵ προσφϑείρονται. 

ἀνέσεως : ΟΟΙΡ. ἀνά ἃπα ἵημι. ΤΠ σΌΠ. 15 ραν; 434 .--- 

ἀργοὶ, ἐαἴ6,; ἃ ἴοττη οἵ ἀεργός (ἃ Ὀτῖν. ἃπα ἔργω).---ἀπερρωγότες, Ῥ»ολ:- 

ὅπ 41} (τὰ σΠπαταοΐου), ΤτΟτ ἀποῤῥήγνυμι. --- ἐϑάδες κακῶν, θαϑῃ {π 

ογΐπιεβ; 488. 

πρῶτον μὲν... εἶτα... εἶτα, 778... αὐιογιραγα,. .. "ηαϊἊ. 

που καὶ νύκτωρ, βοηιειρ]67}6 ὃψ τη; το ῆογ5 οἵ ἐξιόντες. 

λωποδυσίαν, ΛΟ ᾽ΟΥ. 

τι καὶ μεῖζον συμπράττειν ἠξίουν, “εδῖγοα (που. Ὁ Πΐπὶ τγου}υ) 

λύπην ἰο ει ογίαξο βοηῖθ φγεαΐον" ἐμίπῳ τολέϊ, ἐδοηι. 

10. κατ᾽ ὀλίγον, ὃν {ὐ{{16, 1. 6., σγασπαϊ. 
μέγεϑος φύσεως, γ᾽ θαΐηε88. Οὗ παΐιγθ. Ἠφδ τγὰβ ἃ ΟΠ -βρισιίοα 

γΟΌΠΡ' ΤΠ. 

᾿ς ἐκστὰς ὀρϑῆς ὁδοῦ, Παυίπῳ [6 {7ι6 γἱφῆξ πραγ. 
χαλινὸν ἐνδακὼν, ὀίξίηᾳ {ι6 ει}. 

μειζόνως ἐφέρετο, τρα8 δογη, π107.6 υἱοϊεηἶη. 

11. ᾿Απογνοὺς δὲ τελέως τὴν ἐν ϑεῷ σωτηρίαν, Παυΐηᾳ σίνοη, τ 
παϊῃ ἐλ βαϊοαΐίοην, ἐπι Οοα. ᾿Απογνοὺς, ἴτῸΠ] ἀπογιγνώσκω, Ὁ ἃ. 

Ρί., 45. τελέως, ἃ ἴόττη οἵ τελείως, {ΌΠ τελεῖος (τέλος). 

οὐδὲν ἔτι μικρὸν, πο ϑηιαϊϊ ἐἸιΐπιχβ. ΤΑτϊοίοβ ; 566 70, τὰ ; Ἐὶ,, 511, ο. 

ἐπειδήπερ ἅπαξ ἀπολώλει, 58ἴγι26 ἢδ τρα8 φυία γεγο. 

ἀπολώλει, ΡΙΡΙ͂., 9, 5., ἔτοτη ἀπόλλυμι. 

ἴσα τοῖς . .. ἠξίου, φαγεοίσι 0 81.072) ὁηιαϊη τοϊέϊ, ἐδιφ οἶιογ8. αὰ- 

Ἰοβ1115 ῬΥΘΙΌΙΒ ἀπηξίου ἃ5 [Π6 τοδαϊηρ, τηδκίηρ' [Π6 56η56, ἠ6 80ογἹθῶ 
ἴο 81:8), οἴο. 

αὐτοὺς δὴ τούτους ἀναλαβὼν, ἐαλίηᾳ τ τοῖν ἐἤι686 Ὁ67} Ἡϊθηι. 
ἕτοιμος λήσταρχος ἦν, ἢ ᾿τρα8 (ὈΘΟΔΤη6) ὦ γα ἰοασον (07 γο 67). 

Τὸ σγου]ᾶ "6 τῆοτο ἴῃ ΔΟΟοΓ Δ Π06 Ὑγ1Π Οἱ Ἰα]οπλ [0 ἐπα δ] αΐθ ἕτοι- 
μος ἃ8 8 Δαγοιῦ; δ09, ἢ 

19. Χρόνος ἐν μέσῳ, Τίηι6 (8861) ἐγ, ἐῆι6 ἡπέογυαϊ, Ἰ. 6., ΔΙΌΘΙ ΒΟΠῚ6 
ἔπηθ. ΟὔΒοΥγο, Πού νον, ὑπαῦ 10 15. ἃ αἸβέϊηοῦ οἸδιιβθ, τυ τ μΐοἢ 

ἀνακαλοῦσι 15 σο-οΥἸπδΐο. 

ἐπιπεσούσης χρείας, ϑοηιθ τιθοθδϑιέμ αγϊδίπ; ΟΤὅ; Ἡ,, 598; α΄., 188. 
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--Ο᾿ὸὀπιπεσούσης, Ὁ ἃ. Ὀῦ.,) ΤΟΙ ἐπιπίπτω. ΤΊ ῬΑΓΓΟΙΡ]Ο ΟΧΡΙΌΒΒΟΒ 

ΠΙΟΤῸ {Π6 Το]αίοη. οὐ οαβθ. ΤΠΟν β0η6 ΤῸ ΦόΠη, θθοδιιβο {ΠΟῪ 

Πᾶν ϑοηη6 ποοα οἵ μη; 674. ᾿ 

Ὁ δὲ, Βα] οὐ οἵ ἔφη.---τὰ ἄλλα, ο"͵δοῦ οἵ κατεστήσατο. 

ὧν χάριν ἧκε, 70)" {λι6 ϑαΐδ φγ᾽ τολΐοϊι ᾿6 πα ἐοηιθ. τὰ ἄλλα 15 {Ππ0 

δηϊοοοαοηῦ οἵ ὧν. χάρινΞξΞἕνεκα, ΔΟΟΌ85, οΟἵὗἨ Βρ60.; 481: Η,, δ49: 

α., 100. 
ἄγε δὴ, ὁοΉγ6 ἨΟΊΡ. 

ἀπόδος ἡμῖν, γῖνο δαολ ἔο «ι8. 

ἐπὶ, δ6 70)». 

μάρτυρος, 599. 

ἧς προκαϑίζῃ, το]οῖ, ἐλιοιι ἀοδέ 8ὲἐ δ6.0}6 (ρυθϑῖο ονθι). ἧς, 404; 
ἘΠ ΘΙ ἂς ἀπ 715: 

18. Ὁ δὲ, Π͵ὸ ([Ππ| ὈΙΒΠΟΡ), βι )]θοὐ οἵ ἐξεπλάγη. 

χρήματα οἰόμενος . .. συκοφαντεῖσϑαι, ἐλυϊγιίτ ἐμαΐ ἢ τῦα8 ( }αἴ86- 

ἴψ) οὐιαγσοά αδοιιέ φιοηθν τολίο, ἢ6 πα ποΐ γοοοίυσά. χρήματα, 481. 

συκοφαντεῖσϑαι, ΤρΟΤ συκοφάντης (σῦκον, φαίνων), ὙΥΠΘΠο6 Επρ', 5Βγοο- 

ῬΠπαηῦ; 11ξ., ἃ ἢΡ-ΒΠ ΟὟ ΘΙ, 8 ἸΠΠΌΙΙΏΘΙ ἀραϊηβῦ ῬΘΙΒΟΠΒ ΨἬΠῸ 6χ- 

Ῥογίθα ἤρβ ἢ Ὸμ Αἰίϊοδ. 

καὶ οὔτε... Ἰωάννῃ, ἀπά γιθὐ{]ι6)" ἐρα8 1.6 αὖ] (εἶχεν) ἐο δοϊζουο (]οΐην 

ὁπαγσίης) οογοθ) γι (ἐ γι .8) τολυίον ἢ6 ας ποί ᾿ας, πο (ϑα8 ἢ αὐἰθ) 

{0 εἰὐδίοίουθ «]ο]ι.. 

στενάξας κάτωϑεν, 4) οαγη αἰοορίῃ. 

τέϑνηκε, 8 ἀθαά, Νοίϊοθ {π6 ἴοτοθ οἵ {πὸ μοιίοί. Ὑὴ6 οῇἶοξ 
Ομ ηιιθ5. Ἠδ 85 α]66, Δηα 511] 15 (686, 

ϑεῷ τέϑνηκεν εἶπεν, [6 ἐ8 ἀφαα ἐο (οί, ᾿6 βωϊά, 

καὶ τὸ κεφάλειον λῃστής, ατὶ 7ἰγαϊν (ἃ5 ἴο {πὸ ογουγῖηρ' ἐπ] ΠΡ ὦ 

γοῦδο).. 

ἀντὶ τῆς ἐκκλησίας, ἐγϑίθα( οΥ᾽ ἐΐ6 ΟἸι"οἶ,, 089, ἢ; Ἡ., 9 ῷ; 6. 
101: 

14. Καταρρηξάμενος ... ἀπόστολος, 1116 ἀροϑέϊε {ἤδη παυΐη γεηξ 

ἐδ σαγηλχοηΐ. 

οἰμωγῆς, ἰωηιογιἐωΐίογι. 

καλόν γε... . κατέλιπον,  ἤαῦο ἴε7Ὲ α 7ἴπ6 σιαγ(, οἴο. καλόν 15 οὗ 

ΟΟΠΙΒΘ ἸΓΤΟΠΊΘΆΙ; 70. ἘΠῚ ἘΠ᾿ 511..5. 

παρέστω... γινέσϑω ; θῦο. 
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ὥσπερ εἶχεν, αϑ ἦι τδα8.---αὐτόϑεν, Ἰ1ῦ., ἐΠιθηοο, Κότυν ἐδιθγ6; Ὀαὶ 15 

ΤΑΥΠΟΥ ἃ ΠΟ ΟῚ οἵ {ἰπ16 ΠΟΙ ; 8γαϊψἠξιραψ. 

1δ. ὑπὸ τῆς προφυλακῆς τῶν λῳστῶν ἁλίσκεται, 18 δαρέι" 66, ὕψ {}ι6 

σμαγα οΥ ἐλ γοῦδον8. ἁλίσκεται, ῬγοΒοηΐ [ῸΓ {Π|6 Ῥαϑβύ ἴῃ ἸΊν ΟἿ᾽ ΠΑΓΓὰ- 

εἶν; 6009 : Η., 699 : 6. 900, ποία 1. προφυλακῆς, σ6ῃ. ἀροῃῦ; 494. 

ἀλλὰ βοῶν, διιέ ογγίπῳ οὐ. 

ἐπὶ τοῦτ᾽ ἐλήλυϑα, 707 ἐλυὶβ 1 ἔαῦο 6ΟΉ16. 

10. Ὃς τέως, τοῦο ηιοαγιεζηιθ. Ὃς ἸΟΟΚΒ Ῥ8οκ ἰο ἄρχοντα οἵ {Π6 

Ῥτθοθαϊηρ' Βθοίίοῃ, νἱΖ., {ΠπΠ6 γουηρ᾽ ΤηΔη. 

ἀνέμενεν, βίοο( 8{ 11. 

ἐγνώρισε, ἔποιρ, γοοογγυϊςοα, 

αἰδεσϑεὶς, δοίη αϑἰιαηλχεί. 

ἐτράπετο. ΤῊΘ ἴοτοο οἵ ἴθ η865 Βῃου] ἃ ποῦ θ6 ουου]οοκοϑα ΠΟΙ. 

ΤῊΘ δουῖβέ δπα ἱπηρογίθοῦ ὈοΌ ἢ Ἰοοαΐθ {116 δοῦ ἴῃ {Π| Ῥαϑβῦ, 80 [81 ἃ8 

Εἴπηθ 18 οοποογπθᾶ, ας τοργοβθηῦ {ΠῸ βία οἵ {πὸ δοὺ αἰ Πουθηεν : 

[Π6 ΤΌΥΤΠΘΙ ἃ5 τηοτηθηΐατυ, πο ἤηϊίο ; {Π|6 Ἰαςίο ἃ5 ΘΟΕ] ππ66, ΟΥ̓ 

ἀοῇπηϊίο.---ἀνέμενεν, τδσ8 βίαπα της 8{111 (ουν βιοοα 15 ΔΟΥΡΙ50) : ἐγνώρισε, 

ἄπιθι (τη ΤΠ ΘΠ ἈΥΥῚ) ; ἐτράπετο, τῦ68 ἐμ) γυΐπῳ ἴο Πρ, δόρατι ἐο ἔμ). 

(ἀοῆπῖίο). 8:6 90, Ὁ; δ90, ἢ; Η., 701, Τοῦ ; 6. 900. 

ἀνὰ κράτος, τ ἰο 8ἐγοησέῆι, '. 6., αὐ 71} ϑροοί, 
ἐπιλαϑόμενος τῆς ἡλικίας, Κογσοίέίης [8 οἰ ασὸ, 482, ο; Ἡ,, ὅτ6; 

ΚΕ. 111,3. 

17. τί με φεύγεις, τοῦ ὁ γοῖῦ Ὁ} πι6 ὃ 

τέκνον: γοοαίίνο; 484. 

πατέρα, τὸν γυμνὸν, τὸν γέροντα : ΔΡΡΟΒΙΓΤΟΒ. 
Ἔχεις ἔτι ζωῆς ἐλπίδα, Υοι, ἤανο μοί ἢορ6 οΥ᾽ 16. 

᾿Ἐγὼ Χριστῷ λόγον δώσω, [[ τοὐϊ! σΐοο (ὐ]υγ"δέὲ γόαβοη, (( 6[6}86),,1. 6.. 
Ι “111 ᾿πίοσοθα τι ΟἸτΙϑῦ ΤΌΣ [Π66. 

ἂν δέῃ, ἐγ ἐέ 6 τιδοο88α 7. 

τὸν (80. ϑάνατον). Τῇ ν Ὁ πλιιβῦ 4150 6 ΒΡ ΡὈ]16α ἴῃ {π6 γοδα- 

ἴηρ : α8 ΘΟ γὶδέ (πα υτο4) ἐλό (4 64 {}}} 707 1,8. 
Χριστός με ἀπέστειλεν, (Οὐ ιγηδϑέ Πιαΐ, 8ογυΐ πιθ. ΤῊΘ δουῖβῦ ἴῃ [86 

56η56 ΟΥ̓ [Π6 Ρογίδοῦ. 

18. Ὁ δὲ, 1. 6.. ἘΠ 6 γοιχηρ᾽ Δ. 
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Προσελϑόντα δὲ τὸν γέροντα περιέλαβεν, Δηα ἢ οηι)" θα, ἐἶι6 οἷά 

φιώη, αρργοαοϊηη. ; 
ἀπολογούμενος ... ὡς ἐδύνατο, δοιιϑίηῳ (ρ]οδαϊηρ [ο01) ᾿ύπιβο ἢ 8 

ἢ τραϑ8 αὖἴο ὃψ ἢν8 ἸωηιθηζαΐξίοΉ8. 

ἐκ δευτέρου, ὦ 8θοογιὶ ἐϊηι6. 

19. Ὁ δ᾽ ἐγγυώμενος, Δπᾶ ἢ ρἱοασίης ᾿ζηιβοῖ , 1. 6., ἘΠ ἀρ οβέϊο. 
ὡς. -. ηὕρηται, ἐμαί ἠδ παά 7οιωηνά ραγάογ, 70} ἤΐην ζγοην ἐΐ6 Θαυ- 

ἡ01,)".---σωτῆρος, 412. 

αὐτὴν τὴν δεξίαν . .. καταφιλῶν, ᾿λϑϑίγι ἐπ6 γίσιξ παρᾶ ἐδοῖ ἢ 8 

Παυΐηρ ϑοθη, οἰϑαγιϑοα, ὃψ γεροηυξαποθ. ; 

. ἐξαιτούμενος, 8ιρρ[οαΐξίη.----συνεχέσι δὲ νηστέιαις συναγωνιζόμενος, 

απ κοὐ, ἐοτιϑέαγιί γα ϑέζη8 8ιγ"Ὑοΐγι τοϊέδ, Πνΐηι. 

σειρῆσι λόγων, ο]α7)η18 7 100}8. 

κατεπείδων, δοοἠιγη (κατά, ἐπί, ἀείδω). 

ὥς φασι, αϑ ἐλιόμ 8αψ. 

ἀποκατέστησε, ἢ μα γοδίογοα, 

διδοὺς μέγα παράδειγμα μετανοίας, φίσϊη ([Π115} α σγοαΐ οααηιρῖο φῇ 

ἔγκι6 (ἀληϑινῆ ς) γεροπίαποθ. διδοὺς τοῖο γ5 ἴο {Π6 ἃροβίίθ, παρα- 

δειγμα (παρά, δείκ-νυμι). δεικμα»δειγμα, 148: Η,, 46; α., 10, 8; 

Ν., 8, (4). 
παλιγγενεσίας, γ 60 6η 6} α ΟΊ. 

ἀναστάσεως βλεπομένης, 866}, (1516) 7.681} 76οὐοΊ. 

ΟΗΛΑΡΤΈΕΗΝ ΧΧΙΝ. 

ΤῊΞ; ΟἾΘΒΕᾺΒ ΟΕ ΤῊΝ ΘΟΒΡΕΙ,Β, 

1. Ταῦνα τοῦ Κλήμεντος ἐνταῦϑά μοι κείσϑω, 7,εἴ ἐἦι686 (ΔοΟΟὈ 8) ΦΥ͂ 

ΟἸοηιθγξ δ ἤεγο ρίασοα, ὃν πι6, 1. 6.,1 Πᾶνα Π6Ι6 1πβουθα ἐΠ686, αἴο. 

κείσϑω, ἴτηγν., 9, 8.) ΤτΌΤη κεῖμαι. 

ἱστορίας, σον οΥΠΘα ὈΥ ἕνεκεν ; 499.---ὠφελείας 15 ἴῃ [Π6 Β8Π|6 60Π- 
Βύγ οὕ 01 : 707" ἐΠι6 βαΐθ οὗ ἐδ Πιϊδίογ᾽ αϑ τοοῖζ 8 707" {ὴι6 δοπεῆὲ φῇ 

ἔλιοϑ6 αὐονιέ ἐο ηιοεΐ τοὐέλ, ([Π15 στοῦ κ). 

Φέρε δὲ ἐπισημηνώμεϑα, .1,6ΐ τι8 ποῖ ἐγαϊοαΐθ. Φέρε ΤῊ 5 {Π6 ἔατπ 
ἴπη [Π6 Βα θ]θοῦ. ἐπισημηνώμεϑα; ἴοῪ [Π18. 1886 ΟὗὨ ΤΠ6 Βα] πποέϊγο, 

5866 098 ; Ἐ᾽,, 164, γ. 

τοῦδε τοῦ ἀποστόλου, Γ᾽ ἐυὶβ αροϑέϊ6, νὶΖ., Το ΠΗ. 
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ἀναντιρρήτους, μη απ ϑριέεα. 

ῷ. τὸ κατ᾽ αὐτὸν εὐαγγέλιον... ἀνωμολογήσϑω, απ ποι 7718. ἰεἰ 

ἐδι6 Οοδρεῖ ἀροογατπῳ ἐο ᾿ΐπι 6 αοϊηποιοοα οί, 
διεγνωσμένον, ἀποιρτι, Ηἵ. Ρ. Ρὕ., ΤτΌΤη διαγιγνώσκω. 

εὐλόγως, τεαϑοπαῦζῳ. 

ἐν τετάρτῃ μοίρᾳ τῶν ἄλλων τριῶν, ἔπι ἐδι6 Κουγε, ρίαοσο φΓ (ἢ το- 

Βρϑοῦ (0) ἐλέ οὐδέν ἐδγεο, 404. 
κατείλεκται. ΤῊΪΒ βι βία πενο οἸδα86 15 {Π6 Βα θ]θοΐ οὗ γένοιτο. 

ταύτῃ ἸΟΟΚΒ ΤΟΥνγαΓα : ἐπ ἐλιὶβ τραν; αϑ 7οἱοιρ8. 

9. Ὅι ϑεσπέσιοι καὶ ὡς αληϑῶς ϑεωπρεπεῖς, ΤΊοβ6 αἰοϊγιοῖγ-ϑροαλίη 

(πβρ᾿’γθ 4) απᾶ λοῖρ ὑγιῖμ ρίοιϑ (τη 6). ΟὈπΠβίταιθ 88 [Π6 βυθ]θοξ οὗ 

ὕδεσαν, ἐνεχείρουν, ὉΠ κατήγγελλον. ---ὡς, Ἰπίοηβῖγα; ὅθ4, 6; Η,, 

810, ἃ. 
τὸν βίον ἄκρως κεκαϑαρμένοι, μι» ε ἐπογοιυσῆϊῳ α8 ἐο 16; 481; 

Η., δὅ49; 6., 1600. : 
κεκοσμημένοι, ααοΥΦΩ. 
ἰδιωτεύοντες, γ616, ἐὐηιηιοη. 

τῇ γε μὴν... ϑαρσοῦντες, ἐγιδέϊης ἐγ ἔπι ἐλ αὐοῖπ6 απ τροπθγ- 

το ΕἼΠΩ ῬΟΊΡΟΥ οΥ {νι 6 ϑανίοιν, σύροη, ἰο ἐλιθηι.---- δυνάμει, 460 ; ἩΗ., δὅ90, 

Ός 6., 184.2. 
περινοίᾳ καὶ τέχνῃ λόγων, ερτζ, γεγηοηιοτιέ ατια 8.11} ἐπι αἰβοριι)86; 

ἀδνο οἵ Τη68Π8 Δ ΓΟΥ πρεσβεύειν; 4660: Η,., 606; 6, 188, 

τῇ δὲ τοῦ ϑείου . .. χρώμενοι, τἰϑίηᾳ οπῖψ ἐδ 6 αθηιοηϑίγαἴίοη, φ ἐδ6 

αἰοῖπο 8ρὶγὶξ τρονῖπα αρτέ, ἐδδηι, ατια ἐλι6 ἐροη 16 7- ρον  Υη 7 ῬΟΊΡΟ Γ᾽ 

ΟἸυῖδέ αοοοηιρ] δἰυίπ ἐπγοιμῆ, ἐλιθηι.----ἀποδείξει, δυνάμει, 4660, ἢ; Η., 

607,4; 6., 188, ποΐθ 2. 

τὴν οἰκουμένην, ἐδ ἐπμανίἐοα, (ντοΥ]α). - 
σπουδῆς τῆς .. . φροντίδα, μαυΐπῳ (πλΔ Κὶηρ) {ἰ{{16 σαν 9 φοαΐ, οσπ- 

οΟΥΤυΐτ ἐδ ἐρΥϊξπς 9 ϑοοῖϑ. 

4, Καὶ τοῦτ᾽ ἔπραττον, Απᾶ {718 ἐθον αἸά. 

ἅτε ὑπηρετούμενοι, ϑεσατι86 867 ὉἼγ, ἵπ, ὦ σΥϑαΐ6)" τυ ϑέγ, οἴο. ἅτε: 

[86 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ 15 ΘΠ] ρΡ(108] ; 566 681: Η., 296, ἃ. 
πάντων, 561. ρατί. ; 419, ο.; Η., δδ9 ; 6, 1608. 

οὐ πλέον... παραδέδωκε, ἤα8 ποί σύίυσοη ον, ἔγν τογίζίη τιον ἐπαη 
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ἐ}ι6 8Πογ 68, Ἰοἐἐ6)"5, 1. ο.. ὦ 7ολο Ὁ}, 570» 1οἰ{678.----ἐπιστολῶν, 408 ; Ἡ,, 

85; 6..ὄ 178, 
καίτοι μυρία, κ.τ.λ., απαὶ γοῖ παυΐης ἐπιγιιιηιθν αὖθ ἀροηα16)" [ἢ ἐπιΐγιγ8 

ἔο δα, αϑ παυίης ἜΤ ἰο {}ι6 δἰ] οΥ {Πι6 ἐδυίναι ποωυοηι.----ἅτε. ὅ86 

τοίβ. αὖ {πΠ6 Ῥορὶηπηρ οἵ {Ππ6 βθοοη.---ϑϑ)}εωρήματα, 434, 451; Η,, 

ὉΠ Ὁ; (, 1171. 
ἀναρπασϑεὶς, Παυΐηρ ϑόθη, ϑηιατοιοα τ. 

καὶ τῶν ἐκεῖσε, κ. τ.λ., απ ἐδοιι]έ τοογ έν ἐο ἤθαν ἐλιογ6 υγιϑροαϊαθῖό 
1001 8. 

ὅ. Οὐκ ἄπειροι, κι τ. λ., Πιαορα, {16 οὐδ)" ῬΌΘΟ]ι678. 9} οὐ" Θαυϊοι" 

106} ποΐ ἐγπονλαπέ οΥ᾽ {δι δαηιο ἐυΐη8.---ἤὅπηρχον, ἀϑθα ἴον ἔΠ6 58}- 

βίδηςινθ γο Ὁ ; 566 116. Δη6] ϑοοίί, Β, 2. 

ἀπόστολοι, μαϑηταὶ, ἄλλοι, ἈΡΙΟΒΙΓΥ 65. 
ὅμως, γεΐ. 

διατριβῶν, αἰἱδβοΐρ[68, 

μόνοι, ἴῃ ὩΡΤΘομηθηῦ τ] {Π6 βα]οού---οηὐἱῃ Μαϊζί]ιοιο χη «ἤοἤιη, 
λαὺθ ἰ6 Ὁ τον ξέογν γ)δοογ 15, οἴο. 

οὺς καὶ ἐπάναγκες, τρΐοην γερογέ (Χλογος) 8αγ8 ἐο ἤαῦθ οογιθ ἕο ἐδ 

εογλέίηγ τιδοοδϑαγῖΐψ, 666: Η., 178; 6΄, 184,2. 

0. πρότερον Ἑβραίοις κηρύξας, Παυΐπῳ 77γ8 ργοαοϊοα, ἐο ἐπ Ηδ- 

γοιῦ8. 

πατρίῳ γλώττῃ γραφῇ παραδοὺς, κ.τ.λ., λαυΐηᾳ σίσοη, ζογ ἢ, ἔην, τον τές 

ἔπ, ἴηι, δνὲβ τιαΐῖυο ἰαρισιαρο, ἐδ (ὐοϑρεῖ, αροογ αἴης ἐο ἰυΐηι, ἢ6 βιηρ[θα, 

ὃ πιθαη8 οΥ τρρ τέϊη,, ἐο ἐλιοδ6 7 γοην ἀρηοηι ἢδ τρα8 δοΐης βεπέ, ἐμαΐ τσαηΐ- 

ἡπῳ ἰο ἠϊδ Ῥγ6βθγ0.---παρουσίᾳ ; ἴον 1ΠπδΒίτ 0 η5. οἵ [815 οοπβίσπος- 

ἴϊοῃ, 5866 459, 402. 8.66 ἃ]150 {π6 βᾶπιθ βϑ]ον, ἴῃ βθοϊίϊοῃ ἢ.---ὧν, 

404: ΗἩ., ὅ80; 6.., 174. 

ἡ. Μάρκου καὶ Λουκᾶ πεποιημένων : Θ6Π. 808. 

ἔκδοσιν, ριι[οαΐίογ,, ΟὈ] οὐ οἵ πεποιημένων. 

Ἰωάννην φασὶ, Τ᾿ λον 5αν ἐϊαέ «“ολη,, οἵα. ; Ἰωάννην ἔπ6 ΒαρΊθοῦ οὗ 

ἐλϑεῖν. ᾿ 

ἀγράφῳ κεχρημένον κηρύγματι, Παοῖΐηᾳ τἰϑοαί ἀγν αἰγυιογ ἡ έθη, Ῥγοοϊαηια- 

ἡ ἐΐοηι. 

τοιᾶσδε χάριν αἰτίας, 707 ϑιιο, γΘα807.8 (ἃΒ. [6 [Ὁ]]ΟΥγ 19). χαριν, 

980,8; 488; Η., ὅδῳ; 6., 160, 2. 
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διαδεδομένων, πατῖπῃ ϑόθη, αἰὐδέγ δυο, σοι. ἃ05. νυ ἢ τῶν προανα- 

γραφέντων τριῶν. 

καὶ εἰς αὐτὸν, ἀπε ἕο Πιζηι, 1. 6.. ἴο Το ΠΗ. 

ἀποδέξασϑαι μέν φασιν ἀλήϑειαν, ἐδιον δα ἐδαξ ἢ αρργουθα ἐπεὶ)" 

ἐγιῆς 

μόνην δὲ ἄρα λείπεσϑαι, κ- τ. Ὰ., δι ἐμαὶ οπῖμ ἐδ6 πανγαΐζοο ὁ {76 

ἐδεῖπρβ ἄοηθ ὃμ Ουγδέ απιοηῳ ἔ]ι6 7778. απὰ ἐπι {16 ϑεγίγγιίη Γ᾽ ΐβ 

ηυϊγεϊδίγψ ἀραϑ8 ἐραγιζζης ἐο {6 ερτ δίῃ. 

8. Τοὺς ἄλλους γοῦν τρεῖς, κι τ. Ὰ., 0} ἐξ ἐβ8 αὐ ἢαηα ἐο 866, ἐἦι6 οἱ 6)" 
ἐλγεθ εὐαηεϊ 55 ἠπαυΐηᾳ οοηυηυϊἐ θα ἐο αργλξίη ομῖμ, οἴο. ΤΠΘ οοη- 

ΒΟ ΟΠ. 15 ῬΘΟΙ]11.----συνιδεῖν 15 [Π6 Β}] οὐ οἵ πάρεστι, ἈΠ εὐαγ- 

γελιστὰς συγγεγραφότας ἴπ οΡ]οοί οὗ συνιδεῖν. ΑΙ ΤΊΟΙΌ ΘΟΙΏΠΊΟΝ 

σοπβίσποίοη του] Ὀ6 συγγεγραφέναι. 866, πογγονοι, 667, 4, Καὶ 

077. 
κάϑειρξιν, 60 7]γιδηλεγηΐ.----ἐφ᾽ ἕνα ἐνιαυτὸν, ἴῸΤ ΟΠ6 γοᾶν; 482. 

αὐτό τε τοῦτ᾽ ἐπισημηναμένους, αὐ ἐπαϊοαξίης {}ιῖβ τ) ἐπ. 

9, 10. καὶ τὸν ἐπ᾿ αὐτῇ πειρασμὸν, απ {6 ἱσηιρέαξίοη, ζοϊοισίη {έ. 

νηστείαν 15 [ηΠ6 ἀητοοραρηΐ οὗ αὐτῇ. 

χρόνον, ΟΠ"]Θοὐ οἵ δηλοῖ. 

τῆς ἰδίας γραφῆς, φΓ ̓ νὲ8 οτρη, αὐ πη. 

ἀκούσας δὲ. .. Ταλιλαίαν ; ̓Ιησούς, ἀπ ἀογβίοοῦ, 5. {π6 50] θοῦ. 
Μαζί. ἵν., 12. 

ὡσαύτως, ἐγ, ἴδιο ἩιαΉ 6}. 

μετὰ δὲ τὸ παραδοϑῆναι Ἰωάννην, αΥ 6)" “οΐγν ἐραϑ8 ἀοἰ νον θα, 0, 008, 
Ε βθοὸ ΜαιΊ., 14. 

πρὶν ἄρξασϑαι, ὑογ076 δοσίηγίης ; 109, ἃ, Β; Η., 769; α΄, 974. 

τῶν πράξεων, {116 ἀἰδο18; 434, 435; Ἡ., δ74,}; 6.. 170. 

παραπλησίως ἐπιτηρεῖ, ἴηι, {1:6 Ἡγαγη167" ἐα 68 γιοίο φ ([Π6 ἘΠπη6). 
οἷς διεπράξατο πονηροῖς, παυΐη αὐαοά, (προσϑεὶς) ἰο ερὔαξ δυϊΐ8 ἢ 

δ αά οοηιηυίοα. Ταιῖτο 111., 19, 90. 

“11. Παρακληϑέντα δὴ οὖν τούτων... παραδοῦναι, Νοιρ, ἐΠι6) 6 076, ἐ]δν 
8αῃ ἐλιαΐ «]οἤην, {16 Δ οδβέϊο, δοίη ἐηἐγοαΐο( 7017" ἐἢ.686 γθαϑο".8, γαῦθο Ὴ 

ἐη {116 (ὐοϑροῖ, αοοογα της ἰο ΐην 1116 ἐΐηιο, οἷο. 

παρασιωπηϑέντα. Παοΐηᾳ ἤόθη, γαβϑοί, ΟἹ 6)" γι 8έϊθηοο. 

τῷ σωτῆρι, ὃψ {]ι6 ϑαυϊονν, 401: Η,, 600; 6,,, 188, 3. 
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τοῦ βαπτιστοῦ καϑείρξεως, {}ι6 ἡπιργιϑοηηιοηέ οΥ {76 Βαρέϊδέ, 404, 

αὐτό τε τοῦτ᾽ ἐπισημήνασϑαι, απο ἐπαΐ ἢ ἐπαϊοαΐεο ἐ]υῖ8 βαπιθ {]υη. 

τοτὲ μὲν... τοτὲ δὲ, ραγέϊ . .. ραγεῖψ. ΦοΟΒΗ 11., 11. 

πνημονεύσαντα τοῦ βαπτιστοῦ, τη κῖη᾽ τπηθητοῃ οἵ {πὸ Βαρεβί, 

ὡς ἔτι βαπτίζοντος, αϑ8 ψεέ αὖ ἐπαΐ ἐΐπιο δαρζίςίη. ΦΟΏη 111., 38, 94, 

σαφῶς τε τοῦτο δηλοῦν, απα ἐδαΐ ἢ ρίαϊηϊψ βἤσιοβ ἐμῖδ. δηλοῦν« 

δηλόειν, 42, 191. 

φησὶν ; τοροϊοη οἵ {πῸ ἐπουρηΐ χρυ ββϑα ἴῃ λέγειν. 

19, 18. Οὐκοῦν, Τ᾽ ΠοΥ ΕΓΟγ6. -οὔν, ἃ5 ΘἸη ΡΠ δίῖο, μὰ5 {Π6 δοοοπί, 

τὰ πραχϑέντα παραδίδωσιν, γεἰαΐο8 {6 ἐϊυϊηγ8 ἀ0Ή6. 

τοῦ βαπτιστοῦ βεβλημένου, θ15 ; Η,, ὅ99 ; α,, 189, 

μηδέπω, ποΐ αϑ ψεΐ. 

Οἷς καὶ ἐπιστήσαντι . .. εὐαγγέλια, Το οπ6 παυΐηᾳ ἐοη δι 16) 6(ἱ τοϊοῖ, 

ἐλμίηρϑ, ἐξ εοὐϊζ πιο ἰοπισεν" ἀρρέεαν ἐμαΐ ἐλ Ο βρεῖβ αγὸ αὐ ναγίαποο τοτέ]ι 

εαοΐ, οἵ 6). 

τῷ - -- περιέχειν, ὃψ ἐλ6 ἐδ ογ6 ἀὐροογαϊη ἐο “οί, ἐο ἐηιῦγασο {ἢι6 

γί, εἴο., 1. 6., ὅν ἐλ 7αοΐ ἐπαΐ {ἢ ογι6 αὐοογαΐης ἐο Ψοΐηι ἐπι) ας, 

δἴο. περιέχειν, ἀἰ1γ6 Οἵἁ Τη 6818, Δ[ΓοΥ δόξαι. 

πράξεων, 415 : Ἡ,, δὅ8, 5.; Ὁ., 168, 

εἰκότως δ᾽ οὖν... τὸν Ἰωάννην, απα ἐπεγΈ.076 ἐπαΐ «οἤι τοϊί, σοο 

γϑαάϑοτι (εἰκότως) γραϑ8ε( οὐδ)" ἔγι βέϊθηοο ἐΐι6 σχεπδαίοσῃ, οἷο. 

ἅτε προγραφεῖσαν, α8 Παυΐηρ ὀδθη, δε 76 γ᾽ δοογαἰθ(]. 

τῆς δὲ ϑεολογίας ἀπάρξασϑαι, αι δεχαη, τοί], {1.6 αὐοϊγέμ. 

ὡσὰν αὐτῷ παραπεφυλαγμένης, α8 ἠαοΐηᾳ δδδην Ῥ 686) υεα! 707" ἴηι. 

14, 1δ. Ταῦτα εἰρήσϑω, 1ιοὲ ἐΐεδ6 ἐϊήηρ8 ὃ6 βαϊά, 1, 6.. Πιοὲ ἠέ δι 0)166 
ἐλαΐ ἐλι686, οἷο. 

τῆς (ϑ6. γραφῆς).---αἰτία 15. 1Π6 Βα] 6οὐ 1ῃ 15 ΟἸα86, 

δεδήλωται, ἤα8 ἔδοη, (ἀἰεἰλοογεα. 

τοῖς πρόσϑεν, ν1Ζ., ΒΟΟΚ Π|., σπμαρίον ΧΥ͂. 

Ὁ δὲ Λουκᾶς ἀρχόμενος καὶ αὐτὸς, κ. τ. λ., ἀπά Γλιΐο ᾿ηιδεῖγ, ϑερῖῃ- 

γυΐηῃ ἰνὲ8 ἐγοαΐῖδο. 

τὴν αἰτίαν προύϑηκε, ᾿α8 8εΐ γογέϊ, ἐδ6 οατι86. προύϑηκες  προέϑηκε 

(πρό, τίϑημι), 191. 

προπετέστερον, Ὁ67}}} γαϑίίῃ (πρό, πίπτω). 

πεπληροφύόρητο, ἠα( ζηοιῦη, ἐλογοιιχλῖψ. 

ἀναγκαίως ἀπαλλάττων ἡμᾶς, γεϊφαβίης, τι8 ἐπγοιιγῆ, τιδοσϑδίζψ. 
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ἀμφηρίστου ὑπολήψεως, τποογξαϊη, ἐοη)οοΐ 76. 

τὸν ἀσφαλῆ λόγον, {ἢι6 8117}6 τρογα , ΘΟΠΒίΓαΘ ἃ8 {Π6 ΟὈ]θοῦ οἵ παρέ- 

δωκεν. 

10, 17, 18, οἰκειότερον δὲ κατὰ καιρὸν... δηλῶσαι, απ αὖ ὦ ΠΟΘ 

Δοτδηθηΐ βοάϑογν 1 8]ιαϊϊ ἐγ ἰο 8ἰοιρ ὕγψ ὦ εοηιραγίδβοη, (ᾳοία!]0}} 

γον ἐΐι6 αποϊοηίβ. ἐλι6 ἐλυΐτιγα ϑωϊα δὴν οὐ ιθ}}8. Φυ ΠΟΘ Ἰη, ἐΐιθ86. ΟΝΥΙυ- 

ἴῃ). 

συγγραμμάτων, 41 ; Ἡ., δὅ8, 5.; Οα,,, 108, 

πρὸς τῷ εὐαγγελίῳ, ἐπ αὐἰαἱξίοη, ἰο ἐλι6 Οοϑρεῖ, 

παρά τε τοῖς νῦν, δοί, ερτέἢ, ἐδιο86 φΥ ἐδ ργοβοηέ ἐΐηιθ,; ὅ30, 5, 

ἀναμφίλεκτος ὠμολόγηται, ἤα8 δόθη, γδοοϊυοί τοὐί οι οογιξ)᾽ Οὐ 6) 8}. 

ἀντιλέγονται, κ. τ. λ., διιέ ἐλ οὐ]ιον" ἕισο αὐὸ αὐδρειοα, 

Τῆς δ᾽ ἀποκαλύψεος, κιτ.λ., Τλ6 ορίγίογ, ο΄ ἐδι6 Πθυοϊαὐίογν ἐ8 ΘυΘΉ, 

ποῖ ογὰ δοίλ, απ 8 αἰοϊαοα οἰ ἐλ πιαηγ. 

ὕμως γε μὴν . .. αὐτή, ἰἰβοιοῖδο ἐ}ι8 ἐπα σοί ΠῚ γοοοῖυθ, αὐ ὦ 8ιϊΐ- 

᾿ αὐίο ἐΐπιθ, ὦ ἀδοϊβίογι ἤγοηυ ἐἦι6 ἐοδέϊηιοπ φΥ {6 αἸιοϊογΐ8, 

ΟΗΑΡΤΕΝ ΧΧΥ. 

ΤΗΕ ΒΑΟΒΕῈΡ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ ἈΟΚΝΟΎΠΙΕΡΘΕΡ ΑΒ ΘΕΝΌΓΧΕ ΑΝῸ 
ΤΉΟΒΕ ΤΗΑΤ ΑΒΕ ΚΟΤ. 

1, Εὔλογον δ᾽ ἐνταῦϑα ἀνακεφαλαιώσασϑαι, 10 18 ῬΥΌΡΘΙ" 0 ϑιίην 1 

676. Ἑὔλογον ; |ἰύ., γοαϑβοϊιαῦίο. 

γενομένους ἈΦΎΘΟΒ ὙΠΠ γραφάς. 

δηλωϑείσας, 6 0}6-ηιϑηἐϊοποί, 4150 ἴῃ ἃστϑοιηθηῦ 1 γραφάς. 
ἐν πρώτοις, 77,8 ἐγι ΟΥ̓́Θ᾽. 

τακτέον, τὉὈ06 ηλιϑέ ρίαοθ. ΤῊ γουθα}58 ἅτ δα πϊγαϊοηῦ ἴο ᾿η ΠΗ ν 68 

ὙΥ 10} δεῖ ΟΥ χρή. ΤΉΘΥ ΘΌΥΘΙΙ {Π|6 ΒΆΠ16 Οα568 ἃ5 Π6 γὙ61}05 ΤΌΤ 

ΜΒΙΟῚ ΠΟΥ οομιο; 682 ; Η,, 804, Ὁ; 6. 981, 2. 

τὴν ἁγίαν τετρακτὺν, ἐΐ6 βαογε( φιαξογηίοτι. 

2. αἷς ἑξῆς, ἴτυν 8ιιοοοϑϑέοτι ἐο τρ ον; αὐέον" το]οῆι. 

τὴν φερομένην ᾿Ιωάννου προτέραν ἐπιστολήν, ἐΐ6 7Ὁ7Ή16)" ορίϑίϊ6 οὶ 

«οί, 80 οὐηϑίογοΩ, 

κυρωτέον, 106 ἡγιι8έ ἡγαΐο 8146, 1. 6., ΔΟΙς ΠΟ ΘΟ ΡῸ ἃ5 δα Ποης10. 
εἴ γε φανείῃ, ἐγ ἐξ πιανψ 8οθηὺ σοοί, 
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τὰ δόξαντα, κ.τ.λ.; [ τοτῖ! ἐγ, ἄτι6 ἐΐηιο αἰοοῖα)" {1.6 ορίτοη8. 

ἧς, 418. 

8. ἐν ὁμολογουμένοις, αἸῃΟΉ(, ἐ]ιο86 αοἰηοιοϊοα οα, (8 ΘΟ πα]Π6). 

γνωρίμων δ᾽ οὖν, κι τ. λ., απα ψοῖ ὅγν {6 ἡιαγηο} ἤπιοτοπ, ἐο πιαΉ, 

1. 6., Κπόνγ, ἴῃ {Π|6 56η886. οὗ Ῥοΐῃρ' Δρρτονθᾶ. γνωρίμων 15 ἴῃ 

ἀρτοοπιθηῦ τυ τῶν αὖ [6 οροπίηρ' οἵ [Π|0 βοπίθποθ. ΕῸΙ βυῃΐαχ 

οἵ τῶν, 566 41 ; Ἡ., δῦϑ; α., 168. 

. φέρεται, ἐ8 γοριιίο. ΤΠ Βα} ]θοὐ 15 ἡ λεγομένη. 

εἴτε... τυγχάνουσαι, τοἠιοί]ι6)" δοΐγγ ΟΥ̓ {16 Εναηοϊἠϑή. 

ὁμωνύμου ; ΘΟΙΏΡ. ὁμός ἃη6 ὄνομα. 

ἐκείνῳ τοίουβ ἴο ΦοΠη {π6 ἘγαπρΡο]1θύ, ΕῸΣ 6886, 566 449; Η., 

602,.5.; 6; 186. 

4. Ἐν τοῖς νόϑοις κατατετάχϑω, «Δ ηιοΉς ἐ7ι6 ϑρτιγἼοτι8 ηγειϑί; ὅ6 γα» θα. 

ΤΠ βαθρ]οθοῦ 15 ἡ γραφὴ. κατατετάχϑω, ῬὉΐ. Ρ. πηγ., 9. 5.7 ΤΙΌΤΩ κατα- 

τάσσω. νόϑοις : Νἃ]ΙοΒῖπ5 Δ1615 ἃ ποία ᾿Ἰηβἰβίϊηρ' Ἐπαῦ ἘπιΒΘ Ό1π|5 ΠΘΓΘ 

1565 νόϑοις ἴῃ 8Π ΠΏΡΙΟΡΟΙ 56η86, Υ]Ζ., [0 ΒΘ. [Π0586. ὈΟΟΚΒ 

ὙΠΟΒ6 Δα ΠΟΥ 15 ἀΟα ὈΕΓᾺ]; ὙΠ θὰ 8 {Ππο856 ῬΟΟΪΚΒ 816 ἴο 6 68}}- 

οα νόϑοι ψ ΒΙΟἢ. ἃ16 “ Δα] οτα θα ἃπηα ΤὈτροα Ὁ. Ποιοίϊοβ," ΗΘ 

ΘῸΘΒ ΟἹ ἴ0 580: “ΤΠΘΙῸ ἃ16 {Π1Ὸ6 Βουβ οἵ βδουθα ὈΟΟΚΒ, ΒΌΤΠΘ 

816 ΙΠουῦ ΘΟΠΓΤΟΥΘΥΒΥ {1π|6, ΟΥΠΘΥΒ νΠουῦ ΘΟΠΕΓΟΥΘΙΒΥ [8156 8 

{Πϊτα βουῦ ἃ16 {Πποβ6 οἵ νυ μο ἢ) {Π6 ἀποϊοηΐβ ἀοαθίθα, 5 Ἰαίίον 

δου οἂπ πού Ὀ6 οα]Π]θα νόϑοι, θθοδιιβ6 τηδην δοοοπηίθα {Ποη ἴο ὈΘ6 

βοπαΐηθ, Τῦ ΤΟΙ ΪΠ5, ὉΠΟΤΟΙΌΤΟ, ἘΠπδῦ {Π|6 ΒΘΟΟ Πα Βουῦ ΟἹ]Υ 6 68}}- 

οα νόϑοι, 1. 6., ΒΡατΙουβ ῬΟΟΚΒ---οὗἩἨ ἸγΠ] 6 ἢ. βουῦ 15 Ῥ88]}5 ἘΡΊ5616 ἴο 

{πὸ Το! ΟΘΆ 8, ὙγΥ ΠΙΟΠ. 5. Τ  ΓΌΠῚΘ 585. νγ85 ὙΠ ΟΠ6 ΟΟηδοηῦ 6χ- 

ῬΙοαοα Ὀγ 411. Βαΐ Ἐπιβθ 115. οουτθοίβ ΠἸτηΒ6 1 ἴῃ Παρίου Χ Χ ΧΙ. 

οὗ {π|5 {ἰγ ῬΟΟΙΚ, ΠΟ 6 Π6 τη] 65 01γ ΟἸ ΠΌΤ ΘΠ ΟῸ5. Π6 ΒΡΌΤΙΟΌΒ 

ῬΟΟΚΒ ἤτοι {Π|058 τ ΒΙΘἢ Δ16 ἀου ὑπ]. 5.66 Π15 γον 5 ἔΠ6γ6. ατορ- 

ΟΥὟ Ναζι, ἴῃ ΙΔ’ ͵οο ΟδΥἶη6 δ ΚΘ] ΠΟΙ, τη ΗΓ ΘΕ ΘΟΠΠΓΠῚΒ 

ΟἿἿ ορίπἴοη. ΕὟὉΣ οὗ {Π6 ῬΟΟΙκΒ οἵ Κβ'δοιοα Βουῖρία:6, ΒΟΙΏΘ, ΒΆΥ5 

16, 816 φοπαΐπα ἃ ηα ἔτπι6, τυ Π10 1. Π6 {Π|616 ΤΘΟΙΚΟΙΒ ῸΡ ; ΟΥΠΘΙΒ ἈΓΘ 

ΒΕΡΡοβι[ἴοιιβ, τυ 0. Π6. 08}15 νόϑους, ϑρι)οι8, ἃ {πϊνα βουέ Π6 

ΤΊ ο5 ἐποβ8 ἴο 6 ὙΠΟ ΘΟΠ16 ποαγοϑύ ἴο {Π0886 ῬΟΟΚΒ {πᾶῦ 816 

Θοηαΐπθ, τυ Πΐ0 ἢ) αἰ ν᾽ βίου ατοσονν πα ἔρομι Οτρθη, οὐ οὗ Πῖ5 151} 

ἴοιηθ οὗ Ἐχρ]απδί. ἴῃ Φόπαη. Βαΐ, ἴο ΒΡθαὶς ῬτΌΡ αν, ἘΠ ΓΘ 16 

Ῥυΐ ὕπγο βοτίβ οἵ βδουθᾷ θΟΟΚΒ : {Ππο56, ΠΆΠΊΟΙΥ, ὑπᾶῦ ἃ16 ἔταο, πα 
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{πο56. ὙγΠο56 Δα ΠΟΥΪν 15. ἀββουοα ὈΥ ΒΟΠῚ6 8ΔηΠ] αποβ]οποα ὈΥ 

Οἴδοτβ, ΕῸΣ {Π6 βρυσοιβ ὈΟΟΚΒ ἄθβοῦνο ποῖ ἴὸ ΡῈ τϑοκοπρα 

δι Οησ {Π6 Βαογοα ὈΟΟΚΒΆ.᾽ 

καὶ τῶν ἀποστόλων, κ. τ. Ὰ., απαὶ ἐλοβο οαἰϊρα ἐ]ι6 ἀοογῖηι68 οΓ {716 αρο8- 
ἐἶε8. ““ΟΟΠΟΟΓΗΪπρ' {118 ὈΟΟΚ, 566 {Π6 Ἰθαυηθα ΑΤΟΒ ΊΒΠΟΡ 5161, ἴῃ 
[15 αἰββουίδίϊοη οὴ Τσπα 155 ἘΡΊΒΕ165, ΟΠ. νἹ]., δαϊ, Οχοη., 1044." 

ἀϑετοῦσιν, γε)εεΐ. 

ὅ. Ἤδη δ᾽ ἐν τούτοις, κιτ.λ., «ἀπαᾶ απιοηῃ ἐΐ686 βοηῖθ ἤσῦα πηι εα 

ἐδα ΟἸοδρεῖ ἀδοογα πῃ ἰο ἐλι6 Ποϑγειρβ, ἔπ, τοίοῖι ἐλιοϑε οὶ ἐδ6 Πεϑγδιρ8 γ6- 

ἐοϊοῖπ Οὐλγῖδέ οβρεοϊαϊ ἀοἸ]ιέ. --- τὸ καϑ᾿ Ἑβραίους εὐαγγέλιον : 

“ ΟὉΠΟοοΥπΐηρ {Π15 ΟΌΒΡΕΟΙ, 5. Φουοιηθ ἴῃ Οδἴδ]ορο, ΠΘΙ6. ΠΟ, 

ΒΡΟΔΚΙηρ' οὗ {1165 [Π6 ὈτοΐΠοΥ οἵἩ ΟΌΤ Τοτα, βὰν 5 {ππ|5: ΕΥΔΠΡῸ]- 

ὉΠ ἀποα 6 αποα ΔΡΡΟΙ]αΐασς βοουσπάθηη ἨΘΌΓΆΘΟΒ ἃ 16 ΠΈΌΡΟΙ ἴῃ 

Οταθοσμλ ΠΑ ΓΙ Πα 6 ΞΘῬΘΙΤΏΟΠ6 ΠῚ {ἰπ η5] αἴ) οϑί, απὸ ΟἸΡΌΠΘΒ 

ΒΔ6Ρ6 υὔίαγ, οἴο. {18 πι8 Ῥο]ΔρΊπι5, 110. ΓΥ̓., ΒΡΘα Κ8 οἵ {Π18 
᾿ ΘΌΞΡ6Ι, ὙΠ ΘΓ Π6 ΔΟΟΙι565 ΦοΙΓΌΤΩΘ, ὈΘοατιβ6 ἴῃ 15 ἀἸΆ]Ιοστιο ἀραϊηβῦ 

ἔπ ῬεΙασ Δ Π5 Π6 Τη8 646 τι56 Οὗ 8π Δα  ΠοΥν οἵ ἃ ΗΠ ΘΌΞΡΘΙ γΠ 0 

ἢ6 ΠΙΠΙ561} Παα ἰγαηβ]αἴθα Ἰηΐο Τιαίϊη. Βαΐ {Πᾶΐ τυ 10} ἘΙΒΘΌΤτ5 

665, [πα΄ [Π6 6 τὺ νυ] ἢ Θὰ Ὀτα Θα ΟἿ ΓΒ ΔΗ ἃτθ ΟΠ] ον α6- 
Πρπ θα τ {Π18 ΘΌΒΡΟ], Πγ Κ65 Ὠΐτη Β6θιὴ ἴο Τη68}) {Π|6 ΝΆΖΕΆΓΘΆΠΒ 

ἃ πα ἘΠΙΟΠΙΐοΒ ; [ῸΓ {ΠΟΥ πϑρα ἴο τοδα {μδ΄ 605ρ6] νυυϊτίθη ἴῃ Ηθ- 

γον." 8168. 

ταῦτα μὲν πάντα : πάντα 18 Π6Τ6 {Π6 Ῥγραϊοαίο : ποΐ αἱ ἐλ686, Ἰναὺ 

ἐλι686 αΥὸ αἰ. ΟΥ̓ΠΟΙ τυ ΡΒ Ὑγ6Γ6 ΟἸΓΠΕΙ δοσορίθα ΟΥ γοὐθοΐθα Ὀγ 

ΘΟΟ]οβἰ βία} δας που. 

0. τούτων τοῖο5. ῬΔῸΚ ἕο {πΠ6 ῬΟΟΚΒ 78 Θπῃτηογαίθα. ἘῸΓΣ 5υη- 
ἴαχ, 866 444: Ἡ., δθ ; 6α'. 167, 8. 

διακρίναντες, ΟὐδέϊηριδἸυίπ. ΟἼΒουνο {πὸ ῬΑγΈ]ΟἾ 016 ἈΡΤΘΟΒ 10} 

[Π6 5Βυθ]θοῦ οἵ πεποιήμεϑα, ἃ 80 15 Ὀ]ΈΌΓΙ. 

καὶ ἀπλάστους, απο πη Γ0γ γε, 1. 6... σογυμῖγι6.. 

οὐκ ἐνδιαϑήκους μὲν, ποῦ ὕγι ἐδι6 σαγιοτι. 

ἀλλὰ καὶ, ὑτιΐ δυδη. 

ὕμως δὲ γινωσκομένας, απαὶ ψεξ αοἰηοιοϊοα οί, 

ἵν᾿ εἰδέναι ἔχοιμεν, ἐδιαΐ 16 παν δ αὐἷο ἐο ἔποιρ. 

καὶ τὰς ὀνόματι, κ. τ. λ., απ ἐδοϑο ἐγυγ οὐ μεθα ᾧψ πον οὐ 5 ἐπ ἐ]ι6 ἩσΉϊ6 

97 αροϑβίϊ68. γΓ αρο. Τ,9 
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ἤτοι ὡς . .«. περιεχούσας, οοηξαϊγυης, πιαηιεῖψ, α8. ἐξ 10676, σοδροῖ8 οΥ" 

Ῥοΐδ)", Θἴο. 
ὧν οὐδὲν οὐδαμῶς ἐν συγγράμματι, κ. τ. Ὰ.,) πη φΓ το]υϊοῖν ἐπι ἀπ 

«οὗδθ, αὐλὴν ἡιαγυ φΥ᾽ {ἐΠι6 Φοοϊοϑἰαϑέϊοαϊ, (υνυϊτογ8) ἐγ οι, ἐἢι.6 δι ο0688:0Ή), 

ἤα8 ἐποιιί τρογέϊ ἐο ἴ6 ϑγνοιι]ιέ ἐγιίο ηιοηυίζογν γι 1υ8 «ον εϊη.----τῶν 

ἐκκλησιαστικῶν : ΘΟΟ]ΘΒΙ 5108] τ] ῦβ, ποῦ ὉΠ6 βισοοββίοη οὐ ἈΡοβ- 

1165, 816 πιθδηῦ, ΕΣ βυηίαχ, 41δ ; Η,, σῦϑ, 8; Ὁ. 108, 

ἢ. ἸΤόρρω δὲ που, Αγ ὩλΟΥΘΟΥΘ).. 

τὸ ἦϑος τὸ ἀποστολικὸν ἐναλλάττει, αΘραγ5 ἤγοηι ἐΐι6 ὠροϑέοϊἠο 8ἔψῖο. 

ἦϑος, 472, ἵ. 
ἥ τε γνώμη καὶ ἡ; κι τ. Χ. ; γνώμη δια προαίρεσις ἃ16 58} ]ΘοἴΒ, παρί- 

στησιν ἴπ6 γο Ὁ. 

ὅτι δὴ .- - . τυγχάνει 15 ἃ Βαρδίαῃξίγο οἴδιβο, {π6 οὈ]οθοῦ οὗ παρί- 

στησιν. 
πλεῖστον ὅσον, κ. τ. Ὰ., αἋ8 Ἡνιοΐ, α8 ροδϑίνίο ἀφυϊαύίη 7) πὶ ἐγ16. 07.- 

ἐλοάοαῃ. 

ὡς ἄτοπα πάντη καὶ δυσσεβῆ παραιτητέον, α7 6 ἴο ὃ6 γε)θοίοα, α8 αἰΐο- 

σοίμον" αὐϑιι)ἃ ἀγα ἐπιρίοιιϑ. 

ΟΗΑΡΤΕΝ ΧΧΥΙ. 

ΜΕΝΑΝΘΌΕΗ, ΤῊΕ ΓΜΡΟΞΤΈΗ. 

1. Σίμωνα τὸν μάγον Μένανδρος, κ.τ.λ., Μοπαηα6», βιιοσοο πῃ 5)- 

γηοη, Μαριιβ, οα]υϊ ᾽ἐ8 ἔγν Τν8 ἡναγι6}8 ὦ ϑοδοη αἰ ἐγυδἐγιηιοη ῳ᾽ αἰαφοϊοαϊ, 

2οι067" πιο ἡ Ὁ} 1017 ἐο0 ἐΠι6 707Ή167..----τοῦ προτέρου, 408: Η,, δὅ8 ; 6. 

1175.---ὠἀποδείκνυται; ὨϊδίοΙΙ0] ῥτοβοηῦ; 009: Η,, 699: 6., 900, 

ποίθ 1. --- τὸν τρόπον; 481; Ἡ., δ49: 6., 160. --- Σίμωνα, Αοὐδ 

ὙΠ: ΟΣ 
Σαμαρεὺς. Ἰῃ Β50Π16 ΘΟΡ͵65 [Π6 Ῥυποίιδε! οι τη ΚΒ 15 ΟἸδιιβ6 

ἴπο]αα8 τὸν τρόπον. Ὑ ]6βῖ8 ἀοἴθμα5 [Π6 ραπούπδθοη ΠΘΙ6 οἴνθῃ, 

Δ Π6 5.5 Π6 Ππα5 10 ἴῃ ἴουν Μ 55. 

εἰς ἄκρον... προελϑὼν, αὐἀναγοῖηᾳ ἐο Πρ δ 97 ΒΟΥ ΘΟ γιοῦ ΤΉ 7 ΟΡ 1Ο᾽" 

ἐο ᾿ν8 ηιαϑίθγ. : 

ἐπιδαψιλεύεται, αϑοιιηθ. ὅϑ'θ6 ἃθογθ, ποΐθ οῃ ἀποδείκνυται. 

τερατολογίαις, δοαδίβ φΥ᾽ τοοπογ8, 407. Ἡ,, 609 ; 6'., 188, ποία 1. 
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ἑαυτὸν μὲν, ὡς ἄρα εἴη, λεγων ὁ σωτὴρ, ϑαγίπῳ οΥ Ἰυὐηιδο! Γ ἐ]ιαΐ ᾿ι6 τρα8 

ἐπὶ ἐγ, ἐδι6 ϑαυίοι", ἄρα Ἰνὰϑ ἃ. ἸΤΌΠ]ΟΔ] [ΌΤΌΘ. 

ἀοράτων αἰώνων, ἰγιοϊδίδί6 ἀρο» (8. 

Ὁ, αὐτῶν τῶν κοσμοποιῶν ἀγγέλων περιγενήσεσϑαι, 0 ΟὐΘΥΟΟΉΛ6 ἐΐ6 

ΘΟ ατιεῖβ πιαλίηρ {6 τρον 8, ἀγγέλων, 407 ; Ἡ., 581,2; 6. 17, 2. 

μαγικῆς ἐμπειρίας, πιαρίς ἐπιϑέγημοξίοη. 

οὗ τοὺς κατηξιωμένους, ἔδιο86 ἀἰεοηιεί «ρον έδῳ Γ᾽ τοῦ. ΤἼηΘ6 ἀπίθοο- 

αἀοιΐ οἵ οὗ 15 βαπτίσματος. τοὺς 15 {Π6 Βα] οὐ οἵ μεϑέξειν ; 006: Η,, 

18; Ὁ., 184, 23. 
αὐτοῦ δὲ παραμένοντας, διέ οογιεϊγυίη ἢ,67'6, 1. 6.. ἴῃ {Π|15 110, ἘῸΓΣ 

{Π18 ιι86 οἵ αὐτοῦ, 566 580, Ὁ; 499, ο. 

ἀγήρως, ψοιπς ; ύ., φιοηερέ ζγόηὺ οἰ αρό. 

8. περὶ τούτου, ΥἱΖ., ΜΙ ΟΠΔ ΠΥ; 418. 

Μένανδρον, [Π6 5]6οὐ οἵ ἐξαπατῆσαι. ΤἼῊΘ ῬΥΠΟΙΡ4] γο}} 15 

οἴδαμεν : τῇ ποι ἐδιαΐ ὦ οογξαϊΐη, Μοπαραο), οἷο. 
οἰστρηϑέντα καὶ αὐτὸν ὑπὸ τῶν δαιμόνων, ἢ ὑοίηῳ πιουθα, ο πια(η.688 

ὕψ {}ι6 ἀδηιΟΉ8. 
ἀπ᾽ ἐκείνου, 7)»οηὺ ἐπαΐ ο16, 1. 6., ᾿15 ΤΟ]]ΠΟΎΤΟΓΙΒ. 

4, Ἣν δ᾽ ἄρα διαβολικῆς ἐνεργείας, κ.τ.Χ., Αηα ἔην ἐγε}, ἐξ τρα8 οΥἢ 
αἸἱανοϊφαϊ ροιρον, ἐπιγοιιἶν 8ιμοῖν ἐπιροβίθ),8. ἀαϑϑεηνίης {1.6 ἐϊ{16 οΥ Οὐ )"18- 
ἐϊα8 ἴο ἔν 10 ἀφξαηιο ὃμ πιασίρ ἐΠι6 γγοαΐ ηνγ δέον, ο΄ σοαϊήηιοϑ8. ΤῊΘ 

ΘΤΑΙΠΠΊ [168] 5] οὐ 15 σπουδάσαι ; ἐνεργείας 15 [Π6 ῥγοάϊοαΐο, 866 

435, 440, "; Η., 568. 
διασῦραί τε δι’ αὐτῶν... δόγματα, απ {Πρ ονσῆ, ἐΐιδην ἐο αϑϑωϊ ἐΐ6 

οὐοϊοβαϑέϊοαϊ, ἀΠοοίγἴπιο8, οἴο. διασῦραι, 111.) ἐο ἐδαγ" ἕγ, ρίδοοϑ. 
᾿Αλλ᾽ οὗτοι... ἐπιγραψάμενοι, ιὲ ἐδιοδβο οαἰζέγα, ἐϊι680 ϑαυΐοι!γ,8.----τού- 

τους σωτῆρας, 480, 3, ἃ; Η., δδθ ; αἱ, 106. 
ἀποπεπτώκασιν, ἤαῦο Καϊίοη, σιραῃ. 
ἐλπίδος, 406 ; Η,, ὅ80; α., 174. 
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ΙΝΡΕΧ 

ΗΙΒΤΟΒΙΟΌΒ ἘΤ ΘΕΟΘΒΑΡΗΙΟΤΞ. 

ἘἙΈΟΙΤ ΟΥΠΤΕΙΜΤΌΒ ὈΙΝΏΟΒΕΊΙΣΞΒ. 

ΑΡάιι5 Ἐάθεβθηιβ, ΑΡΑῚ ἢ] 15, βαπα- 
τὰν 4 ΤὨδάάδθο, 1., 18, 18. 

Αὔραττιβ τὸχ ΕΠ ἀθββοπουιπη [ΘΓ 5 
ταϊττ ἃ ΟΠ γιβίμσση, 41] οἱ γθβου- 
θῖι, 1... 18. βαηδίαῦ ἃ ΤΠπαάάδθοῸ 
ΒθόΒροῖο; 1...18., 11; Τ1...1.6. 

ΑΡΥΆΠατητβ (ΠΥ Ἰβίθαση ρηου οἱ οο- 
Ἰυϊτ, 1., 2,1: 1..4,.15. ἀρχηγὺς καὶ 
προπάτωρ Ἑβραίων, 1.. 4. δ. 1ι5- 
τἰΠοαῦαν Ρ6Ὶ Πάθυη βπδτη, 1., 4,11. 

Δοδαθαβ, ΡΓΆΘ565 Ρα]δθβίηδο, Π]., 
10; 5. 

ΔΟΒΠ Πα 5, ϑοοϊθβῖαθ ΑἸΘχδηα ηδ6 
Ργοβονίου, Υ11., 939, 80. 

ἈΟΠΪΟΥ ΑἸητηδηϊ65, 1., 7, 1. 
Αοἴα ΔΡΟΒΓΟΪΟΣΤ ΠῚ ῬΤΌΧΙΠΊΙ5. Ροβύ 

αααίίαον ΕνδηρΘ]1ἃ ΠΡου, 1.. 25,1. 
το͵θοία δΔῸὉ ϑθνϑυῖδηῖβ, ΓΝ... 29, ὅ. 

Ἀοία ΡΠ δι], οοπῆοία ἃ ραρδηῖ5,1., 9, 
ΕΙ.1 9. ἘΝ: δ. 1 5» 7.1 

Δοιαπ,, ΡΥ ΟΠ ΤΟΥ πῇ οὕ πγΌ 5,0} 1., 
10, 2. τὶ ΠΙΡΥῚ 411} ᾿Ακτίοις 8}11 
᾿Ακτίῳ. 

Αἀδιιοίι5 τηατίγυ, ΚἼΠΙ|., 11, 2, 
πδτθδηῖ, 11..12.,89. ὙΠ. 1128, 
Δα ΔΠι5 ΤΠΔΥΤΥΥ 1)6 τηᾶτΐ. ῬᾺΔ]., 

ΕΤ'.)99, 
Αράρβίιβ ΠΊΥΕΥΥ 1Ὁ., Υ΄., 2, 
ΔΟΡΥΡΕ5 θνδηρθ] πη ΙΓ Θαϊοαῦ 

Ματοπβ, ΠΠ.,10. Δορυρίπιβ ρβθα- 
ἀορτορμοία, Π1., 21. Μαρὶ Δορυρ- 
ΠῚ, Ψ11.,10,4. ΑΟρΡΥΡΩ τηοίδ!]8, 
ἘΠῚ: 7,2. 

ΑοΙα ΟΔΡΊ το πα, ἀποηάαπη Η]οτο- 
Βοίγτομ, ΓἸ..12,8: Τὺ ΘΟ, ἜΣ ΎΙΙ,, 
δ, 1. Ἰθοπματί. Ρ,, ΧΙ,., 4. 5ἷο δρ- 
ῬΘ]]αία εἰς τὴν τοῦ κρατοῦντος 

Αἰλίου ᾿Αδριανοῦ τιμήν, ΤΥ͂., 0, 4. 
ὈΙΒΙΙοΥΠθοα 101 οοπάϊτα ἃ ΑἸοχ- 
ΔΠαΤῸ θρίβοορο, ΥἹ., 230,1. 

ΑΘ απτι5 Θρίβοοριβ, ὙἼἩΙ., 80, 2. 
ΔοΙαβ ῬΆΡΙα5. {{Π||85,. ΘΡΊΒΟΟΡΙΒ 

Τόν ῖεῖ, Υ.., 19, ὃ. 
Αραμ] αηπβ, ργαθίθοίαβ Αδρυρί, 
ΠΕ ΡΠ 65: 

Αδπι5, Μ., 11., 2, ὅ. 
ΑΘ 5 ἘΕΥΟΠΕΪΠ5, ΡΙΌΘΟΠΒΕ] 

Αβῖδϑ, Υ.., 18,9. 
Δοιμορίοαθ τορίηδθ δυνάστης αα]- 
ἄπ ἃ ῬΆΠΠΠΡΡΟ ὈαρτΖαῖαγ, ππ46 
το] σῖο ΟΠ γβιαπα ρΡγοραραίαν ἴῃ 
ΔϑΕΠορίδπι, 11..1,. 19. 

ΑΡΊΟΔΗΙ, «{π|1], Ξουρία, ΝΊ.. 51, ορὶ- 
βίοα δα Αὐϊβδάθιη ἀθ ον ηρ6}10- 
Ταιπη ΟἸ5ΒΘΉΒιι ἴῃ ΓΘΟΘΠβ δ 5[11}06 
ΘΙ ιβεῖ. Τ, ον 1.11.1 ΥἹ-, 
81, 8. 

ΑρᾶΡιβ ργορμοία, Τ., 17,9. Ῥυαθαϊοῖῦ 
[τη θὰ Γαὐαγάτη 510 ΟἸδπάϊο, 11., 
θυ 11... 8:1.}.“ 

ΑρΆρΡα5, ΘΡΊΙβοοριβ (αθβαγθδθ, 1Π1.. 
Ἂν» 2, 24, 

ΑΡδρῖι5 πλ Υ 1)6 τηὰγί. Ῥ,. Π1,, 
ΓΙ 8 

ΑΡΆΡΙα5 Δ]Γ6Υ, ΤΥ ΤΥΥ 1)6 τηδαγί, Ῥ., 
111... 4. 

ΑΡΔΊΠΟΡΙΪ ἄτι, τη ΡΊΒΕΓῚ σΟρποταΪ- 
ὩΔΉ, ΥΙΙ,, 52, 16. 

Αραιϊποηΐοα τηϑυίνν, ΓΥ΄., 1ὅ, 48, 
ΑρΥρΡΡα τηλοῦ τ τὸχ }πάδρϑδο, 11., 

4.1. «ΔΟΟΡτ πῇ ἈΡΟΒΊΟ τη ἔγα [6 ΠῚ 
Ψοδηπὶβ ᾿ηίουῆοῖς, 11., 9,1. Ρε- 
{τ πὴ ΔΡΟΒίΟΠατη ἴῃ νἱποῦ]α 601)}1- 
Ὁ ἘΠῚ; 9.4., ταουναν, 110. 10. 1: 



252 ΙΝΡΕΧ ΗΙΒΤΟΒΙΟΥΒ 

ἀπάτα αἰὰ νἱχουῖδ οὖ σϑρηανουῖῦ, 
1 Ἰῦ 

Αρτῖρρα ταΐποῦ ἢΐ τὸχ «πΔ Δ ΘΟΙΙΓΏ, 
11., 19, 2. Απαπαπὶ ΡΟΠ ΠΟΘΙ 
ΒδΟ Υοὕο δχιῖ, 11., 29, 324, τη- 
ἰογοδῦ 6110 Ψυάαδϊοο, 1Π1., 10, 
10. 

Αρτιῖρρα (ὐαβίου βουῖρβϑὶῦ. δάνθυβιβ 
ΒΔ51Π|άοῃ, ΤΥ... 7, 0. 

ΑρΥρΡίητβ. ΘρΊβοορβ ΠΟητ5. Θ00]6- 
β'δθ ΑἸθχαπᾶ., Ι΄... 19: Υ'.., 9. 

ΑἸΆΡΆΤΟΠ65. Μ΄. ΑἸθχαπαβθυ. 
ΑἸΡίππ5 ργοσαγαῖου 6 πᾶδ686,11., 29, 

21. 
- ΓΑΙΡίππ5. ΡΒΠ]ΠΟΒΟΡ 5 Ρ]αιοηΐοιιβ 

ΥΊΙ.. 19. 8 ὁΧχ ϑιηθηδείομο πππη- 
Κοηῖ (06 Τοηρίπο Ρ. 8ὃ9 δὰ. 
ὙΥ εἰ5Κ.} ρτὸ Λογγίνου. ] 

ΑΙΡατημ5, 11.. 2, ὅ. 
ΑἸΟ6, ΞΟΙΌΣ ΝΙοοίδο, ΕΥ., 1, 41. 
ΑἸοΙ θα 465, ΠΥ ΤΥΥ Γλιρα πῃ Θ 518, 
ὙΠ. 

ΑἸΩΡΙα65 Μοηΐαηϊβέα, Υ., 8, 4. 
ΕΠιι5 ΠΟμ θη ΡΙῸ ᾿Αλκιβιάδης τϑοίθ 
γϑϑῦταὶ νἱάθίασν, Υ., 10, 8 ΡτῸ Μιλ- 
τιάδηο. 

ΑἸΘΧΘΠαΘΙ τηδ 5. ΘΘ]Οη65 Ηθιο- 
415 Μαρηϊ ΒΟΥΟΥ 5, 1.. 8, 19. 

ΑἸΘχαπᾶον ἀλαβάρχης, 11.. ὅ, 4. 
ΑἸΘΧΔη6. Θρίβοοριβ απϊηΐαβ. 60016- 

886 Βοσηβη86, ΙΥ΄.. 1, 4: Υ., 7, 

ΑΙἸΘχδηθυ, ΤΥ ΠΛΙΡ  ΠΘΠΒΙ5, 
Ὗ. 15.490. 

ΑἸΘΧΔΠαΘΥ, ΤΥ ΑΡΔΙΏΘ86, Υ͂., 
16, 22. 

ΑἸΘΧΆΠάοΥ Μομηίδηϊβία, Υ᾽., 18,6. 
ΑἸΘΧΆΠμαΘ ΘΡΊβοορ {ΠῚ ΟΘΒΙ ΤΏ 5 

ααϊηῦαβ 666]. ΗΙΘΤΌΞοΟΪντη., Υ1.. 8, 
4. ΙΔ Ις ΑἸΣ ΨΙΣΙΞΙΘΣ, ΚΟ6Ξ 
ΙΏΘη115 ΑἸθχ. οὐ Ῥϑηίαθηὶ πηθηΐῖο- 
Π6ΠῚ λοι Ψ1., 14, 8. ΟΥΡΘΠΘ ΠῚ 
οὐ Ἰπηδΐῖ, Ἱ., 8, 4. 6]15 βρίβίο!β 
δα Τ)διηρίσιατῃ, ΥἹ., 19,12, ΟὐἹ- 
ΒΘΠΟΠῚ ΘΟ δ᾽ Β.ΠΏΠΠΟ 5[παᾶ]0Ὸ 
παῖς, Ν1., 27. σοπαϊτου Ὀ10]11ο- 
Ππθοὰ6 πγ015 Δ.6]1186, ΥἹ., 20, 1. 
ΤηδΙγγίατα 5001, Ὑ11., ὅ, 1; 
ὟΙ.. 959..,17. ΙΕ Ἔα 
Θαπάρῃ, ΨΠ|1., ὅ, 1. γχϑοίβ σϑίζα- 
10 αΙθβίαβ, υϑυ}]5 κοιμηϑέντος 

ΕἘΤ ΘΕΟΘσΒΑΡΗΊΙΟΟΞ, 

᾿Αλεξάνδρου Ροβύ ἐν Αἰλίᾳ ἐτδπ5- 
ῬοβΙτ5. αὐτὰ Ππῆπο, πὖ ροβίαϊαῦ, 
ΥἹΙ., 39,58. 

ΑἸΘΧαηάοΥ ϑθυουαβ πρ. ἤομ., ΥἹ., 
21,2; 22,1; 34,8; 28,1. 

ΑἸΘΧΆΠΘΥ, τη ΑἸΘΧΑΠΑΙΊΔΘ, 
Ὑ}Ὲ.3} 7: 

ΑἸΘΧΔΠαοΥ, την Οδθβαγθαο, Π., 
19, 1. 

ΑἸοχαπᾶου Αορυρειβ, ΤΠ ΡΥ 1)6 
τὴ ΡΠ 

ΑἸΘΧΆΠαοΥ (δ Ζθηβῖβ, τηλυῦντ,, 10. 
ΑἸδχδηάθν ῬΉΥΥΧ, Υ., 1, 49. 
ΑἸοχαηάγίαθ σὰ ααῖο ἴτὴρ. βθαϊο, 

11., ὅ, 2. Ι1ριάρ Φπάδοὶ τὰ- 
τη] ταπ Θχοϊίαηῦ. 580 ΤΥΔΪΆΠΟ 
ἴπρΡ.2 1Ν΄.. 2. ἴπρθηβ 101 Ποιηῖ- 
παιπὰ τα] ἰτπ40 το! σίοποια Οτ]- 
βθδηθη διρ]θοίτασ, 1Π1., 16. 
ΤΠογαρθιιέαθ 101 ΡΠ ασΊ τη, 11., 17. 
8. ΑΙΘΧαμαγηδ, δοοϊθβῖα ἔππᾶα- 
ταν, 11... 10. ππᾶρηϑ ΑἸΘΧδπασδθ 
ΤΠ ΤΠ ΤΠ] ΓἰΓ10 5110 ΘΥΘΙῸ, 
ΨΙ.. 1. ᾳποποάο ΑἸθχδηασῖδθ 
ϑανουβιιβ ΟἸἸβιδποβ βϑθυϊτατη 
βὶῦ ἴῃ ρϑυβθοιοπο Πθοίδμδ, ΥἹ., 
41,1. ΑἸΘχδηάᾶνῖα 1] οηνβΙ δ6- 
ταῖθ βϑαϊ το θιι5 δῦ ὑα 015 ᾿ητοβασ 
πἶβ Ἰαθογαΐῖ, ἀθίπαθ ρϑβι !θητδ, δῇ 
ἔδταθ, Υ11., 91. 3.9: 22.1. 051 
Ῥιι5 τη] τ ΘΠ ΠΤ ἸΤΩΤΉ 
Ἰποο στ ππτηθτιιβ, ΝΊ., 21, 9. 
ΑἸΘχαπαταθ ουβθββῖο πᾶ ξαϊῦ 
δϑίαϊθ Απρϑ]δηὶ, ὙΠ’, 52, 71. 
ΑἸοχαπασίηα, ΒΟ ΠοΪα οαἰθομθίοδ, 
Ὑ..10,1,.4. ΜῈ ΒΡ ΒΕ 
1:8.1.8: 14. 1, 6 ἘΠ Ὁ 
ΑἸδχαπαγῖπαθ θοοϊθβδίαθ Θρίβοορὶ 
Ῥοβὲ. Ματγοῦπι (11.. 15. 1: 16. 
89, 15). 1. Αππηίδημαβ. 2. Ασἱὶ- 
1185. 8. Οὐγάο. 4. ῬΠΙΠπΙ5.. 8. 
Φαβίαρ. 6. Επηηθηθβθ. 7. Μδ- 
οα5. 8. ΟεἸδαϊο. 9. Δρυῖρρῖ- 
πιι5. 10. “Ζυ]ᾶππ85. 11. 1)6πι6- 
{{ι5. 192. Ηρίβο]α5. 18. Πι1ο- 
Ἡγβῖιβ. 14. Μαχίτηυβ, 1. ΤΠ6- 
Οὔδ5. 106. Ῥβίμιβ. ᾿ 

ΠΑΠΙΘρουῖοα “ΗΘΥαρθαΐδγηση ᾿πίθυρτο- 
ταῖϊο, 11.. 117,10. 90: 

ΓΑΙΡΒΆΘι15, Π.ΔΥΥΥ 1)6 τὰ. Ῥ.., 1.. ὅ. 
Αμλαβία, 05 Ρομί, Χ., 8,14. 
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Αὐππδβιυῖβ ατΌ5, ΤΥ, 98, 0, 
Διμθτοβίαβ Ν᾽ αἸδητ πἴαπιβ Ὁ ΟΥΐρο- Ϊ 
π δὰ τϑοΐδιη ἤάθπὶ σΟΠγοΎβιιβ, ὦ 
ΥΙ., 18,1. Οπρθηο δὰ βοτῖ- 
Ῥοηοβ 'ἴπ βδογαμη ΒΟΥ ΡΓΤΆΤη 
ΘΟΠΙΠΊΘΠἑΑΓΟ5Β ΠΡΟ} 1, Ὑ1., 29, 
1. σΟΠ ΌΒΒΟΥ 510 ΜΆΧΊΠΙΪηΟ 1ΠΊρΡ., 
ΨΙ,, 38. 

Ατηπηΐα ΡΙΌΡΠο ῖββα ΟΠ γἸβιίαηα, Ψ'.., 
17, 53. 8, 4. 

ΑΙΏΤΊΟΠ, ΠῚ1]65 ἸΘΡΊΟΠΑΓΙΙΒ ΤΠΌΤΕΥΥ 
ΑἸΘχδηάχῖδο, ΥἹ., 41, 22. 

Αἰπτηοη, Θρίβοοριιβ Βουθηΐοθβ, Υ1|., 
96,1. 

ΑἸΩΙΠΟΠΑΥ πὶ ΥἹΓΡΌ, τηλυγγ Δ]6- 
χαπάτσϊδο, ΥἹ., 41, 18. 

ΑἸΩπποηἶτ5, ῬΥΘΒΌΥΓΟΙ οὐ ΤΩΔΥΌΥΥ, 
ΕΠ. 18;7. 

ΑἸΠΤΠΟΠ 5 ΡΒΠ]ΟΒΟΡ5, ὙἹΙ., 19, 
0, 17, 9,10. ΑτἸητηοη ΠΡῸΣ 46 
ΘΟηβθηβιι ΜΟΥ5815 οἵ Ομ υ δι, ΥἹ., 
19,10. 

ἈΠπδηϊ5Β ΤηΪΠΟΥ, Ροπίοχ «πᾶδ86- 
Ὁγῦμη, 1Π.. 28, 21. 

Απμδίο 5, ΘΡ ΒΟΟριιβ 
ΨΕΙ, 89,6. 
ἈΠΟ δ] 5 πτθ5, Υ΄., 19, 8. 
ἌΠποντα, ὑγὉ5 (δ]αῖδο, Υ΄., 10, 4. 
Αμπάγθαβ ἀροβίο]ιβ, 111., 99, 4. ἴῃ 

ϑουτθῖα Θναπρο! τη ῥγδραϊοδῖ, 
Π|., 1,1. Απάτθδθ δοίᾶ δρο- 
οὐρα, ΠῚ., 2, 6. 

Ἀπρθᾶ νἱοὺβ 1)6 τι. Ρ., Χ., 2. 
ΑΘ ΠΟΙ θέα, ΘΡΙΒΟΟΡα5 Βθοιητ5 66- 

οἰοβδίδο Ἠοιηδῆδο, 11Π{., 18, 1ὅ 
6. 21: Ὑ., 6. 

Δηϊοθῦτιβ Θρβοοριιβ ἀθοίπηιβ 660]. 
Ἐοπηδηδο, ΙΥ., 11,1,17; 1Υ.., 14, 
ΤΥ. 19. 22). 8. Νὴ Ὁ 4: 
24. 14 οἱ Τῦ. 

Δηπὰβ ΡοΟπαΐοχ  πάἀδθοσιπ), 1., 10, 
2, 4. Αννανος γ6] [Ἄνανος ἴῃ 
ΘΧΟΘΥΡ 8 ΘΧ 9 Ό5ΘΡΠΟ, 1., 10, ὅ. 

Δηπίδηιβ ΟΡ βοοριβ ὈΥΪπΠ5. 60 016- 
β'δθ ΑἸθχδηαιπαρ, 11., 24; 1Π|., 
ΡΤ, ΟἿ, ς 
ΠΙΟΤῸ ΘΡΊξοοριβ ἀθοίπητβ Οοἴδντιβ 

Θοοϊθβίδο ἤοπι., 1. 29,1. 
ΔΗ ΐ πη Θρίβοοριβ ΝΙοοΙηΘαἾδ6 οἵ 

τπητέγν, ὙΠ1Ι.. 6, 6; 18;1. 
Δημποῖα, ὑγῦ8 Δορυρί,, ΥἹ., 11], 

Τιδοάϊοθαρ, 
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8. αδὶ φσοηῖ! ᾿Αντινοῖτας νοὶ 
᾿Αντινοείτας. 

Απτποιβ βοῦγιιβ Ηδατδηὶ, Κ΄, 8, 
2, 8, ἴῃ 6115. Βοπούθὰ. ΘΟΠα τα 
ὉΓῸ5 οἵ οουίαιηθη (ἀγὼν ᾿Αντι- 
ψνόειος) Ἰῃδίτατσατῃ, 1Υ΄., 8, 2. 

ΑπΠΟΟΝΐα ἀγ08, 11., 4, ὃ ; 111. 4, 
δ᾽ Ὲ 91. 4...46.35: ΜΗ Ν 1: 
ΜΠ ΊΡ.Ο. 5: 5:Ί1 ΒΕ: ν ΤΙΝ. 
6,5. ἘΧΞ ΤΡ δ ῬῸ 
1. ΟἸν δύ 1 ΑἸΠΕ]ΟΟΙΘΠ565 5.}016- 
γϑηΐ ἱπορίδτη (Ἰ γε ποσπτὴ Η1- 
ΘΥΟΞΟΙ τ Ἰ τ πουιη, 11., 8, 2: 12, 
Ὡ, βόμοῖα ΡῬΠΠ]Οβορμΐοα Απτο- 
οἴ θη515, ΥἼ1., 29, 2. Απῖϊο- 
ΟΠΘη5685 ρθίαηῦ ἃ Μαχίτηϊπο αὖ 
ΟΠ ΙβΈΔ 1 ἀγθθ βιὰ ΘΧΡΘΙΙΔΠΓΙΓ, 
ΙΧ., 2. βυποάιιβ ΔΗ ΟΠ ΘΗΞΙ5 
ἀρ Ῥαΐ]ο Ῥϑαμηοβαΐθηβὶ : νυ, Ῥαὰ- 
18 ϑατηοβαίθηβίβ ΑΠΕΟΟΠΘΠ515 
ΘΟΟ]Θβίδθ ΘΡΊβοορὶ ροβύ Ῥθίγαμη 
(ας το ν. 5. Ῥϑῖ5). 1. Εγοάιϊ- 
ι8. 9, Ισηδίϊι8. 9. Ηθῖοβ. 4. 
ΟοΥμθ] 05. ὅδ. Ετοβ. - 6. ΤἜθο- 
ῬὮΠῸ5. 7. Μαχιτπηΐηιιβ, 8. 86- 
γα ρῖο. 9. Αβοϊθρίαθβ, 10. ῬΗϊ- 
Ιοῖι5. 11. Ζορίπιιβ. 12. Βαῦγ- 
1.5. 19. ἘδΡῖβ. 14. Τ)οπιθίτα- 
Ππ5, 1. Ῥδα]αβ δι οξα 6518. 
10. Τ)οιηηα8., 17. ΤΊπηαοι5. 18. 
ΟΥ̓ΕΙΠΙΠΗ. 19: ὙΥΓΑΙΠΒΒ,. ΟΥ.; 
ἸΟΘΟῸΒ 5110 Π15 ΠΟΙΆΪ Ἶθιι5 ̓ πΠ]Ἰοαἴοβ. 

Απτραΐον, ΗΠ ογοα 5 Μαρηὶ ρϑΐου, 1.} 
δ. Ὁ. ΤΠ: 

Δπίομϊπιβ ῬΊπ5, ᾿πηρ. ἤοτη., Ι΄... 
8.5. 7.10.1 1.11: τοι. 15:10: 
10; 17,10; 18, 2. ατ86 46 ΟΠ τ1- 
ΒΓΔ 115 ῬΥΔΘΟΘΡοΙ, Ι΄, 20, 10; 
γ., 6, 7. οἱ δεγιθαϊ ΕαΒΟΌ 5 
δρ βίοϊδιη δ οομηηιηθ Αβίδθ, 
486 680 46 ΟΠ  Ἰβείδηϊβ, ΤΥ... 1. 

ΑΠΓΟΠΙΠΠΒ ΘΡΙΒΟΟΡΙΒ γ᾽ οθβί πλι15 56Ρ0- 
{ἰπλπ15 600]. Ἠ]ΘΙΌΒΟΙ]., Υ., 12, 2,, 
ἘΠῚ ᾿Αντωνῖνον «ἀὐδοπάμσμη ΟΧ 
Ἐπι560. ΟΠ ΙΌΗ. 

ΑΠΙΟΠΪητ5. ῬΥΘΒΌΥ ΘΙ, ΤΥ Π6 
ταστί Ῥ΄ ὙΧ,, δ. 

Απίοηΐα8 ὕϊπτνγ, 1.. ὅ, 2; 7, 12. 
ἈΠ] η118 ῬΥΟΘΟΠΒ11 ΑὐΊοαρ, Χ,,, ὅ, 
0 505 ΣΧ, 0,.4.:. 7.8, 

ἈΡδπμῖθὰ πγ05, Υ., 10, 18, 
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ἈΡΘΙΙα οι γπθη 515 1)8 τη. Ρ. » Χο, 1. 
ἌΡΘ.165 Μαγοϊομῖία, Υ'., 18, ἘΡῈ ὃ, 5. 
ΑΡίοι, βου ρίου ἀροΙ ερίαβοῖοπό, ὍΝ 

Ο7 

ΑΡίοῃ φγαμηπηδίϊοιιβ, Ἰοσαῖτβ Α16- 
ΧΑΠαΙΙΠογιτη Ἰἀθιησιιθ Ἀν θυβασ- 
τ5 πααθοόγιπη, 11., ΒΟΙΡ- 
Ὁ ἀάνθυύβιιβ θα ση ΌΞΘρΡΠπ5, {Π|.. 
9,4. ῬοΩ οἱ ᾿ΠΠΟΜΙΒ Αἰδ]ορὶ 
ΔΡΟΟΥΨΡΗΙ, 1Π1., 99, ὦ 
ΡΟ Πα Ὑ]5. ΘΡΙΒοΟριι5 ἘΕΠΕ ἈΡΟΙΑ- 

ἬΠ5, Πγς Ὡς 90, 1. ΌΜΙΒ ΒΡΠΙ 
δῖα ῬγῸ Ομ ς Πα ΐς, ΤΥ." 

" } Ἐν Ἂς 

ΟΡ Ὁ 

27. εοἷιβ βουὶρίαᾳ ἴὉ. παρυρηαί 
Μοηίβδηϊβίαβ, Υ., 16,1; 19,1, 2. 

ἈΡΟΙ]οπΐα, νἴσρο, ΠῚ Αἰἴδχδη. 
αγῖδθ, ΥἹ., 41, 1 

ἈΡΟΙ]ΟμΪ 465 Παθγοίίοαβ, Ν., 28,17. 
ἈΡΟΙ]ΟΗἶτι5, ΒΟΥΊΡΙΟΥ δαάγουβιιβ Μοη- 

τη ϊβίαβ, Υ.. 18,1. 
πορεθεις ΤΩΔΤΥΥ Ποπηδ6, Ὗ'΄., 21, 

Κ᾿ ΡΝ κς ῬΒΠ]ΠΟΒΟΡμτ5. Θ΄ ΟΙΟΙ5, 
ψ1 0.8 

ΑΡοβίμίδθ δα φοοϊοβίατη ἄθηπο δα- 
τηἶβϑὶ, ΝΠ]... 7, 4. 

ὉΠ Ύ 0} 965 ΟἸγβα, 1., 10, 7; 12 
ΕἼΤΙ. 4. Ὁ ΠΠ πὶ ὭΣ “ἡ, Ξ: 

80, 8; ̓ 86, 18; 81,1 ΣΉΘ ΟΖ, το, 
ἘΠῚ ΒΙΠΡΊΠΙ ααϊαιιθ ΟΥΔΠΡΘ τ 
ῬγδθαἸοαυθυῖηῖ, 1Π1., 1. ααἱ 6Χ 
115. ΠαΡαθυϊηῦ πχοσοβ, 11Π1., 90. 
ΒΘΙΙΠΟΙΪ5 ΘΙθραηίδθ πα πα βυπαάθηΐ, 
1Π|., 24, 8. δου [ΠΠΔΡΊΠΘ65, 
ὙΙΙ., 18, 4. αἱ διδαχαὶ τῶν 
ἀποστόλων (ΠἸΡΘ΄ ΔΡΟΟΙΎΡΠΙ8), 
ἘΠΕ 2 Ὁ. Ἢ: 

ἈΡΡΒΐδητιβ τηαυίνυ 1)6 τη. Ῥ,, ΤΥ, 2. 
Ααα]]ὰ οὐ ῬΥ 5018, 11.. 18,9. 
Ασα Ῥοηίϊοι5, ᾿ΠΊΘυΡΥῸ5. Ν Θἴθ 5 

οβίδιπθηῖ, Κι, 9. 10; 116. 
{5 

Ααα]α, φργαρίβοίβ ΑἸθχδπανῖδθ, 
δὴ δ 5.3 ἘΠ Ύ τν ΤΟ, 

Ασαια ΡῬΥΘδΟυ ΑἸΘΧΔΠαΥΙΠΠΒ, 
ΥΠ1... 11, 24. 

Ἄταῦτα, ΥἹ.. 19. δὲ 1 ΘΥ ΎἘΓ. 
0, 9. ὙΠΠ|. ἸΡΡῚΣ: 
Πδουθβοσ, ΚἾἹἼ., 57. 

ΔΑΥΑ δ Π5, ΒΟΥΡΙΟΥ ΘΟΟΙΘΒΙ ΒΙΠΟΠ8, 
πο 

ΕἘΤ ΔΑΕΟΘΒΑΡΗΙΟΌΞΝ. 

ἐτεόν τὰ: ρος Δορυρῇ, ΥἹ., 42, ὃ, 

ὭΣ Ἡ το. Μᾶρηὶ Β]Τὰ5. δὲ 
ΒΠΟΘΘΒΒΟΥ, 1.. ὅ,.9, 107 ἘΠ ΘΓ ΝΣ 
ΘΕῚΣ; 

Ατᾶασθα, γίοιβ ῬΗτνυρίαρ, Υ΄., 10, 7. 
᾿ΑτγοϊΪαΐθ, αυ 5 ΟΔ]}1186, Χι., 6, 29, 
ΑΥΘΒ ΤῊΔΡΙΥΤ ) 6 τὰ Ώ), Ὁ 
Αὐρία, ἸΧΟΥ ΗΘΙΟΑΙ5. Τα ΠΟΙ5, 1, 

ἘΠῚ: 
Ατγοίαβ ῬϑίγθΟΥ τη ΤΌΧ, 1... 11. 2 
ΑΥἸΒΓΔΤΌΠ τ. ῬΔῸ]1 ΔρΡ. ἴῃ οαρε νι αΐθ 

Βοοΐυβ, 11,, 22, 1. 
Αὐἱβθβ ααϊάδμῃ, 1., 7, 1: ΥἹ., 91, 

9 
Αὐϑῆαθθ διοίου Ὡρο]ορθίϊοὶ Ρ1Ὸ 

ΟΠ Ἰβεδη]5, ΠΥ, 8, 8. 
Αὐϊβύίοη αὐ]άδτῃ ἰαπάαίαβ ἃ Ῥδρίδ, 
11. 59.4.5 1 ΜῈ 

Αὐἱβίο Ῥβ]]αθιιβ, ΤΥ. 6, 5 
Αὐἰβίοθα!αβ ρου δ χ «Ππιἀ ΘΟ ΈΤη, 

1.86.8; σι. 15 
ΑΥἸβιοθβ ΡΒ] Οβορπ5 Ῥουραΐοε- 

οη5, ΥἹ., 18. 17; ΕΝ 
ΑΑὐἹβιοίθ]θβ ῬΕΡΟΒΟΟΣ Υ:, 55. ΠΡῸΣ 

ΥΙΙ., 82,6 
. Αὐμηθηΐὰ, ΥΙ., 40, ῶ, Αὐπηρηϊο- 

τ χα πδίϊο, ΥΠἼΠ|., 17, 8. Μᾶασχι- 
τηϊη] ὈΘ]] πὶ Δαν θυβιιβ ΑΥ̓ΤΩΘΠΪΟΒ 
ΟΠτβεαποβ, ΓΧ.., 8, 3, 4. 

Αὐβιποϊτἴοα ργαθἔθοζασα (ὁ ᾿Αρσινοῖ- 
της 80. νομός), ΝἼΙ., 24, 6. 

ΑΥΤΆ ΧΘΥΧΟΒ ΒΟΥΒΆσ απ Τοχ, 1... 10, 

ΠΑ ΒΟΙΘΡ 5, ΘΡΊΒΟΟριΒ 

ΘΕ: ΘΩΣ 
ΑὙΥΘ 5115 ΤηΘη515, 1Π1., 8, 5. 
ΑΥ̓ΡΘΠΊΟΠΪΒ. ΠδΘγθβὶ5, Υ., 28; ΥΠ., 

850. 16. [7 
Αβοδίοηῃ, 05 Ῥαϊαθβέϊηδθ, 1., 7, 

11. δι, Ἀ Ὰ 
Αϑοϊθρίαθβ θρίβοοριιβ ΠΟμτ5. Θ0016- 

βῖδθ Απίοον., ΥΙ., 11, 4: 21. 5. 
Αβοϊορίδα θα μαθυθίϊοιβ, Υ., 38, 16. 
᾿Αβοϊθριοάοῦιβ παθυθοαβ, Υ'., 28, 8. 

Μαχοϊοηϊία- 
ΤΌΤΩ, ΤΆΤ 1)6 τὰ, Ῥ., Χ'., ὃ. 

ΑΒΡΠΑΙΠῖΘ5 Ἰδοαβ, 1.. 8, 10. 
Αβίθυϊαβ ΤΠ Ράπαβ, Υ΄.. 16, 17. 

Αὐαθαμ Αβίνυϊιβ, ὙΠ ΒΒ τΟσ 5 οὐ ΟΠ βα- 
πθ5, ΥΙΙ.. 16 60: 

᾿ ΑΥ̓ΘΓ, ἸΠΆΓΕΥΣ ΔΙΘΧαμαά δ, ΥἹ., ": 
' 10. 
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Ατμϑηϊθηβὶβ ϑοοϊοξῖα, 1Π|., δ, 10: 
ΙΥ., 28, 3. ἘΠῚ8 δρίβοορὶ ἃὉ 
Επκοῦῖο, το ΟΥ̓  Ὠξαν 1) ΟΠ ΒΙΤ5 
Ατροραρίία, ΡΆΘΙ5, ιυιδάγαζιβ. 
Τλτίοταβ τα θαπὶ ἀδὺ 1) ]ΟΏγ 5ἴτι5 
Οὐ πε ουιπ Θρ βοοριβ, ΥἹ., 25, 
Ὡ, Ατμθηΐβ σομητηογαῖα" ΟΥρ6- 
ὯΘΒ ΤΥ. 28,2 

Ατἰμοποάοσιβ, ἀπά ϊτον Οὐ σθηΐβ, δρὶ- 
ΒΟΟΡι5 ἰῃ Ῥοπίο, ΥἹ., 90; ΥἹΙ., 
8... 28. 1. 

Αὐἴδ!β ῬΘΥΡΆΠΊΘΠΙΙΒ, ΤΠ ΓΤ Γκιρ- 
ἄπηιϊ, Υ., 
8.5. 

Ατείοιιβ, ΥἹΓ ΘΟΠΒΈΪΑ 5, Ἰοσαΐιβ ὃ. - 
τίδο, ΠΙ., 852, 8,6 

Ατείοιβ, Θρίβοοραβ ϑυπηδᾶδο, ΥἹ., 
19: 18, 

Αὐάνπδριιβ τηθηβὶβ Π6 πὶ. Ρ., Χ., 
,} 

1 Ὑ 7, 817,48: δῦ: ν., 

Απραβίιβ παρ. Εοπι.; 1., ὅ, 2: 6,. 
ΠΥ τ 15: 9: 17 ΤΥ; 26, 
8. 

Αὐγοδηι8 ηρ. οπ., ΥΠ|., 28, 
4; 80, 19, 20, 99. 

Αὐγοῖβ πὰρ. ἤοιῃ., Υ., Μάατγοιιβ 
ΑΘ 5. 

ΑΘ 15 ΟΥτγθηΐαβ, πηαγίγυ, Υ΄., 19, 
8 . 

Αὐγοῖτας Οντϑηΐτβ, ΡΥΟΟαΓἴΟΥ Βα 1η- 
τηδ6 τοὶ, ὙΠ... 15 

«Αὐΐοϊγοῦβ, μοηο ΟΠ βέαπιβ, ΤΥ. 
24͵ 

Δυχοπίϊιβ, τηαγέντ Π)6 τη. Ῥ., ΥἹΙ., 

Αὐπϊτας Θρίβοοριιβ ΑἸθχαηαγίαθ, Π1., 
14 

Ανίγοίιβ ΜδτοΟΙ]α5, Υ.., 10, 8, 

ΒΔΌΥ Α5 Θρίβοοριβ ἀπο θοίπηιβ 660]. 
ἈΑπΕΟΟΠΘη515, ΥἿἿ., 939, ὃ ; 39, 4. 

ΒΆΡΥ]ΟΝ ἴῃ ῬΥΪΟΥῚ Ῥ ΘΕ ορίβίοϊα ἢο- 
τηᾶτηῃ Ξἰρηϊποαῖ, ΠΠ., 15,92 

ΒΔΟΟΒΎ 65, ποῖ ΟΠ ἸΒ ἈΠῈ, 
ΤΡ. 98, 6. 

ΒΔΟΟΙνΠ]ὰ5 ΟΟΥ ΓΒ] Οὐ ΘΡΊΒΟΟΡΊΙΒ, 
Ὑ., 2. 285,4. 

ΒΑΡ ΟΙΒΤητ5 Δθρτοίοταπι ἴῃ Ἰθοίο, ΥἹ., 
45, 14, ἀπδοβεῖο - Ὀαρτίβπηο 
Βαθυθίοοσγαμ, Υ11., 2, 8; ΥἹΙ., 
ΠΑ ὙΣΙΣ 1: 9.0: 

2δὅ 

[ΒΑΘ ΌΡα5 οὐ Βδγοορῇ, ΤΥ, 7, 7. 
Βατοοο θα, “ πἀαθογιτῃ ἄπκχ, ΓΥ,, 

Ὁ, 2. Ομ εβδποβ Ρουθ αἰ γ, 
ἘΥ..)8;.4 

ΒΆΑΛ θβῃΠ05 ΞγΤι5. Θ᾽ ύβαιπο βουῖρία, 
Τν...80 
ΒΑΓ ΠΑ θα 5 ΠΠῚ5 6Χ βορυπαρτηΐα (}τ1- 

Ι βε ἀϊεοῖρυϊία, Ἐν ὙΌΣ, 
8; 8, 3 2: 12, 3. δ)15 δρίϑβίοϊα, 
ΤΙ 95,4: ὙῈ, 15: ΟΡ 4 ἢ: 

Βασι βοϊοσάαθαβ Τηα ΘΥΔΠ ΡΟ] Πα πὰ 
Ῥγαθάϊοαββο αἀἰοίσαγ, Κ΄... 10, ὃ. 

ΒΑΚ] οδ6 ΤΎΥΙ ἀθβοσγίρίο, Χ,., 4, 09, 
ΒΒ οαΘ ΧΠ. Ποπιὰθ ἰθιηροῦθ 
ΤΙοο]οδηϊ, ΨἹΙ., 49, 11. 

ΒΑΒΠ1οὰ5. Μαγσοϊοπηῖζα, Υ., 19, 5. 
Βαβι άθ5 ποβίοαβ, 6] 15. ἀοοίτίηα 

οὗ βουρία, [ν΄., 7, 8. ΒδβΠα1α- 
Πῶς δ. 

ΒΑ 51Π1465, τηατίγυ ΔΙθχαπάτνϊδο, ΥἹ,, 
δὲ Ἐν 

ΒΑΘ 465, θρίβοοριιβ ῬϑηῃΐδροΙθοβ, 
᾿Ι ΥΙΙ..26.. 8. 
᾿ΒαΙΒθζου, ορρί πτα ἐγ η5 ΟΥ̓ ἀΔΠΘΓΩ 

βίζαχῃ, 111., 6,21]. 
Βϑηθἤο ἰδ τ πα] ]65, ΓΧ., 9, 17. δὲ 

ΕθΥὶ 4111 βενεφικιαλίων. 16 6η} 
ὀφφικιάλιοι, ΤΧ.., 10, 8. 

Βφη απ ΟΡ βοοριιβ θοο]οβῖαθ Ηϊθ- 
ΤΌ80].. ΓΥ͂.. ὅ.,9. 

Βουθηΐοθ, α05 Δορυρί,, ΥἼ1.., 26, 
Ἰ: 

ΒΦ Π]α5, Βοβίγογπτη θρίβοοραβ, ΨΊ., 
Ι 20,2; 88, 1. 6}85 ΟὨυΙΒιο] ρα, 

ΥΙ., 88,1. δὴ Οτίρθπο δᾶ τϑο- 
ἴδτη ἤάθιῃ τονοοδίιν, Υ1., 99,2 

Ι Βουγίυβ υτῦϑ 86 τὰ. ., Ι΄. 8, δ. 
Βθβαβ, τΠΔΓΥΥ ΑἸΘΧδηαῖδο, ΥἹ., 

41, 10. 
Β6Β6166], Χ., 4, 8, 95. 

Ι Βου]θ ι, 1.. ὅ, 2; 8,1; 9,16. 
ΒΙΡΠ185 (Βιβλιὰς, ἡ), τηατγν Τμαραα- 

Ϊ πρϑηβίβ, Υ.. 1, 25. 
Ι ΒΙΙγηΐα, 111.. 1.1; 

ΒΕ οτα 15 πάαρδο ται} {1551 Ππηὰ, 

ΒΙαπάϊπα, τλτίγτ, Υ.; 117, 57. 4 
δ8...58: 

Ια βίιβ παρυοίϊοιβ, Κ., 1; 20,1. 
ΒοΪπιι5 ορίβοοριβ, Υ11., 90, 2. 

ΕἘΤ ΔΕΟΘΠΝΑΡΗΙΟΌΞΒ, 

4, ΔΌΜΟΣ 
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Βοβίγα, Αὐδθίαθ αὐῦ8, ΥΙ., 20, 2: 
88, 1; ΥὙΠ]., 38, 1. 

ῬΥΠΟΒ πη, ῬΆΓΒ. ΠΡ 5. ΑἸΟΧΔΠα 186, 
ΨΙ1., 82, 7. 001 Πργ1 Προυχείου, 
Περουχείου, Πυρουχίου, Περου- 

᾿ χίου, Βρουχίου. 

ΙΝΌΕΧ ἩΗΙΒΤΟΒΙΟΤΙΒ 

Οὐ θοΠδητι5, ορίβοοριθ ΟΔΥΠΑρΊηϊ- 
ΒΗΒΙΒ, Κ΄. 5. 185. 19΄. ὃ. 1. 

Οὐδοβασθα 8. ϑίγατο ἶβ ΓΠΥΤῚ5, ΠΥ 5 
ῬΔΙΔΘβηθη515, Π1., 10,1, ὃ; 1Π1|., 
ΞΡ θ᾽ εν Θ,  γ 1.9) 
4; 28,4: ΥἹ., 30, 80, 82; 89,2; 
ΜΉ, δ, ὙΠ 19.14.98; 
15. 90. Νῇ 94: ΥΠΙ., Ἀν 6: 1). 
τὴν ἘΣ ἘΠῚ [5. ΠῚ ἘΣ ἘΞ 
ΨΙΕΙς 1 ΨΙ ὺ, τ ὙΠ: 8 

8; 1Χ., 1; Χ., 2; ΧΣΙ,, 2, 6, 
29, 80. 

(αθβασθα, τὰ 5 Οδρραάοοσαηι, ΥἹ., 
26: 45. ς Ὑ1|.. 14; 28..1.. 90, 
ὃ. 

Οδθβασθα ῬΆΠΙΡΡΙ (8. ῬΆΠ68485 5. Ν6- 
τῶ αὐ Ὁ5 ῬΠοθηῖοθβ, ΥΠ., 17, 

ουμίας Ῥομθΐοχ Φπαδθουπηι, 1., 
10, 2. 

Οαἴαθ Οδοβαῦ (Ὁ Δ]Πρα].) ΤΊΡΟΥῖο 
Βιοοραϊῦ, 11., 4, 1. 6]15 φρενο- 
βλάβεια οἷ ϑεοστυγία, 11., ὅ, 1: 
18, 8. Ιδαραΐοβ ἐπι θουι μὴ. Τγ8]6 
Βαροῦ οὖ “πάδθοὸβ οαἱῦ οὗ νϑχϑδΐ, 
11., ὅ, ὃ; 6,.1. τΘ}]ὰ πάδθο- 
γα ΤΌΡΙΘὺ βίαίιβ οὖ πη} ΡΊ Ἶθτι5 
5115. οὖ ΓΘ] πὶ ΗΘ βοϊ ντηϊία- 
ΠΌΙῚ ΘΧ 56 ΔΡΡΘΙ]αῚ Ἰαθοῖ, 11., 0, 
2. νἱία ἀδοσαϊί, 11.. 8,1. 

Οὐδῖτιβ, βουϊρίου. οατ ΠΟ Ποτ5, πὶ Ἐο- 
τηὰ8 νἱχὶῦ Βα ΖΘρΡΏνΥΠΟ, Θ᾽ α56 118 
αἰβραίαο δάνθυβιιβ ῬσΧΟΟα]θΤη 
ἹΜοηϊίαηϊβίαμ, 11., 9ὅ, 6: 91, 4; 
ΥΙ., 20, 8. 1)6 δροοδὶυρβὶ 9ο- 
ΒΠΠΙ5, 11|.: 28.1- 

Οὐδἴπαβ ΘΡΊΒΟΌρΡιιβ υἱοθβί πα Π5. ῬΥΪΤΏΙ5 
ΘΟΟ]αβῖαθ ἨἩ]ΘΙΌΒΟΙ.. Υ΄., 12, 2. 

Οδῖπβ Θρ βοοριιβ νἹοθβί Πλι15. ΤΟΥ 5 
600]. ΗΠΘΙΌ5ΟΙ]., Υ., 12, 2. 

Οὐδίιιβ, ΤΑΙ ΑΡρδιηθδθ, Υ., 16, 
922 

Οαἴα5, οἰθυῖοαβ. ΑἸθχαπάσιδο, ΥΠ., 
11, 22, 

ἘΤ ἀἙΕΟΘΛΒΑΡΗΙΟΤΞ, 

Οἰδἶπ5. ΘΡΊΒΟΟΡιΒ Ὑ]ο βὶ ΠῚ15 ΒΟΡΌΓηΠ5 
ΘοΟΙοβῖδθ Ἠοιήδηδο, Ἱ]., 52,1 

ΟΠ Ποῦ Ἰοοιιβ ἴῃ “πᾶδρα 8615 οἃ- 
1615 1Ππ|5{015, 1... 8, 10, 

ΟΔ]Π5ο φαϊάδτιῃ, Υ΄.. 19, 8, 
ΟΠ Πβύιι5 Θρίβοοριβ ἀθοίπηιβ αἰ τι5 

666]. οτη., ΝἼ., 21, 2. 
Οδπαϊάπβ, βου ρου Θοο βία οτι8, 

γ,, 21. 
Οὐάποη Θοο] οϑἰαβύϊοιιβ ΠΡτόστι Κ᾽ οἴθ- 

γἱ5 δίδτηθητ βθουηάπτη Μ6]1- 
[ΟΠ6πη), ΙΝ΄., 90, 129, Ββθοπηάσχη 
Οὐρόποιῃ, ΥἹ1., 256. ΠΡγούατα 
Νονὶ Τδβίδιηθητ βθοιηάμτη [τ6- 
πάθατη, Υ., 8, βϑουππάππι (Ἰ6- 
τηθηΐθιη ΑἸοχ., ΝἿἼ., 18. βθοῦπ- 
ἄππὶ Οτίρθποιῃ, ΥἹ1., 25, 8, 586- 
σπηπτη Επιβθθίαπ, 1Π|., 295. ὸ- 
ἴθ }15 ᾿Τθβίδιηθπα ΠΠΡΤῸΒ ΒαΙΏΠη8- 
{1π| τϑοθηβθῦ ΌΒΘΡΠα5: 46 400, 
ΤΠ 0: 

Ολρὶῖο θρίβοοριιβ ἀθοίτηιιβ απ α8 
600]. Η]6ΙΌ50]., Κ.,) 12, 2. 

Οδρρααοοῖα, 111.,1,.2; 4,9: ΜῈ, 
1 2.26; ΥἹΙ., π ἱ 4, Ὑπ|:-- 
12. 1 Τ)6 τι. πῆ, ἈΠ ΟἽ, 21. 

(αρραγαζίθα, υἱοῖι5 ᾿Βαχιδτίδθ, 1, 
δ, 8. 

Οὐδ Ά6Ά11ἃ ᾿τὴρ. ἤοια., ΥἹ., 8, 7; 10, 
4. 21,1 

Οδγίοιβ, γὴν Θοο]οβιαϑύϊοιβ, Υ.., 19, 
1: ὙΠ 

Οαυΐπιιβ ἱπὴρ. ἤοτα., Ἴ., 91, 22. 
Οδιροοζαίθβ ἀποβέϊοιβ, 1Υ., 7, 9. 
Οδροογδηϊ, ΤΥ... 22, ὅ. 

ΟδΡόσττα παίϊο, Υ11|., 17, 8. 
ΟἝγΡα5, τηαγύντ, ΓΥ-., 1ὅ, 48. 
Οεδνίπαρο, Ὑ11.. 5. ΣΧ, Ὁ. 15:6. Ὁ 
Οδιτι5 ρ. οι., ὟἼ1]., 81, 22. 
Οὐδββίδπιβ, ΘΡΊΒΟΟρΡα5 ἀθοῖ τη ΒΕΡΗ. 

τῆι ΘΟ] βία Η]ΘΓΌβοὶ., Υ., 19, 3, 
Οὐδββίδητι5 ΘΒΓΟΠΟΡΤΆΡΒΙΒ, ΥἹ,, 18, 

7: 
Οδββῖβ Θρίβοοριβ ΤΥ, Υ., 2ὅ. 
Οδίρηννροβ. Υ. Μοπίβδηϊβίδθ. 
Οὐδ ματὶ (Νονδδῃῖ) ΥἹ., 48,1. 
ΟβΙδαῖο θρίβοοριιβ οοίδγιιβ 600], 

ΑἸΘχαπάνίπαθ, ΙΥ-., 11, 6; 1... 
19. 

ΟΘΙθυῖπιι8, ΘΠ ΒΒΟΥ Ποπμδθ, ΥἹ., 
48, 6. 
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Οοἴβυβ, ορίβοοραβ Ιοοπϊ!, ΥἹ., 19, 
18, 

Οοἴβιιβ Ερίοαγοιβ, ΥἹ., 36, 3. 
Οδρῖιαβ, ἀθ αὰο Ἰοαφαῖταν Ῥϑαϊπ5 ἴῃ 

δρίβέοϊα δὰ (ὐα]αῖαβ, ἴα] ἀππ5. 6 
βοριπασίητα ΟἸσίβε αἰ βοῖρι} 15, αὐ 
Ρουθ ΟἸθιηθη5. ΑἸοχ., 1... 12 
2. 

Οδρῆγο, υἱοὰβ Αοσυρεῖ, Υ1|., 11, ὅ, 
10, 19, 1δ, 17. 

Οογάο δρίξοοριιβ ἴθυτπι5 Θοο] βῖδθ 
τ. ἘΠῚ ΙΝ... 

σατο Βαδγθίίουβ, ΓΥ., 10; 11,1, 

ΤΑ͂Ν οὐαβαπθ ἀοοίτίπα, Π|]., 
ΠῚ παρ  ὙἜΙ,, 325. ΘΓ ταν 
ΕἸ ἀαϊδαξάκπι ποτε τ ρορυρο ἃροοῖῦ- 
Ἰνρβίῃ Φοδπηῖβ, ΠΠῚ., 28, 9 ΝΤΙ., 
25, ἢ, ΨΔοδηποβ Ἀροβίοϊβ 6}15 
σΟηρτοϑϑῦῖη ἔρις, 1Π1., 28, 6; 

Ἐν. 14. 6, 
ΟΒδούθιοη, ΡΒ] Οβορ 8 ὥἴοϊοι, 

ἈΠῚ;..19..8 
ΟἸδουθηοη, Θρίβοοριβ ΥὉ1]5 ΝΊ], 

ΥΙ,, 42, 2. 
ΟΠ δογθποη, αἀϊδοοηιβ 6οο]. ΑἸοχ., 

ὙΤ1Ὶ 11; 8. Ὁ,24. 
ΕἸ γθβίτβ, ΘΡΊΒΟΟραι5 ΘΥΤΔΟΙΒΑΠΟΓΊΉΤΙΗ, 
ἊΠ δ 51: 

ΟΠ Ἰβ ]ἈΠΟΥΓΠΠῚ ΠΟΙΏΘη ΡΥπιο Αη- 
τοομΐαθ πβαγραῖαν, 11., 8, 8. 
ΟἸ ΓΒ. ΠΟΓΌΤΩ ΤηΟΓ65 οἵ ᾿πβξαξα 
τοβία ΡΙΠηῖο, 1Π1|., 58. οοπῆσίιμῃ 
ΔανοΥβιι5. 608. ΟΥ̓ΤΏΘη ΠΑ ΠΕΟΙ 1 
οὐ ᾿πορβίιβ, Υ., 1; 14, 20, δ2. 
ππᾶδ ΠΠ1π παίατη, ΓΥ., 7, 11. 

ΟἸτῖβα οἰκονομία οἱ ϑεολογία, ργαθ- 
Βουτίτη 6}15 προύπαρξις ΘΧροπαη- 
ἔαγ, 1., 2,1. ΟἸ τ βῖαβ οσηηῖθιβ 
ῬΙΟΡΒΘΕ5 οἵ Υἱνὶβ 1515. Ν᾽ θυ 5 
᾿Γοβίατηθητ! ἈΡΡΑΓΪ ἀἴατιθ 80 115 
ἀρπϊταβ οβί, 1., 2,6. ΟΠ τῖβε πο- 
ΤηΘῃ ἃ Μονξθ οἵ ἃ ΡιΌρΡμο β ῥτο- 
παποίαίαν οἵ Ποπούαίασ, 1.. 8,1. 
ΘΟ τβέμβ, ὁ προὼν λόγος, δηῖθ ἴη- 
ΟΔΥΠΆΠΟΠΘΙη βπδαπὶ τὰ ϑεοσεβείας 
σπέρματα ταλ]τογιπ ΠΟΙΏΪΠΙΠῚ 
ΔΗΪΠ18 ᾿π]θοῖϊ, 1., 2, 22, ΟΒτβα 
ἐνανϑθρώπησις, 1.., 2, 29, 685 Δη- 
Ὧὰ8 παῖδ] 15, Ἐν ἾἜ 1. Ομ 
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ἐπιφάνειαν ΘΟΠΡΤΊΙΘΥΘ οὕτὴ νϑίοῖ- 
πο Μονβὶβ ἀθιποηβίγαῖαν οχ ἀ6- 
δοῦσα γϑσιπη δὲ βαοογἀοζατη νου δ- 
σαογιμ, 1., 0,1. ΟἸὨτῖβεὶ σοπο- 
δἰορῖα, 1., 1,1. ΟὨγίβοιβ απδηο 
Ῥαρεζαῦιβ 5 ἃ Φόολπηθ, ααδηο 
ἀοοσθηαιὶ ᾿π]τππὶ ἔδοθυῖς δὲ αυδτη- 
ἴα ἀοσπογῖξ, 1... 10,1. ἀποάο- 
οἷπη αἸβοΙρι]05 οὖ 81105 Βοριπαρίητα 
ΕἸσῖῦ, 1., 10,7. ΟΒ51 ἀϊδοεὶ- 
ΡΠ βοριπαρίηΐα ααὶ ἔποσίησ, 1.., 
192,1. ΘΟ γβα τηΐγδου]α, Ι΄, 8, 
2. Ομ γβε ορίβίοϊα δα ΑἸ ρΡΆΤΌΤΩ, 
Ι., 18, 10. ΟὨγΙβ ναοὶ τ τ 
Ὧἀ6 ΗϊΘγοβοϊ γτηῖβ, 1Π., 7, 1, 4. 
γα οϊηΐατη ἀθ ΟΠ γβοῖ Τορῃο, 1., 
8, 11. ΟΒηξ συγγενεῖς κατὰ 
σόρκα) 0. 7... 14... ἹΕΙ..11 
ΠΙ.. 19: 32, 5; θ, ΦοΒΟρηΣ ὅθ 
ΟἸυϊβῖο ἰθϑτηοπίθπιῃ, 1., 11, 7. 
ὙΤΠδδάδοὶ ρΡΟβίοΙ 46 τθῦτ5 ΟἩσὶ- 
511 ΠΑΥΤαῖο, 1., 18, 306. Ομ ιτῖϑῇ 
βίδτια ἴῃ ἀσθ6 Οδθβάγοαθρ ῬΠΠΠΡΡΙ, 
ΥΠ., 18, 1. Ομγβῆ ᾿ππαρῖπ685 
Ρἱοῖδο, ΥἹΙΙ., 18, 4. 

ΟΠ γυβορθοσα, Τα] ΟἸὨ γι βδηδ, 
ΤΥ... 25.195: 

αὐπεῖα ΕΣ, Ἂς ΤΙ δ᾽ πὰ ἘΠ 
ἸΣ. 15. ΧΟ; Ὁ: 

Οἴατας, δρίβθοριιβ ᾿Ριοϊοπιαϊαϊ5, ἐν 

Οἰλαδιαα ἸτΡ ατου 5ιοοραϊς Εν ̓  
ΒΕ 60 ἴἈΠ165 τπᾶρπια, 11.. 8: 11, 
8; 12,1. Δυάδοοβ Ἐοπὶα ἐπ 
11., 18, 9. Αρτρρδμη ΤῊΪΠΟΙΌΠῚ 
οοπβξαϊε ΤΟΡΘΠὰ δΙ ἘΘΑΘΟΤΣΊΙ, Ὁ 
19. ΤΠΟΥῚΓΕΓ, 10. 

ΟἸαπαάϊα5, 11., πὰρ. Άοτα., ΥἼΙ., 28, 
4, 

ΟἸδπμθη5 Ποιηδπι8, ΟΟΠη65 Ῥ ΔῈ] οὗ 
ΘΟΟΙοβῖαθ Τ᾿ οπηδπδθ ΘΡΊβοορτιβ [θ᾽- 
18: 11; δ, 9: 1Π|.: 15,.21..98: 
ὙΠ 3315, 11... 2 1. 30 18. 
6785 δρίβίοια δὰ (ὐουϊπτηϊοβ, Π1]., 
16; ΠῚ. 958. ἜΣ; τοδὶ πὶ: 1.238. 
Τὴ 5 θ᾽ 6115 
δρίβίοϊα βδοππᾶα οἵ ρελη βουρία 
(θα οὐ Αριοηΐβ ἀἴλ]ορῚ) θη γ8 
οἱ ἐπὶ ρυΐα, 111.. 39, 4. δρί βίο τα 
κα Ἡδθγάθοβ ξΟΠΘΥ 586 αἀἰοταΣ 
ἴῃ αταθουτῃ βουτηόποιῃ, 11Π1., 99, 
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2. οὗ θϑπὶ ΘΟΠΒΟρ5ῖ586, ΥἹ., 
95, 14. 

ΟἸδιηθηβ. ΕἸΑν 5, Θοη511} ΤΠ ΟΠΊΔΠΙΙ5, 
1ΠῚ...19. 2. 

ΟἸοιθηβ ΑἸθχαηανίηιιβ, Ὗ., 11, 1; 
98) ὯΦ ΨὙ1.;15;9. 
Ιλ6 οδἰθομθίϊοαθ ΑἸΘχα Πα πδ6, 
ΨΠ 6.1 ΠΡ1ΠΕ Ἐσσρα; 1. 15. 
ἀαοιηοᾶο ΠἰὈγῸ5 ΝΟΥ ᾿ΓΘβι τη Η1Ι 
τοοθηβοαῖ, ΥἹ., 14. ΟἸδιμ θη τ5 
ἰργοὸβ ἃ0 Ἐιβθθῖο οἰζαῖοβ ν. 1ἢ 
1πΠ6 166 ΒΟΥ Ρ ΟΠ. 

ΟἸΘΠΊΘη5 απϊάδτη ργθβ υίου, ΥἹ., 11, 
0. 

ΟἸΘΟΡΙ ΠῚ Παθυϑίοὶ, ΤΥ... 29, δ. 
ΟἸΘΟΡα5 ἔγαῖθυ ΌβΟΡ ἢ], ρα 15 ΟἘν]- 

δἰ, 11... 11. ῬδΙΟΥ ΤΩΘΟΠΙΒ, 
1. 1} 99. 1. Ὁ: ΘῚ αν: 99; ἃ. 

Οποββιιβ, τι ὴ5 ταί, ᾿Υ΄., 95,1. 
(ΟΠ ΑΡθ8, νἱοιβ Τπᾶάδρθδ6, 1.. 7, 14. 
ΟὈΙΠΠατΠΪο, Ἰοοὰβ αα!άδτη ΜΙ αγθοίίοαθ 

Ῥγδθίδοίασαθ ἴῃ Δθρυρίο, ΥΠ]., 
11, 1ὅ. 

Οὐομδπ6 νἱοιβ, Υ., 16, 17. 
Οομἤηθίθβ ἱπαϊοαῦ οὈβι ἀἴοπθπι Η]θτο- 

ΒΟΙγυλο η), {Π1.. 8, 9. 
Οὐτητηοάιτι5 πηρογαίουν ἤοιῃ., Υ.., 9 ; 

Ὑ...91,1; 99.1.96: ΥἹ., 6. 
Οὐπο τη ἨἩΪΘγοβοϊ τη 46 
ΟΥ̓ΡΆ 5.ΠΘΟΘΒΒΟΥΘ ΠΔΟΟΌΙ 7851], 
{ΠῚ ὙΠ τς 

ΟὐΠΟΠ Θρίβοοριβ ΗΠ ΟρΡΟΙ [Ὁ Π118, 
νῈΣ θ;2. 

Οοηβίαπεϊηιϊιβ ᾿τπηρουαίον, Ψ11|., 18 ; 
12, 14, 1δὅ. Αὐρτιδιβ ἃ τῇ Π{- 
Ῥιι5 ΡῬγοοϊατααίαν, 111... ἀρρ.; ἢ ὅ. 
οαπ (ἀ]ΘΥο οὐ Γ]οἰηΐο (ΘΒΆΤΊΡΙ5 
δαϊοΐατη δα ἀθ ΟΠ ἰβεδη]β (Θά 1ο- 
ἴστω Δηπὶ 811. Ρ. Οἢγ.), ΝἼ1]., 17, 
δ. 6᾽.5 ΘΙ ]ὰπὶ αἄνθυβιιβ Μά χθη- 
ἤσπτῃ, ΙΧ., 9. νἱοίο Μαχϑηῖο 
ΟΥ̓ΞῚ5 ΒΙΡΉ απ ΠΟΙΊ86 Οὐρὶ, ΓΧ,, 
9. 10. Δἰἴθυππὶ 6118 ϑαϊοίαση 46 
ΟΠ Ιβ δ η15, ΓΧ.., 9.12. οἱ ἴῃ ἃΡ- 
Ῥϑηά., ο. 9.11. φαϊοΐιππι ἐου 11 
(Δπηὶ 518), Χ., ὅ, 3. 6]ὰ5 δρὶβίο- 
1 δα ΑΠα]ΠΠππὶ Ρυπηα, Χ.., δ, 1δ. 
ΑἸτονα, Χ., 7,1. δρίβίοϊα δα Μη- 
τ άθτη, δρίξοοριτη ΒΟΓΙΏΔΠΙΙΠΏ, 
ΙΧ, ὅ, 18. ορίβίοϊα δα ΟἸτο- 
ΒΠΠ} ΘΡ᾿ΒΟΟριιμῚ ΞΘ ΥΤ ΘΙ ΟἸΙΒΔ ΠΟΙΊΙΠῚ, 

Ρταθοβῦ βομο-᾿ 

ἘΤῚ ΘσΕΟΘΒΑΡΗΊΙΟΌΞ. 

ΓΙ Χ,, ὅ, 21. ορίδβίοϊα δα αθο]α- 
ΠΕΠῚ, ΘΡΙΞοορατη (Δ ΓΠΑΡΊ ΠΙΘη51-- 
τὴ, Χ., 0, 1. δδὶηϊταΐθπ Ἰαηρὶῦ 
οαπὶ Τ]οϊπῖο, Χ., 8, 2. 1λοϊηῖ- 
τι ἀο 6 ]1αἱ, Χ... 9. 

Οοηβίαητιαβ ΟἸ]ΟΥ5 ἱπιρ. ΤοΠ,.. 
ὙΠΙ., 15,11, 15. 158. πο 
ΔΡΡοῃᾷ., ὃ 4. 

Οοτδοῖο οἸ] Ἰδίᾳ, Υ Π.., 25, 9. 
Οὐοὐμτηϊα δοοϊοϑία ἃ Ῥϑο οὗ Ῥδὰ- 

10 δροβίο!β Γπηᾶαΐα, 11., 296, 8. 
αἰββιαῖο ἐὰγθαΐαν, ΠῚ... 16; Υ'., 
Τ, ὃ. Ἡδροβῖρρὶ 46 δὰ τδβθμηο- 
πἴστῃ, ΙΥ΄., 21, 2. δᾷ Οοὐηῖη:- 
8 πὶ ΘΟΟΙοβίαπη Εἰ θγαβ ἀδὺ (ΟἸ6- 
ΤΏΘη5 Ποιηδπιβ. Υ. ΟἸΒΠΊΘΠ5 
ἘοΙΊΔΠ18. 

Οὐ ΒΟΥ πὶ Θρίβοορὶ ΤΟ 5118, 
Ῥυίτηιβ, ΒΑΘΟΉ 5: 4805 νἱ6. 

ΟΥ̓ τπι5 οθηξισῖο ἃ Ῥϑίτο Ὀαρτϊζα- 
1 ΤΙ: 9.5: 

ΟὐΥΠΘ 15. Θρίβοοριιβ απαγίτπβ 60 016- 
βῖδθ Απἤοο., Γ΄... 20. 
ΟΥ̓ ΠΟ τι5 ΘΡΊΒΟΟΡαΒ νἹοθβίπηι5 Θ0016- 

βδίδθ Βοιηβηδο, ΥὟἿἽΙ., 859,1: 49, 
ὅδ: ΝΠ... 2. 6]15 ορίβίοϊα δᾶ Ἐὰ- 
Ῥίππη δρῖβο. Απτοςῃ. 46 βοΠ βιηδίθ 
Νοναδίίδηϊ, ΥἹ., 48, 8. δα )]1ο- 
Ὠνβῖαπ) ΘΡΙβοοραιη ΑἸδχ., ὙΙ., 
40, 8. οἱ γϑβουιθὶῦ ΤΠ ]οηγβίπβ, 10. 

Οουπαξιβ ΡΕΠ]ΟΒοΡΒ5, ΥἹ., 19, 8. 
ΟΥτθοῖου (κορρήκτωρ) ϑ᾽ΟΙΠα6, Χ., 

ὅ, 28, ἴῃ ΠΡΙΒ ἴῃ κοντήκτορος 
γ6] κοντίκτορος ΟοΟΥτρίστη. [0)6 
σοΥΤθοίουθα5 αἰχϑυιηΐ Βορθοκίηρ. 
Νοῖῦτ. Πῖρπ.. 11... Ρ. 1180, «1 π 
Δ Ὁ ᾿πέθυ γθ θι5 Πα] ο δε. 

ΟΥ̓θβοθηβ ἃ ῬδΠ]Ὸ ἀροβίο!ο τη 5515 ἴῃ 
Δ] Πδπ, 1Π|.. 4, 8. 

ΟΥ̓ βΌθη8, ΡὮΒΠ]ΠΟΞΟΡΠ 5 ογπΐσαβ, ΓΥ͂,, 
18: 1: ΡΣ: 

Οτθέαθ ᾿πβα] 6 θοοίθβιδθ, 11Π1.. 4, δ. 
Οὐβριιβ, (οηβίδηξηϊ ἈΠπι5, Χ,, 9, 

Οτοπῖο, τηαυΥ ΑἸοχδπάτσιαθ, ΥἹ., 
41, 18. 

Οτοηΐπβ ΡΒ ΠΟβοΡρμαΒ, ΥἹ., 19, 8.. 
Οπ]αοίδηπ5, ΓΧ., 11. 4. 
Ονηΐοα ΡΒΠ]οξορμοστισι Βομο]α, ΤΥ͂., 

16,1. 
᾿ΟΥρυδπαβ δρίβοοριβ Οδυίπαρ., ΥἹ., 
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45, 8... ο)5 βοηϊθητία ἀθ Ὀαρε15- 
τὴο ᾿πογοτὶοοόγαχῃ, 11... ὃ. 

Οὐτθϑηο, ΓΥ͂., 2, 3 566. 
ΟΥΥ 5. ΘΡΊβοοριιβ ἀθοῖτητβ ΘΟ ΆΥΤΙΒ 

Θοοϊοβίαθ Απεοο θηβὶβ, Υ11., 892: 
2,4 

Τθαπηδ5, Θρίβοοριβ Μαρπϑβῖαθ, 111.. 
86, ὅδ. 

Ἰλάτηδβοιιβ πὐ5, ΙΧ. ὅ, 4. 
αν 15 ῬΟΚΕΘΥΙ ΘΟΠΟ ΑΙ ἡ θΘητν ἃ 

Ὑ δβραβίαπο, 1Π1., 19. ἃ Ἰ)οπμ- 
8Π0, 11Π1.,.19. 51} ΤΥδΐδηο, 1Π1.. 
53,4, ϑνιηθοη ΟἸοραθ ἢ]τι5 46- 
ἴογσαν ὡς ὧν ἀπὸ Δαβίδ, 111., 92, 
ὃ. 

Τοοῖτ5 τη ρ. Ἐουμιδηιβ, ΥἹΙ., 39,1: 
ΠΥ ΤΕ, 1.11. 18; 
28, 12. ΨΠ1|Ι., 4, 2. 6715 οαϊο- 
τὰ πὶ ἀάνογβιιβ, ΟΠ Ἰβίαποβ, Υ1., 
41. 10. 

᾿Ιθοτηθ σα πτιβΒ ΘΡΊΞοΟρι5 ἋθοΙπηι5 
ααα Γ5. ΘΟΟΙθδῖαθ ΑΠΠΟΟΘΠΘΗΒΪ5, 
ΠΕ Ἴ0 4 ΥἹΙ.. δ;.1; 14.1: 
7 11.80.17. 

Τ)οπηθίγι 8 βου ρίου «Ππαδίοιβ, ΥἹΙ,, 
ἘΤ: 
Το σ 8 ΘΡΊΒΟΟΡΙΙΒ. πΠΘΘΟΙΤητΙ5 

606]. ΑἸοχαπάτγιπδο, Υ'., 22. ΥἹ., 
ΠΥ δ ΡΒ. ὙΙ,, 8,.85: 15, 
ΡΥ 1 36: 29; 

Τ)Θηθί στ 8, ῬΓΟΘΒΌΥ ΤΟΥ ΑἸΘΧΔΠ ΔΘ, 
ΤΙ. 11]..94. 

Τλοβῖαβ τηθηβὶβ Π6 τῇ. Ρ., 1., 2. 
Ἰθονοϊτιταη, οο]οηΐα ΤἬγαςίαθ, Υ,., 

10... 5; 
ΤΙ οοηΐ βϑρίοπῃ ρυϊπὶὶ, 11.. 1,1. 
ΤΙάγτηιιβ ποῖηοὸ ΟΠ Ἰδιάπιιρ, ΨΠ]., 

11,90; ΥἹΙ., 20. 
ΤΙ οοἸ οἔΐαπτιβ ᾿πὴρ. ἤοτῃ., ΨΠ|11., 80, 

ἘΠῚ ΨΙΠ'.. 2,.4.; 15, 11. ζτῷ 
πρωτοστάτῃρ τῶν εἰρημένων), 
ΨΠΙ1|., ἀρροπᾶ., ὃ 8. (ὁ πρωτείων 
ἠξιωμένος), ΙΧ., 9, 1; 10, 8. 
1)6 πι. Ῥ.. Ῥτόοριη. 1. 

Τ]οηνβῖα, τα γΥ ΑΙΟχΧδηατδο, ΥἹ., 
Χ15 18; 

ΤΊοπ 515 Λοιοραρίία, 1Π., 4, 10: 
τ .52,5,8.. 5 

1)1οη 515 ΟΟΥΙ Π Π] σιμὰ ΘΡΊΒΟΟριιΒ, 
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τις, 55. 85 ΠῚ, Ἔ, 10. ΤΥ. 21: 
28,1. 6᾽085 δορί βίοϊμθ, ᾿Υ., 28,1. 

ΤΟΙΟΠ  ΞἾ115, ῬΥΟΒΌν ΘΥ, Ροβίοθα θρίβοο- 
Ῥι5. Θοο]θεῖαθ Ποπι  ΠῈ 6 ὙἹΟΘΕΙΤΉΙ5 
ΠΕΡ ΎΓΤΙΕ, 7, Θ᾽. 5. ΟΣ ὙΠ, 
18. 50.1; 27,1:.80.1.,.2. 28. 

ΤΙοΟΠ 5115. ΘΡΊΒΟΟΡαΒ. ἀθοῖπιιβ του τ- 
115 ΘΟΟΙοβῖαθ ΑἸοχαπάγίπαορ, 1Π1.. 
28, 8:. ΥἹΙ., 8ὅ: ΨΙ11., Ργοοόθσω, 
δηΐθα ΤΘΟΙΟΥ ΒΟΠΟΪΔ6 οαςθοΠοίίοδο, 
ΨΙ., 39, δ. οἷα ἴατα ἴῃ ρουβθου- 
τη Ἰ)οοίαπα οὐ Ν᾽ ἈΙουαηα, Υ1., 
40. ὙΠ; 11. ῬΙΟΙΥΒΙΣ ΤΠ 18; 
ὙΠει: 28;,3; 35.. 5.. ἸΝΟΥΒΙΗΣ 
πὰτὴ δ Θοο]οβίαση δ ΠΟ] οὰ πη γ6- 
γοσα 6 βπαθυ 16 }}15 αὰ θατῃ ἀδ- 
Π5ῸΨῚ., 45. ἀρὶγ οατῃ ΞθρΠαηῸ 
οὐ Χγβίο ἀθ θαρίϊξπιο μαθγθίϊοο- 
τῆ ΤΠ 9. δ. ὅν. ΟΠ ΤΙ 
ὅ, Ὁ; 7,1, 6. 5βθῃῖθη τ] 1 Βιια τα 
46 Ῥάπ]ο μη δα θη 5] ΘΧΡΟΙΪ ΡΥ 
δρ᾿ϑίοϊδιη, ΝἼ1., 27, 2. Οὐοπξ, 
ΝΊ!., 80, ὃ. 6].5 βϑπίθητα ἀρ 
Ἰαρβῖ5, ὙἹ.; 42,5: Δδι..δὲ: Ψ ΠΗ: 
8, πηρπρπδῦ ΟΠ] αβτάατη, Ψ1]., 
24,8. 6}15 ἡπαϊοῖππη (6 (θυ ηΠ0 
δῦ 4 Ὡροοδ!υ δὶ «]οαηη15, 1Π1., 
28, ὃ; ΝΙΙ., 25, ϑδουρίβ 6]18 νυ. 
ἴῃ ᾿Π]16 6 ΒΟΥ ΡΓΟΥΊΠ. 
ΤΟΙ ΟΠ βἰυβ Ργ βου ίον Ποσηδπιβ, Υ 11., 

6, 8. 
ΤΙ ΠΥ 5118, τ]  ΥΥ 1)6 τη. Ῥ, Ι΄, 8. 
ΤΙΟΠΎ 515. ΔἸ του, τηαυύν, 10.. 4. 
ΤΙΟΞΟΟΣ 5 Δ] Θβοθηδα] 5, ΘΟ ἢ ΌΒΒΟΥ, 
ΜΠ 9. 

ΤΙΟΞΟΟΥ 5, ῬΥΘΒΌΥ ΟΣ, ΑἸΘΧΑΠα δ, 
ΠΕ. 15.594. 

ΤΟΊΟΒΡΟΙ5 πὰ 5 Π)6 τῇ. Ῥ., ΤΥ΄,, 8, 
1015. ΘΡΊΒΟΟΡΙΙΒ. Υ]ΟΘΒΙ ΠῚΠ15. ὈΥΙ ΤΊ 

600]. ΗΊΘΤοΒ. ΥἹ., 10. 
Τὴ 15, ΡΥ ΒΟΥ το ΑἸΟΧΆΠΑΡΊΠΙ15, ΤΠ Ὑ- 

ἵγν ΨἼ11.;.18, 1. 
15 τηθηβὶ8 [)6 πῇ. Ρ.,1., ὃ; ΥἹ., 

ΠΥ Τα καὶ 
Ῥοορίδο, Ι., 12,6. 
1)Ο]ἸΟΠἴαητι8, ΘΡΊΒΟΟΡιι5. ὙἹΟΘΒΙ ΠΉΠ15 
ΠΟΙ Θοοϊθδίαθ Η]ΘΙΌΒΟΙ., Υ., 
12. 

Τ)οτ ]ητπ|5. βασοραι ΤΊῖο, 1Π1,, 13. 
6] βαθυϊϊα, 111,.17; 21,7. γοῖ- 
βοαιυίιν ΟΠ γβύαποβ, {Π1,,17; 18, 
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4: 90) ὅ; ΤΨ., 96. 9: Τλαν]α 18 
ῬΟΒίθτοΟΘ ΟΠ 1171 }θού, Ἰη οΥγοραῦ 
οὐ 1Παθϑὸ5 αἰσατ, Π1Π1.,19; 20, 
8.82. ὅ. προ. 1Π].. 20, 

Τ)οπλ {111ὰ ΕἸανία, 111... 18, 4. 
Τ)ομ πα, ποῖ ΟΠ γἸβέϊαηιιβ, Π)]10- 

ΠΥ̓Β11 ΑἸΘχ. ἀθαπ}}15, 11.,11,20; 
ΥΠ.,20. 

Τ)οπηπἰητ15, ἀΠπ5 ΘΧ ᾿ἈΡΒΙ5, 0 1..12,1, 
Ἰ)οπηηΪη118, Τ] ΤΥ Υ 1)6 τὰ. ΡΦΥΤΙ.,4. 
Τ)οτηη 8, ΘΡ᾿βοοραβ δθβάγθαρ, Υ Π1., 

14. 
Τοπιητ5. ΘΡΊΒΟΟΡι5. αἀθοϊμηιι8 ΒΟ Χ 5 

ΘοοΙθϑίαθ πῇ οοῃθηβίβ, ΚΝ 1., 90, 
1; 85... 2: 

Ῥοτοίμθαβ, ῬΙΘΒΡΟΥ ΟΣ Δειίρσμεαίῖς, 
ὙΠ .52.. 

ΤῬονο Πδαϑ5 ΘΟ ΡΙ ΘΙ] Αγ 8, 
ΜΙ: ΠΠῸ ΠΡ, 

Τ)οβιΠθα5 ϑαπιαυ απ, Ε΄, 22, ὅ. 
ΤΟ αοομ σι, ΝΤΙ., 50, 8, 
Τγβίθι" τηθηβίβ, Ν11)., 2,4. 106 τῇ. 
ῬΣαΝ ΣΧ αν 50. 

ΙΝΌΘΕΧ ΗΙΒΤΟΒΙΟΤΒ 

ΤΩΔΥ ΤΥ, 

ἙΡΙοηϊίαθ, 1Π|., 27,1; Υ΄.. 8,10; 
ΝΠ: 

Ἑδοββα (ἡ Ἔδεσσα οἷ τὰ "Εδεσσα) 
ἀΠ0 8; Ε.. 19. ΗΠ Ἢ 16. 

Ἐ]οδβαΐίαθ μιδθνθίοὶ, ΨῚ., 98, 
Ἐ]ΘΑΖΑΙ Ρομτ χα {πά.,1, 10, ὅ. 
ἘΠΘΕΓΠΘΙΌΡΟΙΙ5 ἀγὴ5 1)6 πὶ. Ῥ., ΙΧ. 

δ: ον ἢ. 
ἘΠΘ ΙΓ Θυιι5 Θρίβοοριβ απο θο Π.15 

600165. Ποηηδηδθο, Ι΄... 11,7; 22, 
8; Υ΄., ῬΙΌΟΘΠΙ. ; ἘΣ 8, 4, 4, 2; 
ἘΝ ΠΣΙΣ 

ΕἸΪα5, τῇ ΤΊΔΤΙΥΥ Τὸ τη. ἜΣ ὌΧ 1: 
Τ]ρίδῦτιβ, ΠΟΠΊΟ Οἰεβδημδ," Ιν., 

28,.6. 
Ἐτηΐξα, 105 ῬΠοοηίοῖδο, Υ11]., 18, 
ἀ ἘΧ  ΣΒ.1: 

ἙἘΠποτα ταγιτη ΠΆΘΓΘ515, ΓΝ... 938, 29. 
ἘΠ ΔΓ 85, τη γΥ 1)6 τη. Ῥ., 1Χ,, 6. 
ἘΠΟΟΙΙ Πρ ν, ΥἹ., ἘΞ ̓ Α 
ἘΡΠΘβ5 ἘΠΕῚ πὶ- ᾿ ἃ, τῆν Ὁ 

9. 99: Ἵ δ ἦι δ; 89, ᾿ 
ΙΥ͂.; 18, οἶνι δ; Υ. 8, 4; 18, 
ὍΣ ἼΠῈ γι 990; οἽ, 8. Ῥρ ποδία 
Θοοϊοβῖα ἃ Ῥασ]ο ἀροβίοϊο ἔπηάαία 
δῦ ἃ Φοδῆπο ριρογηδία, 11., 28, 
4, ἸρΠοβίαθ θοοϊοβίθθ ΘΡΊΒΟΟΡΙ 

Ε΄ ΘΕΟΘΟΒΑΡΗΙΟΌΞ. 

Οπρβίτηιβ οὐ Ῥοϊγογαΐθβ, “08 γ. 
δα φοοϊοβίαπη Πρ] θβίαιη {ΓΘ 8 
αὐ Τρπαίϊιβ, {Π1., 50, 5. ἘΡΙΠΟβὶ 
ἅππὸ Βθρα]ογα, που ατη αὐ] 16 
οὐ ῤορπος τυ οδηηῖ5, Π1., 89,6; 
ΥΙΙ]., 2ὅ, 1 

ἘΡ 65 κολο ΗΝ ἀθοίμητιβ (θυ τι|5 
600]. ΗἰθγΌ50]., ΓΥ,, δ. 8. 

ἘΡ᾿πλρομτιβ, ΤΊΔΥΥΥ ΔΙΘΧΔηατδο, 
ΥΙ. ἘΠΕ 

᾿Ἑχοβ. ορίβοοριιβ ααἰηΐαβ ΘοοΙοβίαθ 
Απδοοβ., ΙΝ΄., 20 

Εδδτα, Υ.. 8, τυ 
Τυββδοὶ, ΤΥ. τ ΣΝ ἫΝ 
ἘΠ Ά]α5, ταν 6 τὰ. Ρ., ΧΙ,, 

29: 
Ἐλο 1465, τας ποτηδίϊοαβ ΑἸθχαηᾶι- 

Ὠτιβ, Υ. .“᾽ 28, 14. 
Ἐπεἰρίϑ, ψ] Θοο]οβἰαδέϊοιϑ, ΨΙ,, 10, 

18 
Ἐϊππθηθᾶ ὉΠ05, Κ΄... 17,22; 24, 4, 
Ἐλιθ Π68 ΟΡ ΒΟΟρι8 βοχίπβ 600]. 

ΑἸΙοχαπᾶσ,, ΙΥ., δ, δ; 11. 6. 
Εαηιι5, ααἱὶ οὐ Οὐοηΐϊο αἸοο αΐαν, 

ΤΩΔΙ ΤΥ ΑἸοχαπάχϊαθ, Ψ1., 41, 15. 
ἘΡ ΠΤ ΠΟΥ, ΤΟΥ 511 ΑἸΘΧ. ἀθα 8118, 
ὙΠ: 26. ΠΣ 

ἘΠΡΟΙΟΤι15, βου ρίου πιᾶδϊοιβ, ΥἹ., 
19. 1. 

Ἐπρου5 απϊάδτη, ΤΟΥ ΑἸΘΧ. 
ΔΘαμΏ]115, ἿΙ., 26, 1. 

Τιβθθῖαβ, αἸαοοητι5 ΘοοΙ βία ΑἸθχ., 
ὙΙ1., 11,.8;.12. 9“ 89. ΒΘ. 
Ῥοβίθα βρίβοοριιβ ᾿δοάΐοθαρ, Κ11., 
12,.26; 852, δ, 21. 

ἘλιΒΘΡπ5. (Οὐ β ΘΟ ἢ515. ΘΧΡΟΠΪ Πϊ- 
Β[ου 6 5186 ΘΟΟΙ δ᾽ αβίϊοαθ ΘΟ 5111- 
ἅτὴ, 1., 1. αἷὖ 586 Ῥυϊτηστη οτηηϊ- 
ὉΠῚ ΠΊΟΙΙῚ Θ᾽ ΠΡΟΑΙ ΟΡτιΒ, 1., 1. 
8. οὖ δ. δα μἰβίουϊαπη σοπβουῖ- 
θη άδτῃ τι ἔπι τη οππιτη ἢ 15 ἰβῖο- 
τίοῖβ, ἴῃ ὈΙ]Π]ΟΙΠΘοα, τυ θὶβ. ΑΘ] α 6 
ΟΔΡΙ ΓΟ] Πδ6 Ἀββουναῖβ, ΥΊ., 20, 1. 
Βἰβιουϊατη βιάση ἱποὶρ θη ἄδτη 6556 
οοηβοῦ ἃ Ομ τβ οἰκονομίᾳ καὶ 
ϑεολογίᾳ, 1., 1, 7. ΘΧΡΟΙΪ 56η- 
ἰοητίατα βαση ἀθ ΟΠυ]δῖο δ᾽ πβααθ 
αἰνϊηϊΐαΐα, 1., ΟΡ. 1--. γ]᾽βίοη ΘΒ 
1)61 {ρα Τ)61] λόγῳ, 1., 2, 8; 
4, 12. ἀριποηβίγας δπῃίαοῖξα- 
ἴθι τ ΘΙ ρΊοπὶβ ΟΠ Ἰβύδπαρ, [.. 4, 
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1. σΘἿΓ ΠΟῚ ῬΥΪΠΒ τη ηϊ βίδα βὶζ 
οχρίἴοας, 1., 3. 17. ἀοῆπιῦ ποῖϊο- 
πδπὶ Ποτηϊηἷὶβ ΟΠ Ἰβεϊδηὶ, 1... 4, 1. 
Ρἷοβ Ὑϑιθιῖβ ᾿ Θβίδτη θη] ΥἹΓῸΒ 
ἀυδ Πα αϑ 1 ΠΟῚ ΠΟΙΏΪΠ6, ΤἈΠΊΘΠ ΤῸ 
οἵ ἴβοτο (Πυϊβιίαηοβ ἔπῖββο αὐἀῇν- 
τηδί, 1... 4, 0, 11, 1ὅ. ἘΌΒΘΌΙ 
σδποῃ Πἰθγοσιτη ΝΟΥῚ ΓΤ Θβί τ ἢ 
Υ. σαποη. ἘΊΒΘΌΙ Ἱπάϊοῖα ἀ6 
Πα βῖθιβ δὲ Ἡδου το, 1.. 1.1; 
ΠΟ 15: ΤΠ. 26. 4: βεὶ εἶ 
ΙΝ, 1, 2; 80, ὃ; ΥΠ,, 
ΟΕ νυ. Ἠδογθιοί. ᾿πρότοϊ κα ΜῊΝ 
ἴου οἱ θββ6 υἱάθίιν ἀἰδθο 5, 11... 
ΒΕ 10.18.1: 14:1: ΤΠ. .26, 
ποτ. τυ 11: γ 94; 
τη, 51,1. ἰάδ6πὶ ἀποῖου ροῦβο- 
σαΠοπατη δάνουβιιβ (ΠΥ ἸΒΠ Δ ΠΟῸΒ 
᾿ηδαϊξαίατιτα, ΙΥ., 7,1: Υ., 21, 
ΓΌΤΑ ὁ ἈΞ αὐ βον ΥΠΙ., ἘΥΘῚ 4, 
Ὧ,4: "- }.14. ΟΕ ν,, τε ρτῷ 
14. 88, Ἔν 88, ΟΝ ΩΣ δι δ᾽ 
γἹ.. 43, 6. 6 τι. ἜΡῚ, τς. 4 
ΧΠΙ., 8. ἘΒΘΌΙ βοηίθηῦα 6 
Ἰαρβίβ, ν..2,8: Χ., 4. 85: πι- 
ἀϊοίατα ἀθ οὐ Ἐπηαρ ηιπὴ, ΨΕΙΙ. 
18, 4. ΤΌ 5 56 ᾿Ρ5ΠΠῈ εἰρτιὴς 
βολὶ γΘ 5 τις τῶν μετρίως ἐπιει- 
κῶν, Χ., 4,1, ὉΠ 6]ὰ5 ογαῖϊο 46 
ἰθρ]ο ΟΠ βῆ ηο Ἴ ὙΓΙ οχβύστιοίο 
αἴοσίασ, Ἐπ ῦμαβ ἰατιάας ΠΠΡΤΟῸΒ 
8105 ΟὨΓΟΠΙΟΟΥΠῚ ΘΔΠΟΠΠΙΏ, 1... 
ΤΟΣ ἤρηηδε. 1... 2, 57. τ-οὐτὴ- 
ΤΠΘΠΓΩΤΙΟΒ 5.108, ἴῃ 1115 σοτηρο- 
διιουῦ τὰς περὶ Χριστοῦ προφητι- 
κὰς ἐκλογάς (αὶ ΠΠΡΘΥ ΘΧ ἅπΠῸ οοά, 
Ψιπάοθ. Δ (ἀαἰδίογαο ραϊέιβ δϑὲ 
Οχοη., 1842). 1Ὰ6πὶ γουθῖ5, 1., 6, 
11. εἰς ἑτέραν ἀπύδειξιν οἱ περὶ 
ὧν ἐν ἑτέροις διειλήφαμεν" Ἰδιι- 
ἀαὺ νϑὶ 1ΠὈγὸβ ΤΟΙ Β ΓΑ ΟΠ Ἶ5 
Ἐνδηρο]οδο {ΥΠ11.. Ρ. 381), να], 
ααοά ρῬγοραὈ}  π5 νἱἀθῦαν ϑοῆννο- 
εἴθγο, Πρτὸβ ΕΟ οσασιτη ῬΙΌΡΠΟ- 
τσασπιτη (Ρ. 149. 564., 64, (ὐαἰ5}.), 
Ἰαπιάδε οραβ βαπιτα, αποά ᾿ἸΠηβοτῖθ6- 
Ῥαΐαῦ συναγωγὴ τῶν μαρτυρίων 
γ6] τῶν ἀρχαίων μαρτυρίων (56- 
Τη6] περὶ μαρτύρων, Μ΄. Ῥγοορτη., 
ὃ 2, 01 παι ἀπρὶθ μαρτυρίων 
βου θοπάι τὰ. οαπὶ Μ΄ Δ]6510), Ι΄, 
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Ἐ, ΑΤν Ὗ., ἀρθὺ 951, δ. γ»το- 
ταϊττῖς ΠΙΌσιιπὶ 6 τηαυΥ Ίθι15. 115, 
ἀαογαπι ΤΆΤ Τα ἸρεΘ υἱάθυϊῦ, 
ἍΙΠΙ., 18, 1. ᾿απᾶδῦ οραβ δαατα 
ΔΡοΪορίαθ Οτρθηΐβ, Ι., 29, 4; 
98, 4; 86, 4. ΕΡΤῸΒ βιιοὸβ ἀθ νυἱία 
ῬδΡΠΙ, ΥἹ., 82, 8; ΥΙ]., 82, 
ἈΘ ΨΗΝΠ, 15. 6. Ὡδ απ, Ὁ; 
ΧΙ., 8. Ἐβθθ] δ βοπ 65 δὰ 
ΒΙΘΡμ πη, 1., 7.1, 16. 

Ἐπ να ηι8, ΘΡΊΒΟΟρΡιΒ. ΥὙἹΟΘΒΙ ΠῚΤ5 
βοχίιιβ δοοϊθβίαθ ποιηδπαρ, ΥἿΙ., 
82,1. 

Επίν ὈΒίαδ, ΥΙΙ., 80, 2. 
Ἐναηρο!α ἀαδείποι, ἘΠ: τ-385..1: 

ἰηῖο᾽ δυδηρο!α τα ργΐοσα οἵ 
ΘΥ̓ΔΠΡΘ] τὴ «ΓΟΔΠΠ15. ἀπδ6 Ἰηΐθι- 
οοθάδὲὺ γδῦο, 111..24,7. ].,14,1. 
δυδηρσο] τα βθοιπάπτη ΗΘΌΓΆΘΟΒ, 
Π|., 55, 5; 21,5; 89,17: ΙΝ-, 
22, 8. ἀϊόταχη ΟΝυῖσα αποάάαπι 
ἀθβατηρίιτη ΘΧ θυ δηρο!ο βθοιη- 
ἄπτ Ηθρταθοβ, Υ1]1., 7, 4. ονδη- 
δ6]α ΡοουρΠδ, 11Π1., 25,6 

Επναιθϑίτιβ ΘρΊβοοριβ απδγέιβ 60 016- 
βἷαθ Ηοϊηδῃδθο, 11]., 84: ΙΝ... 1; 
Ὑ-ν ἢ, Α: 

Ενοοδῖαβ, Π]., 20, 1. Νοιηθῃ ἷἴπ 
σΟαΙοἾθτι5 γᾺ} 115 τη 15 ΘΟΥΤ Ρίτιτη. 
Τὴ Ρ]θυίβαιθ οδῦ ᾿Ιουόκατος. ᾿Ιού- 
κατος ἃριιὰ ϑυποθ]ατη, Ὁ. θὅ2, 
οἄ. Βοπῃ. 

Ἑνοα τι5 ΟΡ βοορτβ ὈΓΙΠητι5 Θοο] βίαθ 
ΑΠΠΟΟΒΟΠβί5, 1Π|., 22, 

ἘΔΌΙΆΠΙΒ. ΘΡΊΒοορΡι5 ἀθοίτητ8. ΠΟΠΤ5 
Θ0οῖ; Τόσα, ὙΙ,, 29, 1: 86,,.,2; 
89. 1. 

ἘδθΙα5 (Εδρίδηι5) Θρίβοοριιβ ἀθοὶ- 
ΤῊ115 ΤΟΥ 118. 600]. Απεοο!., ΥἹ., 
89, 4; 41, 1; 48,4; 44,1; 40, 
ΟΝ Ι:,14.,1: 

Ἐδάπβ ργοσαγαΐου πιάδρδρ,11.,11, 2, 
Ἐδιυιβείητιβ ῬΓΘΒΌΥ ΤΟΥ ΑἸΘΧΑΠαΣΙΠτ8, 

ἍΤΠ|... 19. 24. 
Ἐδαβίπιβ ἀἸαοοπι5 δοοϊοβῖαθ ΑἸΘΧ., 

ΥΙΙ., 11, 8, 6, 22. 24, 26, 
Ἐδιιβίιιβ, ῬγΘΒΌγτο ΑἸΟΧΔΠΑ ΊΠΙΙΒ, 

τηλΥίγτ, ΥἼΙ., 18, 7. ᾿ 
ΕΦΙΠΧ ῥγοσαγαίου «πάδθαρ, 11., 19, 

2:;.20, 1: 28, 21, 22, ορρυϊπῖξ 
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ΒϑαἸ ΠΟἤοτὴ Ῥβοιἀοργο ΡΠ θίαθ Δο- 
9] σΥΡΏΪ, 11... 2 

ἜΘΙΙΧ ΘΡίβοοριιβ υἱοθβίπιι5 απ 5. 
ΘοΟΙοβῖαθ Ἰομλαηδθ, ΥἹ1., 91, 28 ; 
92,1. 

Ἐδβύιβ ῬΓΟΟα ΤΟΥ «πάδθαρ, 11., 29, 
ΠΕΣ ΒΗ 2Ὲ 

ἘΠΙΙΠΙΆΠαΒ, Οὐδοβαῦθαθ ἘΈΡΡΒΙΩΣ 
οὕτὼ Θρίβοορυβ, ΥΙ., 260, 27; 4θ0,; 
ΘΕ τὸ; 1; 4 11 98; 1: 
80, 8. 

ΤΥ] ἢτ|5 ῬΥΆΘ565 ΔΙ θβίίηδο, 1)8 
Τὴν ἘΠ ΝΠ 1 ὙΠ Ὰ δα. 
8, 94,26, 99, 81. 

Ἐ]ανα ΝΘΆΡΟ]ΙΒ, πὰ }5 Ῥαϊαοϑβί., ΕΥ̓. 
12. 

ἙΊ]ανία Του 111, 111... 18, 4. 
Ἐ]Αν αηπ5. ΡΥΆθβθθ ΔΙδθβίπδθ, 1)6 

τη. Ῥ., ΡιΌοριῃ., ὃ 1. 
ΠΑ τ5 ΟἸΘΘη8, ΘΟη511 ΤΟΙ Δ ΠΊ18, 

ΤΠ: 18: 
ἘΠανία5. απάδτῃ, ΤΊ ν 5} ΑἸοχϑη- 

αὐἸηὶ ἀθαι} 115, Υ11., 20. 
ἙΤουΐππ5. ρτοβθυίου, ροβύθα μδουθίϊ- 
ὍΣ ΕΚ, 5} 

ἙΠΟΥτ5 ΡΟ ἴου «πάρα, {1., 20, 
Ἰ- 

ἘΥΠΠΘΠΓΑΥ 5 τη1165, Ί., 40, 2, 
Ἐπηάδημβ. Μ΄. ΜΙπποῖμβ. 

(αϊ]αίϊα, 111...1, 2; 
ΨΙΙ., 6,4. 

Ὅρα ἱπιρουαΐου ἤοτη., 1Π1., δ, 1 
(ἀαίθππβ, τηθάϊοιβ δῦ ΡΠ ΠΟΒΟΡΠ 8, 

γ., 28, 14. 
δ ουῖαβ Απρπβύτβ ο᾽πβαπθ ϑαϊούμθση 

86. (πϑαηπιδ ΜΠ. 17. 8 
1άοτὴ βρη ποιῦαν, Κ Π|Ι.. ἀρρϑπηά., 
ὃ 1. 
(ΔΙ Π θουατη βθοία, 1΄., 29, 7. 
ΟΣ ΙΗ ΠῚ 8, 4. 28,8; 24. 

ΤΠ ΡΟ ῊΟ ε “. 1)8 ΠῚ. ὌΝ" ΧΕ, 
19. 

(16 ηπ1ι5. ᾿τὴρ. οι... ΨΠ]., 10,1; 
ἘΞ 5. Ὁ 5 
98, 4, Ἶτιϑ δάϊοίαπι 46 τ Ομτί- 
βδηδ, Ν1]., 18. 

ΟΆ]1π5 ἴτὴ}». ἤοπι., ΨΠ]., 
(ἀδτηδ]α ὀρρίά τ, 1.. δ, ὅ. 
(ὐδιηα]16} “πάδοι5,1.. 11,1. 
δα τὉ5, ὙΠΙ|., ϑ' “2 Ἔ 195 Ὁ: 

Ἄν  8.,.4.: 

1. 101: 

16 πὶ. 

ΕἸ ΘσΕΟΘσΒΝΑΡΗΙΟΌΞ, 

Ῥ,, 1Π..,.1., ν΄, 5:᾽᾿ ΤΕ 
5: ΙΕΙ: 

(θυ ]Οι15, ΠΠΔΥΤΥΥ 
ἘΝ; 15:58 

(ἀθυτηδηΐϊο ΟΡ βοοριιβ. ἐγ] ΘβΙ 15. 56- 
οαπαπ|8 600]. ΗΊΘΙΌ5., ΥἹ., 10, 
(θυ Δ 18 ΘΡΊΒΟΟΡιι5, ΠΙΟΠΥΒΙ ΑἸοὸ- 

ΧΑΠΟ ΗΙ οὐ γρθοίαίου, ΥἹ., 40,1; 
ΨΠ:.: 11, ΕΒ: Υ9ὲ 

Οουμηδηιβ, ΤΥ γΥ Ῥα]αθβύ, 1)6 τὴ. 
ΒΟΧΟΡ: 

αἰτία (Γΐσται) ατ 5 ϑασηδιῖαθ, 11., 
18, ὃ. 

(ποδί, Υ., 1,9 

ΘΤΩΥΥΠΘΉ518, 

᾿Θονάϊαπιβ ἱπιρ. Βοπι., ΥἹ., 29, 1; 
94 τ. 

Αγ ἴπ5 ΘΡΊΒΟΟΡ 5 {ΥἸΟΟΒΙ Πλτ15 ΓΘ 115 
600]. ΗΙΘΙ08., ΥἹΙ., 10. 

ΑοΥροηΐπ5, ᾿π]ρΘυ ΓΟ 5 ΘΙ Θα]αΥ]- 
115, τηλῖῖγτ, ἼΠ]Ι.,1, 4: 6, 5. 

(οΥΠπαθιιβ Πα γί οτι5, ἵν, ὩΣ οὐ, δ. 
αοτίγπδ, αὐὉ5 Οτθίβο, ΙΥ., 28, δ; 

25. δᾳ βδοοϊθβίδσῃ ΘΟΥΕΣ ΠΘΠΒΘΠΙ 
1τίθια5 ἀδ λους ΟοΥ ἢ. 
ΘΡίβοοριιβ, "Υ΄., 25, ὃ. 

Οτϑῖαβ, ἡ ῬΓΟΘΟΠΒΕ] Αβίδο, Υ., 16, 

Οτερογίπβ ΝΟ Θϑ ΓΘ Θηβῖ5, ΘΠ ΓΟΥ 
Οὐ σθηΐβ, ΘΡΊΒοοριι5. ἴῃ Ῥοηίο, 
ΥΙ.. 80; ΥΙἸ., 14,28: 1. 88 Ὁ 
(ΤΠ θοάου8). 

Ηδανδππ5 ᾿προυαίου ἤομι., ΤΥ... 8, 
4. ὅ, 2,.ὅ;.6., .8. ΒΘ 
12. 6᾽ι5 ἀθογθίπτῃ 46 ΟΠ τ βεα- 
15, 1Υ... 8,8: 236, 190. 
6] 8, τστε; ΕΝ. ΤΟΣ Ὶ- 

Ἡδατίδηιβ, τηαυγν, 1)6 τῇ. Ῥ,, ΧΙ., 
29. 

ἩδΘυΘΠΟΙ ΠΟΠΉΪβὶ ροβῦ τηουίθιη ἃρο- 
ΒΓΟΙΟΥ ΤΩ ΘΥΤΟΙΘΒ 5105 ρΆ]Άτὴ Ρ1Ὸ- 
ἔδΣΥΘ. 5.51 5πηύ, ΠῚ. 15. 9... ἘΠ᾿ 
82, 1. Βαριδβίασα 1π|018. ΓΨ,., 22, 
ὃ. ΠδΘΙΘΒ65. ΘΙ ΘΙΈΘΡ πη ΤΡ ΔΕ 
τηιχίτηθ αϑίβίθ, Π11., 80, 4. παθ- 
τοιϊοὶ ΟΠ ΙΒ] ΠοΥτ πὶ ΠΟΙΏΘΗ ἔτατι- 
ΑΙ] πΐθι ἀβασραηῦ δῦ σὰ (Πν1511- 
δθδτα αἰδατηδπηῦ, ΤΥ. 7. 2. 10, 
18, ἃ ῬαβίΟΥΡτι5 ΘΟΟΙΘΒΙ ΤΠ. 
πρίαιτο το ιταηίπν, ΓΥ., 34. Πα6- 
γϑίϊοὶ ΠΡΤῸΒ. 50 Δροβίοϊουμμῃ 



ΙΝΌΕΝΧ ΗΙΒΤΟΒΙΟΌΞΒ 

ποιηΐπο οοηδηριηῃί, ΠΠ1.. 35, 6; 
ΙΥ., 22, 9: ΥἹ., 20, 8. βδογδῃ) 
ΒΟΥ Ρ αγατμη οὗ Ὑἱγουτι τ ΘΟΟΙ βία βίῖς- 
σουαπὶ Βουρία Δα] τοναηΐ, ΓΥ΄., 98, 
ΠΥ .28.16: ΥἹ... 20, 8. 
απποβίῖο ἀθ πιαθγθιὶοοσιπὶ ὈΔΡ- 
ἐἶἰβηιο. Υ΄. Βαριίξιηιιβ. ΠΞΘΌΙ 
ἡπαϊοῖα 46 Πα ΓΘ θι5. δὲ παθυθα!- 
οἶβ. ΥΥ. Εβοθῖιιβ. 

Ἡ γαθοσιπὶ παῖϊο, 1. πὰ- 
τἴο δηιαυϊββίπηα, 1.., 4, ὃ: ΥἹ,, 
14, 17. πϑηυῖῦ ΥἹΓῸΒ μἱθίαίθ οἵ 
πε εῖα σοπβρίοιοβ, [., 4, ὅ. Ηδ- 
Ὀγαθὶβ ουδηροὶ τη Ργαράϊοανη 
Μαιπδθιιβ, 111., 324, ὅ. Ἐνδῃ- 
Βο] πὶ βθουπάπη ΗΘ Όγαθοβ. Υὔ.Ὶ 
8. Υ. Εὐνδηρο] δ. 

Ἡδροβρριβ ἐπὶ τῆς πρώτης τῶν 
ἀποστύλων γενόμενος διαδοχῆς, 
1., 28, 8. ο).5 βουρία, Ι΄. 8, 
ἘΠ ΡᾺ Ρ 410 ΓΘ ΠΊΡΟΥΘ ΥἹΧΘυ, 
ΤΥ... 8,1; 21. α0ο ΤΘΙΏΡΟΙΘ γο- 
ποῦς Ἠοιηδηη, ΙΡ΄., 11. Ρ]υγα 
νἱὰ, ἴῃ [πηὰ. ΒοΣΙρίογτη. 

Ἡοῖθπα Δαϊαθοποσιπ. τορῖπα, 11.. 
15.1.9; 

Ἡοθπα ΠΟΥ  Χ, ΘΟΠΊΘ5 ΘΙΙΏΟΠΙΒ 
Μαρὶ, 11., 18, 4,0. 

Ἡ θηιιβ, ΘΡΊΒοοριιβ "ΓΆΓΒΘΉΒΙ5, Ὑτ 
τοὶ ΞΜ Ἰδὲ 1..4.:..38) 1: 

2 ζ 
" ιν 55: 

πρίονι, ΘΡίξοορὰβ Τιαοάϊοθδθ, 
.Ρ.: 1. 

ἩδΙΙορσαΡα 5 (ΕἸΑΡΆΡΑ]1ι5) [π]ρ. 
Ἔτη ΥΙ.., 21,11, 2. 

ἩδιηθιΡαρεἰβίαθ, ἢ πἀ Δ ΘΟΥΆΤη βθοίδ, 
πο 89, 1. 

Ἡγδοϊαβ, Οὐ σθηθ αἰβοῖραϊαβ, ΨΊ., 
8, 3. δὖ Οτίροπο τα]ιΐον ἴῃ ἀο- 
Θ6Π60 86 βοοῖτβ δἰ σίτιν, ΨΊ., 15, 
ἰγααϊζατη 510] Ὁ ΟΥ̓ 6 ἢ Βα ΒΟΙρΙ 
τορίτηθη βοῃο]δ6 οαἰθοῃρίίοδο, ΥἹ., 
20, ορίβοοριιβ ἀποάθοϊπηιβ Θο6]6- 
βἷδθ ΑἸοχδμῃάσηδο, ΥἹ., 8, 2; 
96: 29: δ᾽: 51.2; 85; ΥΠ..10 
2. ο͵18 ἴδπμα, ΥἹ., 81, 2. 6]8 
τοστὶα ἄθ ΠαργοΪοἷ5. ΓΘΟΙΡΙ ΘΠ 415, 
ΜΠ. 7,.3, 

Ἡδυποῖηβ. Ῥγοβον ον, ΟΥ̓ ρθη οοη- 
αἰδοίρι!αβ, ΡΠ] ατα. ΡΠ] ΟΞΟρΙ- 
ουπὶ σοβίαί, ΥἹ., 19, 1, 14, 

Μ 

ΕἘΤ ΘΕΟΘΒΑΡΗΙΟΟΞ. 2063 

᾿ΗοΥποϊ θα, Οὐ θη 5 
ταν, ΥἹ., 4, 8 

Ἡογδοϊθβ, ρυοοιγαῖου (οπβίδῃεηὶ. 
ἘΠ 6.8, 

ἩυΔΟΙ τπι5, ἀποῖου ΘΟ] ΘΠ ΑΤῚΪ ἴῃ 
ἈΡοβιο]ιιπι, ν.: 27 

Ηρ 15, ὁ ΘΑ ΘΟ απΙΘ Πα, Τὴ 

αἰβοίρυ]ιιε, 

τηαγίγν, ΥἹ., 
ΠΡῚ 

Ἡρϑυτηδθ ἰθὺ απ ἀἰοϊξαν τ πρυ νὰ 
11..8,6; 25,4: Υ΄.; 8; 

ἩυΙ ΔΙ ΠΟ, ττθρ ἀποηὴ, 51} ἜΠΗ 
Β0ΟΡῚ ΑἸοχ. ΕΞ 10: 

ἩθυηορΘη65 πεκοτῖς {ν- 4, 
:- 

! 

᾿Ηρυηοη ΘΡΊβοοριι5 ἐγ ΟΘΒΙ ΠΊΠ5. ΠΟΉΤΙΒ 
ΘοοΙοβίαθ Η]θτΌβοϊνιη., Κ11., 99; 
29. 
Ἡυ ΟΡ ἢ π5 Παθγϑίίοιβ, Ν΄,, 98,17. 
τντέ σύν ὉΓῸ5 Αδργρί, ὙΙ 7 Ά16, 

ξεῖν Μάᾶρηιβ δ᾽] βάπθ ΟΥΙΡΊΠ68, 
ΤΌΣ; 1.1 δαδοσαῖν ΒΕ 
8110 Ἀπῆραίτο, 1} 7 9. ῬΌΠΕΙΞ 
ἤοθ5 ΤΊ ΧΊΤΩΟΒ ΘΟΠΒ. ΠῚ Ὑ1}15. οὐἹ- 
σἴηῖβ, 1., 6, 98. ἐπ] αγτιιπὶ {π- 
ἀαθασιιπ) τἀ π]85 ΘΠ Ά]ορΊ ΟΣ 5 
σοι, 1., 7, 19. [Ιηΐαηΐθ5 
ΒΘΙΒ]ΘΠοπλ 005 οοοΙαϊ, 1., 8,1. 
ΟΟΟΙαΙς ἐγθβ ΠΟΘ 5ποβ, 1... 8, 1. 
6}]15 οχίδιβ, 1., 8,᾽ 8. ΤηΟΙΘΠ5 
ΠΟΙ ΠΙ5ΒΙΤη05. «Γ πα ΘΟΥΙ ΠῚ ἴῃ Οἶγοὺ 
ἸΠΟ] 805 {ΠΟΙ Δ} προ, 1., 8, 
12. 

Ἡρτοαο5 Ἱππῖον (ΔΠΗΠΡΆ8), 1 
10..1.. «᾿οαπποῖη Ὀαριβίατη οὐοὶ- 
αἴτ, 1... 11,1... ἃ Οαἴο ᾿πηροιζοϊο 
εἰς Βίενναν τῆς Γαλλίας πόλιν το- 
Ἰορσαίαν απ ἀχόγο Π γα Ϊδαθο, 1., 
τ 95 ΘΟΕ Π:..4.1- 

Ἡογοᾶθβ Αρτῖρρᾶ ΤῊΔ]ΟΥ. 
Ρᾶ ΤΩΔ]ΟΓ. 

Ἡδθιοᾶθβ ᾿ἸΓΟΠΔΙΌΠα ΘΠΩΥΥ ΠΕ ΘΟΙΊΙΠῚ, 
ΤυοΣΠ5.15. 11. 

Ἡρφτοάϊαβ, πχοὺ ΗδΙΟΑΙΒ τη ΠΟΙῚ5, [., 
ἘΠ ΠΌΤ 4.1: 

Ἡροιόοη, Οὐ σθηβ αἸΒΟΙΡαΪ 5, ΠΤ ΈΝΥ, 
Ψ1;7Ά. 8 

Ἡδτὸπ Αορυρίθιβ, τηαγίγυ ΑἸοχδη- 
ατῖδο, ΥἹ., 41, 19. 

ἩθιῸβ Θρίβοοριιβ πιο ι., {Π1., 90, 
1δ; ν.,20 

4 Ω 
κἠὶ ΘΝῚ;; 

Υ. Δριὶρ- 
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Ἡβν ΟΠ τι5, ΘΡίβοοριιβ οὐ ΤΠΔΥΥΥ, 
ΠῚ 15:7. 

Ἡ]ΘΙΆΡΟΙ15 αὐ 5, 111., 51, 8, 4: 86, 
ἢ ον ἀν τ 20. 19} 9.9 
24, 2. 

ἩΐΪοταχ, ορίδοορβ Δορυρί, ΥἹΙ., 
91,1; 80,2 

ΤΠ] ΘΤΌβο γτηα, ΒΘ  Π]οηἶθτι5. ὑπυθαῦαν, 
δι ΟἸαυάϊο, 11., 19, 20,21. υἵ- 
15 ΟὈβ᾽ αἴο βὰ Ὑ᾽ Θβραβίαπο οὐ ἴὰ- 
ΠΟΙ Ε  ς ΘΥΒ. ΥΤΙ ἰδ δῦ δὲ “ὦ. 
9. ἩΗἰΘΙΟβΟΙγτηδπὶ ἴηρτθαϊ «{1π- 
ἄδοὶ νοίδηξαν, ΓΝ.. 6, 8. Ηἰϊοτο- 
ΒΟΪΥΤηΔ6. ΠΟΙΊΘῚ πα ]τπ’ ΑΘ]1ὰ6 
ΟΡ Το] 1π86, ΙΝ., 6, 4. Ο ν. 
θα Οδρί το πα. δοοίθϑίαθ ΗΙ6- 
ΤΟΒΟΙ ΙΓ Π8 6. ῬΘΥΒΘΟα10. ῬΥΪΠηἃ 
ῬΟΒὺ ΤῊΔΥΓΥΤΙ ΠῚ ΘΡΠΔΗΙ, 1... 1, 
ὃ. ΡΥΙΠΉΙ5 6]115 ΘΟΟΙ βαρ θρίξοο- 
ῬτΒ ]Δοοθα5. Υ΄. οοθαβ. ἐοη- 
ΟΠ απ Η ΘΓ ΟβοΙ γτηϊταηπτη 46 ογὸ- 
Δ ΠΟ 51 ΟΟΘΒΒΟΥΘ 800] }π511, {Π|.. 
11. ἀβᾳπ6 δά ΗΔαΓΙ ΠΤ ΟΠΠ65 
ΘΡΊΒΟΟΡΙ ϑοοϊθβίαθ Η]ΘΙΌΒΟ]. θυ δηῦ 
ἐκ περιτομῆς; ΨΚ -, 5. 4: δι ἸΣ 
1. δἴααθ πηϊνθυβα θοο]οβῖα οοη- 
Βίαθαϊ οχ ΗἩρθργδθίβ, ΙΥ., ὅ, 2. 
ῬΥΙΠ.τι5. ΘΡρίβοοριιβ ἐξ ἐθνῶν Μαι- 
Ὁ5: ΝΟ. ἘΝ - 12,1 6ο- 
ΟἸοβίαθ Η!οιοβ. δρίξοορὶ Βαηῦ: 1, 
«Δ οθαΒ; 2, ΒΙτήθοη ; 9. ἐπιβίαβ ; 
4, Ζδοοδδθιβ: ὅ, ΤΌΡΙΔ5: 6, 
ΘΠ] ΠΪη ; 7, ΟαΠη65; 8, Μαι- 
{Π|ὰ5; 9, ῬΗΠΙρΡΡαΒ; 10, ὅθπο- 
ἢ 2. 1 δ ϑίμβ.: 19. ΠΟ στ “Ὁ 
ἘΡῆγοβ; 14, ΦόΌΞΘΡΗ ; 1, “πιάὰβ: 
10, Μαῖοαβ; 17, (ὐδβδβίδηιβ; 18, 
ῬΆΡΙα5; 19, Μαχίσαπβ; 90, {- 
ΠΙαπιι5; 21, Ὀαίαβ; 22, ὐγτητηδ- 
Βα; ᾿28, ΑΕ: 24, Ψ] 1 πΠπ8 ; 
25, Οαριίο; 26, Μαχίπημϑ : 21, 
«ΑἸτοηΐητ5 ; 28, Ψ Ά]6η5; 29, 1)0- 
ΠΟΒίδηι5; 90, Ναγοίββιιβ ;ἢ 91, 
1.15; 852, (δυτηδηῖο ; 99, αοτ- 
αἴὰβ; 84, Ναγοίββιιβ ; 8ὅ, ΑἸθχ- 
δάθ;:; 860, ΜαζΖαραμθθ; 87, 
Ἡγηηθηξθιβ; 98, Ζεμθαάδβ; 959, 
Ἡριτηοη. 

Η]ἸΘγΟβοϊγτηθ, οΟο]θβϑίῖβ, Χ., 4, τὸ. 
1)6 τὰ. Ρ.. π. 9. ΟΠ αδβίαγιμη, 
1|.., 58,9. Υ ἼΒΥ 

ἘΤ ΘἙΕΟΘσΒΑΡΗΙΟΤΞ. 

Η]ΡΡοογα 5. τηραϊοὶ αἰοίαπη αποᾶ- 
ἄδπ Ἰαπάδίιν, Χ., 4,11. 

ΗἸΡΡοΙ 5. θρίβοοραβ, ΥἹ., 20, 2, 
6}ὺ5 Ββουρία, ΥἹ., 22. 

Ἡ]ΡΡΟΙν τ5 ααϊάστῃ, ΥἹ., 40, δ. 
Ἡϊβραηΐα, 1)6 τὰ. Ρ., ΧΠ]|Ι., 12. 
ἩοΠΘΥῚ αἀϊοίιπι οὐκ ἀγαϑὺν, κι τι. 

(11., 2, 204). ἸΙαυάεαίαγν, 6 τη. 
᾿ 1 ἸἼῚ: 

Ἡοβῖιβ, ΘΡρΙβοοριιβ Οὐγἀ πα θΘη515, Χ,, 
0, 9 

Ἡνρῖπα5 ΘΡΊΒΟΟρΡι5 οοΐαγιβ ΘοοΙθβίαθ 
Ἠοιηδηδθ, ΙΡΥ-., Ἰὸ: 11, 1. 55 0.5 
να], 1 34. 14. 

Ηνγπιθηδᾶθιιβ ΟΡ βοοριιθ {ὙΠ ΟΘΒΙ ΤΉ 5 
Βθρυπαιι5. 600]. ἩΘΙΌΞΟΙ., ὙΠ]... 

Ι. 14: 38,1; 80,2; 852, 90: 
Ἡντοδηπθ, «πιάδθουν. ΡΟΠΠΘΧ 

τηδχίταιβ, 1., 6, ὅγ δ: Ὁ 

Φδοοθαβ. Ὡροβίο]ιιβ, τος ΦολΠηΪ5, 
111... 89,.4.; 11... 25. 1. δα 
ΒιρΡΠ οῖο αἰποίταν Ὁ Αρτῖρρὰ τηᾶ- 
7οτι, Π|..1, δ: 9. 1 ΠΣ 

ἀσουτι Γναΐου Τομηϊπὶ, 1., 18, 5; 
ΤΠ: ἼριϑΣ Ἢ 28, 1... Ὁ0, ΕῪ 
ΠῚ . 50 5 ΣΌΣ ἵν. 52 ΥΗΙ 
19: δ αϑῦιι5 ὁορποιαϊπδίῦδ, ΤΙ: 
1, 2,4, δ; 28, 4, 7 (0Ὁ] δίκαιος 
καὶ ὠβλίας), 10; ΤΥΡ΄., 292, 4. 
658 βδῃοιπηοηΐα, 11., 29, ὅ. 
ΘΡΊΞΟΟΡ 5. ΡΥ Ϊππτι5 ἐξῶδινς: Ηϊ6- 
ΤΟΒΟΪ γχηϊΐδηδθ, 11... 1, 2, ὃ;..28, 
15. 4: ΤΠ δε ΣΣ 7, 8:. τ Ὁ 
: 8: 22, 4: ὙΠ": 19. οἱ οἱ 
Φοκλπηὶ οἱ Ῥϑίτο Οἰβεαϑ {γδαϊαϊῦ 
τὴν γνῶσιν, "Ἢ Ι, 4. ΘῈ ΤΊ Ὑ- 
ἀϑμυτι πτον τ 350Ὲ ὩΣ ΠΕ 
ὃ, 9:1} εἶν. ..ὺ 22, 4. 6]}15 
δρίβίοϊα, ΕΗ : Ὧ)8, 94. 111... 9 5 98. 
δ᾽ι5. οαυπθατγα Τεϊρίοβα βουναΐδ, 
ΨΗ:, 19: 55; 291 

Φαταηΐϊα αὐ Ῥαϊαθβύ. 1)6 τὰ. Ῥ,, 
ΣΧ Τ 6: 

Τοοπίατῃ π005, ΥἹ., 19, 98: 
ΠΣ δὲ, 5: ΠΣ 

ψοϑγίομο, 1..8,.11:; ὙΠ 6.5. 
9655, Παμητηδθὶ ἢ]1π5, Ῥοπτ δ κ 

Ψπάδθογατα, 11., 25, 34. 
655 ααϊάαπι, Απδηΐαθ 15, 1Π1.. 

8, 1. 

ὙΠ. 
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Τρηδί5. ΘΡΙΊΞΟΟΡ5. Βοοι Πτπ|8. ΘΟ 0]6- 
βίδθ ΔΗ θη βῖ5, 111., 29... 80, 
Ὡὥ, ᾿ἰαπάδίιν ἃ Ῥοίγνοανρο, 1Π1.. 
568. 18. 8 Ἰτϑῆδβοο, Υ., 8, 3 
65. τπηαυίνσι τη, 1{Π1., 80, 8, 12, 
675 ορίβίοϊαθ, θ0, ὅ, Ὁ8. 

νοΜΕ: Ὁ, δὲ δ ϑν ὙΠ... 
ΣΙ: 95, 

τοῦϊο τα τ ώλῳ 'Ῥυποάϊοδπε Βαγ- 
1Πο]οτηδθιιβ, Ὗ., 10, ἢ, Ῥαπίδο- 
Ἡσθυν.; 10, 8. 

ΤηρΘΠτα5, ΤΆΤ ΊΥΥ ΑἸΟΧαπανδο, 1. 
41, 29. 

Φοδηποβ. Ὀαριϊδία, 1... 10,1. οδρὶ- 
{15 ΒΡΡΙ]Ιοῖο «ῇήγοίταν, 1... 11,1. 
 ΌΒΘΡΏΙ (6 60 ζϑϑυπηοηίαπι, [., 
11, ὅ 

“οΠΠ65. ΔΡΟΒΙΟΪΠ8, Π., ΕῚ Ὁ 
ἘΠῚ 89: 6. ὙΤΙ., 98. 7. Ῥτδο- 
αἰοδῦ ΡΝ 1 Ἄδα, {ΠῚ 
ἘΠΕ, πεϊηροίωτ 1 ἴῃ ᾿ἰπβα]ατη Ῥαῦ- 
ΠΝ ΪΕ 18.9.0 ΥἹ1,, 95, 11. 
ἈΡ ΘΧΙΠΟ Τϑνθιβαβ Τρθϑὶ οοηβὶ- 
Δ τ 51.9: 28,1,6-: Υ,, 8, 
4. φοοϊθϑίαβ βία σιθουπαῦ νἱ- 
ἴατηα 6. ΡΟ ποῖς πβαῖθ δα 6πι- 
ἘΟΡΟ ΤΥ β]απὶ, 117.. 28, 1, 8, 4. 
ΠΆΓΓΑΤΟ ΟἸΘΠΊΘΠ 115. ἄθ Ἰπνθηθ ἴῃ 
ΒΟΘΙθγαίδιη υἱΐατη ἀθίαρβο οὗ ἃ 
Φοδππθ δα υἱυθιΐοπι τονοοδίο, 
ΠΙ.., 28, 6. ΟοΥ πὶ 
ΟΠ ΡΤ ββιη ἔιρὶ, 
ΙΝ, 14, Θ. ρμοβίδαῦ Ἰαπηϊ πᾶτη 58- 
οοΥΠοία!θη (τὸ πέταλον), 1Π|., 
91, 8: Υ., 24, 8. τηουατα ἴῃ 
νἱΐαπη τονοοδῖ, Υ., 18, 14. τοο- 
τῖσαι" οὗ ΒΘρ ταν ΤΡΠοϑὶ, 111.. 
Εν δὲ 89. 6: Υ,, 94. 8, 
αἰβεπραϊταῦ ἃ ΡΥΘΒΟΥΟΥῸ 6}1|5- 
ἄθιη ποιηϊηΐβ, 1Π1., 89, 4. Οἵ 
ΝΊΙΙ., δ, 16, ῬΟΙγΟΔΤΡιιβ [Ἀτη1]1- 
ΔΥΊΡτΙ5. 5118. 46. 60 πεαιγαῖ, Υ., 20, 
0. δά ο]ι.5 δποίογϊαΐθιη ρΙΌνο- 
οδύ, Ψ., 24, 106. αἴ ΘΟΠΒ1]Π10 
“οδΔηΠ65 Θυδηρ Θ᾽ τη ΒΟΥ ΒΟΥΪΊ, 
Π|., 2472. ΥἹ.. 14,7. Ιγϑηδοὶ 
46 οἷ θυδηροθ!ο [ΘΒΓ ΟΠ 1, 
ν., 8, 4. Οὐροηῖϊβ ἀθ 6Ἴι8 
Θύδηρ. τοβιπηοπίπτα, ὙἹΙ., 95, 0, 
9. 8 ορ᾽βίοϊδο, 1Π1., 24, 17; 
ΠΗ». 89: 17. Υ΄,, 8,,,; ἽΕΙ: 

2; 

ΠΑΘΥΘΙΟΙ " 
ΠΡ ΣΡ. ΘΟ.) 

Ε΄ ΘΕΟΘΒΑΡΗΙΟῦΒ. 266 

σὺν ΤΟ ὙΙΙ,. 25..7.,. 11: πμπ- 
(ὁ ΔΡΟΘΑΙγ ρβῖη ΟΡ ρβους, [ΠΠΠΠ.. 
18, 2; Υ., 8,06. ἀθ᾽ Ὠυΐυβ 1101] 
Δυϊποηῦα, 111., 24, 18; Γῆν 2, 
4: 28, 2, τ ϑ9,., 6.1. 1ν..,.18} 8: 
21; ΟΞ ἌΝ 8. τ 18, Τὺ: 
ΨΙ .» 90, 9; ἯΙΣ: 1. [τὸ- 
πδοὶ ἀ(6 ΠΠΙΘΙῸ πεν δος θϑι1- 
πηοηΐιπ, Υ΄., 8, ὃ. «ΦΦοΔΠΠ15 δοία 
ΔΡοοΎρΠδ, 111., 2ὅ, 0. 

«]ΟΆΠΠ65 Μάγοι, ἸΒΉΒ οὐ Βαγπᾶ- 
Ρδ6 βοοῖιι5, ΨΙ1Ι., 2ὅ, 1. 

Φ]οΔΠη65 Ργοβ γίου, 11Π1., 59, 4, ὅ, 
1.14. Οοπέ ὙΠ]. 9 20, 16. δρο- 
Αγ ρδίη «ΤΟΔΠΏΪ5 ΘΟΠΙρΡΟβι 556 ογ6- 
αὐρην, 11... 59, ὃ. 

ΦΟΔΠΠ65. ΘΡΊβοοριβ 660], Ἠ]ΘΙΌΒΟΙΪ. 
Βορσμ5, ΙΥ., ὅ, 8. 

Φοδηη68, ΠΠΔΥΥΥ, 1)6 τ. Ρ,., ΧἼ]Π,, 
0. 

οπαῦΠ 5, ΡΟηΓΟΧ δ παἀδθουιπι, 11., 
90, 6. 

Τοηΐοιβ, Υ'., ΤΙ, 4. 
Ι Φονάδηθβ ἤναι, 11., 11, 12; ΥἹΙ., 

Ϊ 
! 

ΤΣ 
δόβορηιβ Ραΐου ΟΠ 511, 11.,1,2; 

Ὗ 8.11 ΠῚ τ 
ΦΌΒΘΡΠτι5 Θορηοιηΐπθ ΒΆγβαθαΒ, ΠΠ1.., 

89,10. 
οβΘριι5. ΠΙΒΓΟΥ Οσ ΆΡΠ8, 0 οἱ 

64ὸ ΚΌΠΟΙΘ παίτβ, 1Π1., 9,1. 67115 
βουῖρία, 1Π|..,. 9, 8. 6δἦ15 τοβιϊπηο- 
πίππη (6 ΟΠ βίο, 1., 11, 7. οοιη- 
τηθηδαῦ Ορι5 ϑιιπτη 6 Ῥ6]10 «{π- 
ἀδῖοο, ᾿πουβαῦ «Ππδέαχη ᾿ΓΙῚΡΟ Θη- 
561 ΠΙΒίΟΥ]Οιτη, 1{Π1., 10, 8. δ8- 
ΒΘ. νϑίιβία θη Πα Π]ΟΠἶ5. «{πᾶα]- 
οΔ0, ΥΙ., 18, 7. οἰδαΐαν ἃ Απᾶ- 
ἴο]ϊο, ΝΊΙ., 52,16. 

ΦΌΒΘΡΙ. θρίβοοριιβ θοοϊοβίαθ Ηΐοτο- 
80]. ἀθοίπηιιβ απαγίιβ, ΕΥ̓, δ, ὃ. 

Ἰγϑηᾶθιιβ, ῬυΘΒΟγίο Γπιραιπηθηβὶβ, 
Τν.,,. 21: Ὑ., 4... σομΠΡΙ ΡτῖΞ 
ΠΊΔΤΩ ὩΡΟΒΙΟΙΟΥῚΙΠΊ 5.10 ΟΘΒ5Β]Ο116ΠΊ, 
ν΄... 20,1. 680 δυαίτοι Ῥοϊνοαῖ, 
: Ὑθ,.8 : 20, 4. δύ ορίξοοριιβ, 

Ὁ, 8, Ργδϑθοβδύ ϑοο]θβὶϊβ (ἀἃ]- 
1186, ΥᾺ 28, ὃ; 24, 11]. ἀοορί 
αἰνϊηϊ αἴθοπα ΟἸγΊβεῖ, Ψ., 98, ὅ. 
ΟὨΣἸϊαδίβ, Τ1., 89: 15... τδυίδςὶ 
απαθάδπι ὡς ἐκ παραδύσεως 1[10- 
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λυκάρπου, 111., 238, 6. 
ἨΪ5 ΠΥ σὴ ῬΓΟΥΘΥΙΟΥ τη ἈΡΡΘΙ]δΐ 
σοφίαν πανάρετον, ἸΥ͂.. 22, 9. 
Θ᾽115 ΟΡτι5 Δάνθυβιιβ Πθυθβθβ, ΠΠ., 
14, δ. τἄνουβιβ ΜΑγοΪοΠΘι,, Γ΄... 
2; Υ.., 8, 9. ορίβίοϊα δὰ Β]8- 
βίιση οὐ δα ΕἸουίπαμ, Ν΄., 90,1. 
4, δα ΜΝ]ΙοΙοΙο Ροπτ ποθι Πο- 
ΤΆ Π11ΠῚ (6 απαθϑίϊοπμθ ῬΆΒΟΠΆΠ, 
ν., 34. 10. 6]15 οριι5 περὶ ὀγδο- 
άδος (Υ᾽ αἸδηη1), Υ., 20,1. 8118 
6]15. βουρία, Υ΄., 20, ἀπομηοάο 
Πργὸ5 Νονὶ ᾿Γβί τη θη γθοθηβθδῖ, 
γ., 8,1. πηριποῦαῖα ἃ (ἸΘΙηθη- 
ἸΘΥ ΑΒΕ Ὁ Ψ: 19:39. ΟΕ πᾶ; 
ΒΟΙΙΡΓΟΥΤΩ 8. γ. ΠΓΘΠΈΘΊΙΒ. 

ἸΒΟΠΥ ΟΠ, ΠΥ ΥΥ ΔΙΘχα πα Ἴδ6,1., 
42.1. 

ἸΒΙΔοΥτ5 ΑΘρυρίι5, τη ΔΚ ΤΥΥ ΑἸΟχδη- 
ατίδο, ΥἹ.. 41,.19. 

151η86], ῬΏΔΌΙ Π]1π5, ΡΟ χ 6 πᾶ., 
ΤΠ ΠΡ: 

δαάδοὶ ρυϊπηππη Βα Ὁ 764 Ίοῖθα5, Ρὸ- 
βίδα 5110 γορίθιι5. ΘΡΈΤΘ, ροβῦ οἂρ- 
{ἰν]ςτα[6 1 τιδὶ βαηΐ πολιτείςι ἀρι- 
στοκρατικῇ μετὰ ὀλιγαρχίας, Ρο- 
ΒΕ ΠΟΙΠΟ ἈΠΟΙΉΔΠΙ5 {ΠῚ ΓΤ [Δοτ 
βαηΐ, 1., 8, 2. δ. ΘΘΕΘΟΥΤΩ 
τηϊβθυῖα οὗ 5θα 10 5 δῖο ἴτηΡ.; 
11., ὅ, 1, 6. Φπάδοὶ ἔδμηθ 10ο- 
γαῃῦ 510 ΟἸαπάϊο ᾿πρ. 11., 8, 1; 
19. 
αἴο, 11.. 18, 9. “παδθογαχη τηϊ- 
ΒΘΥ 86 580 ΕἸΟΤῸ Ργοοπγδίογο, [1.. 
20. [Ιυάδῖοὶ Ὀ611 τηϊαχη, 1].. 
ὉΠ 40. 

ΙΝΌΕΧ ἩΗΙΡΤΟΒΙΟΙΒ 

Θχοϊάϊιμ, 1Π1., δ... τηᾶρηδ ἴῃ 60 
θ6]1Ὸ « πἀαθουιπ βέλαρσθβ, Π1., 7, 
2, ΑἸδχαπαάσχίαθ “πάδρὶ {ππ|8]- 
{ππ| Θχοϊίαηῦ δανθύβιιβ ατΆθοοβ, 
ΤΥ 9. “παδθουιπὶ θα 10 
51} Ηδατίαπο ἄποθ ΒΑΤΌΠΟΟΠΘΡα, 
ΙΝ... 6, 2: 8,4. ἩΪΘΓΟΒΟΙΥΙΏΔΤΩ 
Πρ ΘΑ] νϑίαπαιν, ΠΥ... 6, 5. ΟΠ τ]- 
ΒΔ ΠῸ5 ΘΗΪΧΘ Ῥθυβθαππηΐαν" οἵ 
νοχϑῆ; ΕΥ͂.. 15,29; 811 ΣΝ 10. 
12, χρ]ρίοη!β ΟΠ γἸβ Πα θ ΡΤΌΡα- 
ΒαῦΠοηθπ βέπαθηῦ ᾿τηρϑάϊνο, ΙΓ... 
18, 7. «πάθοιμι αἱρέσεις, 11. ᾿ 
25, 8: Ιν-, 22, δ. 1. 4πᾶξθο- 
ΤΠ ᾿ὈΥ] 580. ΘΟ ππὶ «7056- 

ς 
Ξ- 

ΞΔ] οπΊο- ἱ 

Ἐοτηα ΡΘΙΠπηταν ἃ ΟἾαι- 

Ἡ ΘΙ ΒΟΥ πο πῇ ΟὈΒΙ αἴ οὐ. 

ἜΤ ΘΕΟΘΝΑΡΗΙΟῦΞ. 

Ῥἤαπ), ΠΠ1., 10, ὅ. Ζαᾶδοὶ βαποία 
ΠαΡθηΐ βου ρ π Ἅτη Υ θέον ῖβ ̓Γοβία- 
ΤΠ, ΠΡ ἸΩΤ ΕΣ 

«“πιάὰ5 ἈΠ Π]Παθαβ, 1.. ὅ, 3, 
685, πππι8. 6χ ἔγατυθιι5 ΟἸΥἸβεῖ, 

ΠΊΙ., 19: 20, 1; 99..δὲ᾽ ΠπῈ 
ορίβίοϊα, 11., 28, 25; ΤΙΤ., 25, 
ὃ; ΨΙ., 185, 6: 14. ΤῸ ΟἸΗΒ ΡΟΣ 
δέου, ΠῚ. 10; 90. 99. δἱ 

υαι8 Ιβοαυοίθβ, 1., 18, 8; Π, 1, 
1: ΤΠ; 89:10: ὙΠ ΊἼΟΥΒῚ 

δαάαθ. αὶ οὐ ἽΠοιηδβ, Ὡροβίοὶβ, 
Ἰἀ ΠΞῚ ΤΠ: 

«πᾶδ5 ρτορμοία, Υ'., 17, 8. 
“π6δ5 ΘΡΊβοοριιβ ϑοοϊθϑῖαθ Η]ΘΙΌΒΟΙ. 

ἀθοίτηϊιβ ααϊηίιβ, ΓΝ, ὅ, 8, ὅ. 
«πᾶ δ5, ΒΟΥΊΡίΟυ Θοο] δι αϑθοιβ, ΥἹ., 

Ἷ 
πΠ|8ηδ φπαράδπῃ, ΥἹ1., 17. 
«ἈΠ ΔΠπ5, ΘΡΊΒΟΟΡιιΒ. ἀθοίτητιβ 606016- 

βίδα ΑἸθχδῃάγηδο, Ψ,., 9, 292; 
ὍΣ Θὲ 

δ] Πτι8, ΘΡΊΒΟΟΡιι5 γἹοθϑίπητ5 60016- 
βἷδθ Ἠΐθγοβ., Υ., 12, 2. 

“ α] Ιλ ππιβ, δρίβο. νἹοθβίπηθ ΘΑ Τ 5 
80ΌΪ. ἩΊΘΓΘΒ:, ὩΣ 

δα] ἀπτι5, Θρβοοραβ Αραπιθδθ, Υ., 
ΠΤ ΤΑ 

“Ὁ]]ΠΙΔΠτι5, ΤΥ ΤΥ ΑἸΟχδηατῖαο, ΥἹ., 
41, 15. 

δα] Π|15, τ] Υ" Ῥα]αθβί, 1)ὴ6 πὶ. 
ῬΡΊΧΙΙΘΟΣ 

᾿δαρρίίον ῬΉΙΠ5, ΓΧ., 8. 
«ΒΓ Πητ|5, ΤΥ ΤΥΤ οὕ ΡΠΠ]ΠΟΞΟΡΠ 5, ΕΥ͂., 

8, 8: 11.0.8; .. 8.9. ἀπύθθο 
ααρθαβ ἡδίιβ, Γ΄, 11, 11. ἀϊιο 
Τοηροῦθ᾽ νἱχοσῖν, ΕΝ 8. 5: 1]. 
8. ΘΧΡΟΠΪΡ οατιβαβ, απ θ5. ἴτη- 
Ῥα]βιιβ ἃ ατάθος ρΡἢ]]ΟΒΟρΡΗΐα ἰγδη- 
ΒΘ δα Πάρι ( Πγβυύδηδσῃ, ΤΥ... 
8, δ. ἀοορὺ αἰν!πηἸταΐθπη (τ 5], 
γ., 28,4. βου αἄάνουβιιβ Μαγ- 
οἴοπθη, Ι΄... 11, 8; 18, 9. δα- 
ὙΘΥΒΙΒ. ΠΆΘΥΘΒΘΒ. ΟΠΊΠ65, Γ΄, 11, 
10. ο᾽ι5 ἃροϊορίαθ ρτὸ ΟΠ τ βεῖα- 
πἶθ, γ΄, 11, 11 18,.25 «ἀρρθῖο- 
δῖα βϑουπᾶδ, ΓΡ., 16, 1. “6]85 
Βοιῖρία, Ι΄... 18, 1.: 6]8 ΤηΘΤΊγ - 
τῖστα,. 16: 1 ΠΡ 

«Ππιβίαβ. ΤΊ ΡΘΙΊΘΗ515. Ὠἰβίογίοιβ, {1Π1.. 
10, 8. 
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Φαβέπβ Θρίβοοριιβ ἰθυτπ5 ΘΟο]οβῖδο 
Ηΐοτγοβ., ΠῚ... 85, Θρίβοοριβ αἢ- 
ἀδοίπλιβ ο᾽υβάθῃ 6οο]., Ι΄, 

Φαβῖαβ ΘΡβοοριβ ἀαϊητιι5. Θοο]θβίαθ. 
ΑἸοχαπάχπεο, ΙΥ΄., 4. 

“ἀδῖβ σοσποϊηΐηθ ΒΑγβαΡαβ, 1Π1.. 
29. 9. 10. 

1 ΔΟΘἈΘΙΏΟ 5 ΠἸςςΓ6 γα 5. ταῖς 1)10- 
ΠΥΒΙῚ5 ΟὈΥΙΠΓΒΙΟΥ μὰ. ΘΡΊΒΟΟΡΙΙΒ, 
Ἐν. 28,3. 

Τασὰβ ΑΒρΡμα 65, 1., 8,10, 
Ἔδει, ΡΓδθίθοςιβ ἈΘΡΥ͂ ΡΣ; 2, 

Ἐν ΗΒ ἐγων Τ,γάϊδο, ΙΥ-., 26, 8; 
γ., 94, 5. υτῦϑ ΘΥΤΊΔΘ, Υ Τ, τ 
75.195, 50; πριτας 9. Δ1, 29: 
28. 

1 ἀρ5ῖβ ΠΌ]Π]ΆΤῚ ΞΡΘΠῚ 58] 115 ΒΙΡΟΙ65- 
86 οοπίοπάσρθαπί Νοναζίδηὶϊ, Υ'., 
ΠΠΒΌΥΕ; 245,.1.. δοποῖ Βὸ- 
Τὶ ἀθογθίθπτη 46 Ἰαρβῖ5, Ὑ1., 43, 

15, 

᾿ Ἱκϑιοίπβ8, τπηαγίυτ, ΙΥ.. 
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1688, οΟΙη68 ῬδΠ]Π, 11., 22,1, 6 
ἘΠ ὦ, δ, θὰ νδς ΩΝ ἃ,.8, 
τ] Ἰοι5. ΟΠ ὩΡΟΞΙΟΪ 5. ΤᾺ ἈΪ ΠῚ ΠῚ 
γϑιβατιβ, 11Π1.. 4, ὁ. σοπβουρδὶῦ 
ΘνΔΏρΘ]π, 111., 4, ὁ: Υ.., 8,8; 
ΥἹΙ., 35,0. 6( δοῖα Ὡροβίο!Ο ΠῚ, 
ΤΙ, 5. δ: ΠῚ, 4... δ... απρι ΘοὴΞ 
5110 ΘΥΔΠΡΘ] ΠῚ ΘΟΠΒΟΙ ΒΘ, 
111., 24, 17. {γδαϊτανῦ ἴη ατδ6- 
ΟἾΠῚ ΞΘΥΤΠΌΠΘΙῚ ΘΟΠΥΘΙ 556. ΔῈ] 
δρίβίοϊαση δα Ηθργδθοβ, ΠΠ1., 59, 
2: ΥἹΙ., 14, 2. ὀΟμΒΟΡ51556 
ΘΆΓΏ, Υ. ..20..14.. 

Τμιοίαμιιβ απἰάδπι, ΥἼ]., 9, 0. 
Ἱλιοίδηιιβ, ΔΗΓΟΟΠΘΠΒ15, πράου 

Ρεοαυσίον οὐ πηαγίγν, Υ11|., 
ΤΧ.,6, 

ΕΤ ΘΔΕΟΘΕΑΡΠΙΟΌΕ, 

Ῥπρ ἐς γοιτ5 ᾿πηρογαΐου, 1Υ,, 1 
τ Πρ ν 15.45.4. 5. 

Τ7 1. 
ΟΙλιοῖαβ, ΘΡΊβοορτιβ ὙἹΟ βίη 115 ΡΥ ΠῚ 18 

660]. Εοπ., ΥἼΙ., 2 
᾿ΙΛιοῖτι5. ΘΡΙΒΘΟραΒ, ΥΠ|.,80, 9. 

2. τηδυίνταμ Γπρα πη θηβίιηι 616- 
πιθητα ἀνθυβαβ ἰρβοβ, Κ΄. 9, 0. . 
1) 1ΟΠ 511 ΑἸΘΧΑΠασπὶ οἵ ΕΠ 561 
ΒΘηΐθητα5. 46 Ἰαρ515, νυ. 5. υ. Π)10- 
ΥΒΙΠ5 οἵ ΤΌ ΒΘΌΙ ΙΒ. 

Τιαταπάα, ἀγὴβ Τυγοδοηΐδο, ἹΙ., 19 
18, 

1, Αἰτοπίδηιιβ, οογγθοίου 5101}, Χ., 
δ, 28. 

Τιοσῖο ἔα] πϊπαίτγιχ, Υ.., ὅ, 4. 
Ρο, ξάρφο Οὐ ΘΠἾ5, ΤΠΔΤΕΥΥ, 
πε 5. δ, 7;).10,.19. 

1μονὶ θρίβοοριιβ οροϊοδίαθ Ηίοθγοβ. ἀα- 
οὐδοίπχιβ, ΓΥ΄., δ, ὃ. 

Ταῦγα, ΝΙΙ., 11, 14, 28. 
1Λοϊηἶι5 ἱπηρουαίου Ἰοτῃ., ΥἼΠΙ]., 
τ χ 61 15; 1 Ὁ 
οαϊοίπτη οάϊν ἀ6 Ομ βείδηΐβ (Δ ΠηΠ0Ὸ 
ον, 511). ΠΗ; 11, δ... ὄ815 
ΤΟΥ πῇ 6}1185 οαϊοΐζατη (ἀππηὶ 313), 
Χ,, ὅ, 2. 6715 ὈΘΙΠ πὶ Δάν ΘΥΒΙΙΒ 
ΟὐπβίδητΠατη, οἰαθ5. οἵ ΠΊΟΓβ, 
Χ,. 8,2 

Τλητι5 Θρίβοοριιβ δοοϊθϑῖαθ Ποιηδηδθ 
ῬΥΪΤηι5 ρΡοβύ δίχα, 1Π1., 2,1: 
ἜΠΗ 1.5.5] οὐ 6, 1. 

Τοηρίητβ ΡΠ Π]Οβορ 5 Ῥ]αἰοπίοιιβ, 
ἘΠ 19; 8; Μ᾽ ΑἹρῖπη8, 

| Τιγβαπῖα5 ΩΝ ΤΕ Ὁ 

Τλιοῖτιβ, ρυθβουίου ΑἸθχαπηάσδρ, 1]. 
11, 34. 

Τλιοιαβ, Βα 0 η18 Φαδαίοαθ ἄαχ, 
ΤΥ, 2 ΞΡ: 

Τλιρσάππητη, τὺ α411186, Υ., 1 
ἘΜΙΕΟΖΈΘΗΒΙΣ Ῥϑυβθοπίο ΟΠ ΥΙβεα- 
ποΙιτη, Υ΄., 

Ταῖμπε, καλδ᾿ τὴς ̓Αορνρί, ἘΝ, ΞΖ, 

᾿ἄξριο ΤΕ ΒΕΌΕΣ δύ Ἰοραίιβ Ῥαϊδθβε- 
186, 1... 2, 

Τ071: 

Μδοδτῖπβ, τη γῖγυ ΑἸΟΧδπάγίας, Ι., 
41.107. 

Μαοόδραθοσαμι ΠΟτῖ, ΠΠ.; 10, θ. 
ΜΟΙ ΘΤΊΒ ΘΑ βΙ τη, 1.. 11. 0. 
Μδογίδπῃβ, ΥἼ1., 10, ὅ; 28,1, 2. 
Μδοτῖπι5 ρογαΐοσγ, ΥἹ1., 21,1. 
Μδρῖα ΒΙΠΠΟΠ15 τηΔρΊ, 11., 18,1. 8. 

Μοπδπαι, 11Π1., 90, 5. τηᾶρίοδθ᾽ 
ΑΥῸ5 Παρίτα, Υ11., 10, 4; ΨΠ1.., 
10 ΒΙΌΣ, 8. 

Μαρπρεία δα Μαραπάσιμπ, 1Π1.. 30, 
ὃ. δα φοοϊοβίασῃ 6115 π.Ρ 15 Πτίο- 
ΤᾺ8 ἀδἱ Ἰρπδαίιβ, 1Π1., 830, ὅ. 
Βε} 115. ΘΟΟΙ] 6518 6 ΟΡ ΒΟΟρΡιιΒ 1) Ιη88, 
1}. 
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ΜΆΙ]ΟΠΪο, τϑοίου βοποϊαο ΑπΠοοΠοη- [ ΜΆΤΟΙΙβ, ΘΡΊΒοΌριιβ δοοϊθϑίαθ ΗΠ ΘγΌ5. 
ΙΗ ΥἹἹ,, 50... ἀβοίτηβ βοσίῃϑ, Υ΄.. δ᾽ ἘΦ: 

ΜΆΘΟΙ, πιϑυ νυ δθβαγθδᾶθρ, Υ1|,, 12, 1. 
ΓΟ Μδγοιβ, ΘΡίβοοριιβ Θοο]θ5. ΔἸθχδη- 

αὐἸπὰ6 Βορίτηιβ, ΕΥ̓, 11, 6. 
Μδτγοῖβ απἰάδπι ([ογύαββθ ἰάθη πὶ 

ΘΡίβοοριιβ Πομπη Π15 ἔπ| μοβὺ 5..]- 

Μαιητηδθα, ΑἸοχδ Πα] ΞΘΥΘΙῚ ἸΤΏΡ. 
τηδίου, ΥΙ., 91, 8. 

Μδμ65 οὐ ΜΙ δ! Πδοὶ, 1]., 91. 
Μαηράηδθα τορῖο, 1)6 τη. Ρ,, ΧΙ,, γΘΒΕσ απ ΡΆΡδ 1), Χ., ὅ, 18, 

29, Μδγοιιβ Πα θυ τ οιι5 Θ᾽ Βα 16 Ἀ55ΘΟΪ86, 
ΜδιΌΘΙ]]α, τηδίθυ Ῥοίατηϊδθπαρ, ΥἹ., ΤΥ}: 
5. Μαῖα ῬΆ]5 Ἰπχία ΑἸΘΧΑΠανΆ ΠΏ, 

ΜδΙΌΘΙΠΠτι5, ΟΡ βοορθ Ὑ]ἹΟΘβΙ Π115 Π|., 17, 8. Μαχθοῖίοα ρῥγαθῖθο- 
οοἴαντβ Θοο]θβῖαθ Πποιηδηδθ, Υ 1]., τὰγὰ (ὁ Μαρεώτης 80. νομός) 6Γ 
ΘΟ. ΥΤ- Μαγχθοίδο, Ψ11].. 11,14, 22, 

ΜδιΌΘΙ]α5 ααϊάαπη, Υ11., 11, 0. 
Μαγοίΐδηιβ [τ6η86] ἔγαΐον, Υ'., 26,1. 
Μαχοίδημβ Ὠοορία, ΥΊ]., 12, ὅ. 
Μαχοίου (ἀποβίϊοαβ, ΓΝ΄., 10; 11,1, 

5. 8, ΤῊΣ δὲ 7: 15.168 1819: 
28,4; “ἡ, δι 9. Ὁ. Ὡς 80, 1; Μαγῖα, ΟἼοραθ ἢ]Ϊα, ϑΥτηθομἶβ τηδ- 
ς 2 19: 1: 18 8. ἋΣ 16, 16, 111. » 92, 4. 
21; ΨΙ. Ξ 95... ΤΙ, ἴ5. Μαγοῖς: Μαππας, ὀρίβθοριιβ Ὑγὴ, ΨΠΙΣΕ; 
ὈΠΙΒῖα 6, ΓΝ 5 22.,.5; ΚΝ. 16; 91. 

Μαιῖΐα, πηαΐου ΟΠ Ἰδέ, 11. 
ΨΕΣΙ: 

Μαιῖα, τα] 1θυ πάδθα, ἴῃ οὈβί ἀϊοπθ 
ἩΪ] ΘΙ βο ντηϊαηα ἢ] τ πὰ βιαπιπὰ οο- 
οἸαἴ οὖ οοιηθαϊε, 111.. 0, 21. 

, ὩΣ 

δα Χο 9, ΤΣ ΘΡίβοοριιβ (8]1186, Χ.,, ὅ, 
Μάγοι ΤΌΣΡΟ,. ΕΝ. Ὅν 9. 19. 
Μάγοι Δαγ 5 Ψ Θυτιβ, τ ρΡ. Ἡοτη., ΜΆΥΙΠτιΒ, ΤΥ ΤΥ Οδθβατραθ, Υ1Π]., 

Ἐν. δι 19. 1; ἸΩΣ 15. [87 5. τ π᾿ 
ν., δ, 1: 6, δ. -5ηδοδαν Απεο- ΜαΞΡο μοὶ μον Θ[1ΟἹ, ΤΥ, 22, δ. 
ὩΪΠῸ ἰοῦ ΤΣ 1ὅ, 10. 6715 θρὶ-  Μδίθυμιβ, θρίβοοριιβ α8}1Π186, Χ,, ὅ, 
βίοὶδθ, Υ'., , 0. 6}15. θρίβίο!α 19: 
Δ Θοτητηιη6 Αβῖαθ 46 (πε ϊβια- ΞΜαδίΠαθιιβ ἀροβίοϊπιβ, 1Π1., 59, 4. 
Πἶβ, Ὗς, 18... οἱ ΔΡΟΪορ απ ΡΙῸ 4110. ΘΟΠ 5110 ΘΥΔ ΠΡΟ] πῇ ΒΟ ρΡ56- 
ΟἸΥἸβ Δ η15. να απηῦ Μ6]Π1το, ΤΥ... Υ]ῦ, 1Π|., 24,6. Ῥαρίαθβ ἂθ οἦιϑ 
18, 8; 26, 1. -οὐ ΑΡΟΙ]]ΠΙΠΔΣΊ5, ΘΥΔΠΡΘΙΙΟ οβδεϊπηοηίπτῃ, 1{Π1., 89, 
ΙΥ., 20, 1. πάχη αἰπ τορηᾶνθ- ]Ξ 106. [τϑηλοϑὶ ἀθ εἶδα ΘΥΔΏΡΘΙΪΟ 
τ Ὑ...9. ἰοϑετηοηΐιτη, Υ'., 8, 3 ΟΡΕδΣ 

Μδγοαβ, οοτηθ5 Ῥαίυῖ, 11., 15, 1; 46 6]05 ονδηρ. [θϑί., ΥἹ., 25, 4. 
ΠΙ., 859, 1ὅ. ἑρμηνευτὴς Πέ- 6] 15. θύῃ ] πιΠ ΑἸ ἤδείιι: ἀβαπ6 
τρου, 111.. 89,15: Υ.., 8,8. απο- Δα 1η605, ΤΥ΄.. 10, 8. ᾿ραρπα- 
τηθᾶο δαἀάποίιβ Ὁ δ ΘΟΠΒΟΙΙ- 
Ῥοηάττη Θναηρθητῃ, 11.. 1ὅ, 1. 
ΘΕ ΎΠ. ἡ. ΓΙ Σ (6: 
ῬδρΡΙδθ 46 6]115 ΘυΔΏΡΘΠ10 Γθϑ ]τηο- 
πίθτῃ, 11Π1., 89, 15. Ιτϑηδοὶ 46 
6]5. δνδηρ.. ἐθϑυτηοηΐππ), Υ΄., 8, 
9... ΟΥἸΡΘΠΙ5 46 6]115 δνδηρ. 16511- 
Τηοηΐιπη, ΥΙ., 25, ὅ. Μαχοαβ 
Ῥυδθάϊοαῦ θυδηρ θ᾽ πη 'ῃ Αθρνρίο, 
11... 10,1. ΡυΥΪτητ5 ΘΡίβοομιιβ 66- 
οἸθβδίαθ ΑἸθχαπασηεθ, 10. οὐ 11., 
24, 

{π| ἃ μη οῃ0 Είοπαθο, ΥἹ.., 
11. 

Μδίίδτῃϊαβ (ΜΙ Δ 185), Τοβρὶ μϊ- 
ΒΓΟΤΊΟΙ ραΐθυ, 1Π1., 9,1. 

ΜδτΓΠϊα5, πη π5. 6 Ξορίπαρτηΐα αἰβοῖ- 
ῬΌΠ5, Ροξίθα Ἀροβίοὶαβ, 1... 19, Ὡ; 
11..1.,1; ΠΙ...99. 10. ΠΙΒὉ 
τππὶ 4ποάάδτῃ, [Π1.. 939,4. Μει- 
{Π18 6. ΘΥΔΠΡ6]. ΔΡΟΟΎ ΡΠ πηι, 1Π1., 
οἤ, 8. 

ΜδΕΓΠῖα5, Θρίβοοριιβ θοοϊθεῖαθ Η16- 
ΤΌΞΟ]. οοίαγιιβ, ΕΥ̓... ὅ, ὃ, 
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Μαζασιιβ, τηαγίνν Ταρα ππθηβὶβ, Υ.., 
1.11, 31, 88. 

Μαυγοίδηϊα, Χ., 1, 1. 
ΤΡ 12. 

Μαπτοόγιτι σθηβ, Υ 111.. 0,10. 
Μαχρϑιῖῖαβ Δαριβῖτβ, ἢ]. Μαχὶ- 

τηϊαηϊ, τυταππῖ θη Ποιηδθ Αυτὶ- 
ΠΕ ΎΈΕΕΙ: 14,1. ῬΘΙΞΘΟΙΓΟΠΘΠῚ. 
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Βοχίτβ 6001]. ΗἸΘΥΌΞΟΪγ πα. ΨΊ., 39, 
δι ΨΗ,, δ. 5.14; 

Τὴ6 πι. Ῥ., Μραϊοίαμαπι πὐθε, Χ.., ὅ, 4. 
Μοάοχιπ παῖϊο, Ὑ111., 17, 8. 
Μεοϊομίβθάθδοιβ, 1.., 8, 16, 17; Χ., 

4, 28. 
Μοϊοίῖ5 Ῥομιϊσαγιιπη ΘΟΟΙΘΒΙ ΑΤΊΙΠῚ 

Θρίβοοραβ, ΝΤ., 82, 20. 
ΟὨεϊβεϊαπογισι δάϊοῖο οομρθοῦ ἴθ. ΜοΙττπα τορῖο πηΐπου 5 ΔΑΥΤΩΘΗΪΔΘ, 
δχογάϊο ρυϊποῖραϊιβ, Υ11Π1.. 164. 
ἰὰ 

Ή Σ ΨΕΙΙΣ 61:8. 
δὐαβ οὐ θ᾽ α5. οὐ ΠΟ οὐ. Μοϊ μα Ἰορῖο, Υ΄., ὅ, 1. 

τηιρίοιο ατίοϑ, Υ 111... 14,9, 10... ΜοΙῖῖο ϑαγάϊαπι8 ορίβοοριϑβ, ΕΥ̓͂... 19, 
γἱποῖταῦ ἃ Οὐπβίαπτιμπο, ΙΧ. 9, 
1. 

Μαχίτηΐϊαπιβ ΗΓ α πι5, τ Ρ. ΤΠ ΟΠη., 
ΙΧ., 9, 14: 10,8. 5 σηϊβολίατγ, 
ΨΙΠΠ., 18,. 11. (τῷ δευτερείοις 
τετιμημένῳ), ΥἼΠΙ., 19, 1δ. (ὁ 
δεδηλωμένος), 111. ἀρροπά. ὃ 
{δ᾽ δὲ} κ. τ. λ.). 

Μαχίμλα Μοπίδηϊ, Υ., 14: 10, 
ΠΡ 17. 18: Υ.. 18,4, 18. 

ΜαχιτηΐπῈ5. Θρίβοοριιβ Βθριπλιβ. 60- 
οἰοβίαθ Απίοοι., ΙΥ., 24: Υ., 
19.1. 

Μαχιπηΐπιιβ ᾿πρ. οπι., Ι., 28; 
ΠΝ ΕΥΎΉΗΙ;, 15: 16; ΓΧ...1.1; 
ΠΣ δ᾽ 505) 4: 17.,.2} 8; 18; 
πο τν., 8: σΊ, 
π ΨΠ1|..,7,.8: 
ΙΧ... 2; ΧΙἧΠΠ., 10. 6715 ΒΌΡου- 
δ110, ἀναγτα, ΘὈτϊοίαβ, ΠΡΙὼο, 
οὐ ο]185, Ν1Π,., 14, 8. 106 πὶ. 
Εν Εν:, 1. 

Μαχίπηι5 Θρίβοοριιβ ἀθοί πλτ8 ΠΟΉΙΒ. 
666]. ΗΙοτο5., Υ., 12, 2. 

Μαχίπητιβ Θρίβο. ΥὙἹοθβί 8 ΒΟ ΧίΠΒ. 
666]. Η!6ΓῸ8., Υ., 12, 2. 

Μαχίπηιβ, ΒΟΥ ΡΙΟΥ Θοο] Θβἰ ἀβίοιι8, 
ὙΠ 1 

Μαχίπλιβ, ΡΥΘσ ΡΥ ΟΥ Θοοϊοϑῖαθ Ἦο- 
τηϑηδ6 οὗ οοηίθββου, ἍἹ1., 43, 0. 

Μαχίτηιιβ, δοοϊοβίαθ ΑἸοχ. Ρυσ Υ ΟΣ 
οὖ Ροβῖθα θρίβοοριιβ ἀθοῖπηβ ατ81"- 
ἘπῈ͵ ΨΤΙ.. 11; 8, 6, 24,26: 28, 
ὃ; 80,1,2; 82,80. 

ΜΑΧίτηιι5, 6 ρΊβοοριιβ Βοβίγθηβίβ, Κ 110, 
28,1; 80, 5. 

Μάχυβ {θυ τι5 τα] τππ, 1)6 τη. Ῥ., 
ἘΝ 7 7. 

Μαζαθαπθβθ, θρίβοοριιβ ὑγιοθβί Πη18 

ὙΠ .8..15:} 

δ εν 6. ἃ ΣΙ ΙΑ 9. 
εὐνοῦχος, Ν.. 34, ὅ. 6715 Δρο]ο- 
δῖα ρτὸ Ομ γι βίϊδηϊβ, Ι΄, 18, ὃ; 
56. 1. 8. 1: οὐ. Βουρία. ΤΥ Ὁ. 
20, 3, οπαπηθαῦ ΠΡγῸ5. ΔΝ οίοΥ 8 
"“οβίατηθηί, ΓΝ... 230,9, 12. ἀο- 
οοὲ αἰνιηἰταΐθπι (1511, Υ΄., 28, ὃ. 

ΜοπδηαΟΥ Βαθιθβίασομα, 1Π1., 20: 
ΙΝ., Τ, ὃ, 4. Μομαπαγδηϊδβίδθρ, 
Τν:, 25..5. 

Μογοατία, τηαυΥ ΑΙΘχαπάσίαρ, Ί., 
4118. 

ΜουιΖαπθ5. ΑΥΤΩΘΠΪΟσΊΙ ΠῚ ΘΡΊΒΟΟΡτιδ, 
ΥἹΙ., 46, 2. 

Μαεβοροίεπιϊα, Π., ὅ, 2; ΥἹΠΙ., 
ΤΡ 

Μοίγαβ, ΠΥ ΑΙΟχαπάτδο, ΥἹ., 
ἜΘΟΣ 

Μοισγοάογιβ, Μαγοϊοπίίαντιπι ΡΥ ΘΒΌΥ- 
[61 οὖ τηδγίγτ, Ι΄-., 1ὅ, 46. 

Μηεδάθ65, δρίβοοριιβ Ποσπιδ πῈ5 γῖο6- 
ΒΙτη 5 ΥΙΠηι5, Χ.., ὅ, 18, 
Μηδ θβ, βουρίοΟυ Θοο  Θβ βίοι, 
ΤΥ ΥΩ ΘΥΘΕ, 

Μηδάθβ, ἀποίου βθοίαθ Οδίδρμυ- 
σασα, ΨΙ., 10, 8. σοΥγαρίθ ΡΓῸ 
᾿Αλκιβιάδης. 

Μ|ιπιοῖιβ ΕἸπάδπιβ, ΡΙΌΘΟΠΒΕ 
Αϑἴδθ, ΙΥ., 8,6: 9,10: 26, 10. 

Μοάογαίτβ, ρῃ1105. Ῥυ ΠΑρΡΟΥΊΟιι8, 
ΜΠ ΤΟΣ 5: 

Μοάδβίιβ, βουρΡΙΟΥ ΘΟο] βἰαβ οι 18, 
Τυ.,.21.. 25. 

Μοπαβίοσία “Γπουδροαίασιτα, 11., 
17; 9. 

Μοπιίδηϊβίατιιμη γν6 1] (ΡΠ Υ στη 
Βθοίαὶ 11.. 25.,.0; ΤΥ 7 ν 
16,1, 99. 18, 4; ΥἹ., 90, 8. 52: 

Μοπίδημυ, ΙΝ. 27: Υ., ὃ, 4; 14; 
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16. 7. 118; 
15:1. 1. 

Μόοξθβ, ΡΙΟΡΠοίδγτιτη ΟΥ̓ 1 ΠῚ ΔΗ11- 
ΑΕΒ 15, 1., 2, 4, δΔΏΓΘΌΪΟΥ 
γἸΓ15. 1Π 5105 αταθοοόσιτῃ, ΕΥ̓. 
29, 1; ΥΙ., 18, 7. μέγας ϑεοῦ 
ϑεράπων, 1.. 2, Θ. 6}115 Ἰαρα5. οἵ 
᾿πϑυ αἴ ἔθ υ6 εἰκόνες καὶ σύμβο- 
λα, 1., 2, 22; ὃ, 2, 12; 4, ὃ. 
ΟΠ Ιβυῖ ΠΟΙΊΘΠ ῬΥΪτητι5. ΘΟΡΠΟβοΙΐ 
δῇ ϑητιποϊαῦ δῦ ΠΌΠΟΙ ῬΓΟΒΘΟΙΓαΓ, 
Ἰ..}9) 2. 

Μόοβθβ, ΠΠΔΥΥΥ 
20. 

Μιιβαθιιβ, ΒουΡίου «πααίοιι5, Ὑ1|., 
89, 10. 

ΙΝΌΕΧ ΗΙΒΤΟΒΙΟΤΒ 

οο. 18..1δὅ;.25. 17,.1...δ; 

Ἰοπηαθ, ΥἹ., 49, 

Μαβδαηῖιβ, βουρΡίου ΘΟΟ] βΙ αΒΊΠΟ118, 
ΤᾺ. Σ. .38: 

Μγϑῖα, Ν., 16, 7. 

ΝΙΆΓΟΙββιβ Θ00165. Ἡ ΘΙΌΒ. ΘΡΊΒΟΟΡΤΙΒ 
{ΓΙ ΟΘΒΙΤΏΙΙ5 ἐν τηϊγϑουϊα, Υ.., 
5.1 Ὁ. Ὁ, 9505. ΘΕ ΟΜΗ 8: 
4:.8. 1ὺ; 11. 2. ὃ: 

ΝοΙΆ 5 δοπξδεβοι; ἦτ 28, 8. 
ΝαΖάγοίῃ, 1., 7, 14. 
ΝΘΆΡΟΙΒ πιῦ5. Υ. Οδοβασθα ῬΠϊ- 

1}0}}. 
Νοριηθεῖο Δδρυρί5, 

αγῖδο, ΥἹ., 41,21. 
ΝΘ Οη, δρίβοοριιβ Πιαγϑη6η815, ΥἹ., 

19.198: 
ΝΘροβ, δρίβοοριιβ Δθρυρῇ, ργόριρ- 

ΠαΐοΥ ΟΠΠ]ΠΆΒΙΏΙ, ΒΟΥ 16 οοηξαία- 
{]0Π6ΠῚ Ἁ]]ΘΡΟΥ βασι, 11., 24, 

Τα. γΥ ΑἸοχδη- 

ΝοΙο Ππηρθύδίου βαοοθαι ΟἸδπαϊο,. 
Ἑοβίπιῃ ΡΕΟΡΜΤΆΓΩΣ ΠΝ ΤΙ:ς 19: 

πα ει: ἴῃ πᾶάκφϑϑτῃ, 11., 22, 1. 
ΒΙσ ΙΠοδῖαν ἃ ῬΆα]Ὸ ἀροβίοϊο, {1.. 
Ὁ ταὶ ες 6}ι5. βαθνυιία, 
ΤΠ. 29. ἅτ δ: ΤῊ ῬῊ 
ῬΓΙΠ ΔΤ ᾿ηβίϊα0 (ΟΠ ΙΒ ΠῈ ΠΟΙΤΠῚ 
ῬΘΙΒΘο Π]ΟΠΘΙη, 11., 25 ; 111., 11; 
Ιν., 26,9. αὔδιῃ αἴὰ Ταρπᾶνο- 
τιν, ΤΉ 5.1 

Νοῦν ᾿ηρογδίου, 1Π., 20, 8; 21, 
ἸΣ 

ΝΙοοίαβ. ἩριΌαΙβ. ἸΓΘΠΆ ΟΠ 6. Ῥαΐρυ, 
ΤΥ. 18, 15; 15, 41. 

ΝΙΟΘΟΪδτ5 οὐ ΝΙοο]αἴΐαθ, Π1., 29. 

ΕΤ ΘΕΟΘσΝΑΡΗΙΟΥΞ, 

ΝΙΘΟΠΊ Ομ τι5 ΡΠ] ΟΒΟΡτ5 ῬΎΕΠΑΡΟΥΪ- 
05, 1 19. 8 

ΝΙΘΟΙ Δ 5, ΘΡΊΒΟΟρΡα5 ΤΘΟΠ, ΝῊΠ,, 28, 
1; 80, 2. 

ΝΙοοιηθαϊα αὐῦ5, Υ11]|., δ; 6, 6, 7: 
18.1,2: ἹΣ., 6,.3,,29. 17.188] 
ΝΙΘΟΙ ΘΙ θη βΙθι15 ΠΕ ΓΘΥἃ5. τηἹτὉ 1)1- 

ΟἼν 5 5. ΟΥ̓] ατη. ΘΡΊΒΟΟΡαΒ, 
ΙΝ. . 28, 4 4, 

ΝΊΘΟΡΟΙΙΒ, αγΠῸ5 ἘΡΙῚ, ΥἹ., 10, 2, 
ΝΊΠΕ5. ΘΡΊΞΟΟΡΙΙΒ ΑΟΡΎ ΕΠ 5, ΠΠΔΥΌΥΥ, 

ΥΠ)]., 15,5. θα. ΒΕ ν 
9 

ΝΊΙα5, αὐ 5 Αορυρί, ΥἹ., 49, 8. 
Νονδίδηι8 (ἃ ὐΆθοῖβ ῬΘΙΡΘ ὅση 

Νοουᾶτος ἄαἸἰοίι5) Θ᾽πβαῖιθ 56 }15- 
τοῦ, Υ., 2, 8; ΨΕ, 48.185; Ἔ0. 
8, ὅς; 11... 2.9. 

Νιυχηθηῖ5 ΡΠ ΟΒΟΡΠαβ, ΥἹ., 19, 8. 
Νυμηθυαητβ 0. ἤοτη., Υ11., 90, 

22. 
Νυχμϊαϊα, Χ., 6,1. 

Οποβίμημϑ, Θρίβοοριβ ΕΡΠΘβῖμβ, Π11.., 
90, δ. 

Ομπθβίπλιβ, 66 |8}15 ΜΙ ΘΠ τοη5, ΓΥ͂., 
οὐ, 18. 

ΟΥ̓ ηἶ5. ΡΘαΘυ Γαι. δὲ Ἰπνθηΐαβ, ΥἹ., 
1. 3, Οὐ. βοιηθῦ Ἰρβίση οαβίσγαῖ, 
ΥΊΙ., 8.1,.2.. ἃ ἀποθιιβ ΘΡΙΒοΟρὶ8 
οὐαϊηδίανς, ΥἹ., ΘΓ ἜΣ τα 
αποα ροβίθα ᾿τπηρτοθαΐ ΠΟΙ ΘΕ ΓΠ8, 
ΘρΡρίβοοριιβ ΑἸοχαπάσγίπηβ, ΥἹ., 8, 
δ. ΟΟΡΠΟΙΪ δ ἴτι5 ὁ ᾿Αδαμάντιος, 
ΥΙ., 14,10. τον δοῖῦ Ῥοιηδχη, 
0. ἀγνοοδίαν ἴῃ ΑὙΤΆ Ια οἵ ξ6- 
θη βιιὰπη ἃ {6 ΠΊρι5 γα πβέθυξ 
Οὐδδβασθᾶσω, ὙΙ{:ἔᾧ 19. 15 π0᾿ 
20, 80; 89, 2. ΑἸΠοΠῚ5 οοιη- 
τηογαίασ, ΥἹ., 59,9. 6᾽ι5. βοβο- 
Ι86,.ΥἹ.; 8,.1,.., 8. 8. π ΝΣ 
18, 2; 26. Βοριὰ Θρίβοο- 
Ῥάμη ΒΟΒΟΓΘΠΒΘΠῚ οὐ 1105 απο 85 
ἄδιη, απ ἴῃ. Αὐαθῖα Θχβιτθυϑηΐ 
Ῥγαναθ ἀοοίπαθ 6 ἈΠΙΠΊΔ ΓΤ 
Ἰτη ΠΟΥ ἐα] 16 ἀποίοτοβ, δα τρο- 
ἴατῃ Πάθηη οοηνθ τ, ΥἹ., 858, 57. 
ΘΟΙΠΠΠΘΏΓΩΤΙΟΒ 5085 ἴῃ ΒΒΟΓΆΤΩ 
ΒΟΓΙΡΓ ΠΤ τη “ποτ ο ΡΘΙ ἔθου οὗ 
τιΌ] ΘΟΙΠ ΠΟΤᾺ Π5 ΘΟΠΒΟΙΡΒΘΥΙΣ 605 
ΘΟΠΙΠΊΘΗ ΑΥΟ5 οὗ 8]105 απ οβάδτα 
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Ἰἰῦτοβ, ΥἹ., 28. 24, 89. Οὐἷρο- 
πἶβ σοηῃβίδητία. 'πς ῬΘΙΒΘΟΙΓΟΠΘ 
Τ)θοΐδπα, 1. ὅ9, δ. 6}115 ΤηΟΤΒ,. 

ΨΙ Τ» δ δ Ρν, ΤΠ: 
ἀν ΧΙ... 1, 6}.5 νἱλαπὶ ΘΟ ΒΟΙρΡ- 
8510 Ειβοῦι5. Υ. Εβοθ α5. 

11... 1. Ῥουρηντ ἀθ Οτίροπθ ΤῬαπθαβ, πγῦ8 ῬΠΟΘΠΪοΘ5. (5. Οδθβα- 
ἡπαϊοίαπι, ΥἹΙ., 19, 2. ΟΥρθηΐβ 
Βορία, ΥἹ., 24, 82, 6; 98. 67}18 

τοὰ ῬΆΠΡΡΙ 5. Νϑὰρο] 8), ΨὙΠ]., 
ΠΣ ΓΒ᾽ Ἵν 

1ιθου ἀδ τηαγίγγίο, ΥἹ., 28, ορὶ- ΡῬΆΠοπλι5 πηθηβῖ5, {ΠΠ., 8,12, 
βίοϊα δ Αἰ οαπαπ, Ὑ1., 91. 1. ῬδηΐΒ ΠΊΟΠΒ, ΠΊΟΠΒ ῬΠΟΘΠΪΟΘΒ, 
δα ῬΈΠΙΡΡαμ πὰρ. οἵ δὰ ῬΈΠΠΡΡΙ ΜΠ: 17, 
οοηισοη ϑθνυθγατῃ, ΥἹ.. 90, ὃ,  Ῥαῃίαθηιιβ βοῃοϊαθ ΑἸοχαπασπδθ 
τα ἘδὈϊαπαπ) δορί βοοριπι Ἦοπι.. 
ΥΊ., 90, 4. ο᾽ι5. οριβ διάνθυϑιιβ 
Οοίβυμῃ, ΥἹ., 30, 3. 6]ιι5 ποχᾶ- 
Ρἷα, Ν., 16, 8. (θίσδρία, ἰὺ. 4. 
ποιηοᾶο ΠΠΌΓῸΒ ΞΒΟΙῸΒ Ν᾽ 66 115 οἵ 
Νόονὶ ᾿Γδβίδιμθητ γοοθηβθαῖ, Ὑ1.. 
95. ἸΙοηνΒὶ δρῖβο. ΑἸοχ. δὰ 
Οτίρθηθιη δρίβίοϊα 46 τ ΔΥῸ, 
ΝΙ., 40, 3, Οτρθηῖβ θρ βίο! 5 
ΟΟἸ]οσῖς Επιβοθίαβ, ΥἹ., 80, 8. 
ΔΡΟΪορσίαιη ΟΥ̓ ΘΒ. ΒΟ ΡΒουηΐ 
ῬΡΑΙΉΡἢΠ]5 οὐ Εὐαβθθῖπβ, ΥἹ]., 23, 
4. 88, 4: 80, 4. ΟπἸρθηῖβ ἀϊ5- 
Οἴρα] : Τ1Οηγβῖι5, ροβίθα θρίβο. 
660]. ΑἸοχαπάσγιηϑο, ΥἹ., 29, ὅ. 
ῬΙαΐαΤΟΠτ5 οἵ Ηθυδοΐαβ, ΥἹ]., 8, 2. 
Ξθυθηὶ ἀπο, ΝΙ., 4, 2, 85. Ηριᾶ- 
οἰΙά65, ΥἹΙ., 4, 58. οὐ Ησχο, ΥἹ., 
4. 8, ΤΠοοάοτιβ οὐ Ατποποῦο- 
ΓΒ, Υ7Ί., 80; Ν11:, 14. ΤἸΠοο- 
ἴθοπιιβ Θρίβο. (δοβαγθθηβὶβ, Π,,, 
14. 

Οβτοῦησ, Υ΄., 29,4. 
Οὐϑε θη 515 να, Π1.. 25, 7. 
ΟΥδο ἱπρογαΐου, ΠΠ., ὅ, 1. 

ῬΔΟΠ τηΐ8, ΘΡΊβοορα8Β οὗ ΤΥ, 
ΜΈΕΠῚ 15. 7. 

Ῥαδβίβ, τηδυίγυ, Π6 τη. Ῥ., Π|Ὶ., 8. 
Ῥαρδο (2), 1, γοίαθ 105, 1)6 πὶ. Ρ., 

"ἰ “᾽ «;᾿- 

ῬΑΙπηα, ΘΡβοοριιβ ΑΠΊΔΒΓΓΘΠΒΙ ΠῚ, 
ΠΡ 295: 6: Υ., 28,8. 
ῬΑ ΡἢΠ 15, Θοο]θϑῖαθ (ΘΒΑΙΌΘΠΒΙΒ 

ῬΓΘΒ υίοσ, ἘΠΒΘΌΪ [ἈΠῚ]]ΠΆΥ]8, 
ΨΙΙ., 892, 25. οοηΐδοιϊς βιβλιο- 
ϑήκην τῶν ἐκκλησιαστικῶν συγ- 
γραφέων, ΝΊ., 852, 8. πΒουῖρδὶν 
ΔΡΟΪορίατα ΟΥ̓ ΡΟ ἢΪ5 τπα οπτῃ [τι- 
Βϑυϊο, ΥἹΙ., 88, 4. πιαιίγτ, ΥΙ.. 
ΞΟ, 8... 88, 4: ΥἹἍΙ,, 82, 25: 

Μ2 

γϑοίονν Κ.ν 10: ΨΙ., ὃ. Ἱπᾶ 
ΘνΔΠΡ ΘΙ τη. ΡΥ Ἰοαββο αἱοίτανν 
Υ.. 10... 65 τηθηῃτοηθπὶ ἐβοϊπιηῦ 
ΟἸΘπΘη5. ΑἸΟχαπανηιι5, Ν'., 11, 
2: ΥΙ.,158,1. ΑἸΒΧδπάσρι θρῖβα. 
ἩΐΪοΙο5ο]., ΥἹ., 14, 8, Οτρθηθ8, 
Ὑ1:1959. 

Ῥαρίαβ δρίβοοριιβ δοοϊθδίδθ Ηϊθγα- 
ΒΟ ΤΣ ΤΙΣ 50: 5 ΒΟῸΣ 
2,7. 67]08 1101], 111., 89,1. πατ- 
ΤΆΓΟΠ65 6115 ἀπαθάδηῃ, [Π1|., 539, 
8, ἀθίδηϑου δδῦ σΟΡῺϊ ΤῊ} ]Π]Θ ΠΥ], 
111., 89, 8, 139, σφόδρα σμικρὸς 
τὸν νοῦν, 111., 89, 18. 6718 68- 
τἰπηοηΐππὰ (6 θνδηρο] ο Ματοῖ, 
111., 99, 14. ἀ6 δνυδῆρϑιο Μαῖ- 
{Πδο], 11Π1., 59, 16. ργϊπηάτ 90- 
ΔΏΠΪ8. οὕ ΡΥ ]ΟΥΘ ΠῚ ῬΘΙΣῚ Θρ βίο τη 
πιϑυτραῖ, 111., 89, 17. ΟἿ, 1πᾶ. 
ΒοΙρῦ. 

Ῥδριιιβ, Θρίβοοριβ, Υ΄., 234, ὅ. 
ῬΆΡΥ 5, τηλυτυτ, ΓΥ΄., 15, 48. 
Ῥδυδθίοη! πη, τ ῦ5 ΤΡγὰθ ΡΙΌΡα 

ΑἸδχαπαχίδμῃ, Υ11|...11, 98. 
ῬΑΥΙΠΙΒ. θνυδηρο! πη ρταθαϊοαῦ 

ὙῬΠοΙηδα5 Δροβίοϊιβ, [Π1..1,1. 
ῬΆΒΟΠΔ]15 απδοβῖῖο, Ν., 295. αὺο 

ΤΘΙΊΡΟΙῸ ἴδβειι πη ῬΆΒΟΠΑ]6 ΘΟ] ΘΌΥΑΥῚ 
ἄἀδρθας ἀἰβαῦῖτῦ ΠΟ  γβῖ8. ΑἸοχ- 
Δ Πα πε, 11. 20. ἀοοοῦ Απᾶ- 
1011π5, ΥΙ1., 52, 14. 

Ῥαβίοι: Ηθυτηᾶθ. Μ΄. ἢ ιτηδ8. 
Ῥδίθυ ἢ 115, ΤΥ γΥ, 1)6 τη. Ῥ., 

ΧΙΠ],, 8. 
Ῥαΐτηιιβ ἴπ5818, 111., 18, 2; 28, 6; 

ΥΙΙ., 2ὅ, 11. 
Ῥδύοἶπ5 νἱοαγῖβ, Χ,, 0, 4, 
ῬΔα]Πητι5 Υἱγ ΘοοΙ δι αβύίοιβ, ΥἹ., 19, 

18. 
Ῥαα]ῖπτιβ ΓΓΥΤΙΟΥ απ ΘΡΊΒοοριι8, Χ., 

1: ὃ: 4, Ἱ᾿,38ὲ 
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Ῥδα]ιΒ ῬΘυβθααῖτι" ῬΥΪΠηΟ Θοο] θβίατη ᾿ 
ΟἸγΊβε, Ἐνντὰν αἰταν οὐ ἣν ἀροβίο-᾿ 
5. 11: 7} 14. ἴἴ6ν ἴδοις 80] 
Ξβαε γα τιβατιθ 4 ΠΙνΥΙοιτη, 
ἜΣ Βρῖ Βυπηοίίηση, Ἡ,, 18, 
ΙΓ ΣΎ ΣΝ ἔπη 
αὖ Θοοϊθβίαπη (ΟἹ Π Πα πὰ οὐ Τίο- 
ΤηΔΏΔΠ, 11... 26, 18, ΘΟΟ]οβ ΠῚ 
Τρῃθβίαμῃ, 1Π1., 29, 4. Ποιηδπ 
γἱΠποῦτι5 ρου ποῖ ταν, Θ᾽ αβαπθ οαρτ- ] 

γἱτὰ5. Ποιηᾶπὰ ΡΥ Πηδ, ᾿ς Βθοιη ἃ, 
11., 22, 1. οδρῖίθ ὑγππιηοδίαν 580 
ἸΝΘΙΌΠΟΣ 11 95, ὄ: ΠΕ; 1:9: 
6᾽1ι5. ΒΡ Ϊουτη. ἴῃ νὰ Ο5ΓΘΗΒΙ, 
δὲ ἢ 9}. ἢ “6188 παδοῚ 

Ῥϑῖοδ του ΙΒ. δίπο, Υ1]., 18, 4. 
τηδηάαν, 11Π1., 24, 4: ΥἹ., 2ὅ, 
1. δ6}1|5 δρίβίοϊαθ φιδίπουθοίτη, 
ἘΠῚ δ Ὁ. ὩΣ 
δα ἘΠΕΌΓΠΕΟΒ; ὙΠ... 
ὃ, δ᾽. 80. 1 ὙΠΟ, ΤῊ ἘΠ᾿. 
δ: 14. 2... 90. 8. ΟἸσϑηΐβ 46 
Δα ΠΠΘητα. ἴα 46 ποίου Ππ]18 
δρίβίοϊαθ βϑοηϊθητία, Υ1., τὴ: 1- 
ῬδΠ δοία ἈΡΟΟΙΥΡΠα, ΠῚ. 8.5; 
25, 4. Ῥδυΐϊχη αἵ ἈΠΟ τε τπι 
ΜΝ 6] αβαπθ δρ βύο!αβ γ6}1- 
οἴυσπίέ ἘΣΙοΗΙ 86, 111... 27, δ. 
1τ6πὶ ϑονθυϊδηὶ, ΙΥ., 29, ὅ. Ῥδαὺ- 
᾿5 1 δρίβίοϊα ααδάδπη ΧΟΙῚΒ 
586 Τη ΘΠ 11, 1Π1.. 90,1. 

Ῥδα]ι5 ΘΑ Οβα ἢ 515, ΘΡΊβοοριι5. 46- 
Οἴτηπ5 απ] ηἴτι5 ΘΟοο]θβαθ ΑΠΈΊΌΟΝ., 
ΨΠ1.. 27,1. ΑΥὐτθιηοη]β ΒΘ ΘϑΙη 
τοπουδύ, Υ.. 28,1: ΥἹἼΙ.. 80,16, 
17. Ομυϊβέθτμη ἀοοθῦ ἔπῖ556 χρυ 
τὴν φύσιν ἄνϑρωπον, ΝΤΙ., 2. 
ΒΥ ΠΟ 5 ̓πΠ46. ΑἸΠΓΙΟΟΠΘΉΒΙ5, ὙΝ, 
ΟΥ, ὃ. 89. δ, 51. ῬαιΪιβ δρὶ- 
Βοοραῖαι ἀδπηονθίασ, 11. 99, 1; 
0, 17. Βυποαὶ ΑΠΕΟΟΠΘη515 (6 
6].15. ΤΟΥ 5. ἡπαϊοίπια, Υ11., 90, 
. 

1 Δα}115, ΤΠ ΥΓπ|5. Θ᾽1π15 Το δ 6, ΟΠ} 115 
ΠΠθΘΥ Πα τ6. βυβίθηταθαῦαν ΟΥἸρο- 
π65; ΥῈ, 2,.14- 

Ῥδα]ιβ, οἸθυοαβ ΑἸθχαηάχαο, ΥΠ., 
11, 99. 

Ῥδα]ὰ5 θρίβοοριβ, ὙΠ... 80, 9, 
Ῥδα]ιβ, τινε ῬΑ] θϑιϊΠΘη515, Π6 

τῆ. ἘΠῚ ΕΠ. ΟΣ 

6}15. δρίβίοϊα. 

ΕΤ ΔΑἙΕΟΘΒΑΡΗΙΟΤΞ, 

Ῥδα]ι5 ΔΙ Έ6Υ, ΤΠ ΔΤ ΥΥ στη ῬΘΙΏΡΉΪ]Ο, 
Ὅ θα ΒΟ ΝΤ. δὲ 

Ῥίϑιιβ, ΘΡΙβθορῃϑ ΑΟρυΡίϊ5, ΤΠ ΓΕ, 
ΩΤΡΥ 18, ὅ. 106 τ, ΤΡ ἘΓ{ΕΕ᾿ 

Ρεϊα ορρίάστη Ῥόγαρδθ, 1Π1.. δ, 3. 
ῬΘΗΓΆΡΟΪΙ5 ΤΟ ρΊο ΟΥτοπαίοδο, ἍΠ 

δ: 05» 5. 
ῬϑραζΖᾷ, νίουβ Ῥηγυρίδθ, Γ΄.) 18, 2, 

19. 
Ι Ῥοιδθβ, 11., 

9 ΖᾺ 

19, 2; 1Π., 5, 8; 6, 

᾿Ῥογδηηΐα, ΡΓδοίβοῦιιβ ῬΥΆΘΙΟΥ 58 
Οοππτηοῦο, ὟΝ, Ψ1: Ξ 4. 

Ῥουρατητ5 ας, ΤΥ... 18,.48. 
Ῥρυῖ 5 πη Θη5ῖ5, 1[)6 ἴα. ῬΟΚΙ͂ΤΗ, 

ΟΡ ρυβίαᾳ πηαῖθ Μδηϊομαίοαθ ἀοοίτι- 
86, ὟΙΙ., 81, 2. 

Ἔδεβαθ; ΥΠΠΕ ΕΙΣ 
Ρουπὰχ ἱπιρογαίου μη. Ὗ.» 26. 
Ῥρίσιιβ ἃροβίο!πβ, 11., 1, 8, 4, 12 

4, 8. ἀποστόλων ἁ ἁπάντων προή- 
γορος, 1, 14, Θ. ἐφ᾽ ᾧ οἰκοδο- 
μεῖται κἱ Χριστοῦ ἐκκλησία, ὟΙ, 
25, 8. ἃὉ Αριρρᾶ πιδ]ου] ἴῃ 
νἱποι!α σοπ]οἴτιν, 11., 9, 4, το- 
Ταΐαῦ Ισηοηθιη τηᾶριπ, [{.. 14. 
ὅ. φΡγοραῦ δνδηρθιη Ματ,οὶ, 
11..15δ,.2. ΟΕ ὙΙἹΟ 95.7.5. ΙΝ 
Τ]ΘΠΓ]ΟΠ ΘΠ ἴμοϊῦ 1ἢ ῬΥΙΟΣῚ δρίβίο- 
14, 11., 1ὅ, 2. ἐαπάδί οὕὐτὴ Ῥδα- 
10 ϑοοϊοβίαπη (ον ίδτη οὐ Πο- 
ΤΙ ηλτη, 11.. 230, ὃ, ρῥγαθοϑύ θο- 
οἰθβίαθ Απποομθηβὶ, 1Π1., 96, 2, 
ἴῃ ῬΡοπίο, (ἀαἸαίϊα, ΒΓ γ πὰ Ργδθ- 
αἴσαῦ θνδηρθιίατη τοῖς ἐν διασπο- 
ρᾷ ᾿ἸΙουδαίοις, Π1Ι.., 1, 2; 4, 2. 
ὈΧΟΥΘΠῚ ΠΑ οὗ ΠΠΡΘΙῸΒ 6Χ θᾶ 
Βθβορρῖῖ, 111... 50,1. οπιδθ οττι- 
ΟἸἤχαβ 50 Νριόῃθ, 11., 25, ὅ ; 
111., 1, 2; 81, 1. 6]8. ΒΒΡΠΙΞ 
ΟΥ̓ΠῚ ἴπ ΟΆΤΊΡΟ Υ αἴΐοαμῃο, 11... 9, 
ὅ, 1; 11|..,.51. 1. . 0 ἐπῶν. 
65, Ὑ11|., 18, 4. ο᾽ι5 ὌΧΟΥ τηδῖ- 
ἰγτῖο οοτοπαίδ, 111... 80, 2. 6715 
ΘΡίβίοϊα Ρεηϑ, 1Π|., 8,1,.4:; 25, 
9:. 9.0. ΕΠ ΝΕ εγ ἘΝ ΩΌΘΣ 
7: ΠΕ, 25. 8: ᾿ βοθαπάα, 1) 
3: ἜΣ 95, 8᾽ ΥΙ.,. 25..8: ΒΒ 
δοία, ΘΥΔηΡΟ] πη, κήρυγμα, ἃΡο- 
ΘΙ μ515. βιηῦ ἈΡΟΟΎΡΠδ, 1{Π1.. 9, 

"δὰ κ« “ὩΦἰπαόν. 
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Ὡ. 95,4, 0. ἀδ δΔροουῦριο ΤΕ 
ΘΥδροὶο, ΥΙ., 12, 2. Ῥοιϊ 
ἈΡΟΘΔΙν ρ55. οἰζαῦαῦ ἃ ΟἸοπιθπῖο 
Αἰοχαηάχίπο, ΝΙ., 14,1. Ῥρεὶ 
οὐ Αρίοῃϊβ αἰδϊοσὶ ΔΡΟΟΙΎΡΙΝ, 
1Π.., 88, ὃ 

Ῥρίσγιιβ, οἰθυϊοιβ ΔἸοχαηάνιδρ, Υ1|., 
Ἡ,, ὅ5, 38. 

Ῥοίγιβ ΘΡίβοοριιβ ἀθοίπηιιβ βοχίτιβ 
Θοοϊθβίαθ ΑἸθχαπαάγίπδθ, Τ]ΔΥΨΥ, 
ἜΕΕ 85. 81. ΥὙἿΙἼ., 18.ῚΣ., 
6, 2. 

Ῥρίγαβ οαθοα]ΑΥτι5 ἱπη ΘΓ ΤΟΥ 5, 
τηδτίυτ, Υ111., 6, 4. 

ῬΘίσ5, ΠΊΔΥΥΥ ῬΑΙαδϑυϊποῃβίβ, 1)6 
τοι δ ΦΡΒΟῚ 

Ῥαποοίιδ, γα] η 8118. Μαχιμη]ηὶ, 
ΑΞ 11. 4. 

ῬΠῆδθπο, πηθί!]ππὶ ΤΑΙ ΘβεΠδ6, 
ΥΠΙΙ., 198, ὅ. 

ῬΒΔΙΠΘΠΟΙΝ ΤΠ Π5]8 ΔΟΡΎΡΙΓΟΙΊΙΠΏ, 
ὙΠ. 82,14, 15. 

ῬΠΕΣΙ͂ΒΒΟΙ, 11... 28, 10, 19,14; ΙΓ΄, 
22, 1. 

ῬΆΒΔΟΙ ΡΠΘπαθ δοοϊθεῖαθ [1ο Ὰ 8 
τητος Ἰσπαῖβ, 1Π1., ὅ0, 10. 
ταὶ ΠΠΔΤΈΥΓΟϑ, ΤΥ, 15, 

ῬΑ Ια Δοιρίνϊα περρ, γ..17..8. 
ῬΒΠ]ΘαΒ, ῬΗπιυϊτἄγατα ΘΡΙΒΟΟΡΊΙΒ, 

τπσένν ΨΕΠΙΙ.,9, 1:. 18. 1.. .α.8 
δρίβίοϊα δἷὰ Τημῖαβ, ΥΠΠ|., 
10. 

ῬΒΠ]ΘηΟη, Ρυοβ γί ἤοπιδρ, Ὑ11., 
8.6: 1, ἴ. 

ῬΈΠΘίαΒ. Θρίβοορβ ἀθοίπηιβ 600], 
Ἀποος.. ΥἹΙ., 21,2; 28, 8. 

ῬΆΠΙΡΡαΒ ᾿ογοα 5 ἬΠμ5, Τ 9. 
ἐν "11. 11; 9. 

ῬΉΠΙΡΡιιΒ. ἀροβίοϊαβ, 1ΠΠ1., 59, 4, 
τπχούθη Πα θυ οὐ οΧχ θὰ ΠἸΙΡΘΙῸΒ 
ΒιΒοΟΘρΙῦ, 1Π1., 950, 1. πηουΐατιβ 
οὕ βϑρυϊίιβ ΠΙΊΘΓΆΡΟΙΙ, 1Π1., 91, 
ΒΡ 62, 4; 89,.9: Υ., 24, 23, 
65 Π]Ια6. Ριορ  οείββαο, ΠΠ1.,. 91, 
ἘΠΕ Ε- 81. 1,. 89,9; Υ΄.. 17, 
8; 24,2 

ῬΈΠΙΡΡΒ αϊδοοπιιβ ΘνΔΠρΡΘΙΠΠΤη 
Ῥτγαθάϊοαῦ ἴῃ ϑατηδιῖα, 11... 1,10. 
Ῥαρεῖζαῦ ἀγπαβίθη γορίηαθ Διο ὶ- 
.Ορίοδο, 10. 19. 
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ῬΆΠΠΡΡιι5 Θοοϊοβίαθ ἩΠΘΓΌΒΟ]. ορίβοο- 
Ριι5 ποηῖβ, ΕΥ̓, δ, ὃ, 

ῬΆΠΠΡΡΙΒ ρ νν ρας Τὴν ΘΡΊΒΟΟΡιΒ, 
ὙΙ..21; 39, ΤΥ... 38. 

ΒἘΡΡΕΟΤΟΣ ̓ΠΏΡ. ἐπκατῃ ΜΙ έν δῦ, 

Ρμΐο «“]πάδοιιβ, 11., 4, Ἰοραίιβ 
ταϊ εἴταν τα Οαΐιπη Ἐράτος νὸς 
Ι11.,.δ,1:; 18, 7, αὐαπθ. 110 γ15 
Θημδσταῦ πᾶ «πάρ 15. δοοϊἀουϊηΐ 
Βα «(πἷὸς 11... ὅ,.1. , Ῥοίύστα 
ΔΡοβίο! πη οοηγθηϊ Ἰοτηδο, 11- 
Ῥγαπι δαπιπὶ (6 νἱγεπ 115 τγϑοϊτζαῦ 
οοΥση βθηδία Ποιηδηο, 11]., 18, 
8. ἀδβοῦθ “ΓΠοιαρθιζαγιτη 
ἀγωγήν, 11.. 160, 2; 17. . Μογ- 
56} ΠΕ ΟΥΘ ΠῚ 6556 Ἀ5ΒΘΥ1Γ ΑΙΆΤΩ 
δ ΠΟΙΟΓΘΒ ΠΟΠΊΪηἾβ αταροὶ, Υ1., 15, 
7. ἀθ ΡΒΠΟΠΙΒ ἰηρθη]ο οὗ ΒΟ.Ρ- 
{15, δ 516] τὴ ΤΘΟΘΉΒΘΉ ΓΙ, 
11.. 18,1. οδ᾽ι5. 011 ἀἰρσηὶ ἢα- 
Ῥοηῦασ απἰ Ποιηδθ ἴῃ ὈΙΒ]Π]ΟΥΠΘοἷΒ 
ῬΆΒΙΠΙΟΙΒ. σροπδηΐιν, 1{., 18, 8, 
οἰταύαν ἃὉ Απαίο]ϊο, ΥΠ]., 52, 10. 

ῬΒΠΠοτΊ ΘΙ πτα τὰ 5, ΓΥ.., 15, 8. 
ῬΒΠΟΙΌΠλΒ, τηαγίγυ, ΨὙ11Π|., 9,7. 
ῬΒΠΠατάθηθ ΑΡ6}115, Υ., 18, 2. 
Ῥπτγρῖα, ᾿νε, 15, 12’ νων ΒΔ 

8.4: 14: 10} 7:18... 5. ΜΠ. 
11, 1. Βοῖῖο παίϊοηῃθ ῬὮΤΥΧ, 
ΤΥ: 15: ΠΞν ΔΙ 1 ΛΑΘ  ΕΙΘΓΆ, 

ῬΊΘεῖτι5, ΡΥ βγτθυ Θοο θϑῖαθ ΔΙθχδη- 
ἀτπδθ, ΥἼ1]., 82,26, 80. 

ῬΙαῦιβ. ῬΥΟοαγαίου {Ππάδρϑρ, 1., 9, 
2: 10, 1. ΟΠ γβίσμη. βιρΡ]οῖο 
αἰἴποῖῦ, [(ς 11, 8... το] !] πθῖὴ πηϊῦ- 
τ ὦ ΤΊΡο αι θ᾽ τη γϑ οι} 185 
Ομ βιὶ, 11., 2,1, 2. νοχδῦ ὅυ- 
ἄδθοβ, 11., 5, 7; 6,.4. τχηουΐοα 
5101 σοηβοίβοϊζ, 1..7. ῬΊ]ατ ποία, 
Υ. Δοίδ. 

Ῥίππηᾶ, δρίβοοραβ, ΥἼ1]|., 18. 
Ῥιηγίαβ ΟΥθίθηβίιπι ορίβοοραβ, Γ,, 

21 ; 28, 7, 8 
ῬΙΟΉΙ 5, πηυίγν, ΙΥ-., 1ὅ, 47. 
ῬΙὰαβ. ΘΡΙβοοριβ ΠΟΠτ8. Ἰομ,. 660]., 
Δ ΠῚ 
14. 

ῬΙαῖο Ῥμ]οβορπιιβ, 11., 4, 8; ΤΥ. 
δ; 1, 1.9; 8.. ῬΙΑΙΟΙΣΑΙ 1053 

οἷα αὐάδπη οἰταῦαν, ΓΝ, 10, 6. 
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ῬΊΙΠΙ Βθοιπαὶ ἐθϑεϊπηοπίατη 46 (Ἐτ]- 
518 Π15, {Π1.., 99, 

ῬΊατατοτ5, ΟΥ̓ ΡΘΠΙ5 
ΤαΡ ΓΝ , . 7..9. 

ῬοΟΙν 5 ΤΥ ΠΟΥ ΠῚ ΘΡΊΒΟΟΡΙΙΒ, 
ΠΠ 6.5 

ῬΟΙγΟαΥΡαΒ. ΘΡΙβοοριι θοοϊθβίδθ 
ΒΙΩΥΤΠΘΏΒ5, 111., 28, 6; 86, 1, 
ἘΠ Ο: Υ 1 5: 15:59: 
24, 4, ο)ι5 Θρίβίοϊδθ, Υ., 20, 8. 
δρίβίοιϊῳαῳ τὦ ῬΒΙΠΡΡΘηβοβ, {Π1.. 
86,18: ΙΝ΄-.,.14, 8, 9. 6)}05 ἑταῖ- 
ρος Ῥἃρίαβ, 1Π1., 59.1. 6)85 ἀπ- 
ΑἸΟΥ 1τΘηδθιιβ, Κ., 0, 8; 20, 4. 
Τοσηδ τ ΡΓΟ ἢ ΟἸβοῖ 1. δῦ οαπὶ Δ η1- 
οοἴο 46 φιδθβύϊοηθ ΡΆΒΟΠΔ] ἀρ], 
ΤΥ ΙΝ 94:16: ἸΥΘηΒ6Ι 
46 ῬοΙγοαγΡΟ ἰθϑυπποηΐατῃ, Γ΄, 
11. 8. δν.. 20:06: 
Μδιγοϊοηῖβ. ΠαΘΓ ΟῚ ΘΟΠΡΊΘΒΒΙΓΩ 
οὖ Βα] αἰ  ]ΙΟΠθῖὰ τοβραϊζ, Γ΄., 14. 
7. δ δθύθβθβ δνουβαίαῦ, Υ., 20, 
7. 67.585 τηδυίγγίαμῃ, ΙΥ., 15 

ῬΟΙνουαῖθ5 δρίβοοριιβ ἜΣ 
ἘΡὨθβῖδθ, 111.. 81, 2: Ὑ., 22; 
94. 1. 8. 

Ῥοιηρολα5, 1., 7, 12. 
οχραρπηδῖ, 1., 0. 6. 

Ῥοπίϊα ἰπβα]α, 1Π1.. 18, 4. 
Ῥοπίϊδπτι5. ΘΡΊΒΟΟριι5 ἀθοίπητ5 58 ρ1- 

τ 115 ΘΟΟΙοβϑίαθ Ἠομηδπδθ, Ι., 29, 
ΘΟ 99 

ῬΡΟΠΎΙοτι5 Ρτιθι", ΤΠ ΔΓ ΥΥ Τρ ἀΠΠΘΗ 518, 
ΠΡ 

ῬοΟΠΠΠο65 τηαχίτηΐ ργαθουαηῦ “πι486- 
ΟΥ̓ ρΘ ΠΤ ροβῦ οαρενιςαίθιῃ, 1., 
6,6; 10, 2, Ῥομῇπξοιχτῃ Η]οΙῸ- 
ΒΟΙγΙη. στάσις Δάνογϑιβ βϑοογᾶο- 
ΤΟΣ ΤΙ 90; 

Ῥοηζίιι5, Υ ΘοοΙοβιαβίϊοσαβ, Κ., 19, 
ΠΡ ΠΣ ἰὸς 

Ῥοπίιιβ, τορῖο Αβίδθ τη ηουβ, {Π1.. 
Πρ ΚΡ Δ ον σον 
10. 4: 25,..Χχ5: ΜΠ 9 5 
9; 14. .285.1: θ9.,90: ἍΝ 

θ; Χ,, 8, 156. Βοπιο Ῥοηῖ- 
οὰΒ ΤΊΤΟΪδα5, 6 τὴ. Ῥ., 1Π|., 8. 

αἸΒΟΙΡ 5, 

ἨἩ]ΘΙΟΒΟΙ γτηἃ 

ῬΟΙγΟΔΤΡιΒ. 

ἘΤ ΔΑΕΟΘΒΑΡΗΙΟΌΞ. 

ῬΟΥΡΉΥΤΙΙ5, τη  ΥΥ Ῥα]αθϑύ,, 6 τη. 
ΕΝ ς 

Ῥοίαμηίαθηα ΑἸΘΧΘΠαΤΙΠδ, ΤΔΔΥΥΥ, 
ΜΒ 

ῬοιΠΐητ8, Θρίβοοριιβ Πρ ΠΘΠ518, 
Ν.. 1.29.3: 8ὲ 

Ῥοετι5 Μαγοϊοιτα, Υ., 18,4. 
Ῥυΐπατι5. ΘΡΊΒΟΟρΙΒ ἀιανγίιι5 66616- 

βῖαθ ΑἸθχδηαινπδο, ΓΝ.,1, 4; 4. 
ῬΥΊΠΊ15 κν δν ΘΡΊΒΟΟΡΙΙΒ, 

ΤΥΣ 22, 

Ῥηβοι, βῖνθ Εὐ Μοηίδμῃ, Υ., 
14.19.9: 19:5: 

ῬΥΊΒΟΙΠα οὐ Ααα1]85, 11., 18,9. 
ῬΥΊΒοιι5, ῬαΥΘΥ «Πα5Ό 11 τη 5, ΤΥ.» 

12. 
ἐστ 

12 
Ῥιοθιβ ᾿ἴΡ. οπ., ΥἼΠ., 80, 29. 
ῬΙΌΡι5, ΤΠ ΥΥ, 7.6 πι. Ῥ. ς ΌΗ 
ῬΥΟΟΘΟΡΙ 15, τη γτ, 1)6 πη. ᾿ϑν ἯΣ 1 
Ῥτοοαϊαβ Μομπίδηϊδία, 11., 25, ὃ; 

11... 89,4. 1 30 19: 
Ῥγοοι]αβ δρίβοοραβ, Υ11., 50, 2, 
Ῥχοτηπβ (αππ5 οοάθχ Πρόβος), τηᾶτ- 

ἔγυ, Θοσο, Ἐς Ἀν ΡΣ 
Ῥγοίοοίθίμβ, ΡΥΘΒΌΥΘΥ οὗ ΘΟὨ ἜΒΒΟΥ, 
ΝΞ 

Ῥτοίορϑῃθβ δρίβοοριιβ, ΥἼ1,.., 80, ὃ. 
Ῥιο]οπηδθιβ 1,ρ], Ν'.. 8, 11. 
Ῥιοϊθιηδθιβ ΡΒ] ΔΑ ΘΙρμαβ, ΝΊ]., 92, 

16. 
ῬιΟΙΘΠΊΆΘιι5, ΤΥ Ἀόοιηδθ, ΙΥ͂., 

11 8: 
ῬιοΙθηλθιι8, ΤΥ ΤΥΥ ΑἸΘΧΑΠαΙΔΘ, 

ΥγΙ., 41, 22. 
ῬιοΙθτμαὶβ αΥ5 ῬΠοθηϊοῖδο, Υ.., 235. 

ὉΤῸ5 ΟΥτθπαῖοαθ, 1Ι.. 6. 
ῬῈΘΒΙ 5. ΘΡΙΒΟΟΡι5 δροϊοεῖαθ Αἰμϑηΐτ 

Θη515, ΙΝ-.., 29, 2. 
ῬΆΡΙΠ5 ΘΡίβοοριιβ ἀθοίτηιιβ οοΐδ γτ5 

660]. ΗΐδτοΒ., Υ., 12. 
ῬυιΠαρΡΌγαΒ ΡΠΙΠΟΒΟΡΠ5, 11... 48 

Ῥγιυμαροτγοὶ, Υ., 19, 8. Ῥγίβαρο- 
ΤΟΙ ΠῚ 5:16 η{1ππΔ ΘαΪ ΠΟ] ΠΙΘΠΠ816, 
ΤΥ: 

ΤῊΔΥ ΤΥ Οδοβαῦθαθ, ὙΠ]|., 

ῬοΥΡΗΥΓΘ5 Ἰοοῖβ ἴῃ ΤΠΘΡαΪα6, 1)6 αδάγαϊιβ ργορμοία, 1Π|., 57,1: 
τὴ Ρ. ΨΗΠΠῚ: 

ῬΟΥΡΠΥ ΤΥ }ια]οίατη 46 Οτίρθηρ, ΥἹ., 
19, ὃ, 

ΠΕ Ε ΒΘ -ἃ 
Οιδαάναίιιβ. οἤθβαιιθ ἃροϊορῖα ΡΙῸ 

Ομ Ἰβυϊδηΐβ, ΓΥ., ὃ, 1. 
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Ουδάγαξιβ, ΘρΊξοοριβ Θοο]οβῖα ΑτΠ6- 
πἰθηβῖ5, ΓΥ., 99, ὃ. 

Ουΐητα, πιατίντ ΑἸοχαπάχιδο, ΥἹ., 
41, 4. 

Φαϊπξυβ Ῥνγα ΤΌ; 
Ουἱτηἶτι5. δ᾽ υβαθ8 δοΩ ΗΝ 1..Ὁ; 

2, 4. 

δε Ἀ]15 5. ῬΥΟΘΌΓΑΙΟΥ ΒΕ ΠΊΠΊΔ6 Γοὶ 
αὶ ὁ ἐπὶ τῶν καϑόλου λόγων ἀἱϊ- 
αἰξταγ, ΥἹ1.. 10, 20. ὁ τῶν κα- 
ϑόλου λόγων ἔπαρχος, ΤΧ.. 11, 
4, ὁ τὰς καϑόλου διοικήσεις ἐγ- 
κεχειρισμένος, Ψ111.,11, 2, Ια. 
3165. δὰ Ατημΐδῃ. Ματο., 1ὅ, ὅ; 
28, 2. 

ἘΘοθαΡ, ἢ]ϊὰ5 ἩθομάΡίτη, 11., 29, 
ἐκ β 

Ἡδεϊοῖπβ, θρίβοοριβ 1116, Χ,, ὅ, 
19 

ἙΠοάμπιι Βανί, Υ., 1,1, 62. 
Ἡποάοπ, Ταϊίαηὶ ἀἰἸβοῖρι!ι5. βου 1}. 

ϑάνουβιιβ Δίασγοίοποι, Υ'., 13, 1. 
Δ]1ὰ 6}85 βουῖρία, Υ΄.., 13, 8, 

ἩΒοββιιβ, ορρί στη ϑυτίαθ, Υ1., 12 
Ω 

Ἐστηὰ ἤρσαταίο ΒΑθν]οη νοοδίαγ, 11... 
15, 3, Ποιηδπα θοοϊοβία ἃ Ῥδα]ο 
οὐ Ῥοϑίτο ἔππάεία, 11.. 25, 8: Ι΄, 
δον, Ὁ,,..1;8...2.. ΤΙΌΠΥΒΙΙ; 
Οὐ πεμϊοσιιπη. Θρίβοορὶ, ορίβίοϊα. 
δα Ποτηδηο5, 11., 9ὅ, 8: ΙΥ΄., 28, 
8, Ιρηδε]}] δρίβίύοϊα δα θοοθβίατα. 
Ἠοιηδηδπ), 1Π1., 50, ὁ. ΤΙΟΉ 511 
ΑἸΘΧΑΠαγΙΩΙ ορίβίοϊαθ δα Ἠοιμα- 
606, δ: ΨΠ,, 10:06. 

ΠΟΙΈΙΩ ΘΡΙΒΟΟΡΟΥ τη ἀποου τα 5 Ὁ 
ΑΑὐτο] απο ἰὴρ. οοπἢτγτηδίαν, Υ 11. 
950, 19. Ἐοιηᾶπδθ Θοο]θοῖδθ δρὶ- 
ΒΟΟΡῚ ρΡοβύ Ῥρίναπ (ἘΕ; 4, 8; 

Ππ85: 33, Χυρβέιβ; 24, ἸΙΟΉνΕ]- 
τ: 95, ΕΘΝ 20, Ἐπαι ν οἴ λπιι 
27, Οδἰιβ; 238, Μαιοθ ἴηι ;. 81, 
Μηπεδά65. 

Ἐοπηαπιιβ αἸἰδΟΟΠτι8, ΤῊΔΤΥΤ Δπτο- 
οὨΐδο, 6 τὰ. Ρ..,11.. 1. 

Ἐοπλμ] 5, πη ῖντ, 1)}6 τη. Ρ,., 11. 3, 
Ἰλαῖαβ, τηαγίνυ ΟΠ ΒΔ πι5, ἃ ῬοΪγ- 

ΟΕΤΡῸ ἰαπάδταβ, ΠΠ1.., 90, 19. 
Ἐαΐτβ, ργδθίδοϊβ Φπάδϑδρ, ΙΥ̓,, 6, 

1 
Ἑμτη ΜολθΙ5, 1., Τ, 13. 

ΞΔ Ό611} Παουοβὶβ, Υ11., 6; 260,1. 
Βα ητιβ, ΡῬγδθίθοίαβ ΑΘρυρΡ 580 

Ἰ)οοῖο, ὙΙ., 40, 2; ΥΙΙ..,.11. 
Βα ίηπ5, Ργϑθίδοίπβ Ῥυ θτουο 8110 

Μαηοχύπο, ΤΧ..1..2:; 9.4, 
Βααάποβοὶ, 11., 28, 2]; 1Υ΄., 22,1 

" 
δεάάποιβ ῬΠΑΥβαθαβ, 1., ὅ, ὅ. 
ΒΑΡ 5, ΘΡΊΒΟΟΡαΒ. οὐ τηλυίγ, [Υ,., 

20) τ ΝΕ δὲ 
ΞΔΙΌΤῚ6. ΒΟΙΌΣ Η γα 5 Μαρπη, 1., 8, 

18. 

ΘΔΙΟΙΊΟΠ5. ΠΡΟ ῬγΟν Ιου ἃΡ- 
ῬΘΙαθαΐαν σοφία πανάρετος, ΤΥ͂.. 
29, ὃ... “ΟΕ Τὸ , 960, 141. Ὑὸὸ:8: 
8: 26: ΥἹ., 18,6 

Βδτηδεῖα, 11.. 1, 8, 10. 
δαιηδυαθ ΘΙσηοπθ Μαρττὰ τι 

ΒιΤηΤ τὴ ἄἀθιτη ὙΘηθγ παν, 11.. 
19, 4. ϑαιηαγίαθ, βοοία 9 8αδ6- 
οὐ ἘΝ. 29..7: 

Θατηοβαία πΣθ8, ΒΔ ΕΙΣ 
ΟΣ. 

᾿ Βαποίαβ ἀἰδοοπηθ, 7.1. 17; 20, 87. 
ΟἿ, Ἰλῖοην5. ἴῃ 1π4. Ξουῖρὲ. Ποιηα- ϑάγδοοηὶ, ΥἹ., 42, 4. 

βϑασᾶθβ υτῦΒβ, ΤΥ, 15;. δ᾽.) 20, 1; 
Ψ., 24. δ. 

ΒΔΓ πτι5 (ἀποβίϊοιβ, ΙΥ΄., 7, 5, 4; 
99, δ; 29, 2, 8. 

Ὑ.., 28, 8): 1, 11ππ8; 2, ̓ΑηθηυῚ ΒοΒοία ΑἸοχαπασπα. Υ. ΑἸοχδη- 
οἸθίαβ ; 8, ΟἸδπιθπηβ: 4, Ἐῦναγο- 
Βίιβ : ὅ, ΑἸοχαπάρι; 6, ̓ χγβίυβ; 
7, "ΓΘ βριιονιβ; 8, Ηγρίπι ; 9, 
Ῥίαβ; 10, Απίοοίαβ : 11, ϑοῖορυ ; 
12, ΕἸΘα θυ; 19, ὙἹοίου ; 14: 
ΖΘρΡΠνΥππβ; 1, ΟΔΠ]ΠΠἸβέαβ ; 16, 
υνθαπαβ; 17, Ῥοηῃίϊδηυβ : 18, 
Απίρχοβ ; 19, ΕἈΡίΆ πα; 90, Οον- ] 
ΠΘΙΙα5:; 91, Τπιοῖαϑ : οὐ, ϑτορμα- 

αι1δ. 
ΒΟΥ ΤΠ5. Θυδηρο] τη ργαθαάϊοαῦ Αη- 

ἄἀὐθαβ ἀροβῖ., 1{Π1..1,1. 
ΘΟΥΓΠΟΡΟΪΙΒ αν 5, 1)6 τη. Ῥ., ΙΧ... 6. 

᾿Βρίδηπ5 Π πα δθὶβ 1η θη, ΠΕ ἅ, ἢ. 
ἐρεαφες ΤΠ Ῥα]δδβί., Ὅε πα. 

Εν 4 ΓΈΡΤ ΠΣ 

ΩΣ 8, ΘΡΊβοοριιβ Θοοϊοβίαρ ΗἸΘΙΌΒ. 
ἀθοίμαιβ, ΕΥ̓, 



270. ΙΝΡΌΕΧ ἩΗΙΒΤΟΒΙΟΤΙΞ 

Βορίπαρίηΐα ᾿π ουργοίθβ, Κ΄. 8, 10; 
ΜΙ Ἔν ὙΠ 559. 16: 

Θορύπαρίηξα (ΠΥ 501 ἀἸΒΟΙΡαΠ, 1., 10, 
Τα ἐξ ὙΠῸ... δ; 

ΒΟΥ Ρῖο, ΘΡίβοοριιβ Οὐοΐανιβ 600]. 
Απηοοῇ., οἸαβαπο βουῖρία, Υ΄., 19, 
δὴ ΥΠ,Π11.,.2::. 12. 

ΘΘΓΆΡΙΟ, την ΑἸΘχδηάιδρ, ΥἹ., 
11: 8. 

ΘΟΓΑΡΙΟ, ἰαρδθβ ΑἸθχδηάγίαθ, ΥἹ., 
44. 9. 

ΞΘΙΘΠΪ5 ΑὙΔΠΙΆΠΙΙ8, 
Αβίδϑ, ν΄... 8,6; 9,1. 

ΘΘΥΘημ5, ΟΥΡΘΠΙΒ. ΟἸΒΟΙρ 5, τη - 
ΎΉ : 

ΞΘΙΘητ5. Ιου, Οὐρθηΐβ ἀἸβοῖρα!αβ,. 
τηλγγυ, ΥἼ., 4, ὃ. Ι 

ΒΘ 115. Ῥαῦῖι5, ρτοσοηβα! Αδαρ, 
Νν.: 20. 9: 

Ξθυθσα, ΟΠ] αχ ᾿προυαῖου5Β ῬὮΠΠΙΡ- 
Ρὶ, ΥἹ., 86, ὃ. 

Ξθυθιιβ οὐ ϑονθυίδηὶ, ΓΥ-., 29, 4. 
ϑδνθῦιβ πη ρ. ἤοπι., Υ., 26; 28,7: 
ΕΣ 9 ΘΝ ΜΒ 

Βοχίιμβ, ΒΟΥ Ρίου δοο]βιαϑίίοιβ, Υ., 
21. 

ΒΙΊΟΠα, Κι, 6, 29. 
ΘΙάΟΘη ὑγ05, Ὑ11|., 18, 8. 
ΘΙΘΟΠ 5 Θοηΐθεβου ἤοιηδο, ΥἹ1., 48, 

0. 
5115 ΡιΌΡΠοία, Υ., 17, 8. 
ΘΙ ν Ππ15, Θρίβοορτιβ ΕἸΤΊΘΒΘΠΙΙΒ, ΤῊ 8}- 

ἔγτ; 1. 19.2ὃ-: ΤᾺ ΟἽ. 
ΘΙ Δ Ππ15, ΘΡΊΒΟΟρΡιΒ δ Ζδθ, τηλΥνΥ, 
ΜΠ ΘΟ 6 τὴ ἘΠ ΝῊ. 
9: ΧΠΙΞΣΙΕΣ 

ΘΠη0η, ΟΔτ 1 ἢ] 15, ρομεοχ {- 
ἀδθα8, 1. 10; δ. 

ΘΠΠΟῚ τηᾶρτιβ, ΓΥ,, 292, δ. ῬαρεῖΖα- 
{π| ἃ ῬΏΠΙΡΡΟ ἀΐδοοπο, Π1.. 1. 11. 
Ἰϊουηδτῃ νϑηϊῦ ᾿θίατιθ τα α]τοβ ργαθ- 
ΒΕΡῚΒ. 515 αθοϊριί, 11., 18,1. 
τοί αταϊα ἃ ῬΘΙΤῸ Ὡροβίοϊο, 1.. 
15, 8. ο᾽π5 πβίυδ, 11 195, 8: 
15, ὅ. ΠΑΘΥΘΙΘΟΥ ΠῚ ΟΠΊΠΠΠΙΠ, 
αἰιχ δ βιρηϊίου, 11.. 19. 6... 6]88 
ἈΒΒΘΟΪὰΘ. ΠΟΙΠΤΊα 6. τηγβίθυϊα, Π6- 
ἕαπᾶα, ΤΙΕ., 1. 1ρ: 4: δ: αν 
22 6]15 αἸβοΙρα 5 οὐ βιοοθβ- ΣῈ 
ΒΟΥ Μοῃδπάου, 111., 26: ΙΥ΄.. 1. 

ῬΥΟΘΟΉΒΕ] 

9,.4. 6Χ 6]15 βθοίᾳ ργοάϊθυο δι- 

ΕἸ ΔΑΕΟΘΒΑΡΗΙΟΌΞΒ, 

ῬοΟΟΥΙΔηΙ, ΤΥ., 7,9: 
τ. 11:2: 

Οοτάο, 

᾿ Βιγδοάθρ, Γ., 22,9. 
Ι Ξτηγτθα υΥὉ9, ΠΙ., 86, 1. δ.5.105 

ΙΝ., 14, 8;.15, 8, 26, 89. 5. 
40: Υ΄., 24, 4. δὰ ἸΙΩ ΥΠΘΉΒΘΠΙ, 
ΘοοΙθβίαιη Εἰ{θγὰ5. ἀας [σηδῦϊαβ, 
1Π| 96. 10: 

᾿Βοογδῦβ (ρα Ῥ]αίοπθη) οἴαίατῃ 
ααυοάάδηῃ, Ι΄... 10, 6. 

᾿ΒΟΟΥαΐΘ65, ΘΡΊΒΟΟΡ 5 Πδοαίοραο,  Π., 
2 

ΒΟΒΙΠΘΠΘ65 ππ|π|5 6 βορίπεριηία (Ἰγ]- 
501 ἀἸΒορ]15,.1., 12,1, 

ϑοίαβ, ΔΠΟΒΪΔ] Θρίβοοραβ, Υ'., 19, 
8 

᾿Βοίθυ, ΘρΊβοορβ. ἀπαθοϊπηιβ 60 016- 
βίδα Βοιηᾶπδο, ΙΡ΄., 19; 22, 8; 
25, 9, 10: 80, 8; νιν 6. ἘΣΘ 
14. 

ΒΓΘΡΠ Πι5 αἸ ΟΟΠΙΙ5, ὈΥΪΠΙτ5 ΤΥ ΤΥ 
ΟἸπβῃ, Π1., 1..1,.85: ΠῚ δ Ὁ 
ΩΣ, δὲ 

ΘΓΘΡΠΔΠιι5, ΟΡ βοοριβ ν᾽ οθϑίπηι8 56- 
οἰηπ|5. Θοο]θβῖαθ όσα, Υ1]|., 2, 
Θ: 6. 9. 

ΘΘΡΠΆΠιιΒ5, ΘΡΊΒΟΟΡ5 Το θηα8, 
ΥΙ]., 89, 99. 

ΘΓΟΙΘΟΥ ΠῚ βθοία, Υ., Τ0, 1. 
ϑυτήθοη, (Ἴοραθ ΠΪΐπβ, ΘΡΊΒΟΟρΡ8 

Θοο]θβίαθ Η]ΘΙΌΒΟΙ., 1Π.., 11, 22: 
82,1: ΙΝ΄, 22, 4.. 6]15 τηϑτίυ- 
τῖστα, 1Π1.. 82,9: 86: 

ΘΥΤΩΠΊΦΟΠΙΙ5, ΘΡΙΒΟΟΡΙΙΒ γΟΘβί τη τ5 56- 
Θππατι5 ΘΟΟΙ βία Ηΐθροβ., Υ., 12, 

ΘΥτητηδοΠι5. ΕΒ οπδθαβ, ΥἹ., 16,1, 
Ὁ: 4-: 17. 

ΘΥΠΘΙῸΒ Παργϑίϊοιιβ, Υ΄., 19, 4. 
ΘΥΠΠΔ 4. ατὉῦ5 ῬΠγυρῖδο, ΥἹΙ., 19, 

18. ΨΗΣ: 755: 
ϑυσδοιβδ6, Χ., ὅ, 21. 

᾿ ΤΑυϊασιῖ, Τ)6 τὰ Ἐς, ἘΝ 9. 
ΓΆΡΟΒΙΓΙΒ, αὐ 5 Αορυ με Ρρτορο ΑἸθχ- 

Δηάιαμῃ. ΥἹ., 40, 4. 
Τανβιιβ, ΟἸΠ]οἴαθ ἀτθ5, ΥἹ., 406, 8; 
ΜΠ. 5.1; 2851: ἘΌΝ ΕΗΣ 

Γαιδπιιβ δροϊοροία, Γ., 16, 7; 
γ.,13..1, 8; 28, 4. τε ΒΟΠΙΩΞ 
ἴα, ΤΡ., 16, 1; ὃ9. ΟΣ τὶν 
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8: ΥἹ., 18, 7. ο)}118 ΠΔΘΟΓΘΒΙΒ, 
ΙΝ, 39, 9. δνυδηροιίαπι διὰ τεσ- 
σάρων, ἸΝ΄.. 98,0. 
“ΤΟΙ ΒΡ οι, ΘΡΊΒΟΟΡΙΙΒ ΒΘΡ  Πλι5 66- 

οἰδβίαθ Ἰοπηαπαο, ΕΚ... ὅ, ὃ; 10; 
Υ.,6, 4; 34, 14. 
ΤΟΙ βρ μου ι5 4υϊάαπῃ, ράσο ΑἸΘκχ. 
ἀΘαΠΆ} 15, Ὑ1Π|., 30,1 
ΤΟΥ ΓΕ αημιβ νἱν ἴπῖου Ἐοπιᾶποβ ἢ]- 

Ἰαβίγ!β Ἰθσασηηθ Που ἈΠ Τττ Ρ6- 
ΥἸ ΓΙ πλι5, 11... 2, 4, 6715 ρο]ο- 
Βοίϊοιβ ΡγῸ ΟἸ τ βία ηῖβ, Ὁ. ΟἿ, 
1ηΠ] Θ ὴ βου ρῦ. 

“Τοβίδτηθητὶ ν᾽ Θίουῖβ δίαθο Ν 
πο. Υ͂. ὀᾷποη. 

ΤΗΔ ἀΑΘῈ5 ππι15 6 βορίπαρίπία ΟΠ 11- 
511 αἸΒΟΙρα] 15, 1., 12, 8; 18, 4. 
ἃ ΓΠοῖηδ Ἀροβίοϊο ΕΠ ἀθββάτῃ Πη18- 
5115 ΤΆ ΠΠ15. ̓ ΠΠ ΡΟΝ ΠΟ η 6. ΑἸΡΡΆΓΕΙΓΠΩ 
βᾶπαῦ οὖ θυαηροι μη (ἢ γ]51ὶ 
ἘΜ Θββθηβ ῥγαραϊοαῖ, 1., 18, 4; 
ἘΠΕῚ Ὶ. ὃ. 

ΝΟΥ οδ- 

Τμοθαὶβ Ασργρί, ΥἹΙ., 1; ΥΠΙ., 
ΕΠ: 9.1::15.7. Ὧθ ἢ. Ρ,, 
ὍἘῈ...1. 

ΤΠΘΡα 5. παύου, ΕΥ., 22, δ, 
ΤΠ6οῖα, τηατίγν, Π6 τὰ. Ρ., 1Π..1. 
ΠΟΙ τ άγ65, ἀπώμομοη πο  ϑαχο 
 46,.2: ΥἹἿΙΙ:, 

ὙΠοπηῖβο ΠΕ τυ οὐδαν Υ͂, 
18. δ. 

ὙΠδοοιίβειιβ, Θρίβοοριβ (ὐἌΘβαγθα6, 
ΝΕ  Ὑ9.17.97: 40, 8.: Ὑ1Ι, 
5,1; 44, 

ὙΤΠΘοάοτιβ, Υἱγ Θοο]οβίαδίίοιβ, ΥἹ., 
18,19. 

ὙΤΠΘοάοτγιβ, ΘΡίβοορβ οὖ τη, 
ἌΓ. 18,1. 

ῬΠθοάουιβ, ὙὟ. ατθρουῖαβ. 
“ῬΠΘοάοβία νἱγρο, τη ΥΎ (ΘΒ ΥΘΆ6, 
δτῃ ῬῸΙΙ., 1 

“ΤΗροάοιίο ἘΡ]Ιθβίτιβ, ᾿π ουργο5. Νο- 
ἴογ]5 “Γοβίδιηθημ, Υ., 8, 10; ΥἹ., 
10,1, 4. 

ΤΠοοάοίι5 Μοηίδηϊδβία, Υ., ὃ, 4; 
10, 14, 1. 

“ΤΗθοάοίιι5 ὁ σκυτεύς, Ἄν, 98,,8.8, 
“ῬΠοοάοία5 ὁ τραπεζίτης, Υ., 28, 

η, 

16, 17; 

ὙΤΠροάοίιβ, οι ρραυΝα ΤιΔοα] θη 8, 
ΔΑ ἢ ΒΝ 89, 9 2 
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ΤΠθοάμ]ι5, πλαγίνυ Ῥα]αθβί., 1)6 πη. 
, τὴν. ὁ ἸπϑΡ 

“ΓΗ Θοπα8, ΘΡΊβοοριιβ δοοϊθβῖαθ ΑἸοχ- 
Δηἀγηδθ ἀθοίτηιβ απϊηΐιβ, Υ11., 
89, 80, 31. 

“ΉΘΟΡ 5, ΘΡΊΒΟΟΡΒ βοχίτβ θοοΪο- 
βῖαθ Απηοοὶ., Ι., 20: 24. 

ΤΠΘΟΡΆΠΠ5, Θρίβοοριιβ Οὐαθβασθαθ, 
ἈΟΒν δ. δ 28: 

“ΡΠ ΘΟΡΉ 5, ΤΠ ΑἸΘχαπατίδο, 
ΜῈ 41 25; 

ΤΠΘΟΡἢγαβίμβ ΡΒΠΟΒΟΡ 5, Υ'., 28, 
14 

'ΓΠθοίθομπιιβ, θρίβοοριιβ Οὐ βαγθδρ, 
ὙΠ, 14: 10... 38..15 80::2: 
82,21, 24. 

ΤΠΘούθοπιιβ, Οασ ίου 1015 Απίϊο- 
πῖλος ΤΧ:. 2... 11. Ὁ; δὲ 

ΤΠοταροαίαθ ῬΒΙ]ΟηΪβ, 11., 17, 2. 
6Γ115 ΠΟΙΆ 5. ΟΥἹΡῸ, 10. 

ΤΠθἃ5 Βα! Οπθιὴ τηογϑί, 1Π1., 11 
1. 1ητουῆοῖταν, 10. 

ΤΉ πλτ15, αγθ5 Αορυρεῖ, ΥΠ1|., 9, 1. 
“ῬΠοτηδ5 ἀροβίοϊμβ, {Π1.. 39,4. 
ὙΤΠδαάδριπι τηϊτὉ δα τορι ΔΌρα- 

τΌτα, ἵ. 18. 4.1. 112 ΤΙΣ τος 
ῬΑΥΓΠ5Β. Θνδηρο] θη. Ργαραϊοδί, 
111..1,1. ὙΠοπηλθ Θνδηρθ] τὰ 
ΔΡΟΟΎΡΠπμη, 1Π1.. 95, 0. 

'ΤἬΉγ 5685, ΘρΙβοορβ οἵ τηαγίνυ, Υ.., 
18, 18: 924, 4. 

ΤΊΡΘΥ5. ρ. ἤοτη., 1., 9, 2; 10 
1. δα βϑηδίμπμ γϑίθυ! 46 ΟἸγϊβίο 
πηἴθι' ἄθοβ. δαβοίβοθπαο, ΠΠ., 3,1, 
Το] ρΊοηὶ ΟἿ γβιίαπαθ ἕανοῦ, 11.. 
9... 5.6." οἰ ΒΚ ΠΟΤΕ. ΠΡ 4 Ὁ 

“ΙΤη 6.15, ΘΡΊΒΟΟΡΙΙ5. ἀἰθοίμηι8. βϑρίϊ- 
Τη 115 ΘΟΟΪ βία ΑΠ ΠΟΘ ΠΘηβίβ, Ὑ11., 
82, 2. 

ΤΙ Ο]δι8, την, 6 τι. Ρ., 111., 

“ΤΙπιοίῃθιβ, ῬΔᾺΪΠ ἀἸβοῖρι5, ρῥυὶ- 
Ττ15 ΠΡ ΘΒΙΟΥ πὶ ΘΡίβοοριιβ, 1Π1.. 
4, δ. 

Το θιιβ, ΤΙ ΟΏΥΒΙ ΑἸΟΧΑΠα ΣΙ 
δΙῖυθ, ΥἹ.; 40,4. ὙἹ].,,28 5. 

“ΤΙ ποΥΠθιι5, τη αστντ Ῥα]αρβί., 1)6 τὴ. 
ἘΠ 1Π|᾿ 

Τιταβ, αἀἰβοῖρα]ιιβ. ῬΔΕΪΙ, ΘΟΟ] ΘΒ ΤΠ ΊΤΩ, 
Οτθίδθ ᾿πδι]αθ θρίβοοριιβ, 11Π1,, 4, 
δ. 
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ΤΊτι5. ᾿τρ Γαίου Βαβοῖρῦ ἃ Ῥαΐγο 
Μοβραβίαπο ὈΘΙ Πα «Γπιἀδίοι πη, 
ἘΠ Ὁ Ἰπ ρου βου δαβρθοία 
Ψαάαθοχιιπ βίναρο, 11Π1., 0, 15. 
τηαρηϊ {Ὧ0Ὁ οὐ Ῥα ]1οατῚ ἡαθοὺ 610- 
Β6Ρἢ1 (θ 6 ]|]ὸ «πάδϊοο 0705, 
11Π1., 10, 11. ϑ5ποοθαϊν ῬΑΓΥ 8110 
αοβραβίαπο, 111., 19, του, 
10. 

“ΤΟΡΙα5 Ἰυάρββθηιβ, 1.. 19..11. 
“ΟΡ αι 5. Θρ βοοραβ Θοοϊοβίαθ Ἠ]ΘΙΌΒ. 

ααἰηΐαβ, ΓΝ, ὅ, ὃ 
ΤΙ ἃ Ππ5. ᾿πηρουαίου, 1Π1.. 

Ά, θυ: ν-; 
: Ἐ: 8, Ἧ 4π88 6 Ομυϊβι δηῖϑ 
ῬΓΑΘΒΟΙ ρβουῖς, {ΠῚ 8. ον 
ΠΕΣ 

ΤΥΔΙΠΠ86. Θοοβίαθ ΠἰΓ θυα 5. τα Ὁ 
Ἰρηδύϊιβ, ΠΠΠ., 80, ὅ. οἷπ5. ορὶ- 
ΒΟΟΡτ5 ῬΟΙΥθῖπ5, 10. 

ΓΥΡΟΙΙ5, ατῦβ ῬΠΟΘηΪοῖαθ, 1)6 τη. 
ΒΟΝΕΣ 9: 

ΤΥυΡἤῃοη «Ππάδριι5, ΤΥ... 18,6 
Γυμπη ῬΠγυρίαθ ορρίαππηῃ, Υ., 

18, 2. 
ΤΎγδηηΪο, Θοο]οβῖαθ ΤΎταθ. δρίβοο- 

Ρα5, τηαγίγε, ἼΠΙ|Ι., 18, 8. 
“ΥΥΆΠΠ18, ΘΡΊΒΟΟΡΙΙ5 ἀθοῖτηι15 ΠΟΠΤΙ5 

ΘοΟΙθβϑίαθ ἈΠ] ΟΠ 515, Υ1]., 92, 
4 

Ἵ" ι; 
1» Ἰ, 

ΥΣΤΒ, ΠΠΉΒ; Κ΄, 25; 1 5}: 
ον ΘΕ ΗΒ: 5 050 
Ἔχε νἀ ΟΣ τη ΟΝ 
ὙΠ: 

ἘΠΡΑΒαΣ, ΤΥ γτ. 6. τὰ. Ῥ.Υ͂., 

ΝΣ ΘΡΙΒΟΟΡΙΙΒ ὑπο ΒΘΧῦ5 
800]. ἤοτη. ὙΙ., 21. 2: 285; 5. 

{ΠῚ  Π1ι8, ΘΟΠίδΒΒΟΥ ᾿Ἐοπιδο, ἍΕ: 
48, ὅ. 

Τ υθάπιιβ, ρ 6565 ῬΦ]θϑίπδθ, 1)6 Τὴ. 
Ἐ- ὙΠῸ ἩΕΤΟΟΣ ἌΡ Ὁ ΛΑΌΣ Ὁ 
ΠΕ: 

Ὁηοας ΡΟ ΠΥΡΙΒ. Εν. 7, 

Ἔν ΤΑΙΟΠ 4115, Χ.., 6, 1. 

Ὑ ΔΙΘη5, ΘΡΙΒΟΟΡΤΙΒ γ᾽ ΟΘβί Πλτ15 ΘΟ Δ ΥΊΙΒ 
ΘΟΟΙ βία Η]ΘΙΌ8.. Κ., 12, 2. 

ΔΊθη8, τηϑυ τ, 1)6 τα. Ρ,, ΧΙ., 4. 

ἹΝΌΕΧ ΗΙΒΡΤΟΒΙΟΌΒ ΕΤ ΔΑἙΕΟΘΒΑΡΗΙΟΌΞ. 

ὙΠ ΒΆΠΗΣΟ ΚΡ ΠῚ; θα ΕΙΣ; 

γαϊοπείπας απορίϊοαβ, [Κν, ΟῚ Τ᾿ 
1.8: 92 τ 29. τ 80, : ΞΌΝΕΣ 
20,1, αϊόππϊαμί, ΓΝ; 325) 5. 
ὙΠ 181. 

δου αμτι5. ηρογαίου, Ψ11., 10,1, 
8, 7, 9; 11, 8. 15. ΔΝ 
4,2. 

Ιου 5. ατδΐτιβ, γα αῖου «πᾶδ6- 
86.}.1.. 10. Ὁ} 

Ν αὐϊοδπιιβ οατηρι5, Π1., 25, 7. 
Ὑ οβραβίδηιβ ἢς ᾿πηρογαΐου, {Π|., ὅ, 

1. 5810 60 οὔβθββῖο Ηϊθιόβοὶυ- 
ΤΠΟΥΠπ|, Υ΄. Η]ἸΘΙΌβοΙγτηα. 1)ανῖ- 
α15 Ῥοβίθγοβ 16 ῇ σοπα 1}, 1Π1.. 
129, ΟΠ τἸβείαποβ ποὴ νοχαΐ, ΠΠ.., 
17:0... ὅ, 7. ναϊιοϊπίυτη (6 Υὶ 65- 
Ῥαβίδηϊ ἱπρουϊο, 1Π|., εἰ 10. 
4αδπ απ γορπαγνουῖ, 1Π1.. 

ρει ΕΡαρδίμτιβ, ΤΥ ΥΥ ΘΝ 
ὩΘηβῖβ, ἡ... 1,9 

ΨΊΟΙΟΥ ΟΡ βοοριιβ Θοοθβῖαθ Ἀοιηθπδᾶθ 
ἀθοίτηιιβ τουῦαβ, 11Π1., 91, 2: Υ., 
22: 28,8; 24,1,9, ὅ10} 11: 8» 
4, 

ἀπεν ἐν 6 4]1186,. 1., 11, 8: 
ΝΟ, ΣΙΘΤΗΝΣ 

ἜΡΟΝ ἃς μια] ουιιπ δριιὰ ὙΠοτὰ- 
Ῥϑαΐαβ, Π1.. 17,19. δρυὰ ΟΒι- 
ΒυΠΟΒ, 11... 17, 15. 
41,18. 6 τὴ. ἘΠ᾿ οθ; ΕΠ 
1; 1Χ., 06. πβαδοουδοίστη απδγπη- 
ἄδπ ἀρπα αταθοοβ, 11., 17, 19. 

1768 
1ὅ; 

ΧΑΠΓΠΙΟΙΒ. ΤΊΘΠ515, {Π1., 8,2 
τὰ. ἼΣΟΙ. δ 
ΜΠ, 

Χγρίαβ, ΜΕ βοχίιβ δοοϊθβίαθ 
Ἐοτηδηβδο, ΤΥ., 4: δ; δὲ νὴ δ. 
4: 24, 14; ὙΠ ἯΙ 

Χγϑίιβ, Θρίβοοριιβ ν]Ο βίη τι5. ΤΟΥ 185 
Θοο]οδῖαθ Ποιηδηδο, Υ11., ὅ, ὃ; 
9. 1.8. ΞΩΣΣ 

ΖϑοΟΠδθαβ, τηαυίνυ, Π)6 τη. Ῥ., 1.. ὅ. 
ΖδοοΠάθιβ Θρίβοοριιβ θοοθβῖαθ ΗΪϊθ- 

ΤΟΒΟ]. απάγῦιβ, ΓΥ,, ὅ, 8. 
ΖδΙ 15, ΘΡΊΒοορῖιβ ΕἸ θβίτητβ οα- 

ἰαναβ Θοο]θβίαθ Η]ΘΙΌΒΟΙ., Ψ11., 
52, 29. 
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ΖοΘὈΐπα5, πιαγίνν, Π)6 πὶ. Ῥ., ΙΧ... ὅ. τῇδ ἀθοίτητβ απδγέιβ, ΠῚ, 25, 6; 
Ζεθίπιιβ, θρίβοοριβ ἀπά θοΐπηιβ θο- ἰ Υ͂., 28, 4, 7, 12; ΥἹ., 1δὅ, 10; 

οἰοβῖαθ Απεοο θη βὶ5, ΥἹ., 28, ὃ; 20, 8: 231,11. 
29, δ. ΖοτόΡΆθο], Χ., 4, 8, 860. 

Ζθηο, ππαγίνν ΑἸοχδηάγαθ, ΝῚ., 41, Ζοβίπλιιβ, τ τ γγ, αὶ ῬΟΪΥΘΔΤΡΟ ἰδὰ- 
22. ἄδίιβ, 1Π1.. 30, 18. 

Ζομηοθῖαβ, Βιἀοπίοσι πὶ θοο]οβίαθ Ζοίίοιβ Οἰγθηι5 ΡΥ β γίου, Υ., 10, 
ῬΓΟΒΌΥΓΟΥ, πιαγίνν, Υ1Π1|., 18, ὃ, δ. 
4, Ζοτίοιιβ (ΟΠ Δ ΘΠ 515. ΘΡίβοοριι, Υ΄., 

ΖΘΡΕγΥ ητ5 ΘΡΙΒΟΟΡαΒ θοοϊοβίαθ ἢο- 10,17; 18, 18. 

ΤΗΝ ΒΝ ΤΡ, 
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